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ПЕРЕДНЄ СЛОВО
Жуличі, Жуличе, Жуліце…Протягом століть так по-різному
називали це село, що розкинулося на межі Малого Полісся і
Подільської височини, неподалік витоків Західного Бугу, під
захистом трьох жулицьких гір – Широкої, Високої і Сторожихи.
У давнину цей край належав до Волині, а з кінця ХІІ ст.
здебільшого до Галичини. Тому важко сказати, як правильніше
буде з історичною назвою місцевих мешканців - їх можна назвати і
волинянами, і галичанами. Але немає сумніву, що вони насамперед
жуличани – представники роду або нащадки колишніх підданих
давнього слов'янина Жула (Жулеслава), ім'я якого поширилося на
назву села.
Коли у ХV ст. надбужанські землі (Олещина) перейшли до
складу Польського королівства, почали письмово фіксувати назви
різних населених пунктів. Під 1488 роком вперше натрапляємо на
Жуличі, які у польській транскрипції подавалися як Жуличе
(Zulycze). Згодом польський вплив ще більше позначився на
українській основі назви села і у ХVІ - першій половині ХХ ст.
домінувала офіційна назва з яскраво польським забарвленням –
Жуліце. Однак мешканці зберігали праукраїнську традицію і у
побуті величали своє рідне село Жуличами, а себе найменували –
жуличанами…
Походження назви "Жуличі" і з'ясування першої писемної
згадки про населений пункт – це тільки одна з цікавих сторінок, які
пропонують читачам автори колективної праці про чарівне,
загадкове і навіть гордовите село, що нині належить до
Золочівського району Львівської області. Таких сторіноквідкриттів чимало. Пов'язані вони, зокрема, з жулицькою Стражгорою – Сторожихою, на якій озброєна сторожа контролювали
дороги і підступи до стародавнього міста-держави Пліснеська, а
згодом Олеська. Сторожиха береже пам'ять про битву на берегах
Бугу між готами і антами, про походи князів Романа Великого і
Данила Галицького, про дивовижне зцілення княжни Олени, дочки
белзького князя Всеволода Мстиславовича…
Значно більше уваги у книзі приділено самим жуличанам –
скромним трударям, які у всі часи вміли відстоювати свою гідність
і честь. В обороні своїх прав вони зверталися до князя Кароля
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Станіслава Радзивілла, апелювали до галицького сейму і навіть до
австрійського парламенту. Коли ж розпочалися збройні змагання
за Західно-Українську Народну Республіку, то в рядах Українських
Січових стрільців і Української Галицької армії поклали свої буйні
голови 18 жуличан.
Прикладом самопожертви і посвяти став подвиг жуличанина
Миколи Барана. Під час Чортківської офензиви в червні 1919 р.
Українська Галицька Армія здобула Золочів і навколишні села –
Жуличі, Почапи, Белзець (Гончарівку), Бужок. Однак проти неї
кинули армію Галлера, озброєну Антантою для боротьби з
більшовиками. Українське військо змушене було розпочати відступ…
Біля Почап одні відділи рухалися на Хильчиці і Золочів, а інші –
на Жуличі і Сасів… Польські жовніри насідали на п’яти і між
Почапами та Жуличами Микола Баран попросив залишити йому
кулемет, щоб прикрити відступ. На заперечення товаришів він сказав:
– Ось Жуличі, моє рідне село, далі відступати я не можу…
Микола Баран загинув при кулеметі…. У 1928 році жуличани
на честь відважного земляка і його побратимів насипали високу
могилу і освятили пам’ятний хрест…
А хіба можна не гордитися таким видатним жуличанином як
Василь Пачовський? Поет і драматург, історик і кіносценарист, але
насамперед – великий українець, який першим підняв у літературі
прапор незалежної української держави і за 40 років літературної
праці написав понад 40 творів-книг державницького змісту.
Врешті, про все це можна більше дізнатися зі сторінок
пропонованої книги. Зав'язком для неї стала "Історія села Жуличі"
Ольги Підлиської – вчителя історії Жулицької школи і моєї першої
вчительки. Саме її приклад заохотив мене систематизувати і
опрацювати свої матеріали про рідне село і жуличан, які я збирав
протягом багатьох років. Вельми цінними виявилися "Хроніка
Жулицької Читальні товариства ”Просвіта” жулицького пароха
Василя Кедринського і "Матеріали до історії Читальняного Дому
“Просвіти” Ілярія Підлиського. Їх розшукав Василь Хала і передав
для публікації. Ці матеріали насичені багатьма іменами жуличан,
які служать прикладом для нинішнього покоління.
Необхідно визнати, що цим виданням не вичерпується історія
Жулич. Це лише перший крок до освоєння надзвичайно важливої і
цікавої теми. Тож сподіваюся, що вона знайде гідне продовження.
Андрій КВАСЕЦЬКИЙ
Чернівці, грудень 2012 р.

Історія Жулич

Ольга Підлиська
ІСТОРІЯ СЕЛА ЖУЛИЧІ

о. Василь Кедринський
ХРОНІКА ЖУЛИЦЬКОЇ ЧИТАЛЬНІ
ТОВАРИСТВА "ПРОСВІТА"

Ілярій Підлиський
МАТЕРІАЛИ ДО ІСТОРІЇ
ЧИТАЛЬНЯНОГО ДОМУ “ПРОСВІТИ”

Андрій Квасецький
НАРОДНИЙ ДІМ У ЖУЛИЧАХ
НА СТОРІНКАХ АМЕРИКАНСЬКОЇ ГАЗЕТИ
“СВОБОДИ”
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ІСТОРІЯ СЕЛА ЖУЛИЧІ
Найдавніші часи
Територія села Жуличі розміщена у Золочівській котловині, на
стику Подільської височини та Стирсько-Бузької низовини. Тут
виявлені рештки поселень кам'яного віку, горшкові поховання,
монети античних держав. Це свідчить про те, що місцевість
заселена з дуже давніх часів.
В архівних документах XV століття є згадка про село Лагодиче,
що знаходилося поблизу сіл Хильчиці, Почали, Бельзець (суч.
Гончарівка) і Бужок. Зараз важко визначити місце цього поселення,
що згадувалося при розмежуванні землеволодінь перелічених сіл і
належало Івану Бельзецькому. Більше ніякої згадки про нього не
зустрічається. Може, це і було село Жуличі, що потім перестало
існувати1.
Але вже у XVІ столітті, як записано у старовинному рукописі,
під час одного з татарських нападів дружина священика з Жулич
втікала до лісу, щоб там заховатися з дітьми. Однак татари їх
наздогнали і повбивали. Це трапилося у 1578 році. Село було
1

Перша писемна згадка про Жуличі датується 1488 р. Детальніше у частині 2
"Страж-гора, або Сторожиха" . – А.К.
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знищене. Про нескореність людей під час монголо-татарських
набігів свідчать назви урочищ, які збереглися до наших днів. Гора
Сторожиха виводить своє наймення від сторожової вежі, де
жуличани стежили за навколишньою місцевістю і при потребі
запалювали смоляну бочку, попереджуючи односельчан і
мешканців навколишніх сіл про небезпеку. Назва „Перейма”
походить від місця боїв з татарами, де селяни „переймали “ ворогів
і визволяли бранців.
Назви деяких околиць свідчать, що село знаходилося у дуже
болотистій місцевості. Навколишні землі були не дуже родючі і
люди здебільшого жили у нестатках. Назва „Лопатівка” походить
від того, що тут „лопалась” земля і на поверхню виходила вода, яку
люди брали для споживання. Назва „Болота” вказує на сильну
трясовину, де часто гинула худоба і навіть люди.
До села із Золочева через Городилів вела польова вибоїста
дорога. А до Почап із Хильчиць – рівна і бита. Тому, здається, ще в
той час виникла поговірка: „Чап, чап до Почап”, а не те що „Гиц,
гиц до Жулич”.

Епоха феодалізму
В епоху феодалізму польська шляхта сильно пригноблювала
український народ. Це спричинило національно-визвольну війну
під керівництвом Богдана Хмельницького. Козацьке військо
неодноразово проходило через Золочів і навколишні села.
Після розгрому під Пилявцями у 1648 році польська шляхта
під проводом князя Домініка Заславського утікала через Золочів.
Козацькі відділи, що підійшли сюди, нещадно громили ворога. В
околицях Золочева були спустошені села Жуличі (спалено церкву),
Черемошня, Хильчиці, Скварява та інші.
Після битви під Берестечком землі Золочівщини дуже
занепали, повсюдно виднілися руїни і згарища. На засіданні
польського сейму було прийнято рішення про звільнення Золочева
від податків на 10 років.
Серед архівних документів зберігається справа № 230 із
Львівського громадського суду „Про неможливість сплати податку
селянами с. Жуличі через війну 1648 року”.
Після того, як Галичину захопила Австрія, життя народу дещо
покращилося. У 1848 році австрійський уряд скасовує панщину. З
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нагоди 25-х роковин цієї події, тобто у 1873 році, на північній
околиці села встановлено пам'ятний хрест із написом і посаджено
липи. (Коли комуністи руйнували пам'ятники, цей хрест перевезли
на цвинтар і таким чином його вдалося врятувати. У 1990 році
пам’ятний хрест повернули на попереднє місце).
У селі до цих пір живе переказ про жуличанина, який
повідомив своїх односельчан про скасування панщини і одержав за
це… 25 буків на панській конюшні. Селяни запротестували і
відмовились виконувати панщину. Справа розглядалась у
Золочівському суді і той виніс рішення на користь селян.
Заробіток на панському полі становив 30 крейцерів на день.
Село поступово розросталося. Хати були курні, криті соломою.
Грамоту здобували діти багатших селян в однокласній школі. В
архіві зберігається документ, датований 1875 роком, „Про позику
для школи в селі Жуличах від крайової шкільної ради 400 злотих”.

Село наприкінці ХІХ – на початку XX століття
Коли в 70-х роках ХІХ століття парохом Жулич став Николай
Пачовський, в селі була дерев'яна церква з ХVIII століття. Новий
панотець став справжнім духовним заступником жуличан.
„Він прийшов на парафію у село Жуличі, де були страшні
злидні, – згадував пізніше про батька його син Василь Пачовський.
– Багато селян топило своє горе в горілці і опинилися в жидівських
кишенях”. Було 4 сім'ї жидів, що мали шинк. Це Мордко, Мейло і
Нюхим. Микола Пачовський – великий любитель народу –
розпозичив здовженим церковні облігації, викрутив їх з жидівських
пазурів. На зборах громади вирішили покинути пити. Пачовський
примусив їх прийняти присягу, завів товариство тверезості”.
На честь цієї події було поставлено хрест і посаджено березу
(тепер це роздоріжжя біля Б. Максимовича), а в церкві встановлена
пам’ятна таблиця . Австрійський староста, невдоволений цим,
підбурив людей обвинуватити отця в кражі облігацій. Загнав його в
довголітній процес з хрунями. “Батько не вірив адвокатам, вивчив
сам усі параграфи німецькою мовою, виграв процес і збожеволів.
Це було наслідком того, що безперестанку день і ніч говорив ціле
право – аж попав у горляні сухоти. Помер у 1890 році на Різдво”.
Син Василь Пачовський навчався тоді у 2-му класі гімназії.
Він народився у 1878 році в Жуличах, тому село є його рідним.
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Гімназію відвідував у Золочеві, а університетські студії розпочав
у Львові на філософському факультеті. Рано у нього проявилися
творчі здібності. Перша його збірка інтимної лірики „Розсипані
перли” (1901) була схвально зустрінута читачами і критиками.
Тепло привітав молодого поета з успішним дебютом Іван
Франко.
Василь Пачовський писав вірші, поеми, драматичні твори.
Серед молоді дуже популярною була історико-патріотична драма
„Сон української ночі”. Він залишив також багату рукописну
спадщину .
Ось уривок із спогадів В. Пачовського:
„Не люблю споминів із свого життя, бо моє життя – це
безупинна хуртовина, що не вщухає, а несе як перекотиполе. В
родині Пачовських удержувалась легенда, що одна із прабабок
прокляла все покоління їхнього роду з огірчення до свого сина.
Ніхто з Пачовських не досягне свого, кожний починає з великими
надіями та кінчає нуждарем. Над усім родом тяжить прокляття, як і
над цілим народом – не вміє жити а не може вмерти”.
Помер Василь Пачовський 1942 року у Львові, на Великдень.
Син його, Роман Пачовський, який у 1950 році осів у Нью-Йорку,
довгий час працював над рукописами батька, багато з яких так і
залишилися неопублікованими. З них ми зможемо більше дізнатися
про творчість поета і драматурга В. Пачовського…
У пошуках кращої долі деякі селяни залишали село і
виїжджали за океан. Павло Мартинишин вибрався до Бразилії і з
нагоди свого від'їзду посадив дві смереки та встановив фігуру
Божої Матері на межі Жулич і Сасова (стоїть і досі). Із сім'ями до
Бразилії виїхали Семен Ониськів, Іван Веселович, Дем'ян Яцусь,
Микола Гавришків. Останній потім повернувся назад (батько Івана
Гавришкова). Решта залишилися назавжди.
Невідомий власник фільварку мав у 1895 році 543 морги землі,
а село – 915. Тоді нараховувалося в Жуличах 167 хат і 1112
мешканців, а саме 994 греко-католики, 76 римо-католиків і 42
жиди. В селі існував громадський шпихлір2. Сюди люди здавали
частину зерна, інші продукти, щоб в разі якоїсь потреби мати запас
чи видавати як допомогу. Потім цей шпихлір використовували як
нічліжку для безробітних.
2

Шпихлір – комора.
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Село у вирі Першої світової війни
На початку ХХ століття частина земель у Жуличах належали
пану Шнайдеру, який також володів угіддями у Білому Камені,
Черемошні, Бужку і Підлиссі. Частина прибутків від цих земель
йшли на утримання сирітського будинку у Білому Камені, де
сестрами милосердя працювали польки.
У Жуличах був фільварок (там, де колись стояли колгоспні
стайні). Жулицькі землі у Шнайдера винаймав жонца Міхнєвський.
На фільварку працювали і наймити, і місцеві господарі. Фільварок
згорів у 1915 році в полум’ї Першої світової війни. Навпроти
фільварку знаходилися „хатки” – помешкання для найманих
робітників фільварку (за радянської влади там розміщувалися
медпункт і квартири колгоспних спеціалістів та вчителів).
Як і по всій Галичині, так і в селах на Золочівщині з
початком ХХ століття стали активніше розвиватися освіта і
духовна культура. У 1900 році в Жуличах постала велична
кам'яна церква (вона залишається окрасою села і тепер).
Попередня дерев'яна церква стояла там, де зараз магазин. Позаду
церкви знаходився цвинтар і росла прадавня липа. (Влітку 1983
року її звалила буря. Липа мала майже 300 років). Навпроти
старої церкви (де зараз дім “Просвіти”) розташовувалося
ксьондзівське приборство з
великим дерев'яним будинком.
Священик мав 50 га землі. В цей час парохом села був о. Юстин
Гаврисевич, пізніше довгий час – о. Лешньовський. Священики
були провідниками освіти і культури.
Спочатку у селі діяла однокласна школа (стояла там, де тепер
мешкає Володимир Мартинишин). У школі навчалося 140 дітей
русинів. У 1913 році однокласна школа була реорганізована у
двокласну. Першими вчителями були Заруцький, Баранська, потім
– Кучерічко.
На початку XX століття почали створюватись різні юнацькі
організації. У Жуличах діяло молодіжне рахунково-спортивне
(пожежне) товариство „Січ”, а у Почапах –„Сокіл”. В архівних
документах зберігається запис, датований 1910 роком, “Про
реєстрацію товариства “Січ” у с. Жуличі”. Молодь захоплювалася
вправами з топірцями і хоругвами. Хлопці носили зелену форму з
тризубом, дівчата – блузки, вишиті жовто-синіми нитками, а на
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голові – червоні стрічки. Головою товариства був Іллярій Квас.
Пізніше, з 1926 року, це товариство стало називатися “Луг”.
Видатною подією в історії нашого краю стало встановлення у
1911 хреста-пам'ятника на верху Білої гори пробудителю Галицької
землі Маркіяну Шашкевичу. Ініціатива побудови монумента вийшла
із середовища духовенства. Кожного серпня аж до 1939 року тут
відбувалися величні свята, в яких активну участь брали жуличани.
Про це неодноразово писала львівська газета “Діло”. Активно
працювало товариство імені М.Шашкевича з осідком у Золочеві під
незмінним проводом адвоката Теодора Ваня.
У 1922 році на святі Шашкевича були отці всього
золочівського деканату. З багатьох сіл прибули на Білу гору
церковні процесії. У 1923 році Маркіянове свято звеличив своєю
присутністю Преосвященний Кир Йосиф Боцян, що проживав тоді
в монастирі оо. Василіян у Плісненську.
Підлисся стало українською національно-релігійною святинею,
до якої щорічно приїжджали десятки тисяч людей, щоб набрати
нової духовної сили для подальшої праці на благо народу.
Важливою віхою в історії духовного відродження Жулич стала
діяльність читальні “Просвіта”. Вона була закладена 21 листопада
1903 року в день святого Михайла. Головою “Просвіти” з
21.XI.1903 року до 13.У.1906 року був отець Юстин Гаврисевич.
Для організації просвітньої роботи жуличани обрали виділ3.
Заступником голови став Антін Лущак, бібліотекарем – Михайло
Квасниця, касиром – Йосиф Підлиський. Як повідомляв Федько
Іватів, “Просвіта” існувала ще за отця Пачовського. Потім
головами “Просвіти” були: Антін Лущак (1906–1907), о.
Лешньовський (1907–1919), Теодор Іватів (1923–1925), Марко
Чучман (1925–1926, 1929–1931), Ілько Гураль (1927–1928).
У 1913 році керівництво “Просвіти” організувало гурток
“Сільський господар”. З поміж членів читальні виникала ініціатива
про заснування гуртка “Рідна школа”. Найбільші старання в
діяльність читальні вносив Марко Чучман.
Коли у 1914 році Австро-Угорщина оголосила війну Сербії, а
потім і Росії, розпочалася Перша світова війна. На боці АвстроУгорщини зорганізувався легіон Українських січових стрільців. Це
3
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були свідомі українські юнаки і дівчата, що на поклик Головної
Української ради добровільно зголосилися із зброєю в руках
виступити проти найбільшого ворога України – Росії.
У 1915 році запекла битва відбулася на стрімких схилах
Жулицької гори. 4 дні стояв фронт. Частина села була евакуйована
до Княжого. Австрійська піхота неодноразово штурмувала гору і
зайняла її коштом багатьох убитих. Біля підніжжя Жулицької гори
знаходяться три великі могили, у яких поховано полеглих вояків
обох сторін. (Тепер це підніжжя гори біля дороги на Білий Камінь,
де росте акація і завжди зеленіє трава).
Особливою світлою подією став Листопадовий зрив українців
до свободи у 1918 році. Національна Рада Західно-Української
народної республіки у Станіславові прийняла рішення про злуку
Галичину з Україною. 5 січня відбулося величне військове свято у
Золочеві. Були також присутні представники виділу із Жулич.
Оркестр відіграв національний
гімн,
море людей, тисячі
українських стрільців. Золочів прийняв Міністра соборної України
Шаповала.
Однак надіям людей на утвердження Української держави не
судилося збутися. Розпочалася українсько-польська війна.
В армії Галлера, яку створили для боротьби з Росією, але
використали проти Української Галицької армії, був виходець із
села Степан Гнип, який працював за кордоном і опинився у
польській армії.
У роки Першої світової війни дуже постраждало населення
села. Не повернулись із фронтів Сафат Булка, Павло Пуцак,
Микита Квас. 18 жуличан загинуло в рядах січових стрільців і
Української Галицької армії. Повернулись живими Вартух, Луць
Вовк, Григорій Варшона.
У 1928 році за рішенням товариства “Просвіта” було
насипано могилу на честь Миколи Барана – українського
стрільця, який загинув під час українсько-польської війни. За
одну ніч луговики насипали могилу, поставили хрест, зробили
огорожу і посадили липи. Відкриття пам'ятника-могили співпало
із 25-річчям товариства “Просвіта”. Було відправлено панахиду,
Марко Чучман виступив з промовою. В урочистостях взяли
участь отець Блозовський та отець Юркевич із Золочева, багато
людей з Жулич і навколишніх сіл, грали два оркестри – свій та із
Сасова.
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Культурний розвиток села перед Другою світовою
війною. Перша більшовицька окупація
З 19 березня 1937 року головою “Просвіти” став Теодор
Веселович. Було скликано виділ для вирішення питання про
будівництво дому “Просвіти” і школи, тому що у лютому 1937
року читальня згоріла. Причина невідома (це місце, де донедавна
знаходилася початкова – “мала” – школа). Просвітяни вирішили
закупити у громадському лісі соснину та дубину. Однієї неділі
о. Кедринський почав заохочувати
після Служби Божої
господарів до будівництва. Всі, хто мав власних коней, згодилися
по одному разу безплатно поїхати за матеріалом. Головним
майстром став Олекса Гнип. Всі чоловіки села відпрацювали по
18 днів безплатно, а потім отримували за роботу по 1 золотому на
день.
Спочатку накрили дахівкою старий будинок “Просвіти” , бо
не було дозволу від воєводства на будівництво на новому місці.
Документи посилали в Тернопіль, але вони десь губились. Так і не
дочекавшись офіційного дозволу, вирішили на власний розсуд
розпочати будівництво.
12 тисяч цегли звезли із своєї цегольнІ. Дахівку (3000 штук)
виготовив сам Луць Гнип. Головні мулярі – Іван Гаврак, Микола
Уніжоний, Дмитро Масловський, Михайло Підлиський.
Робота йшла дуже швидко. Навіть хлопці-підлітки щодня
допомагали на будові. Але виявилися у селі господарі, яким
чимось заважала новобудова (Микола Олійник і Томко Чучман).
Вони доповіли повітовій гміні про будівництво і надійшло
розпорядження про припинення робіт. Виділ всіма способами
старався добитися дозволу, знову звертався із клопотанням до
Тернополя, але безуспішно.
Настав 1938 рік. Цеглу, що була звезена для будівництва,
розпозичили і будову не закінчили. Треба було нових коштів.
Виділ “Просвіти” звертався за допомогою до односельчан в
Америку, Францію тощо. З Амстердаму одержали пожертву
від Стефана Цюпки – 61 долар, з Нью-Йорка від Антона
Барана, Марії Білої та Івана Кожуха – 185 доларів. Дах будови
закінчили повністю, а стіни залишились непідмурованими. Хату-
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читальню влаштували у тому будинку, де живе зараз Катерина
Купреєва.
У 1937 році у Жуличах збудували нову школу (теперішня).
Люди також споруджували її за власні кошти і своїми силами.
Тільки головних майстрів запросили із Золочева. Школа була
чотирикласна, з житлом для вчителів. Учні носили форму: білі
комірці і білі фартухи. Вчителями були О.Ацедонська, Цурковська,
Кедринська, Вільчинський. Навчання велося двома мовами.
Настав 1939 рік. 1 вересня розпочалася німецько-польська
війна, а 17 вересня до нашого краю прийшли більшовики.
Перші патрулі прибули до Жулич на фільварок, де
управителем був Мечислав Квасневський (колишній білогвардієць).
Більшовики до нього із зброєю: “Ти – поміщик. Ми тебе вб'ємо, а
майно забере народ”. Але за нього заступилися селяни, особливо
Лука Радзіховський, і Квасневського залишили в спокої.
Коли рознеслося по селу, щоб розбирати фільварок, то забігали
бідняки і льокалі. Один хапає корову, другий – коні, а третій – віз і
плуг. До вечора розібрали всю рухомість. Наступного дня
вичистили із комор все збіжжя.
У неділю біля церкви Василь Радзіховський запропонував обрати
тимчасовий комітет для управління селом. Селяни зійшлися до школи
на організаційні збори і вибрали головою Григорія Варшону,
секретарем – К. Гнипа, членами комітету – Василя Підлиського,
Олексу Вовка, Луку Радзіховського, Миколу Підлиського.
Нова влада кожної неділі чи на свято влаштовувала мітинги,
на яких вихваляли більшовицьку державу, мовляв, як то добре при
сталінській конституції, що то буде рай, коли жінка матиме рівні
права з чоловіком.
1939 рік був дуже врожайний, хліба мали доволі, бідняки
запаслись зерном з фільварку. Часто грала музика в Польськім домі
(так назвали читальню-клуб, де завклубом був Федір Веселович).
Наприкінці 1939 року розгорнулася підготовка до виборів до
Верховної ради.. Вони розпочалися 24 грудня о 4 годині ранку, а
закінчилися о 12 годині ночі. Право голосу мали громадяни віком
від 20 років. Хто не міг прийти самостійно, то його привозили на
возі або йшли до нього з урною. У клубі висіли портрети Леніна і
Сталіна, розвивалися прапори.
Хоч був піст, грала музика, не бракувало напоїв і наїдків.
Більшовицька пропаганда обіцяла людям рай. Особливо вмів
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годувати людей обіцянками Редьков, який був головою районного
комітету у Золочеві.
У січні 1940 року постановою Львівського облвиконкому було
утворено Жулицьку і Почапівську сільські ради. Головами сільрад
стали: у Почапах – Василь Чучман, у Жуличах – Григорій Варшона.
Настрої людей різко змінилися у 1940 році. Весна – пізня і
холодна, рік –неврожайний. Більшовики наклали великі податки і
страховку. Запровадили шальварки, тобто примусові роботи. Хто
не виконував розпоряджень нової влади – того судили і карали,
вивозили в Сибір.
Спорожніли полиці в магазинах – ні матерії, ні взуття. Почали
створювати кооперативи, кожен мусів стати його членом і внести
по 50 крб. Збирали силою позичку для держави, щонайменше по
500 крб.
Більшовики стали агітувати до колгоспів, мовляв, як то добре,
коли всі разом працюють: восени зберуть урожай і за кожний за день
роботи одержать по 4–5 кг збіжжя і певну суму грошей. Обіцяли, що
одна особа заробить по 10–11 центнерів зерна і 1000–2000 руб., що
буде дуже заможне життя. Однак не так сталося, як гадалося.
Разом із заявою до колгоспу селяни змушені були здати все
своє майно: худобу, коні, інвентар. Залишали собі одну корову.
Першими подали заяви члени сільської ради, бо їм
погрожували виселенням. Записалися до колгоспу Клімко Гнип,
Василь Радзіховськкй, Лука Гнип, Стефан Сютрик, Іван Вовк,
Іллярій Квас. Потім подали заяви бідняки, бо не мали з чого жити.
У колгосп об'єдналося 45 сімей. Назвали його іменем Кірова.
Вибрали правління. Головою колгоспу став Василь Радзіховський,
секретарем Клімко Гнип, конюхом
Нестор Вовк, польовим
бригадиром С.Сютрик.
Два заможні господарі – Іллярій Мартинишин і Степан
Пузиняк – мали по 8 га поля. Вони мусили вступити до колгоспу,
бо на них наклали непосильні податки.
Більшовики забрали в людей поля, сіножаті, засадили багато
помідорів, моркви, петрушки. Новому колгоспу держава виділила
100 ц зерна. Пан Квасневський, який раніше орендував фільварок,
став пастухом колгоспних гусей, потім ходив біля свиней.
Зима 1940–41 року була дуже холодна. Більшовики почали
будувати у Вільшаниці аеродром. Посилали людей з навколишніх
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сіл за лісом у с. Топорів. За матеріалом господарі їхали своїми
кіньми. По дві-три доби мучилися люди і худоба. Люди
обморожували ноги.
Не краще велося і тим чоловікам, яких по цілому тижню брали
на будову аеродрому. Хто відмовлявся – карали судом.
Колгосп проіснував до 22 червня 1941 року.

Село під час німецько-радянської війни.
Боротьба ОУН і УПА
22 червня 1941 року німці вдарили на сталінську імперію. До
двох тижнів більшовиків не стало, фронт покотився на схід. До
Червоної армії мобілізували багатьох жителів села: М. Сагатого,
Василя Чучмана, Павла Квасецького, Климентія Штурмака,
Теодозія Киркала.
Ще у 1940 році на службу призвали Миколу Гавришківа,
Михайла Гураля, Мирона Веселовича, Івана Петляра, Іллірія Гнипа,
Стаха Самика, Мирона Булку. Потім всі вони потрапили на фронт.
Німці колгосп ліквідували і створили сільськогосподарську
артіль – лігеншафт. Керував тим господарством п. Квасневський,
якому допомагав практикант Богдан Чайковський.
Було обране нове правління села. Солтисом став Григорій
Баран, заступником – Іллярій Квасниця (згодом більшовики вбили
його у Золочівському замку-тюрмі).
Спочатку за німців жилося непогано, але коли вони почала
зазнавати поразок у війні з більшовиками, то також стали
жорстоко поводитись і з місцевими людьми.
У 1943 році на кожного господаря наклали контингент по 3–4 ц
зерна з га і по 20 ц картоплі, а також на худобу – по 200 л молока на
рік. Потім доходило до 500 л. Забирали корів.
Багато молодих людей із села вивезли на примусові роботи до
Німеччини. На чужину потрапили Віра Гураль, Ганна Федчишин,
Марія Кравчишин, Стефанія Лущак, Стефанія Олійник, Ганна
Підлиська, Ганна Вароам, Софія Цюпка, Софія Юськів і багато
інших. Деякі з них по закінченню війни опинилися за океаном, інші
повернулися додому.
Молодь села, яка переконалася, що німецький наїзник, як і
радянський “визволитель”, вороже ставляться до українського
народу і його бажання створити незалежну державу, почала чинити
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збройний спротив. Першими в ряди Української Повстанської
Армії пішли у 1943 році Ярослав Сагатий, Юліан Гнип, Володимир
Федчишин, Михайло Приведа, Володимир і Степан Процишини,
Гарасим Кавалковський. Всі вони здобули бойовий гарт у боротьбі
з німецькими окупантами, але загинули, коли довелося повернути
зброю проти радянських “визволителів”.
Ще за німецької влади у Жуличах члени ОУН створили
самооборонний кущовий відділ “За вільну Україну”. За участь у
самообороні гітлерівці заарештували на початку 1944 року 20
чоловік. Їх повезли спочатку до золочівської кримінальної поліції,
потім – до львівської тюрми по вулиці Лонцького. Після слідства
вони потрапили до Янівського концтабору, де перебували близько
4-х місяців. Коли полонених почали вивозити до Німеччини, дехто
втік, а решту радянські війська звільнили у Чехо-Словаччині. Із 20
чоловік не всі повернулися назад:
1. Лахман Юліан
– розстріляний у Янівському таборі;
2. Грицай Григорій – розстріляний у Янівському таборі;
3. Радзіховський Григорій – повернувся додому;
4. Гунька Микола – повернувся додому;
5. Гнип Мирон – повернувся додому;
6. Півторак Петро – загинув у Янівському концтаборі;
7. Хала Сафат – повернувся додому;
8. Кожух Григорій – пропав безвісти;
9. Вовк Лука – повернувся додому;
10. Кваснипя Семен – повернувся додому;
11. Квасниця Степан – повернувся додому;
12.Гнип Климко – повернувся додому;
13. Гнип Дмитро – повернувся додому;
14. Хала Володимир – повернувся додому, потім був
заарештований більшовиками. Помер у Сибіру;
15. Кожух Йосиф – виїхав до США;
16. Веселович Григорій – повернувся додому;
17. Минисора Василь – повернувся додому;
18. Лахман Зеновій – повернувся додому;
19. Кожух Володимир – повернувся додому;
20. Радзіховський Лука – повернувся додому;
Багато з них потім стали жертвами сталінських репресій. Про
їхні долі буде сказано пізніше.
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У 1944 році наше село стало фронтовим. На ЗолочівщиніБродівщині фронт стояв три місяці. Часто рвалися бомби і снаряди,
було справжнє пекло. 17 липня 1944 року відбувся великий бій під
Жулицькою горою. Загинуло 64 бійці Червоної армії. Потім їхні
тіла були перепоховані у братській могилі № 51-52 у м. Золочеві.
Наприкінці липня того ж року почалася мобілізація чоловіків
на німецький фронт. Змушені були йти з більшовиками на війну із
села Жуличі і Почапи Теофіль Майстришин, Володимир Шеремета,
Максим Баран, Павло Британ, Василь Почапський , Володимир
Баран, Григорій Лущак, Ярослав Петляр, Григорій Кожух , Йосиф
Юрцан. Всі вони з війни не повернулися. Могили Павла Британа,
Йосифа Юрцана, Григорія Лущака знаходяться в Польщі і
Німеччині, їх відшукали у 60-х роках.
З боями пройшли фронтовими дорогами і повернулися додому
такі наші земляки: Ярослав Лущак , Степан Квасниця, Ярослав
Твердохліб , Володимир Герус (всі – інваліди), Павло Лущак,
Василь Олійник, Михайло Гнип, Михайло Герус, Іван Гаврак,
Володимир Квасецький, Тимофій Киркало, Клим Штурмак, Мирон
Хала, Петро Маринівський, Петро Квасецький, Іллярій Третяк,
Григорій Баран, Володимир Квас, Теодор Квасниця, Павло Черниш,
Степан Черниш, Михайло Булас, Посполіта, Іван Орихівський та ін.
Коли німці відступали з наших земель, українське підпілля
підібрало залишену зброю для ведення боротьби з новими
окупантами. Цією зброєю було оснащено відділи УПА і підпілля
ОУН.
Набувши гіркого досвіду під час першої більшовицької
окупації у 1939-41 роках, українське населення уже не мало жодних
ілюзій щодо своєї долі під московсько-більшовицьким режимом,
Восени 1944 року Москва видає звернення до учасників
збройної боротьби Західної України, обіцяючи широку амністію
кожному, хто зголоситься з повинною. По містах і селах
пройшли пропагандистські мітинги про злочини “українських
буржуазних націоналістів”. Називали прізвища керівників
підпілля, звинувачували їх у зраді Батьківщини, називали
ворогами народу.
Широка облава почалась наприкінці 1944 року. “Червона
мітла” карала всіх, хто належав до УПА, хто не пішов на фронт. Від
рук облавців загинув один із активістів ОУН – станичний
Володимир Федчишин.
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Новий наказ Кремля – ліквідувати українське підпілля до 15
березня 1945 року. З Москви було надіслано на Західну Україну
добре вишколені дивізії військ НКВД під командою досвідчених
генералів для боротьби з “бандитизмом”. Почалася боротьба не на
життя, а на смерть.
У січні-лютому 1945 року почались повальні облави і арешти.
Терени облоги виглядали як справжній фронт. Довкола сіл –
постійні патрулі із зброєю. Вони полювали на членів ОУН і УПА,
шукали криївки, бункери із зброєю. Якщо знаходили, то всі знали,
що це насамперед справа рук сексотів (секретних сотрудніков
НКВД із місцевого населення).
Першими жертвами облавців стали Сафат Хала, Володимир
Хала, Дмитро Гунька, Іван Колодій, Лука Радзіховський. Після
слідства їх було засуджено і вивезено до виправно-трудових
таборів (Воркута, Іркутськ, Караганда). Заарештованих дуже
катували, змушували давати неправдиві свідчення. Дмитро Гунька
і Лука Радзіховський померли на каторзі. Колодій залишився жити
у Красноярську.
До 15 березня 1945 року повстанський рух не був
ліквідований, як це Хрущов обіцяв Сталіну. Підпілля продовжувало
діяти, завдаючи ворогові значних втрат. Повстанці почали вбивати
представників нової влади – голів сільських рад, комуністів,
активістів. У селі загинули дільничні міліціонери Шуманов і
Сокирка, активіст Адам Фаль, дочка і матір Маркевичі.
Ще одна лінія боротьби пролягала між українськими і
польськими боївками. У Жуличах третина сімей були поляками і
село теж не оминула міжнаціональна ворожнеча. Ще у січні 1944
року польсько-радянська боївка жорстоко замордувала Юліана
Гнипа, Василя Підлиського і Богдана Чайковського за те, що вони
допомагали українському підпіллю.
За вказівкою Сталіна у 1945 році поляків вивезли до Польщі, а
звідти переселили лемків – 20 сімей, які живуть тепер у Жуличах.
У 1946-47 роках були проведені нові арешти наших
односельчан, яких засудили за зв'язки з ОУН – УПА (багато
хлопців і дівчат були станичними і зв'язковими). Серед них –
Михайло Гирча, Ганна Підлиська, Параскевія Кравчук, Ганна
Грабовська, Катерина Петляр, Ганна Гнип, Ганна Степанівна Гнип,
Іванна Підлиська, Михайлина Гнип, Іван Гавришків, Софія
Підлиська. Вирок – 5-10 років у концтаборах Воркути.
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У той час Стефа Лахман працювала вчителькою. Вона
вистрелила у портрет Сталіна і її засудили на 15 років. Строк
відбувала на Колимі.
Третій етап репресій був проведений у 1949-50 роках. Одних
жуличан заарештовували у селі, а інших, сфабрикувувавши
справи, арештовували навіть в армії або далеко від дому. У цей
період були засуджені на 25 років Михайло Мазурик, Михайло
Баран, Йосиф Баран, Марія Грабовська, Зеновій Лахман, Дмитро
Кравчук, Богдан Сагатий, Мар'ян Гунька, Віра Цюпка, Микола
Підлиський, Роман Вовк, Кривоніс, Михайло Грабовський,
Володимир Підлиський, Василь Підлиський.
У період боротьби з підпіллям із числа місцевих мешканців
організовували загони “ястребків” з членів так званих
істрєбітєльних батальйонів. “Ястребками” стали Степан Пердута,
Йосиф Дуда, Антін Боднар, Юзик Баран, Богдан Гирча. Потім їх
звинуватили у тому, що вони тільки для вигляду служили НКВД, а
самі мали зв'язки із УПА. Їх усіх також засудили на 25 років
ув’язнення.
У 1947 році на Сибір вивезли 14 сімей з дітьми та старими
людьми. Це сім'ї Панька Підлиського, Грабовського, Юстина
Гнипа , Катерини Петляр , Михайла і Миколи Гавришкових,
Софії Лущак, Вероньки Федчишин, Володимира Хали.
Загалом 31 особу. Вони зазнали всіх страхіть сталінського
терору. Після смерті Сталіна, а потім Берії почалась амністія.
Протягом 1957-1960 років наші односельчани почали
повертатися додому. Майже всі із надломленим здоров'ям. Багато
знайшли вічний спочинок у Сибіру, деякі залишилися там жити.
Так заплатили за незалежність України наші земляки, які хотіли
збудувати вільну самостійну державу.

Післявоєнна відбудова
Після закінчення війни потрібно було відновлювати зруйноване
господарство. У селі не вистачало чоловічих рук і основний тягар
ліг на жіночі плечі.
Колгосп у Жуличах було відновлено у 1949 році. Спочатку
його назвали іменем Сталіна, а потім перейменували на “Зорю”.
Першим головою колгоспу обрали фронтовика Павла Лущака, а
членами правління стали Павло Гнип, Пилип Варшона, Микола
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Грабовський. Головою сільської ради був Прокіп Баран, пізніше –
Лука Гнип.
За роботу на колгоспному полі нараховували трудодні. Кожна
робота оцінювалась по-своєму. Були такі види робіт, що треба
було працювати 2-3 дні, аби заробити один трудодень. За
трудодень нараховували копійки. Не вистачало хліба, грошей.
Влада змушувала людей привчатися до крадіжок колгоспного
“добра”.
Поля стали орати тракторами, урожай збирали комбайнами, але
ручної праці було дуже багато. Вдень і вночі люди працювали біля
молотарки. Там, де не міг пройти комбайн, в’язали снопи і звозили
їх до молотарки. Праця була виснажлива, без перерви на обід, у
пилюці. Біля молотарки стояв сторож, щоб хто-небудь із
працюючих не прихопив кілька жмень зерна. Люди змушені були
збирати колоски, але і цього не дозволяли.
Із підсобним господарством також була скрута. Кожній
колгоспній сім'ї виділили лише 0,25 га городу. А хто тримав
більше, ніж одну корову, того штрафували, накладали на нього
великий податок.
Влада випустила облігації державної позики, за які треба було
заплатити, а через 20 років гроші мали повернути. Позика була
випущена у 1951-52, 1953-56, 1958 роках.
Дуже важким був 1955 рік. Ціле літо йшли дощі, весь врожай
пропав.
У цей час починається укрупнення колгоспів. Якщо раніше
кожне село було окремим господарством, то у 1958 році із сіл
Жуличі, Почали, Гончарівка було створено новий колгосп і названо
іменем І.Франка. Очолив колективне господарство ярий комуніст із
Харківщини Павло Чухліб.
Загальна площа земель нашого колгоспу становила 2340 га.
Сільську раду очолив Ю. Рурський. Центром колгоспу стало село
Почали. Чухліб був непоганим господарем, за його керівництва
колгосп став добре розвиватися. У тому ж таки 1958 році він був
учасником ВДНГ (виставки досягнень народного господарства) у
Москві.
Комуністична влада тішила людей, що незабаром збудують
комунізм і настане справжній рай. Частина людей вірила
більшовицькій пропаганді, сумлінно працювала. За старанність
колгоспним передовикам давали ордени і медалі. Нагородами
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були відзначені ланкова Марія Квасниця (орден Трудового
червоного прапора), пасічник Михайло Гнип (орден “Знак
пошани'), доярка Стефанія Підлиська (орден “Знак пошани”),
трактористка Софія Яворівська (орден Жовтневої революції).
Нагороди мали й інші трудівники. Люди вдовольнялися й такими
знаками уваги, старались працювати ще краще. А в цей час ті, що
були при владі, наживались на людській праці. Той же П. Чухліб
руками колгоспників звів собі двоповерховий особняк у місті
Золочеві.

Культурно-освітнє життя села у 50-70-х роках
Після війни у селі почала працювати семирічна школа. Сюди
були скеровані вчителі із Східної України. Директором школи
стала Тамара
Приволоцька, старшою піонервожатою Ніна
Мокієнко. У Золочеві була відкрита педшкола, у якій навчались
дівчата із Жулич: Надія Олійник, Ганна Квас, Рома Грицай. Потім
вони працювали у нашій школі вчителями і заочно навчалися у
Львівському педучилищі.
З 1947 року діяла шкільна комсомольська організація, хоч
великої активності не проявляла. У школах ширилася атеїстична
пропаганда. Церква була закрита.
Хату-читальню за німецької окупації не закінчили. Німці стелю
розібрали, вітер дахівку поскидав, але з ініціативи керівників
колгоспу на кошти людей хата-читальня була закінчена (у ній
знаходився шкільний корпус № 2 – “мала школа”). А у садибі
польського дому “Просвіти” (де зараз живе Катерина Купреєва)
більшовики влаштували підсобне господарство, де працювали
засуджені. Потім збудовали теперішній клуб і бібліотеку. В ”малій”
школі був магазин, продавцем у ньому працювала Ліда Кузенко.
У колгоспах почали створювати партійні організації. Довгий
час секретарем парткому був Богдан Байдала. До партійної
організації вступали передовики колгоспу, комсомольські
активісти. Комуністи займали всі найважливіші посади.
У 1959–1960 роках почалося нищення пам’ятних фігур,
активізувалася боротьба з релігією. Молоді пари боялися відкрито
брати шлюб чи хрестити дітей, бо це загрожувало їм або їхнім
батькам звільненням з посад. Тож часто брали шлюб чи хрестили
дітей потай десь у хаті священика.
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Щодо освіти, то треба віддати належне радянській владі: хто
хотів вчитися і мав тямущу голову, то міг поступити до вищих
шкіл. У 60–70 роках здобули освіту такі наші односельчани:
Стефанія Хала, Марія Ляховська, Леся
Мазурик (вчителі),
Катерина Сюрко
(лікар), Ігор Гнип
(інженер), Володимир
Квасниця (священик) та багато інших.
У 1965 році в Почапах на честь 20-річчя Перемоги було
збудовано пам'ятник воїнам, що загинули у Великій вітчизняній
війні. Кожного року 9 травня біля нього збирали ветеранів війни, їх
вшановували піонери і нагороджували подарунками. І ніхто не
згадував про підпільників ОУН і воїнів УПА, які боролись і
загинули за незалежну Україну.
У 1975 році, під час відзначення 30-річчя Перемоги, до Жулич
прибули рідні 28 радянських воїнів, які загинули за визволення
села. Зустріч була дуже хвилююча. Організатором цього заходу
стала школа – директор Сидір Залеський і старша піонервожата
Ярослава Русіцька. У бою під Жулицькою горою загинуло 64 бійці
Червоної Армії – представники різних національностей. Їхній прах
був перепохований у Золочеві у братській могилі № 51–52.

Життя села в 70–80 рр. XX ст.
Поступово люди звикли до колгоспного життя, хоч колективна
праця відучила людей бути господарями на землі. Хлопці та дівчата
почали перебиратися до міста, де легше можна було заробити
грошей і отримати державне житло. У Золочеві тепер мешкає
багато вихідців із села. Це родини Заяців, Кудликів, Топоровських,
Хомичів, Підлиських, Вовків, Мазуриків, Минисорів, Ляховських,
Халів, Тимракевичів, Мазуриків, Гавришкових, Юрцанів, Приведів
і багато інших.
Село почало порожніти. Постійно зменшувалася кількість
школярів. Якщо, наприклад, у 1965 році навчалося 200 учнів, то у
1985 році – тільки 70.
Життя у наших селах часто залежало від того, який уряд був у
Москві. А влада у Кремлі змінювалась часто . Хрущов, який
правив країною до 1964 року, довів людей до голоду. Хліб пекли
тільки з гороху та кукурудзи, не було що їсти, Після нього до влади
прийшов Брежнєв, який протримався до 1982 року. За його
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керівництва життя стало заможнішим, але особливо наживались
хитріші і безцеремонніші.. У той час стали поширеними слова на
мелодію популярної пісні:
“Україно, рідна мати,
Не вкрадеш – не будеш мати,
Не вкрадеш – не будеш мати
У себе на поді”
Хоч у державній торгівлі можна було купити все необхідне,
але бракувало грошей і тому не кожен міг придбати бажане.
У 70-х роках біля старої 300-літньої липи збудували сільський
магазин (той, що стоїть і зараз). Магазинна горілка була дешева і
чоловіки почали дуже пити. За магазином “під липою” кожен день
лунали п'яні співи. Багато людей тішилось із такого життя.
При школі у 1970 році почала діяти їдальня, котра після обіду
служила за буфет. Отут кожної неділі відбувалися справжні
застілля.
У школі і клубі часто виступала із концертами учні. Діти
співали пісень, читали вірші, славили партію і Леніна.
Якщо у державі відбувалися якісь реформи, то вони
обов'язково починалися із села. У 70-х роках почалося масове
укрупнення колгоспів. У 1978 році колгосп ім. І.Франка розділили.
Села Жуличі і Почали приєднали до колективного господарства
“Серп і Молот” з центральною садибою у с. Білий Камінь. Колгосп
став великим, складався із 8 сіл (Почали, Жуличі, Білий Камінь,
Бужок, Черемошня, Розваж, Підлисся, Гавареччина). Очолювала
господарство Герой соціалістичної праці (звання за радянської влади)
Зінаїда Ложовська. Вона багато зробила для розвитку сіл –
налагодила зв'язки з керівниками району і області, добилася того, що
у Жуличах, як і в інших селах, було проведено природний газ. Раніше
вулиці села нерідко ставали непрохідним болотом, а за Ложовської
було прокладено асфальт, зроблено гарне вуличне освітлення.
У 1985 році проведено капітальний ремонт школи. Для цього
багато зусиль доклала директор школи М.М. Пелех. Тоді ж
капітально відремонтовано сільські клуб і бібліотеку.
З.Я. Ложовська завела в селі велику господарку і мала значні
прибутки.
Колись на західній околиці села була гарна велика соснина.
Але її вирізали і на цьому місці збудували тваринницькі комплекси

Історія села Жуличі

27

(у селі закріпилася назва “БАМ”). На ферму завезли німецьку
породу корів, яка давала багато молока.
Значні прибутки приносив і сільський цегельний завод. Було
встановлене нове обладнання, стали випускати цеглу високої якості
(біля Жулич здавна залягали найкращі сорти глини). Але все менше
і менше користувалися цією цеглою жителі села, бо продавалася
вона знайомим, начальству із Золочева і Львова.
У 1985 році, коли у Кремлі засів Михайло Горбачов, почалася
перебудова, що закінчилася розвалом держави. 24 серпня 1991 року
проголосила свою незалежність Україна. Це була величезна подія у
долі всієї України. Вона стала вільною.
1 грудня 1991 року відбувся всеукраїнський референдум і
більше
90 відсотків жителів України проголосували
за
незалежність. Того ж дня було обрано президента України,
яким став Леонід Кравчук. По всіх містах і селах почалися
демократичні зміни. Колишні комуністи викинули свої партійні
квитки. У Жуличах постали осередки Народного руху України.
Інших партій не було.
1991 рік був знаменний тим, що мешканці села відновили всі
хрести-пам’ятники і їх поставили на попередні місця. Було
відкрито церкву, діяла єдина релігійна громада. Службу Божу
відправляв о. Остап Смук із с. Білий Камінь. Сільський клуб було
перейменовано на Народний дім “Просвіта”.
У січні 1992 року жителі сіл Жуличі та Почапи вирішили
відокремитись від великого господарства “Серп і Молот”, бо
настали інші часи і люди хотіли бути господарями на власній
землі. На зборах села було утворено спілку селян і названо її
“Воля”. Очолив її вмілий господар, виходець із села Почапи,
ветеринарний лікар за спеціальністю Володимир Почапський.
Дуже активно взявся він за роботу.
Влітку 1992 року був збудований новий тік, відремонтовано
комору. Добрі доходи став давати цегельний завод. Хоча,
щоправда, за нього В.Й. Почапському довелося судитися із З.Я.
Ложовською. Та справедливість перемогла.
Дбав добродій Почапський про те, щоб покращити людям
життя, піклувався про старих людей, про учнів школи. Але це
робити ставало все важче і важче.
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Нову державу почали будувати при високих цінах і низькій
платні за роботу. Розвелися злодії, спекулянти, злочинці.
Спорожніли полиці у магазинах. А комерсанти і спекулянти все
вивозили за кордон, а звідти привозили товари низької якості. Але
люди продовжували вірити, що незабаром все зміниться на краще.

Час великих перемін
У 1994 році до влади в Україні на зміну Леоніду Кравчуку
прийшов новий президент – Леонід Кучма. За десять років його
правління Україна ще більше зубожіла. Всі заводи і фабрики
„приватизували” приватні ділки. Почалась нова хвиля масової
міграції людей у пошуках заробітку. Українці стали робочою силою
для Москви, сибірської тайги, країн Польщі, Італії, Іспанії,
Португалії.
Голова спілки ТЗОВ „Воля” намагався мінімізувати негативні
тенденції. Землю, яка була розподілена на паї в процесі
приватизації, Почапський взяв в оренду. За паї люди почали
отримували частку врожаю. Хоч заробітна плата низька і
виплачується невчасно, але люди тримаються села.
Сумною подією в історії Жулич став міжконфесійний поділ
між жителями. У 1995–1997 рр. група людей почала боротися за
відновлення греко-католицької громади. У грудні 1997 р., перед
самим святом Св. Миколая, в селі з'явився
автобус
з
міліціонерами, під прикриттям яких стали ламати церковні двері, а
потім вдерлись через вікно у церкву і відчинили двері. Згодом
забрали ключі від тих, хто продовжував залишатися
православними.
Між людьми почалось протистояння, розбрат у сім'ях. Часто в
одній родині діти і батьки належали до різних конфесій.
Богослужіння для православної громади став відправляти отець із
Скваряви Микола Лозюк, для греко-католицької громади – монах із
Золочева о.Володимир Пальчинський, потім отець Михайло
Сукмановський, потім о. Віталій.
Але час лікує рани. Жуличани визнали право частини своїх
односельчан на інше віросповідання
і почали відправляти
богослужіння почергово, в одному храмі (у селах, де не знайшли
порозуміння,
представники інших конфесій будують нові
храми).
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Так само жителі Жулич дійшли згоди, щоб відновити будівлю
церкви ззовні і всередині. На зібрані із парафіянами кошти, а також
на пожертви вихідці із нашого села, що працюють і проживають за
кордоном, було проведено ремонт церкви: перекрили купол,
оштукатурили ззовні, підключили газове опалення. Допомогу було
надано і від спілки „Воля”.
У 2000 р. відбулась святкова літургія на честь 100-річчя
побудови церкви. В урочистостях взяло участь багато священиків
району, виступали учні школи, церковний хор. Потім був спільний
обід. Люди почували себе щасливими…
Пізніше були відновлені внутрішні стіни Свято-Миколаївської
церкви, вівтар, а в 2004–2005 р. позолотили іконостас. Значна
кількість жуличан одержала пам'ятні грамоти…
Однак мало успішних справ на інших ділянках суспільного
життя. За роки „кучмізму”
занепала
культура: будинки
„Просвіти”, бібліотеки, кінотеатри не фінансувались, перестали
платити заробітну плату культпрацівникам
Не втішні і освітні справи. Школа у селі велика, а дітей в ній
дуже мало. У 80–90-і роки молодь масово подавалася до міста. А
якщо немає молодих батьків, то де взятися дітям?!
У зв'язку з важким економічним становищем, безробіттям та
безгрошів'ям,
Жуличі майже не розбудовуються і не
оновлюються…
* * *
У грудні 2004 р. відбулась „Помаранчева революція”, внаслідок
чого до влади прийшов новий Президент В.А.Ющенко. Почався
новий етап в історії України. Хочеться сподіватися, що останні
роки стануть пам'ятними і переломними як для жуличан, так і для
всієї нашої держави.
Ольга ПІДЛИСЬКА
2005 р.

о. Василь Кедринський
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ХРОНІКА ЖУЛИЦЬКОЇ ЧИТАЛЬНІ
ТОВАРИСТВА ”ПРОСВІТА”
Вступ
На мурах бібліотеки “Політехніки”1 у Львові є напис: “Тут
мертві живуть, а німі говорять”. Значить, живі люди читають
книжки авторів, котрі, хоч і небіжчики, своїми творами говорять до
1

”Політехніка” - нині Національний університет ”Львівська політехніка”.

Від упорядника. При поданні тексту ми намагалися зберегти
мовностилістичні особливості оригіналу, та водночас – зробити текст
якомога доступнішим для сучасного читача. Так само збережено тодішню
форму при написанні імен та прізвищ. Щодо приміток, то порядковими
цифрами (1, 2, 3…) позначені примітки упорядника, а зірочкою (*) - примітки
автора Василя Кедринського. – А. К.
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сих... Протоколи зборів чи засідань Виділів, збережені в книзі
протоколів – також твір минувшини, а говорять вони мовою ясною
до нас живих і кажуть нам пізнавати історію нашої Читальні від
заснування і до нині, а мертві букви протоколів складаються на
гарну будівлю розвитку нашої Читальні за час 30 літ – її впливу і
поширення світла Просвіти. Нехай ця хроніка дасть перегляд
благородних наслідків поширення Просвіти в селі Жуличах,
вироблених2 утвердить в їхній праці над освідомленням
“найменшого брата”, а загал в Жуличах стане великою українською
громадою до дальшої праці під проводом “Просвіти”3.

Дата заснування
Читальня “Просвіти” в Жуличах заложена 21 листопада 1903
року в день св. Михаїла. Перший протокол подає, що се були перші
загальні збори, на котрих вибрано Виділ4: голова о. Юстин
Гаврисевич, заст. Антін Лущак, секретар Яків Гураль, бібліотекар
Михайло Квасниця, касієр Йосиф Підлиський, заступники Іван
Олійник та Іван Баран. Членів записалося [63], а наприкінці
першого року діяльності вже було 88 членів, значить приріст 25
членів. Перші збори закінчилися вечорницями
зі співами і
декламаціями.

Короткий зміст заснування,
початок важкої праці
Федько Іватів оповідає, що Читальня “Просвіти” була ще за
отця Пачовського5 (було вже 45 літ): вона упала, не проявивши
більшого життя; в домі Стефана Мартинишина існувала Читальня
2

Вироблених – свідомих, вихованих.
”Просвіта” — українська громадська організація культурно-освітянського
спрямування, заснована 1868 року у Львові. Наприкінці 1913 року ”Просвіта”
мала 77 філій і 2648 читалень
4
Виділ – керівний орган, комітет.
5
Читальня “Просвіти” була ще за отця Пачовського - виходить, що перша
Читальня ”Просвіти” була організована в Жуличах ще 1888 року. Очевидно,
що саме отець Микола Пачовський – великий народовець і батько поета
Василя Пачовського - був її організатором, а з його смертю у 1891 році вона
занепала.
3
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Мих. Качковського6, членів мала не багато, животіла до двох років.
За отця Гаврисевича заложилася [теперішня].
Читальня “Просвіти”. Кирило Іватів учився в Чернівцях в
гімназії – на вакаціях7 працював у селі; з Марком Чучманом пішли
в село і зро[били] голо[су]ваня: хто якої читальні хотів. Більшість
заявилася за Читальнею “Просвіта”… Представлення гостей на
перших зборах відбулося у Василя Підлиського.
З членів Читальні
1903 р.
проживають нині: Йосиф
Підлиський, Теодор Іватів, Ілія Гураль, Дмитро Підлиський,
Никола Квас, Герасим Квасниця, Максим Варлам, Яків Грицула,
Юліян Кожух, Петро Чучман, Михайло Квасниця, Максим Чучман,
Ілярій Підлиський, Остап Хала, Никола Рудніцкий (в Бразилії),
Демко Яцусь, Андрій Лущак, Микита Весолович, Іван Весолович (в
Бразилії), Олекса Питляр (в Америці), Іван Кравчук, Марко
Олійник, Демко Преведа, Франко Ялізкий*…, Микола Підлиський,
Адам Ляховский, Стах Чеховский (у Франциї), Іван Пузиняк; тобто
29 людей живе донині. Реєстр членів читальні 1933 р. не подає їх
всіх у своєму описі, для ствердження правди подаються імена:
Теодор Іватів, Юліян Кожух, […], Микита Весолович.
Щасливий рік був перший. Вже другий не виказує стільки
членів, бо [фіксує] заледве 45, третій – 34, 4-ий – 41, 5-ий – 47, 6-ий
– 34, 7-ий – 48,8-ий – 44, 9-ий – 59, 10-ий – 41, 11-ий – 36, 12-ий –
66. 1923 рік має 139 членів, 1924 – 94, 1925-6 – 64, 1926 – 124, 1927
– 131, 1928-29 – 52, 1931 – 87, 1932 – 63, 1933 – 96.
У довоєнних часах участь жінок невелика, від 1923 року – вже
кількість жіноцтва значніша, на 139 членів – 40 жінок, зн. 35%
(5:2), а в році ювілейнім 1933 на 96 членів є 23 жінки.
Вкладка8 до Читальні була різною. Перша вкладка [становила]
корону, молодь [не сплачувала внесків], а господарі по 40 гр.;
[вкладка була] майже стала до війни, а по війні різнородна – в
6

Читальня Мих. Качковського – читальня товариства ім. Мих. Качковського
- була заснована 1874 року на противагу ”Просвіті”. На відміну від
”Просвіти”, яка мала народницький характер, товариство ім. Михайла
Качковського об’єднувало москвофілів.
7
Вакації – канікули.
*
В членах-засновниках бачимо й римо-католиків, се були українці римо-катол.
обряду – по 30 літах яка зміна на нашу некористь: члени Читальні стали
поляками, хоч не один з них говорить по-українськи, а душа чисто польська.
8
Вакладка – членський внесок.
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тисячах марок і аж до 5 грошей місячно теперішнього року.
Щоби після переднього слова згадати тих, що стояли у Проводі
Читальні, назвати напрямки їх праці, подам перегляд складів
Виділів, а відтак замітніші успіхи праці Виділів.
Голови Читальні:
Перший: о. Юстин Гаврисевич (21.11 1903 – 13.5.1906).
Антін Лущак (13.5.1906 – 17.11.1907).
о. Вол. Лешньовський (13.11.1907 – 12.1.1919).
Теодор Іватів (22.4.1923 –21.6.1925, 21.11. 1926 – 8.5.1927).
Марко Чучман (21.6.1925 – 21.11;1926, 6.9.1929 – 9.1.1931).
Ілько Гураль (8.5.1927 – 26.8.1928).
Марко Сагатий (6.9.1929 – 9.1.1931).
Микола Уніжоний (10.4.1932 – 7.7.1933).
Ілярій Підлиський (21.11.1926 – 8.5.1927, від 7.7.1933 …)
Заступники голови: у 1903 – 1933 рр. були такі: Антін Лущак,
Мих. Бокий, Яків Гураль, Максим Варлам, … Підлиський, Герасим
Квасниця, Ілько Гураль, Андрій Лущак, п. Іван Кучерічко,
Іван Весолович, Теодор Іватів, Филип Варшона, Юліян Кожух,
Мих. Цюпка, Ілярій Підлиський, Лука Квасниця, Филип
Варшона,
Секретарі: Яків Гураль, Михайло Квасниця, Микола
Підлиський, Іван Весолович, Гриць Баран, Михайло Лущак, Никола
Преведа, Дмитро Гнип, Ілярій Квас, Микола Підлиський.
Касієри: Йосиф Підлиський, Теодор Іватів, Роман Варшона,
Вас. Питльований, Юліян Грицула, Гр. Булка, Кость Мазурик,
Петро Сагатий,
Клімко Гнип, Микола Приведа, Филип
Максимович, Роман Баран, Юліян Кожух, Клімко Гнип.
Бібліотекарі: Михайло Квасниця, Гр. Шеремета,
Роман
Варшона, Іван Весолович, Ілярій Підлиський, Іван Питльований,
Семен Підлиський, Филип Варшона, Ілія Грабовський, Ілярій Квас,
Михайло Лущак, Дмитро Гнип, Василь Підлиський. За Федя Цюпки
вибрані Михайло Білик, Ілярій Квас, а Михайло Білик виконував
обов’язки.
Господарі: Марко Сагатий, Яків Цюпка, Михайло Лущак,
Павло Діжак, Петро Сагатий, Юстина Гавришків, Микита
Весолович.
Заступники (члени) Виділу: до перечислених вище членів,
що були виділовими, подаю імена заступників: Іван Олійник, Іван
Баран, Максим Варлал, Герман Переймибіда, Василь Питльований,
Кость Гнип, Семко Бобко, Олекса Гнип, Яків Цюпка, Марко
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Олійник, Ілько Квасниця, Марія Чучман, Анна Сагата, Михайло
Квас, Михайліна Вовк, Гринько Варшона, Петро Вовк, Петро
Лущак, Юлія Квасниця, Олекса Вовк, Роман Баран, Дмитро Гнип,
Гринько Мазурик.
Контрольна комісія: Максим Ваврал, Яків Гураль, Іван
Мазурик, Анна Цюпка, Марія Чучман, Марія Підлиська, Андрій
Сагатий, Томко Чучман, Микола Уніжоний, Ник. Рудніцкий, Гр.
Баран, Ілько Гураль, Марко Чучман та інші виділові, що вже були
згадані.
Ще один ряд імен членів Читальні – працюють в Просвіті, ще
одні – померли, а треті хоч і живуть, але поснули сном блаженним
і по них не пізнати, що вони бодай щось для себе в Читальні
навчилися, бо в житті вони не раз по-українськи підписати
встидаються.
Обов’язок кожного Виділу – відбувати засідання на річних
зборах, здавати звіти та полагоджувати статутом
прописані
діла.
Загальні збори. За весь час були 21 загальні збори, а з них усіх
поза звичайним характером треба згадати збори від 16.3.1903, на
котрих змінено Статут, а ще від 12.1.1919 під кличем “Нехай жиє
народня Україна” ; обговорено справу боргів на Народнім Домі…..
боржників хоч би в суд подавай. 22.4.1923 відновлення діяльности
Читальні (вкладка 5000 марок, а в 1924 – одне яйце). Були й
надзвичайні загальні збори 8.5.1927 – слідна праця Івана
Калиновича, останні загальні збори нічим не замітні.
Найкращим дзеркалом життя і розвитку Читальні стали
засідання Виділу. Було проведено всіх засідань до 21.11.1933 – аж
90 зі справ Читальні, а крім того ще120 засідань щодо грошових
позичок для членів, про що буде мова пізніше.
На засіданнях Виділу полагоджували звичайні діла – справи
життя Читальні, справи перед загальними зборами. З-поміж тих
засідань Виділу треба виділити такі:
1) 7.12.1904 – вирішено заснувати касу позичкову;
2) 7.12.1912 – ухвалено рішення взяти участь в 44-літньому
ювілею Просвіти, вислати делегатів на віче до Золочева, подати
Філії книги до контролі (перший доказ зв’язку з Філією).
3) 26.1.1913 – вирішено зорганізувати Сільський Господар
(мабуть в тім році картоплі не зародили, бо Виділ думав про
закупку картоплі);
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4) 1.7.1928 – ухвала про 25-ліття ювілею [Просвіти] – з
богослужінням, панахидою, поставлення пам’ятника на честь
полеглих – головно за старанням Марка Чучмана і молоді;
5) 19.1.1931 – ухвалено запросити референтів з Філії.
Останні засідання зайняли ухвали про виконання нових законів
щодо товариств і праць звичайних, статутом передбачених.
Мушу порушити тут ще одну тему – поки продовжуватиму
про організаційну працю Читальні і її Виділів, а саме справу
Домівки Читальні.
Домівка – се осередок праці Читальні, се центр сходин і
розвитку її життя. Від 1903 до 1919 року Читальня була в
винаймлених льокалях9. Перший льокаль дає Гр. Шеремета,
протягом двох років – за 12, 16 кор. річно, від 1905 р. Читальня
приміщується у Василя Питльованого – протягом 5 літ, з оплатою
12, 14, 16 кор. У 1911 році – у Юлії Квас, відтак у Костя Мазурика,
а від 12.1.1919 – в сім Народнім Домі.
Упорядкування Народного Дому зайняло багато часу і труду –
24.12.1925 Марко Чучман …. дає стелю – 11 зол. 60 гр. робота)
У передвоєнних часах змінювалася Домівка часто, але
подивляйте: за таку (малу) ціну, при дрібних дітях, нераз зі своїм
опаленням і світлом, утримували господарі Читальню і праця якось
йшла.
Читальня гуртувала поважне число громадян, але просвіту
поставила на занадто матеріальній основі, а працю освідомлюючу10
полишила на другім плані…. Читальня заложила касу – члени з
інтересу держалися Читальні, щоби позичити гроші, а небагато з
них перейнялися ідеєю просвіти і осталися просвітянами і в
нинішні часи.
Каса. – Рішенням Виділу від 17.12.1904 р. заложено Касу: 10
кор. уділ, 4% –40 сот. вписове. Саме заснування довершено
16.4.1905 і перші члени, що взяли позичку, були: Агафія Варшона,
Максим Варлал, Гнат Квасниця. Касиром був Йосиф Підлиський,
контролери – Мих. Квасниця та Іван Варшона. Позичкою
скористалися 133 людини, члени [Читальні] і навіть не члени, на
перших порах навіть без відсотків.. Перший відсоток – 2 сотики
9

Льокаль – приміщення для найманих працівників (лакеїв). Льокалями
називали і самих наймитів.
10
Освідомлююча праця – виховна праця.
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від проволоки11 (прострочення) за рату (1 кор.) ухвалив Виділ
6.12.1908 р. Спочатку позичали тільки мужчинам, а певно жінкичлени [Читальні] збунтувалися і Виділ ухвалив 4.10.1908 р. давати
половину позички мужчинам і половину жінкам – членам
Читальні.
Дня 28.12.1909 за видань ручителів12 як безпеку позички. Дня
16.3.1913 виділяє Виділ касу з книг Читальні як самостійну
одиницю. Каса позичкова взяла 126 кор. 38 сот. до обороту, а
Читальня осталася при своїй касі – 72 кор. 22 сотики. Є сліди, що
видано допомогу у розмірі гроша – 13.7.1913 р. Вас. Канюкови.
Війна поклала кінець праці Каси, але треба визнати, що вона
була великою поміччю, користалися нею всі без різниці
віросповідання, а тепер, певно, мало хто пам’ятає і каменем кидає в
ту сторону, де раніше зазнавав тільки помочі. Коли згадати, що
деякі господарі, як Макс. Варлам, Марко Олійник, Мих. Вовк, Яків
Цюпка і другі, користали по кілька разів, а навіть римо-катол. –
тепер свідомі Поляки, а тепер їх не видко в членах Читальні, ані їх
дітей, то слушно я тверджу, що Каса не утвердила свідомості у
членів, а дала їм хвилеву користь.
Читальня Просвіти дала почин до заложення (заснування)
”Січи”, котра гартувала читальників біля себе (довгий час
отаманом був Ілля Гураль); її життя проявлялося в численних
фестинах. Зріст ”Січи” був замітний і за головування в Читальні
Тодора Іватіва – делегати зі Сасова дякували йому за такий успіх
січової організації. Причин упадку Січи з протоколів засідань Виділу
я не вичитав, тому не знати, чия вина в тім погасненню організації.
Читальня дала почин до заложення ”Лугу” – ухвалою від
5.8.1926 р., а спогади про дні розвитку ще свіжі і Вашій пам’яті, а
поставлений Луговиками тротуар буде свідком життя того ”Лугу”,
що тепер спить блаженним сном. Луг кондестрував коло сикавки
(пожежної установки), робив вправи, давав гарні фестини, а вправи
луговиків на фестинах були найбільш притягаючою точкою
програми*.
У Читальні залишався залізний дрючок – шток (ред.), на
котрім нині хлопці пригадують собі вправи, але супроти
11

Проволока – прострочення.
Ручитель – поручитель.
*
Ухвалою. з 18.10.1931 р. Читальня дала луговинам салю під вечорниці.
12

Хроніка Жулицької Читальні товариства ”Просвіта”

37

теперішнього сну можемо по-ювілейному сказати: ”Було колись,
минулося…”
В справі кооперативи були наради 15, 11.1927, 21.12.1927.
……………………………………. (пропуск)
Ухвалою від 15.8.1928 вирішено заложити кооперативу
”Сторожиху” і дати на три роки (1928-30) зал льокалю задармо,
ухвалою від 12.8.1928 [Виділ] надає допомогу кооперативі в сумі
160 зол.
З поміж членів Читальні виринула гадка заложити кружок
”Рідної Школи” і це поважний успіх праці Читальні. бо саме в
30-м році життя повстав кружок і нині числить він більше 50
членів.
Кружок ”Сільський Господар” рішила Читальня заложити
26.10.1913, був він відновлений і по війні, але під теперішню хвилю
кружок благоденствує…
19.1.1931 є згадка про дижур (чергування) членів ”Сільського
Господаря” в Читальні. Поза тим немає вісток про його працю.
З передвоєнних часів є згадка, що Читальня переводила
довірочну нараду – мабуть, то був час виборів, а в повоєнний час
зустрічаються ухвали щодо переведення дозволених законом
збірок ”Дар на ”Просвіту”, ”На Рідну Школу”. Перший ”Дар на
”Просвіту” склав 27.12.1925 р. суму 4 зол. 35 гр. – збирачі Клімко
Гнип, Мих. Вовк. Теодор Весолович, Микола Чучман,
5.12. 1926 – збірка 5 зол. 90 гр., а Виділ вислав 14 зол.18 гр.
[…]
Вже 3.1.1925 уряджує Читальня збірку “На Рідну Школу”; під
проводом Мих. Лущака і Миколи Приведи колядує 8 хлопців і 7
дівчат – і назбирують 20 зол.17 гр., 3.5.1926 писанка “На Рідну
Школу” збирає 97 яєць, 3 зол., 46 гр; 17.1.1927 – 27 зол. 25 гр.
Читальня закликала членів до датків (пожертвувань) і на інші
народні цілі: 27.6.1909 є занотований даток 10 зол. на бурсу ім. Гр.
Кузьми в Золочеві, 26.12.1930 р. виїжджає 7 фір зі села для
перевезення каменю на бурсу на чолі з Луговиками.
Світлою хвилею у житті Читальні був 25-літний ювілей
Читальні – 1928 р., котрий урядила Читальня ухвалою від 1.7.1928
р. і його виконала. Протоколи засідань Виділу про цей ювілей
говорять не багато.
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”1.7.1928 р. вирішено відсвяткувати ювілей з програмою:
Богослуженням, панахидою під хрестом, фестином …(дописано
олівцем) і поставлено геройський пам’ятник того дня заходом
Марка Чучмана. Це відбувалося, коли Федько Іватів був головою, а
Мик. Підлиський – секретарем”.
Крім того є запис:
”Пам’ятник поставлений заходом
Товариства ”Просвіта” і ”Лугу”, були посли, а то (саме): посол до
Сойму В.Вислоцкий, М.Кузьмин, лекато-делегати д-р Ваньо,
П.Кравчук, від ”Сокола” – п. Гошовська, п. Гошовський, Мамчик,
о. Лиско зі Сасова, о. Тарнавский з Ушні, о. Краснопера з Почап.
Відбувся величавий похід при участі 3 тисячі народа”.
Історию того ювілею пам’ятають всі, а Федько Іватів доповняє:
”Пам’ятник висипали на пам’ятку Миколи Барана, українського
стрільця, що згинув в укр.-польській війні; висипали її Луговики
вночі під проводом Луця Радзіховського, подбали про хрест і
огорожу, могилу посвячено в часі ювилею, на висипання могили
дав уряд дозвіл, а чудова погода в неділю зібрала тисячі людей, дві
оркестри (своя і з Сасова) брали участь в святі, з гостей, крім
перечислених, були о. Блозовский і п. Юркевич із Золочева.
Поза тим уряджує Читальня 4.10.1931 з нагоди похорону
голови ”Просвіти” Мих. Галущиньского Богослужіння і обхід сеї
памяти в Читальні – в дні 18.10.1931 р., а в р. 1933 (7.7) на заг.
зборах вирішено відсвяткувати нинішній ювілей.
Не була та праця Читальні як спричинниці13 різних товариств
видимою на зовні. Заглянемо тепер до того, чим оживляли Виділи
життя Читальні в середині, як ширили усвідомлення народу, чим
просвіщали членів. Тут згадаємо бібліотеку, часописи (газети і
журнали), аматорський кружок, реферати, вечерниці, фестини.
Бібліотека – це керниця знань для кожного чоловіка, а вже для
Читальні – першої ваги збірниця книжок. Книжки для бібліотеки
купувати – се друге поле членам давати! Як свідчать протоколи
засідань, спеціальних засідань було мало – заледве 6. Виходить, що
поза рішеннями Виділу книжки купувалися принагідно. Ухвала
виділу набута – зробити шафу. 11.1.1926 ухвалено купити книжки,
а їх кількість 19.1.1931 становила 80.
Вистави 11.1. і 8.2. 1931 пішли на [збір коштів] для придбання
13

Спричинниця – організація, що спричинилася до заснування нових
товариств.
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книжок, а 14 .6. 1931 р. Лука Радзіховский дав 11 книжок. Між
жертводавцям (слід) згадати: 8 книжок – Теодор Іватів, мапу –
Павло Діжак, може є ще які жертводавці, але в книзі протоколів
записи відсутні. Як випливає зі звіту бібліотекаря від 7.7. ц.р., є
тепер 114 книжок, з котрих 52 подертих, 14 оправлених, у т.ч. 28
театральних штук (вистав).
Члени Читальні мусять збільшити вкладки, щоби розширити
бібліотеку, щоб ”Просвіта” поза Читальнею пішла під селянські
стріхи і принесла зі собою царину знання і просвіти для їх родин.
Часописи. У році 1903 читали (…) часопис ”Свободу”,
”Посланник”, а 12.2.1905 прибуває ”Дзвін”, через ½ року ”Руска
Хата”, 1906 року – ”Гайдамаки”, ”Місіонер”, 1910 р. читальня має
”Свободу”, ”Місіонер” і ”Народне Слово”. 12.1.1919 р. –
”Золочівське Слово”, 3.1.1925 р. –[надходила] ”Свобода”, ”Воля
народу”,; 30.9.1928 р. – ”Неділя”, ”Свобода”, а від 13.1.1931 –
”Народня Справа”. Замало було і є часописів – замало вкладок…
[Треба], щоб більше часописів було!
Аматорський кружок. Також існував при Читальні, а
постановкою вистав оживляв діяльність Читальні і скріпляв фонди
Каси Читальні. Від 15.7.1923 р. вистав було аж 21, зокрема такі
представлення: ”На сіножаті”, ”Сватання на Гончарівці”,
”Міщанська доля”, ”Наталка Полтавка”, ”Дай серцю волю – заведе
в неволю” (режисерував п. Зенон Лешньовський), ”Ой не ходи
Грицю”, ”Жертва темноти”, ”Пан майстер Копитко”, ”Украдене
щастя”, ”Весілля з поправками”, ”Бабський бунт”, ”Трах до
вибору”, ”Заклятий яр”, ”Невольник”, ”Сто тисяч”. Одна вистава
була відіграна з доходом на поправу даху, 11.1.1926 – на купно
книжок, а вистави з 1931 року мали доходи – 18 зол. 51 гр., 28 зол.
48 гр., 33 зол. 14 сот. Своєрідні жулицькі ”причини” вплинули на
те, що вистави занехаяно, вже два роки кружок не існує, а через те
й кульгає каса Читальні. Муситься [знову] піднести праця наших
акторів, хлопців і дівчат, котрі під проводом Клімка Гнипа і Луця
Радзіховского дали вищеназвані вистави, а про причини занепаду
кружка нехай мовчить історія далі.
Аматорський кружок виставами ширив просвіту. Ще одним
способом були реферати.
Припускаю, що їх було виголошено більше, ніж записано в
книзі протоколів. Щоб дати свідоцтво правді, назвемо записані
реферати:
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20.11.1910 – виголосив Гриць Грицай з Городилова ”О
значінню Читальні і спілкових крамниць”;
15.12.1912 – на сходинах о. Лешньовський реферував ”О
значінню ”Просвіти”, о людових університетах і їх значіння”
7.4.1913 – на вечірку в честь Тараса Шевченка о. Лешньовський
[підготував] ”Життя і праця Тараса Шевченка”;
26.12.1930 – на сходинах (120 членів):
п. Видрівський
[виголосив реферат] ”Самоосвіта”, п. Заяць – ”Гігієна”,
9.1.1931 – п. Марко Чучман [прочитав реферат] ”Жуличі
колись а тепер”14, п. Видрівський – реферат освітній, а про ”Пресу”
говорив п. Сливка.
Рефератів не багато – 9, і то більшість з них в повоєнних часах.
Члени Читальні бралися за читання книжок, а (…) в читанню
виучували вірші напам’ять. Вже від 1903 року здибаємо докази
уряджування декламацій і співу пісень хористами.. На перших
загальних зборах було аж 5 декламацій, а відтак всі збори до 1913 р.
проводилися з декламаціями і співами. Згадаю деякі декламації.
21.11.1908 – Мих. Бокий – ”До Основ’яненка!”, Євд. Лущак –
“В світ за очі”, Мих. Квасниця – ”Галич”, Марія Вовк – ”Радуйся,
Пречистая”, Аласт. Мартинишин – ”Рідна мова”. На інших
загальних зборах декламував Трифон Ганиш [твори] ”Фірманка з
Жидами”, ”До Руси”, ”Смерть Ярослава Мудрого”, а Ілярій
Підлиський – ”Великдень!”.
25.11.1906 – на зборах декламують: Ілярій Підлиський – ”О
Руси”, Мих. Бокий – ”Вже час”, Іван Питльований – “Вітер”,
Максим Варлам – ”Сусіднє село”.
17.11.1907. Ілярій Підлиський – ”Козачий кістяк”, Іван
Питльований – ”Наша надія”.
20.11.1910 – на зборах: Олена Гураль – ”Гамалія”.
Збори 1911, 1912, 1913 рр. відбувалися без декламацій, а на
пам’ятку занотовано, що на сходинах 15,12.1912 р. по рефераті о.
Лешньовського на честь Австрії заспівали ”Боже, буди
покровитель”.
7.4.1913. Читальня влаштувала вечерниці на честь Тараса
Шевченка з декламаціями, але подробиць того свята нема;
прийнята ухвала засадити деревус як пам’ятник Кобзареві..
Стільки говорять спомини про декламаторів – тих членів, що
14

”Жуличі колись а тепер” - ”Жуличі колись і тепер”
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вкладали працю у вивчення віршів і старалися виголосити їх на
прилюдних зборах.
Притягальним засобом для молодих членів були вечерниці з
декламаціями і піснями, самі вечерниці з музикою, маївки.
Всіх тих вечерниць було 63, при декотрих смішно малі доходи
записані: 19.11.1905 – 60 гелерів, 28.1.1906 – 1 кор., 9.4.1906 – 1 кор
50 сот., 2 кор. – деякі вечерниці проводилися на певні цілі:
22.11.1925 – на [облаштування] стелі, 9.5.1926 – на поправу дому,
дві маївки з 1931 р. дали по 11 зол. доходу.
З вечерницями лучаться фестини, котрі зачала Читальня
влаштовувати від 1923 р.. Було їх дотепер 8 на дохід Читальні;
5.8.1926 р. захід був призначений на [отримання коштів для
поправки] паркану.
Ось таким був спосіб життя, праці і успіхів ”Просвіти” за 30
літ. Зібрав я всі ділянки життя Читальні на основі [протоколів], а
шановні читачі, слухачі нехай витворять собі образ минувшини і
зігріті приміром стануть всі під Стяг ”Просвіти” для поширення
просвіти на всіх синів і доньок українського народу.
Праця просвітницька тяжка, треба великої самопосвяти, щоб не
жаліти сил і знання свого і уділити їх іншому.
Матірне товариство працює інтенсивно і через свої Філії і
делегатів завжди стоїть у зв’язку з тими звенами15, якими є
Читальні по селах. На перших зборах 1903 року бачимо делегатів із
Золочева, а саме о. Єв. Громницький, з Городилова від Читальні –
Данило Безпалько, М. Безпалько, Андрей Сембай.
25.11.1906 – знов о. Єв. Громницький, д-р Євген Левицький;
17.11.1907 – о. Єв. Громницький, радник
Вол. Бойко,
академіки Мих. Городиловський, Безпалько з Городилова, Сеньків
з Єлихович. 20.11. 1910 – Гриць Грицай з Городилова,
22.4.1923 – на відновленню Читальні гості-інтелігенти із
Золочева;
20.10 1924 – Мих. Блозовський і проф. Юркевич;
21.11. 1926 –
п. Лисецький, д-р Ваньо, Ал. Бартошек,
о. Лешньовський і п. Зенон Лешньовський;
8.5.1927 – Іван Каменович, п. Пиндик, в часі ювілею – делегати
і гості, згадані вище, а 26.8. делегатами були: Йосиф Бучацький і
Марко Чучман, 8.9.1929 – д-р Ваньо і Марко Чучман, 3.1.1931 –
15

Звени – ланки.
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Видрівський, 10.4.1924 – п. Володимир Заяць
і
Стах
Колодницький.
Вищезгадані делегати їхали з міста або на наказ Філії для
перевірки діловодства, або для скріплення охоти членів до праці в
Читальні.
В повоєнних часах маємо майже щороку перевірку делегатів
Філії, від 4.11.1923 до нині – 8 контролів через делегатів Філії, а 21,
5.1933 – через делегата Головного товариства п. Володимира
Дужого..
Йде [до Читалень] Філія ”Просвіти”, кличе Матірне товариство
”Просвіти” до праці над поширенням просвіти – зн[ачить]
Читальні не самотні у ширенню просвіти, мають провід, вказівки…
Треба тільки набратися запалу, охоти, терпеливості і при добрій
волі великих успіхів надбати.
30-літня історія Читальні в Жуличах стверджує, що серед
членів Читальні нема старих просвітянців – із 29 живих колишніх
членів маємо тепер тільки 4; немає тих, хто посвітив би молоді
[своїм] приміром і надав повагу праці просвітницькій.
У молоді, як членів, немає фондів, щоб дати більше 5 гр. на
вкладку, а працю в Читальні сприймають по-молодечому; забава
стягає їх багато, але менше – книжка і газета, бо лучше їм гутірки з
дівчатами по дорогах, у садах, на весіллях, ніж муравлине читання
книжок чи газет. Животіє кооператива, проявляє життя ”Рідна
Школа”, а по старих просвітянцях не видно, що вони були колись
членами ”Просвіти”; прапор любови рідного українського народу у
них поблід, вони забули клич ”Свій до свого”16, а народ хоче
помочі для ”Рідної Школи”.
Тяжкі часи! Якнайбільшої праці, жертви часу і гроша мусять
видати
теперішні члени, щоби 50-літній ювілей зібрав більшу
вкладку успіхів їхньої праці, ніж ту, яку подає нинішній звіт.
Зладив о. Василь КЕДРИНСЬКИЙ
18.11.1936

16

“Свій до свого” – скорочена форма популярного у першій половині ХХ ст.
кличу українців Галичини і Буковини “Свій до свого по своє”.
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МАТЕРІАЛИ ДО ІСТОРІЇ
ЧИТАЛЬНЯНОГО ДОМУ “ПРОСВІТИ”
Набуття “Просвітою” Читальняного Дому
Теодор Іватів подає деякі подробиці про домівку Читальні і
про спосіб, яким набула його Читальня “Просвіти”.
Теперішній Дім був власністю “Спілкової Торгівлі”. 17 членів
випозичило було в касі “Народний Дім” в Золочеві 1700 кор. 1910
р. д-р Ваньо приїхав і зробив збори селян, котрі підписали векселі,
купили площу у жида1 Joldo Parnesa [Йолдо Парнеса] і зачали
будувати дім, а спільник жида Василь Олійник зачав [судовий]
процес. За обороною д-ра Ваня процес Вас. Олійник програв, цілу
1

Жид – такою у Галичині була загальноприйнятою назва представника
іудейського племені і вона не викликала негативних асоціацій.
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площу заінтабульовано2 на “Спілкову Торгівлю”. В тім домі був
шинок, склеп і трафіка3. В часі війни “Спілкова Торгівля” занепала.
У 1920 р. в д-р Ваньо викликав Теодора Іватіва, щоб оживити
“Спілкову Торгівлю”, і рятувати Дім – тобто, господарити в нім і
ним. Скликано збори Спілки, мало хто з’явився,
списано
формальний протокол і головою став Федько Іватів, заст. – Андрій
Лущак, секр. – Михайло Квасниця. Суд зареєстрував Спілку. 2000
марок кошту за реєстрацію вніс Іватів.
На Спілці і Домі тяжів борг 1700 кор. Вірителі4 нагадували
про борг, баби-жінки членів [Спілки], підписаних на векселях,
говорили: “Робіть собі що хочете, аби ми тільки не платили”. Проф.
Заруцкий пропонував 4000 ринських в 1920 р., та Іватів не хотів
продати. Д-р Ваньо, як голова Каси, жадав повернення грошей;
Іватів звернувся до о. шамбеляна Юрика, а цей доручив, щоб о.
Лешньовський тим зайнявся. По трьох днях явився Іватів до Філії,
був тут й о. Лешньоаський і по нараді зачали збирати в селі гроші
на викуп векселів…
… (пропуск)
Це оповідав підписаному [Ілярію Підлиському] Федько Іватів.

Свято “Просвіти” 1933 р.
Дня 9.12.1933 р. відбулося свято “Просвіти” в Жуличах.
Приготовлення обраного ювілейного комітету були невеликі.
Отець Кедринський зобов’язався підготувати реферат; п. Марко
Чучман обіцяв донести свої спомини (котрих не зробив, а може, має в
себе), а голова провів засідання Виділу, котрий доручив Клімкови
Гнипу вивчити одноактівку5 “Свати в Читальні”.
Співи мав
приготовити о. парох (помагав Микола Приведа і п. Видрівський).
Місяць грудень вже мав морози. Проби одноактівки,
декламацій відбувалися на приходстві6, а відтак в Читальні.
Внесено подання до Староства про дозвіл. В міжчасі Марія Швець
2

Заінтабульовано – записано в поземельній книзі – табулі, яка фіксувала
права на земельні ділянки.
3
Трафіка – невелика крамниця, в якій продавалися основні продукти, алкоголь та тютюнові вироби. Склеп – невелика речова крамниця.
4
Вірителі – кредитори.
5
Одноактівка – п’єса з одного акту.
6
Приходство – садиба парафіяльного священика.
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відмовилася від декламації “Розрита могила” (батько – Вас. Швець,
дяк – був в той час урядуючим заступником війта!) На позволенню7
викреслили ту декламацію (староство має свого цензора), а пісню
“В члени Читальні вписуйтесь , браття!” цензор вичеркнув тому,
що налякався слів “співається на арію “Ми гайдамаки”.
У день свята – о 9 год. відспівав о. Кедринський Сл. Божу на
честь доброго успіху Читальні і виголосив відповідну до свята
проповідь. Співав місцевий хор під проводом Миколи Приведи.
Потім був парастас за покійних.
Делегатами Філії [“Просвіти”] були п. Видрівський і п.
Михайлів зі Золочева, що приїхали 8.12. увечері, побували на
генеральній пробі (репетиції) і помогли відтак уряджувати свято…
Свято щодо учасників випало слабо. На 10.12.1933 було
заплановане повітове свято Філії “Просвіти” в Золочеві і Виділ
Читальні вибрав день скорше – 9.12.1933. Будний день (п’ятниця)
стягнув мало учасників, мороз був порядний. Прийшло багато
дітвори, а членів “Просвіти” – мало. Дозволена програми виконана
дуже гарно.
Год. о 4 по полудні свято розпочав спів “Боже великий”. П’ять
дівчат в українських строях гарними голосами виконали молитву
до Всевишнього. Голова Чит[альні] Ілярій Підлиський виголосив
ступне слово – відкрив свято і повітав делегатів та присутніх гостей.
Відтак слідували дві декламації: Стаха Самика – “Не забудьте за
“Просвіту” і Марії Гавришків – “І я знаю за “Просвіту”. Про 30літнє існування Читальні розповів о. В. Кедринський, реферат
якого став зав’язком Хроніки Читальні. Під час 15-хвилинної
паузи,
необхідної для
приготування одноактівки, виступив
п. Видрівський, котрий ще раніше був виголосив привіт від Філії, а
тепер відчитав оповідання “Самсон” з часів побуту Укр. Стрільців
на Україні. Опісля ще Мих. Гнип виголосив декламацію “Привіт
“Просвіті”, а одноактівка “Свати в Читальні” випала дуже гарно.
Чудово відіграла роль Катрусі Євгенія Швець – як правдива артистка.
Другі актори також добре відіграли свої ролі. Дохід з добровільних
датків – – 9 зол. і щось грошів. По святі до 8 год. вечора були
товариські забави, ведені п.п. Михайлівом і Видрівським.
7

Позволеннє – офіційний дозвіл.

Ілярій Підлиський

46

З 10 на 11 грудня 1933 р. порозкидала якась чорна рука
летючки8, зачався в селі рух. Поліція з тайним агентом стягувала
підозрілих: всіх членів кружка “Рідної Школи”, читальників – так
до 48 мужчин стягнула до війта і в п’ятницю 16.12. всіх пігнала до
Сасова на постерунок9. Тут, як оповів Луць Радзіховський,
замкнули їх до якоїсь цюпки10. Щоб не померзти, поліція запалила
вогонь, але потім чогось весь дим зачав йти на ту “цимру”. Почали
хлопці душитися, вибили шибу і дістали трохи повітря.
Збиття шиби прискорило списування протоколу […].
Розуміється, що жодних винуватців не знайшли, тільки Клімка
Гнипа засудили на 2 зол. за почування11 Видрівського, а Ілярія
Підлиського – на 2 зол. за Михайліва.

Події 1934 року
На Новий рік за плату 2 зл. “Strzelec”12 дав [виставу] “Jaselka”
на сцені Читальні. Тут же був і заступник війта, був й давній
отаман “Січи”, і другі наші патріоти… А невдовзі поліція прийшла
і взяла тризуб зі стіни, списала протокол. Зробив його [тризуб]
Луць Вовк зі Львова даром і повісив. Поліція була багато разів і не
казала нічого. А тепер … знайшла!
Дня 10.3.1934
свято Шевченківське відбула Читальня
рефератом о. В. К[едринського] про Тараса Шевченка. На
Великодні свята вистави не приготовлено, бо дівчата хотіли самі
собі ролі вибирати, а навіть не побілили Читальні.
На розправі в Старостві голова [Читальні] Ілярій Підлиський за
тризуб був покараний на 25 зл. гривни. Зробив зразу ж відклик13
до суду окружного в Золочеві.
В залі Читальні 29.4.1934 відбулася анкета14 товариства
“Сільський Господар” в справі заснування секції годівлі курей, бо
потрібно мати секцію збуту яєць. В торгівлі яйцями настав крах,
8

Летючки – листівки.
Постерунок – жандармський пост.
10
Цюпка, цимра – невеликі пристосовані приміщення, що їх використовували для перебування затриманих.
11
Почування – гостювання.
12
“Strzelec” – тов. «Стрілець» – пол.
13
Зробив відклик – подав апеляцію.
14
Анкета – опитування.
9
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експорт яєць – утруднений, яйця на вагу від 5 декагр. приймаються
до транспорту. Матурист Вільчинский мав реферат і секція
“Сільського Господаря” зав’язалася.
У громаді зупинилися збірки на будову школи. Комітет будови
розв’язали, уряд громадський перебрав діловодство, а новий
комітет склеїти годі. Не будова школи, а родинні інтереси […].
В квітні 1934 р. уряд громадський засадив 30.100 штук
соснини на просторі 18 – 33 га. пісків. Страшна спека до нині,
багато всихає соснини, збіжжа на полі в’януть, страх перед
маревом неврожаю…
Рада громадська в Жуличах дала Читальні сосну – може
вдасться зладити підлогу до кімнати Читальняної і піч, так потрохи,
щоби Читальня в зимі і весною вижила…
Читальня вислала делегатів на збори Філії “Просвіти” у
Золочеві в квітні 1934 р.
Загальні збори Читальні “Просвіти” відбулися […]. Делегат
Філії – д-р Михайлів. До звіту я, Ілярій Підлиський, не готувався
– за мною було мало засідань, лише 5. Малі членські вкладки – 16
зл. 46 гр., вечерниці дали більше 50 зл. Значить, як бубон заграє,
то члени приходять. На 175 членів лише 8 заплатили членські
вкладки по нинішній день. Гарно вже упорядкована бібліотека.
Мих. Білик – бібліотекар, йому допоміг Мар’ян Вільчинський,
матурист.
Добрій критиці піддав діяльність д-р Михайлів,
вказуючи на недопрацювання Виділу. В році [організовано лише]
одне свято “Просвіти” з нагоди 30-літнього ювілею,
[підготовлено один] реферат до 120-літніх роковин Тараса
Шевченка; замало є часописів: одна “Народна Справа”. Мало
рефератів, публічних читань – забагато вечерниць… На зборах
мало жінок, на 42 членів – жодної. Вкладка 5 гр. [місячно]
замала і тої не платять.
Ці дані не дуже потішаючі до розвою Читальні.
До нового Виділу вибрано на голову Марка Сагатого і ухвалено
відповідні кроки до оздоровлення Читальні.
Дня 12.8.1934 члени Читальні в більшій кількости взяли участь
у святі на честь Маркіяна Шашкевича на Білій горі, а 28.08 с. р. мав
в домівці Читальні виклад про Маркіяна Шашкевича о. парох
[Василь Кедринський].
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Виборчі “штучки”
Місяць жовтень посвячений праці навколо громадських
виборів, котрі скінчилися дня 26.10.1934. Компромісу щодо
комітету досягнув о. Кедринський, до ради громадської ввійшли
вся управа кооперативи, половина надзірної15 ради. Повітовий
виборчий комітет зладив ключ компромісу на основі статистики
польської … з 1930 р. і тому 11.9. прийшло відношення. Обставини
і місцеві відносини схилили українців
Жулич
держатися
компромісу [з поляками], бо село не зорганізоване, були би голоси
розбилися, а поляки вибрали б себе і кого хотіли б з наших.
Попри те по виборах громадяни Юліан Кожух, Ілія Гураль, Проць
Баран, Петро Чучман взяли Марка Чучмана в Золочеві за
провідника і були в Старостві, Виділі повітовім (2.11), у д-ра Ваня і
Безпалька, щоби внести протест. “Самі своїх розбивають”…
Велику кривду зробив місцевому комітетові, а головно о.
Кедринському Марко Чучман, говорячи перед о. Марковим з
Княжа, о. Рицаром з Рикова різні дивовижні речі про
полонофільство, національний ухил о. пароха. Знаючи “натуру”
Марка, ніхто йому не дивувався, і вибачив [йому] о. парох, бо той
“сам не знав, що творить”.
Дня 10.10. с.р. помер Петро Лущак, свідомий хлопець, а 4.11. с.
р. Нестор Гнип, член Читальні і секретар Кружка “Рідної Школи”.
Свята “Просвіти” не відбулося.
На свята Різдвяні приготовили… штуку16 “Борці за мрії” і з
успіхом її відіграли. Була коляда [із збіркою коштів] на “Рідну
Школу”. На 20.01.1935 р. “Strzelec” просив залу Читальні для своєї
постановки, але члени [Виділу] відмовили, пригадуючи справу з
тризубом.
Справа потрійних виборів солтиса… На перших виборах
обрано Гр. Варшону на солтиса, але Староство не затвердило
[результатів], а на других виборах 30.12. зробили штуку виборчу –
за “льосом”17 вийшов Е.Чеховский, а після рекурсу18 і нових
15

Надзірна – наглядова.
Штука – мистецька вистава.
17
Льос – жереб.
18
Рекурс – опротестування.
16
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виборів 12.01.1935 знов вийшов Чеховский і Василь Швець.
…Виборчі “штучки” не дали можливості [перемогти нам], а наші
люди, не поставлені [не обрані] по третіх виборах не захотіли
вносити рекурс.
Вибори на війта до Золочева – 28.02.1935 р. – повні надужить19
і протест не поміг. Все як по “сему бить” – а на війта також
[обрано] за польським рецептом.
В Читальні забагато молодь бавиться. Виділ рішив регулювати
забави – на се молодь зреагувала: ”То ми возьмемо собі
стрежецьку20 забаву”…
Дня 17.09.1935 відновлено товариство “Луг” на нових статутах,
відбулися збори молоді, котра о. пароха про них не повідомила.
Осінню зачалася будова школи в Жуличах.
Взимі
зачав сільський Господар працю над запуском
сметанкової відбірні21. […]
26.5.1936 отруїлися Ярослав Рудніцкий і Євгенія Ка[…]. Шкода
енергії молоді на такі дурні речі.
В парохії відбулася духовна місія під проводом отців Василіян
– 13.6. – 21.6.1936.
При кінці червня с. р. згоріла хата Романа Барана на
Лапаївці.
Дня 14.1.1937 “Сільський Господар” урядив22 просфору23. 175
господарів і жінок зайшли до вечері. Просфору поблагословив
о. Кедринський і виголосив промову. Як делегати Філії
[“Просвіти”] і інших установ Золочева були п. Мих. Вабула та
інж. Сагат. На “Рідну Школу” зібрано 4.48 зол. На промови
п.п. Вабули і Сагата нарід відповів оплесками. З селян промовляв
19

Надужиття – зловживання.
Стрежецьку – стрілецьку (пол).
21
Сметанкова відбірня – приміщення із сепаратором – машиною для
відділення вершків із незбираного молока.
22
Урядив – влаштував, організував.
23
Просфора – (від грец. приношення) – невелика кругла булочка, випечена з
пшеничного квасного тіста, на якій витіснений знак хреста.
Використовується у православному і греко-католицькому обряді під час
причащання. Просфорою також називають прадавній звичай приношення
віруючими в громаду хліба і вина, частина з яких використовувалася для
причастя, а решта – для “вечері любові”, яку влаштовували після літургії.
20
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Гр. Баран. Голова “Сільського Господаря” Клим Гнип подякував
делегатам за участь, а учасники відспівали національний гімн.

Справа відбудови Дому Читальняного
Вночі з 16.2 на 17.2.1937 за пів години до дванадцятої згорів
Дім Читальняний. Цілком уражені зали театральні, кооператива (на
600 зл.), згоріли машина відбірні [сепаратор], вся бібліотека…
Причина незвісна… Молочна асекурація24 оцінила шкоду на
1861 зл.
19. 3. 1937. За голови Читальні “Просвіти”
Теодора
Висиловича скликано виділ на засідання в справі спаленого Дому
Читальняного, на котрім представлені на закупівлю матеріали до
будови дому. Отож вирішено закупити в громадськім лісі. Бо
продавали соснину на будову нової школи, котра коштує 30 тисяч,
і закуплено матеріалу 38 штук соснини і одного дуба за квоту 344
зл. 45 сот. Ту соснину господарі з охоти звезли в такий спосіб: наш
о. д-н Василій Кедринський вишли з церкви; коло фіртки стояли
господарі і вони зачали заохочувати, хто поїде по сосни. Отець
декан кажуть: “Я себе першим записую” і так всі записалися та й
привезли по-разові сосни, а саме: о. Василь Кедринський, Стефан
Фітьчишин, Теодор Мазурик, Гилярій Підлиський, Микола
Грабовський, син Демка, Гилярій Квас, Ярослав Лущак, Гринько
Мазурик, Роман Баран, Теодор Іватів, Павло Гнип, Нестор Вовк,
Микола Чучман, Іван Мармулевич, Микола Уніжоний, Павло
Твердохліб, Антін Приведа, Петро Квасецкий, Пилип Максимович,
Гринько Питляр, Еліят Гураль, Теодор Депеліч, Юрко Гнип,
Люліян Кожух, Іван Сюрка, Роман Грицула, Пилип Варшона,
Нестор Цюпка, Павло Лущак, Гилярій Мартинишин, Андрух
Підлиський, Іван Вовк, син Івана, Лука Кравчук, Василь
Раціховський. Ті господарі, повз ще згадані, привезли ті сосни з
громадського лісу; то зробилося за голови Теодора Висиловіча і з
ним Виділу його. Той привіз мав би коштувати 37 зл., а так
задармо. Честь їм!
8.4.1937 – За голови і його Виділу, а це голова Ілярій
Підлиський,
секретар Лука Гнип, касир Гринько Варшона,
бібліотекар Нестор Цюпка, заступник голови Дмитро Гнип,
24

Асекурація – страхова організація.

Матеріали до історії Читальняного Дому “Просвіти”

51

господар Владик Сюрка, член Виділу Клімко Гнип, заступники
Олекса Вовк, Владик Фітьчишин, контрольна комісія: о. д-н
Василій Кедринський, Григорій Баран, Теодор Висиловіч. Той
Виділ дальшу роботу зробив таку. Насамперед описав матеріал. А
майстри були такі: Олекса Гнип був сам будівничий, а решта його
помічники: Юстин Гнип, Клімко Гнип, Міхал Британ, Іван
Приведа, Владик Гнип, Іван Мазурик – [син] Максима, Василь
Підлиський – [син] Федька, Гринько Лущак – [син] Міхала, Микола
Приведа, Гринько Грицай, Денис Гнип, Гилярій Підлиський, Денис
Приведа.
Ті майстри робили коло того дому задармо, одробили 18 день
на квоту 29 з 40 сот. …, а решти були оплачені по одному золотому
80 сот., робота була коло тесання дерева і зведення даху. Дальша
робота така.
[У Читальняному Домі] згорів дах, а зруб залишився. Ми
урадили перше затягнути дах і покрити дахівкою. А потім
підмурувати стіни цеглою… На нову будову тре було плану і
позволенія від Воєвідства, і так робилисьмо. Повідомили ґміну в
Золочеві, дістали дозвіл ґміни…(…) звели дах і покрили дахівкою
цементовою, котру робив у селі Лука Гнип по ціні 7 сот. за штуку.
Вийшло на той дім 3000 штук на суму 210 злотих. Беремося
дальше до роботи – звозимо камінь. За 2 кубіки каменю заплатили
по 20 зл. за куб, разом 40 зл.
Далі беремося за звезення каменю. Ілярій Підлиський ходив за
фірами до господарів і просив їх, щоби їхали по камінь, і господарі
не відмовили – привезли по-разу, а саме: Гринько Мазурик,
Микола Грабовський, Роман Грицула, Дмитро Варшона, Микола
Підлиський, син Йосифа, Гілярій Підлиський, Гринько Баран,
Еліяш Гураль, Лука Вовк, Деодо Депеліч, Нестор Цюпка, Роман
Баран, Юрко Антонів, Стефан Фітьчишин, Пилип Варшона,
Гілярій Квас, Стефан Квасниця, Теодор Висиловіч, Стефан
Підлиський, син Миколи, Теодор Гнип, Максим Рудніцкий, Іван
Варшона, Юліян Кожух, Микола Сембай, Іван Лущак. Ті господарі
привезли півтора кубіка каменю задармо, а привіз мав би
коштувати 50 злот.
Тепер беремосі до цегли.
Так само голова попросив
господарів, щоби ще звезли цеглу з громадської цегельні. І
господарі з охотою взялися до звоження цегли – ті самі, що возили
сосни і камінь, так само і цеглу возили за дармо. Звезли тієї цегли
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12 тисяч і зачалося мурування. Мулярі свої, а [безплатними]
помічниками стали хлопці. Почався рух. А мулярі були такі:
Микола Уніжоний, Іван Гаврак, Дмитро Масловський, Міхал
Підлиський, син Петра; вони також офірували25.
Муляри
оплачувалися по 2 зл. 30 сот на день, то відробили безплатно 8 зл.
30 сот. роботи по дневі за дармо.
Тепер про хлопців, котрі робили задармо коло будови Дому. А
то Міхал Мазурик, Андрух Мисько, Мирон Висиловіч, Іван Лущак,
Василь Підлиский, [син] Романа, Іван Чучман, Володимир Сюрка,
Іван Питляр, Владик Гнип, [син] Максима, Гринько Гавришків,
Владик Баран, Міхал Преведа, Ясько Яніцкий, Микола Чучман,
Ілярій Гнип, Андрух Раціховский, Василь Підлиський, Зенон
Сопелюк, Владик Лущак, Владик Підлиський, син Василя, Мирон
Гнип, Владик Ляховський, Владик Мазурик, Міхал Кожух, Міхал
Максимович, Гринько Вовк, син Семка, Міхал Гнип, ([син] Василя,
Стах Смик, Славко Кравчук, Мирон Хала. Семінарчук 26 Мар’ян
Вільчинський приїхав на урльоп27 зі семінарії і помагав тій роботі
з охоти… Всі старалися якнайшвидше то побудувати, бо знали, що
за прикрість без власної Домівки, і йшла робота раптом чотири дні.
Але, на жаль, вороги не спали і постаралисі нам про заперечення
[заборону] тієї роботи, котра так йшла з великою охотою. А тими
ворогами були господарі Микола Олійник і Томко Чучман. Вони
старалися знищити ту Домівку. Вони ходили до гміни і Виділу
повітового і там наговорили, що то будується Дім Читальняний і
зараз прийшло заперечення і робота стала. Ми внесли рекурс до
виділу повітового, щоби дальше Домівку закінчити. Але Виділ
відхилив той рекурс і сказав, що він не може надавати таке право.
То мусить йти (подаватися) через Виділ до Воєвудства. Так ми
зразу ж внести рекурс до Воєвудства через Виділ ще 3.12.1937
року, але до сего часу нема жодної відповіді, а нині маємо вже
13.6.1938. Вже їздив в тій справі до Воєвудства п. Вабула і там
сказали, що немає тих актів, що не прийшли. Там ми одразу пішли
до Виділу і питали пана секретаря Біласа, де поділисі [документи].
А він відповів, що вислав, і дав рубро28, коли вислав, і те рубро
25

Офірувати – робити доброчинний внесок.
Семінарчук – учень семінарії.
27
Урльоп – канікули.
28
Рубро – квитанція, реєстраційний документ.
26
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надіслали до адвоката Стефана Барана до Тарнополю, щоби він
зайнявся цією справою. Він відписав, що три рази інтинирував29 в
Воєвудстві і так само дістав відповідь, що нема Актів і що ще не
надійшли з Виділу. До сего часу нема жадної відповіді і так дальша
робота Домівки стоїть, а я закінчив свою роботу і передав Клімкови
Гнипови.

Офіри від родимих односельчан
Тепер я ще мушу зазначити, скільки я мав доходу, а скільки
розходу. Насамперед прихід асекурації30 становив 1849 (зл.) 77 сот.,
за спродаж трісок [отримав] 27 зл.25 сот., за стару дахівку
спаленого дому – 25 зл. О. д[екан]31 Василій Кедринський
подарували на зводинах 5 зл. на будову дому, але того було
замало... Тому ми, порадившись, зробили знимку і вислали до
наших родимих односельчан, просячи в них помочі... Надіслали до
Франції та Америки. З Франції отримали поміч 51 зл. 84 сот., а з
Америки найбільшу поміч отримали з Амтердаму від Стефана
Цюпки – 61 долар 50 центів (злотими виплатили 333 зл. 37 сот.) А з
Нью-Йорка – від Антона Барана і Марії Білої та її чоловіка, а ще
Івана Кожуха. За їх старанням ми [дістали] сто вісімдесят і п’ять
(185) долярів. То є дуже і дуже файна пожертва. Честь їм і подяка,
що не жаліли труду і причинилися до нашої Домівки, що
призбирали нам таку велику поміч.
* * *
Тепер про подальшу роботу… Сьруби і клямрі32 для даху
зробили такі ковалі: Владик Фітьчишин, Микола Гунька і Василь
Хала. З тої роботи найбільше доклався Владик Фітьчишин і то
трохи зі свого заліза. А був би поробив усе, коби не пішов до […]
29

Інтинирував – робив запит.
Прихід асекурації – страхове відшкодування.
31
Декан – у ХІХ - першій половині ХХ ст. посада протопресвітера
(старшого священика) одного з 11 деканатів Золочівського церковного
округу Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви.
32
Сьруби і клямри – гвинти і скоби .
30
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Так решту роботи викінчили Микола Гунька і Василь Хала – вони
все за дармо зробили.
Мушу ще спімнути і Дмитра Гнипа, сина Олекси. Він також
причинився до роботи з дахом. Він склав план даху і кожного разу
мусів прийти, щоб дати розмір, а все також за дармо.
Тепер зазначу, що все описане вище було зроблене до заборони
роботи коло домівки (робота зупинилася ще в жовтні 1937 року і
стоїть до нинішнього дня – 26.6.1938 р.).
Мушу також зазначити, що для роботи [по відновленню
домівки] постарався голова і його виділові – ті, що попередньо
згадані..
А це все описав голова – Ілярій ПІДЛИСЬКИЙ
26 червіню 1938 року.

Народний Дім у Жуличах на сторінках “Свободи”

55

НАРОДНИЙ ДІМ У ЖУЛИЧАХ
НА СТОРІНКАХ АМЕРИКАНСЬКОЇ ГАЗЕТИ
“СВОБОДИ”
Історія із підпалом у 1937 році іі боротьбою за відновленням
Народного Дому у Жуличах викликала широких резонанс серед
української громадськості як у Галичині, так і за океаном.
Спочатку львівський журнал «Наш Прапор» ( ч.4) опублікував
повідомлення про те, як «якась злочинна рука підложила вогонь під
«Народний Дім» у Жуличах, що в ньому мали приміщення всі
українські товариства. Згорів не лише дах дому, але і всі надбання
товариств, цебто кооперативні товари, читальняна бібліотека і всі
книги діловодства, театральні прилади і т.п. Виділ читальні
«Просвіти» робив і робить старання, щоб Народний Дім у Жуличах
відбудувати, а навіть одержав від гміни згоду; здавалося, що все
піде легко. І що думаєте? .. Дім уже другий рік стоїть
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невідбудований, бо дозвіл гміни відкликано. Мовляв, «без
зезволєня воєвудзкєго» не вільно дому відреставровувати. І справа
в дорозі рекурсів1 .
Публікація «Нашого Прапора» привернула увагу
газети
«Свобода» - найдавнішої україномовної газети в Сполучених
Штатах Америки2. У числі 86 від 14 квітня 1938 року вона
надрукувала статтю під назвою «Всюди перешкоди», у якій
наголосила, що «Доми Людове» ростуть на українських землях під
Польщею, як гриби по дощі», а українцям доводиться боротися з
великими перешкодами з боку влади. Підтвердженням цього стали
приклади з Народними Домами в Жуличах і деяких інших селах
Золочівського повіту, зокрема в Утішкові і Юськовичах.
“…Цілком зрозуміле, що з українського боку є велика журба за
те, щоби по наших селах були “Народні Доми”, - резюмувала
“Свобода”.
Ще раніше – 8 червня 1937 року – газета “Свобода”
опублікувала звернення керівників жулицької Читальні “Просвіти”
до земляків на еміграції. Наведемо його повністю:
“ВІДОЗВА
До односельчан села Жуличі.
Дорогі земляки! Ви, певно, чули або читали в газетах про
нещастя, яке спіткало наше товариство, читальню
“Просвіти” в Жуличах. Вночі з 16 на 17 лютого ц. р. згоріла нам
читальняна домівка і ми не маємо власного кута, а мусимо до
якогось часу знов тинятися по чужих хатах, доки не
спроможимося на відбудову старої домівки.
Збираємо на ту ціль датки і отсим письмом звертаємося до
вас як до свої рідних братів: поможіть від себе скромними
лептами. Знаємо, що вам теж не переливається і що тяжко
працюєте. Та все-таки краще вам живеться від нас.
1

Рекурс – опротестування.
Газета “Свобода” видається на американському континенті з 1894 р. Її
видавцем був і тепер залишається Український народний союз – одна з
найповажніших громадських організацій у США. Варто відзначити, що
членами УНСоюзу було чимало вихідців з Жулич. Наприклад, Григорій
Гавришків, 1922 р. н., більше тридцяти років працював секретарем УНС,
а Стефан Цюпка очолював осередок УНС в Амстердамі (Нью-Йорк).
2
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Щоб урятувати наше село перед темнотою, яка рівняється
духовній загладі, ми мусимо відбудувати чимскорше нашу
домівку. Просимо ще раз допомогти нам у цьому ділі. Заохотіть
своїми жертвами і підтримайте своїх братів із села Жулич у
праці для добра й кращої будучности українського народу.
За читальню “Просвіти” в Жуличах: Теодор Весолович,
голова; Іван Приведа, секретар. Гроші просимо слати на адресу
Гілярія Підлиського”.
Газета “Свобода” повідомила також, що вихідці з Жулич у
Нью-Йорку зійшлися на спеціальні збори і обрали комітет для
організації збірок на відбудову жулицького Народного Дому. До
комітету увійшли: Т.Барановський, голова; Марія Майстришин
(заміжня Біла), касієрка; Іван Кожух, писар. Вони закликали
односельчан із Жулич, що опинилися в різних частинах світу,
організувати подібні комітети і допомогти рідному селу.
Вже через два місяці газета повідомила про перші результати
збору коштів серед жулицької діаспори. 11 серпня 1937 року за
підписом Стефана Цюпки у “Свободі” появилася замітка “Як ми
помагаємо рідному краєві” про результати благочинної акції в
Амстердамі (штат Нью-Йорк):
“На будову читальні “Просвіти” в Жуличах, повіт Золочів,
зложили:
по $ 5: Ю. Варшона, І. Питльований, Я. Варшона,
П. Підлиський, Д .(?) Підлиський;
по $ 2: В. Ференц, Анна Гнип, П. Цюпка, П. Собота;
по $ 1: Н. Косован, П. Кожух, В. Вовнянка, Ю. Грицай,
Д. Мотолінський, С. Комарянський, Л. Біловець, С. Коніцький,
Й. Юркевич, М. Тарнавський, В. Михалюк, П. Сернюк,
Й. Базарніцький, В. Вітковський, С. Дугай, Д. Бодак, М.
Іващишин, В. Чучман, П. Дворянин, П. Коніцький, М. Ален;
по 50 ц.: П. Попелишин, В. Папура, П. Чучман, Г. Бабяк,
Т. Сюрка, І. Макаровський, В. Труфин, А. Гарбудзінський,
Н. Зьобровський.
Разом зібрано $ 63.50”.
Стефан Цюпка повідомив також, що гроші вислано до комітету
в Жуличах.
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Не можна не відзначити, що серед жертводавців знаходимо не
тільки явно польські прізвища (Гарбудзінський, Зьобровський
тощо), але й американські (Ален).
Дуже добре попрацював і самі ініціатори збору коштів на
відбудову Народного Дому у Жуличах. Нью-Йоркський комітет у
складі Т. Барановського, Марії Майстришин (заміжня Білої) та
Івана Кожуха зумів залучити ще 185 $, що стало яскравим виявом
поваги до рідного села і високої національної свідомості.

Страж-гора,
або Сторожиха

Андрій Квасецький
ОБРАЗКИ З ІСТОРІЇ
ЖУЛИЧ
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ЖУЛИЧІ
Пам'яті батьків – Марії й Теофіля

Крізь роки і тумани, крізь ночі
Пломеніє й бере на крило
Юний ранок, як в сонячних росах
Сяє перлами рідне село.
У вишневому квітті хатини,
Мов зібралися йти до вінця.
Загороди, Діброва, Дубина –
Серцю милі, чарівні місця.
На вербі, як в ракеті, хлопчина
Лине думкою в дальній політ.
Мами ласка і батькова сила
Скріплять мрії, що рвуться у світ.
А якщо б вітровії косили,
Де оратиме свій переліг,
То повернуть надію і сили
Рідна хата, батьківський поріг.
Ніжна пісня і щира розмова,
Давній спомин і плеск джерела
Для душі – найприємніша мова,
Для любові – криниця без дна.
Сни-легенди снує Сторожиха –
Свідок славних звитяг, страж-гора,
Долинає то лунко, то стиха
Дзвін мечів, переспів кобзаря.
Тут над шляхом до Пліснеська-града
Межи гір заблукали віки:
Князь Роман, князь Данило з Васильком
В бій вели свої ратні полки.
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А коли Україна повстала
До свободи із болю і ран,
Страж-горі свої думи звіряли
Кривоніс і Хмельницький Богдан.
За віками – немов на знаменах
Маркіянових предків стезя:
Мудра проповідь діда Семена,
Спів-молитва Семена-вітця1.
Маркіяновий заклик "до світла!"
Зашумів серед жулицьких піль.
Щоби папороть-доля розквітла,
Слово-меч взяв Пачовський Василь.
Із "Руїни" всміхнулась "Калина"2,
Стали "Лицарі"3 в лави УПА…
Понад Бугом – розвеснена днина,
Вільний день Україна стріча…
Знову манить стежина край поля,
Віє чаром з гори сон-трава,
Це – Жуличі…
Мого роду – колиска і доля,
Мого серця – зоря світова.

1

На межі XVIII-XIX століть понад 20 років служив парохом у Жуличах і
Городилові дід Маркіяна Шашкевича – отець Семен. На цей же період
припадають дитячі і юнацькі роки Маркіянового батька – також Семена, який
зростав серед жулицьких і городилівських ровесників , з юних літ
прилучався до церковного життя.
2
Під час постановки драми Василя Пачовського "Сонце Руїни" вперше
прозвучала зі сцени пісня "Ой у лузі червона калина", що згодом стала
гімном українського національного відродження.
3
"Ми лицарі без жаху і без смерти…" – слова Василя Пачовського, які
поклав на музику Станіслав Людкевич. Пісня увійшла в історію як марш
УПА-Захід.
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”ОЙ ВИДНО СЕЛО,
ШИРОКЕ СЕЛО ПІД ГОРОЮ…”

ПІД КРИЛОМ ЖУЛИЦЬКИХ ГІР
Село Жуличі гніздиться в долині. Воно не скупчене, а розтягнулося із
заходу на схід і нагадує журавлиний ключ, що якось зупинився на
перепочинок, але залишився тут назавжди, не змігши подолати сили
земного тяжіння.
Коли у юності доводилося добиратися до рідного села із
Золочева через Городилів, то не рідко зупинявся на межі жулицьких і
городилівських піль, звідкіля із невисокого узгір’я відкривається
чудова панорама: смарагдовою вервечкою на півночі тягнеться пасмо
жулицьких гір, а в долині, немов у колисці, розляглися чепурні хати в
обіймах садків і гайків. Понад крони дерев і дахи осель здіймаються
баня жулицької церкви і будівля двоповерхової школи. Це – два
центри-полюси жулицького духовного мікро-космосу.
З висоти городилівського узгір’я, а тим паче з вершини самих жулицьких гір, сільська долина нагадує гавань в обрамленні недалеких
пагорбів-берегів. І це порівняння – не лише художній образ.
На думку багатьох учених, саме до цих місць у льодовиковий
період дійшли з півночі потужні пласти льоду, що зупинилися перед
нинішніми берегами Подільської височини, до якої належать і
Жулицькі гори. Льодовики витіснили під собою заглиблення, а коли
почали танути і відступати, то на місці жулицької і сусідніх долин
біля подільських кряжів утворилися гавані величезного моря. Коли з
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часом льодовик відійшов далеко на північ і вже не постачав водами
залишені місця, замість льодовикового моря постала низовина. У
наших краях вона називається Мале Полісся, що характеризується
численними болотами, луками і лісами. Саме на південно-східному
краю Малого Полісся, на місці колишньої морської гавані,
розмістилися Жуличі.
Межею Малого Полісся і Поділля проходить головний
європейський вододіл, що ділить річкові басейни Чорного і
Балтійського морів. Численні жулицькі струмки плинуть на
південний захід, щоб потрапити до Золочівки, а з нею – до Західного
Бугу та Балтійського моря.
Жулицькі гори – Широка, Висока і Сторожиха – височіють на
півночі від села. Вони витягнуті з північного заходу на південний
схід, мають плоскі вершини і круті спадисті схили.
Деякі назви гір говорять самі за себе. Гора Широка – справді
широко витягнута, наче складена з двох частин. Між ними лежить
заліснена Медвежа долина, нагадуючи про той час, коли
господарем цим місць був клишоногий звір. Видовженість гори
Широкої нерідко вводить в оману деяких авторів, які позначають
тут аж дві гори – Широку і Сторожиху, хоч остання на північному
сході за Високою. Таку помилку допустили і польські автори у
книзі “Zemlia Lwowska”.
Назву “Широка” вживають здебільшого жуличани, а ось
мешканці Білого Каменя чи інших сусідніх сіл називають її
Жулицькою. Саме під таким ім'ям фігурує вона в нинішніх
офіційних документах. А ось в середині ХІХ ст. позначалася як
гора “Жулиця(а)” (Zulica). Ще один варіант назви – Камінська чи
Кам’янецька, як іноді говорять у Жуличах, пов’язаний із
близькістю гори до Білого Каменя.
Гора Висока має конусоподібну форму. Саме ця ознака стала
підставою для назви. А ось наймення Сторожиха пов’язане з
далеким минулим, коли на цій горі стояла сторожова застава. Серед
нинішніх жуличан найкраще збереглися спогади про татарські
часи, коли на горі розташовувався сторожовий пост. Нерідко на
дерев’яній вежі спалахував вогонь і чорний дим попереджав про
небезпеку ворожого набігу. Однак функцію сторожової застави
гора Сторожиха виконувала і в княжі часи, коли була сторожовим
ворітьми середньовічного Олеська, і значно раніше, коли славився
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по наших землях літописний град Пліснеськ – столиця дулібського
племені. Детальніше про це у розділі “Легенди Страж-гори”.
Ще в дитинстві мені не давало спокою запитання: “Чому
сторожова застава перебувала на горі, названій Сторожихою, а не на
сусідній Високій, з якої, як найвищої серед жулицьких гір, було краще
видно близькі та далекі околиці?” Один з аргументів не вимагав
особливих пошуків. Достатньо було відвідати гору і оглянути
довкілля. Сторожиха найближче до місця стародавнього тракту, що
вів з півдня до Пліснеська, а згодом до Олеська і проходив біля
Сторожихи. Своєрідним спогадом про нього залишилася дорога від
Сосонок і Городилівського лісу до Ушні. Вже недавно з’ясувалося, що
гора Сторожиха – вища від гори Високої. Якщо гора Висока має 360 м
над рівнем моря, то Сторожиха – на 3 метри вища – 363.
Сказати, що ці цифри стали для мене відкриттям – нічого не
сказати. Адже багато разів про гори Сторожиху і Високу мені
доводилося дискутувати з батьком Теофілем. Посилаючись на свій
окомір, він доводив, що верхів’я Сторожихи перевищує Високу.
Особливо це помітно, коли оглядати жулицькі гори з північного
боку – з гори Святої чи Підлиської. Я ж, вагаючись щодо зорового
порівняння, посилався на народну традицію – не могли ж помилитися
наші предки і дати назву “Висока” не найвищій жулицькій горі.
Однак я, як мої пращури, помилявся. І то двічі. Гора Висока
виявилася нижчою не тільки від Сторожихи, але й Широкої гори.
Остання має 369 м і є найвищою у гряді Жулицьких гір.
Поряд зі стрімкими карпатськими вершинами жулицькі гори
справді можна назвати пагорбами, одна різниця між рівнем
низовинної частини Жулич і верхами Жулицької гряди перевищує
120 м. І це також не може не вражати. Не випадково Ульріх фон
Вердум, мандруючи нашими краями 1671 року, занотував у Білому
Камені: “Гори, що височіють навколо, настільки віддалені, що не
шкодять оборонності міста, хоча настільки високі, що їх видно вже
від Журавників” [1, с.97]. Це приблизно за 40 км недалеко від Львова.
До гряди жулицьких гір раніше належала і гора Липина. Про
це згадується в давніх польських і австрійських джерелах. Нині це
висота 288 на північ від гори Високої – недалеко від Західного
Бугу. Ще значнішою височиною є Корчунок – розлогий пагорб на
півдні від гір Широкої і Високої. Корчунок перевищує відмітку 300
метрів, однак жуличани не вважають його окремою горою. Як
свідчить назва, колись ця місцевість була викорчувана від лісу і
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використовувалася для випасу худоби. Нині Корчунок знов
заліснений, переважно сосною.
Біля Корчунку ростуть два патріархи жулицького лісу –
велети-дуби, що мають, на думку жулицьких старожилів, понад 400
років. Вони пам’ятають той час, коли всі жулицькі гори покривав
дубовий праліс. Та й не тільки гори. Назва частини села “Діброва”
свідчить, що і на цій місцевості зростав листяний ліс, у якому
переважав дуб. Присілок “Дубина” виник на місці дубового гаю.
Із дубовими насадженнями пов’язана назва “Рідкодуби” – нині це
поле неподалік Високої гори біля Білої дороги, і “Дубиска” –
колишнє місце зростання дубів-велетів.
Трапляються дубові насадження і в теперішньому лісі
Жулицьких гір, але найбільше поширений бук і граб. Останній виник
на місці колишніх дубових і букових насаджень. Прикметно, що
Жулицькі, як і вся частина довколишніх Вороняків, становлять
північну межу поширення букових деревостанів.
Що ж до інших представників флори, то на жулицьких горах
можна побачити чимало різновидів дерев – явора і черемшину,
березу і ліщину, сосну і ялину, клена і в’яза тощо.
Багато з них стали джерелом різноманітних мікротопонімів –
назв присілків та різних місцин. Ми вже згадували про Діброву,
Дубину, Рідкодуби і Дубиска, але є ще Сосонки – колись гайок з
маленькими сосонками, а нині дорослий сосновий ліс; Березина –
березовий гай; Під Березиною – лука; Степанова соснина – ліс;
Липина – ліс; За Липами – пасовище; Грабина – ліс; Вільшина – ліс;
Коло Смереки – лука тощо.
Жулицькі гори
приваблюють своїм рослинним світом,
рідкісними квітами і зіллям. Ще Василь Пачовський, наш земляк і
видатний поет-молодомузівець, коли навчався в Золочівській
гімназії, ходив на Жулицькі гори по “кійло і зозулині черевички для
науки ботаніки”. Не знаю, чи пробував він в ніч на Івана Купала
знайти дивовижний цвіт папороті, яка в багатьох місцях покриває
схили Жулицьких гір, але твір з такою назвою він справді написав.
Зілля полин, яке занесли у наш край степові кочівники, стало
назвою романтичної поеми “Євшан-зілля”.
Але чи не найбільшою гордістю Жулицьких гір є сон-трава
(сон великий), що занесена до Червоної книги України. Саме тут
знаходиться один із головних центрів її зростання в Україні, що
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відзначений на карто-схемі Червоної книги [4, с. 53].
До рідкісних форм належать також булатка великоквіткова,
зозулині сльози яйцевидні, гніздівка звичайна, зозулинець
шоломоносний, любка зеленоквіткова та інші.
Учені називають Гологоро-Кременецький кряж, до якого належать і Жулицькі гори, одним з найцікавіших і унікальних, “притулком для багатьох раритетів і реліктів флори України” [3, с. 95].
У 2001-2003 роках науковці Інституту екології Карпат проводили
дослідження щодо популяції реліктового виду Coronilla coronata L.
(Fabaceae) – в’язіля звичайного. З Гологоро-Кременецького масиву
(Вороняків) були обрані Свята гора (біля Черемошні) і жулицька
Висока гора. На Високій горі були виділені чотири ділянки
зростання виду – це перелоги, лучно-степові ділянки і розріджені
соснові насадження. Учені виявили, що в’язіль звичайний на горі
Високій має найбільшу загальну фітомасу і найбільшу фітомасу
плодів у порівнянні з його популяціями на Святій горі чи горах Лиса
та Сипуха біля с. Червоного [2, с. 79].
Що ж до тваринного світу, то, звісно, Медвежа долина осиротіла
без свого колишнього хазяїна, однак сюди ще навідуються лось і
косуля, вовк і кабан, не кажучи вже про зайця чи лисицю. Чимало
рідкісних птахів. Цілком закономірно, що Жулицькі гори протягом
останніх десятиліть були комплексним заказником місцевого
значення, а тепер
стали одним з найцікавіших об’єктів
новоствореного національного природного парку ”Північне Поділля”.
Новий високий статус додає оптимізму, бо унікальна флора і фауна
Жулицьких гір буде збережена і для нащадків.
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ПЕРША ПИСЕМНА ЗГАДКА І ПОХОДЖЕННЯ
НАЗВИ СЕЛА
Найдавніша писемна згадка про Жуличі сягає 1488 року. Це
був час, коли Польське королівство, після підкорення Олеська у
1432 році і приєднання до своїх володінь Олеської округи,
утвердилося на західноукраїнських землях.
Річка Золочівка
частково стала адміністративним кордоном між Руським і
Белзьким воєводствами. Жуличі з однією частиною сусідніх
поселень (Городилів, Ушня, Черемошня) належали до Львівської
землі Руського воєводства, а Хильчиці і Почапи – до Бузького
староства Белзького воєводства.
1488 року в “Актах Ґродске і Зємске” (переважно судових
протоколах карних і цивільних справ) зафіксована перша
писемна згадка про Жуличі: Zulycze – Жуличе (AGZ XV 4624).
Наступні згадки датовані 1531 і 1649 роками, коли назва Жулич
подавалася вже як Zulice (Жуліце), у 1785-1788-их роках
подибуємо Żulice (Жуліце)4 …
Отже, якщо при першій згадці ще загалом зберігалася
українська традиція називництва – Жуличе, то в наступних
вживався польський варіант – Жуліце.
Походження назви Жуличі мене цікавила з давніх пір, і одна з
версій народилася ще 70-80-ті роки минулого століття. Вона
пов’язана з літописним плем’ям уличів, яке жило на землях біля
Нижнього Дніпра, але в середині Х століття під натиском печенігів
було змушене залишити обжиті і переселитися на нові місця. На
думку історика Михайла Грушевського, “напрям міграції уличів
4

У давніх актах не завжди буква ż (ж) вживалася з крапкою і без неї (z).
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ми повинні собі представляти не просто як західний, а більше
північно-західний з країв нижнього Дніпра і Бога [Південного
Бугу. – А.К..] в краї середнього та верхнього Бога та середнього
Дністра” [1, с. 205]. Як сліди цієї міграції можна назвати Улич біля
Стрия і Улич біля Любачова. Цілком ймовірно, що окремі уличі
осіли не тільки у верхів’ях Дністра чи Південного Бугу, але й біля
витоків Західного Бугу, де мешкали дуліби. А місце, де тимчасово
чи тривалий час ж[или] уличі, стали називати Жуличі.
Друга версія належить львівському професору М.Л.Худашу,
який вважає, що назва Жуличі утворена від давньослов’янського
скороченого особового імені Жуль або Жуля. Первісне значення
назви жуличи (>ичі) – “рід (або піддані) Жуля” чи, відповідно,
“рід (або піддані) Жулі” [2, c. 110-111]. Семантичним способом
цей патронім перейшов у назву поселення з первісним значенням
“населений пункт, який заселяють жуличи(-і)”.
Що ж до походження особових імен Жуль і Жуля, то
М.Л.Худаш відзначає, що Жуля – це похідне утворення від Жуль з
суфіксом –’а. Однак походження самої особової назви не зовсім
ясне і є гіпотетичним. Дослідник припускає: це “вторинне, похідне
утворення від первісного Зуль, що виникло шляхом зміни
початкового приголосного З- на Ж- , можливо, що й за якимсь
уподібненням”. У свою чергу, особова назва Зуль виникла шляхом
усічення
слов’янського особового власного імені на зразок
засвідченого писемністю наймення Зулеслав. Воно є похідним
утворенням від більш поширеного Сулислав (початковий
приголосний З- виник із глухого шиплячого С- внаслідок його
озвучення).
Не заперечуючи в загальному версії М.Л.Худаша, треба лише
зауважити, що утворюючим іменем могли бути не тільки
пом’якшені форми Жуль чи Жуля, але й тверді Жул чи похідне
від нього Жула, поширені в прадавні часи. Саме такі наймення
дотепер збереглися у деяких слов’янських мовах (болгарській,
сербській). Тому вони могли бути первинною іменною формою
(порівняймо: жул – жулич, жулин, рус – русич, русин, гал – галич,
галин, мал – малич, малин).
Деякі польські джерела, зокрема “Словнік Ґеографічни
Крулєвства Польскего” , фіксують назву Жулицької гори як гора
Жулица(я) (Żulica), тобто гора Жули чи його нащадка Жулиця.
Там же, на цій горі (Жулицькій, чи точніше Широкій) виявлені
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залишки якоїсь споруди невідомого часу і невстановленого
призначення. Можливо, саме це місце має якийсь стосунок до
стародавнього Жула – засновника роду, спадкоємці чи піддані
якого заснували поселення Жуличі.
Повертаючись до походження самого особового імені Жул,
потрібно зазначити, що воно могло стати похідним
від
давньослов’янської назви жайворонка, що вживалася і в
чоловічому, і в жіночому роді як жул і жула.
В одній з дохристиянських легенд розповідається, як після
створення землі бог Див хотів скликати всіх небесних богів, щоб
ті помилувалися на справу його рук. Кликав, кликав їх знизу,
навіть втомився, а вони все не чують. Тоді підняв він камінчик і
кинув його так високо, що той долетів до самого неба. У вишині
камінчик раптом перетворився на маленьку сіру пташку, яка
дзвінко заспівала – і привернула увагу богів. Глянули вони на
землю – і захопилися справою рук Дива. Почали так голосно
кричати від захоплення, що пташка каменем почала падати з
висоти, але вчасно згадала про крильця…
З тих пір жул-жайворонок то зависає високо-високо в блакиті
неба, то різко опускається з пронизливим криком. ..
Жайворонок вважається чистою, божою пташкою і в
християнській традиції. В українських легендах розповідається, що
жайворонки, як і ластівки, витягали колючки з тернового вінка
Христа або ж приносили вісті Богородиці про її Сина.
Особливо шанували жула-жайворонка українські хлібороби. Адже
вважається, що він першим з польових птахів повертається з вирію. І
на кожне поле, де заспіває жайворонок, зійде благодать божа…
Названим братом
жула-жайворонка
давні слов’яни
охрестили жулана (сорокопуда). На відміну від свого польового
родича, жулан обирає для свого гніздування узлісся, окраїни полів і
лугів, долини річок та струмків, і теж привернув увагу давніх
людей
неабияким артистичним талантом. Але якщо жулжайворонок виконує здебільшого одну, але багатотональну і
милозвучну пісню, то жул-жулан неперевершений в іншому – в
умінні копіювати і пародіювати
пташині голоси. За
спостереженнями орнітологів, жулан може імітувати голоси і пісні
понад тридцяти видів птахів. У тому числі співучого дрозда,
зяблика, славки і навіть солов’я.
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Якщо в давні часи
назву “жул” заступила милозвучніша
форма “жайворонок”, то назва “жулан” збереглася в активному
побутуванні досі.
Вона відображає дві найголовніші риси
характеру пташки. “Жул” – означає “співець”, а суфікс “-ан” з
певним негативним відтінком вказує на хижий спосіб поведінки.
Жулан харчується не тільки різними комахами, але навіть жабами і
дрібними пташками.
Відштовхуючись від
аналогії з назвами жул і жулан,
розшифровуємо значення імені “Жулеслав”. Його можна перекласти
як “співець (жайворонок) слави”, що цілком вписується у рамки
прадавньої слов’янської традиції.
Після хрещення Русі праслов’янські язичницькі імена почали
витіснятися церковними. Окремі з них, завдяки канонізації чи
перекладу, перейшли до церковних (як от Ярослав, Володимир,
Святослав тощо), деякі зовсім зникли з ужитку (Сулислав,
Зулеслав і Жулеслав), однак певна частина у повному чи усіченому
варіанті стала прізвищами. Не випадково в Україні і серед сусідніх
слов’янських народів збереглися прізвища Жул і Жула, а особливо
поширені у нас похідні від них форми – Жулич, Жулиць, Жулин,
Жуленко, Жулицький, Жулинський, Жулкевський та ін.
Найближчими “родичами” Жулич є село з однойменною
українською і польською назвами у Томашівському повіті сучасної
Польщі, село Жулин у Стрийському районі Львівської області,
містечко і аеропорт Жуляни біля Києва, а також Жуліце (Zulice) і
Жуліч (Zulicz) в Австрії…
У 2013 році Жуличам буде 525 років від першої писемної
згадки. Але праслов’янська основа у назві вказує на значно
поважніший вік.
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ЖУЛИЧІ НА АРХЕОЛОГІЧНІЙ
КАРТІ УКРАЇНИ
Поселення над Західним Бугом з давніх часів перебуває під
пильним зором археологів, які відкрили тут багато археологічних
пам’яток. Це стоянки давніх мисливців і пастухів, поселення і
могильники, майстерні і культові місця. Найдавніші сліди
заселення нашої території датуються пізнім палеолітом (приблизно
40 тис. – 10 тис. років тому), про що свідчать знахідки
пізньопалеолітичних крем’яних виробів, а у Глинянах – рештки
найдавнішої у Львівській області стоянки наших пращурів. Вони в
основному займалися полюванням на мамонтів та інших тварин, а
також збиральництвом [4, с. 7].
Жуличі вперше згадуються археологами у зв’язку з культурою
шнурової кераміки
Шнурової кераміки культура (відома також як бойових
сокир культура) — назва археологічних культур пізнього
енеоліту, поширених у лісовій і лісостеповій зонах Північної,
Центральної і Східної Європи при кін. 3 — сер. 2 тисячоліття (в
основному 2300 — 1700) до н.е. Археологи відзначають, що
загальною ознакою шнурової культури є кераміка, прикрашена
відтисками шнурка, який накладали на вогкі стінки глиняного
посуду, або врізний орнамент, що подібний до відтиску шнура на
горщиках, черпаках, мисках, кулястих амфорах з ручками, а також
кам'яних полірованих свердлених бойових сокир.
Носії культури користувалися шліфованими кам'яними
ножами, топорами, в тому числі й бойовими кинджалами,
сокирами, долотами; вживали прикраси з кістки і металу. Їм
першими у Європі стали відомі вози, які вони запрягали волами.
Вважається, що
носіями культури шнурової кераміки були
індоєвропейські племена – предки слов'ян, германців і балтів, що
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розселилися пізньою хвилею на значних територіях.
На території України культура шнурової кераміки поширена
головним чином на Прикарпатті, Поділлі й Волині, де знаходяться
поодинокі групи: верхньодністровська культура,
городоцькоздовбицька культура, стрижівська культура, а також подільська
культура. Останню представляють археологічні знахідки, виявлені
у селах Білогірка, Попівці, Климківці, Жуличі та ін.
Знахідки культури шнурової кераміки виявлені і в сусідніх
Почапах. Це грунтовий могильник початку ІІ тисячоліття до н.е.
Завдяки тому, що останній, на відміну від жулицького, добре
зберігся і був ретельно досліджений, від нього поширилася назва
пам’яток почапського типу. У цих похованнях часто зустрічається
посуд зі шнуровим орнаментом, крем’яні і кістяні вироби та
численні мідні прикраси [4, с. 15].
Населення шнурової культури жило у напівземлянкових і
наземних житлах стовпової конструкції. Покійників у скорченому
положенні ховали у ґрунтових могилах, курганах чи в кам'яних
скринях.
Наступну пам’ятку у Жуличах
залишили представники
поморсько-кльошової культури – II половина I тис. до н.е.
Назва культури пов’язана з прибалтійською смугою Повісляння, де
вперше досліджувалися її пам’ятки. Кілька десятків пам’яток
відкрито на Волині, переважно в Головно, Гущі і Млинищах, а
решта належить до випадково відкритих в 20-30 роках XX ст. у
південній частині на межі з Галичиною – Белз, Кам'янка-Бузька,
Жуличі. Як свідчать польські і українські автори (Cynkalowski A.,
Крушельницька Л.), саме в Белзі, Кам’янці-Бузькій (кол. Кам’янціСтрумиловій) і Жуличах були виявлені поховання поморськокльошової культури в кам’яних скринях, однак, на жаль, не
збереглися описи цих пам’яток. Це давало привід окремим
науковцям не тільки ставити під сумнів достовірність повідомлень,
але й саму міграцію поморсько-кльошових племен через Волинь
на Поділля і далі в південно-східному напрямку.
Важливим аргументом у пошуку істини стала недавня знахідна
археологів – відкриття і дослідження вченими у 2007 році
унікального поховання поморської культури в селі Заставне
(колишні Ляшки Королівські) Золочівського району, що збереглося
в дуже доброму стані. Пам’ятка дає нам уявлення не тільки про
можливий вигляд кам’яних гробниць, шо на початку ХХ ст.
виявлені у Белзі, Камянці-Бузькій та Жуличах, але й свідчить
про досить ранній час появи на теренах Волині і Західного
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Поділля носіїв поморської культури (550-450 рр. до н.е.), які,
рухаючись долинами біля Західного Бугу – так званим ”Бузьким
шляхом” – опановували нові землі, далекі від їх батьківщини –
надбалтійського Помор’я.
Найбільше археологічних пам’яток, виявлених на території
Жулич, мають стосунок до висоцької культури. Висоцька
культура – археологічна культура пізньої бронзової і ранньої
залізної доби (X – VI ст. до н. е.). Займала порівняно значний
простір переважно в Тернопільській і Львівській областях, чимало
пам’яток виявлено у верхів'ях Західного Бугу й верхніх приток
Прип'яті і Дністра (Стрипи і Серету). Названа за могильником біля
села Висоцьке Бродівського району Львівської області України.
Відкрив у 1895 р. Ісидор Шараневич.
Дослідження
пам’яток висоцької культури у Жуличах
започаткував Т. Сулімірський – приват-доцент Львівського
університету. У 1929 році він здійснив значні розкопки на
могильнику у Чехах, а на початку 30-х виявив нові поховальні
пам’ятки у Жуличах та Гончарівці.
Могильники висоцької
культури – ґрунтові і кам’яні. Гробниця, знайдена на околиці
Жулич, представляла собою кам’яну скриню, щоправда, частково
зруйновану. Довжина – приблизно 2,5 м. Подібні поховання
згодом виявлені і в інших місцях. На думку дослідників,
жулицький могильник, як представник
групи пам’яток з
кам’яними конструкціями, має аналогії серед поховань у Лукавці і
Некваші.
Окрім могильників у Жуличах та Гончарівці, Т. Сулімірський
провів розкопки висоцького поселення, виявленого між Почапами і
Хильчицями. Тут відкрито залишки напівземлянкової житлової
споруди і бронзоливарної майстерні [2, с. 284].
Наступні археологічні дослідження у Жуличах проводилися в
радянські часи і пов’язані насамперед з діяльністю Володимира
Канівця – завідуючого відділу археології Інституту суспільних наук
АН УРСР. У центрі села на городах В. Канівець виявив у 1952 році
ґрунтовий могильник і розкопав 6 поховань. Під його керівництвом
проводилися
також розкопки у
Висоцькому та Гончарівці.
Дслідження допомогли уточнити хронологію висоцької культури. На
думку науковця, остання припадає на IX – VI ст. до н. е.
Наступні дослідження
також
проводила експедиція
Інституту суспільних наук, але вже на чолі з Ларисою
Крушельницькою. У 1969 році вона дослідила у Жуличах ще 7
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поховань [4, с. 53].
Археологічні пам’ятки, виявлені над Західним Бугом, а також
над Іквою, Серетом і Стрипою, збагатили науку знаннями про
наших пращурів – представників висоцької культури. Вони
проживали в неукріплених селищах і займалися землеробством та
скотарством. Могильники –
безкурганні, переважає
обряд
трупопокладення (іноді трапляється
трупоспалення). Інвентар
поховань становили
головним чином прикраси і мініатюрні
посудини, рідше – залізні ножі і кременеві або бронзові наконечники
стріл.
Дослідження останніх років дали змогу знову розширити рамки
побутування висоцької культури. Якщо В. Канівець початок
висоцької культури датував кінцем X – початком ІX ст. до н.е., то
сучасні дослідники М. Бандрівський і Л.Крушельницька вважають,
що висоцька культура виникла на два століття раніше. Що ж до
жулицьких пам’яток, то їх датують 800-700 роками до н.е.
Однак неспростованою залишається думка В.Канівця щодо
етнічної приналежності
волино-галицьких племен висоцької
культури. Він ідентифікував їх з неврами, яких згадує Геродот
при описі Скіфії. Володимир Канівець наголошував, що ”інтерес
до висоцької культури пояснюється з можливістю пов’язати її з
відомостями Геродота про населення Північно-західної Скіфії і
сусідніх з нею областей. У науці одержала поширення гіпотеза про
належність висоцьких пам’яток Геродотовим неврам, в яких багато
дослідників схильні вбачати предків слов’ян і насамперед східних
слов’ян” [1, с. 246].
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ЛЕГЕНДИ СТРАЖ-ГОРИ – СТОРОЖИХИ
У ланцюгу Жулицьких гір, що з південного боку
супроводжують річку Буг, на сході височіє гора Сторожиха.
Легендами овіяні і її сусідки – гори Висока і Широка, але
найбільше вони пов’язані саме зі Сторожихою – так називають її
нині. У давнину більше знана як Страж-гора.

Чорний шлях і “Перейма”
Молодші покоління жуличан пов’язують назву гори з
татарськими часами, коли на Сторожисі розміщувався сторожовий
пост, який стежив за можливим наближенням ворогів з півдня.
Адже поруч Золочева проходив відомий в історії Чорний шлях –
дорога набігу кочівників на Галичину і Волинь. Саме біля
Золочева одна з віток Чорного шляху відходила попри Жуличі і
гору Сторожиху на Олесько, а далі – на Волинь.
Чорним цей шлях звався від витоптаної татарськими кіньми
української землі, і від чорної муки, яку терпів місцевий люд по
дорозі до татарської неволі.
Тутешні старожили розповідають, що татари, коли зупинялися
з ясиром на нічліг, зв’язували бранців одного до одного, а самі
лягали спати їм на ноги, щоб ті не повтікали. Цю оповідку записав
від своїх земляків над Бугом ще Маркіян Шашкевич і в своєму
творі “Згадка”, що є своєрідним заспівом славнозвісної “Русалки

Андрій Квасецький

76

Дністрової”, вивів образ важкої неволі-мряки, що впала на рідну
землю, порівнюючи її з муками татарських полонянців:
“Тяжкі муки днесь лягают
Як на ноги татарин”.
Коли кочівники наближалися Чорним шляхом до наших місць,
то вартові на Сторожисі запалювали смоляну бочку. Важкий
чорний дим з високої дерев’яної вежі попереджав про небезпеку
жителів навколишніх поселень і вони
негайно залишали
помешкання, щоб сховатися в тутешніх лісах, або ж в укріплених
поселеннях – замках Білого Каменя, Сасова чи Олеська.
Під час одного з набігів чомусь забарилася з дітьми дружина
жулицького священика і не встигла добігти до лісу. Татари
наздогнали втікачів і всіх повбивали. Це трапилося на початку
ХVI ст., а сам випадок згадується у давньому церковному
служебнику.
Але не завжди щастило хижим нападникам. На Сторожисі і у
лісах жулицьких гір гуртувалися озброєні селяни і військові
відділи, які “переймали” татарські роз’їзди , що поверталися з
бранцями від Олеська та з Волині, і визволяли земляків з полону.
Це місце запеклих боїв біля гір Сторожихи і Високої нині зоветься
“Перейма”.

Бусові часи
Страж-гора береже пам’ять не тільки про часи татарських
набігів. Її пам’ять сягає глибини древніших століть, які автор
славнозвісного “Слова о полку Ігоревім” назвав Бусовими. Мова
про ІV століття нашої ери, коли появилися перші згадки про
слов’ян і, зокрема, про наших попередників – літописних антів.
Саме тоді із прибалтійських земель до північного Причорномор’я
переміщалися готські племена. Їхній шлях пролягав долинами
Західного Бугу, а далі – за течією Південного Бугу. На цьому
шляху їх перестріли місцеві племена – анти. Вони виступили проти
прибалтійських заброд, бо ті прокладали собі шлях вогнем і мечем,
знищуючи місцеву людність. Як свідчить історик Йордан, який
описував історію готів, у першій битві анти побили готів, однак ті
зібралися з силами і під проводом свого короля Вінітара
перемогли антів, захопивши в полон князя антів Божа (Буса), його
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синів і воєвод. Щоб застрашити антів і зламати бажання до
подальшого опору, Вінітар наказав
стратити полонених
жорстоким чином – розіп’яти на хрестах.
На переконання історика Михайла Грушевського, від цієї події
веде свій початок історичне життя українських племен – їхнє
розселення. Вони разом з готами посунулися у південні степи [1,
c. 32].
Існує версія, яка тепер знаходить все більше і більше
прихильників, що пам’ятна битва антів з готами відбулася у
долині Західного Бугу, на північ від гори Сторожихи і південніше
від літописного града Пліснеська (нині хутір біля Підгірців). Саме
на це вказує одна з найдавніших пам’яток нашого народу з кінця
ХІІ ст. “Слово о полку Ігоревім”.
Як відомо, “Слово о полку Ігоревім” – це героїчна пісня про
похід на половців новгород-сіверського князя Ігоря Святославича.
Літописець повідомляє, що Ігор, сповнившись ратного духу, “…
навів свої хоробрі полки на землю Половецькую, за землю
Руськую”. І хоча у першій битві русичі перемогли, але в другій на
річці Каялі зазнали поразки, а сам князь Ігор потрапив до полону.
Цю тяжку поразку , що відкрила половцям ворота на Руську
землю, автор “Слова” порівнює з дуже важкими для рідного краю
Бусовими часами, коли предки українських племен анти зазнали
невдачі у битві з готами, котра також відкрила для пограбування
Руську землю. І хоча обидві події розділяла 800-річна давнина, та
битва із готами міцно трималася у пам’яті як слов’ян, так і готів.
Не випадково після поразки руської дружини на річці Каялі,
говорить автор “Слова”, радіють готи, а “готські красні діви на
березі синього моря… славлять часи Бусові”.
У “Слові о полку Ігоревім” знаходимо ще одне місце, що
стосується часів Буса (Божа). Це “Бусові ворони” біля Пліснеська
на оболоні, що згадуються у сні великого князя київського
Святослава Всеволодовича. Відчуваючи поразку Ігоревої дружини,
князь Святослав побачив у сні,
як порушуються опори його
злотоверхого терему і як “Бусові ворони біля Пліснеська на
болоні”, полишивши дебрь (урочище) Кисаню, “понеслися до
синього моря”.
І “часи Бусові”, і “Бусові ворони” стосуються однієї і тої ж
особи – антського князя Буса (Божа). Але якщо перше
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словосполучення тяжіє до загального значення битви між антами і
готами, то друге конкретизує її місце – біля “Пліснеська на оболоні”
– тобто, у долині (заплаві) Західного Бугу.
“Бусові ворони” – це свідки загибелі антського князя Буса і
його війська, учасники кривавого пиру над тілами полеглих воїв.
За народним повір’ям, ворони і круки можуть жити сотні років. То
ж після поразки Ігоревої дружини на річці Каялі вони полишили
дебрь Кисаню біля Пліснеська і полетіли на новий бенкет над
тілами полеглих русичів.
Ось як записаний уривок зі сну князя Святослава у “Слові”
давньоруською мовою оригіналу:
“Всю нощь сь вечера бусови врані
вьзграяху
у Плісньска на болони,
біша дебрь Кисаню
и носошася кь синему морю” [5, c. 24].
Найбільш наближений до оригіналу переклад виглядає так:
“Всю ніч з вечора Бусові ворони
зграями кружляли
біля Пліснеська на оболоні,
полишили дебрь Кисаню
І неслися до синього моря”.
Деякі дослідники “Слова” намагаються знайти якийсь Пліснеськ
на околицях Києва, а “Бусові ворони” перекладають як “сіри”,
“бісові”. Але такі намагання не викликають особливої довіри.
Навпаки, зведення в один смисловий ряд виразів “Бусові часи” і
“Бусові ворони” дає змогу відтворити картину, в якій узгоджуються
шлях проходження готів і місце битви з антами, набуває рельєфної
виразності порівняння давньоруського автора поразок князів Божа
та Ігоря. Аналогій тут багато – наші предки зазнали поразок після
перших перемог, битви відбувалися на берегах річок (Бугу і Каяли),
та головне, що вони мали надзвичайно важкі наслідки для Руської
землі, коли “тьма світ покрила”.
Досить чіткі підтвердження ймовірної битви між готами та
антами над Західним Бугом знаходимо в околицях літописного
Пліснеська. Заплава
Бугу цілком підходить під означення
"“болонь", дебрь Кисаню можна ідентифікувати з сучасним
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урочищем Кицарки… На північному сході від Сторожихи височіє
гора Божа, що носить ім’я антського князя (не слід плутати з
горою Святою, що біля Черемошні), а самі навколишні гори, коли
сюди злетілися з близьких і далеких сторін воронячі зграї на
тривалу тризну над тілами полеглих воїв, стали називатися
Вороняками…

Сон-трава і княжна Олена
З висоти гори Сторожихи добре видно розлогу річкову
долину Бугу, а далі серед лісів – поселення Пліснесько, що
сьогодні має статус хутора і лежить за якихось 5-6 кілометрів
від Сторожихи. Саме неподалік Сторожихи пролягав до нього в
давнину південний шлях, а на Сторожисі
розміщувалася
військова залога. Вона, схоже, перебувала там ще тоді, коли
Пліснесько було одним із центрів праукраїнського племені
антів, а згодом – дулібів, Та особливо важливе значення
Сторожиха мала в Х-ХІІ ст., коли Пліснесько перетворилося на
давньоруське місто волинян і бужан – саме так звалися
наступники дулібів. Місто вимагало посиленої охорони,
особливо з півдня, звідки все частіше здійснювали розбійні
набіги кочівники, зокрема половці.
На той час землі біля витоків Західного Бугу належали до
Волині, точніше до Белзького князівства, де княжив Всеволод
Мстиславович. Князь був славний та енергійний, але якщо в
княжих справах все складалося до ладу, то в сімейних не міг
позбутися смутку за свою дочку Олену. І красуня була, і
розумниця, але несподівано дівчина осліпла. Різні лікарі і знахарі
намагалися повернути княжні зір, всіляке зілля і настоянки
прикладали, жар до схід сонця замовляли, але ніщо не допомагало.
І якось на торзі князь Всеволод зустрів старця-лірника, якого в
народі називали Жулом. Особливо здивували слова пісні, що були
зверненні саме до нього:
За Високою горою
Між травою-муравою
Буг збирає срібну воду.
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Із семи джерел водиця,
Синіх пелюсток живиця
Розірвуть зіниць полуду.

Дивна пісня радила князеві відіслати дочку з Белза до града
Пліснеська, де б’ють дзвінкі джерела, живлячи священну річку Буг.
Якщо дочка вмиватиметься непочатою джерельною водою і
промиватиме очі росою цілющих трав, то сон-полуда спаде.
“Із семи джерел водиця,
Синіх пелюсток живиця
Розірвуть зіниць полуду”, –
повторив князь Всеволод і на якусь мить важка дума вкрила його
чоло. І поки Всеволод отямився, то побачив, що співець зник між
людей, а князь навіть не встиг запитати, з яких то синіх квіток роса
чи живиця потрібні… Але не було іншої ради, як дослухатися слів
сивоголового старця. Тим паче, князь-град Пліснеськ належав до
володінь белзького князівства.
Відтоді і мешканці Пліснеська та його околиць, і стражники на
горі Строжисі часто бачили молоду княжну, яка весняними і
літніми ранками у супроводі кінних дружинників добиралася до
різних лісових і лугових криничок, щоб зачерпнути непочатої води
і вмити очі та обличчя. Збирала росу з квітів, особливо з синіх, і
також протирала нею зіниці.
Один рік чи кілька це тривало – не пам’ятають люди. Але
точно вказують, що одного разу княжна Олена з охороною
добралася на лівий берег Бугу до гори Високої, коли на ній
розцвіла сон-трава, вкривши синім килимом південний схил гори.
Від несподіваної краси різко стрепенувся під Оленою кінь і
дівчина, хоч була доброю вершницею,
вилетіла із сідла і
покотилася по траві. Дівчина не відчувала болю від падіння, а
лише синє полум’я сон-трави, яка шовковими пелюстками
торкнулася дівочих зіниць.
Коли до княжни кинулися стражники і підняли на ноги, вона
різко прикрила долонею очі. Злякалася, бо крізь пелену сліпоти
почали вриватися кольорові барви весняного дня.
Звістка про дивовижне прозріння княжни від чарівної сонтрави швидко облетіла близькі і далекі околиці, а сама Олена
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вважала його Божим провидінням. І у відповідь на ласку Божу
вирішила закласти у Пліснеську монастир.
Цю історію ще в дитинстві я почув від моїх бабусь Мирини і
Юстини. Однак пам’ять про цю подію зберігають не тільки усні
перекази-легенди. Про те, що року 1180 постала над Бугом одна з
найдавніших чернечих осель, заснованих княжною Оленою,
нагадує латинський напис на кам’яній плиті існуючої донині у
Пліснеську монастирської церкви, спорудженої у 1706 році. У
перекладі українською він звучить так: “Благодарна княжна
Олена, дочка князя Всеволода, в 1180 р. цей монастир вперше
заснувала” [6, c. 5]. Сам монастир не зберігся. Як і сам Пліснеськ,
що зруйнований ханом Батиєм під час монголо-татарської навали у
1241 році.
Значно раніше закінчила своє земне життя княжна Олена.
Одного разу на Сторожисі завалував чорний дим, попереджаючи
про небезпеку. Княжна Олена очолила оборону города від
половців. Приклад дівчини наповнив звитягою оборонців рідної
землі. Княжий Пліснеськ вистояв, але ворожа стріла зупинила
гаряче серце дівчини. Місце, де загинула відважна дочка князя
Всеволода, називають нині Олениним парком…

Клятва над Бугом князя Романа
Інша сторінка історії Пліснеська і Верхнього Надбужжя
пов’язана
з
дядьком
княжни
Олени
–
волинським
(володимирівським) князем Романом, який став засновником
Галицько-Волинської держави. З історії ми знаємо, що свій відлік
об’єднане Галицько-Волинське князівство веде зі 1199 року, коли
князь Роман посів княжий престол у Галичі. Але значно менше
відомо про першу спробу оволодіння Галичиною у 1188 році, коли
галицькі бояри запросили його княжити до Галича. Волинська земля
на той час складалася з кількох князівств – Белзького,
Володимирівського, Луцького. Роман Мстиславович був настільки
впевнений у своїх силах, що відмовився від своїх володимирівської
спадщини на користь брата і з тріумфом прибув до Галича. Однак
галицькому боярству вельми не сподобалася
тверда рука
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волинського князя – воно хотіло не тільки вибирати собі князя, але й
правити ним. Піднялися проти Романа і прихильники вигнаного
галицького князя Володимира, а їх підтримала Угорщина, що мала
намір приєднати Галичину до своїх володінь. В результаті угорці
захопили не тільки Галичину, а й частину прикордонних волинських
міст, зокрема Пліснеськ, а Роман залишився князем без князівства.
Роман звернувся за допомогою до свого тестя – київського
князя Рюрика.
Як записав київський літописець, Роман сказав тестеві:
“Ведуть мене галичани до себе на княжіння. Пусти-но зі мною сина
свойого Ростислава”. І Рюрик вислав із ним сина свого і Славна
Борисовича, воєводу” [6, c. 4]. Рюрик надав Роману помічне
військо, авангард якого вирушив до Пліснеська – саме з нього
князь Роман планував розпочати боротьбу за Галичину.
Перша битва біля Пліснеська видалася вдалою і над Бугом
розляглися переможні сурми. Але невдовзі вартові на горах
попередили про пересування з півдня угорського війська і дружин
галицьких бояр. У долині Бугу знову розгорілася запекла битва,
терези якої цього разу схилилися не на користь князя Романа.
Червона кров рясно скаламутила води священної річки і князь
Роман вирішив відмовитися від підкорення Галичини силою.
Легенда стверджує: на одній із гір, що оточують місце битви,
довго молився князь Роман, звертаючись до Пресвятої Богородиці.
Просив прощення за пролиту кров, а також просив благословення
щодо свого наміру створити з Волині і Галичини міцну державу,
щоб покласти край княжим міжусобицям. Коли ж це йому вдалося
у 1199 році, після смерті галицького князя Володимира, на
вдячність за Боже провидіння звелів поставити великий хрест на
честь Покрови Пресвятої Богородиці. Відтоді місцевий люд почав
називати гору на правому березі Бугу Свята Покрова – нині гора
Свята напроти Жулицьких гір біля Черемошні.

Князь Данило: випробування Пліснеськом
Перший
галицько-волинський
князь
Роман
активно
розширював і зміцнював свою державу. Але його несподівана
смерть у битві під Завихвостом у 1205 році, здавалося, звела
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нанівець всі старання. Сини Данило і Василько були ще надто
малими, щоб продовжити справу батька. Знову підняло голову
галицьке боярство, з послаблення Галицько-Волинської держави
намагалися скористатися сусіди – Угорщина і Польща. Почався
період жорстоких міжусобиць.
Та з кожним роком мужніли князі Данило і Василько, яких
особливо підтримувала Волинь. Саме тут вони почали збирати
батьківську спадщину, щоб згодом розпочати боротьбу
і за Галичину. Навесні 1232(3) року князі Данило, Василько і
їхній двоюрідний брат Олександр Белзький вирішили здійснити
похід до Пліснеська, який після 1188 року – року поразки над
Бугом князя Романа – вважався приналежним до Галичини.
Місцеві бояри не хотіли визнавати влади Романовичів над
собою.
Як зазначає автор Галицько-Волинського літопису, коли
“з’явилася трава, то Данило пішов з братом і з Олександром [до
города ] Пліснеська, взяв його од [бояр] Ярбузовичів здобич
велику і вернувся у Володимир” [6, c. 4-5].
Перемога над пліснеськими боярами Арбузовичами додали
братам сили у збиранні батькової спадщини і подальшій боротьбі
за відновлення Галицько-Волинської держави, що й було досягнуто
у 1238 році.

Княжий град Олеськ:
останній форпост Галицько-Волинської
держави
Коли в грудні 1240 року хан Батий здобув Київ, він вирушив зі
своїми ордами на Волинь і Галичину. Одні міста здавалися на
милість хана, інші чинили завзятий опір, гинули, але не здавалися.
Літописець записав, що в столиці Волині Володимирі не
залишилося жодної живої душі, церкви були повні трупу. Щось
подібне сталося і в Пліснеську, який ворог також здобув
приступом. Картина після татарського побоїща виявилася
настільки гнітюча, що частина уцілілих мешканців подалася на
північний захід, де серед боліт заснувала нове поселення – Олеськ
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(краєзнавці виводять назву від вихідців з Пліснеська Олега чи
Олеся за аналогією з Пліснеськом).
З роками поселення розрослося і стало новим значним
адміністративним центром на межі Галичини і Волині. Згодом на
високому пагорбі постав
мурований замок. Давні джерела
називають Олеськ (Олесько)
“колишньою князівською
резиденцією”. А перша писемна згадка від 1327 року, коли Олеськ
перейшов до володінь галицько-волинського князя Юрія – сина
мазовецького князя Тройдена і руської княжни Марії, дозволяє
науковцям припустити, що замок збудував один з синів галицьковолинського князя Юрія Львовича – Андрій або Лев.
Коли 1349 року польський король Казимир Великий зайняв
Галичину, між Польщею і Литвою розпочалася боротьба за
Олесько і Олеські землі, до яких на той час належали і Жуличі.
1366 року Олещина
потрапила у володіння Олександра
Коріатовича, залежного від Польської корони, а 1370-1377 рр.
опинилася під владою литовського князя Любарта і приєднана до
Волині. 1377 р. угорський та польський король Людовик приєднав
Олесько до своїх володінь, але невдовзі – 1382 р. – воно перейшло
під владу Любарта [3, c. 39-30]. .
Особливо відомим Олеський замок став 1431 р., коли він
перетворився на плацдарм боротьби за возз’єднання галицьких
земель із Волинню. Прихильний до русинів великий литовський
князь Свидригайло розпочав повстання проти свого брата польського короля Ягайла. ”За допомогою своїх прихильників і наших
повстанців, – писав Ягайло, – [Свидригайло] зайняв замки у
Збаражі, Кремінці та Олеську” [3, c. 44]. .
В Олеському замку Свидригайла активно підтримали староста
Іван Преслужич, а також його ленники – власники навколишніх сіл.
Серед них був Януш з Підгорець, Олехно Черемоський (з
Черемошні), Демко Жидівський ( з Ожидова) та багато інших.
Історія зберегла надто мало прізвищ місцевих селян і
землевласників, хоч їхня участь була найактивніша. Не випадково
протягом шести тижнів гупали гармати і дзвеніли мечі біля
Олеського замку, оборонці замку протрималися до кінця 1432 року.
Літописець, а за ним письменник-історик запишуть, що
останнім при обороні твердині загине державець Олеської землі
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Івашко Преслужич. Він впаде на самому вершечку вежі з
прощальним поклоном сніжно-білому стягу із золотим левом. Але
не загине його рід і плід.
Дочка Орися перед останнім штурмом спуститься у глибоку
замкову криницю і потаємним ходом вийде до лісистих схилів
Подільської височини. Кілька супутників кликатимуть її на схід,
але вона рушить гаварецькими лісами, перейде Буг і біля гори
Сторожихи поверне на південний схід. Тяжке горе від втрати
батька Івашка і коханого Арсена здавлять серце, вимотають сили і
через декілька кілометрів вона впаде знеможена біля схилів гори,
де розкинулися селянські хати невеликого села з дивною для цих
місць назвою – Хмелева.
Непритомну дівчину знайдуть селяни, обігріють і нагодують, але
не почують від Орисі ні слова. Заціпеніють її уста і не розговоряться
навіть тоді, коли її син сповістить своїм криком про прихід на цей
грішний світ. Не мати, а люди наречуть його Богом Даним, а
прізвисько отримає від місця народження у Хмелеві. Так син Арсена і
Орисі, внук Івашки Преслужича стане Богданом Хмелем.
Зросте не одне покоління і через два століття нащадок
Богдана Хмеля повернеться до Олеська Богданом Хмельницьким,
щоб наповнити своє серце любов’ю до рідної землі та відвагою для
боротьби за знедолений український народ. Під час навчання у
Львівському єзуїтському колегіумі Богдан Хмельницький
збагачуватиме розум знаннями, а на канікулах у свого батька
Михайла, що служитиме в Олеську при дворі руського воєводи Яна
Даниловича, зміцнюватиме свій дух переказами і легендами про
останніх захисників Галицько-Волинської держави. Особливо
щемітиме юнакове серце, коли місцеві селяни згадуватимуть
Івашка Преслужича, його зятя Арсена та дочку Орисю. Якась
невідома сила владно кликатиме його на вежі і підземелля замку,
на Вороняцькі гори і до срібного Бугу, де у тумані століть
відлунювали сліди його предків…
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У СКЛАДІ РУСЬКОГО ВОЄВОДСТВА
ПОЛЬСЬКОГО КОРОЛІВСТВА ТА
РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ (1434 – 1772),
КОРОЛІВСТВА ГАЛИЧИНИ І ЛОДОМЕРІЇ
АВСТРІЇ (АВСТРО-УГОРЩИНИ) (1772-1918)

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОДІЛ
І ЗЕМЛЕВЛАСНИКИ
Багаторічна боротьба іж Польщею і Литвою за Олеські землі
завершилася наприкінці 1432 року, коли Олеський замок з округою
перейшов до Польської корони. Король Ягайло за ”бунт” спочатку
конфіскував у місцевих власників села, але згодом їх повернув.

У 1434 році Олеська округа стала частиною Львівської землі,
що входила до Руського воєводства, створеного із захоплених
земель Галичини. Згодом Олещину поділили на волості, центрами
яких стали Олесько, Золочів і Броди.
Межі Олеської волості добре представлені на фрагменті карти
з Атласу історичного Речі Посполитої на зламі XVI-XVII ст..
Жуличі і Городилів стали крайніми населеними пунктами на півдні
Олеської волості, Рожнів – на півночі, Закомаря – на заході, а
Ясинів – на сході.
Жуличі перетворилися на прикордонне село. Між ними і
сусідніми Почапами проходив адміністративний кордон між
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Руським і Белзьким воєводствами. Кордон розділяв Белзець і
Скваряву, а далі тягнувся на північ до Закомаря.
Такий адміністративний поділ зберігався аж до 1772 року,
коли європейські держави поділили між собою Польщу, і
Галичина стала частиною Австрійської імперії.
У 1441 р. король Владислав Варненьчик віддав ”замок
Олеський з містом і цілою округою” Янові з Сієни (Сенинському)
за заслуги в обороні руських земель перед татарами. Відтоді новий
власник у своєму прізвищі почав вказувати ”Ян з Сієни і
Олеська”. Після його смерті замок і місто перейшли до сина.
До Олеської округи на той час належали не тільки Городилів і
Жуличі, але й Золочів, який на початку XVI ст. став містом і почав
втягувати в орбіту свого економічного життя найближчі села. У
1532 році власник Золочева Станіслав Сенинський продає
Золочів і навколишні села яворівському старості Андрієві Гурці.
Серед проданих двох десятків сіл згадуються Городилів і Жуличі
[2, с. 33].
Наступна сторінка історії Золочева пов’язана із новими
власниками – Собеськими. Спадкоємці Андрія Гурки 1592 року
продали місто з фортецею красноставському і луцькому старості
Маркові Собеському – дідові майбутнього короля Яна Собеського.
До нового власника перейшли і навколишні села, зокрема
Єлиховичі і Городилів. Однак Жулич серед них не було. Жуличі
стали належати землевласникам Белжецьким. У державному
архіві Литви
зберігається справа 1617-1619 рр.
”Про
розмежування маєтку Городилів Золочівського ключа Якуба і
Яна Собеських з маєтком Жуличі Яна та Ядвіги, уродженки
Язловецької, Белжецьких” [LT LVIA Ф. 1280, оп. 1. спр. 840].
Про Яна Белжецького збереглись відомості, що він народився
в сім’ї Анджея Белжецького, який разом з братами служив при
дворі трансільванського воєводи, згодом польського короля
Стефана Баторія. Схоже, саме за королівську службу Анджей
Белжецький отримав у власність деякі села на Олещині і
Золочівщині, зокрема Жуличі. Відомі також деякі його претензії
(судові позови) до родини Собезьких.
Згодом село перейшло до сина Анджея - Яна Белжецького –
підкоморія галицького (1621), каштеляна галицького і старости
бельського (1631), маршалка коронного трибуналу. Родовим
гербом Белжецьких став “Ястржебец” (“Яструбець”).
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Після смерті Яна Белжецького у 1642 р. Жуличі могли перейти
до когось з його дітей, серед яких найвідомішим став Олександр
Станіслав Белжецький, у 1657 – 1676 рр. – подільський воєвода.
На початку XVII ст. колишня Олеська поділена між багатьма
і різними власниками. Якщо Жуличі належали Белжецьким,
Золочів – Собеським, то новозасноване містечко Сасів (1615)
розбудовував власник Олеська руський воєвода Іван Данилович, а
Білий Камінь перетворювався на розкішну резиденцію князів
Вишневецьких.
Згодом Жуличі також стали частиною маєтностей Білокамінського ключа родини Вишневецьких, з якими Белжецьких
пов’язували родинні зв’язки.
Після смерті останнього представника роду Вишневецьких
Михайла Сервація у 1747 році села Білокамінського ключа
перейшли у спадок найбільшим магнатам Речі Посполитої Радзивіллам, а саме Каролю Станіславу Радзивіллу (1734-1790),
який завдяки улюбленому прислів’ю “Пане коханку” ( “Боже мій
милий”) отримав таке ж прізвисько. Представницею Вишневецьких була його мати Францішка Урсула, яка залишилася в
історії як перша жінка-письменниця в Польщі і Білорусі.
У документах зафіксовано перебування Кароля Станіслава
Радзивілла у Білому Камені у 1755-56 роках, коли він проживав
там з дружиною Марією Кароліною, а також з сестрами
Теофілею та Катериною.
Саме тоді молодий князь став
старостою львівським і займався державними справами як в
самому Львові, так і у своїй білокамінській резиденції. Але
жулицькі селяни разом зі своїми сусідами з Черемошні
використали перебування князя, щоб домогтися полегшення
свого підневільного життя. Досі в Литовському державному
архіві зберігається скарга підданих сіл Жуличі і Черемошня на
обтяжливу панщину, різні утиски і голоднечу [12].
З-поміж інших архівних матеріалів цієї епохи викликають
цікавість господарські документи фільварку у Жуличах, зокрема,
прибуткові і видаткові накладні на різні продукти і кошти за
підписами М.Дроздовського і Антона Ситнівського за 1755-1756,
1762-1764 роки, реєстр обмолоту, прибутків і видатків зерна
(1756), судова справа з приводу претензій спадкоємця і кредитора
митрополита Леона Шептицького до власників маєтків Білий
Камінь, Черемошня, Ушня, Бужок і Жуличі (1779).
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Кароль Станіслав Радзивілл здебільшого перебував у своїй
головній резиденції – Несвізькому замку, однак в 1764 році прибув
до Надбужанщини з особливим настроєм і піднесенням. Після
розірвання шлюбу зі своєю першою дружиною Марією Кароліною
князь і воєвода віленський посватався до Терези Кароліни - дочки
великого гетьмана коронного Вацлава Ржевуського, що мешкав у
Підгірцях. Саме тут відбулося пишне весілля, однак і цей шлюб не
приніс князеві щастя.
Кароль Станіслав Радзивілл потрапив у
політичну опалу і змушений емігрувати, але його молода дружина
не захотіла розділити участь чоловіка і залишилася проживати у
Білому Камені.
Таким чином саме
Тереза Кароліна Радзивілл стала
фактичною хазяйкою маєтностей Білокамінського ключа.
року, коли вона офіційно
Ситуація не змінилася і 1781
розлучилася зі своїм чоловіком замок у Білому Камені
залишався за нею як пожиттєва рента, і вона проживала там до
своєї смерті у 1787 р.
Період Терези Кароліни Радзивілл залишив у спогадах
місцевих селян і серед шляхетського оточення чимало яскравих
слідів, пов’язаних насамперед з екстравагантним життям красуні
княгині. Деякі з них закарбовані і на сторінках літературних творів.
В одному розповідається, як князь Кароль Станіслав Радзивілл
доручив своєму посланнику шляхтичу Чешейку відвідати Білий
Камінь, щоб довідатися про настрої дружини і
схилити її
повернутися до чоловіка. У разі відмови дружина мала віддати
діамантове намисто, що було сімейною реліквією Радзивіллів і
подароване їй з нагоди весілля.
Тереза Кароліна не захотіла повертатися
до
Кароля
Станіслава і навіть передала намисто Чешейкові. Однак як тільки
той від’їхав з Білого Каменя, вона підняла ґвалт про крадіжку
цінностей. Чешейка наздогнали і, незважаючи на розписку про
добровільну передачу намиста, його ув’язнили в підземеллі
Білокамінського замку. Відбувся швидкий суд, що засудив
невинного чоловіка до смерті через усічення тіла.
Але тут стався конфуз. У Білому Камені на той час не
виявилося ката. Княгиня звернулася до своїх підданих селян,
пообіцявши тому, хто погодиться стяти Чешейкові голову, велику
винагороду і повне звільнення від панщини. Та ні в Білому Камені,
ні в сусідніх селах не знайшлося чоловіка, який би погодився
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занапастити свою душу таким ганебним вчинком. Врешті, панські
слуги знайшли якогось п’яничку, який в алкогольному тумані
розробляв туші тварин, і той виконав судовий вирок…
Коли 1772 року наш край перейшов у володіння Австрії, на
основі Руського і Белзького воєводств, а також деяких сусідніх
земель створено королівство Галичини і Лодомерії.
Австрійський уряд підкреслив зв'язок нашого краю з традиціями
Галицько-Волинської держави XIII-XIV ст.
Золочів спочатку належав до Бережанської округи, але з 1782
року він сам став окружним містом, а округа почала називатися
Золочівською. На той час Олеський замок був доведений до руїни,
а Жуличі, за традицією, закладеною Радзивіллами,
почали
розвиватися разом з іншими селами Білокамінського ключа.
Останнім власником Жулич з роду Радзивіллів був Домінік –
племінник князя Кароля Станіслава Радзивілла. Він успадкував
Жуличі, як і інші села Білокамінського ключа, після смерті свого
дядька у 1790 р. Однак Домінік мало займався господарством, а
більше уваги приділяв
військовій кар’єрі.
Основною
резиденцією Домініка був Несвізький замок, що у Білорусії. Під
час французько-російської війни 1812 року князь Домінік
Радзивілл командував на боці французів уланським полком, який
спорядив власним коштом, залишився вірним Наполеону
Бонапарту і після його поразки. Деякі джерела подають його як
ад’ютанта Наполеона.
Домінік отримав важке поранення під час відомої в історії
Лейпцігської “Битви народів” у 1813 році і незабаром помер.
Турбота про маєтки Домініка перейшла до його вдови
Теофілії, також з роду Радзивіллів, а ще її родичів. Однак колишня
дружина Домініка більше захоплювалася любовними пригодами, а
її представники не вельми переймалися розвитком
наявних
власностей. Саме на той час припадає занепад Білокамінського
замку і маєтків Білокамінського ключа. У 1820 році містечко
Білий Камінь, села Бужок, Черемошня, Ушня і Жуличі потрапили
до списку державних боржників.
З метою погашення податкової заборгованості Золочівське
цісарсько-королівське окружне управління вдалося до кількох
радикальних кроків. У першу чергу воно виставило на відкриті
торги, що мали розпочатися 19 лютого 1821 року, частину урожаю
Білокамінського ключа (домінії).
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На торги пропонувалося:
Найменування

озимі зернові
пшениця
ячмінь
гречка
овес
горох
просо
сіно

Кількість,
корців

40
120,5
177
400
140
11
5
36 куб.
сажнів*

Ціна за 1 корець
у віденській
валюті,
флоринів і
крейцерів
7 фл.
9 фл.
4 фл. 30 кр.
4 фл. 30 кр.
2 фл.
6 фл.
9 фл.
20 фл.

Загальна вартість
у віденській
валюті.
флоринів і
крейцерів
280 фл.
1084 фл., 30 кр.
796 фл.
1800 фл.
280 фл.
66 фл.
45 фл.
720 фл.

* 1 куб. сажень – 6,8 м3 . – А.К..

Загалом для погашення податкової заборгованості планувалося
виручити 5071 фл. 30 кр.
Вищенаведена таблиця дає уявлення не тільки про вартість
різних видів сільгосппродукції на початку ХIX ст., але й про
структуру посівних площ. Особливо призвертають увагу великі
обсяги гречки, якій віддавали цілковиту перевагу наші предки, і
відсутність у переліку картоплі, що тільки починала входити у
раціону галичан.
Іншим важливим кроком Золочівського окружного управління
для погашення податкових зобов’язань маєтків Білокамінського
ключа стало виставлення на відкриті торги права на однорічну
оренду пропінації і млинів. Пропінація – це право на виробництво
і продаж спиртних напоїв, а млинове право – дозвіл на
експлуатацію млинів. Право на ці два види діяльності, що давали
найбільші доходи,
належало лише поміщицьким маєткамдомініям, але останні здебільшого передавали його в оренду,
переважно іудеям. Так, за право протягом одного року
здійснювати виробництво і продаж спиртних напоїв у містечку
Білий Камінь потрібно було заплатити не менше 4500 фл.
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віденської валюти, а аукціонна ціна за річне користування
млинами у містечку починалася з 4000 фл.
Право на пропінацію і користування млинами мав також
маєток (фільварок) на Ушні, та обсяги там були значно меншими.
За однорічне здійснення цих видів діяльності на Ушні організатори
торгів встановили загальну мінімальну ціну з 1800 фл. в.в.
Що ж до інших сіл Білокамінського ключа, там здавалося в
оренду право на продаж спиртних напоїв. За однорічну торгівлю
ними на Черемошні аукціонна ціна починалася з 300 фл. в.в., а на
Бужку і в Жуличах – з 700 фл. в.в. Наведені ціни певною мірою
відображали і обсяги споживання спиртних напоїв.
Здійснені Золочівським окружним управлінням заходи, без
сумніву,
зкоротили
обсяги
податкових
боргів
маєтків
Білокамінського ключа, однак не розв’язали
проблеми їх
платоспроможності та економічного оздоровлення. Справа
перейшла до Львівського крайового цісарсько-королівського суду.
16 травня 1821 року суд прийняв ухвалу щодо “маси” (майна
неспроможного боржника. – А.К.) князя Домініка Радзивілла,
розташованої в Золочівській окрузі (хоч Домінік Радзивілл вже
сім років як помер від ран, однак в юридичних актах його ім’я та
прізвище продовжували фігурувати).
Суд оголосив публічні торги на право оренди строком на 3
роки маєтків Білокамінського ключа і умовно поділив їх на дві
частини. До однієї відійшло містечко Білий Камінь з присілком
Вендичівка, села Бужок і Черемошня, а також частина села Ушня,
а до другої – село Жуличі. Це зроблено для того, щоб легше і
вигідніше можна було здати маєтки в оренду.
При поділі суд виходив суто з економічних міркувань. У
Білокамінському ключі за економічним потенціалом Жуличі були
другими, після самого містечка Білий Камінь. Якщо на той час
Білий Камінь з присілком Вендичівка, селами Бужок і Черемошня,
а також частиною села Ушня приносили щорічний дохід у розмірі
2887 фл. 29 кр. конвенційною монетою (к.м.), то самі Жуличі –
1853 фл. 45 кр. к. м.
Щоб у читача не склалося помилкове враження від зіставлення
цих цифр із попередніми, що стосувалися продажу збіжжя чи оренди
права на пропінацію та млини, треба ще раз уточнити: попередні
були зазначені у віденській валюті (в.в.), а а останні – у конвенційній
монеті (к.м.). На початку ХІХ ст. в Австрійській імперії в обігу
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перебували і одні, і інші, але мали різну вартість. Офіційний курс у
20-х роках ХІХ ст. становив 1 : 2,5, тобто 1 флорин конвенційної
монети дорівнював 2,5 флоринам віденської валюти.
Якщо, для прикладу,
перевести річний дохід Жулич
(жулицького фільварку) з конвенційної монети на віденську
валюту, то він становитиме понад 4634 фл.
Саме річний дохід брався за базу для визначення стартової ціни
оренди маєтків Білокамінського ключа, а сама оренда допускалася
у двох видах: або ж всі маєтки спільно, разом з Жуличами, або ж
Жуличі окремо. Це все віддавалося на розсуд ліцитаторів –
організаторів аукціону.
Торги на право 3-річної оренди призначені на 14 червня 1821 р.
в канцелярії Львівського крайового суду. Переможцем мав стати
той, хто запропонує найвищу ціну.
Про всі ці перипетії повідомила в офіційній хроніці “Gazeta
Lwowska”. На жаль, не вдалося довідатися, хто саме став
переможцем торгів.
Після смерті вдови Домініка Радзивілла Теофілії села
Білокамінського ключа перейшли до рук львівського адвоката
Юзефа Малиша, згодом – до землевласника Фелікса Богуша.
Особливою сторінкою в житті селянства не тільки Галичини, а
й інших земель Австрії, стала так звана “весна народів” –
революційні події 1848-1849 років.
На Великдень 1848 року оголошено цісарський патент про
знесення панщини. Коли один з жулицьких селян приніс у село цю
звістку, то панські прислужники йому не повірили і за збурення
людей “нагородили” 25 буками. Між селянами та адміністрацією
фільварку визрів конфлікт, який розглядав Золочівський суд.
Феміда стала на бік селян, але
залишилося ще чимало
суперечливих питань, породжених знесенням панщини, котрі
швидко не вирішувалися. Це стосувалося оформлення права
власності на землю, права на користування пасовиськами, лугами і
лісами. Жуличани не заспокоювалися і використовували для
досягнення справедливості всі наявні можливості.
У 1848 році відбулися вибори до нового австрійського
парламенту (рейхстагу). Депутатом від Золочівщини став священик
Григорій Левицький. Жуличани звернулися за допомогою до нього
і 2 жовтня 1848 року у Відні на засіданні парламенту оприлюднена
скарга громади Жуличі про незаконне позбавлення їх земельної
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власності, порушення їхнього права на користування угіддями та
щодо інших зловживань [13].
Як результат, урядові структури отримали доручення вжити
відповідних заходів, і таким
чином ситуацію вдалося
нормалізувати.
Коли перша українська громадсько-політична організація
Галичини “Руська рада”, яка особливо спричинилася до знесення
панщини, звернулася з відозвою до селян краю відзначити знаменну
подію встановленням “Хрестів свободи”, то жуличани радо
відгукнулися. Вони обрали привабливе місце – біля тодішніх
головного шляху села і найбільшого сільського підприємства –
цегольні.
Під час урочистого встановлення і посвячення
пам’ятника селяни закопали під ним той самий “бук” – палицю, якою
карали місцевого мешканця, коли той приніс у село звістку про
знесення панщини, а також нагай, яким шмагали людей за різні
провини. Біля самого хреста (фігури) посадили молоді деревця липи.
З того часу і аж до Першої світової війни жуличани 15 травня
(у ХХ ст. – 16 травня) на честь знесення панщини влаштовували
біля “Хреста свободи” урочисті заходи, що виливалися у справжнє
народне свято.
Із звільненням селян від панщизняних повинностей поліпшилося
їхнє життя, але це зовсім не означає, що зникли конфлікти чи
поменшало питань, які довелося вирішувати громаді. У другій
половині XIX ст., особливо після 1869 року, коли в Австро-Угорській
імперії прийнятий надзвичайно важливий закон про народні школи,
по селах почали активно відкриватися освітні заклади і селянські
діти потягнулися до знань. Але цей процес також зазнавав значних
бюрократичних перепон. Держава обіцяла школам фінансову
підтримку, зате її дуже важко було отримати. Це стосувалося не
тільки Жулич. Тому громади (гміни) містечка Білий Камінь, а також
сіл Бужок, Черемошня, Розваж, Підлисся, Юськовичі, Почапи, Ушня,
Закомаря і Жуличі звернулися до посла Галицького крайового сейму
Весоловського, щоб домогтися зміни порядку виплати дотацій.
Сільські громади наполягали, щоб дотації могли виплачувати низові
урядові структури.
Петиція групи ґмін Золочівського повіту
розглядалася на засіданні крайового сейму 12 жовтня 1874 р., і були
зроблені відповідні доручення [8]. Уже наступного, 1875 року,
жулицька громада домоглася від крайової шкільної ради позики у
розмірі 400 злотих для розвитку своєї школи.
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Жулицька громада вміла проявити характер не тільки в
ситуації, що стосувалася її власних інтересів. За потреби жулицькі
селяни проявляли солідарність і взаємодопомогу. Красномовна у
цьому плані акція на підтримку громад Тарновської округи (суч.
Польща), що зазнали шкоди від весняного водопілля у 1862 році. У
багатьох місцях краю відбулися збори добровільних пожертвувань
(офір), у тому числі і в Олеському повіті1. До цього підключилися
як
окремі фізичні особи – власники і орендарі маєтків,
винокурень, так і цілі громади. Для прикладу, Закомаря офірувало
2 зл. 40 кор., Черемошня – 3 зл., Білий Камінь і Ушня – по 5 зл., а
Сасів і Жуличі – по 7 зл. [6].
“Gazeta Lwowska” повідомила, що загалом в Олеському повіті
зібрали майже 200 злотих, що одразу відіслані на допомогу
потерпілим від повені.
У 1870 році Жуличі, як і інші села Білокамінського ключа,
перейшли до Йозефа Шнайдера. Як свідчать джерела, у 1877 році
йому належали маєтності
у Білому Камені, Бужку, Черемошні,
Ушні і Жуличах. Власниками земельної власності у Сасові була
Клавдія Торосевич, у Почапах – Кароль і Текля Заваджци, у
Хильчицях – Людвіга Дзержковська, а в Городилові - черниці
латинського згромадження ”Сестри милосердя”. У 1893 році, після
смерті Йозефа Шнайдера і згідно з його заповітом, ”Сестрам
милосердя” перейшли всі його фільварки та інша власність у селах
Білокамінського ключа. Черниці виховували дітей-сиріт, опікувалися
хворими, тому доходи спрямовували на функціонування у Білому
Камені будинку сестер милосердя, в якому мешкало 13 черниць, а
також сиротинця для дівчаток, лікарні та аптеки для нужденних,
школи і захоронки (дитячого садка). ”Сестри милосердя” володіли
жулицьким фільварком до 1939 року.
У 1890 році Золочівський повіт складався з трьох судових
округ, центрами яких були Олесько, Золочів і Зборів.
Розмежування між Олеською і Золочівською судовими округами
проходило по річці Буг. Тобто, лівобережні Сасів і Жуличі
належали до Золочівскьої округи, а Білий Камінь, Черемошня і
Ушня – до Олеської.
1

Так вказано у газетному повідомленні. Золочівська округа (циркул)
поділялася на низку повітів, а Жуличі, за давньою традицією, належали до
Олеського повіту.
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НАШ КРАЙ НА ПЕРШІЙ КАРТІ УКРАЇНИ
”Спеціальний і докладний план УКРАЇНИ з належними до
неї
воєводствами,
округами
і
провінціями.
Для загального добра зроблений Ґійомом Левассером де Бопланом,
військовим архітектором і капітаном Й.В.К. Польщі і Швеції.
Карбований у міді працею і старанням Вільгельма Гондія,
привілейованого гравера Й.В.К. Польщі і Швеції. Ґданськ, року
божого 1650”.
Таку довгу і розлогу назву має найдавніша карта України, яка є
першою в історії світової картографії військовою топографічною
картою цілої країни. Південна орієнтація карти змушує нас довго
призвичаюватися до нетрадиційного на нинішній час розміщення
населених пунктів, але невдовзі все стає зрозумілим. Ось
хвилястою лінією тягнеться зі Львова до Золочева Гологірський
хребет, який повертає тут на північ. Біля нього на півдні
сумнозвісний Чорний шлях – основна дорога татарських
спустошень, від якої врізнобіч відходили не позначені на карті
відгалуження ворожих набігів на близькі і віддаленіші села та
містечка. Від них одні жителі намагалися врятуватися в таких
укріплених містах та містечках як Олесько, Золочів, Глиняни,
Сасів і Білий Камінь, інші ж шукали порятунку від лиха в
прилеглих лісах.
Один з них, а саме дубовий гай, автор карти яскраво виділив
на правому березі Бугу за Сасовом і Білим Каменем, хоча таких, без
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сумніву, було чимало у Гологірсько-Кременецькому масиві. Про це
свідчать теперішні букові і грабові ліси, які є наступниками
дубових насаджень і якими вкриті, зокрема, і Жулицькі гори, про і
нині нагадують місцини Діброва і Дубина, які згодом стали назвами
західних частин села Жуличі. Про це могли би розказати і два
могутні велетні-дуби між горами Високою і Широкою, під якими,
розповідають старожили, відпочивав чи то славний полководець
Іван Богун, чи то сам Богдан Хмельницький у час визвольної
війни українського народу.
У всьому Гологірсько-Кременецькому масиві Боплан виділив
лише одну дубову ділянку над Верхнім Бугом. Можливо тому, що
ця місцевість йому особливо сподобалася. Вважають, Боплан
тривалий час перебував у Підгірцях і його називають з Андреа
дель’Аквою будівничими чудового ренесансного замку-палацу.
Однак, схоже, якісь обставини не до кінця дала змогу йому
провести ретельну картографічну зйомку місцевості. На
південному сході він лише позначив, але не підписав села Кругів і
Колтів, а на південному заході не позначив ні Жулич, ні інших
існуючих на той час поселень, залишивши між Сасовом і
Золочевом велику білу пляму. Та головне, що автор саме тут
допустився низки значно суттєвіших помилок.
Він, наприклад, спрямував Гологірський кряж від Золочева на
Білий Камінь, хоч, фактично, він прямує до Сасова і Підгірців, біля
яких повертає у західному (найвіддаленіші точки – Жулицька гора
і Підлиська гора) і східному напрямку (через Почаїв до Кременця).
Так само помилково на карті річка Золочівка впадає у Західний Буг
біля Білого Каменя. Фактично вона здоганяла і наздоганяє Буг аж
біля Пітричів (Петричів). Натомість потік Бужок на карті чомусь
плине з Підгірців до Білого Каменя, а не до Ушні.
Дуже цікавими на карті Боплана є схема так званих битих
шляхів – основних транспортних і торговельних артерій. Так, ми
довідуємося, що основний східний шлях від Львова пролягав до
Глинян, де розгалужувався на дві гілки. Одна вела до Золочева і
далі до Тернополя, а інша – до Олеська, а далі – до Києва, Кам’янця
і ще кількох стратегічно важливих пунктів. Однак тут також треба
дещо уточнити.
На карті Боплана шлях від Глинян до Олеська пролягає через
Фірлеївку, Пітричі і Розваж. Ми не можемо заперечувати існування
такого сполучення, однак відомі мандрівники, які колись
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подорожували нашими місцевостями і залишили про це свої
свідчення, чомусь обирали на цій ділянці дещо інший маршрут.
Наприклад, Еріх Лясота, посол австрійського імператора
Рудольфа ІІ до запорізьких козаків, у 1594 році саме цими місцями
добирався зі Львова до Києва і далі на Запорізьку Січ. У своєму
щоденнику він зазначив, що за дві милі від Глинян вони досягли
села Бужок ( в оригіналі ”Bezek”), де ”досягли підніжжя гір, які
залишилися праворуч”, і подалися до Олеська. Тим самим
маршрутом посольство поверталося додому.
Після Олеська,
проїхавши півтори милі, вони опинилися у Бужку (”село на Бузі,
який витікає приблизно за дві милі звідси”. Неподалік від цього
місця вони перейшли Золочівку і поснідали [1, с. 103].
Ще детальнініші записи про мандрівку Львівським битим
шляхом залишив посланець французького двору Ульріх фон
Вердум. 1671 року після Глинян і через Скнилів він зі своїм
супроводом досяг Білого Каменя, а далі подалися до Олеська.
Тобто йдеться, фактично, про той самий маршрут. Тільки замість
Бужка почав фігурувати Білий Камінь. Річ в тому, що 1611 року
біля Бужка князь Юрій Вишневецький збудував розкішний замок з
білого каменю і тут розбудувалося містечко Білий Камінь. Саме
він (а не Бужок) став головним населеним пунктом у місці
сполучення Золочівської дороги з Львівським шляхом [4, с. 97].
Під час подорожі до Білого Каменя Ульріх фон Вердум звертав
увагу на доглянуті поля, ”порослі тут і там дубиною”, а ще на гори,
”які височіють навколо”.
Спеціальна
карта України Г.Боблана містить багату
інформацію про населені пункти, у яких після татарських набігів
встановлено слободу (звільнення мешканців від податків), про
городища і монастирі, переправи і пороги… Однак вона стосується
інших місцевостей України… Що ж до наших околиць, мусимо
визнати, що навіть деякі неточні дані виявилися надзвичайно
корисними, бо змушують нас ще прискіпливіше вдивлятися у
далеке і близьке минуле рідного краю.
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ЖУЛИЧІ НА ДАВНІХ АВСТРІЙСЬКИХ
КАРТАХ
Одна з найдавніших карт з досить детальним зображенням
території гміни (громади) Жулич походить з середини ХІХ ст. У
неї досить довга назва; ”Адміністративна карта королівства
Галичини і Лодомерії разом з великим герцогством Краковом,
герцогствами Освенцімом, Затором і Буковиною” - масштаб
1:115 000, Відень, 1855. З неї ми можемо насамперед дізнатися, що
собою представляла гміна (громада) Жуличі в середині ХІХ
століття.
У першу чергу привертає увагу, що на ній, на відміну від
пізніших карт, чітко окреслені межі угідь жулицької громади.
Позначені пунктиром, вони часто проходять давніми дорогами, як
це простежується на півдні, сході і заході від Жулич, а північною
межею жулицької громади служать північні схили Жулицьких
гір.
Дорога з Почап відгалужується на повороті гостинця ПочапиБілий Камінь біля і веде до жулицького присілка Дубини. На цьому
відтинку вона фактично служить межею двох громад. На півдорозі
відгалужується вправо, прямуючи однією віткою на Діброву до
існуючої дотепер каплички, а другою - до хат на південно-західній
стороні села.
Сам же гостинець Почапи – Білий Камінь пролягає то
почапськими, то жулицькими землями і свідчить про те, що був
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прокладений не за старим путівцем, а цілком новим маршрутом,
коли Білий Камінь перетворився на містечко. Не випадково в
Атласі історичному про польські землі на переломі XVII-XVIII ст.
південна дорога на Білий Камінь починалася між Почапами і
Бельзцем (Гончарівкою).
Що ж до дороги від Почап до Жулич, то головна її частина в
давнину вела попри межу жулицько-почапських угідь не тільки до
Дубини, але далі до гори Широкої і до Черемошні, потім до
Олеська, який раніше був головним адміністративним центром
нашого краю. До речі, сходження кількох доріг по середині гори
Широкої, виявлення будови невідомого часу і
призначення
свідчать, що саме тут могла бути садиба давнього Жула –
засновника чи власника Жулич.
Не менш давня і дорога на східній околиці села, що веде із
Золочева біля Сосонок і Городилівського лісу до Ушні. Вона у
прадавні часи вела до літописного Пліснеська, пізніше стала
частиною шляху до Олеська. Однак із постанням на початку
ХVII ст. містечок Білий Камінь і Сасів вони прив’язали до себе
головні шляхи.
Жуличі з XVII ст. опинилися між двома битими шляхами
(гостинцями), що вели із Золочева до Білого Каменя і Сасова, де
концентрувалося економічне і торговельне життя. Тож не
випадково головною дорогою жулицької громади стала вважатися
дорога від гостинця біля Жулицької (Широкої) гори, що вела на
північний край села, де знаходився фільварок, і далі – до Сасова.
Біля теперішніх
Сосонок і Городилівського лісу творилося
перехрестя , через яке одні мандрівники направлялися до Сасова,
інші – до Ушні, а треті - дорогою через Жуличі до Білого Каменя,
Черемошні чи Гавареччини.
До останніх трьох сіл зручною була дорога від Жулич через
Жулицькі гори. На карті позначена як дорога через хутір Булки до
Білого Каменя, але в давнину вона безпосередньо з’єднувала село з
княжим градом Олеськом і вважалася головною. За століття
сильно вгрузла у землю, але не втратила поваги жуличан, які
називають її ніжно Білою (за вапняковими слідами на її поверхні).
Не можна не звернути уваги, що в середині ХІХ століття гори
Сторожиха і Висока не були покриті лісом, як і південні схили
гори Широкої. Мабуть, тоді чи ще раніше отримала свою назву
височина Корчунок (на північному сході від гори Широкої), на
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якій були викорчувані дерева. Та в той же час картографи
зафіксували невеликий лісок на сході від села, який зберігся донині
і має ту саму назву – Липина.
Поруч з нею цвинтар. Отже, він перенесений з центру на край
села задовго до того часу, як замість дерев’яної церкви XVIII
ст.споруджена у 1900 році нова мурована.
Так само відзначені на карті дві фігури – одна поблизу
цвинтаря край повороту дороги на Сасів, інша – біля виїзду села на
півночі біля дороги на Булки. У часи атеїстичного розгулу
жуличани зберегли обидва пам’ятники, примістивши їх на
цвинтарі, згодом повернули на попереднє місце. Вони, безперечно,
є давнішими від хреста-пам’ятника, що встановлений біля цегельні
(теперішнє урочище Цегольні) на честь знесення панщини.
На карті 1855 року позначені також присілки, що сусідили з
жулицькими землями. На сході це хутір Гаї (його ще називали
жуличани Перелісками), на півночі – Булки, на заході, біля
Дубини на почапських землях – декілька хат з невідомою назвою.
На карті добре виділені жулицькі болота, а також стави біля
Хильчиць і Почап. Немає сумніву, що у Жуличах також займалися
розведенням риби. Про це нагадують колишні ставки на
південному сході і на заході села.
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ПРО ЛАПАЇВКУ
ТА ЇЇ ПРИТОКУ ЗОЛОЧІВКУ
Жуличі можна назвати селом дзвінкоголосих сонячних джерел.
Це порівняння особливо спадає на гадку літньої пори, коли
торкаєшся устами живильної води, в якій щедро купається сонячне
проміння, і одразу відчуваєш, як наповнюється природною
наснагою все тіло.
Напитися джерельної води можна на кожному кроці – десятки
джерел б’ють із під землі майже на всій території жулицьких угідь
– від Сосонок біля Городиловського лісу і аж до Кринички біля
дороги Почапи – Білий Камінь. Окремі джерела сполучуються у
більші чи менші потоки, які плинуть на південний захід і разом із
Золочівкою повертають на північний захід до Бугу.
Струмків у Жуличах чимало, але тільки один удостоївся
власної назви. Це – Лапаївка. Вона бере свій початок у східній
частині села в невеличкому урочищі чи, точніше, виярку, де б’є
чимало дзвінких джерел, створюючи невелику заводь. Люди такі
місця називають ще саджавками, тобто мілкими водоймами. Тут
можна побачити свійську водоплавну птицю, сюди пастухи женуть
на водопій худобу, та особливе значення вона мала для візників, бо
тут були зручні заїзди з незаболоченим ґрунтом для коней.
Невипадково з давніх-давен і до недавнього часу, коли саме коні
були основною тягловою силою, біля таких місць знаходилися
кузні, де завжди можна було підкувати коня, поправити підводу чи
виготовити нехитрий сільський реманент.
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У Жуличих таких місць кілька. Одне – на сході села, де бере
початок Лапаївка, два інші в центрі – так звані Тонькова і
Кузьмакова криниці, що отримали свою назву від імені двох
сільських господарів, чиї оселі розмістилися поруч. Тут також з
численних джерел починаються два струмки, що одразу зливаються
в один потік, хоч той так і не має окремої назви.
Що ж до Лапаївки, то її вимовляють у двох варіантах: в одному
випадку через ”а” - Лапаївка, в іншому – через ”о” - Лопаївка. І
кожен з них має своє обґрунтування.
Перший варіант назви згадується у Словнику географічному
Королівства польського та інших країн слов’янських, Варшава,
1880-1902. ” … З кількох джерел, що б’ють тут (у Жуличах)
струменем і заболочують західну частину обшару, постає потік, що
зветься Лапаївка…” [9, т. XIV, с.351-352]
Щодо походження назви, то побутує кілька версій. Одна з них
стосується татарських часів, коли ординці часто нападали на село,
оточуючи його з різних боків, і зганяли зненацька захоплених
мешканців до цього урочища. Звідси нерідко починався шлях у
неволю, і чиста джерельна вода скроплювалася гіркими сльозами
нових бранців. Від слова лапати - ловити міг отримати назву
жулицький потік.
Інша версія також пов’язана зі словом лапати, але дещо
відмінного значення. У давні часи існували так звані лапавки –
невеликі мілкі заводі, де можна ловити рибу руками. Річечка, що
брала свій початок з такого ставу-лапавки, стала називатися
Лапаївкою.
У той же час має підґрунтя і третя версія, яка вважає
первинною назву Лопаївка. Саме тут лопалася земля, і на
поверхню пробивалися численні джерельні води. Врешті, всі три
версії походження назви не суперечать між собою, а, швидше,
доповнюють одна одну.
Але як би там не було, жулицька річечка потрапила на
сторінки авторитетного Словника географічного як Лапаївка і
стала узагальненим ім’ям головного жулицького потоку, який на
своєму шляху живиться водами багатьох інших струмків. У
минулих століттях
води були настільки потужними, що
конкурували з річкою Золочівкою. І не без успіху. У цьому ж
Словнику географічному подибуємо рядки, які стверджують, що
не хто-небудь, а саме Золочівка є притокою жулицької річки, а
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остання – головною притокою Бугу. Щоправда, зветься вона вже
не Лапаївка, а Белзець.
Читаємо: ”Белзець, потік, постає в обшарах гміни Жуличі в
повіті Золочівськім в Галичині з кількох джерел, які
відпроваджують води із жулицьких болотищ, а сходяться на межі
тієї гміни з Почапами, творячи потік Белзець, який, поповнений з
лівого берега водами потоку Золочівки, плине на захід через луки
почапські, пропливає став белзецький і село Белзець, забирає зайві
потоки з сусідніх лук і плине в напрямку північно-західнім;
забравши з лівого боку ще один значний доплив Скваржавки в
обшарах гміни Острівчика Польного, впадає в західній стороні
гміни Пітрича до Бугу, з лівого берега, після 15 км бігу” [9, т. I, с.
131].
Можна було б допустити, що тут наявна помилка, однак
більшість тогочасних джерел також вказують, що Золочівка є
притокою Белзця, а останній – притокою Бугу. Наприклад,
Військова оглядова карта Австро-Угорщини 1900 року. Така назва
домінувала аж до радянських часів, коли село Белзець було
перейменоване на Гончарівку, а над річкою Белзець взяв гору
авторитет районного центру Золочева і похідної від нього назви
річки Золочівка.
Але нам приємно згадати і той час, коли Золочівка вважалася
притокою Лапаївки і Белзця…
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ЖУЛИЧІ ТА СУСІДНІ СЕЛА
НА РУБЕЖІ ХІХ-ХХ ст.
Серед друкованих джерел про наш край на рубежі ХІХ-ХХ ст.
привертає увагу насамперед Словник географічний Королівства
польського та інших країн слов’янських (Słownik geograficzny
Krуlestwa Polskiego i innych krajуw słowiańskich), який з 1880 до
1902 року видавався у Варшаві. У п'ятнадцяти обширних томах
міститься цікава інформація про різні села і міста, а в 14 томі кілька
статей присвячено Жуличам.
”Жуличі – село повіту Золочівського, на пн.-зх. від повітового
центру в Золочеві, 5 км півд.-сх. від поштового відділення у Білім
Каменю. На півночі лежить Черемошня, на пн.-сх. Ушня, на сх.
Сасів, на пд.-сх. Городилів, на пд. Хильчиці, на пд.-зх. Почапи.
З кількох джерел, що б’ють тут струменем і заболочують
західну частину території (обшару), постає потік, що зветься
Лапаївка, який у Почапах впадає до Золочівки, притоки Бугу.
Власникам маєтку належить: ріллі - 256 га, луків і городів 28 га,
пасовищ – 185 га, лісу – 74 га; мешканцям села належить: ріллі – 582
га, лук і городів – 212 га, пасовищ 120 га. У 1890 році було 163 хати,
1103 мешканці гміни (громади), 4 хати, 9 мешканців на двірському
обшарі (994 греко-кат., 76 римо-кат., 42 іуд.; 834 русини., 238
поляків). Рим.-кат. парафія в Білім Каменю, греко-кат. - на місці ( в
Жуличах), деканат золочівський. До парафії належать Городилів і
Єлиховиче. У селі знаходиться церква на честь св. Миколая, школа 1класова з русинською мовою навчання і громадська каса позичкова з
капіталом 772 зл. В давнім писанім церковнім помянику є згадка
про напад татарів і захоплення ними жінки священика з дітьми. На
обшару села знаходиться гора Жулиця” [9, т. XIV, с. 351].
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Якщо порівняти
власності фільварку і громади, можна
відзначити, що фільварку належало майже вдвічі менше ріллі,
однак значно більше пасовищ і практично весь ліс. Детальніші дані
маємо на 1900 рік, коли відбувався державний перепис населення.
Його результати оприлюднені в Енциклопедії громад королівств і
земель, представлених в імперській раді (Відень, 1907). Ці дані
дещо різняться від попередніх. В енциклопедії зафіксовано, що
кадастральна громада Жуличі (разом з фільварком) має у своєму
володінні 1530 гектарів угідь, з яких 1487 обкладалися податками. З
них – 812 га займає рілля, 248 – луки, 28 - сади, 279 пасовища і
120 – ліси.
Якщо врахувати, що дані загальнодержавного перепису більш
вірогідні, то частина лісових угідь могла належати і громаді, а це
46 га. Державні обліковці зафіксували також у жулицьких селян
178 коней, 437 голів великої рогатої худоби, 251 одну свиню.
Якщо приблизно на одну жулицьку сім’ю (хату) припадав 1
кінь, то навряд чи село було надто заможним, хоча середній
показник по Золочівському повіті був ще нижчим [7, с. 789]
В енциклопедії знаходимо згадку і про жулицький присілок
Дубину. На 1900 рік тут нарахували 6 хат, в яких мешкало 47 осіб.
Про конфесійний і етнічний склад жулицьої громади кінця ХІХ
– початку ХХ ст. дає уявлення наступна таблиця, складена на
основі трьох різних джерел.
Таблиця 2
Склад населення Жулич наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
№
Характеристика громади
п/п
Жуличі
1.
Кількість хат
2.
Кількість мешканців,
у т.ч. чоловіків
і жінок
3.
Поділ мешканців за
віросповіданням:
греко-католики
римо-католики
іудеї
4.
Поділ мешканців за розмовною
мовою:
українці
поляки

1890
163
1112
—
—

Роки
1900
183
1247
610
637

1921
232
1151
555
596

994
76
42

943
281
23

773
357
21

834
278

921
326

668
483
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А ось як виглядає народонаселення
сусідніми поселеннями (1900 р.).
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Таблиця 3
Склад населення Жулич і сусідніх поселень
Назва громади

Білий Камінь*
Гавареччина*
Городилів
Жуличі
Почапи
Сасів
Ушня
Хильчиці
Черемошня

ККонфесійна
кість
приналежність
мешк. римо- греко- іудеї
кат.
кат.
3222
411
1104
1705
429
29
396
4
675
203
434
38
1247
281
943
23
849
129
714
6
3775
822
1189
1761
2070
1408
579
87
514
88
409
17
641
270
357
14

За розмовною
мовою
німці поля- украки
їнці
2179
1043
40
389
196
479
326
921
65
784
2433
1339
1509
561
88
423
3
284
354

інші
3
3
-

*Білий Камінь і Гавареччина входили до однієї кадастрової громади, але
нерідко дані про них подавалися окремо.

Серед сусідніх сіл Жуличі на початку ХХ ст. були за кількістю
населення одними з найбільших. Ми не порівнюємо їх з містечками
Сасів і Білий Камінь, а саме з навколишніми селами, серед яких
лише Ушня мала більше мешканців. Щоправда,
Жуличі
переважали свою сусідку за питомою часткою українців.
Жуличі належали до поселень, де відносно малою була частка
єврейського населення – 23 особи, або 1,8%. Ще менше нащадки
Мойсея представлені лише у Почапах (0,7%) і Гавареччині (0,9 %).
Серед сільських поселень найбільш комфортно почували себе євреї
у Городилові (5,6 %) і Ушні (4,2 %). Але основні центри єврейства,
звичайно, Білий Камінь і Сасів.
У Жуличах замешкувала одна з найбільших груп римокатоликів – 281 особа, які належали до білокамінської парафії.
Білий Камінь. Село, за Польщі і Австро-Угорщини –
містечко, лежить нині на правому березі Західного Бугу. У
багатьох історичних джерелах вказується лівий берег. Це не
помилка, оскільки лише в 70-х роках ХХ ст. прокладене нове
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русло для Бугу, і тепер річка обходить головною течією
поселення з півдня.
Перша письмова згадка про Білий Камінь, як вважає частина
істориків,
належить до 1493 року. Інші дослідники початок
поселення пов’язують зі спорудження у 1611 році князем Юрієм
Вишневецьким
величного замку з білого каменю,
що
трансформувалося у сучасну назву.
Один з найдавніших описів містечка залишив Ульріх фон
Вердум, який мандрував у 1671 році. ”Це мале місто серед
родючих ґрунтів, власність княгині із Замостя, паніматки
польського короля. Його оточують земляні вали й рів, який
заповнюється водою з Бугу. В Білому Камені, що означає понімецьки Wessenstein, є два храми, один, із каменю, папський, а
другий, деревяний, руський. Замок збудований з білого каменю
італійським способом з вежами по боках, а крім того, з чотирьох
боків оточений земляним валом і зведений серед озера на схід від
міста, яке дуже спустошене, але знову відбудовується, для чого там
також встановлено слободу або ж хрест вільності на вісім років.
Посеред ринку стояв видовбаний пень, як у багатьох інших
руських містах; у цьому пні позначено різні міри збіжжя…” [1, с.
97].
Своєрідним підтвердженням
версії, що Білий Камінь
заснований значно пізніше, ніж його сусіди, служить, зокрема,
особлива назва. Деякі краєзнавці пов’язують її білою опокою,
однак таке версія надто вразлива.
Опока справді поширена у наших краях. Не випадково маємо
аж дві “білі” гори. Одна – Підлиська, з пам’ятником Маркіянові
Шашкевичу, що має також назви Біла, Лиса, інша біля Олеська, але
вони досить віддалені від самого поселення. Що ж до кар’єрів з
опокою, то їх не можна брати до уваги, оскільки вони почали
розроблялися значно пізніше.
А от штучна споруда з білого каменю (у нашому випадку
замок) поруч дерев’яних чи хворостяних хат справді виділялася
особливою ознакою, що могла перейти на назву поселення. Як,
наприклад, це було з Білою Церквою.
Цікаво розглянути і розташування Білого Каменю. Він
неприродно втиснувся між Бужком і Черемошнею і фактично
зливається з сусіднім Бужком, що також дає змогу припустити, що
Білий Камінь виріс на його території, а в минулому міг бути
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частиною чи присілком Бужка. І якщо Ульріх фон Вердум у 1671
році не просто згадує, а в деталях описує Білий Камінь під час своєї
мандрівки з Львова через Глиняни і Олесько, то Еріх Лясота , який
подорожував тим же маршрутом, але 1594 року, зовсім не згадує
про Білий Камінь, лише про Бужок – Бежек (в іншому випадку –
Буг) – село над Бугом.
Щось подібне сталося і з Сасовом, який виріс
майже
одночасно з Білим Каменем, і також на території існуючого на той
час села (Комарів). Тривалий час вживалися і одна, і інша назва,
але згодом сасів”яни поглинули комарів”ян, а от жителі Бужка не
піддалися сусідам.
Втім, яку саме версію заснування і назви вважати головною –
вирішувати самим білокамінчанам, предки яких залишили
надзвичайно цікаву історію.
Звісно, за радянський час не можна було пишатися причетністю
до польського князя Юрія Вишневецького, хоч той був не
польським, а українським князем, навіть православним. Так само
замовчувалося, що саме у Білому Камені народився майбутній
король Михайло Корибут Вишневецький – єдиний в історії
представник українського княжого роду на польському троні. Він
заслуговує доброї згадки і за те, що у 1672 році підписав так
званий Бучацький мирний договір, який визнавав незалежність
України від Польщі (за гетьманства Петра Дорошенка). Шкода
тільки, Польща дуже швидко зреклася цього договору.
У літописі Підгорецького монастиря з великою пошаною
згадується чеонець Зосим – ”з града, Білий Камень названого”,
який після прощі на Афонській горі на початку XVII своїм
подвижницьким життям зумів відродити колишній Плісненський
монастир, що став називатися Підгорецьким.
На межі ХІХ- ХХ ст. Білий Камінь поступово втрачав славу
квітучого містечка. Він нараховував 3222 осіб, з яких 1705 (53 %)
належать до іудаїзму. За кількістю населення поступався Сасову.
До наших днів зберігся костел Успіння Богородиці, споруджений
1613 біля замку Вишневецьких. Тоді ж була заснована римокатолицька парафія, до якої належали села Белзець, Черемошня,
Почапи, Скварява, Ушня і Жуличі.
Гавареччина. Гавареччина не була самостійною громадою, а
належала до Білого Каменя. Однак, на відміну від свого патрона,
зберігало яскраво український характер.
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Нині культивується легенда, що село заснували вихідці з Білого
Каменя – гончарі, яких вислали князі Вишневецькі, щоб ті не
задимлювали місто. Однак така версія викликає сумніви. Поперше, гончарний промисел пов'язаний насамперед з покладами
глини і тому надто далеко “виселяли” гончарів , а по-друге, на
прадавнє поселення вказує, зокрема, самобутня назва. Наймення
”Гаваречина” можна вивести від тюркського гаури – гаври. Так
половці і татари зневажливо чи з люттю називали наших земляків,
які не визнавали їхньої влади. Можливо, в ліси Гавареччини утекли
захисники літописного Пліснеська, коли хан Батий зруйнував це
місто-фортецю, а може, оборонці княжого Олеська. У будь-якому
випадку, це були лісові воїни, що чинили запеклий опір чужинцям.
Наприкінці ХХ ст. Гавареччина стала відомою завдяки успіху
на міжнародній виставці в Італії, де її унікальна чорнодимлена
кераміка біла відзначена золотою медаллю.
Черемошня. Єдине село з навколишніх поселень, де на
початку ХХ ст. жили не тільки україномовні чи польськомовні
селяни, але й німецькомовні. Очевидно, це були сільськогосподарські колоністи, бо ремісникам зручніше займатися своєю
справою у Білому Камені чи Сасові.
Перша згадка про село сягає 1465 року, коли воно належало
Івану Белзецькому. Протягом століть на полях Черемошні
зберігався граничний копець, що розмежовував поля Белзецького
від ґрунтів Івана з Острівця. Але село існувало й значно раніше. Не
випадково серед захисників Олеського замку у 1432 році згадується
місцевий землевласник Олехно Черемоський.
Що ж до назви, то її виводять від черемхи – дерева,
поширеного в цих місцях. Одна
імовірнішим видається
походження від слова черемош – так у тюрків називають ріку, що
тече зі смоляного лісу. Можливо, саме тут зупинялися половці чи
татари, а від їхнього найменування місця біля Черемошу воно стало
зватися Черемошнею (принагідно згадаймо Білий і Чорний
Черемоші у Карпатах).
Ушня. Найбільше село серед поселень-сусідів і єдине з
навколишніх, у якому польське населення становило і відносну, і
абсолютну більшість. У 1900 році з 2070 мешканців 1509 осіб, або
72 відсотки, користувалися як ужитковою польською мовою.
Такого домінування не було навіть у сусідніх містечках – Білому
Камені і Сасові ( 68 і 64 %).
У селі розвинені різні ремесла – ковальство, шевство, ткацтво і
гончарство. Працювали олійня, водяний млин.
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Ушню чи не найбільше торкнулися масові міграції на початку
ХХ ст.. А назва села походить від того, що на цьому місці річка
Буг мала звивисте русло, утворюючи своєрідний півострів – вухо
(за слов’янських часів поширенішою формою було ухо. Хтось зі
спостережливих мешканців запримітив цю природну особливість і
назвав місцину Ушнею.
Сасів. Сасів став над Бугом найбільшим поселенням, де
мешкало майже 4 тисячі людей. Як і в Білому Камені, тут також
переважало єврейське населення – 1761 особа (47 %), але
характерною рисою містечка став особливий український вплив.
Тут значна частина римо-католиків і євреїв послуговувалася
українською мовою. Загалом 1339 осіб, тоді як греко-католиками
вважали себе 1189 людей.
Можливо, прихильність до корінного місцевого населення
пов’язана з давньою історією, коли у Сасові спалахнула сильна
пожежа і місцевий рабин біля давнього християнського храму
молився за спасіння нащадків мойсеєвого племені. За іншою
легендою, це місцевий єврей молився за порятунок свого дому і той
уцілів. Як би там не було, але стосунки у Сасові між євреями і
українцями складалися більш толерантно, ніж у деяких інших місцях.
Походження Сасова не викликає дискусії серед науковців.
Однозначно стверджується, що власник Олеська руський воєвода
Іван Данилович заснував містечко у 1615 році на основі привілею
польського короля Жигмонта Августа і назвав його Сасовом від
Виникнення містечка
шляхетського гербу його роду ”Сас”.
обґрунтовувалося тим, що потрібно було захистити місцеві шляхи,
”наражені на різні напади ворогів”.
Містечко виникло на землях села Комарів і отримало право на
проведення трьох ярмарків на рік, а також двох торгів на тиждень – у
середу та суботу. У привілеї вимагалося, ”щоб шляхи зо Львова,
Камянця, Бару і Тернополя переходили крізь Сасів, а також, щоб
шлях до Сокаля, Городла, Кремянця і Луцька не минав Сасова”
[2, с. 90].
У Сасові був споруджений замок, куди могли сховатися місцеві
мешканці, а також сильні міські укріплення. У місті, особливо в
його передмістях, добре розвинене гончарство і польські джерела
виділяють саме Сасів (особливо передмістя Бір), а не Гавареччину
чи Ушню, як важливий центр гончарства. Враховуючи значні
запаси гончарської глини, у Сасові ще 1885 року спорудили
фабрику глиняного посуду. Однак незабаром її переобладнали на
випуск паперу. Деякі автори стверджують, що коли новий
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власник фабрики Вайцен провів модернізацію виробництва і почав
випуск різних сортів тонкого паперу, сасівська папірня ”стала
найбільшою фабрикою паперу на території всієї Австрійської
імперії”. Тут працювали близько 300 робітників (нині це присілок
Папірня, що недалеко від жулицьких піль) [2, с. 90].
На одному з передмість, званому Старики, знаходилася
криниця, яку називали “королівською”. За переказом, її водами
причащався король Ян Собеський.
Значною пам’яткою архітектура вважається місцева дерев’яна
церква св. Миколая, споруджена ще у XVІІ ст.
Почапи. На початку ХХ ст. серед жулицьких сусідів село мало
порівняно найбільшу частку українців – 92 %, і найменшу євреїв –
менше 1 %. Тобто, з 849 мешканців 784 особи вживали як
розмовну українську мову і лише 65 осіб – польську. І це при тому,
що в селі мешкало 129 римо-католиків, які традиційно схилялися
до польської мови.
Як стверджує Словник географічний Королівства польського,
перша згадка про село сягає 5 травня 1488 року у зв’язку з
розмежуванням піль між селами Почапи, що належали Яну (Івану)
Бельзецькому, і Хильчиці, власниками яких були Гнат і Яцько
Хильчицькі. Інші джерела вказують на 1465 р., а Історія міст і сіл
України першу назву датує 1457 р. [2, с. 129].
Назва села могла утворитися від слова початок – місця, де
починалася
якась місцевість. Якщо відштовхуватися від
жулицьких боліт, що переходили і на почапські землі, то саме на
лівому березі Золочівки, де розмістилося село, починалися добротні
грунти-чорноземи. Можливо, існують й інші версії, але я їх не
зустрічав.
Польські джерела [9] зазначають, що наприкінці ХІХ ст. в селі
діяли школа з 1856 року і водяний млин з 2-ма каменями. Село
загалом розміщувалося на лівому березі Золочівки, але окремі оселі
були розкидані і на правому березі, а деякі аж біля жулицького
присілка Дубина. Як свідчать тогочасні карти, ще в середині ХІХ
століття біля Почап знаходився великий став на Золочівці, зате вже
на початку ХХ ст. він занепав.
Хильчиці. Перші історичні згадки стосуються того ж самого
розмежування з Почапами, що за одними даними датується 1488м роком, за іншиими - 1465. Щоправда, власником села у 1465
році називається Павло Хильчицький.
У назві села зберігся польських вплив, бо, за українською
традицією село мало зватися Хильчичами. Назва села, на мій
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погляд, походить від Хиля – імені чи прізвиська людини, яка
ходить схилившись, зігнувшись чи хитаючись в різні боки.
Прізвища Хиль (Хіль) збереглися і в наш час.
Хильчиці – одне з найменших довколишніх сіл за кількістю, але
одне з найбільш українських за духом. У 1900 році тут мешкало 514
осіб, з яких 409 були греко-католиками, 88 – римо-католиками і 17 –
іудеями. Українцями за розмовною мовою вважали себе не тільки
греко-католики, але й частина римо-католиків.
Греко-католицька церква у Хильчичах вважалася дочірньою
від парафії у Почапах, але саме Хильчиці аж до Першої світової
війни були місцем проживання пароха Йосифа Вергановського.
Згодом за о. Якова Краснопери на початку 20-х років споруджені у
Почапах житло і господарські будівлі для пароха, і той перебрався
на нове місце. Щоправда, жителі Хильчиць не змирилися зі
статусом філії і домоглися разом з сусідами з Бонишина створення
самостійної парафії. У 1880 році власницею фільварку була
Людмила Дзержковська, що мала 765 моргів землі, ґрунти сільської
громади становили 846 моргів.
У селі також діяла школа і працював водогінний млин.
Городилів. Назва села, звичайно, походить від давнього
городища, однак поки що не з’ясовано, де саме воно знаходилося.
Одні дослідники допускають його існування на теперішньому місці
розташування, інші говорять про місце біля Сосонок – стику
городилівських земель з жулицькими і сасівськими угіддями біля
дороги на Ушню. Місцеві жителі називають це поле з пагорбом (на
деяких картах висота 334) ”Городищем”, і це місце справді
надається за своїм виглядом для укріпленого поселення.
Існує судовий акт 1488 року про розмежування городилівських
піль від володінь від Павла (Яцка?) і Гната Хильчицьких.
На початку ХХ ст. Городилів нараховував 675 осіб - трохи
більше, ніж в сусідніх Хильчицях. Значніша тут присутність римокатоликів (203) та іудеїв (38). 434 греко-католики належали до
парафії в Жуличах. Про сильний український вплив свідчить той
факт, що не тільки греко-католики, але й частина римо-католиків
та іудеїв послуговувалися в побуті українською мовою.
Власником фільварку, який мав 1324 морги угідь, у тому числі
644 моргів лісу, було згоромадження ”Сестер милосердя”.
Селянам належало 1024 морги землі.
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ПЕРША ХВИЛЯ ЖУЛИЦЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ
ДО АМЕРИКИ (США)
Початок ХХ ст.
відзначений
активною еміграцією
західноукраїнських селян за океан – до Бразилії та Аргентини,
Канади і Сполучених Штатів Америки. Цей процес був настільки
масовим, що він не міг не зачепити Надбужанщини, у тому числі і
Жулич. У пошуках щастя і кращої долі жуличани потрапили до
цих чотирьох країн, але насамперед – до Бразилії і США.
У своєму дослідженні про Жуличі Ольга Підлиська згадує
Павла Мартинишина, Семена Ониськіва, Івана Васеловича та інших
жулицьких господарів, які разом зі своїми сім’ями подалися до
далекої Бразилії. Але найбільше жуличан приваблювали Сполучені
Штати, або просто Америка.
Одним з перших дорогу за океан проклав Матвій Василишин,
який прибув до Нью-Йорка 27 жовтня 1904 р. Наступного року на
американський берег ступили Федько Квас і Гринько Джала. Про
це повідомляють реєстраційні документи нью-йоркського порту на
острові Елліс, який став найбільшим пунктом прийому емігрантів з
різних країн світу, а особливо – з Європи. Жулицькі емігранти
найчастіше добиралися поїздами до німецьких міст Гамбурга або
Бремена, а звідти пароплавами до Нью-Йорка.
Одна з найбільших хвиль жулицької еміграції припадає на 1907
рік. 8 червня на острів Елліс прибули Іван Максимів, Пйотр
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Уляновський, Антоній Гульдевич, Станіслав Боровський, Агнешка
Палка(Ґулька?) з дітьми Яном та Йозефом.
7 липня 1907 р. американського берега дісталися Юлія
Оленяк, Діонізій Варшона, Марія Шабатура, а 14 вересня 1907 р. –
Роман Варшона, Павло Твердохліб, Стефан Пузиняк. Стефан
Мартинишин.
Так само значна група жуличан прибула до США у 1910 році.
Це – Павло Ляховський, Анастасія Грицула, Пйотр Підлиський,
Катаржина Твердохліб, Василь Перец, Костянтин Гнип, Стефан
Цюпка, Єжі Мармалевич, Тадеуш Яніцький, Анна Ванк (Вовк?),
Мацей Пузиняк. Загалом з 1904 по 1921 рік еміграційні служби на
нью-йоркському острові Елліс зафіксували 62-х вихідців з Жулич.
Цілком закономірно, що при комп’ютерному опрацюванні
давніх списків пасажирів, а це понад 20 мільйонів прізвищ, не
могли не вкрастися
різні механічні чи лінгвістичні помилки.
Викликає сумнів, наприклад, розшифрування жулицького
прізвища Палка (може, Ґулька?) або ж Ванк (Вовк?). Двічі
згадується про прибуття до Нью-Йорка Стефана Цюпки. Цілком
ймовірно,що другим рядком мав бути згаданий його брат Павло
Цюпка, який також емігрував у той час до Америки, і разом зі
Стефаном проживав в Амстердамі (штат Нью-Йорк).
Емігрантами здебільшого були молоді люди віком 20-30 років,
які виїжджали без сімей. Освоївшись на новому місці, вони
запрошували до Америки свої рідних, родичів і друзів. Наприклад,
Гжегож Джала, який прибув до Америки в 1909 році, через 5 літ
викликав до себе дружину Францішку, дітей Славка і Стефанію. До
чоловіка Антонія Гульдевича виїхала дружина Францішка. Федько
Квас оформив запрошення для своїх родичів Івана Максимова і
Міхала Барана, а Діонізій Варшона – для Костянтина Гнипа, Василя
Перця, Петра Підлиського.
Що стосується етнічного складу емігрантів, а такі дані також
фіксувалися в анкетах, то в основному це були українці і поляки.
На
етнічне походження частково вказують самі прізвища,
Наприклад, виразно українську традицію підтверджують прізвища
Квас, Вовнянка, Твердохліб, Мартинишин, Шуманський, Цюпка,
Підлиський, Перець, Гнип. На польське походження орієнтують
прізвища Мармалевич, Уляновський, Боровський, Ляховський…
Але цей критерій спрацьовує не завжди. Наприклад, Якуб Варшона
вважав себе українцем, а Діонізій і Роман Варшони – поляками.
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Подібне маємо і з Пузиняками: Мацей Пузиняк – українець, а
Стефан – поляк.
До США емігрували частково і жулицькі євреї – Хайа Парнес,
Файге Парнес, Белла Розен. Приналежним до іудейського племені
визнавав себе Тадеуш Яніцький. А ось Франц Ковалковський і
Ґеко Пуцак назвалися словенцями, а Ґжеґож Джала – австрійцем.
Та, безперечно, всі вони були і залишаться в пам’яті нащадків
жуличанами.
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ЖУРНАЛІСТСЬКІ РОЗСЛІДУВАННЯ
ЗА ФРОНТОВИМИ СВІТЛИНАМИ

СОЛДАТ-САПЕР ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
До особливих пам’яток нашої родини належить фронтова світлина
мого діда – Федька, або ж Теодора, як зазначено на цвинтарному
пам’ятнику, сина Олекси Квасецького. Теодор Квасецький
відійшов у вічність 1941 року, коли моєму батькові Теофілю було
лише п’ять років. Однак його чіпка пам'ять зафіксувала низку
цікавих подробиць фронтової біографії батька, а мого дідуся.
У сім’ї зберігся переказ про бойові нагороди Теодора
Квасецького, здобуті в цісарсько-королівській австро-угорській
армії у роки Першої світової війни. Нагороди високого класу, бо
давали право на пожиттєву пенсію. Але рідним фронтовика так і не
судилося скористатися їхніми цінностями. З розпадом АвстроУгорщини наприкінці 1918 року постала Західно-Українська
народна республіка, однак її здолала Польська держава, яка
відмовилася взяти на себе зобов’язання
Австро-Угорської
монархії.
Закарбувалися в пам’яті розповіді діда про запеклі бої на
Італійському фронті, зокрема на річці П’яві. Саме тут Теодор
Квасецький отримав важке поранення. Мабуть, забрала б під воду
його швидка течія гірської ріки, якби не бойовий побратим
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болгарин Теофіл, який врятував, витягнувши на берег. На честь
свого рятувальника Теодор Квасецький назвав Теофілом
(Теофільом) свого наймолодшого сина.
А ще старожили села пам’ятають, що мою бабу Маринку довго
називали ”фіреровою Маринкою”, що також пов’язано з військовим
чином діда.
Зрозуміло, за радянських часів не тільки не заохочувалося, але
заборонялося досліджувати так звані дожовтневі сторінки нашої
історії, окрім тих, що потрапляли під означення ”австро-угорський
гніт”. Однак тепер, завдяки доступу до незаангажованої інформації,
можна пролити світло і на наше минуле, і на деякі загадки, що
приховувала фронтова світлина Теодора Квасецького.
До
Першої
світової
війни
австро-угорська
армія
комплектувалася за територіальним принципом. У Золочеві
стаціонував Галицький піхотний полк імені Вільгема Ернеста №
80. Тут розташовувалося командування полку, а також кадра –
команда поповнення, яка набирала рекрутів із Золочівського,
Бродівського і Кам’янко-Стримилового повітів.
Майже 70
відсотків особового складу становили українці.
Кожен з полків, сформованих до Першої світової війни, мав
свої знаки розрізнення. 80-й полк, що веде свій відлік з 1860 року,
мав багровий приборовий колір і срібний (білий) приборовий
метал. Це означає, що , зокрема, вояки носили петлиці багрового
кольору, а емблеми військових родів – срібного. Не можна з
стовідсотковою впевненістю стверджувати, але, швидше за все, на
чорно-білій світлині Теодора Квасецького петлиці саме багрового
кольору. Про це свідчать і смужки на колодках бойових нагород,
які також є багровими (червоними) і за своєю барвою майже не
відрізняють від петлиць1.
Відсутність зірок на петлицях вказує, що ми бачимо перед
собою піхотинця, а знак на петлиці за своїми обрисами нагадує
емблему піонерів – солдатів інженерно-саперних частин.
У лютому 1916 року для всіх родів Збройних сил АвстроУгорщини запровадили нову форму однакового кольору і покрою.
1

У 80-му полку служили й інші жуличани. У документах воєнних втрат
згадується, зокрема, Павло Ляховський - піхотинець 2-ої маршової компанії
(роти), який народився в Жуличах 1893 року, а в березні 1915 року потрапив
до полону.
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Одне з нововведень у крої полягало в тому, що замість стоячих
ковнірів
появилися відкидні. Як ми бачимо, кітель Теодора
Квасецького вже нової форми, однак по-старому пришиті широкі
петлиці, а не вузькі смужки, як це практикувалося згодом (див.
фото).
Ця обставина дає змогу допустити, що світлина зроблена на
початку 1916 року, коли вже ввели нову форму, але ще по-старому
пришивали петлиці. Однак колодки бойових нагород вказують на
ще пізніший період.
Першою колодкою, ближчою до центру, є фрагмент білочервоної стрічки з двома вузькими смужками – знак медалі ”За
хоробрість”. Було три різновиди – золота, срібна і бронзова. Ця
нагорода була давньою, запроваджена ще 1789 року, на відміну від
другої, означеною також біло-червоною стрічкою, але з однією
широкою червоною смужкою. Це знак ”Військового хреста
імператора Карла”, заснований в грудні 1916 року цісарем Карлом,
який замінив на троні Франца Йосифа.
Отже, фотографію можна датувати саме 1917 роком, коли
вояків цісарсько-королівської австро-угорської армії вже
нагороджували Хрестом імператора Карла.
Якщо порівняти обидві нагороди, то престижнішою була,
звичайно, медаль ”За хоробрість”. І річ не тільки в тому, що
вона запроваджена раніше ще імператором Йосифом. Понад
століття вона була єдиною нагородою для солдат і унтерофіцерів. Нею нагороджували за геройські вчинки, за які
офіцери отримували найвищу військову відзнаку – орден Марії
Терезії.
Нагороджені золотою чи срібною медаллю ”За хоробрість”
мали право на пожиттєву пенсію. 18 вересня 1914 року
встановлений її розмір: за золоту медаль – 30 крон, срібну І ступеня
– 15 кр., срібну ІІ ступеня – 7,5 кр. Нагороджені бронзовою
медаллю не мали жодних пільг. Тож якщо згадати, що рідні та й
сам Теодор Квасецький розраховував на вдячність австрійської
держави, можна цілком реально стверджувати, що медаль ”За
хоробрість” таки саме золотого або срібного ґатунку.
На нашій фотографії Теодор Квасецький зображений рядовим
інженерних військ. Однак кличка ”фірерова”, яку отримала моя
баба Маринка після виходу заміж за діда Федька, доволі
промовиста. Очевидно, з фронтів Першої світової війни він
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повернувся цугфірером – командиром взводу (у селах без причини
нікому клички не давали).
Дорога з Італійського фронту виявилася тривалою. На той час
вже точилися бої Української Галицької армії з поляками, які з усіх
сил намагалися не допустити утвердження української держави –
ЗУНР. Теодор Квасецький не встиг повоювати в рядах УГА, але він
продовжував боротьбу за права українців іншим чином.
У селі довго ходили легенди про нескорений характер мого
діда, про його сутички з представниками польської влади. Якось у
дитинстві, коли довелося пасти корови на ”Місткові”, Михайло
Кравчук, дід Ігоря Кравчука, розповів про одну з пригод
Т. Квасецького. Його намагалися заарештувати два жандарми, а
допомагав їм один жулицький прислужник. Колишній фронтовик з
надзвичайною легкістю розкидав жандармів, а їхнього
підлабузника, коли той намагався затримати бунтівника за ногу
палкою-кривулькою, вдарив так, що той відлетів на кілька метрів.
Щоб не наражати свою сім’ю на небезпеку, Теодор Квасецький
подався до гори Високої. Спочатку жандарми хотіли наздогнати
втікача, але невдовзі відстали. На горі Високій утікач зупинився і
показав перслідувачам… голу задницю… Жандарми шаленіли від
люті.
Сутички з поліцією не мали під собою жодного кримінального
підґрунтя. Гостра критика існуючого ладу, моральна підтримка
борців за права українців, спів патріотичних пісень ставали
причиною репресій з боку владних органів. Найбільшим
покаранням вважалося запроторення таких бунтівників до
концтабору Береза-Картузька, куди й потрапив Теодор Квасецький.
Як відомо, цей концтабір був створений польською владою
1934 року у м. Береза-Картузька (тепер м. Береза) у Західній
Білорусі після вбивства бойовиком ОУН Григорієм Мацейком
міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Перацького. Смерть
останнього стала актом помсти за так звану пацифікацію –
жорстокі репресії проти українського населення наприкінці 20-х –
на початку 30-х років, але влада використала цей факт для ще
більшого тиску на противників їхнього режиму.
У спеціальній інструкції зазначалося, що Береза-Картузька не
призначалась для осіб, засуджених чи арештованих з приводу
злочинів, а тільки для тих, чия діяльність чи поведінка "дозволяли"
припустити, що з їхнього боку походить загроза безпеці, спокою чи
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публічному ладові. То ж не випадково серед в’язнів концтабору
перебували такі відомі діячі як Дмитро Донцов, Євген Коновалець,
Роман Шухевич, Тарас Бульба-Боровець та багато інших.
Нелюдські умови утримання, повсякденні знущання мали на
меті не фізичне знищення, а позбавлення у в’язнів потягу до будьякого опору. Але якщо не вдавалося зломити людину морально, її
калічили фізично.
Саме так вчинили з Теодором Квасецьким. У Березі-Картузькій
він втратив здоров’я, а після звільнення прожив заледве 5 років.
Нічого не міг зарадити хворому і його товариш з Білого Каменя
Володимир Свідерський – знаний на всю околицю лікар, колишній
січовий стрілець. У родині пам’ятають слова Свідерського, сказані
якось під час відвідин Т.Квасецького: ”Береза-Картузька –
найбільша ”відзнака” Польщі для українців. І в цьому випадку
медицина безпорадна…”
Література
1. Вооруженные силы Австро-Венгерской империи. Часть 2. – http://
ah.milua.org/austria-hungaria/army/sergant/20/20.htm
2. Войсковой Крест Императора Карла – Karl-Truppenkreuz. Медаль ”За
Храбрость” – TAPFERKEITSMEDAILLE – http://ah.milua.org/austriahungaria/awords/medall/bm.htm
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ПІДБИТИЙ РАДЯНСЬКИЙ ТАНК КВ-2
НА ТЛІ ЖУЛИЦЬКОЇ ГОРИ
Початок німецько-радянської війни вранці 22 червня 1941 року до
Жулич спочатку доносився лише далеким відлунням авіаційних
бомбардувань і артилерійських залпів. Проте невдовзі вибухи
стали лунати зовсім близько. Це німецька авіація здійснила
масовий наліт на Золочів, де базувалася 10-а танкова дивізія
Червоної армії. Але бомбовий удар не завдав серйозної шкоди
військовій частині.
Як повідомляв згодом у своєму рапорті т.в.о. командира
дивізії підполковник Сухоручкін, вже близько 5-ї години ранку
дивізія отримала повідомлення про початок бойових
дій.
Військовий льотчик Іванов скинув на розташування дивізії
вимпел з повідомленням, що німецька авіація бомбардує
місцезнаходження радянських частин і що потрібно вивести
військову техніку з парків у безпечні місця. Тож ще до масового
нальоту німецької авіації вдалося передислокувати матеріальну
частину дивізії у навколишні ліси – головним чином на північний
схід від Золочева.
10-а танкова дивізія 15-го механізованого корпусу РСЧА була
одним з найбільш боєздатних бронетанкових формувань Червоної
армії. Вона мала у своєму складі 363 танки, у т. ч. 64 важкі танки
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”КВ” і 37 середніх танків Т-34, 72 бронеавтомобілі, майже 10 тисяч
чоловік особового складу.
Вже того ж дня дивізія отримала бойовий наказ і виступила в
похід для ліквідації танкового угруповання противника в районі
Радехова.
Дивізія рухалася двома колонами: перша – через Сасів,
Підгірці, Олесько, а друга – через Жуличі на Білий Камінь і
Ожидів. Майже до вечора курними жулицькими дорогами
просувалися головні сили дивізії.
Дивізія звела низку запеклих боїв біля Радехова, Лопатина,
Берестечка, а 30 червня стала резервом командуючого фронтом і
знову повернулася на Золочівщину. Вона зосередилася в Білому
Камені і в навколишніх лісах, тоді, як 37-а танкова дивізія – на
сході від Жулич – в Городилівському лісі і біля Сасова, а 8-а
танкова дивізія – на схід від Золочева – в районі Княже – Залісся.
Всі ці дивізії входили до складу 15-го механізованого корпусу і
активною обороною прикривали відхід на Схід військових частин
Червоної армії.
Того дня (30.07) 10-а танкова дивізія вела активну розвідку в
відбулося зіткнення з
напрямку Буськ і Красне, а ввечері
передовими частинами противника, в якому дивізія втратила один
танк. Можливо, це і був важкий радянський танк КВ-2 з 152міліметровою гаубицею, зафіксований німецьким фотографом на
тлі Жулицької (Широкої) гори.
Як встановили дослідники інтернет-форуму ”Немирів-41”, танк
був підбитий на дорозі Почапи –Золочів, але вже за Хильчицями. Він
або рухався на Золочів, або ж прикривав відхід на Почапи. Він
справді міг належати до складу 10-ї танкової дивізії, адже з
початком бойових дій вона мала у своєму розпорядженні 63 танки
цього класу. Дивізія була ними упорядкована повністю відповідно до
штатного розпису. Дивізійне командування з гордістю доповідало,
що ”при появі наших танків, особливо ”КВ”, [німецька] піхота втікає
і навіть танки не приймають бою”.
Німецькі танки 1941 року справді виявилися безпорадними
проти радянських танків “КВ”, названих на честь маршала
Климента Ворошилова. Вони переважали німецькі і за
бронюванням, і за вогневою силою. Найпотужніша танкова
гармата на німецькому танкові прориву PzKw-IV – 75 мм, на “КВ2” – гаубиця 150 мм.
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На тлі Жулицької гори (але вже з північного боку)
зафіксований інший важкий радянський танк – Т-35. На дорозі біля
Черемошні Т-35 спіткала невдача, і він став об’єктом для
німецького фотографа.
У передвоєнні роки 5-баштовий танк вважався родзинкою
усіх передвоєнних парадів і символом могутності Червоної армії.
Він важив 50 т, озброєний трьома гарматами (1- 76 мм і 2 – 45
мм) і шістьма кулеметами. Міг вести нищівний вогонь практично в
усі боки.
Т-35 не належав до 10-ї тд. Танками цього класу (48 шт.) була
укомплектована 34-а танкова дивізія 8-го мехкорпусу, яка у червні
1941 дислокувалася на самому радянсько-німецькому кордоні у
Раві-Руській. Однак цим машинам не довелось виконувати свою
головну функцію як танків прориву, тобто проривати ворожу
оборону. Саме для цього і потрапили вони на самий кордон. Однак
війна для Червоної армії розпочалася не з радянського, а
німецького наступу. В обороні ці грізні на вигляд машини
виявилися не зовсім ефективними.
Як доповідав командуючий 8-го мехкорпусу, в районі Білого
Каменя 30 червня 1941 року втрачено 2 танки Т-35. Один німці
підбили і він згорів, а інший залишений екіпажем через поломку
двигуна (озброєння та боєкомплект були зняті і закопані).
Очевидно, обидва танки і зафіксовані на наших фотографіях –
перший, згорілий, на тлі Жулицької гори, а другий, без озброєння, у
Білому Камені. Ще один танк Т-35 залишений у лісі, не
доїжджаючи до Сасова, через поломку коробки передач.
Жулицькі старожили також пригадують, що якийсь
багатобаштовий танк чинив запеклий опір німецьким військам
між Жуличами і Почапами, але був підірваний. На жаль, важко
встановити тепер, який саме це танк – п’ятибаштовий важкий Т35 чи трибаштовий середній Т-28.
Влітку 1941-го німецькі джерела фіксують ”танкову битву під
Сасовом”, про яку не було жодного натяку в радянській літературі.
І не випадково. Тут радянські бронетанкові частини зазнали ще
однієї нищівної поразки. Про це залишили свідчення не тільки
німецькі фотографи, але й місцеві мешканці. Як стверджує у своїх
спогадах священик Володимир Лиско, який після війни проживав у
Жуличах, на відтинку двох кілометрів на схід за Сасовом він
нарахував 40 підбитих танків. З них тільки один – німецький.
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1 липня 1941 року Жуличі та сусідні села опинилися в
німецьких руках. Червона армія поспішно відступала, незважаючи
на вигідне
співвідношення сил
і абсолютну перевагу в
бронетанкових силах. Лише в останні роки з’ясувалися справжні
масштаби вражаючої переваги – проти приблизно 4,5 тисяч
німецьких танків Радянський Союз мав понад 25 тисяч, що
зосереджувалися в основному на Західному напрямку. І при тому,
що в Німеччини та її союзників не було танків, які б могли
конкурувати за своїми характеристиками з радянськими важкими
танками КВ і Т-35, а також з середнім танком Т-34.
Гітлеру пощастило, що влітку 1941 року він випередив Сталіна
з першим ударом і важким танкам прориву КВ-1, КВ-2 і Т-35 не
довелося працювати за своїм головним призначенням - штурмувати
ворожі укріплення. Результат від їхніх дій був би значно
ефективніший, ніж при оборонних боях, а сама німецько-радянська
війна стала би значно коротшою. Але це вже тема іншої розмови.
Література
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германским фашизмом за период с 22.6 по 1.8.41 г. – http://
mechcorps.rkka.ru/files/mechcorps/pages/otchet_10td.htm.
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ЛІТО 1944-го: ДВА ”ВИЗВОЛЕННЯ” ЖУЛИЧ,
ДИВІЗІЯ “ГАЛИЧИНА” І БРОДІВСЬКА
БИТВА

ПОВІДОМЛЕННЯ ”СОВИНФОРМБЮРО”
Протягом десятиліть у радянській літературі стверджувалося, що
село Жуличі були визволені Червоною армією 17 липня 1944 року
під час проведення Львівсько-Сандомирської операції.
17 липня
стосувалося також Хильчиць, Почап, Белзця
(Гончарівки). Але кілька років тому натрапив на повідомлення,
що Жуличі, як і деякі сусідні села, червоні війська здобули 21
липня 1944. І факт цей мав настільки важливе значення, що про
нього на весь Радянський Союз повідомило головне інформаційне
агентство країни ”Совинфомбюро”.
Ось уривок зі звіту ”Совинформбюро” про події на фронті за
21 липня 1944 року. Подаємо мовою оригіналу:
”Юго-западнее города БРОДЫ наши войска вели бои по
уничтожению окружённой группировки противника и, сжимая
кольцо окружения, овладели населёнными пунктами ЗАКОМАЖЕ,
ПОДЛЕСЬЕ, ЖУЛИЦЫ, БЕЛЗЕЦ, ПЕТРЫЧИ. В ходе боёв
противник понёс большие потери в живой силе и технике. Взято в
плен свыше 2.000 немецких солдат и офицеров, захвачено более
100 орудий” [20].
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З приводу викладеного треба зробити кілька зауважень, Поперше, на військових картах періоду Другої світової війни
(німецьких і радянських) назви західноукраїнських населених
пунктів подавалися у польській традиції. Відповідно вони звучали і
писалися в тогочасних засобах масової інформації. Закомаже –
Закомаря, Жуліце – Жуличі, Белзец – Гончарівка і т.д.
По-друге, ”окружённая группировка противника” – це п’ять
німецьких дивізій, серед яких і гренадерська дивізія ”Галичина”,
що потрапили в оточення, відоме в історії як ”Бродівський котел”.
Про бої ”юго-западнее города Броды” агентство ”Совинфорбюро”
передавало з Москви кожного дня з 18 по 23 липня.
Львівсько-Сандомирська операція і відповідно наступ Першого
Українського фронту розпочалися ще 14 липня 1944 року, але
спочатку Червона армія в районі Золочів-Броди не могла похвалитися
серйозними здобутками. І лише у повідомленні про фронтові події за
18 липня появилася перша згадка про наступ на Львівському
напрямку та інформація про здобуття Золочева і Красного.
Тож коли насправді ”визволені” Жуличі червоними військами
– 17 чи 21 липня 1994 року? Запитання зовсім не риторичне.
З'ясовується, Червоній армії у липні 1944 року
довелося
здобувати Жуличі декілька разів. Вперше – 17 липня, а вдруге – 21
липня 1944 р. Але й після цього бої за село тривали і воно не раз
переходило з рук у руки.
Вже ця обставина спонукала пильніше придивитися до подій
літа 1944 року. Зате, поряд з нею, існували немаловажні й інші.
Десятиденна Бродівська битва (інша популярна назва –
”Бродівський котел”) стала найбільшою битвою 1944 року на
західноукраїнських землях. І саме тут, над витоками Західного
Бугу, вперше виступили на арену Другої світової війни українці з
дивізії ”Галичина”, сплативши своєю кров’ю сподівання на
відродження Української армії і Української держави.
Українська Повстанська Армія була, звичайно,
значно
чисельнішою за дивізію ”Галичину”, та її загони діяли здебільшого
розрізнено і жодного разу не вступали у бій з такою потугою. У
той же час і упівці, і дивізійники воювали в основному проти
одного і того ж ворога – ”за свій рідний край, за стрілецький
звичай”, як співали вони в улюбленій пісні.
Що ж до ”Бродівського котла” – оточення, до якого
потрапила дивізія ”Галичина” в липні 1944 року, то назва не
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зовсім точно передає місце бойового хрещення українських
вояків. Адже ареною фронтових боїв дивізійників стали саме
Вороняки – гори біля Сасова, Колтова, Пеняків, Підгірців і
Ясинева. Згодом бої точилися біля Олеська, Гавареччини, Білого
Каменя і Жулич. Саме Жулицькі гори виявилися південною
межею ”Бродівського котла”. Під час виходу з нього здобуття
радянських позицій на Жулицьких горах і біля Жулич стали
ключовою фазою створення коридору прориву через Почапи і
Княже до Подільської височини.
Протягом багатьох десятиліть
радянська пропаганда
спотворювала й очорнювала цю, як й інші сторінки нашої
національної
історії. І навіть тепер, із здобуттям Україною
незалежності, ідеологічні атаки не припиняються.
Ще слід зазначити, що серед вояків, відзнакою яких став
золотий лев на голубому полі, були жуличани – Володимир
Підлиський, Микола
Квасецький, Петро (?) Шевчук, Іван
Са(ю)рко. Тільки про все по порядку...

ФОРМУВАННЯ ДИВІЗІЇ ”ГАЛИЧИНА”
І ПРИБУТТЯ НА СХІДНИЙ ФРОНТ
У 1943 році після невдач німецьких армій на Східному фронті,
німці зрозуміли, що самі не зможуть подолати радянську Росію і
почали залучати до збройної боротьби з більшовизмом інші
європейські народи. У рамках зброї СС розпочалося творення
окремих військових одиниць, у т. числі і з українців Галичини1.
У відповідь на заклик Українського центрального комітету у
Львові (єдиного офіційного представницького органу українців) до
дивізії зголосилося майже 80 тисяч добровольців, з яких комісія
початково відібрала 11-12 тисяч, переважно юнаків віком 18-25
років. Їх відправили у навчальні табори і почався вишкіл, який
тривав до літа 1944 року [14, с. 11].
У рамках зброї СС було сформовано загалом 38 дивізій, серед яких лише 12
були суто німецькими. Всі дивізії мали порядкову нумерацію. Хорватська
дивізія ”Хандшар” – 13-а, українська ”Галичина” – 14-а, дві литишські – 15а і 19-а, естонська – 20-а, російська – 29-а, білоруська – 30-а. Окремі дивізії
сформовані зі скандинавців, угорців, французів, італійців та представників
інших народів [21].

1
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Що змушувало молодих галичан, і не тільки мешканців
Західної України,
одягнути німецькі однострої? По-перше,
бажання не допустити нового приходу радянської влади, яка
протягом 1939-1941 років повною мірою проявила свій хижий
характер. Це проявилося у репресіях проти українського
населення, мордуваннях українських патріотів у більшовицьких
катівнях, зокрема, у Золочівському замку, де мученицькою смертю
загинуло майже 500 осіб. По-друге, українські чільники добре
розуміли значення регулярної військової сили – ще свіжим був
досвід Українських січових стрільців, які стали ядром Української
Галицької армії, а також досвід сусідів-поляків, які у роки Першої
світової війни створили свої легіони в рамках австро-угорського
війська і з їхньою допомогою здобули незалежну державу. Тому
між двох зол – нацистським і більшовицьким – українці вибирали
менше2.
На петлицях одностроїв дивізії ”Галичина” не було есесівської
емблеми – на них виднівся галицький лев. Дивізія належала до
небагатьох формацій у збройних силах СС, що мала своїх
священиків. Нацистська пропаганда фактично була відсутня.
На початку липня 1944 року дивізія ”Галичина” під
командуванням генерала Фрайтага прибула в Україну і як резерв
ХІІІ армійського корпусу почала розбудовувати другу лінію
оборони на захід від Бродів (лінія між Станіславчиком і Ясиневом,
що прикривала напрям на Львів).
2

По різному поставилися до організації дивізії представники двох
найвпливовіших політичних організацій – ОУН полковника Андрія
Мельника і ОУН Степана Бандери. Якщо перша в середині 1943 року. коли
бандерівці перебрали контроль над УПА, підтримала формування дивізії і
відновила співпрацю з німцями, то друга офіційно виступала проти. Та в той
же час до дивізії зголосилося чимало колишніх вояків і старшин легіону
”Нахтігаль”, що перед німецько-радянською війною був сформований з
бандерівців, та й сам провідник ОУН і командир УПА Роман Шухевич
секретно доручав своїм людям зголошуватися до дивізії, сподіваючись
використати добровольців у партизанській боротьбі, а в майбутньому – у
творенні регулярної української армії.
Проте найважливіша підтримка
прийшла від Української греко-католицької церкви. Єпископ Йосиф Сліпий
публічно схвалив формування дивізії, а митрополит Андрей Шептицький
сказав голові УЦК Володимиру Кубійовичу: ”Майже немає ціни, яку не
треба б дати за створення української армії” [14, 115].
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ПОЧАТОК ВОЄННИХ ДІЙ. ”КОЛТІВСЬКИЙ
КОРИДОР” І ПЕРШЕ ”ВИЗВОЛЕННЯ” ЖУЛИЧ
Літній наступ 1-го Українського фронту був спрямований на
розгром львівського і рава-руського угруповання противника.
Однак на львівському напрямку події розвивалися цілком за іншим
сценарієм, ніж задумували радянські воєначальники. Про це
свідчить, зокрема, лише недавно розсекречений і опублікований
наказ командуючого 1-им Українським фронтом генерала Конєва,
який розкриває основні завдання, що ставилися перед військовими
частинами.
На львівському напрямку головний удар планувалося завдати
на ділянці, що східніше від лінії Підгірці – Золочів – Плугів.
Цитуємо: ” 5. Командарму 60 [армии] – прорвать оборону
противника на участке южная опушка рощи (2 км южнее
Гнидава), (иск.) Бзовица. Силами восьми дивизий нанести
главный удар в направлении Золочев, Львов и во взаимодействии
с 38-й армией и 3-й гвардейской танковой армией разгромить
львовскую группировку противника. Двумя дивизиями наступать
на Соколувку, свертывать оборону противника на северо-запад и
во взаимодействии с левым флангом 13-й армии окружить и
уничтожить бродскую группировку противника.
Армии выйти к исходу первого дня операции на рубеж
Подгорце, Сасов, Плугув и овладеть Золочевом; к исходу второго
дня — Ожидув, Петрыче, Скварзава, Гологурье…
7.
Командарму 3-й гвардейской танковой [армии] —
наступать на участке прорыва 60-й армии и, стремительно
развивая прорыв в направлении Золочев, Фирлеювка, Буск,
Каменка Струмилова, Жолкев, Янов, разгромить львовскую
группировку противника. В первый день операции выйти в
район Сасов, Жулице, Вороняки, Оберлясув; во второй день —
Побужаны, Новоселки-Лиско, Фирлеювка, Буск….” [11, 291].
Отже, вже до кінця дня 14 липня стрілецькі корпуси 60-ї армії
мали прорватися на лінію Підгірці –Сасів – Плугів, а 3-а танкова
армія вийти в район Сасів – Жуличі – Вороняки – Оберлясів, але ці
плани були зірвані.
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На той час придатними для проходження значних танкових
частин на цій ділянці фронту вважалися дві дороги – Нуще –
Колтів – Сасів, а друга – Оліїв – Зборів – Плугів. Це добре знало
німецьке командування. Саме біля Сасова відбулася значна
танкова битва під час відступу червоних військ у липні 1941 року.
Не випадково біля цих танконебезпечних місць зосереджувалися
німецькі бронетанкові резерви: 1-а танкова дивізія в районі
Зборова і Перемишлян, а 8-а танкова дивізія – в районі Сасова,
В оперативному підпорядкування 8-ї тд знаходився також 2-й
танковий батальйон 6-ї танкової дивізії, який понад три місяці
стаціонував у Жуличах. До 1 липня 1944 року солдати і техніка
перебували у селі у вільному порядку, але, коли все більше
почали проявлятися ознаки майбутнього радянського наступу,
німецький танковий батальйон у складі 81 ”Пантери” був
піднятий по бойовій тривозі3. Він передислокувався з Жулич
до околишнього лісу [18].
3

Перебування німецьких танкістів у Жуличах залишили спогади і в
наший родині. Один з екіпажів ”Пантери” розміщувався на обійсті моєї
бабусі Квасецької Маринки. І це перебування розпочалося з неприємності –
водій танка, намагаючись якомога краще замаскувати його під вітами дерев
від можливої повітряної розвідки, надто близько наблизився до дерев’яної
хати і гусеницею зачепив за ріг підвалини. Вона розсунулася і здавалося, що
зараз хата почне валитися. Вдова-господиня, яка на той час мешкала з
чотирма дітьми, підняла рейвах, що знищують дах над головою, але
танкісти її заспокоїли і пообіцяли все
поправити. Вони знайшли
будівельника - ”ціммермайстра” і з його допомогою поставили підвалини
на місце.
”Ціммер - гут, панцер – капут” (”хата добра , танкові – кінець”) –
жартували потім танкісти, бо під час “зіткнення” зазнав якого дрібного
ушкодження танк і йому довелося довше чекати на ремонт.
А ось другий епізод з побуту німецьких танкістів зовсім не викликав
жартів. Справа в тому, що не всім екіпажам випало знаходитися на обійстях
жуличан, які мали свою господарку і могли підгодовувати солдатів,
особливо молоком і яйцями. Один з екіпажів призначили квартири на
”Хатках”, поруч з нашим обійстям, а там мешкали здебільшого наймані
робітники місцевого фільварку. Вони не мали своєї худоби, а солдатам теж
захотілося чогось смачного. І коли у баби Маринки отелилася корова, то
вони, довідавшись про це, вирішили викрасти телятко. На цей крок
зважився тільки один з ”сусідів”. Коли вночі бабуся Маринка почула
якийсь шум і вирішила перевірити стайню, то побачила, як солдат в’язав
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З
початком
наступу
1-го
Українського
фронту
червоноармійські стрілецькі частини за підтримки танків, авіації та
артилерії почали глибоко вклинюватися в німецькі позиції.
Означилися небезпечні прориви, німецьке командування вирішило
задіяти резерви – танкові сили та дивізію ”Галичина”. .
Генерал Мелентін, на той час начальник штабу танкового
корпусу, у своїх спогадах згадує, що 1-а танкова дивізія завдала
удару через Зборів у напрямку на Оліїв і повністю виконала своє
завдання. А от 8-у танкову дивізію спіткала невдача. Вона з
якихось причин вирішила атакувати не з боку північної околиці
Золочева і Городилівського лісу на Малий Тростянець, а рушила
гостинцем до Золочева і далі до Плугова. Дивізія потрапила під
удари радянської авіації і зазнала великих втрат. У результаті вона
хоч і завдала удару в напрямку на Малий Тростянець з боку
Плугова, але не змогла відновити втрачені військами позиції
[7, 237].
Тоді ж інший небезпечний прорив ліквідовував 30-й полк
дивізії “Галичина”. Форсованим нічним маршем він вирушив до
Сасова, а далі на схід від Колтова, і на світанку 15 липня
вступив у запеклі бої, під час яких дивізійники хоч і зазнали
серйозних
втрат, але своїми контратаками і стійкими
оборонними діями не допустили проходу радянських частин у
долину Західного Бугу. На допомогу 30-му полку поспішили 29й та 31-й полки дивізії, яким вдалося стабілізувати цю ділянку
фронту. Українці зайняли лінію оборони на схід від Колтова і
Ясенева (див. схему).
Як зазначав начальник штабу 23-го стрілецького корпусу
Ховрін, дивізії ”Галичина” ”была поставлена задача остановить
продвижение корпуса” [15, с. 173]. І з цим вона успішно
справилася.
теляті ноги. Навіть після її крику він не полишив цього заняття. Тоді жінка
кинулася до своїх квартирантів, обізвавши і їх злодіями - вона знала трохи
німецьку мову і могла з ним порозумітися. Танкісти побігли до хліва,
відібрали вже зв’язане теля і так почали бити непрошеного гостя, що сама
господиня почала їх благати про милосердя.
Солдат залишився живий, але його за цей проступок відправили до
штрафної частини…
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Отже, з трьох німецьких контрударів два виявилися
успішними, а один – провалився. І саме на тому місці, де зазнала
невдачі німецька
8-а танкова дивізія, намітився прорив
червоноармійських частин –
322-а стрілецька дивізія через
Малий Тростянець до Зозулі і Єлихович, перерізавши шлях Сасів
– Золочів. Радянське командування вирішило тут ввести у прорив
3-ю гвардійську танкову армію Рибалка. Для цього розширили
лісові дороги і зробили їх прохідними для важкої техніки.
Генерал Ерхард Раус, командуючий 1-ою танковою армією, що
обороняла Львівський напрямок, зауважив у своїх спогадах, що
командування 1-ої і 8-ї танкових дивізій запевнило його, що ліс
біля Малого Тростянця, Копанів і Монастирка цілком непрохідний
для важкої техніки. Однак ”русские использовали в качестве
тарана тяжелые танки…, чтобы сносить деревья средней толщины.
Саперы укладывали их как гати через болота, поэтому пехота и
артиллерия смогли последовать за танками быстрее, чем обычно…
Наступление Красной армии по наскоро импровизированной
дороге, построенной с помощью самых примитивных средств,
сопровождалось звуками оркестров!” [10-а, с. 406].
Цей прохід, яким услід за 3-ю гвта згодом пройшла і 4-а
танкова армія Лелюшенка, отримав назву ”Колтівський коридор”.
Цікаву картину про
супротивників подає пропонована
картосхема зенітно-артилерійського прикриття радянських військ у
”Колтівському коридорі” і введення в прорив З-ої гвардійської
танкової армії [12]. Радянські автори відобразили і три основні
напрями німецьких контрударів. Всі вони позначені як танкові.
Але якщо з боку Зборова і Плугова справді контратакували
німецькі бронетанкові частини, то від Сасова і Підгорець – в
основному піхотні частини дивізії ”Галичина”. Але, мабуть, до
танкових їх віднесли, враховуючи потужність самих ударів.
Сам же ”Колтівський коридор” і місце введення в прорив 3-ої
гвардійської танкової армії біля Єлихович і Городилівського лісу
добре ілюструє картосхема, скомпонована на основі двох окремих з
книги ”Танки ведёт Рыбалко” [16]. Головний удар спрямований на
Хильчиці та Почапи, а допоміжні – на Золочів (південь) і Жуличі
(північ). що мали на меті розширити небезпечно вузькі рамки
коридору. На північному фланзі 3-ої гвардійської танкової армії
діяв 9-й механізований корпус, зокрема, 69-а і 71-а механізовані
бригади. Саме вони 16-17 липня 1944 року вели бої за Жуличі.
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За неповними даними, 69-а мехбригада втратила вбитими 8
бійців, ще відчутніших втрат зазнала 71-а Проскурівська бригада.
Біля гори Високої згорів у танку екіпаж у складі П.І.Крючкова,
В.І. Соб’яніна, І.М. Іскомасова, Д.Я.Григор’єва. На північній
околиці села німецький танк роздавив радянську бронемашину –
загинули 5 членів екіпажу з командиром відділення Штелою В.К.
У Жулицькому лісі, біля хутора Булки, братська могила прийняла
7 червоноармійців4 [19].
18 липня 1944 року передові частини 3-ої гвардійської
танкової армії досягли Бузька, де зійшлися корпусами, що
прорвалися сюди з Радехова. Так у ”Бродівському котлі”
опинилося 5 дивізій (за німецькими даними, за радянськими – 8),
серед них і дивізія ”Галичина”.
Проти українців ”Галичини” на відтинку Колтів – Підгірці
діяли 99-а і 68-а дивізії 23-го стрілецького корпусу. Українці
фактично зупинили їхнє просування, а в деяких місцях навіть
потіснили назад (село Опаки). Тоді
командування корпусу
попросило про допомогу.
Зустрівшись з командармом Курочкіним, командир 23-го
корпусу М.Ф.Григорович зауважив: ”У нас с противником сейчас
фактическое равновесие сил. Его надо нарушить. И в нашу пользу,
конечно!
– А вы попробуйте сманеврировать. Соберите кулак и бейте!
– Уже били, товарищ командующий. Не получается...” [1, с.
175-176].
Після наполегливих вмовлянь командарм погодився ввести у
дію армійський резерв – 359-у Ярцівську дивізію і поставив їй
завдання оволодіти Колтовом, який на той час мав особливе
значення в обороні противника. Саме він перекривав вихід
червоноармійських частин в долину Бугу і до Сасова, і саме звідки
здійснювалися неодноразові атаки оточених німецьких військ, щоб
4

Мій батько Теофіль Квасецький розповідав про трагічний випадок, що
трапився з одним з радянських танків в урочищі ”Тонькова криниця”. Там
танк скотився з крутосхилу і перевернувся баштою донизу у грузьке болото.
Допомога наспіла дуже пізно і весь екіпаж загинув. У донесеннях про втрати
69-ої і 71-ої бригад цей епізод не згадується. Можливо, екіпаж належав до
інших танкових частин.
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перерізати ”Колтівський коридор” і з’єднатися з основними
німецькими частинами в районі Плугова.
Свій перший наступ 359-а дивізія провела 18 липня, однак він
виявився невдалим.
”Вам, комдив, – звернувся генерал Курочкін до командира
дивізії полковника Косолапова, – придется помочь и основательно.
На завтра вы получите два дивизиона “РС” [”Катюш”], два
артиллерийских полка, два дивизиона 122 мм гаубиц и армейскую
штрафную роту. Постараюсь помочь и штурмовиками…” Потом,
несколько подумав, командарм сказал: “Вот теперь многое стало
ясно, что такое Колтув и колтувский узел обороны эсэсовцев”.
Генерал Курочкін добре знав, що серед оточених німецьких
дивізій до військ СС належали лише дивізія ”Галичина”. Основні її
становища розміщувалися трохи на північ від Колтова, а біля
самого села воювали й інші німецькі частини, зокрема 349-ї пд,
але саме дії українських дивізійників спричинили до поважної
оцінки опору противника.
Командарм Курочкін вирішив не ризикувати і виділив на
допомогу 359-й дивізії ще й 237-у танкову бригаду 31-го танкового
корпусу і 19 липня 1944 року, після обіду, червоні війська після
запеклих бої здобули колтівський вузол оборони ”есесівців”…
Не зміг 23 стрілецький корпус самостійно здолати опір
”Галичини” і в районі Підгірців. Йому на допомогу радянське
командування було змушене ввести основні сили 31-го танкового
корпусу [1, с. 177].
Отже, стрілецький корпус, якому ставилося завдання до кінця
14 липня прорвати оборону противника і вийти на лінію Підгірці –
Сасів, досягнув намічених рубежів лише 19-20 липня. І то лише
завдяки введенню неймовірних резервів, які значно перевищували
силу самого 23-го стрілецького корпусу.
За п’ять днів оборонних боїв (з 15 по 19 липня) дивізія
”Галичина” міцно утримувала свої позиції і відступила лише на
лічені кілометри. У той час на інших ділянках фронту радянські
війська просунулися дуже далеко. Північний прорив біля Бродів
досягнув кордонів Польщі, а південний – Львова…
Зазнавши невдач у спробах зустрічними ударами з районів
Сасова і Плугова прорвати кільце оточення,
німецьке
командування вирішило спробувати щастя в напрямку Білий
Камінь – Почапи – Княже і далі до Подільської височини.
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ПРОРИВ З ОТОЧЕННЯ,
АБО ”ПОЧАПСЬКИЙ КОРИДОР”
На світанку 20 липня німецькі частини провели артилерійську
підготовку, перейшли на південний берег Бугу і кинулися в атаку в
напрямку на Хильчиці, Жуличі, Почапи і Белзець.
Детально описав цей прорив А. Бухнер в англомовній книзі
”Ostfront 1944” (”Східний фронт 1944”). У ній зазначається, що на
правому фланзі наступу діяла 183-а дивізійна група корпусної
швидко
групи ”Ц”5, яка подолала нечисленного противника і
досягла північно-західної околиці Бельзця (Гончарівки).
Порівняно легко вдалося прорвати оборону і на лівому фланзі
атаки. Тут частини 349-ї німецької дивізії разом з тимчасовою
дивізійною групою 339 корпусної групи ”Ц” здобули висоту 361
(гори Сторожиху і Високу) і висоту 334 – на сході від Жулич біля
дороги на Ушню, а відтак продовжили наступ на Хильчиці. Але
найзапекліші бої розгорнулися на горі Широкій і біля неї, обабіч
шляху Білий Камінь – Почапи.
Саме тут на сильний опір натрапила броньована група корпусу
”Ц”, що, за планом, мала перебувати на чолі прориву. Після
жорстокої битви вона була цілком зупинена протитанковою
обороною противника. Радянські частини мали можливість не
тільки відбивати атаки від Білого Каменя, але й обстрілювати
німецькі частини 183-ї дивізійної групи, які від Белзця
(Гончарівки) повернули на Почапи і штурмували село із заходу. Та
до обіду бій закінчився і перша мета прориву досягнута. Тобто,
дивізійна група 183 оволоділа Почапами і сусідньою з ними
висотою 257, бронетанкова група здобула перевал біля гори
Широкої і досягла Почап,
Найдовше затрималася на півночі від Жулич дивізійна група
217 корпусної групи ”Ц”, яка штурмувала радянські позиції перед
горою і на горі Широкій (висота 336). Тут атакувальників часто
зупиняли численні самохідки і танки. Незважаючи на стійкий опір
червоноармійських частин, німецьким військам вдалося, врешті5

Корпусна група “Ц” – тимчасове з’єднання, що складалося з трьох дивізійних
груп – 183-ої, 217-ої і 339-ої, і за силою прирівнювалася до дивізії.
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решт, здобути висоту і очистити від противника Жуличі. При
цьому вони захопили 5 уцілілих самохідних гармат. Як свідчать
німецькі джерела, три з них незабаром були введені у дію з новою
обслугою [1, с.229-230].
З радянського боку на горі Широкій наступаючим протистояли
частини 16-ї легкої самохідно-артилерійської бригади, що на
початку військових дій перебувала в резерві командування 3-ої
гвта і зайняла позиції на Жулицьких горах, коли після здобуття
Жулич 69-а і 71-а механізовані бригади 9-го мехкорпусу
продовжували наступ на Красне і Буськ. 16-а сабр виділялася зпоміж інших самохідно-артилерійських бригад тим, що цілком
укомплектована технікою, отриманою від США та інших
радянських союзників за умовами ленд-лізу. Бригада складалася з
60 установок СУ-55 (за американською термінологією Т48) і 5
англійсько-канадських танків типу ”Валентайн” (командир –
полковник П.Г.Попов) [4-а c.62; 16]. Бойовий шлях бригади
розпочався саме в липні 1944 року, а на Жулицьких горах
відбулося перше бойове хрещення, коли вона зазнала перших
значних втрат. Серед полеглих – офіцери О.В.Зубарєв,
Д.В.Лущихін, А.І.Урманов, О.М.Барвінов, Л.С.Кузовкін та інші
[19].
Бій 20-го липня 1940 р. детально описаний у книзі
”Бродовский котёл”, що побачила світ 1974 р. Своїми спогадами
поділився підполковник Г.С.Полтавський, який у 1944 році був
старшим сержантом і командував зенітно-кулеметним розрахунком
у складі 16-ї самохідно-артилерійської бригади.
”Раскисшая от непрерывных дождей, тревожная ночная дорога
вела на запад от Золочева, где не смолкали бои. Шли танки,
орудия, бронетранспортеры, грузовики... В потоке двигавшейся
техники — 16-я самоходно-артиллерийская бригада. Особенно
трудно приходилось зенитчикам. Автомашины, на которых были
установлены зенитные пулеметы, лихорадочно тряслись,
подпрыгивали на ухабах.
Впереди ухнул снаряд, второй. Дорога простреливалась
противником.
—
Ничего, проскочим, – заверяет водитель.
К рассвету остановились близ села Жуличи. Согласно приказу
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комбрига здесь проходил рубеж обороны второго дивизиона,
который возглавлял майор Паюк6.
Батареи занимали огневые позиции. Самоходки становились у
кустарников, на жнивье и на участках с нескошенным хлебом.
Артиллеристы маскировали боевую технику, готовили ее к бою.
Зенитные пулеметы взвода лейтенанта Ткачева располагались
по соседству… Отсюда виднелись строения раскинувшегося на
правом берегу реки большого села Белый Камень. По данным разведки, там находились гитлеровцы.
Утро наступало медленно. Но вот, наконец, восток вспыхнул
ярким пламенем. Рассеивалась над низинами сизая дымка. Из-за
реки приближался стальной гул и треск выстрелов. Разведка
донесла, что противник готовится к переправе через Буг. Хорошо
замаскированные, наши самоходки молчали. Казалось, уже давно
надо открыть огонь. Чего же медлил майор Паюк? Позже, когда
бой закончился, зенитчикам стало ясно, что командир
самоходчиков поступил правильно, выжидая, пока противник
подойдет поближе. У фашистов — десятки бронированных машин,
до двух полков пехоты. Они намеревались пробиться из котла,
расчистить дорогу другим. Крупным силам врага противостоял
лишь один дивизион самоходок да зенитный взвод. Поэтому
подпустить противника поближе и расстреливать его наверняка
было единственно правильным решением.
Вскоре после шума и грохота, нараставшего за рекой, на нашем
берегу то тут, то там появились движущиеся зеленые и серые
копны — замаскированные под цвет местности танки и самоходки.
Из-за прибрежного ивняка высыпали вражеские солдаты.
Гитлеровцы форсировали реку — машины по наведенной
переправе, пехота вброд — и двинулись дальше. Поле перед ними
было безмолвное. Пехотинцы ускорили шаг, машины развивали
скорость. И вдруг...
Выдвинувшаяся
вперед
зеленая
копна
рассыпалась
золотистыми искрами, а обнаженная броня окуталась дымом. Это
ударила по фашистскому танку наша самоходка.
Теперь, когда вражеские машины подошли на нужную
дистанцию, майор Паюк четко давал целеуказания батареям:
6

2-й дивізіон складався з 4-х батарей по 5 САУ-55 в кожній і командирської
машини.
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— Огонь! Стрелять без промаха!
Открыли огонь и другие замаскированные самоходки.
Гитлеровцы сразу потеряли несколько машин. Но остальные
устремились на рубеж обнаружившей себя засады. То в одном, то в
другом месте завязывались стремительные поединки. На самоходку
лейтенанта Вострикова шли три вражеских танка. Два из них
поджег отважный экипаж. Но вспыхнула и наша машина.
Выскочив из огня, самоходчики с гранатами в руках поползли
навстречу атаковавшему их третьему танку.
Экипаж лейтенанта Евгения Пика, подбив вражескую машину,
сразу же перевел самоходку из основной на запасную позицию.
Отсюда удалось поджечь очередной атаковавший артиллеристов
вражеский танк. Затем, оставив окоп, самоходчики ловко
маневрировали по полю боя, расстреливая пехоту, разбили два
орудия противника.
На левом фланге ринулось на наши позиции более двадцати
”тигров” и самоходных орудий ”артштурм”. Самоходка лейтенанта
Шайморданова из засады подожгла один танк.
В огневой дуэли самоотверженно дрался экипаж майора
Паюка. Первый поединок он выиграл. Но в другом машина
загорелась от вражеского снаряда. Оставив самоходку, майор Паюк
и дальше, уже на поле, указывал красными ракетами экипажам
цели и направление контратаки.
— Выстоять!
Не пропустить врага! — таким был приказ
командира. С непреклонной волей победить сражался в этом
неравном бою каждый наш воин.
На правом фланге от реки приближалось несколько
бронированных громадин ”артштурм”. Младший лейтенант
Бакланов заметил: одно из этих орудий развернулось влево, чтобы
идти в район, где кипели схватки, подставив борт.
— Ориентир
— береза! Движущаяся цель! — крикнул
лейтенант наводчику. Но тот, чуть помедлив, ответил:
— Не вижу!
Тогда Бакланов сам поймал в перекрестие прицела
движущуюся махину. Выстрел, второй. Орудие остановилось,
выпустив черные клубы дыма. Из горящей машины выскакивали
гитлеровцы. Но метко посланный Баклановым осколочный снаряд
догнал вражеский экипаж.
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Тогда у каждого из нас была боевая задача, каждый на своем
посту обеспечивал общий успех подразделения, части. На поле боя
перед Белым Камнем полыхали дымные костры. Это горели
встретившие мощный отпор вражеские танки и штурмовые орудия.
Горели и наши самоходки. А бой не утихал.
Вражеские автоматчики, хлынувшие вслед за танками,
отпрянули назад, подальше от разыгравшейся огненной дуэли
бронированных машин. А через несколько часов на берегу Буга
между Белым Камнем и Ушней появилась масса гитлеровцев. Они
перешли реку вброд и, как туча саранчи, покрыли поле, двигаясь в
направлении Жуличей. На этом участке находилась батарея
самоходок капитана Жарова. Перед ее фронтом догорали три
вражеских танка. Сейчас было временное затишье. В это время и
стали цепь за цепью подходить немецкие пехотинцы, ведя пальбу
из автоматов и пулеметов.
Самоходки Жарова ударили по пехоте осколочными
снарядами. Вражеские ряды поредели. Гитлеровцы стали обходить
батарею. Одну из машин Жаров послал наперерез стремившейся
пробиться пехоте.
Зенитно-пулеметный расчет сержанта Абдрахимова уже отбил
несколько атак вражеских пехотинцев. Теперь вновь к их позиции
приближались цепи автоматчиков.
– По фашистской пехоте! – командует сержант наводчику.
Затем — крупнокалиберный пулемет на машину. Смена
позиции. Снова огонь по просочившейся пехоте.
Но прорваться фашистам не удалось. Повсюду настигал их
беспощадный огонь самоходок, зенитных пулеметов, которым на
этот раз пришлось израсходовать весь боезапас по наземным
целям.
Бой длился более пяти часов. Все поле перед рубежом нашей
обороны было покрыто сожженными, подбитыми вражескими
танками. Мало уцелело самоходок и в дивизионе майора Бориса
Григорьевича Паюка. Но дивизион в трудных условиях сдержал
натиск врага, вышел победителем.
В донесении политотдела 3-й гвардейской танковой армии об
этом бое сказано: ”В районе Белого Камня на участке обороны
второго дивизиона 16-й истребительно-противотанковой самоходно-артиллерийской бригады гитлеровцы бросили более 30
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танков и самоходок, крупные силы пехоты, пытаясь сломить нашу
оборону и выйти из окружения.
Артиллеристы мужественно встретили врага. Они подбили и
уничтожили 15 танков и самоходок, 18 пушек и до 500 солдат и
офицеров противника” [1-а, c. 160-163].
Немає сумніву, що автор правильно передав запеклий характер
бою, який тривав майже до обіду. Дднак висновки про те, що
”прорваться фашистам не удалось” і дивізіон ”вышел
победителем” – явно сфальсифіковані.
Німецькі частини здобули не тільки позиції на Жулицьких
горах, захопивши при цьому уцілілими 5 САУ, але й саме село.
Оборону біля Жулич тримали частини 908-го стрілецького
полку 246-ї Шумської дивізії. Поховання у братських могилах у
центрі села біля церкви, на східній околиці села, а також біля
Сосонок і Городилівського лісу вказують на місця найзапекліших
сутичок, що мали місце саме 20 липня 1944 року [19].
Напрямки прориву добре ілюструє схема з книги ”Німецька
поразка на Сході, 1944-45” Самуеля Мітхама [8, c. 221].
”Почапський коридор” спочатку доходив майже до села Княже і
до високого насипу залізничної колії Золочів – Красне. Село
Почапи стало основним плацдармом для другої фази прориву до
Подільської височини, а Жуличі, особливо гори Сторожиха і
Висока, висота 334 біля Городилівського лісу і
висота 274
недалеко від Хильчиць – ключовими позиціями східної лінії
оборони коридору. Вони прикривали дорогу з Ушні до Хильчиць і
забезпечували рух по основній дорозі відступу частин ХІІІ
армійського корпусу з Білого Каменя на Почапи. Тому тут
розгорілися запеклі бої і ці висоти неодноразово переходили з рук
у руки…
30-й полк дивізії ”Галичина” утримував позиції біля Підгірців,
за які також велася виснажлива боротьба. Особливо скрутно
довелося дивізійникам, коли наказ здобути Підгірці отримав 31-й
танковий корпус РСЧА. Після останньої контратаки командир 30го полку ”Галичини” дав наказ відступати, і вояки потягнулися на
південь єдиною лісовою дорогою, а на світанку опинилися
недалеко від Сасова.
”На світанку полк затримався в одній лісовій долині на
відпочинок, – згадував сотенний Павло Сумароків. – Долина ця
захищала нас від ворожого літунства, що стежило за лісовими
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дорогами і часто обсипало гранатами. Командир полку дав наказ
для 2-го куреня зайняти й обсадити висоту, що панувала над цим
тереном, і негайно зайняти оборонну лінію. Тут можна було
сподіватися ворога на кожному кроці, бо ми уже дісталися дуже
близько до головного тракту доріг Підгірці – Сасів – Золочів, по
яких проходили сильні з'єднання ворожих військ. Тоді сотні, хоч і
не мали змоги навіть рушити з місця від голоду і втоми, з великою
обережністю помалу посувалися на гору. Кожна сотня уже
наперед мала свій визначений район і до нього посувалася в
розгорнутому ладу. Коли ми вже дісталися на саму гору, ворог
несподівано обсипав нас сильним огнем з гранатометів. Одно
стрільно упало тут же при мені, і повітрям від розриву ударило
мене об дерево так, що я стратив притомність. Від болю в плечах я
опритомнів і зауважив, як вояки сердечно і спішно поралися при
моїй рані в плечах і обв'язували її. В цю хвилю розривається нова
серія фанат і двоє стрільців падає забитими, а одного ранило в
голову. Мене ж поранило знову в ліву ногу... Нікого при мені не
залишилося, всі пішли в бій. Не було кому і сотню передати –
цілий 2-й курінь залишився без старшин, навіть і командира 2-го
куреня, майора Веттенмаєра, ранило в шию шрапнелем…
Ворог, видно, сподівався нашого приходу на ту гору, а тому і
зробив на нас засідку, але наші сотенні лави, не чекаючи на
команду, самі одразу переходять у бій і гонять ворога від наших
становищ. Далеко чути було по лісі невмируще ”Слава”, з яким я і
покинув ту гору”… Сотенний П. Сумароків виїхав танкеткою до
Почап, де знаходився санітарний пункт [13].
Якщо прослідкувати за картою, то місцем зупинки частин 30го полку могла бути лісова долина між жулицькими горами
Сторожихою і Високою горою, так звані Межигори. Саме сюди
пролягав один із шляхів відступу частин, бо гостинець від Сасова
до Золочева вже контролювали радянські війська. І тільки дорогою
через чи попри жулицькі гори можна добратися до Почап.
Однак і ця лісова долина не завжди могла врятувати людей від
повітряних нальотів. Лісові дороги і долини, як ймовірні місця
відступу, особливо часто зазнавали бомбардувань. І саме
Межигори, за свідченнями жулицьких старожилів, стали місцем
спочинку для багатьох вояків, в т. числі і українців дивізії
”Галичина”.
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Окрім головного шляху відступу через Почапи, а далі на
Княже, існували й інші. Один з них – через Белзець і далі на
Скваряву. Про нього згадує С.Левицький, командир 3-го дивізіону
легкої артилерії дивізії ”Галичина”. Коли артилеристи застрягли у
колоні на півночі від Сасова і не бачили можливості вирватися
звідти, то, вистріливши всі набої, вони підірвали гармати, осідлали
коней і лісами та полями подалися до Белзця. Там разом з групою
вояків поручника Козака і хорунжого Тихоліза організували
успішний наступ на Скваряву, створивши додатковий плацдарм для
виходу з оточення.
Ще один шлях відступу – біля гір Високої і Сторожихи
жулицькою польовою дорогою до Сосонок, а далі до Хильчиць.
Саме цей небезпечний маршрут, що пролягав біля східної лінії
коридору прориву,
змалював у своїй художній книзі ”За
стрілецький звичай” Олег Лисяк. Автор добре знав подробиці
Бродівської битви, бо служив дивізійним
звітодавцем
(журналістом). Ось красномовний уривок: ”Цілий наступний день
Василь продирався й далі крізь лісові хащі, забиті натовпом
відступу шляхи, падав і вставав, крився перед обстрілом, клався
знеможений в придорожні рови під гарячим сонцем липневого дня,
стрічав якихсь возів, він піднімав з землі якісь причандали, а потім
знову їх кидав. Його втомлені, червоні від пилюги очі дивились на
жах і смерть, що так контрастували з красою доспілих житніх
полів, він вже збайдужнів на все і зовсім не дивувався, коли стрічав
щораз частіше постаті, які сідали в рів, чи просто на шлях, із
стогоном-зойком: „Вже більше не можу”...
І знову наступна серія бомбовозів розсівала смерть по дорогах
і луках, і щораз більше сірих постатей клалося, щоб не встати. При
цьому всьому до люті доводили Василя вермахтівські вояки, які
виразно чекали на те, щоб нарешті хтось взяв їх у полон і звільнив
таким чином від жахіття відступу й окруження. Пополудні десь
зовсім близько зататакав раптом большевицький кулемет. Громада
розсипалась на боки, ніби зграя горобців.
– МҐ нах форне! – почувся збоку шляху різкий голос, і
Баліцький побачив, як якийсь молодий старшина-німець, що заляг
з ґрупкою вояків у рові, показав рукою напрям. Негайно з'явились
два кулемети, а відразу після цього виріс витягнений десь з якогось
воза середній ґранатомет.
– Ну, нарешті маю кумпанів до войни! – підбадьорився Василь,
лягаючи й собі в належній віддалі від МҐ і пускаючи одну чергу за
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однією із свого „емпі”. Ворожі серії почали вмовкати. Поручникнімець зірвався і під охоронним вогнем кулеметів повів свою ґрупу
в наступ. ”Нема ради – думав Василь – загатили нам дорогу, мусим
їх зарубати!”
Пробігши декілька кроків, молодий німець раптом немов
посковзнувся і впав, шапка злетіла, а його „бльонд”-волосся
розсипалось по землі на кілька кроків перед Василем. В тій самій
хвилині щось вогнем креснуло Василя по шиї, і він, збитий ударом
з ніг, присів. Спереду затихав вже кулемет, і чути було лише кілька
вибухів гранат, а потім і це замовкло.
Василь дивився на струмок крови, що стікав йому десь з
околиці вуха.
– Нагла кров! Таки мене парнули! А що буде, як на фест? – з
розпачем подумав Василь. – І я направду маю тут відкітувати?
Але не заносилося ще поки що на те. Василь ані не мав охоти
мліти, ані не падав – він просто сидів і йому боліла шия. Кров
текла щораз рясніше, і Василь почав витягати свій індивідуальний
пакет із-під підшивки уніформи. Один із вояків, що якраз
повертався після вдалого виступу на кулеметне гніздо, яке
загороджувало шлях, щоб, мабуть, зголосити успіх провідникові
наступу, молодому німцеві, пристанув і обкинув оком цілу сцену.
Німецький поручник лежав простягнений на землі, вже без
руху, а побіч сидів підстаршина з левиком на рукаві. Стрілець
зрадів і зголосив українською мовою:
– Уша, ми їх викінчили! Ставайте, та й ходіть! Зараз ще якась
біда може приперти.
– Легко тобі казати, хлопе! Видиш, що діру в мені зробили, –
вказав Василь на рану в шиї. – Поможи зав'язати.
Незабаром вони йшли вже обидва вкупі, прямуючи до решти
групи, що стояла над вибитою залогою большевицького кулемета,
яка задалеко загналась була в котел7.
– Ну, хлопці, йдем разом, згода? – сказав запитливо Василь. –
Як будете мене слухати і не пхатися там, де стиск, вилазим
зіхерово. Ну?
– Ідем разом, уша – муркнув той, що привів його. – Ідем, доки
не зайдем, або доки нас шляк не трафить...
7

Бій, схоже, відбувся південніше біля Сосонок і Городилівського лісу,
поблизу висоти 334, де зафіксовано кілька поховань бійців 908-го полку
246-ї Шумської дивізії .
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Вояків було семеро. Вони забрали на плечі обидва легкі
кулемети, кожний обвішався кулеметними ґуртами, і всі рушили в
бік гори, що стояла навпроти села. Під горою крутилось кілька
німецьких танків, і Василь втішно подумав, що це вже, мабуть, та
обіцяна панцерна бриґада, що мала йти на поміч.
Коли вони підійшли ближче до повзів, вони ствердили, що це
дійсно німецькі „тигри”. Василь затримав рухом своїх вояків і
підійшов ближче:
– Ві коммен веґ, камерад? – опитав він танкіста, що сидів на
заді свого воза. – Як вийти звідціля?
– Вас фюр айн ляндсман біст ду? – спитав він і собі. – Що ти за
один? „Нікс дойче камераден, аллес ваффен-СС?” – зацитував він
популярну приповідку Східного фронту.
– Ми українці – відповів Василь, тримаючись за болячу шию. –
А ви?
– Еесті – відповів танкіст. – Естонці. А йти найкраще попри цю
гору коло села. Дас дорф Кільчиці. А зрештою, сотник тобі краще
скаже.
Коли сотник танкістів, балтієць, показавши гадану найкращу
дорогу пробою, відповідав на прощальний салют Василя, він
махнув приязно рукою:
– Філь ґлюк, уша. Я вірю, що ви проб'єтесь.
Він довго дивився, як під горою гусаком розтягнулась ґрупа, а
по півгодині, почувши тріскотню бою на горі, сказав до молодого
танкіста, що балакав був з Василем: – Це той українець. Дер комт
дурх!
А Василь тим часом проходив „дурх”8 із своїми на важкий
спосіб. Вже другу годину вони відбивались від атак що щораз
підходили до них з обох боків гори над селом Хильчиці. Запало
смеркання і вони залягли. Ніч пройшла спокійно, і лише часом
відзивались постріли з боку шляху на Княже. Ранком бій розгорівся
наново. П'ятеро вояків (двоє залишилось на горі) підсувались щораз
ближче до ворожої застави, і нарешті, в останньому розпучливому
стрибку, вони увігнались на вороже гніздо і вдарами прикладів та
баґнетів пробили собі дорогу…” [6, с.105-106].
Взяттям Белзця, Почап, Жуличів і Хильчиць завершилася
перша фаза прориву з Бродівського кільця. Тепер треба було
прориватися через Княже до Подільської височини. На перешкоді
стояв високий насип залізниці Золочів-Красне, а також сильно
8

Проходив ”дурх” – пробивався
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прострілюваний шлях від Золочева на Львів, численні кулеметні
та артилерійські застави, зміцнені танковими групами.
Перша спроба організованого прориву цієї лінії була здійснена
після обіду 20 липня, але закінчилася невдачею. У Княжому
німецькі частини зустріли значні танкові сили, які не можна було
атакувати без артилерійського та танкового прикриття (німецькі
літаки майже не появлялися під час всієї Бродівської битви). Тому
нову атаку, більш організовану, підготували на світанок 21 липня.
Атака групи ”Ц” з Почап на Княже виявилася вдалою, але
сильною контратакою червоноармійці відновили ситуацію. Після
певного переформування, німецькі частини перенесли удар на захід і
схід від Княжого і зуміли пробитися до Подільської височини.
Першого успіху вояки досягнули, але не змогли його закріпити
– через потужні контратаки, масові бомбардування не вдалося
створити і зберегти розірване кільце для виводу на Подільську
височину основних сил ХІІІ корпусу, у тому числі дивізії
”Галичина”. Стало очевидним, що організовуй відхід цілого
корпусу нереальний. Тому прийнято рішення про прорив окремими
групами і в різних напрямах. Незважаючи на страшенні втрати,
особливо при переході залізничного насипу, де й загинуло
командування корпусу, значній частині вояків на світанку 22 липня
вдалося прорвати перстень оточення і вийти на схили Подільської
височини. У складі чотирьох штурмових груп, що того ранку
проривалися через Княже і Ясенівці, було 750 вояків дивізії
”Галичина”, живими залишилося 430 [10, с.88].
Спочатку ділянка прориву на Подільську височину становила
200 м. Згодом її пощастило розширити, і значна частина військ
вирвалася з оточення.
Чергові спроби прорватися на Подільську височину тривали і
після обіду 22 липня , і весь день 23 липня. Одні виявилися
вдалими, інші спіткала невдача. Адже щораз стискався перстень
оточення, центром і останнім форпостом якого стало село Почапи.
”Бродівський котел” звузився до меж ”Почапського коридору”.9
9

Термін ”Почапський коридор” майже не трапляється в історичній
літературі, хоч він має всі підстави для широкого вживання. Адже під час
прориву з оточення німецькими військами справді був створений коридор,
що починався на лівому березі Західного Бугу між Бужком і Ушнею, і
досягав Подільської височини біля сіл Лядське (Червоне) і Ясенівці. У
центрі – Почапи, де гуртувалися військові частини до прориву.
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”Почапський коридор” діяв 4 дні (20-23 липня), і на такий же
час він фактично перекрив ”Колтівський коридор” – основний шлях
постачання двох радянських танкових армій і кількох стрілецьких
корпусів. І якщо село Колтів не мало прямого відношення до назви
”Колтівський коридор”, тому що аж до 19 липня перебувало поза
його межами, то село Почапи – своєрідний центр ”Почапського
коридору” упродовж усіх чотирьох днів.

ДРУГЕ ”ВИЗВОЛЕННЯ” ЖУЛИЧ
Друге ”визволення” Жулич пов’язане із діями вже згадуваної
нами 359-ї Ярцевської стрілецької дивізії (командир полковник
Косолапов, начальник штабу Ховрін), яка на початку ЛьвівськоСандомирської операції перебувала в резерві командарма 60-ї
армії Курочкіна і введена у бойові дії для штурму Колтівського
вузла оборони.
19 липня був здобутий Колтів, 20 липня – села Бір, Побіч і
Руда Колтівська. На світанку 21 липня
1198-й полк дивізії
розпочав штурм Сасова, 1194-й полк почав наступати на Білий
Камінь, а 1196-й – на Жуличі і Городилів.
Сасів і Городилів Червона армія здобула 21 липня. Це
підтверджують не тільки спогади начальника штабу 359-ї дивізії
Ховріна, але й схема розташування німецьких і радянських військ
на пропонованій картосхемі. Згідно з нею, на кінець 21 липня
Жуличі, як і Білий Камінь, перебували ще в німецьких руках, а 22
липня ними оволоділи червоні.
Як згадує в своїх мемуарах підполковник Ховрін, в Жуличах
займав оборону ”сильный гарнизон немцев”… ”В бою за село
Жулице батальонами 1196 сп руководил заместитель командира
полка майор Банатин Иван Федорович. Он стремительным ударом
полка нанес большие потери превосходящим силам противника и
захватил более 100 пленных, а также крупные трофеи оружия
боеприпасов, транспорта и другого имущества. Майор Банатин
Иван Федорович был награжден орденом Красной звезды…”
Ховрін зауважує, що коли 1194-й сп після запеклого 6годинного бою заволодів Білим Каменем і Бужком, розбиті
німецькі частини відійшли на Белзець, Скваряву і прорвалися на
Почапи.. Саме тут творилося останнє коло Бродівського оточення.
Щоправда, якщо перші два села не раз переходили з рук у руки і
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через них, як і через Княже, намагалися прориватися оточені, то
Почапи залишалися постійним
опорним плацдармом. Після
здобуття Городилова, Жулич і Білого Каменя саме на Почапи
спрямувала свій удар 359-а дивізія. Незважаючи на численні атаки,
здобути Почапи 22 липня вона не змогла.
”С наступлением ночи на 23 июля вся артиллерия и минометы
всех калибров устроили немцам настоящую “варфаломеевскую
ночь”. Их огонь был сосредоточен по дороге, где образовался затор
немецкого транспорта (це, очевидно, дороги Білий Камінь –
Почапи і Почапи – Белзець) . Дорога на Хильчиці вже перебувала
під контролем радянських військ . – А.К.) Многие автомашины
продолжали гореть и взрываться, а на тех, которые были
загружены боеприпасами и горючим, происходили непрерывные
оглушительные взрывы огромной мощности. Они уничтожали все
живое, что было вблизи, потрясали землю и воздух на большие
расстояния, вызывали ужас у людей и бешенство у животных…
Только к рассвету все начало стихать. Немцы начали бросать
оружие и большими группами сдаваться в плен.
А утром 23 июля, когда стало совсем светло, из молодой
березовой рощи вышел солдат с поднятыми руками и направился в
расположение батальона 1198 сп, который находился в районе
Жулице. Командир батальона А. С. Кононов допросил пленного,
который заявил: “Я – поляк. Немцами был мобилизован в рабочий
батальон, а потом они направили меня на передовую. Этой ночью
нам стало известно, что генералы и старшие офицеры бросили
войска и куда-то скрылись. Солдаты нашей роты и других рот
намерены сдаться в плен вместе с командирами рот – офицерами.
Командир роты, в которой я нахожусь, сказал мне, если русские
тебя не расстреляют, то ты должен выставить белый флаг в поле,
западнее деревни Жулице”.
“Вас много в березовой роще?” – спросил комбат. “В нашей
роте более 100 человек и в других ротах не меньше”, – ответил
перебежчик. “Иди обратно в рощу и скажи всем, кто там
находится, что если сложат оружие и сдадутся в плен, всем им
будет сохранена жизнь”, – сказал комбат. Перебежчик побежал в
рощу10 с белым флагом.
10

Березовий
гай – це, очевидно,
частина Почапського лісу, що
роташована біля Жулич перед гостинцем Почапи – Білий Камінь.
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Не успел он и подойти к роще, как навстречу ему вышла
огромная толпа немцев с поднятыми руками и все сдались в плен.
Вслед за этой толпой из с. Почапы также потянулись с поднятыми
руками колонны немецких солдат и офицеров. Севернее от с.
Почапы из леса и с высоты “Высока Гура” [гора Висока] тянулись
в плен немцы. К 10 часам утра 23 июля общая численность
пленных бродской группировки, с начала ее разгрома дивизией,
была около 2000 солдат и офицеров противника, было захвачено
более 800 различных автомашин, до 100 артиллерийский орудий и
минометов, свыше 450 лошадей и повозок, большое количество
боеприпасов, продовольствия и различного имущества” [15].
За даними Ховріна, біля Жулич 23 липня не було великих
боїв, а лише перестрілки з дрібними групами оточених. Однак
значна частина втрат дивізії датується саме 23 липня. Про
запеклість боїв біля Жулич свідчать і втрати серед офіцерського
складу 359-ої дивізії. З 20 офіцерів, що полягли протягом 17-27
липня, 10 загинули біля Жулич і були там поховані . Серед них –
командир стрілецького батальйону 1196-го сп гвардії капітан
В.Г.Діденко, командир стрілецького батальйону 1198-го сп капітан
Кононов А.С., заступник командира батальйону 1198-го сп ст.
лейтенант П.А.Скирда,
командир стрілецького взводу ст.
лейтенант Черномирдін К.Л. та інші [19].
Значні бої до кінця 23 липня тривали і на південному заході
від Почап, де продовжувалися прориви з оточення. Про це згадує і
штурман дивізії ”Галичина” П.Грицак, якому, на відміну від
багатьох інших його товаришів, не вдалося вирватися з оточення і
ввечері 23 липня 1944 року він став військовополоненим …[2]
Однак треба зауважити, що не усіх й брали до полону.
Мешканець Жулич Богдан Сагатий згадував, що багато було трупів
німецьких вояків, у т. ч. з відзнаками галицького лева, в
Почапському лісі. У нього склалося враження, що поранених
просто дострілювали. А жуличани добре пам’ятають, як один з
вояків-дивізійників, коли йому не вдалося вирватися з оточення,
переодягнувся на присілку Дубина у цивільне і, як звичайний
порубок, вирушив через центр Жулич до свого рідного села Зозулі.
Однак його перестріли четверо червоноармійців і вирішили
встановити особу. Вони наказали підняти вгору руки і оглянули
тіло під пахвою. Там – татуювання з позначенням групи крові –
безпомилкова ознака солдата есесівських військ. Хлопця завели за
ріг хати і розстріляли...
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По-іншому доля склалася у дивізійника Миколи Квасецького...
Він також відходив через Жуличі – своє рідне село, але навіть не
зайшов до своєї сім’ї попрощатися... Можливо, не хотів наражати
на небезпеку своїх рідних, а може, поруч були бойові товариші,
яких він виводив з оточення
маловідомими жулицькими
стежками… З півдня від села знаходилися великі болота, і мало хто
з тих, що відступали, наважувався сюди потикатися. На відміну,
звичайно, від місцевих мешканців.
Вже через десяток років у листі до брата Теофіля він натяком
дав знати, що бачив, як на подвір’ї Підлиського (по-вуличному,
Байгела, у центрі села біля церкви) у щілину, де переховувалися
під час обстрілів і бомбардувань люди, потрапив артилерійський
снаряд. На щастя, на той час щілина виявилася порожньою і
ніхто не постраждив... Однак сусіди зауважили, як на це подвір’я
заходив молоденький русявий солдат у німецькій уніформі і з
автоматом на грудях – дуже схожий на дев’ятнадцятирічного
Миколу...
У дивізії служив і директор Жулицької школи Шевчук Петро
(?), а також Володимир Підлиський. Доля першого невідома, а от
Підлиський не тільки вирвався із Брідського котла, але дожив до
часів незалежності України і відвідав рідне село..
У поминальному списку ”Галичини” згадується стрілець Іван
Сарко (мабуть, Сюрко) , 1918 року, уродженець Жулич (в тексті
помилково – Зулич), який служив у 31-у полку відновленої дивізії
і загинув у квітні 1945 року у Фельдбаху (Австрія).

БИТВА ПІД БРОДАМИ ТА ІСТОРИЧНІ
ФАЛЬСИФІКАЦІЇ
Після завершення десятиденної Бродівської битви радянське
командування особливо намагалося підкреслити значимість
здобутої перемоги і з цією метою запустило низку фальсифікацій.
У першу чергу вони стосувалися обсягів завданих противнику
втрат. Так, вже у повідомленні “Совинформбюро” про події на
фронті за 23-24 липня вказувалося, що ”по уточнённым данным, за
время операции по ликвидации окружённых войск противника
юго-западнее города БРОДЫ взято в плен 17.175 немецких солдат
и офицеров,.. Противник оставил на поле боя свыше 30.000 трупов
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своих солдат и офицеров”. Оточеними і розгромленими називалося
8 німецьких дивізій [20].
Але далеко інші дані наводять німецькі джерела. Згадуваний
нами начальник штабу дивізії “Галичина” майор Гайке з цього
приводу зауважив, що в оточення під Бродами потрапило 5
німецьких дивізій, в т.ч. корпусна група “Ц”. Остання складалася з
трьох дивізійних груп (183, 217 і 339-ї) і за своїм складом
дорівнювала дивізії. Разом вони мали 43-46 тисяч чол.., тобто,
майже стільки вояків, як Червона армія нарахувала мертвими і
полоненими [3].
Згодом офіційна цифра
вбитих досягне 38 тисяч. Така
кількість фігурує в ”Записках командующего фронтом, 19431944” І.С.Конєва [5, с.230]. в багатьох радянських академічних
працях про Велику вітчизняну війну.
І тут потрібно віддати належне начальнику штабу 23-го
стрілецького корпусу С.О.Андрющенку, війська якого з першого
до останнього дня були учасниками Бродівської битви і в
основному воювали проти дивізії ”Галичина”. Він-то добре знав
співвідношення сил супротивників і, попри поширені офіційні
цифри, чітко заявив про 5 оточених німецьких дивізій і реальну
кількість вбитих та поранених. У своїх мемуарах він зазначає, що
”генерал-полковник П. А. Курочкин (командир 60-ї армії. – А.К. )
донес командующему 1-м Украинским фронтом, что.... гитлеровцы
потеряли до 15 тысяч солдат и офицеров убитыми и свыше 10
тысяч пленными…” [1, с. 179].
Отже, разом 25 тисяч втрат . Майже стільки ж, як у
начальника штабу ”Галичини” майора Гайке чи у командира
корпусної групи ”Ц” генерала Лянге. Звідки взялися 47 тисяч, а
тим більше 55 тисяч – не важко здогадатися. До них, схоже,
високе радянське командування зарахувало приблизно 15 тисяч
тих, кому вдалося вирватися з Бродівського котла, та й не тільки їх.
У радянський час мемуаристи та історики практично не
згадували про прорив з оточення, тим більше про його значну
успішність. Наприклад, упорядники книги ”Бродовский котёл”
категорично стверджують, що ”вырваться гитлеровцам из котла не
удалось” [1-а, c. 159].
Красномовна у цьому плані і опублікована нами картосхема
про дії артилерії на завершальній стадії Бродівської битви. З неї
випливає, що нікому не вдалося прорватися на Подільську
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височину, що розгром оточених завершився на правому березі
Бугу, а не біля Почап і Княжого, хоч там ще до кінця 23 липня
здійснювалися відчайдушні атаки за вихід з оточення.
Однак останніми роками вже значно важче стало приховувати
правду, і деякі російські дослідники почали критично переглядати
поширені в радянський час міфологічні оцінки і цифри, зокрема й
ті, що стосуються битви під Бродами. Наприклад, Д.Шеін в книзі
”Танки ведет Рыбалко” (2007), що присвячена діям 3-ої
гвардійської танкової армії, стверджує, що ”потери противника
составили около 20 тыс. солдат и офицеров убитыми, около 13 тыс.
чел. сдались в плен” [16]. Отже, разом 33 тисячі. Це вже ближче
до 25 тисяч втрат, названих С.О.Андрющенком, ніж до 47 тисяч,
що подавало Совинформбюро, а тим більше до 55 тисяч маршала
І.С.Конєва.
Ще далі в оцінці дій німецького ХІІІ армійського корпусу і,
зокрема, дивізії ”Галичина” пішов Е.Перемітін, науковець з
Томська. У своїй статті ”Дивизия ”Галичина” в битве под Бродами
в июле 1944 г.” він день за днем описав дії дивізії з 14 по 24 липня,
справедливо стверджуючи , що саме на світанку 24 липня
закінчилася ця битва і значній частині оточених пощастило
прорвати кільце оточення .
Е.Перемітін відзначає і успішну контратаку 30-го полку
дивізії, який 15 липня зупинив наступ радянських частин, хоч
останні переважали чисельно і мали значну танкову підтримку. 17
липня велися жорстокі бої біля Колтова, Кругова, Пеняків, Гути
Пеняцької. Хоч червоноармійські війська, отримавши підтримку
бронетанкових сил та авіації, переважали сили дивізії у 6-7 разів,
але вони не змогли прорвати її оборону.
Е.Перемітін віддає належне героїзму воякам ”Галичини” і під
час прориву з оточення: дивізійна зенітна батарея біля дороги між
Білим Каменем і Жулицькою горою збила 5 літаків противника, а
біля Княжого українці знищили 10 танків.
На відміну від Д.Шеіна, який стверджує, що 91-а танкова
бригада, разом з іншими радянськими частинами, не допустила
прориву противника, І. Перемітін говорить не тільки про порівняно
успішний прорив з оточення, але й зауважує, що у цих боях ”91-а
танковая бригада ”Проскуров” ( из 3-й гвардейской армии маршала
Рыбалко) была почти полностью уничтожена”
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Причини значних втрат. Прорив частин XIII армійського
корпусу міг бути
значно успішнішим, якби відбувся удар
назустріч оточеним
8-ї танкової дивізії. Як згадував Ф.В.
Меллентін, генерал Балк доручив йому командування 8-ю
танковою дивізією і створення ударного угруповання для
”спасения 40 тыс. наших окруженных товарищей. В целях
лучшего управления я подчинил на ночное время пехотные части
на переднем крае командиру танкового полка. На рассвете … я, к
своему удивлению, обнаружил, что наша пехота, которая через
полчаса должна была начать атаку, отходит на юг. Когда я
обратился за разъяснением к командиру танкового полка, он
признался, что отступление происходит по его приказу, так как он
хотел произвести перегруппировку частей перед атакой. Я
немедленно отстранил его от командования, но это новое
проявление
недисциплинированности
причинило
нам
непоправимый ущерб. Было упущено необходимое время, а
русские, кроме того, заметили наше передвижение. С невероятной
быстротой они создали новые минные поля и сосредоточили свои
танки и артиллерию. В такой обстановке мне оставалось только
отказаться от атаки” [7, с.238-239].
Отже, знову ж та сама 8-а танкова дивізія, яка 15 липня 1944
р., всупереч наказу, змінила напрям контрудару, і фактично
допустила прорив радянських частин до Єлихович і Зозулів,
створення Колтовського коридору та оточення з півдня XIII
армійського
корпусу,
цього
разу
знову
через
”недисциплінованість” зірвала операцію з визволення оточених,
змусивши їх самим прориватися з котла.
За словами Ф.В. Меллентіна, оточено 40 тисяч німецьких
солдатів і ”большая часть окруженных войск была спасена”.
Однак кількість врятованих видається перебільшеною. Найбільш
вірогідна цифра – 15-16 тисяч, хоча з цього приводу ще тривають
дискусії дослідників.
Розпочавши наступ
на Подільську височину, німецьке
командування, схоже, не дуже здогадувалося, яка небезпека
нависла над військами Червоної армії, що наступали на Львів.
Адже своїм ударом XIII корпус на чотири дні перетяв
”Колтівський коридор” – основний шлях постачання наступаючих
військ. Це могло стати для окремих частин не просто невдачею, але
й катастрофою – наступаючі самі могли потрапити в оточення.
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Саме тому командуючий фронтом повернув назад частину військ і
задіяв усю можливу авіацію. Досить сказати, що з 19 по 22 липня
авіація здійснила 2 340 літако-вильотів, з них понад 1 200 –
бомбардувальними і штурмовими літаками. Участь артилерії
красномовно демонструє пропонована картосхема.
Запеклий опір німецьких частин у ”Бродівському котлі”, де були
сковані значні сили Червоної армії, не дав змоги
військам 1-го
Українського фронту виконати основне завдання – оточити і
розгромити львівське угруповання військ. Німецькі частини успішно
відбили перші атаки, а згодом безперешкодно залишили Львів…
Говорячи про проведення Львівсько-Сандомирської операції,
маршал Г.К.Жуков у своїх “Спогадах” з докором наголосив, що
історики вельми однобоко пишуть про цю операцію, випускаючи
негативні аспекти.
”Розвідка 1-го Українського фронту цілком не змогла розкрити
всю систему оборони противника, не виявила дислокації
оперативних резервів німецького командування і насамперед його
бронетанкових військ…” Були допущені серйозні прорахунки в
артилерійській стрільбі та авіаційному бомбуванні, організації
танкової підтримки піхоти… ”Стріляли багато, а потрібних
результатів не вийшло…”, – резюмував маршал [4, с.667].
Жуков, безперечно, мав на увазі насамперед наступ 1-го
Українського фронту на головному - львівському напрямку.
Для прориву німецької оборони на 14-кілометровій ділянці
(між с. Гнідава (суч. Пісочне) і с. Богданівка) зосереджувалися
надзвичайно великі сили – 15 дивізій 60-ї армії і 38-ї армії, а також
4 танкові, 2 механізовані, 1 кавалерійський корпуси і 2
артилерійські дивізії прориву. Наступ ударного угруповання
підтримувало 5 авіаційних корпусів 2-ї повітряної армії. Як
зазначав командуючий І Українським фронтом Конєв, на ділянках
прориву вдалося досягти ”абсолютного превосходстава в силах и
средствах: в людях – почти в 5 раз, в орудиях и мінометах – в 6-7
раз, в станка и САУ – в 3-4 раза” [ 5, с.64]. Тому цілком реальним
виглядало завдання стрілецьким корпусам 60-ї армії: упродовж 14
липня прорвати оборону противника і вийти на рубіж Підгірці –
Сасів – Плугів, а наступаючій у місці прориву 60-ї армії 3-ї
гвардійській танковій армії – на рубіж
Сасів – Жуличі –
Вороняки – Оберлясув.
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Однак активний опір на цій ділянці, зокрема
дивізії
”Галичина”, зірвав радянські плани і бої тут тривали ще більш як
тиждень. Тож не випадково до останнього часу залишався
секретним наказ командуючого Українським фронтом І.С.Конєва
про наступ на львівському напрямку, а назву ”ЛьвівськоСандомирська операція” історики придумали заднім числом.
До речі, у штабі 23-го стрілецького корпусу, наступ якого,
незважаючи на абсолютну перевагу, зупинила дивізія ”Галичина”,
перебувала група ”почесних” гостей – партійне керівництво для
Львівської області на чолі з першим секретарем обкому КПУ
Грушецьким. Гості планували саме з цим стрілецьким корпусом
найшвидше потрапити до Львова. Однак дивізійники ”Галичини”
завадили швидкому і тріумфальному в’їзду партійних функціонерів до столиці галицького краю [1, c. 173].
Оцінюючи участь ”Галичини” у битві під Бродами,
начальник штабу дивізії майор Вольф Дітрих Гайке у своїх
спогадах з красномовною німецькомовною назвою ”Вони бажали
свободи ” стверджує: ”Дивізія не підвела, а навпаки, з найбільшою
вірністю виконала свої обов'язки у боях з ворогом. Якщо доля не
нагородила її великою перемогою, в цьому не вина Дивізії, а збігу
надто нещасливих обставин…”
Під Бродами дивізія ”Галичина”, за оцінкою В.Д. Гайке, .
”ввійшла у бої, маючи 11 000 вояків…. Втратила близько 7 000
вояків. Більшість вояків загинули або поранені попали в руки
большевикам. Можливо, що деякі з поранених перебували у
військових шпиталях і по видужанні повернуться до Дивізії. Інші
були приєднані до деяких німецьких військових одиниць, як
виявили розшуки й запити у 18-ій СС-дивізії (18. SS-FreiwilligenPanzergrenadier ”Horst Wessel”) в районі міста Ясла. Багато вояків,
які пропали, опинилися ймовірно поза фронтовими лініями і там
або змішалися з населенням, або приєдналися до УПА11. Штаб
Дивізії розраховував, що з часом до Дивізії повернеться ще багато
вояків, так що всіх поворотців з-під Бродів буде близько 3 000”.
11

Дослідники Другої світової війни називають різну кількість вояків
”Галичини”, які після Бродівської битви продовжили боротьбу в рядах УПА.
Цифри ці здебільшого коливаються між 500 і 2000, цілком співвідносяться
з даними Гайке. Адже серед 7 тисяч втрат - це полеглі і полонені, а також
значна частина тих, що пропали безвісти. За оцінкою самих учасників подій,
це не менше тисячі. У них не було особливої надії змішатися з населенням чи
бути мобілізованим до лав Червоної армії, тому шлях лежав один - до УПА.
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Позитивно оцінили участь ”Галичини” і вищі кола Німеччини,
відзначивши, що навіть досвідченіші німецькі з’єднання не змогли
протистояти Радам і зазнали подібних втрат. Тому було прийнято
рішення про відновлення дивізії.
Сучасні дослідники встановили, що загалом повернулося з-під
Бродів 3622 вояки ”Галичини” [Наврузов та ін.] Враховуючи, що в
навчально-запасному полку дивізії, який не входив до її складу,
було ще майже 9 тисяч чол., то відновлення дивізії виявилося не
надто складною справою.
* * *
Добре, що настав той час, коли можна віддати належне
історичній правді і, зокрема, воякам дивізії ”Галичина”. Хоч треба ще
докласти багато зусиль, аби витіснити сформовані радянською
пропагандою ярлики зрадників, злочинців чи просто ”гарматного
м’яса”.
Вони не зрадники, бо не зрадили свій народ, а обрали свій
шлях добувати йому свободу. Навіть американські і англійські
союзники Сталіна не погодилися видати Радянському союзу на
розправу дивізійників, на відміну, наприклад, від РОА (Российской
освободительной армии генерала Власова), що потрапила у
сталінські концтабори.
Вони не злочинці і ніхто не засуджував їх на Нюрнберзькому
процесі, хоч радянська пропаганда говорила цілком протилежне.
Була засуджена нацистська ідеологія, злочини поліційних відділів
СС, до яких не мали прямого відношення фронтові частини зброї СС.
Врешті, вони не були ”гарматним м’ясом”.. Тому що їм довірили
сучасну зброю і цілий рік вчили воювати... Цілий рік вишколу... Як
би ж так чинили з новобранцями більшовики, то б не полягло сотні
тисяч мобілізованих після радянського ”визволення” у 1944 році12...
Вони б просто не встигли закінчити вишкіл…
12

Під час боїв у Жуличах загинуло чимало бійців Робітничо-селянської
Червоної армії, мобілізованих навесні 1944 року з центральних і східних
областей України., зокрема, з нинішньої Хмельниччини. Прізвища Іллі
Бондаренка, Аркадія Данюка, Кіндрата Музичука, Івана Герасимюка, Івана
Цимбалюка, Михайла Ковальчука, Кирила Мазуркевича, Терентія
Пушкарука, Кузьми Гирла та інших полеглих солдатів 246-ї Шумської
дивізії промовляють самі за себе. Велика трагедія українського народу
полягала в тому, що його сини змушені були воювати не тільки у різних
чужинецьких мундирах, але й одні з одними.
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Ветеран німецько-радянської війни жуличанин Михайло Гнип
у тісному колі розповідав, як у 1944 році після мобілізації до
Червоної армії новобранцям
видали поржавілі гвинтівки і
наказали чистити, щоб готуватися до бою... Коли командир –
українець із Східної України – через який час перевірив роботу, то
виявилося, що майже вся зброя залишалася брудною. Він зміряв
поглядом новобранців, зібрав їх окремо від інших солдатів і
несподівано сказав:
– Я розумію, що не хочете воювати з німцем. Не вважаєте
його ворогом... Але вибору у вас немає. Німець не буде гадати,
хто перед ним – солдат-українець з Галичини чи росіянин із
Сибіру... Він буде у вас стріляти як у ворогів.... Якщо ви його не
вб’єте, то він застрелить вас... А не підете в атаку – потрапите під
трибунал...
Під час наступної перевірки вся зброя була старанно
вичищена....
Добре, що новобранцям потрапив такий командир... І добре,
що їм дали зброю, а не змушували, як не раз свідчили фронтовики,
самим здобувати її в бою, щоб ”змити провину за перебування під
німецькою окупацією”... Саме такі епізоди зафіксував у своєму
щоденнику Олександр Довженко..
Так, дивізійникам не судилося здобути такої слави, як
Українським січовим стрільцям. І хоч у березні 1945 року
”Галичина” таки стала Першою Українською дивізією Української
національної Армії і прийняла присягу на вірність Україні, воякам
не судилося головного – підняти і встановити прапор незалежної
держави. Та все ж, продемонструвавши зразки героїзму і
самопожертви, дивізійники продовжили українську військову
традицію, підготували тисячі відважних вояків, у т. ч. тих, хто
після Бродівської битви продовжували збройний чин в рядах
Української Повстанської Армії. А ще заявили перед світом, що
українці при найменшій нагоді і різним чином завжди готові
боротися за незалежну Україну …
З цього приводу прикро чути твердження деяких сучасних
істориків і політологів, що Україна у 1991 році здобула свою незалежність безкровно. Надзвичайно хибна думка. Навряд чи не залежність стала б реальністю, якби не тисячі і мільйони жертв у ХХ
столітті – під прапором УНР і ЗУНР, в рядах УПА, у підпіллі ОУН
чи у складі дивізії ”Гиличина”. Саме тому Броди, як і Крути, назавжди залишаться яскравою сторінкою нашої національної історії.
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ПІД ПРАПОРОМ УПА

Однією з найбільш яскравих сторінок новітньої української історії
є боротьба за незалежну державу Української Повстанської Армії.
У відомій повстанській пісні співається:
Там десь далеко на Волині
Повстала армія УПА,
Щоби воскресла Україна
І засіяла свобода.
Слова ”далеко на Волині” вельми добре локалізують місце
зародження збройних частин українського руху опору, бо до
нього має стосунок не тільки Волинь, але й сусіднє Полісся. З
приводу цього немає жодного сумніву як серед істориків, так і
широкого громадянства. Інша справа з датою народження УПА.
Найбільш поширеною версією є жовтень 1942 року. І не
випадково саме на свято Покрови Святої Богородиці – 14 жовтня
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– проводяться основні заходи на честь УПА. Однак серед сучасних
дослідників української національно-визвольної боротьби ця дата
нерідко викликає певні заперечення. Тому на цьому варто
зупинитися детальніше.

ЗАРОДЖЕННЯ УПА
До числа ґрунтовних та об’єктивних досліджень з історії
національно-визвольних змагань українського народу належить
праця Володимира Косика ”Україна під час Другої світової
війни. 1938 – 1945” [5]. Автор – представник української
діаспори у Франції – досліджував український резистанс на
матеріалах з німецьких архівів крізь призму взаємовідносин між
Німеччиною та Україною. Не випадково перше видання цієї
праці, що побачила світ 1986 року французькою мовою у
Парижі, так і називалася – ”Націонал-соціалістична Німеччина й
Україна”. Автор послуговувався і численними українськими
джерелами – багатотомними ”Літописами УПА”, спогадами та
дослідженнями представників різних таборів: ОУН –Б, ОУН-М,
УНРівців.
У підрозділі ”Створення Української Повстанської Армії”
Володимир Косик підтримує версію про початки УПА в жовтні
1942 року, коли в районі Сарн зібралося перше значне формування
українських бійців-націоналістів на чолі з ”Остапом” – Сергієм
Качинським. Невдовзі повстали загін сотника ”Довбешки –
Коробки” та інші відділи повстанців, які прийняли назву
Українська Повстанська Армія. Однак в іншому місці автор
фактично заперечує тезу про жовтень 1942 року і переносить дату
на початок весни 1943 року.
Володимир Косик визнає, що навесні 1943 року в українському
русі опору існували три течії, які за прізвищами своїх керівників
Степана Бандери, Тараса Бульби-Боровця та Андрія Мельника
називалися бандерівцями, бульбівцями і мельниківцями.
На думку автора, ”найважливішою була течія, що почала
формуватися з березня-квітня… на базі ОУН Бандери, а саме
Українська Повстанська Армія (УПА). У квітні 1943 року вона
налічувала приблизно 8.000-10.000 чоловік, що входили до
збройних відділів. У червні 1943 року її кількість подвоїлася і її
сила постійно зростала” [5, с. 370 ].
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На весну 1943 року вказують тодішні офіційні матеріали
ОУН (Б), що вміщені у тій же праці.
21-25 серпня 1943 року відбувся ІІІ Надзвичайний Великий
Збір ОУН (Б), у матеріалах якого зазначається, що початок
збройної боротьби проти німецького і радянського імперіалізму
поклала 3-я конференція ОУН, що відбувалася, до речі, у нашому
краї – на хуторах Теребежі та Волойки біля Олеська. Цитуємо:
”Провід ОУН на ІІІ-ій Конференції в лютому 1943 року зважив
стан внутрішніх сил та сил ворога, розглянув зовнішні політичні
обставини для військової дії. Після цього на теренах Полісся й
Волині виступили перші збройні відділи Української Повстанської
Армії (УПА)” [5, с. 693 ].
Немає підстав сумніватися у хронології подій, означеній
безпосередніми учасниками і керівниками бандерівського крила
ОУН. Вже у березні 1943 року ОУН (Б) випустила листівку, в якій
повідомила про початок української національної революції і
закликала населення вступати до ”бойових груп Організації
Українських Націоналістів (ОУН)” [5, с. 681].
Так і хотілося прочитати у листівці – ”вступайте до УПА!”,
але замість цього заклик долучатися ”до бойових груп ОУН”. І це
не випадково. ОУН Степана Бандери виводила початки УПА від
своїх партійних боївок, які насправді діяли в жовтні 1942 року.
Однак наприкінці 1942 і на початку 1943 року вони називалися
”бойовими групами” ОУН-Б. У той час назва ”Українська
Повстанська Армія” стосувалася лише партизанських загонів
Тараса Бульби-Боровця, які вже мали свою довгу і славну історію.
З вибухом німецько-радянської війни у 1941 році Тарас
Бульба-Боровець організував військовий загін для боротьби із
залишками радянських військ і групами червоних диверсантів.
Свою формацію, що діяла з липня до середини листопада 1941
року, він назвав ”Поліська Січ” – УПА. В очах німців це була
українська міліція, а українські чільники, особливо уряд
Української
Народної
Республіки
в
екзилі,
якому
підпорядковувався Бульба-Боровець, розглядали його як зародок
Української армії, сподіваючись на повстання інших січей –
Волинської, Галицької, Подільської [5, c. 13].
Сувора воєнна дійсність не допустила такого розвитку подій.
Коли влада на Поліссі перейшла від військового командування до
цивільно-окупаційних органів, то вони відмовилися толерувати
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”Поліську Січ”, тим більше визнавати її як окрему військову
одиницю українців силою до 10 тисяч багнетів. Січовикам
запропонували стати поліцаями, однак вони відмовилися служити
новому наїзнику. Тож в листопаді 1941 року було прийнято
рішення про офіційний розпуск ”Поліської Січі” УПА і перехід
бойових груп на партизанські форми боротьби. У грудні 1941
УПА постала Українська
року замість ”Поліської Січі”
Повстанська Армія, в назві якої зникла регіональна прив’язка.
Своєю метою вона поставила захист українського населення від
німецьких репресій, а також від більшовицьких диверсантів і
партизанів .
З весною 1942 року повстанці почали завдавати дошкульних
ударів по німецьких установах і жандармських постах, по
стратегічних об’єктах, що стало відплатою за німецький терор і
репресії. Особливо показовою стала Шепетівська операція, коли в
ніч на 19 серпня 1942 р. кілька сотень – ”летючих бригад” УПА
захопили Шепетівку – важливий залізничний вузол. Повстанці
здобули багато зброї і військового майна, звільнили два
транспорти з невільниками, яких готували до відправки на роботи
до рейху.
Слава про УПА рознеслася не тільки українськими землями,
але й долинула до Москви. Від Генерального штабу Червоної
армії надійшла пропозиція про переговори, що відбулися у вересні
1942 р. Радянську делегацію очолював підполковник Лукін, який
згодом став одним з командирів загону спеціального призначення
Д.Медведєва. Потім відбулися перемовини з представниками
німецької окупаційної влади, зокрема, начальником служби
безпеки (СД) Волині-Поділля Пютцем. У всіх цих дипломатичних
битвах Тарас Бульба-Боровець сміливо відстоював українські
інтереси і не давав себе використати як німецьким, так і
радянським силам. У переговорах з німцями Бульба-Боровець
домагався звільнення українських політичних в'язнів, зокрема
Степана Бандери [13, с. 133].
Навесні 1943 року справді існували, як пише Володимир
Косик, три течії в українському русі опору – бандерівці,
мельниківці і бульбівці. Можна погодитися з автором, що
мельниківці у воєнному плані були слабшими за бандерівців. За
його оцінками, у відділах ОУН Мельника ”навесні 1943 року було,
мабуть, 2000-3000 чоловік”[5, с. 371].
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Однак немає сумніву, що найвпливовішим на той час став
рух, очолюваний Тарасом Бульбою-Боровцем, тобто Українська
Повстанська Армія. За даними Косика, її загони налічували 4–6
тисяч чоловік. Начебто трохи менше, ніж 8-10 тисяч у ОУН
Бандери, однак Володимир Косик, задля справедливості, зробив
суттєве уточнення, якого немає при оцінці сил бандерівців і
мельниківців. При потребі рух Тараса Бульби-Боровця міг би
”змобілізувати, мабуть, ще одну десятку тисяч”. [5, с. 371]. І таке
уточнення було цілком не зайвим. Адже, за німецькими
джерелами, загони Бульби-Боровця мали на той час до 20 тисяч
осіб [13, с. 133].
Тож не випадково саме представник Проводу ОУН Бандери
звернувся до Бульби-Боровця з пропозицією розпочати переговори
про спільну боротьбу всіх революційних сил в рядах УПА”.
Під час першого раунду переговорів 9 березня 1943 року була
досягнута домовленість по двох пунктах – щодо головного
командира УПА Бульби-Боровця і щодо перейменування бойових
груп ОУН (Б) і ОУН (М) на УПА. На цій підставі збройні відділи
ОУН(Б) стали називатися УПА. Однак подальші переговори були
зірвані. Бандерівці відмовилися формувати спільний фронт з
бульбівцями і мельниківцями і почали створювати свої окремі
військові структури [1, с. 201-206]. У результаті утворилося дві
Українські Повстанські Армії:
одна під проводом БульбиБоровця, а іншу очолив Климів-Легенда.
Оголосивши про початок української революції, ОУН(Б)
розпочала широку мобілізацію людей до своїх збройних відділів, а
згодом,
зміцнівши, повели боротьбу і зі своїми політичними
противниками – мельниківцями і бульбівцями.
Останні не
відважилися підняти зброю проти бандерівців під час роззброєння
їхніх відділів, хоч такі акції не відбувалися без втрат. Щоб
уникнути загрозливішого протистояння і звести до мінімуму
пролиття братської крови, Тарас Бульба-Боровець змушений був
відступити. У серпні 1943 року він вирішив перейменувати свої
уцілілі відділи на Українську Народну Революційну Армію
(УНРА).
Українська Повстанська Армія повністю перейшла під
політичний провід ОУН (Б).
У своєму подальшому розвитку УПА ще пройшла кілька
етапів, які досить добре висвітлені у літературі і не викликають
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серйозних розбіжностей в оцінках. Це і реорганізація УПА в
грудні 1943 року, коли на базі відділів Української Національної
Самооборони в Галичині почали діяти УПА-Захід. Щоб
розширити політичну базу українського руху опору, ОУН (Б)
зініціювала створення у липні 1944 року Української Головної
Визвольної Ради – багатопартійного підпільного парламенту і
воюючої
Генерального секретаріату – підпільного уряду
України, якому стала підпорядковуватися
значною мірою
надпартійна УПА.

”ПЛІСНЕСЬКО” – ТАКТИЧНИЙ ВІДТИНОК
ВІЙСЬКОВОЇ ОКРУГИ №2 ”БУГ” УПА-ЗАХІД
Ліси і гори над Горішнім Західним Бугом стали місцем
багатьох знакових подій в історії ОУН і УПА.
17-21 лютого 1943 року біля Олеська (поблизу сіл Волуйки і
Теребежі) відбувалася 3-я Конференція ОУН-Б . Як свідчать
матеріали радянських органів державної безпеки, її скликали з
ініціативи Романа Шухевича, коли той перейшов на нелегальне
військової референтури
становище і став керівником
Центрального Проводу ОУН. Довідка МДБ констатує, що ”на этой
конференции Шухевич поддержал взгляд о необходимости
организации
всенародного
вооруженного
протинемецкого
восстания» [15, с. 92]. Таким чином, саме 3-я Конференція поклала
початок активного формування збройних відділів бандерівців, котрі
на Волині і Поліссю стали називатися УПА, а в Галичині – УНСа –
Українська Національна Самооборона.
У лютому 1944 року біля Білого Каменя перебував один з
провідних діячів ОУН і УПА Ростислав Волошин. Тут він проводив
переговори, що закінчилися згодом ухвалою про ненапад між УПА
і Угорською армією.
Важливі організаційні структури вищого командування УПА
розміщувалися у нашому краї і в пізніші часи, зокрема Головного
Не випадково після вишколи у
Військового Штабу УПА.
старшинській школі ”Олені” в Карпатах
група випускників
отримала наказ йти на Золочівщину у розпорядження ГВШ УПА в
район Скваряви. На початку січня 1945 року відбулася зустріч з
головним командиром УПА Тарасом Чупринкою (Романом
Шухевичем), який призначив одного зі старшин – Костя
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Гіммельрайха – командиром відділу спеціального призначення [19,
с. 334].
Одним з центрів організаційної мережі ОУН і УПА стала
Гавареччина. Заховане у лісах, позбавлене добрих шляхів для
військових транспортів, село спочатку планувалося перетворити на
партизанський табір, і саме тут
почали своє формування
підвідділи, що стали згодом ядром сотні ”Дружинники”. На
початку – бойові товариші Романа Шухевича по ДУНу – Дружині
Українських Націоналістів, сформованої 1941 року перед німецькорадянською війною. Однак згодом переважила думка, що
Гавареччину краще використовувати як підпільний організаційний
центр і не привертати до неї уваги ворогів. Тому ”Дружинники”
перенеслися до Станимирівських лісів поблизу Глинян.
У Галичині, як відомо, відділи Української Національної
Самооборони почали створюватися влітку 1943 року. Не стала
винятком у цьому плані і Золочівщина.
Організаційно до
Золочівської округи ОУН входив не тільки Золочівський, але й
Бродівський повіт. І саме Вороняцькі гори ГологороКременецького кряжу стали місцями формування і вишколу
перших збройних загонів.
Вже наприкінці серпня 1943 року постав перший відділ УНС,
що базувався
в районі сіл Черниця та Боратин (сучасний
Бродівський район). На початку він складався з двох десятків
добровольців з навколишніх сіл. Першим командиром став Василь
Кіпран – ”Музика” з села Брахів Олеського району, але вже у
вересні його замінив Роман Загоруйко – ”Лапайдух” – з Підгорець.
Роман Загоруйко навчався у Львові, однак влітку 1943
пройшов вишкіл у підстаршинській школі ОУН біля Поморян і за
наказом військового референта Золочівської округи ОУН Михайла
Гачкевича – ”Карого” перебрав командування над відділом. Після
прискореного військового та ідейно-політичного вишколу бійці
”Лапайдуха” розпочали збройні акції.
Разом з ними часто діяла боївка польової жандармерії під
командуванням Михайла Карпія – ”Чорногори”, уродженяця села
Кути біля Олеська. Він служив в українській поліції у Підгірцях і
коли треба було перейти до підпільно-партизанської боротьби, то
імітував своє вбивство за допомогою простреленої і окровавленої
поліцейської шапки, яку знайшли наступного дня після втечі. Це
”Чорногора” зробив для того, щоб німецька жандармерія не
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довідалася про його перехід до повстанців і щоб за це не потерпіла
його родина [7].
На думку дослідників, саме боївка ”Чорногори” і відділ УНСи
”Лапайдуха” поклали початок українським збройним формуванням
Надбужанщини. Після них постали відділи УНСи Івана Котули –
”Іванка” (район Малого Тростянця),
Мар’яна Кравчука –
”Малинового” (район Соколівки і Брахівки біля Олеська) та
інші.
Значний підрозділ сформував Роман Гуда – ”Тигр”,
уродженець села Бужок, колишній капрал польської армії. Влітку
1943 він був інструктором підстаршинської школи біля Поморян, а
згодом розпочав формування і вишкіл власного відділу. За
деякими даними, саме він базувався біля Гавареччини і
навколишніх
сіл,
поповнивши
свій
відділ
місцевими
добровольцями.
Створені в тих чи інших місцях відділи, спочатку не відходили
далеко від місць своєї дислокації, але після вишколу почали
рейдувати
селами
Бродівського,
Олеського,
Бузького,
Золочівського і Перемишлянського районів.
У грудні 1943 року відділ ”Лапайдуха”, що на той час
складався вже з чотирьох роїв і прирівнювався до чоти, на
пропозицію місцевої мережі ОУН вирушив у район Олеська, щоб
провести акцію проти місцевого ляндвірта. Німецький господарник
проявляв неприховану ворожість до українського населення, і його
вирішили покарати. Підпільники з ОУН
довідались про
приблизний маршрут лянвірта і частина відділу УНСи влаштувала
засідку. Однак при зустрічі з
німцем та його охоронцями
трапилося непередбачене. Бійці УНСи не зуміли вчасно зупинити
бричку, запряжену гарними породистими кіньми, візник вдарив
батогом – і коні понеслися вихором. Сільські хлопці, виховані в
любові до свійських тварин, були настільки замилувані кіньми, що
не відважилися стріляти по них, і ляндвірта висмикнувся з їхніх
рук…
Командування відділу було прикро вражене невдачею, але поіншому оцінювали цю подію підпільники. Засідка українських
повстанців настільки налякала німецького чиновника, що він різко
змінив своє ставлення до місцевих людей. Практично не виїжджав з
Олеська і став досить поміркованим. Тож мети операції була
досягнуто…
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Біля Олеська ”Лапайдух” познайомився зі своїм колегою по
боротьбі командиром відділу УНСи ”Малиновим”, а потім вирішив
перепочити на Гавареччині. Але бійці не встигли розквартируватися,
як ”Лапайдуху” передали грипса з настійною вимогою негайно
залишити село і в майбутньому намагатися його оминати.
”Лапайдух” був немало вражений. Адже це трапилося вперше,
коли прихід його вояків виявився небажаним для галицького села.
Він здогадувався, що тут перебуває хтось з вищого проводу і тому
не можна село розконспіровувати. Він звелів одному з бійців,
уродженцю Гавареччини ”Вітровому”, потай розвідати ситуацію.
Загоруйко – ”Лапайдух” не помилився. Як довідався ”Вітровий
у своїх батьків, у селі справді перебували ”гості”, хоч справжнього
їхнього становища в організації ніхто не знав. Існувала мережа
великих криївок, де постійно проводилися різні наради і зустрічі,
весь час перебували організаційні люди, працювала підпільна
друкарня.
Віділ ”Лапайдуха” залишив Гавареччину
і у супроводі
місцевого зв’язкового рушив на південний схід – через Жуличі і
Єлиховичі до Малого Тростянця… Рейд пройшов спокійно, без
збройних сутичок.
Наприкінці 1943 року відбулася реорганізація українських
збройних сил і на основі Української Національної Самооборони
Львівської області була створена військова округа 2 ”Буг” УПАЗахід, що згодом поділялася на тактичні відтинки. Золочівська
округа стала Тактичним відтинком 11 ”Пліснесько”. Розпочався
процес формування більших відділів УПА.
У січні-лютому 1944 року постала перша сотня УПА під
командуванням ”Корнієнка”, згодом ”Чорногори”, а навесні 1944 р. –
перший курінь, який очолив Григорій Котельницький – ”Шугай”.
Найбільшої своєї
потуги тактичний відтинок досягнув
наприкінці весни – на початку літа 1944 року. На той час він
складався з 2-х куренів.
Перший під назвою ”Сірі вовки” знаходився під командою
Григорія Котельницького – ”Шугая”, який одночасно командував
ТВ ”Пліснесько”1.
1

Григорій Котельницький – “Шугай” став першим лицарем Срібного хреста
бойової заслуги 1-го класу, нагороджений згідно з наказом ГК УПА Романа
Шухевича – “Тараса Чупринки” від 25.04.1945 р.

Образки з історії Жулич

169

До складу куреня входили три сотні:
1) Сотня ”Дружинники” під командою Романа Гуди – ”Тигра”.
На початку червня 1944 року його змінив колишній чотовий цього
відділу ”Свобода” – за однією з версій, виходець з Київщини, за
іншою – з Волині, колишній лейтенант Червоної армії.
2) Сотня ”Витязі”
Івана Котули – ”Іванка”, який став
командиром сотні після ”Чорногори”. Згодом ”Іванка” замінив
Володимир Федорків – ”Оверко” з Ожидова.
3) ”Непоборні” – командир Мар’ян Кравчук – ”Малиновий” з
Красного.
Другий курінь УПА (трапляється назва ”Романовичі”) сформований під командою ”Ненаситця”, а згодом командування
перебрав Михайло Гачкевич – ”Карий”, у 1943 році – військовий референт Золочівської округи ОУН, один з організаторів відділів УНСи.
До складу куреня ввійшли сотні:
1) Романа Загоруйка – ”Лапайдуха” з с. Підгірці (тепер
Бродівського району).
2) Михайла Ковалишина – ”Опоки” з с. Переволочна (тепер
Буського району).
3) Михайла Цимбалка – ”Ткаченка” з с. Суховоля (тепер
Бродівського району).
Поряд з цими сотнями відбувалося активне формування інших
відділів. Наприклад, 2-ої сотні ”Дружинників”. Вона проходила
вишкіл біля Малого Тростянця, а згодом перейшла на Холмщину
[4, 16].
У період нацистської окупації бойові завдання відділів УПА
зводилися до т. зв. ”самооборонних дій”, про які йдеться
в одній з інструкцій ГВШ УПА від 24 грудня
1943 р.: ”Найвищим завданням хвилини є активно зберегти
якнайбільше фізичних, духовних і матеріальних сил і засобів
нації для вирішального моменту боротьби. У зв’язку з цим УПА
переводить у терені тільки самооборонні дії. Самооборонні дії
мають за завдання при найменшій власній втраті сил і засобів
зорганізуватися, вишколитися і зберегти якнайбільше фізичних,
духовних та матеріальних сил нації для слушного моменту” [21,
арк. 219].
У той час поширеними були сутички з невеликими німецькими
частинами з метою захоплення зброї та військового спорядження,
сутички з червоними партизанами і польськими боївками. У
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публікаціях
найчастіше
згадуються
сотні
”Чорногори”,
”Лапайдуха”, ”Малинового”.
Ситуація докорінно змінилися з поверненням у липні 1944 року
радянської влади, коли фронт боротьби тією чи іншою мірою зачепив
не тільки кожний населений пункт, але й кожну сім”ю. У донесення
та повідомлення почали потрапляти Жуличі та сусідні села.
29 листопада 1944 р.
На село Білий Камінь, у якому
розміщувався гарнізон НКВД,
здійснив напад відділ УПА,
переодягнений у мундири енкаведистів. Розголос про цю подію був
настільки широкий, що потрапив до праць зарубіжних авторів. Згідно
з польськими джерелами, під час збройної акції загинуло 5 функціонерів НКВД, 7 солдат Червоної армії, 18 бійців місцевого винищувального батальйону і кілька партійних активістів [20, с. 301].
Як встановили сучасні дослідники, напад на гарнізон НКВД
здійснила чота ”Вітрового” з сотні ”Дружинники”. Повстанці не
зазнали жодних втрат.
6 травня 1945 р. Опергрупа Олеського райвідділу НКВД, в лісі
біля села Белзець [Почапський ліс біля Гончарівки. – А.К.]
потрапила в засаду боївки СБ, чисельністю до 20 чоловік. У
перестрілці загинули старший уповноважений райвідділу НКВД
Горленко і 4 бійці винищувального батальйону, отримали
поранення завідуючий військовим відділом райкому КП(б)У
Дулін і 2 бійці винищувального батальйону [14, с. 71-72].
29 травня 1945 р. ”Невідома банда” чисельністю до 50 чоловік
здійснила напад на село Сасів. ”Бандити” спалили документи
сільради, відібрали 1200 рублів грошей у фінагента і роззброїли 8
бійців винищувального батальйону, забравши у них кулемет,
автомат і 8 гвинтівок.
Донесення констатувало: ”Бойцы истрибительного батальона,
сдавшие оружие бандитам без сопротивления, арестованы. Ведётся
следстивие и поиск бандитов» [14, с. 84]..
2 червня 1945 року. На дорозі між селами Жуличі і Городилів
невідомими ”бандитами”
із засади вбитий директор
райпромкомбінату Лисий Л.В. На місце прибула опергрупа
райвідділу НКВД. Як повідомлялося в доповідній записці,
опергрупою ”проведена операция, в результате которой изьято для
выселения 19 членов участников УПА». [14, с. 90].
22 травня 1946 р. Повстанці роззброїли станицю стрибків у
Хильчицях.
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10 грудня 1946 р. О 2 годині ночі у селі Жуличі невідомими,
одягнутими у форму військовослужбовців радянської армії, забрано
уповноваженого райкому КП(б)У України по хлібозаготівлях
І.Синельникова. Оперпгрупою РВ МВД під час розшуку
”бандитів” і забраного затримано 2-ох ”бандпосібників”2.
25 квітня 1947 р. На Ушні атентатники ОУН вбили насланого
майора – організатора колгоспу.
30 травня 1947 р. Недалеко від хутора Волуйки повстанці
влаштували засідку, у яку потрапило партійно-радянське
керівництво Олеського району. Від щільного вогню загинули
перший секретар райкому партії Кухаренко і штатний пропагандист
Артимов, серйозні поранення отримали голова райвиконкому
Штурман і голова сільради Білого Каменя Хамула. Здобуто
зброю [19, с. 336].
16 червня 1947 р. У Жуличах загинув від рук українських
повстанців старший лейтенант МВД Коновалов, який мав сумну
славу серед місцевого населення. Енкаведист жорстоко знущався
над полоненими бійцями УПА і підпільниками, а також над
мирними жителями [18, с. 332, 337].
22 травня 1948 р. У бою з повстанцями у с. Почапи загинув
капітан Золочівського райвідділу МВД капітан Звєрєв.
2

В радянській офіцерській формі нерідко з'являвся у Жуличах Заремба з
Булок, який здебільшого перебував у бункері на Широкій горі разом з
жуличанами Я. Сагатим і Г.Гавришковим. Одного разу на хуторі біля
Зозулів, де він зупинився на перепочинок, його оточила оперггрупа НКВД.
Якимось невловимим чуттям Заремба виявив облавників і , щоб не наражати
на небезпеку господарів з дітьми, вирішив прориватися без бою. Він
залишив у хаті шинель, шапку та автомат і, незважаючи на сніг та мороз,
вийшов надвір в одній гімнастерці, начебто до вітру.
Безтурботний вигляд Заремби заспокоїв облавників – його не чіпали.
Енкаведисти вважали, що в кімнаті є й інші повстанці, і хотіли всіх захопити
живими. коли Заремба повертатиметься до хати. Але той відійшов за ріг
стодоли і кинувся в темряву ночі. За ним не стріляли, щоб не сполошити
спільників.
Великим було розчарування енкаведистів, коли в хаті застали лише сім’ю
господаря. Вони не могли нічого пред’явити селянам, адже ті приймали
"совітського" офіцера.
Сам же Заремба крізь зимову заметіль подався до Жулич. Щоб не
застудитися, він зігрівав себе бігом і незабаром щасливо добрався до запасної
криївки, що знаходилася в Жуличах на обійсті Веселовича.
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25 травня 1948 року. Запеклий бій між повстанцями і
енкаведистами у Жуличах. Полягло 10 вояків УПА [18, с. 332].
Інше джерело, а саме Бюро інформації Української Головної
Визвольної Ради від листопада 1949 р., повідомляло, що цього дня
у Жуличах відбулася сутичка між підпільниками ОУН і групою
енкаведистів. Зав’язалася перестрілка, під час якої загинув один
підпільник [с. 19].
Мова, мабуть, йде про різні бойові зіткнення, хоч могла
вкрастися технічна помилка до цифри оцінки втрат.
Намагаючись залякати місцеве населення, позбавити
повстанців народної підтримки, енкаведисти нерідко вдавалися до
надзвичайної жорстокості. І не тільки стосовно живих повстанців
чи запідозрених у співпраці з ОУН і УПА. Не знали пощади навіть
мертві.
Коли в січні 1946 року гарнізонникам не вдалося захопити
живим Івана Питльованого (”Плугатара”), який забезпечував
ділянку спеціального зв’язку між Карпатами і Волинню, вони
відрізали йому голову і носили вулицями Золочева, вихваляючись,
що вбили ”большого командіра”. Водночас лякали всіх подібною
карою. Вороги не могли пробачити, що ”Плугатар” з кількома
друзями не тільки не склали зброї, а в кількагодинному бою біля
Малого Тростянця знищили 15 окупантів. Важкопоранений Іван
Питльований застрелився з пістолета [18, с. 338]..
Серед місцевих мешканців широкого розголосу набула також
історія з підривом поїзда, яким мав їхати перший секретар ЦК
Компартії України Микита Хрущова. Але в останню хвилю
спецслужби змінили план і замість пасажирського відправили
товарний ешелон. Розвідка УПА, яка добула інформацію про
можливий маршрут Хрущова, не встигла повідомити про зміни і
повстанці біля Скваряви пустили під укіс товарняк з худобою. І
Хоч компартійний лідер України уникнув небезпеки, але акція
справді перелякала ворогів. Були кинуті великі сили, щоб посилити
боротьбу зі збройним підпіллям.
Одного разу, також після акції на залізниці, повстанці відходили
полями біля Белзця (Гончарівки). Там працював на сапанні школяр
Лозовий і добре бачив шлях їхнього відступу. Але коли наспіли
енкаведисти, то хлопець показав на інший бік.
Облавникам не вдалося наздогнати повстанців і вони
повернулися до хлопця, накинувшись на нього з кулаками. Той, не
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довго думаючи, розмахнувся мотикою і розсадив на смерть голову
одному енкаведистові… Лозовому поламали руки, ребра, а потім
закатували.
Рідні знайшли понівечене тіло і віднесли до хати, щоб
спорядити в останню дорогу. Дівчата сплели вінок і прикрасили
домовину квітами. Але увечері до хати вдерлися енкаведисти і
забрали тіло разом з домовиною, яку відвезли аж до Широкої гори,
де починалися жулицькі поля, і викинули у жито…
Коли в юності мені довелося вперше почути пісню ”На купині,
під осокою”, то рідні мені пояснили, що її дуже любив Лозовий –
наш родич по лінії Цюпків. І на свята, особливо Різдвяні чи
Великодні, ми співали цю пісню саме на згадку про відважного
школяра-патріота.
На купині, під осокою,
Поранений стрілець лежав,
Він тримався за грудь рукою,
З рани кров він зупиняв.
Часто линули за святковим столом й інші повстанські та
стрілецькі пісні. Особливо зворушували слова:
Сиджу я в лісі під кущами,
Бачу своє рідне село,
В ріднім селі – чути – співають,
А в мене серденько звело.
Мені уявлялися, як земляки, що пішли у повстанці, святковими
вечорами дивилися на рідне село зі схилів Жулицьких гір, що були
вкриті мережею криївок, і не завжди могли провідати рідних, бо і у
засідці на них чатували енкаведисти…
На жулицьких горах були здебільшого невеликі криївки, як от в
Сафата Хали на східному краю Високої гори, а на Широкій горі –
облаштований великий бункер завдовжки близько 50 м, що
складався з кількох кімнат. Вентиляція була проведена через
стовбур липи, існували два виходи. В одній з кімнат містилися
бібліотека,
розмножувальна
техніка.
Бункер,
очевидно,
підпорядковувався Золочівському надрайонному проводу ОУН,
керівництво якого знаходилося на Гавареччині.
У бункері
здебільшого перебували Ярослав Сагатий,
Г.Гавришків,
дядько Івана Гавришкова, Зеремба з Булок.
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Проіснував до 47-48 року, поки його, за однією з версій, не видала
жінка з Гончарівки.

ЧИСЕЛЬНІСТЬ УПА
Питання чисельності Української Повстанської Армії досі
залишається дискусійним. Історики, учасники подій і краєзнавці
називають різні цифри, що коливаються від 20 до 200 тисяч
регулярного війська.
Відповідь на це питання я намагався знайти насамперед для
себе, але, сподіваюся, воно викличе цікавість і в моїх земляків.
Най мій погляд, один з найоб’єктивніших документів – це
німецька пам’ятка про рух опору на території радянської України,
складена в листопаді 1944 року, коли німцям вже не було потреби
ні применшувати, ні завищувати дані.
”Чисельний склад УПА можна оцінити приблизно:
а) в 80.000 – 100.000 чоловік регулярної армії (військове ядро,
що пройшло військовий вишкіл);
б) цифри можливої загальної сили повстанської армії
встановити неможливо. Українські дані коливаються між 400.000 і
2 мільйонами чоловік”.
Інший таємний німецький документ від 17 листопада 1944
року, призначений для райхміністра А.Розенберга, подає число
60.000 вояків УПА (озброєних і в активній боротьбі) [5, с. 700].
З приводу цих даних науковець Володимир Косик зауважує, що
за ”архівами УПА тільки група УПА-Захід на кінець 1944 року
мала близько 40.000”, і робить висновок, що справді кількість
бійців УПА ”могла бути від 80.000 до 100.000”. І з цими оцінками
загалом можна погодитися.
Кінець 1944 р. – це період найбільшої потужності УПА.
Згодом, в умовах запеклої партизанської боротьби, значна
частина відділів УПА була скорочена: одні бійці стали
членами боївок підпільник клітин ОУН, інші пробували
легалізуватися і опановували нові форми боротьби. Тому дуже
часто важко відділити збройні акції самих бійців УПА і
збройного підпілля ОУН. І мають рацію науковці, які учасників
українського руху опору почали називати узагальнюючим
словом – повстанці.
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Останнім часом введено в науковий обіг багато історичних
документів, які дають змогу об’єктивніше представити героїчну
боротьбу нашого народу. До знакових праць належить дослідження
Г.Гончарука і О.Нагайцева ”Украинские повстанцы в советских
литературе и документах 1944-1953 годов», що побачила світ в
Одесі 2004 року. Особливу цікавість викликають дані Російського
державного військового архіву, а також деяких інших джерел, на
підставі яких узагальнено дані про повстанців західних областей
Української РСР за 1944-1953 р. Згідно з офіційною радянською
статистикою, за десятиріччя втрати повстанців склали
більше півмільйона – 522002 осіб. З них було вбито 121340 осіб,
захоплено – 285466 осіб, явилося з повинною – 115196 осіб. [3. c.
334].
Найзапекліша боротьба тривала у 1944 – 1945 роках, коли
повстанці втратили вбитими і захопленими понад 300 тисяч
чоловік. За офіційною статистикою, у той період було вилучено
значний арсенал повстанської зброї – 519 гармат і мінометів, 6075
кулеметів, більше як 55 тисяч автоматів і гвинтівок.
Г.Гончаруку і О.Нагайцеву вдалося узагальнити і втрати військ
НКВД і Червоної армії у боротьбі з повстанським рухом. Тільки за
п’ять
років
(1944-1948)
цифра
убитих
і
пропалих
військовослужбовців досягла 14869 осіб [3. c. 337]. Це приблизно
стільки ж, скільки втратив Радянський Союз в Афганістані.
Але радянська сторона мала не тільки військові втрати. Була
значна кількість вбитих і пропалих оперативних працівників
органів НКВД-МВД-МДБ, міліціонерів, партійно-радянських
функціонерів, бійців винищувальних батальйонів, членів
агентурно-бойових груп, які брали активну участь у боротьбі з
рухом опору. Ці втрати ще належить дослідити.
Цифра про півмільйона учасників українського руху опору
свідчить про яскраво народний характер збройної боротьби. Однак
нею також не вичерпується показник сили повстанців. Як слушно
зауважують Г.Гончарук і О.Нагайцев, ”остальным удалось уйти в
подполье, легализироваться, эмигрировать, приспособится к новым
условиям борьбы, ибо
остались нерешенными глубинные
причины, вызвавшие этот конфликт. Правительственная сторона
считала, что движение разгромлено. Если это было так, то не было
бы победы идей независимости в 90-е гг.» [3, c. 335].
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ХОРУНЖИЙ СБ
ЮЛІАН КЕДРИНСЬКИЙ
Юліан Кедринський народився 1926 року в селі Підлипці
Золочівського району, але виріс у Жуличах, де його батько –
панотець Василь – був парохом і водночас організатором різних
патріотичних справ, а мати Наталія працювала вчителькою.
Назавжди в Жуличах залишився молодший брат Юліана – Адріян,
який помер трирічним і похований на жулицькому цвинтарі.
Сімейна атмосфера, просякнута ідеями національного
відродження, гартування сили і духу в товаристві ”Луг”, де молоді
жуличани готувалися до випробувань боротьби за українську
державу, не могли не позначитися на характері й світогляді
хлопця. Коли 1941 року Юліан розпочав навчання в Академічній
гімназії у Львові, то очолив там мережу Юнацтва ОУН.
Навесні 1944 року Юліан залишає сім’ю ( батько на той час
завідував парохією у с. Дмитре біля Щирця під Львовом) і
розпочинає військовий вишкіл в УПА. У липні 1944 року він
успішно закінчує старшинську школу ”Олені” в Карпатах, отримує
ступінь старшого вістуна УПА і включається в активну боротьбу.
Дослідник національно-визвольного руху Володимир Мороз
зумів з’ясувати цікаві подробиці біографії Юліана Кедринського,
який на різних етапах користувався кличками ”Кармелюк”, ”Оса”,
”Жмурко”. У 1944 році він політвиховник у ГородоцькоМиколаївському тактичному відтинку ”Асфальт”
УПА-Захід,
згодом – військовий референт, організаційний референт
Щирецького району, інструктор підстаршинського вишколу. У
середині 1949 року Ю.Кедринський став надрайонним референтом
СБ Яворівщини, а невдовзі він очолив і надрайонний провід
ОУН.
”Відзначався надзвичайною працьовитістю, був організаційно
вироблений, фахівець у справах СБ. З ворогом мав цілий ряд
бойових сутичок. Найбільші заслуги поклав у розробленні
большевицької агентури,” – так характеризували ”Жмурка” у
підпіллі.
Загинув Ю. Кедринський 4 листопада 1950 року у перестрілці з
прикордонниками у селі Вербляни Яворівського району. Рішенням
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Головної Визвольної Ради від 5 липня 1951 року хорунжий СБ
”Жмурко” відзначений Срібним хрестом заслуги УПА [11].
Особлива пригода трапилася у
Юліана Кедринського
неподалік Жулич. Вона пов’язана з Ярославом Квасецьким – моїм
рідним дядьком, уродженцем Жулич, який проживав на хуторі
Бзовий біля Зозулів.
Одного дня наприкінці 40-х років на хутір Бзовий завітав
Юліан Кедринський з кількома супутниками. Назвавши пароль і
почувши правильну відповідь, він переступив поріг хати і побачив
старшого товариша своїх юнацьких літ у Жуличах – Ярослава.
Приятелі обнялися і засіли за стіл.
Та не встигли гості й перекусити, як стійковий заалярмував про
ворожу облаву. Енкаведисти посувалися спокійно, очевидно, не
дуже сподіваючись зустріти на хуторі повстанців. Юліан з
друзями мали намір сховатися у підвалі, щоб не наражати
господарів на небезпеку у відкритому бою, але несподівано Юліан
передумав. Він зауважив, що солдати почали нишпорити по
обійстю, а до дверей хати наближався тільки офіцер. Тож вирішив
ризикнути.
Коли офіцер переступив поріг хати з пістолетом напоготові, він
несподівано отримав удар по руці, і зброя випала на підлогу. Юліан
з друзями скрутили енкаведистові руки, затулив долонею рота,
щоб той не покликав на допомогу.
Ярослав Квасецький немало здивувався, коли Кедринський
звернувся до офіцера на прізвище:
- Слухай, Карпухін, – говорив він на диво спокійно. – Якщо
хочеш жити, то негайно забери звідси своїх нишпорок. Потім
вернешся до хати і я віддам тобі зброю. Тільки дивися, без
провокацій. Якщо у господарів хоч волосина впаде з голови, то я
тебе на краю Совєтського союзу знайду і повішу, як іуду.
Коли Карпухін заспокоївся, він вийшов на подвір’я і наказав
облавникам рушати на інший хутір – ” тут всьо чісто”. Сам же,
наче щось згадавши, повернувся за пістолетом.
Як тільки Ярослав Квасецький попрощався з Юліаном
Кедринським і його супутниками, він сказав дружині сушити
сухарі і готуватися до виселення. Адже і за дрібніші ”провини”
чимало людей змушені були мандрувати до Сибіру. Але минув
перший день, другий, а карателі не навідувалися…
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Згадуючи про цю пригоду, Ярослав Квасецький розповідав, що
його найдужче здивувало не стільки давнє знайомство Юліана з
офіцером-енкаведистом, як
впевнена поведінка і холодний
розрахунок. Адже втрата зброї, та ще й за таких принизливих
обставин, загрожувала офіцерові військовим трибуналом.
Господарі садиби на хуторі Бзовий на той час не знали, що
Юліан Кедринський вже був досвідченим працівником Служби
безпеки, фахівцем з розвідки і контррозвідки. Саме цей досвід дав
змогу йому отримати ще одну важливу моральну перемогу над
ворогом.
Схоже, не випадковою стала поява Кедринського-”Жмурка” у
місцях свого дитинства, досить віддалених від Яворівщини –
району його безпосередньої повстанської діяльності. Біля Зозулів і
хутора Бзовий проходила головна лінія підпільного зв’язку між
Карпатами і Волинню. І саме працівникам Служби безпеки нерідко
доводилося супроводжувати чільних представників ОУН і УПА,
забезпечуючи їх охорону.

ЕМДЕБІСТСЬКА ”БОЧКА”
Мовою радянської спецслужби НКВД-МВД-МДБ такі методи
називалися ”агентурно-слідчими комбінаціями” або ”спеціальними
комбінованими агентурними заходами”. Точніше їх можна
охарактеризувати одним словом – ”провокація”, яка широко
застосовувалася енкаведистами-емдебістами у боротьбі з
українським повстанським рухом.
Саме завдяки такій ”комбінації-провокації” із зв’язковою
Романа Шухевича радянським органам держбезпеки вдалося на
початку 1950 року вийти на місце його перебування у с. Білогорща
біля Львова, де у перестрілці загинув славний командир УПА.
Натхненні ”перемогою”, емдебісти почали ще ширше
застосовувати ”комбінації” на всіх рівнях боротьби з повстанцями і
підпільниками.
Того ж року у їхню розробку потрапив мешканець Жулич
Богдан Сагатий, якого заарештовали з групою жуличан 26 травня
1950 р. Золочівський райвідділ МДБ підозрював 21-річного хлопця
у зв’язках з підпіллям. І ці підозри не були надуманими,
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Богдан Сагатий справді входив до складу жулицької підпільної
мережі ОУН, був зв’язковим між Жуличами і Бужком, допомагав у
постачанні повстанців медикаментами, одягом та харчами. Однак
під час двомісячного слідства, яке провадив капітан Сєверінов,
хлопець наполегливо заперечував усі звинувачення, стійко
трималися й інші заарештовані жуличани – Віра Цюпка, Микола
Підлиський та інші. Емдебісти вирішили вдатися до провокації.
Одного ранку хлопця викликали з камери і зачитали постанову,
що ”арештований Сагатий Б.П. направляється у м. Львів
підполковнику Іванову”. На дворі вже чекала вантажна машина з
чотирма солдатами охорони і їхнім командиром-лейтенантом.
Далі все відбувалася, як у пригодницькому фільмі. На шляху до
Львова автомобіль з арештованим і конвоїрами потрапляє на купу
каміння і ламається, офіцер з солдатом йдуть за допомогою, а в цей
час тишу розривають автоматні черги і кілька людей у формі УПА
знімають в’язня з кузова.
”Визволителі” поспішають, та все ж дають хлопцеві
поглянути на ”вбитого” конвоїра, на сліди від куль на кузові
автомобіля, що мали зміцнити його в думці про справжній бій.
Потім його супроводжувало відлуння вибухів гранат, що начебто
свідчили про підірвану автомашину, гавкіт собак і якісь постріли
під час тривалого бігу, зустрічі з таємничими вартовими і вітання
”Слава Україні!” Насамкінець Богданові зав’язали очі і після
виснажливого бродіння якимось крутими стежками він потрапив
до криївки.
Тут хлопець вже міг добре все оглянути – стіл, два тапчани,
образ Богородиці, шинелі та автомати. Старший чоловік
представився провідником боївки ”Еммою”. Запросив до столу, на
якому парувало молоко, манили давно не бачені білий хліб і
смажені яйця. ”Господар” запевнив, що Богдан знаходиться ”серед
своїх” і запропонував йому розповісти про свої добрі справи,
зроблені для України.
Ще у камері Золочівського замку Богдана Сагатого ув’язнені
попереджали, що емгебісти – майстри на всілякі провокації,
особливо вдало підшиваються під повстанців. І хоч хлопцеві
справді дуже хотілося вирватися з лабет більшовицьких
опричників, та внутрішнє чуття підказувало: це – більшовицька
вистава, ”бочка”. І він вирішив дотримуватися версії, не раз
озвученої на слідстві:
– Я – кравець. Шию одяг, маю дружину і чотиримісячну
дитину. Заради них живу і працюю, а в політику не лізу.
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За присутності Богдана ”провідник боївки” доручив своїм
людям перевірити сказане у Жуличах. У криївці залишилися лише
два вартові, які розповідали один одному про те, як воювали проти
більшовиків на Волині і в Карпатах, гарно співали народних і
повстанських пісень. Інколи до криївки навідувалися якісь дівчата,
попереджаючи про облавників. ”Ти серед своїх,” – демонстрували
своєю поведінкою.
– Через чотири дні прийшли до ”криївки” два ”боївкарі”, –
пригадував Б.Сагатий. – Один з них тримав ”грипса”, начебто з
Жулич, у якому було написано, що я – більшовицький сексот. ”Ти
нам скажеш всю правду!” – з люттю накинулися на мене. Зв’язали
руки, на шию затягнули петлю і повалили на долівку. Один кат сів
на спину, інший роззув і почав бити палкою по п’ятах (такі
тортури називають китайськими). Кожен удар бука неймовірним
болем віддавав у тілі. Спочатку намагався терпіти, потім стогнав і
кричав, врешті втратив свідомість. Мене відлили водою і знову
стали бити, незважаючи на мої запевняння, що я – не сексот і не
підпільник.
Коли від бранця нічого не домоглися тортурами, повели до
якогось лісу. Але по дорозі їх ”перестріли”
гарнізонники.
”Боївкарі” зникли в гущавині, а Богдана Сагатого солдати
”привітали” ударами прикладів і чобіт. Потім відпровадили до
райвідділу МДБ у Заболотцях, відтак – до Золочева.
– Где был бандит, в банде? – накинувся на ледь живого хлопця
майор Даньков.
– На тому світі, – видавив із себе хлопець.
26 серпня 1950 року відбувся суд. Стаття передбачала 25 років
виправно-трудових таборів ”за зраду радянської батьківщини” з
позбавленням права на 5 років обиратися і бути обраним. Саме у
день суду померла мати – серце не витримало переживань за сином.
Було їй лише 46…
Караганда, Норильськ, Тайшет – місця покарання за любов до
України. Потім повернення до рідного села.
Вже в роки незалежної України Богдан Сагатий відшукав
місце, де його катували переодягнені емгебісти. Це – хутір Великі
Ліски біля Заболотців. Криївку викопали на обійсті біля хати, у ній
часто зупинялися повстанці і за це господаря з родиною вивезли на
Колиму. Саму ж викриту криївку більшовицькі карателі не зірвали,
а використовували для різних провокацій.
Можливо, саме в ній, або десь поруч (”недалеко від Олеська” –
подають документи радянських органів державної безпеки) була
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організована ”агентурно-слідча комбінація” із Наталею ШухевичБерезинською – дружиною командира УПА Романа Шухевича. Так
само лжебандерівці здійснили напад на вантажівку, потім був
”прийом” у криївці і пропозиція розказати ”своїм” всю правду…
Наталя Березинська не піддалася на цю провокацію… Зумів
гідно пройти випробування і Богдан Сагатий… І такі приклади не
поодинокі.
Розповідаючи про нашого земляка на сторінках Золочівської
районної газети ”Народне слово”, Галина Мельник завершила
статтю словами Богдана Сагатого: ”Будьмо мудрі і шануймо нашу
незалежність… Не забуваймо про героїв України та пам’ятаймо, що
тільки в єдності – наша сила” [29 ].

”БІЛИЙ ПТАХ З ЧОРНОЮ ОЗНАКОЮ”,
АБО УРОКИ САФАТА ХАЛИ
Він приходив до школи зимовими ранками значно раніше за
всіх, прокладаючи перший слід по рипучому незайманому снігу.
Обходив усі класні кімнати, розпалював у пічках вогонь, щоб
школярам на уроках не дубіли від холоду руки і ноги.
Повільні рухи, розмірена хода і така ж некваплива мова, в якій
відчувалася якась незбагненна магічна сила… Це особливо
відчували деякі вчителі – люди переважно з вищою освітою, які
побоювалися вступати у серйозні дискусії зі звичайним
господарським робітником.
Втім, звичайним він виглядав лише на перший погляд, а все
його життя не тільки контрастувало з офіційними штампами, але й
спростовувало численні ідеологічні догми, які педагоги змушені
були нав’язувати дітям на уроках…
Ось хоча б узяти найпоширеніший ідеологічний зворот
”українсько-німецькі буржуазні націоналісти – найлютіші вороги
українського народу ”.
Так, Сафат Хала, син Василя, боровся проти радянської
влади зі зброєю в руках і разом з дружиною відбував строк у
віддалених місцях Сибіру. Цілком, здавалося б, підходить під
образ ”найлютішого ворога”, однак сюди не вписуються інші факти
з його біографії… Чи можна хлопця з небагатої сільської сім’ї
називати представником буржуазії? Якщо українські націоналісти
прислуговували фашистам, то чому Сафата Халу, а разом з ним
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20-х жуличан, запроторили до німецького концтабору? Врешті, чи
можна вживати вираз ”українсько-німецькі націоналісти”? Що таке
німецькі чи українські націоналісти – наче б то зрозуміло. Але
якщо різні націоналісти об’єднуються, то вони стають
інтернаціоналістами, – чи то пак – комуністами… Якась
нісенітниця…
Проти цих чи подібних аргументів жулицькі педагоги часто
ставали безпорадними і намагалися перевести розмову на іншу
тему чи, взагалі, швидко розпрощатися. Але минав якийсь час і
вчителів знову тягнуло до Сафата Хали, який виявляв знання, що
їх не почерпнеш навіть з університетських підручників… Ось
тризуб, який спаплюжили комуністи. Це знак князя Володимира
Великого. Його піднесли борці за українську державу, бо у ньому
закодоване найсокровенніше прагнення українців – ”воля”…
Або ж давня назва батьківщини українців – ”Русь”. Її вкрали
сусіди, перетворивши українські землі
на ”Малоросію”,
”Малопольщу”…
Про все це Сафат Хала говорив зважено, переконливо і
довірливо. І не тільки з учителями, але й, принагідно, з учнями,
переважно з близькими чи рідними… Пригадую, як під однієї із
зустрічей на Діброві у мого діда Ярослава Цюпки Сафат
Васильович розбив мої і його сина Василя аргументи щодо фільму
”Білий птах з чорною ознакою”. Ми вважали, що це – найкращий
твір про українських повстанців і щиро висловлювались, що таких
стрічок треба якомога більше.
– Іван Миколайчук справді розповів про боротьбу українців,
більше, ніж будь-хто інший. Більше йому просто не дозволили б…
Та сфальсифікована історична правда в головному – боротьбу
проти ОУН і УПА вело не місцеве населення, а енкаведисти і
сексоти… Це залишилося поза кадром, – наголосив наш
співрозмовник.
Вже згодом, коли я працював у чернівецькій обласній газеті
”Молодий буковинець”, мені випало бути на зустрічі з колегами
видатного актора і режисера Івана Миколайчука – Костянтином
Степанковим, Іваном Гаврилюком, Лесем Сердюком… І вони
буквально повторили слова Сафата Хали.
– Іванові Миколайчукові багато забороняли… У фільмі ”Білий
птах з чорною ознакою” йому не дозволили зіграти роль
”бандерівця” Остапа, бо ще свіжою були враження від майстерно
виконаної ролі Тараса Шевченка у фільмі ”Сон”. І могли виникнути
небажані осоціації, – відзначав Лесь Сердюк. – І хоч довелось
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Іванові багато говорити натяками і напівнатяками, але й цього
вистачило, щоб звинуватити його у націоналізмі.
Лесь Сердюк розповів цікавий епізод зі зйомок фільму
”Вавилон ХХ”, коли величезна шеренга хлопців, взявшись за плечі,
крокує сільським вигоном із піснею на устах. У фільмі звучить
російська пісня ”Как родная меня мать провожала…”, а на зйомках
артисти співали:
Як ми йшли до бою темненької нічки
Нам ясні зорі сіяли.
Гармати били, а ми наступали,
Один за одним падали.
– Іване, така чудова пісня, чому ти не хочеш залишити її у
фільмі? – запитував друга Лесь Сердюк.
– Ще не час, – сумно відповів Іван Миколайчук. – Можуть
”зарізати” весь фільм… Але ми ще заспіваємо…
Виконання повстанської пісні навіть на початку 80-х років
радянська цензура, безперечно, не допустила б. Іван Миколайчук це
добре розумів… На жаль, він не дочекався того часу, коли можна
було б вільно ”заспівати” і показати правдиву сторінку з історії
національно-визвольної боротьби…
Сафат Васильович часто давав мені різні книги з історії
України, а найбільше про боротьбу ОУН і УПА, дуже багато читав
сам і на основі нових знань нерідко переосмислював пережите.
Пам’ятаю, наскільки болючою для нього була тема розколу ОУН,
коли по смерті Євгена Коновальця постали дві націоналістичні
організації – мельниківців і бандерівців, які однаково ставили
своїм головним завданням відновлення української держави.
Жуличі перебували під впливом ОУН-Б, хоч мали й прихильників
ОУН-М. Сафат Хала спочатку активно захищав бандерівський
погляд, мовляв, утворили ”революційну” організацію, щоб вести
активнішу боротьбу, але згодом все більше схилявся до оцінки із
загальнонаціональних позицій:
– Так, розкол ОУН був вигідний нашим ворогам, – говорив він
кілька років тому при зустрічі. – Розкол спровокували радянські
спецслужби, підсунувши бомбу Євгенові Коновальцю. На жаль,
нові провідники не зуміли порозумітися, щоб об’єднати
революційний запал молоді з досвідом і знаннями старшого
покоління, згуртувати місто і село… Звичайно, німці також всіляко
намагалися не допустити порозуміння... Навіть тепер проблема
консолідації не розв’язана і залишається головною для нашої
держави…
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РАДЯНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ СЛІД
ЖУЛИЦЬКОЇ ТРАГЕДІЇ

НІЧНІ “ГОСТІ”
У циклі зимових свят жуличани особливо шанують Водохреща,
або Богоявлення. Йому передує Свят-вечір, який у Жуличах
називають “Щедрим”, коли юні щедрувальники просять у Господа
щастя для дому, достатку для господарства. На саме Водохреща
відбувається освячення води, якою кроплять людей і тварин,
виганяють злих духів з усіх закутків.
Незважаючи на німецьку окупацію, жуличани дотримувалися
християнської традиції і святкували Водохреща у січні 1944 року.
Впевненості людям додавала присутність у селі бійців Української
національної самооборони і той факт, що до тих пір у Жуличах
було порівняно спокійно. Тож унсівці не запримітили, як пізнього
вечора від Жулицьких гір на двох санях спустилися до села
озброєні люди. Вони попрямували до фільварку (лігеншафту), де
застали лише сторожа. Силою зброї примусили його показати
дорогу до “пана” – управителя фільварку.
Помічник управителя Богдан Чайковський
святкував
Водохреща разом зі своїми товаришами Юліаном Гнипом і

186

Андрій Квасецький

Василем Підлиським у центрі села. Присутніми були ще кілька
хлопців і дівчат.
Молодь змогла роздобути у Сасові бочку пива і сподівалася
весело провести час.
Це
останній день, коли ще можна
колядувати. Але замість колядників до хати несподівано увірвалися
непрошені гості з наїжаченою зброєю.
Деякі жуличани також мали при собі гвинтівки, але не встигли
до них дотягнутися – пролунали попереджувальні постріли: одна
куля продірявила стіну, інша – поранила когось із хлопців.
Нападники розмовляли українською мовою, і своєю поведінкою
демонстрували, що вони – “бандерівці”. Їхній провідник вказав на
трьох присутніх – Богдана Чайковського, Юліана Гнипа і Василя
Підлиського. Мовляв, саме вони організували цю вечірку, чим
порушили сувору заборону на вживання спиртних напоїв. Тепер
мають відповісти і отримати кілька буків…
Хлопців посадили на сани і повезли у ніч…
Був піднятий на ноги жулицький кущовий відділ Української
національної самооборони, але до активних дій це не призвело.
Одні з унсівців пропонували осідлати коней, наздогнати нічних
“гостей” і, хто б вони не були насправді, відбити захоплених
товаришів. Інші, поміркованіші, переконували, що це справді могла
бути боївка вищого проводу ОУН чи Служби безпеки. Якщо так, та
захопленим нічого особливого не загрожує – всиплять їм по кілька
буків і відпустять додому. Вони ж бо справді порушили наказ про
заборону вживати спиртне … Запанувало сум’яття..
На світанку 20 січня 1944 жуличан здивували розпряжені коні,
що бродили біля гори Високої, а коли люди наблизилися до саней,
то побачили замордовані тіла Богдана Чайковського, Юліана Гнипа
і Василя Підлиського. Викручені руки і ноги, понівечені обличчя,
суцільні рани на грудях… Стало зрозумілим, що такого не могли
вчинити свої. Діяли провокатори під маркою бандерівців…
ЗАМАСКОВАНА ПРОВОКАЦІЯ
Що стало причиною жулицької трагедії? Хто виконавець
жахливого морду? Про це ми розмовляли з Сафатом Халою, який у
1944 році керував кущовим відділом УНСи, і Богданом Сагатим,
який саме тоді включився у підпільну боротьбу, а також з іншими
жуличанами. Вони відзначали, що всі помордовані були активними
учасниками
українського руху опору. Помічник управителя
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фільварку (практикант) Богдан Чайковський постачав місцеву
ОУН інформацією про дії і наміри німецької влади, забезпечував
продуктами харчування. Василь Підлиський служив в українській
поліції, підтримував зв’язки з ОУН і не раз проявив себе
оборонцем українського населення. Юліан Гнип належав до ОУН і
був зв’язковим між Жуличами тав Бужком.
Звичайно, їхня діяльність не могла не викликати пильної уваги
з боку існуючих на той час польських боївок, підрозділів Армії
Крайової, що сподівалися на відновлення на західноукраїнських
землях польської держави, також більшовицьких партизанів, які
на початку 1944 року активно рушили до Галичини, розраховуючи,
у свою чергу, на утвердження радянської влади. Але одні, й інші
об’єднувалися, коли треба було поборювати
український
незалежницький рух. Не випадково Гута Пеняцька із сильним
загоном, що підпорядковувався Армії Крайовій, стала у січні 1944
найбільшою в Галичині базою радянських партизанів.
– Нічні бандити прибули до Жулич з Гути Пеняцької і
сусідніх польських сіл, – розповідає Сафат Хала. – Про це ми
довідалися згодом…Їхнім провідником був поляк з Черемошні.
Однак причина “візиту” – не тільки діяльність Богдана
Чайковського, Юліана Гнипа і Василя Підлиського. Наприкінці
1943 і на початку 1944 року активно почала діяти в Жуличах
Українська національна самооборона. Вона захищала українські
сім’ї від польського, радянського і німецького терору, ширила
ідею незалежної української держави. Одного разу ми зірвали
спробу ворогів спалити село. Першого удару по Жуличах завдала
польсько-радянська боївка, що замордували наших трьох друзів, а
через два місяці – німецькі карателі, які заарештували 20 чоловік, у
тому числі і мене. Нас відправили до Янівського концтабору, у
якому загинули Юліан Лахман, Григорій Грицай і Петро Півторак.
Але більшість з арештованих повернулася додому і розпочала
боротьбу проти радянських окупантів.
– Жулицька трагедія січня 1944 року має чіткий польськорадянський слід, – вважає колишній підпільник Богдан Сагатий. –
Про це свідчить і дата злочину – велике православне і грекокатолицьке свято, і енкаведистські методи. Коли я побачив
закатованих, зразу ж пригадав літо 1941 року і понівечені тіла
в’язнів Золочівського замку. Один і той же почерк.
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Мої співрозмовники не випадково часто згадували Гуту
Пеняцьку. Ще 1943 року в районі Гути Пеняцької і Сасова діяв
партизанський загін колишнього лікаря і лейтенанта Червоної
армії О.Кундіуса, що на 90 відсотків складався з поляків і
спеціалізувався на боротьбі з українцями. На початку 1944 року
саме в Гуті Пеняцькій утворилася найбільша в Галичині база
польських і радянських партизанів, що пов’язано з діями чи не
найвідомішого в літературі партизанського загону спеціального
призначення під командуванням Дмитра Медведєва, який часто
проводив антиукраїнські диверсії. Наприкінці 1943 року загін
отримав наказ розпочати рейд з Цуманського лісу біля Рівного в
околиці Львова.
РЕЙД ДО ГАЛИЧИНИ
Як згадував сам Д. Медведєв у книзі “Это было под Ровно», на
початку січня 1944 року першою рушила група під командуванням
лейтенанта Б. Крутікова. Це був особливий відділ, що діяв під
маркою українських повстанців і супроводжував до Львова три
пари розвідників, які мали стати опорою для головного розвідника
загону – Миколи Кузнецова (Пауля Зіберта). Основу групи
Крутікова складали бійці, що раніше служили у збройних відділах
Бульби, Бандери чи Мельника, добре знали не тільки українську
мову, але й традиції та звички повстанців.
Завдяки провокації група Крутікова вийшла на підпільний
зв’язок бандерівців і таким чином добралася до Гути Пеняцької. Як
згадував Б. Крутіков, “ у селі знаходилася велика група озброєних
поляків… Поляки нас добре прийняли і запропонували залишитися
в селі. Але група пішла далі…” [6].
Подальший шлях псевдобандерівців, за словами Б. Крутікова,
перетяли мельниківці. 12 січня, увечері, група увійшла до села
Ремезівці, де знаходився відділ мельниківців. Фальшиві документи
не спрацювали і зав’язався бій, у якому загинуло кілька радянських
партизанів. А наступного дня в селі Сивороги групу оточили німці і
розсіяли її.
Борис Крутіков отримав поранення, але зумів
пробитися з частиною групи на північ, звідти повернувся до Гути
Пеняцької.
Під час повернення до Гути Пеняцької Б.Крутіков з рештками
своєї групи проходив десь неподалік Жулицьких гір і самого села.
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У спогадах згадується село Баймаки, що трохи північніше від
Ожидова, а далі, за декілька кілометрів від Гути Пеняцької,
поселення “Гаївка”, біля якого вони ніяк не могли перейти шосе,
по якому активно пересувалися німецькі військові частини. Якщо
простежити за картою, то це могла бути дорога біля Сасова, а
“Гаївка” – хутір Гаї, або як його ще називали, Переліски, що між
Жуличами і Сасовом.
Нині важко встановити, чи тут відбулася якась сутичка з
псевдобандерівцями, чи хтось з проводирів-поляків висловив своє
невдоволення місцевими націоналістами, може, у Самій Гуті
Пеняцькій вже “мали зуб” на Жуличі, але у будь-якому випадку
розправа не забарилася. Енкаведистські методи мали на меті
залякати місцеве населення і зламати будь-який опір поверненню
чи то радянської, чи то польської влади.
РОЗПРАВА У НИВИЦЯХ
Щось подібне, але вже у більших масштабах, трапилося
наприкінці того місяця (27 січня) 1944 року у селі Нивиці біля
Лопатина. Саме сюди дійшла рейдом основна частина спецзагону
Д.Медведєва, що нараховувала понад тисячу бійців. Червоні
партизани зупинилися на постій у Нивицях, а в сусідньому селі
Трійці перебував невеликий відділ УНСи. Вважаючи противника
малою польською боївкою, бо радянські партизани у цих місцях ще
не появлялися, українські повстанці вирішили атакувати.
Приблизно тридцять чоловік розпочали наступ, під час якого
повстанці закидали гранатами хату, в якій перебували штабні
працівники, дивом не вбили під час бою самого Д. Медведєва,
продірявивши в багатьох місцях його шинель. Однак сили
виявилися катастрофічно нерівними і унсівці змушені були
відступити. При цьому загинуло 9 повстанців [6].
Червоні партизани скаженіли від люті. Спочатку вони
звинуватили у підступі місцевого старосту, якого по-звірячому
замордували, відрізавши руки і ноги, потім взялися за
інших мешканців. Одним повідрізали вуха і носи, іншим
повипікали груди, третім вкоротили руки чи ноги, Таким
жорстоким чином замордували 26 осіб. Жертв мало бути значно
більше, якби криваву екзикуцію не зупинили німецькі поліційні
частини.
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Згадуючи про бої у Нивицях, Д. Медведєв жодним словом не
обмовився про жахливі злочини. Тим паче важко знайти в
радянських мемуарах спомин про жулицькі події. Але за своїми
злочинними методами обидві трагедії абсолютно тотожні.
СУМНА СТАТИСТИКА ВІД О.КУНДІУСА
Серед місцевих жителів побутує ще одна версія про винуватців
жулицької трагедії. Вона пов’язана з діями золочівського
партизанського загону О. Кундіуса, який у 1943-1944 роках діяв
над Західним Бугом. Останнім часом був оприлюднений звіт О.
Кундіуса, у якому також немає згадки про Жуличі, однак
зазначається, що прокомуністичний загін, котрий на 90 відсотків
складався з поляків, знищив 71-го німецького солдата та офіцера,
“4 німецько-українських поліцаїв.., 6 керівників
а ще
бандерівців…
та 447 українсько-німецьких націоналістівбандерівців”, тобто звичайних українських патріотів. Саме
українці
були основною мішенню польсько-більшовицької
партизанки. Тож цілком ймовірно, що до числа “німецькоукраїнських поліцаїв” та “українсько-німецьких націоналістівбандерівців” могли зарахувати жертви жулицького морду [4].
Ця версія здобула своє часткове підтвердження у 70-х роках
минулого століття, коли до Жулич якимось чином потрапила одна з
польських газет з
надрукованими спогадами
колишнього
бойовика із загону Кундіуса. Під час переселенської акції він виїхав
до Польщі, а згодом поділився згадками про боротьбу з українцями.
Тодішній директор Жулицької школи С.Залеський переклав статтю
українською мовою. Публікація не залишала сумніву щодо
питання, хто саме і з якою метою мордував українців…
ТРАГЕДІЯ ГУТИ ПЕНЯЦЬКОЇ
Говорячи про зиму 1944 року, ми не можемо обминути і
трагічної долі, якої зазнало саме село Гута Пеняцька. З приходом
групи Крутікова воно почало перетворюватися на значну
партизанську базу. За словами Б. Крутікова, окрім членів його групи
і місцевих польських боївкарів під проводом К.Войцеховського (до
60 чол.), сюди прибули партизани І.Куриловича, майже 100
озброєних поляків, які покинули охороняти залізничні станції Злочів і
Броди, а ще батальйон із радянського з’єднання С.Мелікова. Така
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концентрація польсько-радянських сил і численні провокації та
вбивства в навколишніх селах не могли не викликати занепокоєння
німецької влади. На початку антипартизанської акції радянські і
польські вояки завбачливо залишили село, покинувши на поталу
місцевих мешканців.
Борис Крутіков записав про це так: “ Після того, як партизани
залишили Гуту Пеняцьку, банда націоналістів намагалася оволодіти
Гутою і знищити польське населення. Але їм це не вдалося. Тоді
вони натравили на Гуту німців… Фашистські війська оточили Гуту
Пеняцьку, загнали населення до костелу і на плац біля нього. На
очах у всіх облили бензином і спалили Казимира Войцеховського,
потім запалили костел і жорстоко розправилися з населенням села.
Лише декілька осіб залишилося в живих і потім виїхало в Польську
Народну Республіку” [2, с. 13].
А ось як подає цю історію документ польського еміграційного
уряду у Лондоні.
“24 лютого 1944 р. підрозділ німецької таємної польової поліції
пройшов поблизу Гути Пеняцької, і місцеве населення, вважаючи,
що це український загін, почало обстрілювати підрозділ. Як
результат, було вбито 6-8 німців. 27 лютого каральний підрозділ
таємної польової поліції увірвався до Гути Пеняцької і повністю
знищив село й приблизно 500 осіб були вбиті”[3].
В антипартизанській акції на Гуту Пеняцьку брали участь й
галицькі добровольці з 4-го вишкільного полку, що на той час не
входив до складу дивізії “Галичина”. Це дало привід полякам
звинуватити саме українців, а не німців, у знищенні села.
Цікаві думки з цього погляду висловив історик Володимир
В’ятрович: "Гута Пеняцька – це показовий приклад того, як німецькі
та радянські сили стравлювали українців і поляків до протистояння
одне одному. Зрештою, як українці, так і поляки вийшли серйозно
ослабленими з цього протистояння, що дозволило утвердитися
радянській тоталітарній системі в Польщі та Україні" [3].
АНТИУКРАЇНСЬКИЙ ПРОВОКАТОР М.КУЗНЕЦОВ
Справді, великими провокаторами були і нацисти, і
більшовики. Але перші явно не досягали радянського рівня. І
красномовний у цьому плані приклад головного представника
терористично-диверсійного загону Д. Медведєва – розвідника і
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провокатора Миколи Кузнецова. Діючи під маскою німецького
офіцера Пауля Зіберта, він здійснював замахи на німецьких
високопосадовців і наче ненароком залишав сліди, щоб кидали тінь
підозри на українських націоналістів. У результаті гинули сотні
підпільників і представників української інтелігенції.
Останньою і найбільшою провокацією Кузнецова став замах у
Львові на заступника губернатора Галичини Отто Бауера в лютому
1944 р. Німці знайшли неподалік місця злочину документи на ім’я
українця Пуха, що стало причиною страшних репресій. Дві тисячі
розстріляних заложників і кількасот повішених українських в’язнів.
Кривавий слід найбільшого радянського провокатора обірвали
українські повстанці. Це вони спочатку зірвали плани Бориса
Крутікова створити “маяк” для Кузнецова на південному сході від
Львова, і той змушений був повернутися до Гути Пеняцької. Так
само не досягнув мети свого рейду і сам загін Д. Медведєва, який
мав стати основною базою для Кузнецова на північному сході від
Львова. Атаковані у Нивицях трьома роями УНСи, а згодом
німецьким поліційними частинами. “Побєдітєлі” зазнали нищівної
поразки і змушені були безславно втікати до лінії фронту.
Таким чином Кузнецов залишився без бази і без зв’язку, а
після замаху на Бауера вирішив зі своїми двома спільниками також
рятуватися втечею. Біля села Куровичі диверсантів зупинила
німецька польова жандармерія. Вони кинули машину і опинилися
на якомусь хуторі. Потім
попри Золочів рушили до Гути
Пеняцької, але там не застали партизанів – лише знищене село.
Далі диверсанти рушили на Боратин. У цьому селі вони натрапили
на упівці зі сотні Чорногори. Мужній розвідник не дався живим у
руки і підірвав себе та ворогів гранатою.
Так мовила офіційна легенда.
Однак реальна картина
виявилася значно прозаїчнішою. 2 березня 1944 року радянські
диверсанти справді потрапили до рук відділу УПА, але біля села
Верба, що між Бродами і Дубно. Українські партизани були
одягнені в червоноармійську форму, і Кузнецов сприйняв їх за
своїх, заговоривши російською мовою.
Працівники Служби
Безпеки знайшли серед документів Кузнецова донесення на ім’я
генерала “Ф” спецслужби НКВД, в якому розписувалися основні
“подвиги” Пауля Зіберта.
Після переслуховування і з’ясування необхідних деталей
Кузнецова розстріляли. Це сталося 9 березня 1944 р. [1-а, с. 482].
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Про ці події детально написав Микола Лебідь ще 1946 року у
своїй книзі “УПА”. Але радянські історики, точніше,
пропагандисти, не могли погодитися з нею. Надто безславно
закінчив свій “героїчний шлях” найбільший радянський розвідник.
Нічого не могли з ним вдіяти могутні німецькі спецоргани, а тут
якісь націоналісти, для яких ніколи не знаходилося навіть
поважного слова. Через десятки років і російські історики це
визнали. Зокрема, Т. Гладков у книзі “Легенда советской разведки
– Н.Кузнецов”, що вважається у Росії найбільш ґрунтовною працею
про Кузнецова.
Однак автор залишив без уваги дуже значне питання – хто тоді
похований у Львові на пагорбі слави під ім’ям М.Кузнецова? Адже
саме біля Боратина, а не Верби, розкопали рештки загиблого
німецького офіцера, який справді загинув від бійців сотні
Чорногори і його ідентифікували з
М. Кузнецовим. Після
“наукової” експертизи тіло перепоховали у Львові.
Замість автора відповідь дав один з відвідувачів Пагорба слави:
– Это не имеет значения. Для нас главное – символ!
ЖУЛИЦЬКА ВЕРСІЯ ОБСТАВИН ЗАГИБЕЛІ
М. КУЗНЕЦОВА
У дитинстві мені доводилося допомагати батькові-кіномеханіку
“крутити” фільми. Досить часто завозили до села “Сильные духом»
про відважного радянського розвідника. Після одного з сеансів
батько Теофіль розказав:
– Кузнецов міг щасливо добратися до лінії фронту, якби не був
настільки кровожерним. Мова не про вбивство Бауера чи
жандармів біля Курович. Згодом у лісі Кузнецов з товаришами
натрапив на селянина, який віз дрова. Він видався їм підозрілим і
його знищили. У візника троє синів перебували в нашій партизанці.
Вони зіставили всі факти, через українську поліцію дістали опис
підозрюваних і розпочали пошук. Незабаром Кузнецов з Бєловим і
Камінським потрапили до рук УПА…
* * *
… Допитливий читач може запитати, чи не занадто далеко я
відійшов від оповіді про жулицьку трагедію, залучаючи в орбіту
оповіді Гуту Пеняцьку і Нивиці, Боратин і Вербу, Медведєва і
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Кузнецова. Мені здається – ні. На тлі ширшої мозаїчної картини,
яку можна назвати “Радянські провокації на початку 1944 року”,
яскравіше і чіткіше проступають причини і наслідки трагічного
Водохреща у Жуличах.
Основний урок полягає в тому, що заради своєї мети у боротьбі
проти
українців радянські (російські) спецслужби завжди
знаходили союзників – поляків чи навіть німців, могли піти на
будь-який злочин (Жуличі і Нивиці), а потім зрадити не тільки
мирне населення і польських спільників (Гута Пеняцька), але навіть
своїх найбільших героїв (Кузнецов), змушуючи довірливих
“патріотів” поклонятися праху німецького офіцера…
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ПІД ОМОФОРОМ СВЯТОГО
МИКОЛАЯ

СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКА ЦЕРКВА
Звідки б ви не дивилися на Жуличі – від східного Городилівського лісу чи західного Почапського, з Високої гори чи з
дороги, що веде до села з Городилова, першою привертає ваш
погляд струнка баня жулицької церкви, що знаходиться під
омофором Святого Миколая.
Під захистом Свято-Миколаївської церкви перебувають не
тільки мешканці Жулич, але й вихідці з села, чиї життєві дороги
повернули до інших сіл і міст, до різних країв та країн. І не
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випадково чимало жуличан з далеких сторін поверталися до
рідного села, щоб взяти шлюб чи охрестити своїх дітей – це
особливо було поширене в комуністичні часи, коли з тих чи інших
причин не всі відважувалися зробити відкрито.
Інші вихідці села перед завершенням свого життєвого шляху
заповідали обов’язково відправити в жулицькій церкві заупокійну
Службу Божу (наприклад, Григорій Гавришків з далекої Америки),
ще інші хотіли мати вічний спочинок саме на жулицькій землі – як,
наприклад, бл. п. лікар Іванна Лешньовська, дочка багаторічного
пароха Жулич Володимира Лешньовського. Вона померла у Львові
(1978), але заповіла поховати її в Жуличах біля батьків. І таких
прикладів чимало..
Сучасна мурована будівля Свято-Миколаївської церкви має
понад сто років – споруджена 1900-го. Її попередниця була
дерев’яною – вона, як стверджували старожили, також мала
більш як 100 років, зведена у середині
XVIII cт. Ще інша
будівля була у 1701 році, коли Жулицька церква Святителя
Миколая згадується серед інших храмів Галичини, прилучених
до унії з римсько-католицькою церквою. Ця будівля, схоже, вела
свій початок з середини XVII століття і була споруджена замість
спаленої 1648 року татарами під час визвольної війни під
проводом Богдана Хмельницького – (цей факт зафіксований в
давніх документах).
Найдавніша, хоч і опосередкована, згадка про Жулицьку
церкву сягає, вочевидь, 1578 року. Саме тоді відбувся один з
набігів татар на українські землі і в Жуличах було вбито дружину
священика, яка намагалася втекти з дітьми до лісу. Про цей факт
згадується в церковному пом’янику. Якщо в селі мешкала дружина
священика, то село, очевидно, мало і свого священика, і свою
церкву. І було у XVI ст.. великим населеним пунктом. Значно
старшим 1488 року, коли датується перша згадка про нього.
ПОШИРЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА І КОНФЕСІЙНІ ЗМІНИ
Поширення християнства над Бугом, як і загалом у Галичині та
Волині, пов’язане насамперед з іменем хрестителя Київської Русі
князя Володимира Великого.
В “Історії” російського дослідника В. М. Татищева збереглося
свідчення про те, що 6500 р. від сотворення світу (992 р. після
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Різдва Христового) Володимир здійснив похід у землі білих
хорватів – ”ходив по Дністрі з двома єпископами, навчаючи,
багатьох людей охрестив і побудував у землі Червенській город в
ім’я своє Володимир і звів церкву Пресвятої Богородиці, залишив
тут єпископа Стефана і повернувся з радістю”. Так постала у нашій
Червенській землі Володимирська єпархія, до якої належали землі
майбутнього Галицько-Волинського князівства [3].
Похід у Білу Хорватію мав не тільки церковно-місіонерську,
але й військову мету – приєднання цих земель до руської держави.
Тому не обходилося і без збройних протистоянь. На думку
археологів, саме тоді було спалено Пліснеськ. Але після хрещення
людей на Бугом він швидко відродився і перетворився на одне з
наймогутніших давньоруських міст.
Подальший розвиток краю зупинила монголо-татарська навала.
Коли старовинний Пліснеськ зруйнував хан Батий, то чи не
вперше над Вороняцькими горами явилася Божа Матір,
сповіщаючи, що вона бере ці землі під свою особливу опіку.
Спочатку Богородиця ступила на гору біля Черемошні, і з її сліду
забило джерело з цілющою водою, потім рушила до Почаєва, де
залишила відбиток своєї стопи на камені, з якого також потекла
цілюща вода. Відтоді у місцевих християн з’явилося два нові
місця особливого поклоніння, пов’язані з дивовижними зціленнями
і Божою благодаттю, – Гора Свята біля Черемошні і Кременецькі
гори, де постала Почаївська Лавра [5].
Про церковне життя наших земель у княжі часи залишилося
небагато даних.
Відомо, що Володимирська єпархія згодом
поділилася на низку дрібніших, зокрема Галицьку і Луцьку.
Церкви над Бугом підпорядковувалися луцьким ієрархам. Цей
порядок залишився незмінними навіть після того, коли Олеські
землі на початку XV ст. стали складовою частиною Львівської
землі Руського воєводства Польського королівства. Цікаво про
цей перехід написав польський автор Александр Яблоновскі у своїй
праці, присвяченій Волині, Поділлю і Червоній Русі XV-XVI ст.
Він зазначив, що до Львівської землі у 1439-1443 рр. відійшов
”відтятий у Волині [повіт] Олеський”, який в церковному
плані продовжував належати до Луцької дієцезії [10, c. 421].
Так тривало аж до другої половини XVII ст., коли почало
загострюватися православно-уніатське протистоянням. До складу
Львівської єпархії на короткий час увійшли більшість парафій
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Збаразького, Олеського деканатів Луцької єпархії, однак луцькі
владики зуміли відновити свою юрисдикцію. Але вже 1701 року,
коли митрополит Йосиф Шумлянський оголосив про перехід
монастирів і парафій Львівської єпархії у послух Римській
церкві, згадується Білокам’янецьке благочиння як складова
Львівської єпархії. До Білокам’янецького благочиння входили
парафії Святителя Миколая у селі Белжичі [Белзець –
Гончарівка]; Воздвиження у містечку Білий Камінь; Собору
Іоанна Предтечі у селі Черемош [Черемошня]; Введення
Богородиці у селі Ушин [Ушня]; Святителя Миколая у селі
Жуличі; Різдва Христового у селі Почапи; Вмч. Георгія у селі
Скварява; Святої Параскеви у селі Буг [Бужок]; Покрова у селі
Острівці; Різдва Богородиці у селі Пітричі; Святителя Миколая у
селі Фірлеївка; Архістратига Михаїла у селі Ольшаниця.
Якщо врахувати, що Берестейська унія проголошена 1596 р.,
то
Львівська земля ще більш як століття залишалася
православною. Сам факт переходу цілої Львівської єпархії у
підпорядкування Папі Римському може створити враження про
добровільність такого кроку, однак це далеко не так.
Цей процес у Жуличах і деяких навколишніх селах був
настільки складним, що супроводжувався відвертим гонінням на
священиків і знайшов своє відображення
в ”Истории
Малороссии” Миколи Маркевича – щирого приятеля Тараса
Шевченка.
Говорячи
про
насильницьке
переведення
православних до унії, він зазначає, що з Жулич, як і сусідніх сіл
Бог [Бужок], Черешинна [Черемошня], Почипина [Почапи],
Бельзець [Гончарівка] і Кварова [Скварява], були вигнані
священики, які не погодилися на з’єднання з апостольським
престолом у Римі [6].
Щось подібне повторилося через два з половиною століття – у
1945-1946 роках, коли вже радянська влада, декларуючи відділення
держави від церкви, насильно ліквідовувала греко-католицьку
церкву. Знову ж у хід пішли провокації і грубі методи...
Священик Володимир Лиско, який у той час опікувався
жулицькою парохією і одночасно був деканом Золочівським,
категорично відмовився від переходу до православ’я і був
заарештований, а згодом ув’язнений та засланий до Сибіру.
Третя конфесійна зміна Жулицької церкви відбулася вже в
недавні часи, коли частина жителів Жулич вирішила відродити
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греко-католицьку громаду. На щастя, гостре протистояння між
православними і греко-католиками не виявилося затяжним і було
досягнуто згоди про почергове богослужіння в єдиному сільському
храмі.
ДУХОВНІ ОТЦІ – МОРАЛЬНІ І ГРОМАДСЬКІ
АВТОРИТЕТИ
Семен Шашкевич (1759-1828). Прізвище Шашкевич, у першу
чергу, асоціюється з Маркіяном, з його рідним селом Підлиссям і
Білою горою, де височіє величавий пам’ятник, зведений у 1911
році вдячними земляками на честь 100-річного ювілею засновника
”Руської трійці”. Серед інших відомих Шашкевичових місць на
Золочівщині згадуються насамперед Золочів, де Маркіян навчався у
німецькій школі, а також Княже – колиска його юначих літ і місце
священичого служіння його батька Семена Але мало відомо, що до
Шашкевичових місць належать також Жуличі і Городилів. Саме
сюди у середині 80-х років XVIII ст., після висвячення, отримав
призначення парохом дід Маркіяна Шашкевича - Семен Шашкевич,
який віддав більш як 20 своїх найкращих літ служінню Богові і
місцевим парафіянам. У 1785 році у нього народився син, якого
також назвали Семеном. Це - батько Маркіяна Шашкевича.
З якихось причин отець Семен мешкав з сім'єю не в Жуличах,
які були центром парохії, а в Городилові. Можливо, там були кращі
житлові умови, або ж далася взнаки близькість до Золочева. Щось
подібне траплялося і у стосунках між Почапами та Хильчицями,
коли парохіальним осередком вважалися Почапи, а священик
певний час мешкав у Хильчицях.
Під час відвідин Жулич отця Семена і його дружину Маріянну
нерідко супроводжували старші діти – сини Семен, Роман і
Малетій, дочки Тереза, Анна, Магдалена… Загалом у Шашкевичів
народилося 11 дітей, але четверо з них померли у ранньому віці.
Наприкінці XVIII ст. Жуличі мали порівняно нову дерев'яну
церкву, а от у Городилові потрібно було думати про оновлення
храмового приміщення. З ініціативи отця Семена почалися
підготовчі роботи зі спорудження церкви, але вже не дерев'яної, а
мурованої.
Отець Семен Шашкевич не дочекався завершення свого
задуму – 1807 року він залишив жулицьку парохію і перебрався до
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Львова [1-а, с. 233]. Але справу завершили його наступники. У 1811
році у Городилові постала одна з перших на Золочівщині кам’яних
греко-католицьких церков, освячена на честь Воздвиження Чесного
Животворного Хреста [1]. Символічно, що того ж року сталася ще
одна важлива подія – благословився на світ перший онук отця
Семена – майбутній пробудитель Галичини Маркіян Шашкевич,
Микола (Николай) Пачовський (1839-1891) народився у селі
Добростани на Яворівщині в священицькій сім’ї. Отримавши
парафію в Жуличах наприкінці 1860-х років, він почав щиро дбати
про духовне і моральне здоров'я своїх прихожан.
На той час серед жуличан, як і по інших селах, небезпечного
поширення набуло пияцтво. Багато селян не тільки зловживали
оковитою, але й втрачали через це свої господарки, потрапляли у
пазурі місцевих корчмарів.
Щоб допомогти обдуреним селянам, отець Николай (так
називали його у селі) запровадив церковні облігації і таким чином
викупив грошові зобов’язання жуличан, що потрапили у кабалу до
лихварів. Аби не допустити подібного в майбутньому, він вирішив
заснувати у селі братство тверезості. Як повідомляють дослідники,
воно було створене 1872 року і стало одним з перших на
Золочівщині [2].
Ті, що ступали до “Братства тверезості” (або стриманості)
давали коротку присягу: ”Я, (ім’я й прізвище), перед Богом,
Матір’ю Богородицею і святим Ангелом-хоронителем урочисто
постановляю у вживанні алкогольних напоїв за Божою допомогою
уникати пияцтва, тільки дотримуватись належної міри і до того
згідно моїх сил залучати інших”.
Для більшого ефекту антиалкогольної пропаганди з дозволу
Львівської архиєпархії проводилися духовні місії проти пияцтва.
Як правило, під час релігійних свят організовували зібрання селян,
на котрі запрошували священиків із сусідніх сіл, і влаштовувалися
символічні похорони горілки. Саме такий похорон відбувся 1882
року у Жуличах біля сільського роздоріжжя навпроти місцевої
корчми, де встановлений хрест тверезості.
У роки радянської влади цей хрест, як і деякі інші фігури, був
знищений, але в 1991 році його відновили. Напис на таблиці
гласить: ”Пам’ятник тверезості. Збудований парохом УГКЦ церкви
о. Пачовським в 1882 р. Знищений комуністами. Поновлений Г-К
громадою в рік проголошення незалежності України. 1991 р.”.
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Отець Микола Пачовський залишив глибокий слід у пам’яті
жуличан й іншими своїми справами. Він, зокрема, мав велику
бібліотеку і сприяв поширенню серед селян світла знань. Як
свідчать односельчани, саме за нього 1888 року була вперше
організована читальня товариства ”Просвіта”. Зі смертю отця
Николая у 1891 році вона припинила свою діяльність, але
відновилася у 1903 році і активно діяла протягом десятиліть.
Про діяльність отця Пачовського нагадує не тільки таблиця у
церкві, присвячена створенню братства тверезості, але й саме
приміщення сучасної церкви. Адже саме йому належить ідея
спорудження кам’яного храму, і ще за його життя були зроблені
для цього перші кроки. Насамперед, загасили необхідну кількість
вапна, до якого додавали туші або самі кістки загиблих тварин,
яйця та інші добавки, щоб вапно було міцніше і краще за цемент.
За свідченнями старожилів, вапно настоювалося майже 30 років, як
і при будівництві середньовічних замків, і саме тому приміщення
храму вражає своєю надійністю.
На жаль, о. Микола Пачовський не дочекався здійснення своєї
мрії. Його діяльність не подобалася як представникам влади, що
бачили небезпеку у просвіті населення, так і місцевим корчмарям
та їхнім прислужникам, яких називали зневажливо хрунями. Але
вони мали вплив і звинуватили отця в розтраті церковних облігацій.
Жулицький парох не довіряв адвокатам і сам захищався на
судовому процесі. Це допомогло йому виграти справу, однак
підірвало здоров’я – він рано пішов з життя, залишивши вдовою
дружину Марію, а сиротами – трьох синів – Ярослава, Івана та
Василя.
Жуличанам пощастило, що і наступники отця Миколи
виявилися ревнивими душпастирями і щирими українськими
патріотами. Отець Юстин Гаврисевич підтримав ініціаторів
створення у Жуличах читальні ”Просвіти” і став у 1903 році її
першим головою. Отець Володимир Лешньовський очолював
”Просвіту” з листопада 1907 по грудень 1919 р. і часто виступав з
рефератами про значення просвіти для населення, про життя і
творчість Тараса Шевченка. Він завершив своє головування
пам’ятними зборами 12 січня 1919 року, які відбулися
на
підтримку Західно-Української Народної Республіки і майбутньої
злуки з Українською Народною Республікою, Збори закликали
“Нехай жиє народня Україна”.
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Отець Василь Кедринський у 20-30-х роках минулого
століття щиро опікувався українською справою, беручи участь у
діяльності Читальні ”Просвіти” та інших товариств, організовуючи
відбудову спаленого від ворожої руки Народного дому, закликаючи
у своєму нарисі про 30-річчя ”Просвіти” у Жуличах до активної
освітньої праці. Детальніше про цих патріотів йдеться у хроніці
Василя Кедринського та матеріалах Ілярія Підлиського, що також
вміщені у нашому виданні.
Окремо хотілося сказати про отця Володимира Лиска, який
проживав у Жуличах з кінця липня 1944 року після другого
приходу радянської влади.
З початку 20-х років о. Володимир Лиско парохував у
сусідньому Сасові і не раз бував у Жуличах на запрошення
о. Василя Кедринського. Особливо пам’ятним був 1928 рік, коли
жуличани святкували 25-річчя Читальні ”Просвіти” і освячували
пам’ятник землякам, полеглим в українсько-польській війні. На
початку 30-х років сім’я Володимира Лиска породичалася з
Лешньовськими – це дочка о. Володимира Любов вийшла заміж за
Зенона Лешньовського, який здобув юридичну освіту і став
суддею. Щоправда, молода сім’я не ризикнула залишитися під
радянською владою і емігрувала до Америки.
Коли в липні 1944 року, під час проходження фронту, у
Сасові були знищені і церква, і парохіальні будівлі, о. Володимир
Лиско вирішив оселитися з сім’єю у Жуличах. Місцеві церковні
будівлі тут не постраждали, а саме село тривалий час не мало
свого священика. Як декан Золочівський, Лиско відповідав і за
жулицьку парафію, крім того, з Жулич було зручно добиратися до
своїх прихожан у Сасові, а останнім приходити на богослужіння до
свого улюбленого отця у Жуличах.
Про своє життя, зокрема кількарічний побут у Жуличах,
о. Володимир Лиска згадує у ”Споминах”, написаних ним у 1956-63
рр. Саме у Жуличах почалися спроби його навернення до
православ’я.
”Одного дня, як я вже був в Жуличах, приїхало до мене двоє
військових старшин. Один з них представився як підполковник, а
другий був представником обласного відділу для православної
церкви. Спитали, чи я маю відозву Костельника. Я відповів, що
чув про неї, але не маю. Він вийняв з кишені відозву, дав мені і
сказав: ”Прошу прочитати і до неї достосуватися”. При цьому
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сказав зміст відозви і почав промовляти за православієм, мовляв,
князь Володимир прийняв віру з Греції, отже – православну. Я
усміхнувся і сказав: ”Таж ви не признаєте віри, чому агітуєте за
православіє?” Він не відповів. Потім вже пригрозив:
”Митрополита нема (митрополит і всі крилошани були вже
арештовані і вивезені), тож як декан ви є найвищою духовною
владою в вашій церкві і ви будете відповідати, яку лінію візьмуть
ваші священики, чи підуть за Костельником, чи проти
правительства. …” [4, с. 42].
Відбулася нарада священиків Золочівського деканату, на якій
присутні наголошували, що вони справді хочуть об’єднання грекокатолицької церкви з православною, однак це уповноважені робити
керівники церкви. Така заява не могла задовольнити представників
влади, і почалися арешти.
Недільного ранку серпня 1945 року до Жулич прибули
військові і оточили церкву. Панотця Лиска в церкві ще не було, і
до нього на плебанію прибув лейтенант Діденко у супроводі
чотирьох солдат. Почався обшук…
Звістка, що арештовують отця-декана, сколихнула жуличан.
”Парафіяни з цілого села зібралися на подвір’ї, – згадував о. Лиско,
Коли мене всадили на бричку, почали прощатись і плакати, а інші
кричали: ”Нащо ви забираєте нам нашого батька?” Я успокоював
людей, кажучи: ”Коли треба терпіти, мусимо терпіти. Християни не
раз за свою віру терпіли”.
Поруч о. Лиска на бричці посадили солдат з автоматами –
двох спереду і двох позаду. Вони тримали зброю напоготові,
побоюючись,
мабуть,
нападу
розбурханих
людей,
які
супроводжували їх через все село…
Разом з
Володимиром Лиско заарештували
більшість
священиків Золочівського деканату.
Вісім місяців тримали в ув’язненні 63-річного отця-декана,
добиваючись зізнання, що він нібито скликав нелегальну нараду
священиків для антирадянської діяльності. Більш нічого не могли
придумати, хоч слідчий їздив до Жулич і Сасова, опитував людей,
шукаючи ”компромату”. Та всі лише хвалили отця. Слідчий зміг
звинуватити отця лише у відправах на могилах жертв радянських
репресій.
У травні 1946 року о. Лиска випустили на волю і хоч дозволили
й надалі як греко-католику проводити в богослужіння у Жуличах і
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Сасові, однак намагалися всіляко перешкоджати. Красномовна у
цьому плані історія з жулицьким парохіальним ґрунтом.
На той час парохії належало 14 гектарів землі. Отець Лиско
попросив у сільради дати йому в користування лише 2 га і за це
здав 6 центнерів збіжжя. Однак районні власті наказали йому
сплатити податки за всі 14 гектарів. А це 60 центнерів збіжжя і 34
тисячі рублів.
Отцю Лиску не допомогли звернення ні до районних, ні до
обласних органів. І залагодити конфлікт він зумів за рахунок
започаткованої більшовиками нової форми – хабарів.
Жулицька і Сасівська парохії залишалися одними з небагатьох
острівців греко-католицької церкви. Так не могло тривати
довго.Навколишні церкви або ж перейшли до православ’я, або ж
були закриті. А коли в 1948 році о. Лиско у черговий раз
відмовився зректися греко-католицької віри, то влада повісила
замки на жулицький і сасівський храми. Невдовзі подбали про
”юридичну підставу” для нового арешту.
У церковну касу, що стояла у розбитій церкві в Сасові,
підкинули якість антирадянські брошури. Свідки стверджували,
що о. Лиско навіть не мав ключа від цієї каси, але на це не зважали.
Після десяти місяців ув’язнення отця-декана Володимира Лиска
відправили у табори Мордовії. Йому тоді минав 67-ий рік…
Таку ж стійкість характеру і відданість своїм переконанням
проявив і син отця декана – Роман Лиско, який певний час був
парохом у селі Белзець (Гончарівка). Його арештували у вересні
1949 року, звинувативши в антирадянській діяльності. Мовляв, під
час німецької окупації агітував молодь до вступу в дивізію “СС
Галичина”.
Перебував він у тюрмі на Лонцького у Львові. Передачі носила
йому мама, а також бабця приїжджала з Жулич. Роман Лиско
загинув за віру у 35-річному віці. Його визнано мучеником і
блаженним греко-католицької церкви…
НЕЛЕГАЛЬНА ЦЕРКВА
Саме так можна визначити статус жулицької церкви в
атеїстичні радянські часи. На відміну від деяких сусідніх сіл, де
церковні приміщення перетворювали на склади, жулицький храм
уникнув такої принизливої долі. Можливо, далися взнаки
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особливості розташування, що село виявилося осторонь основних
доріг району і до нього, особливо в дощову чи сніжну погоду, не
легко було добратися, а може, допоміг стійкий характер жуличан,
які не хотіли змиритися із закриттям сільського храму і проявили
для цього велику настирливість.
Церкву вважали
недіючою
і не призначали для неї
священика, а окремі відправи отців з діючих парафій, зокрема з
Ушні, офіційна влада вважала незаконними. Коли ж уповноважені
з району приїхали закривати церкву, то не могли знайти ключа від
масивного врізного замка. Всі пошуки міліції серед жуличан не
дали бажаних результатів і тоді вирішили до дверей приладнати
залізну штабу і покласти навісний комірний замок.
Задоволені своєю роботою, районні представники від’їхали, а
вже наступної ночі хтось з жуличан при допомозі лома чи іншого
зручного знаряддя зірвав замок і недільного ранку жуличани знов
прийшли до своєї церкви на Богослужіння. І хоч не було
священика, але
дяк (регент)
Ярослав Цюпка і церковна
двадцятка зуміли дати собі раду, пам’ятаючи Христові слова про
те, що він завжди з тими, хто молиться до нього.
Незабаром і в райцентрі довідалися, що на жулицькій церкві
зірваний замок і люди продовжують відправляти Службу Божу.
Знову прибула у село бригада уповноважених, знову шукали
зниклий ключ, а також
нахабника, який самочинно зірвав
державний замок. Так і нічого не знайшовши, придбали новий, але
й він не довго красувався на церковних дверях.
Як згадував згодом Ярослав Цюпка, після кількох таких
випадків його викликали в райвиконком і до місцевого відділення
КДБ, допитуючи і про пропалий ключ, і про ”злочинців” , які
виступають проти радянської влади, і про самочинні відправи в
церкві, – мовляв, хто давав право Ярославові Цюпці їх
влаштовувати, тим більше, перебирати на себе священицькі
обов’язки?
У відповідь на ці закиди Ярослав Цюпка заявив, що він не знає,
хто забрав ключ, ні хто зриває замки. А щодо відправ, то він не
виходить за межі дияконських обов’язків. Людей ніхто не скликає
до церкви, але коли вона відчинена, то кожен сам зі своєї воли
приходить молитися.
Така відповідь не сподобалася представникам влади і Ярослава
Цюпку попередили про кримінальну відповідальність, якщо
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незаконні дії у Жуличах триватимуть. Але це не стримало людей.
Жуличани продовжували молитися у своєму храмі…
Коли в сусідніх селах продовжувалося закриття церков, то
часто саме до Жулич звозили образи, хоругви та інші церковні
речі. Одного разу привезли навіть вівтар. Жуличани приймали це
без нарікань, вважаючи своїм обов’язком зберігати церковні
реліквії… І вони згодом повернулися до свої законних місць.
Неоціненним джерелом до історії Жулицької церкви і самого
села є метричні книги, що велися в Жуличах з 1828 року. Але ними,
сподіваюся, скористаються вже інші дослідники…
Завершити розповідь про жулицьку церкву хотілося б словами
з провіді Високопреосвященішого владики Ігоря, архиєпископа
Святого Миколая
Львівського УГКЦ у день празника
Чудотворця, виголошеного ним у Жуличах 19 грудня 2005 року:
”Хай життя святих стане прикладом для нашого життя. Живімо
так, як вони жили: якщо вони могли любити і прощати, то й ми
можемо подібно чинити…. Прощаймо і просімо прощення в інших,
особливо в тих, кого ми образили. Нещодавно вчинено гідний акт
прощення і просьбу про прощення, що здійснили представники
нашої і польської Церков під час євхаристійних Соборів у Варшаві
й у Львові. Перемагаймо наші амбіції і самолюбство! Приймаймо
Божу ласку, а відкидаймо від себе диявольське насіння….
Молімося до наших святих мучеників, преподобних,
блаженних, апостолів і пророків, аби допомагали нам протистояти
злу будь-якої форми, що бажає поглинути й покарати нас у вічному
вогні. Хай Пресвята Богородиця, наша небесна Мати, та святий
Миколай бережуть нас від усякого зла, духовного і тілесного” [8].
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З ВИСОТИ ОТЧОГО
ПОРОГУ

БАТЬКІВСЬКА ХАТА
Давно вже засвідчено, що в дитинстві все виглядає по-іншому,
ніж у дорослі роки: небо – вище і синіше, трави – шовковистіші і
росяніші, співи птиць – мелодійніші і голосніші, а люди –
неймовірно цікаві і красиві.
Тому, переступивши самостійно поріг батьківської хати, мене
невидимим магнітом ”потягнуло” до сусідів. Спочатку до столяра
Міхала Британа, який незбагненним для мене рухом випускав зі
свого фуганка золотисті змійки стружок, що ніжно лоскотали своїм
запахом і шовковистістю. Потім – до коваля Миронка Гнипа, який
брав мене із собою до кузні і чаклував з металом та вогнем,
допоки з відрізка арматури не поставала підкова чи сапка. Далі до
тракториста Тонька Биковського, який вперше висадив на
колісного трактора ХТЗ і покатав жулицькою дорогою. Так само
зробив і мій хрещений батько – Роман Цюпка, але вже на
вантажному автомобілі…
Кожне знайомство з ближніми сусідами чи зовсім далекими
односельчанами ставали своєрідним щаблем у пізнанні світу і
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надійно відкладалися в пам’яті. Коли я підспівую внукові
Святославу ”Гойда-да – до Петра, гойда-дуся – до Петруся”, то
пам'ять повертає до сусіда діда Петра-Петруся Сагатого, який саме
так підспівував, гойдаючи мене на своєму коліні. Коли чую пісню
про Гриця і Марусю – “А я все дивлюся, де моя Маруся”, згадую
сусіда Гриця Стельмаховича. Жодні сільські посиденьки з його
участю не минали без цієї коронної пісні. Коли ми з бабусями
Маринкою і Юстиною збиралися в гості до коваля Миронка Гнипа,
то мене навчили жартівливої пісеньки:
Ой на долі ковалі,
То великі, то малі…
А старого коваля
Посадили на теля.
Ковалиха на міху
Ледь не вмерла від сміху…
Своєрідним продовженням цієї пісеньки був жартівливий
куплет, що мав би стосуватися, за задумом моїх навчителів, дочки
бабусі Юстини – Ганни…
Ой на долі ковалі,
А на горі бузьки…
Пішла пані до костела,
А пан – до Гануськи…
І в школі, і в університеті доводилося вивчати багато різних
поетичних творів, але далеко не всі збереглися у пам’яті. Мабуть
тому, що мало асоціюються з найдорожчим – з сім’єю, родиною,
рідним селом і рідним краєм.
Запитали Журавля,
Де найкраща є земля.
Журавель відповідає:
– Краще рідної нема..
Одного разу, наслухавшись суперечки дорослих про те, де
б’ють джерела з найсмачнішою водою – на Лапаївці, у Тоньковій
чи Кузьмаковій криниці, я вирішив сам провести експеримент і
перепробував воду з усіх найближчих джерел та криниць.. Тоді я
вперше з’ясував для себе, що жулицькі криниці поділяються на
види – на давні і нові. Давні виділяються не так старим цямринням
чи мурованими стінами, як місцем розташування. Вони, як правило,
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викопані біля дороги і розраховані на багато сімей, щоб всі сусіди
і, звичайно, будь-які подорожні мали до неї доступ. Новіші ж
здебільшого розміщені на подвір’ях і доступ до них ускладнений.
Окремі навіть сторожать собаки і, зрозуміло, вода в них від
недостатнього використання застоювалася, не могла бути дуже
смачною.
Однією з найсмачніших видавалася вода з криниці біля клубу
(будинку “Просвіти”), але я все-таки віддав перевагу криниці біля
Гриця Стельмаховича (навпроти Пуцанів). Можливо тому, що саме
з неї з дитинства ввійшла вона в мою плоть і кров, і я черпав у ній
сили і наснагу.
Під час свого дитячого експерименту я з'ясував також, де
найглибша і найхолодніша криниця. Це виявилася також давня
криниця на Загородах, біля бабусі Юстини. Муровані стіни, велика
глибина зберігали низьку температуру, так що після двох-трьох
ковтків починали тріщати зуби…
Що ж до джерел на Лапаївці, у Тоньковій чи Кузьмаковій
криниці, то я так і не визначився з перевагою. Коли гнав з випасу
корову з Місткова, то найсмачнішою була джерельна водиця на
Лапаївці, коли з Високої гори – то, здавалося, не може бути нічого
смачнішого за воду у Тонькові криниці. Коли ж повертався з
Діброви, то найкраще втамовувала спрагу живильна вода в урочищі
“Кузьмакова криниця”….
Важливою школою
життя стало для нас, ясна річ,
пастухівство. Доводилося пасти корів у різних місцях – на Діброві і
на Довжках, біля Сосонок і на Місткові, але найцікавіше було у
лісі на Корчунку. Майже усі справи пастухів пронизував дух
змагальництва: хто одним сірником зможе розпалити вогнище, хто
назбирає найбільше грибів, хто знайде в кущі ліщини і виріже
найкращу кривульку, хто перший добіжить до Бугу і зловить
найбільшого рака, хто найдовше затримає подих під водою…
Переможцями ставали по черзі: то Володька Гнип і Володька
Мартинишин, то Богдан Гавришків і Олег Сагатий, то Андрій
Гавришків… Але в кожного покоління і на кожному кутку села
були свої лідери.
Під час шкільних канікул особливого настрою юначим дням і
вечорам додавала присутність гостей – дітей різних вихідців села,
що приїжджали на літо до своїх бабусь і дідів. На нашому кутку, а
це місце, де раніше росла береза, а тепер відновлений хрест
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тверезості,
традиційно ставала велелюдною оселя Біликів.
Приїжджали з Криму Оксана та Іра Білики, а із Золочева – Ігор і
Маруся Болюбаші. Ми з сестрою Олею, а також Олег та Богдан
Максимовичі майже на все літо ставали членами неформального
дружнього колективу, у якому кожному було приємно і цікаво.
Походи за грибами і ягодами, допомога дорослим у полі і на
лузі, ігри і забави залишилися яскравою сторінкою нашої юності.
Наприкінці 60-х – на початку 70 років у Жуличах сформувався
культ футболу. У першу чергу він був пов’язаний з успіхами
київського "Динамо", яке почало здобувати і всесоюзні, і
міжнародні вершини. Важко було знайти у селі хлопчака, який би
не знав пісні при динамівців, створеної на мотив славнозвісної
“Черемшини”.
Знов зозулі голос чути в лісі
Київ виграє у Кутаїсі,
А Медвідь жене м’яча по краю,
Бишовець з Хмельницьким нападають
Добре грають хлопці-київляни,
Не страшні їм форварди-тарани.
Бібу із Мунтяном,
Сабо з Поркуяном
Ждуть медалі, ждуть…
Перші прізвиська хлопчаки отримували від футбольних
кумирів… Якщо Василь – то Турянчик, якщо Андрій – то Біба,
якщо Анатолій – то Бишовець, а Володимир – Мунтян чи Поркуян,
Згодом дитячий і молодіжний патріотизм посилили львівські
“Карпати”, коли єдині в радянському футболі, як команда першої
ліги, виграли кубок країни в московського “Торпедо”.…
Жуличі умовно були поділені на дві команди, кожна з яких
мала своє поле – на “Кінці” і на “Довжках”, запеклі баталії
влаштовувалися між “Селом” і “Дібровою”, та особливо привертала
увагу гра спільної жулицької команди, яка представляла тоді
колгосп ім. Івана Франка. Протягом кількох років жуличани були
одними з кращих у районному турнірі, а згодом, вчергове посівши
перше місце, вибороли право представляти Золочівський район на
загальнообласному турнірі. Найбільші вболівальники жулицької
команди були, звичайно, підлітки. І ми мріяли бути такими
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воротарями, як Володька Баран, Олег Цюпка чи Василь Кравчук,
такими майстрами м’яча, як Володька Кудлик, Осип Мазурик,
Володька Цюпка, Володька Кузьмак (Гавришків) Роман Приведа
та інші жулицькі футболісти.
Запеклі спортивні баталії розгорталися і на волейбольному,
баскетбольному майданчиках, за тенісним чи більярдним столами.
Пожвавлення спортивного, як і культурного життя, значною
мірою пов’язане з приходом молодих організаторів-ентузіастів –
фізінструктора Володимира Підлиського, завідуючого клубом
Михайла Русіцького.
У Жуличах постав один із перших у нашій околиці вокальноінструментальний ансамбль із незвичною для нашої місцевості
назвою – “Лаутари”. Його неформальним художнім керівником
став Орест Мурза з Бужка, а складався з гітариста Степана Вовка,
трубача Володимира Гнипа, ударника – Ігоря Сагатого. Це
відомому нині “співаючому ректору” Михайлові Поплаському,
коли він починав свою кар’єру у сільському ансамблі і грав на
ударних інструментах, друзі не дозволяли співати, а в Жуличах
саме Ігор Сагатий проявив себе талановитим солістом. На вечори з
виступами “Лаутарів” збиралася молодь не тільки з Жулич, але й
довколишніх сіл.
Назва “лаутари” у перекладі з волоської (молдавської) означає
“мандрівні музиканти”. Жулицький гурт сповна відповідав цій
назві, бо виступав не тільки в Жуличах, але й в сусідніх селах – на
різних вечорах, весіллях.
У той час мені не спадало й на гадку, що невдовзі доведеться не
тільки ознайомитися з краєм “лаутарів”, але й породичатися. На
Буковині з давніх-давен живуть поруч українці і молдавани.
Однак це буде пізніше, а в другій половині 70-х років – на
початку 80-х зникло активне протистояння між парубками сусідніх
сіл, що мало місце раніше, і хлопці вже без боязні роздивлялися за
дівчатами у сусідніх селах, дружили одні з одними. Вже
навчаючись у Львівському університеті, я познайомився з
білокамінчанином Ігорем Конашевичем, який тоді вчився у
Львівському інституті фізкультури.. Чи це загострене почуття
земляцтва, що проявилося у Львові, чи далася взнаки певна
спорідненість душ, але ми справді тісно подружили. І коли
мандрували цікавими місцями рідного краю – Шашкевичеві місця у
Підлиссі, Олеський замок, старовинний палац у Підгірцях, і коли
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залицялися до дівчат. Я, звичайно, по-юначому захоплювався
Ігоревим вчинком, коли він, аби щось довести дівчині, вибрався на
самий вершечок пам’ятника Маркіянові Шашкевичу на Білій горі і
збоку написав її ім’я, Свій сумнів, наскільки пам’ятник підходить
для вияву таких почуттів, я заглушив запитанням до самого себе:
“А чи зміг би я заради кохання без чужої допомоги і страховки
вибратися на таку висоту ?”
Звичайно, у юначі роки любов займала і завжди займатиме у
житті особливе місце, як й існуватимуть різні способи її вираження.
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ШКОЛА
Мабуть, лише з роками ми починаємо розуміти значення тих чи
інших людей, що зустрічалися нам на життєвому шляху, і яким ми
завдячуємо своїми якщо не здобутками, то бодай успішними
кроками. І, в першу чергу, на особливу вдячність заслуговують
наші вчителі.
Жулицька школа залишила чимало світлих сторінок у пам'яті, і
з роками їх стає наче все більше. Можливо тому, що зайве і дрібне
забувається…
Ось уроки російської мови і літератури. Учителька Г.Калина
експериментує з новими педагогічними методами, або, як тепер
кажуть, інноваціями, і змушує нас замість привітання декламувати
хором ідеологічні гасла-прислів’я типу: “Я русский бы выучил
только за то, что им разговаривал Ленин”. Та в той же час саме
Г.Калина здійснювала постановку на жулицькій сцені “Лісової пісні”
Лесі Українки, і багатьом глядачам западали в душу слова Мавки
про невмирущість народної душі: “ Я маю в серці те, що не вмирає”
Роль Мавки виконувала моя сусідка по вулиці Галина Герус, на той
час учениця 8-го класу, а я, семикласник, грав роль Лукаша.
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А ось яскраво “патріотична” інсценізація за віршем Володимира
Сосюри “Комсомолець”, яку виконували також учні школи.
Бій одлунав. Жовто-сині знамена
Затріпотіли на станції знов.
І до юрби полонених
Сам курінний підійшов.
Далі у творі йдеться про те,
що курінний не хоче
розстрілювати всіх полонених, а просить вийти наперед
комсомольців. І після певної паузи один з них зголошується: “Я
комсомолець! Стріляй!”.
Якісь навдивовижу суперечливі почуття залишилися від цього
твору поета. Зовсім не подібні на бандитів з великої дороги були
вояки із жовто-синіми знаменами, якщо відбили у червоних
залізничну станцію і знову вивісила національний
прапор.
Викликає повагу і той факт, що розстрілювали не всіх полонених, а
виявляли найбільших політичних противників – більшовиків і
комсомольців. Врешті, слова про чорнобривих хлопців і
“замучений край” навіювали думку про трагізм громадянської
війни, коли брат йшов із зброєю на брата. Ще чомусь здавалося,
що це, може, не курінний, а червоний комісар розстрілює
полонених українців.
Вже згодом збагнув, чому такі відчуття тривожили розум і
серце, знаками запитання відкладалися у підсвідомості. Особливо
після знайомства на рубежі 80-90-их років з уперше опублікованим
автобіографічним романом Володимира Сосюри “Третя Рота”.
У шкільні роки ми не знали, що видатний радянський
письменник у юності більше року служив в армії Симона Петлюри
і воював за вільну Україну проти більшовиків, що його 3-ій
гайдамацький полк був “самий бойовий з усієї петлюрівської армії,
і більшовики завжди не витримували нашої штикової атаки…” [4,
с. 148]. Тому навіть
явно пропагандистські твори, як от
“Комсомолець”, були пронизані
щирим вболіванням за долю
рідного народу. Поет далеко не все міг сказати відкритим текстом.
Ще у 1924 році Володимир Сосюра написав:
І пішов я тоді до Петлюри,
Бо у мене штанів не було.
Скільки нас отаких біля мурів
Од червоної кулі лягло!..
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Вдруге ці слова опублікували лише в період розпаду
Радянського Союзу.
Оця роздвоєність, до якої спонукала радянська система,
пронизувала різні сторони суспільного життя, у тому числі і
шкільне. Не випадково у Жуличах було популярне прислів”я : “Не
все говори що знаєш, але знай, що говориш”. В його істинності
переконувалися, коли на уроках скандували “Ленин жил. Ленин –
жив. Ленин будет жить”, а в коридорі біля піонерської кімнати
зупиняли слова Василя Симоненка:
Ні перед ким не будеш спину гнути,
Не віддасишся ворогу в ясу,
Якщо ти зміг, товаришу, збагнути
Свого народу велич і красу.
Наші вчителі намагалися у міру можливості з почуттям
здорового глузду балансувати між комуністичним і національнопатріотичним вихованням. Ми організовували шкільний вертеп, з
яким вітали передовиків колгоспного виробництва з нагоди
офіційного Нового року. Згодом, на Різдво чи Старий новий рік, з
тими ж самими піснями йшли колядувати. Щоправда, у першому
випадку ми співали “Рік новий народився”, а в другому – “”Син
Божий народився”. Колядували не тільки під вікнами родичів і
звичайних односельчан, але й учителів. Ніколи, наприклад, не
минали оселі моєї першої вчительки, а згодом історички Ольги
Михайлівни Підлиської, як і Ярослави Ярославівни Русіцької,
Ольги Федорівни Гіль (Гавришків) та інших. Щоправда, за ці
вітання ми отримували частування від їхніх чоловіків чи інших
родичів. Але ми відчували вдячність у їхніх поглядах на перших
післясвяткових уроках і гордилися, що вчителі святкували разом з
нами. Ми намагалися не минати і оселі директора Сидора
Томовича Залеського і його дружини Лізи, яка очолила Жулицьку
школу після смерті чоловіка. Щоправда, біля їхньої хати ми не
чекали на частування під вікнами, а майже розбігалися після
коляди чи щедрівки. Хоча й не пригадую випадку, аби господарі чи
хтось інший перешкодив нам виспівати всю колядку і побажати
господарям Божої ласки. .
Взимку 1982 року на Свят-вечір і на коляду до Жулич приїхали
два мої університетські друзі – Ярослав Бачинський (подоляк із
Заліщицького району Тернопільської області) і Володимир Вакулич
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(волиняк з Ратнівського району Волинської області). Вони були
немало подивовані, що колядники не минають жодної учительської
хати, і разом з жуличанами возвеличували святе Рождество
Христове. За таке дійство у той час можна було б навіть “вилетіти”
з вузу, тим більше, що мова про майбутніх журналістів – “бійців
ідеологічного фронту”. Та ми вважали, що в різдвяні дні вся земля
перебуває під особливим Божим покровом і з нами не може статися
нічого поганого.
Наш клас (1967-1975 рр.) був одним з найбільших в Жулицькій
школі. У початкових класах було майже 20 учнів, а з приходом
однолітків з Почап, у 4-8 класах, – більше 30. Клас складався з
яскравих особистостей, у якому кожен претендував на лідерство в
окремо взятій ділянці.
У навчанні безперечним лідером була Ольга Гнип, яку
підтримували успішним навчанням мої сестрінки – Гануся
Квасецька і Оксана Пузиняк. а ще Орися Булка, Оля Приведа,
Люба Булас, Оксана Петрис. Хлопці вважали, що їм не личить
претендувати на першість у навчанні, однак з певних предметів
навіть дівчата не могли з ними змагатися. Наприклад, Микола
Петришин, не мав собі рівних в математиці (геометрії та алгебрі),
Але не настільки в теорії, як на практиці – в умінні розв’язувати
надскладні задачі. Богдан Підлиський проявляв особливий інтерес
до техніки і конструювання, був переможцем районної олімпіади з
трудового навчання. Василь Гулик, Богдан Присяжний, Роман
Юркевич добре зарекомендували себе у навчанні, але справжніми
лідерами були в спорті.
Треба зазначити, що в ставленні однокласників ми ніколи не
керувалися шкільними оцінками, а поважали різнобічні таланти і
вміння, певні риси характеру. Василь Мішталь та Ігор Багрій
виділялися особливою фізичною силою, Михайло Сагатий був
неперевершений стрілець, Володька Назаркевич і Юрко Гнип,
Володька Рісний і Богдан Шевчук демонстрували зразки справжньої
товариськості і дружби і у школі, і за межами шкільних стін.
Це саме стосувалося і дівчат. Завжди доброго настрою у будьякій ситуації додавала присутність Марії Пузиняк, Люби Пердути і
Ольги Петляр. Своєрідним подразником, і не тільки для
однокласників, була Марійка Основа. Невисока і тендітна дівчина,
вона проявляла надзвичайні результати у бігу. Ніхто ні з хлопців, ні
з дівчат не міг її наздогнати.
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Школа стала нашим першим колективом, у якому ми природно
зростали і формувалися, незважаючи на активне засилля
комуністичної пропаганди..
Абсолютна більшість наших однокласників вважала, що нам
не пощастило з іменем патрона піонерської організації – Павликом
Морозовим. Попри всі аргументи, що хлопець здійснив
патріотичний вчинок, донісши на свого батька, ми не могли з тим
погодитися. Ми б хотіли гордитися хоча б Валею Котиком, який зі
зброєю воював проти фашистів, однак самі не змогли змінити цього
рішення і змушені були з ним миритися.
А вже в сьомому класі постала у нас комсомольська
організація. Оскільки я був одним з найстарших в класі, то серед
перших був прийнятий до комсомолу і був обраний секретарем
комсомольської організації.
Своє секретарювання я вважав тоді, тай тепер вважаю як один
з елементів самоутвердження. Це саме можу сказати і про той час,
коли вже в редакції чернівецької обласної газети “Молодий
Буковинець” я очолив комсомольську організацію і був обраний
членом міськкому комсомолу Чернівців.
Оскільки в 70-х роках охоплення молоді комсомолом досягала
майже 100 відсотків, то нині майже не цікавлять комсомольським
минулим. А от про членство в КПРС запитання виникають досить
часто. Про це цікавилися й у мене в моєму рідному селі. У
відповідь я здебільшого намагався віджартовуватися, що не встиг
вступити, хоч насправді це питання особисто для мене не має
принципового значення. Як для вічного безпартійного, мені
важливіші справи і вчинки конкретної людини в тих чи інших
умовах.
Ще з дитинства прикладом для мене став комуніст з Почап
бригадир Лабівський. Коли в наших селах почали зносити хрестифігури, то кілька комуністів і їх прислужників безпартійних
прийшло за допомогою до нього.
– Я фігури не ставив і не маю права їх зносити, – категорично
сказав Лабівський.
– Ми тебе виключимо з партії і посадимо, – пригрозили
активісти.
– Ваша воля…
Розлючені відмовою бригадира, партійні активісти вирішили
“відплатити” за відмову і привезли один із знесених пам’ятників до
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нього на подвір’я. Мовляв, нехай тішиться ним… Але бригадир
завантажив фігуру на фіру і вивіз на цвинтар, де встановив її на
почесному місці…
Сам же Лабівський і надалі залишався членом партії,
продовжував добре керувати рільничою бригадою…
Трохи пізніше запали в душу слова Василя Симоненка про тих,
що уміють вишукувати в інших всілякі грішки, а самі вважають
себе ледь не святими у своїй бездіяльності:
Торжествують: він не помилявся,
Не змочив – ні разу! – підошов,
Проти вітру – жоден раз! – не пхався…
Але ж він нікуди і не йшов…
Значне краще розпізнається з віддалі… І мабуть, саме по
закінченні
Жулицької школи ми зрозуміли, наскільки
доброзичливою була шкільна атмосфера, наскільки серйозні і
ґрунтовні знання ми отримували. Особливо це стосувалося
математики (Залеська Ліза), української мови і літератури (Дума
Олександра), історії (Підлиська Ольга), французької мови (Цюпка
Марія). Коли після Жулицької восьмирічки частина випускників
продовжила навчання у Золочівській СШ №2, то рівень знань з цих
предметів виявився вищим, ніж у міській школі. Не випадково,
більш як третина хлопців і дівчат з нашого класу закінчила вищі і
середні спеціальні навчальні заклади Але головне, що практично
всі колишні однокласники стали поважними людьми і добрими
фахівцями у різних сферах життя.
Саме в Жулицькій школі розпочався і мій шлях майбутнього
газетяра-журналіста. Знаючи мої нахили до віршування і газетного
слова, у восьмому класі мені доручили підготувати стінгазету до
однієї з “червоних” дат. Провівши за підготовкою матеріалів і
оформленням “стіннівки” весь недільний день, зіпсувавши при
цьому кілька ватманів, я таки справився з дорученою справою і на
ранок газету вивісили біля учительської кімнати.
Я з нетерпінням чекав захоплених відгуків на різноманітні
повідомлення з шкільного життя, на свої вперше оприлюднені
вірші, але як громом серед ясного неба став вчинок одного з
учителів, який зняв газету і яскравою червоною пастою почав
виправляти граматичні помилки. А потім “відредаговану” газету
вивісив для загального огляду…
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Я вже не пам’ятаю, чи зразу на перерві зірвав зі стенду свій
“твір”, чи зробив це після занять, але висновок зробив для себе на
все життя: кожне слово вимагає до себе відповідального ставлення.
Ще краще скаже згодом про це ж саме мій професор на факультеті
журналістики Львівського університету Володимир Здоровега:
"Слово – також зброя”.
Нині можна дискутувати, наскільки педагогічним був вчинок
одного з моїх вчителів, але і за нього я також вдячний рідній школі…
Заслужених відгуків, чи точніше, оплесків, я таки дочекався. Того ж
1975 року відзначали 30-річчя перемоги над Німеччиною. До Жулич
прибуло багато гостей, чиї рідні полягли у битві за село, а також
чимало колишніх фронтовиків. На урочистому концерті я читав їм
свою невелику поему, написану на честь мого сусіда-фронтовика
Ярослава Твердохліба, що повернувся з війни інвалідом.
Схилившись, тихо плаче мати…
І син її іде в солдати…
Орав він поле, сіяв хліб,
Він знає, що таке мозолі,
Іде товариш Твердохліб
Заради щастя, миру, волі…
Серед почесних гостей був і професор Львівського університету
Михайло Кирилович Івасюта, який тепло привітав мій виступ, а ще
порадив обов’язково закінчувати середню школу і пробувати свої
сили якщо не в літературі, то бодай в журналістиці…
Згадуючи свій провал зі стінною газетою, я тоді був готовий іти
до будь-якого технічного навчального закладу. Але його підтримка
окрилила мене і фактично визначила мою подальшу долю…
У 70-х роках завдяки добрій підготовці у рідній школі
жулицькі хлопці і дівчата відкрили двері до найпрестижніших
навчальних закладів: Степан Цюпка, Володимир Купреєв, Ігор
Цюпка – сільськогосподарський інститут, Володимир Кудлик –
лісотехнічний інститут, Микола Штохман – поліграфічний інститут,
Степан Петришин, Богдан Маринівський – політехнічний інститут,
Марія Ляхомська, Василь Хала – університет імені І.Франка. До них
приєднався не тільки я, а й чимало інших моїх земляків…
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РОДИНА:
ВІД БАТЬКА – ДО СИНА
Цей підрозділ шановний читач може пропустити, оскільки він
стосується здебільшого родинної історії автора. Однак я не міг його
не написати, бо зайве говорити про повагу чи любов до широкого
загалу або навіть народу, якщо ці почуття відсутні стосовно своєї
сім’ї і родини. Врешті, рядки з хроніки роду Квасецьких – це також
сторінки до поважної книги історії Жулич.
Мій батько Теофіль народився у Жуличах 2 серпня 1936 року у
сім”ї Теодора і Маринки, а відійшов у вічність недавно – 28 квітня
2012. Я так і не встиг розпитати у нього про найцікавіші віхи
нашого роду, бо останніх тридцять років проживав досить далеко
від села – у Чернівцях. Під час рідких зустрічей не часто випадало

222

Андрій Квасецький

заглибитися у родинні спогади. Втім, першим вчителем і найбільш
авторитетним з усіх наступних був для мене саме батько, який
володів надзвичайною пам’яттю і не раз дивував цікавими
подробицями з історії України, про які не можна було прочитати в
жодному радянському підручнику. Саме від нього я ще юнаком
довідався, що українці першими приручили коня і винайшли плуг,
що однією зі столиць давніх слов’ян було Пліснесько (нині хутір
біля Підгірців), що в недалекому Олеську виріс Богдан
Хмельницький, а Білому Камені народився польський король Міхал
з роду Вишневецьких, що у другій половині 40-х років ХХ ст. у
наших краях існувало двовладдя: вдень – радянська, а вночі –
українська, повстанська, і т.д. і т.п. А мав батько за плечима лише
3 класи Жулицької школи, до якої ходив зі старенькою полотняною
торбинкою.
Ця торбинка, всі ми знаєм, латана, старенька,
Нам ї шила прапрабаба, а латала – ненька, –
нерідко батько згадував шкільний віршик, що повною мірою
стосувався і його босоногого дитинства. А ось слова гетьмана
Мазепи, роль якого виконував батько у післявоєнному різдвяному
вертепі:
Згадай тих вдів і тих сиріт,
Що їх пігнали в білий світ
У Казахстан, сніги Сибіру
Кати, що загубили віру.
Директор Жулицької школи, до якого завітали молоді
жуличани з вертепом на рубежі 40-50-х років, незважаючи на
присутність у селі гарнізонників, щедро винагородив гостей, але
попросив більше ніде цих слів не проголошувати, бо хтось донесе і
тоді вже самих вертепників чекає дорога “у Казахстан, сніги
Сибіру”. Однак вертеп продовжував свою ходу, переходячи від
хати до хати. І ніхто з господарів не доніс…
Але Теофілю, чи просто Фількові, як звали його у селі, таки
довелося близько познайомитися… з снігами Сибіру. Щоправда,
вже в середині 50-х років. Під час служби в радянській армії йому
випала нагода зустрітися зі своєю рідною сестрою Стефанією, яка на
той час мешкала у Польщі. За це вчинок його відправили на Печору.
Серед новоприбулих до виправно-трудового табору була
значна група засуджених за солдатські провини і на порівняно
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незначні строки. Всім їм запропонували, замість відбування строку
на зоні, піти в самоохорону. Так називалося перше кільце охорони
табору, де несли варту самі засуджені. Вони мали зброю, добре
харчування, але на формі у них не було погонів і знаків
розрізнення. З усієї групи вчорашніх солдатів на таку пропозицію
не погодився лише Теофіль. Цей вчинок належно оцінили на зоні і
поставилися до хлопця з повагою.
Інше випробування трапилося у лісі, де працювала бригада
лісорубів. У голову конвоїра, який особливо знущався над
в’язнями, полетіла цегла, загорнута у газету. Конвоїр віддав Богу
душу, а з-поміж ув’язнених розпочався пошук винуватця. Ніхто
“нічого не бачив“ і не виказав сміливця, тому всю бригаду
посадили на сніг і в сидячому положенні протримали півтори
доби. За цей час майже розтопився сніг під сідницями, багато-хто
”заробив” ревматизм чи інші болячки, але ніхто не заломився.
Після цього “ЧП” бригаду розформували…
Коли батько повернувся до Жулич, посватався до дяківської
дочки – Марії Цюпки, дочки Ярослава і Антоніни. Поважна у селі
сім’я не дуже горіла бажанням мати за зятя хлопця-напівсироту, та
ще й колишнього “зека”, але мати його полюбила по-справжньому
і зуміла настояти на своєму.
Першою дитиною у них став я, Андрій, а другою – моя сестра
Ольга. Ми стали новою гілкою родів Квасецьких і Цюпків.
Обидва роди мають глибоке жулицьке коріння, що
простежується протягом кількох століть. Ось, наприклад, одна з
ліній Квасецьких. Мій дід (татів батько) – Теодор, а бабуся
Маринка, прадід – Олекса, прабабуся – Єва. Всі вони покояться на
жулицькому цвинтарі. Зберігається пам’ять і про мого прапрадіда
Прокопа. Родинний переказ вважає, що він подався був у гайдамаки
і в одному з боїв поклав свою буйну голову…
За сімейними переказами, рід Квасецьких походить від Квасів –
любителів і творців древнього напитку, про який згадується в
давньоруських джерелах.
Літописець Нестор документально
засвідчив: коли князь Володимир хрестив Русь, під час великого
свята народу роздавали "їжу, мед і квас". Прізвище Квас (Іван Квас
із Луцька) вперше згадане ще у XV ст.
Що ж до прізвища Квасецький, то воно писемно засвідчене у
XVІІ ст. – 1687 року. У книзі “Протоколи сеймику подільського у
вигнанні. 1672-1698“ згадується “gen. Antonius Kwasecki magn.
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castellanides camenecensis“, тобто “шляхт.[ич] Антоній Квасецький,
вел.[икий] каштелян кам’янецький“ [1, с. 113].
Зазначений у документах
титул вказує, що Антоній
Квасецький був каштеляном – начальником-комендантом одного з
наймогутніших замків Речі Посполитої – Кам’янецької фортеці
(суч. Кам’янець-Подільський). За Бучацьким мирним договором
1672 року Кам’янець, як й2 інші міста та села Подільського
воєводства, були окуповані Османською імперією і перебували в її
складі до 1699 року. Подільська шляхта виїхала здебільшого до
сусіднього Руського воєводства, де і проводила “у вигнанні“, як
зазначається навіть у назві книги, свої сеймики. У 1687 році такий
подільський сеймик відбувався у Львові, і на ньому зафіксований
виступ Антонія Квасецького, великого каштеляна кам’янецького.
Згідно з тодішньою ієрархією, великий
каштелян
кам’янецький був другою за значенням державною посадовою
особою Подільського воєводства після воєводи і разом з ним, а
також з єпископом кам’янецьким, представляли воєводство у
сенаті Речі Посполитої, де засідали представники найбільших
шляхетських і князівських родів “ [2, с. 169].
Нині важко встановити, чи мають відношення жулицькі та інші
представники роду Квасецьких
до великого
каштеляна
кам’янецького Антонія або ж його родини, однак давня згадка про
нього розширює варіанти можливого походження прізвища
“Квасецький“. Тобто, воно, по-перше, могло утворитися, як ми
вже згадували, від прізвища “Квас“, а, по-друге, за шляхетською
традицією, від якогось населеного пункту на зразок “Квасець“ чи
“Квасечі“1. Нащадки давніх шляхтичів Квасецьких з тих чи інших
причин, добровільно чи під тиском обставин, могли втратити своє
шляхетське звання, бо пізніше не згадуються серед представників
подільської і волинської шляхти…
І дід Теодор, і прадід Олекса значну частину свого життя
віддали австро-угорській армії, брали участь у різних військових
кампаніях, обидва мали військові відзначення і нагороди. Але
якщо Олекса, який дослужився до вахмістра уланського полку,
скористався передбаченими преференціями за військові заслуги, то
1

Слово «квасець» зустрічається в більшості слов’янських мов і має багато значень. У
старопольській, наприклад, воно означає різновид квасу або ж яблучного вина [8, с.
155]. Тому населений пункт міг отримати назву «Квасець» чи «Квасечі» від популярного
в певній місцевості особливого різновиду квасу.
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“цугфірер” (командир взводу) Теодор не встиг. У 1918 році
розпалася Австро-Угорщина, зазнала поразки Західно-Українська
Народна Республіка, а Польща (ІІ Річ Посполита) не визнала
зобов’язань Австро-Угорщини (детальніше у підрозділі “Солдатсапер Першої світової війни”)..
Одного разу дід Теодор і бабуся Маринка (у Жуличах імена
Марійка, Маринка і Маруся-Маруська здебільшого вважають
різними) поїхали на ярмарок до Золочева, щоб спродати м’ясо
свині і зробити необхідні покупки. Та не встигли вони натішитися
вдалим торгом, як у бабусі з її “надійного” місця гроші поцупили.
Як їхати додому? У Теодора були якісь кишенькові гроші і за них
купили нехитрі гостинці, але головне – табаку (тютюн) для моєї
прабабусі Яги. У той час серед сільських жінок була поширена
звичка нюхати тютюн. Прабабуся була дуже втішена, що діти не
забули про її “нагальну” потребу і тому про інші дрібниці не
розпитувала. Так у домі і не дізналися про вкрадене…
Цю історію мені переповіли в 70-х роках минулого століття,
коли моя мама Марія повернулася із Золочева зі сльозами на очах.
Вона поїхала до райцентру за чобітками, а там злодії підрізали
кишеню і поцупили гроші… Тоді тато, щоб хоч трохи заспокоїти
маму, згадав родинну пригоду і розрядив напругу…
Якщо повернутися до маминої родової лінії, то її сліди також
сягають початку ХІХ ст. На жулицькому цвинтарі збереглися
пам’ятники Єфрозинії і Юліанові Цюпкам Це мої одні з
прапрадідів і прапрабабусь. Від них рід продовжували прадід
Григорій (Гринько), дід Ярослав і моя мати Марія.
Мама Марія була єдиною дочкою в сім’ї Ярослава та Антоніни
Цюпків. Її нарекли на честь Святої Богородиці, яку особливо
шанують у наших місцях, а от братів назвали на честь славних
українських князів – Романа, Олега і Володимира. У батька Теофіля –
троє старших братів (Микола, Ярослав і Владик) і сестра Стефа.
Якщо б вдалося з’єднати сімейні лінії, то б вийшло, що село –
одна велика родина. Тільки з Квасецькими і Цюпками родинними
узами пов’язані Купини і Присяжні, Назаркевичі і Максимовичі,
Вовки і Гнипи, Іванишини і Гуралі, Барани і Самики, Максимови і
Кваси, Конюхи і Петлярі, Лозові і Ґульки… І цей перелік можна
ще довго продовжувати.
Родове дерево своїми вітами досягло не тільки різних сіл та
міст України, але й різних континентів.
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Америка (США). Сюди у 1910 році виїхав Стефан Цюпка –
рідний брат мого прадіда Григорія (Гринька), рідний дядько мого
діда Ярослава. Стефан Цюпка, як і його дружина Анастазія, брат
Павло, стали активними учасниками українського громадського
життя в Амстердамі (штат Нью-Йорк) під егідою Українського
Національного Союзу. Саме ця організація видає одну з
найдавніших україномовних газет на американському континенті –
“Свободу”, що виходить понині. На її сторінках можна дізнатися
чимало цікавого і про деяких наших земляків за океаном.
Коли в 1937 році у Жуличах згоріла від ворожої руки Читальня
“Просвіти”, то саме Стефан Цюпка організував збір коштів в
Амстердамі. На відновлення читальняної будівлі вихідці з Жулич
та з сусідніх сіл пожертвували в Амстердамі 61 долар, ще 185
доларів було зібрано в інших місцях Америки. І це не поодинокий
приклад патріотичної праці.
У 1921 році до українського комітету в Амстердамі звернулися
жителі містечка Білий Камінь, який дуже постраждав у роки
Першої світової війни і боротьби за українську державу. Парох
Білого Каменя Богдан Чекалюк, міський голова Гринь Лех та інші
закликали земляків допомогти у відбудові читальні “Просвіти” –
важливого осередку національно-культурного життя не тільки
білокамінчан, але й околичних українців.
Керівники українського комітету в Амстердамі Стефан
Комарянський і Стефан Цюпка опублікували в газеті “Свобода”
звернення “До українців з Білого Каменя й околиці”, у якому
розповіли про турботи земляків у рідному краї, і показали приклад
вболівання за загальнонародну справу. Вони організували збірку
пожертв серед українців в Амстердамі і першими вислали до краю
допомогу у розмірі $ 35.40 [5, 16 червн.].
На сторінках газети “Свобода“ досить часто згадується Стефан
Цюпка у зв’язку з різними доброчинними акціями. У 1937 році
“під проводом учителя Стефана Цюпки“ місцеві діти здійснили
постановку “Святий отець Николай“, а виручені кошти надіслали
до рідного краю на допомогу товариству “Рідна школа“ [7, 13
лют.]. Інші акції присвячувалися збору пожертв на спорудження
Народного дому у Скваряві (1936 р.), на визвольну боротьбу, на
поміч Карпатським січовикам тощо.
Цікава історія трапилася з членами українського клубу в
Амстердамі у 1930 році, коли під час підготовки до американських
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виборів на міські збори від українців потрапили двоє поляків.
Відкидаючи звинувачення у нехтуванні національними інтересами,
керівники українського клубу в Амстердамі С.Цюпка,
Т. Вітковський і І. Польовий заявили:
“Тут не розходилося про польські вибори, а американські. І ми
думаємо, що на таких зборах має право буди кожен американський
горожанин. Коли ті два поляки, американські горожани, прийшли
на наші збори і сиділи під українським прапором, то ми не бачимо в
тім нічого злого. Ми бажали би, щоб всі Поляки сиділи під
українським прапором, а не Українці під польським“ [6, 17 лист.].
Англія. Сюди життєва завірюха занесла старшого татового
брата – Миколу Квасецького. У роки Другої світової війни у
Жуличах домінуючий вплив мала ОУН з під крила Степана
Бандери і серед нинішніх старожилів залишається загадкою, як
потрапив до дивізії "Галичина" Микола Квасецький. Офіційних
проводів не було. Проте залишились спогади, що вже в середині
1943 року хлопець взяв до рук зброю і одного разу біля комори
(біля повороту на Білу дорогу) самостійно захопив німецький
транспортер з військовою амуніцією і передав здобуте одному з
перших у наших краях українському повстанському відділу.
До кого саме належав Микола – до мельниківської чи
бандерівської організації – не має особливого значення. У дивізії
“Галичина” було чимало і одних представників, і других. А ще
більше – звичайних українських патріотів, які мріяли про регулярне
українське військо і відновлення української держави. Не
випадково головний командир УПА Роман Шухевич на Зборах
УГВР у липні 1944 року однозначно заявив, що ОУН і УПА не
перешкоджали творенню дивізії “Галичина“ і туди пішли “наші
боєздатні воїни“ [2, с. 466].
Разом з основними частинами дивізії Микола Квасецький брав
участь у Бродівській битві, вириватися з цього оточення йому
довелося через Жуличі. У пізнішому листі до брата Теофіля
Микола делікатно натякнув, що відходити йому довелося недалеко
біля жулицької церкви, і він бачив, як на обійсті Підлиського (по
вуличному – Байґела) в щілину, викопану для укриття від
обстрілів, потрапив артилерійський снаряд. На щастя, у той час у
щілині ніхто не переховувався, і обійшлося без жертв.
В останні дны війни основна частина дивізії здалася
англійським військам. Микола Квасецький, як і його товариші,
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кілька років, як військовополонений, провів у таборі, а згодом,
після звільнення, оселився в Англії. Одружився на українці,
виховав сина Федька.
На жаль, він не дочекався проголошення незалежної України,
за яку проливав свою кров. Наприкінці 80-х років лікарі порадили
йому зробити операцію і витягнути осколок, яким він був
поранений в голову під час війни. Але хірургічне втручання не
допомогло…
Польща. Під час переселенської акції у післявоєнних роках
сюди виїхала батькова сестра Стефанія, яка мала за чоловіка
поляка Франка Дабровського. Їх розселили на західних окраїнах
Польщі – на землях, що відійшли від Німеччини, – нинышный
повіт Ґура, воєводство Лєчно,
Вона повернулася на рідну землю на кілька днів у 1979 році,
коли померла моя бабуся, а її мати Маринка (з Ґульків) .
Незважаючи на літню пору, мої батьки затрималися з похороном,
щоб вона встигла приїхати і попрощатися.
Мене особливо здивувало, що тітка Стефа після багаторічної
розлуки з рідним селом вільно і майже без акценту розмовляла
українською мовою. Це різко контрастувало з поведінкою тих, хто
після служби в армії чи кількарічного проживання в місті активно
вживав російські слова. У той час популярною була приповідка про
одну з дівчат, яка поверталася до села і на зауваження старшої жінки
“Доню, якою ти стала гарною” – відповіла: “Кака била, кака є”.
На початку 90-х нам з дружиною Марією випало провідати
нашу польську родину. Ми приїхали машиною до села далеко за
північ і, щоб не ночувати під зачиненою хвірткою, я перестрибнув
через паркан і постукав у двері. Почувши українську мову, тітка
Стефа схвильовано запитала: “Це ти, Фільку?” Так я вперше
зрозумів, що у нас з батьком подібний тембр голосу.
Ми провідали моїх двоюрідних сестер Сташку і Данку, перша з
яких вийшла заміж за Людвіка Глов’яка, уродженця Городилова,
відвідали Службу Божу у костелі, а ввечері співали українських
пісень. Особливо зворушливо звучали “Журавлі” на слова Богдана
Лепкого:
Чуєш брате мій, товаришу мій,
Відлітають довгим шнуром журавлі у вирій…
Кличуть кру, кру, кру, крилонька зітру,
Заким море перелечу…
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Франція. Після Другої світової війни сюди потрапив рідний
брат бабусі Антоніни – Міхал Вовк. Наприкінці 70-х років він
разом з дружиною Одеттою відвідав рідне село.
До Львова Міхал Вовк прибув по лінії інтуристу. Звичайно, що
в офіційному туристичному маршруті не було передбачено відвідин
Жулич, та саме заради цього вони прибули на Україну. І коли
Олег Цюпка з своїм добрим товаришем Богданом Ґибою
попробували привести гостей до села, то на виїзді зі Львова їх
зупинив міліцейський пост і недвозначно “порадив“ повернутися
до готелю “Інтурист“. Гості зрозуміли, що за ними велося постійне
кадебістське стеження.
“Тут нема соціалізму“, – зробила висновок Одетта, соціалістка
за переконаннями, яка у перші дні по приїзді захоплено
фотографувала пам’ятники Леніну і пропагандистські місця країни
“розвиненого соціалізму“. Своє думки вона не змінила навіть після
того, як їм все-таки вдалося з наступної спроби добратися до
Жулич і погостювати в родині.
На той час до нашої родини долучилася Марійка Дмитришин –
вчителька французької мови Жулицької школи. Вона вийшла заміж
за мого рідного дядька Олега Цюпку, а з приїздом французьких
гостей отримала добру нагоду попрактикуватися в знанні іноземної
мови. Саме завдяки їй родинна зустріч виявилася позбавленою
мовних бар’єрів.
Вже на початку 3-го тисячоліття до Жулич із Франції прибув
Клод Биковський, батьки якого емігрували з Жулич до Франції. У
Франції його пов'язували тісні стосунки із сім’єю Міхала Вовка і
він також відважився на дорогу до Жулич.
Цього разу за перекладача з французької була у Жуличах моя
племінниця Леся Купин – аспірантка Львівського національного
університету імені Івана Франка. За дивним збігом обставин, а
може, за глибинною закономірністю, вона досліджує міжвоєнну
еміграцію до Франції населення земель ІІ Речі Посполитої, до якої
на той час належала і Західна Україна. І саме родичі колишніх
жулицьких емігрантів Одетта і Клод запросили Лесю Купин
відвідати Францію, щоб вона могла попрацювати у місцевих
бібліотеках і архівах. Поїздка перевершила всі сподівання.
* * *
Вже минуло 30 років, як я, закінчивши Львівський університет,
попрощався з Галичиною і оселився в Чернівцях, на Зеленій
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Буковині, як називають цей край над Черемошем і Прутом. Але
часто навідувався до рідного села. Не тільки в гості до батьків і діда
Ярослава, до сестри Ольги і шваґра Ярослава Купина, який замінив
мені брата, але й з особливого приводу, коли потрібно було таємно
обвінчатися чи похрестити дітей. Ми не могли це зробити відкрито,
бо дружина Марія працювала тоді у Чернівецькому обкомі
комсомолу, а я в редакції обласної газети “Молодий буковинець“.
Батьківська хата і Жуличі стали нашим духовним храмом.
Варто згадати, що Боже провидіння зберегло життя моєму
майбутньому тестеві Василеві Капричукові, коли він влітку 1944
року, як солдат румунської армії, потрапив до радянського полону.
Полонених утримували в таборі десь між Тернополем і Львовом. І
хто знає, якою була б його подальша доля, якби на табір не
здійснили напад українські повстанці, визволивши людей з-за
колючого дроту. В одному з сіл Василя Капричука переодягнули у
звичайний селянський одяг, дали в руки ціп і косу, і в такому
вигляді, як звичайний заробітчанин, він щасливо помандрував на
Буковину...
Допоки жив на Діброві дід Ярослав, його хата на різдвяні і
великодні свята перетворювалася на місце зустрічі нашої родини.
На свято Покрови в 1998 році у Жуличах відзначали 90-річчя
Ярослава Цюпки. За столом зібралася гості з Жулич і Львова,
Тернополя і Чернівців. Серед них було семеро внуків, більш як
десяток правнуків…
Після переходу діда Ярослава в потойбічний світ, ми частіше
збиралися в батьківській хаті, де затишно почувалися не тільки
чернівчани – ми з дружиною Марією та дітьми Ярославом та
Яриною, але й львів’яни – Володя Цюпка з дружиною Женею та
дочкою Оксаною, Олег Цюпка з дружиною Марійкою та дітьми
Богданом і Надею.
На жаль, стрімка життєва ріка приносить не тільки подарунки,
але й втрати. Не встигла натішитися онуками Орисею, Лесею,
Ярославом і Яриною моя мати Марія. Так само передчасно
відійшов за межу її брат Володимир, залишивши без дідової теплої
долоні внуків Владислава і Дениса.
Попрощалися з рідними і мамин найстарший брат, а мій
хрещений батько Роман Цюпка та його дружина Віра, залишивши у
смутку дочку Богдану з чоловіком Петром (внуки Ірина і Мар’яна),
та сина Ігоря Цюпку з дружиною Галею (внуки Наталя і Надя).
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Мій батько Теофіль дочекався правнука Максима від внуки
Орисі (замужня за Юрою Присяжним) і правнука Святослава від
внука Ярослава (дружина Оксана з родини Циганашів), але більше
не зможе потішити їх дотепним словом чи застерегти виваженою
порадою.
На родовому дереві одні вітки переходять у пам'ять, інші –
проростають. Життя триває…
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ЖУЛИЦЬКІ АНТРОПОНІМИ
(ПРІЗВИЩА)
Науковці вважають,
що українське прізвище одне з
найдавніших у Європі. Адже ще у XVII столітті абсолютна
більшість українців називалися за іменами й прізвищами. Для
порівняння: французькі простолюдини отримали прізвища лише на
початку XIX століття, а російські селяни – лише після відміни
кріпосного права у 1861 році.
Ми ж почнемо свій огляд з прізвищ, що утворилися від назви
села Жуличі. Це, у першу чергу, Жулич, Жулиць і Жулицький. Як
стверджують дослідники, прізвища з суфіксом –ич належать до
найдавніших, точніше, відносяться до князівських часів. Тож,
безперечно, і назва села Жуличі походить з тієї далекої епохи.
Що ж до прізвища Жулицький, воно, безсумнівно, належало
колись власникам села і вказує на шляхетське походження. Жулицькі
зафіксовані у списку шляхти Волинської, Київської і Подільської
губерній кінця XVIIІ – початку XIX ст. Але ще значно раніше
натрапляємо на прізвище Адама Жулицького, який згадується на
сторінках давньої історії як знатний лицар і воєначальник.
Мова йде про похід на Москву у 1604 році польськоукраїнського війська з метою посадовити на московський трон так
званого Лжедмитрія І. Саме на Львівщині тривали перші
приготування і набір війська до походу, а в Глинянах на початку
вересня рицарство обрало собі військовий провід – головним
командиром став сенатор Юрій Мнішек, а полковниками – Адам
Жулицький та Адам Дворжецький.
І головнокомандуючий, і полковники добре справилися зі
своїми обов’язками, бо досягнули мети походу: Лжедмитрій І,
якого частина істориків вважає самозванцем, а інші – сином Івана
Грозного, посів московський трон і отримав визнання від Папи
Римського як перший російський імператор.
З іншою військовою кампанією пов’язана згадка про Онушка
Жулиця – його прізвище зафіксоване у найдавнішому реєстрі
українського козацтва. Він належав до низових запорізьких
козаків, які брали участь у московському поході на чолі з
польським королем, і 30 березня 1581 року отримали за службу
гроші та сукно.
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Серед прізвищ Жулицький, Жулиць,
Жулич найбільш
поширеним є останнє. Часто трапляється воно і серед теперішніх
жителів України, Росії, Польщі. Сербії.
Що ж до мешканців самих Жулич, то прізвища з суфіксами
-вич, -ич також поширені і здебільшого належать до патронімів,
тобто утворених від імені батька чи діда, значно рідше від імені
матері чи баби. Наприклад, Максим – Максимович, Назар –
Назаркевич. Гавриш – Гаврисевич, Марко – Маркевич, Тимко–
Тимракевич, Хома– Хомич. Чимало прізвищ, утворених за
допомогою суфікса -ишин. Іван – Іванишин, Тимко– Тимчишин,
Федько – Федчишин, Проць – Процишин, Петро– Петришин,
Мартин – Мартинишин,.
Від Гаврила походить Гавришків і, здається, Гаврак, від Юри –
Юрцан (спочатку був Юрійчан, але народна традиція спростила цю
складну форму), від Ониська – Ониськів, від Максима – Максимів,
від Якова – Яцусь, від Кузьми – Кузенко.
Деякі прізвища нагадують прізвиська, і їх можна віднести до
козацьких чи гайдамацьких – Кривоніс, Твердохліб, Півторак,
Приведа, Пузиняк, Пердута, Штурмак, Киркало, Дупелич. Вони
вказують на певну рису зовнішнього вигляду чи характеру, на
якусь звичку.
Давним-давно, ще в князівські часи, прізвиськами були
прізвища, що походять від назв тварин, і вони справедливо
вважаються одними з найдавніших. У Жуличах такими є Вовк,
Заєць, Баран, Качур та інші.
Окрему групу прізвищ у Жуличах створили представники
різних і не тільки сусідніх народів. Наймення славного племені
польських мазурів перейшло у прізвища Мазурик, Мазуренко,
давня назва поляків – ляхи – стала коренем прізвища Ляхомський.
Своє прізвище жуличанами передали і гуралі – так в давнину та й
тепер називають жителів гірських районів у Польщі, Словаччині та
Чехії. У далекій Волощині (Молдавії) витоки прізвища Волохович,
На німецький (австрійський або й єврейський вплив) вказують
прізвища Лахман (“веселий чоловік“), Чучман (можливо, від
шуцман – поліцай), Штохман (“кочегар“)..
Прізвище Купреєв явно російського походження, а основу його
становить слово з Південно-Східної Азії. Саме там купреями
називали диких биків, які на сьогодні збереглися в деяких інших
місцях.
На тюркські витоки вказує прізвище Сембай (сем – ім'я, бай –
означає “багатий господар, торговець“) , Шеремета – “гарячий,
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запальний“,
Хала, за однією з версій, “бідний селянин –
халабудник“, за іншою – високий сановник. Вищеназвані прізвище
зовсім не означають, що їхні носії тюркського походження. Їх
могли дати прибульці місцевим мешканцям.
Значну групу становлять прізвища, що походять від тих чи
інших умов проживання. Наприклад, Цюпка. Немає сумніву, що
воно походить від слова цюпа – бідна хижина або ж темниця –
пристосоване приміщення для заарештованих. Тож предки Цюпків
або дуже бідно жили, або ж не раз потрапляли до цюпи через свій
норовливий і бунтівний характер.
Прізвище Бунталик можна вивести від слова бунт, тобто
предки його носія були бунтарями, але більш ймовірно, що
поштовхом до його походження стала звичка когось з предків
носити бунди – плащі з шерсті або овечих шкір. Це може свідчити,
що Бунталики також походять з гірських країв, а ще можуть мати й
угорську кров. А от гуньки – верхній одяг з домотканого, переважно
нефарбованого сукна – здавна носили в Жуличах і їхня назва стала
прізвищами.
Що ж стосується прізвища Кудлик, то його перший власник
мав, очевидно, кудлатого батька, який полюбляв ходити з довгим
закрученим волоссям. Його могли називати Кудлаєм, а сина –
Кудликом.
З призабутим давнім словом пов’язані прізвища Пуцан і
Пуцак. Мова йде про наймення пуцак – міцний, добре розвинутий
парубок. Прізвище Гиба могло утворитися від назви старої,
немічної людини. Прізвище Британ може бути похідним вид
давнього вигука “бри – брий“. Наприклад, “Стань, брий, куди
преш!“. На цю особливість мовлення людини могли звернути увагу
в місцевості, де таке звертання не поширене. Тому такій людині
могли дати прізвисько “Британ“, що згодом стало прізвище. Однак
не можна повністю відкидати версію походження від слів брити чи
бритва. Коли вважалося нормою часткове стриження волосся на
голові, хтось міг голову зовсім побрити (поголити) і став Британом.
Британами також називають собак великих порід – бульдогів, але
навряд чи вони мають відношення до походження наших прізвищ.
Одну з найбільших груп жулицьких прізвищ становлять
прізвища з суфіксами -ський, -цький. Підлиський, Масловський,
Маринівський,
Пачовський,
Почапський,
Кедринський,
Лешньовський,
Кавалковський,
Яворівський,
Грабовський,
Залеський,
Радзіховський,
Русіцький,
Приволоцький,
Топоровський, Квасецький та ін.. Як зазначають дослідники,
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прізвища з суфіксами -ський, -цький вказують на їх шляхетське
походження. Це в першу чергу стосується тих, що пов’язані з
назвами населених пунктів, наприклад, з Підлиссям (Підлиський),
Лешнівом (Лешньовський), Почапами (Почапський), Топоровом
(Топоровський), Заліссям або Олеськом (Залеський), Яворовом
(Яворівський) тощо. Інша
частина з них є так званим
псевдошляхетськими, тобто належали людям, які не завжди були
шляхтичами, та в той же час і не належали до кріпаків. Вони
здебільшого
володіли хуторами, жили родинно на якомусь
присілку чи переселилися з певного населеного пункту і на тій
підставі могли отримати шляхетське прізвище.
Наприклад, прізвище Квасецький, за родинним переказом,
походить від Квасів, які вміли виготовляти смачний поживний квас,
що протягом століть був найпоширенішим напоєм місцевих
жителів. Та в той же час у XVII ст. згадується шляхтич Антоній
Квасецький, великий каштелян (комендант) Кам’янецької фортеці
на Поділлі ( суч. Кам’янець-Подільський).
Частина прізвищ на -ський утворилася від перенесення назв
певних дерев чи рослин – Грабовський, Кедринський, .
Значна частина прізвищ саме пов’язана з професійною
діяльністю
або
якимось
захопленням
людей.
Якщо
прізвища Кравчук (син кравця), Олійник (син власника олійні),
Дуда (син музиканта, який грав на дуді), говорять самі за себе,
то інші за роки встигли приховати своє походження. Наприклад,
у Жуличах дуже поширене прізвище Гнип, а початок йому дав
короткий шевський ніж – гнип. Колись у селі багато людей
займалося шевством і від цього заняття утворилися
прізвища і Гнипи, і Шевчуки.
Боднар – від бондар –
майстра-ремісника, який виготовляв діжки, бодні, дерев’яні відра.
Стельмахович – від стельмах – теслі, який займався
виробництвом возів і саней.
Прізвище Лущак стосувалося людини, яка вправно займалася
лущенням кукурудзи або горіхів. Прізвище могло народитися і
від переносного значення слова лущити, наприклад, від богатиря,
який лущив (розбивав) голови своїх ворогів, немов горіхи.
Прізвище Петляр пов’язане з мисливством. Воно стосувалося
людини, яка розставляла петлі і ловила на сильце птиць та звірів.
Предки Козарів були пастухами кіз, а Присяжних – засідали в
судах або місцевих органах самоврядування.
Багрій – від багрового (темно-червоного) кольору, Білик – від
білого, Рудик – від рудого.
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Частина прізвищ вказує на місце проживання їхніх предків –
Сагатий (мешканець біля саги – невеликої водойми), Уніжоний
(мешканець у низовині), Лозовий (мешканець біля
ділянки
верболозу) тощо. У прізвищі Русіцький закладена прадавня назва
українців – руси, русини, а Яніцькі, наймовірніше, мали своїм
предком Яна чи Янека.
Прізвище Купин пов’язане з відомим словом жіночого роду –
купина. Слово купин може означати те ж саме – окреме місце,
скупчення на ньому трави чи чогось іншого, що різко контрастує
довкіллям. Однак прізвище Купин могло утворитися не тільки від
певного місця, де жила чи працювала та чи інша особа, але й від
давньослов’янського імені Куп. Так як назва Жулич і Жулин
утворилася від імення Жул, так і назви сіл Купин і Купичів
(Хмельницька і Волинська обл.) є похідними від прадавнього
імені Куп. Тут можна згадати і однокореневу назву міфологічного
слов’янського божества Купала.
Серед жулицьких прізвищ можна виділити окрему низку таких,
які не одразу виявляють своє походження. Наприклад, Менисора,
Герус, Варшона. Але спробуємо наблизитися і до їхньої розгадки.
Прізвище Варшона можна прив’язати до назви польського
міста Варшави, тобто Варшони могли бути вихідцями з сучасної
польської столиці. Але дещо ймовірнішим видається варіант, який
підказало призабуте українське слова варгуля, тобто дівчина з
грубими, гулястими губами. Антонімом до цього слова
напрошується варшона, тобто дівчина з гарними устами (“шо(е)н“
з нім. – гарний).
Що ж до прізвищ Герус, як варіант можна запропонувати з
грецької мови, у якій герусія – рада старійшин у Спарті, а герус –
старійшина, член ради.
Прізвище Менисора асоціюється за співзвучністю з
англійським словосполученням,
його можна перекласти як
“хвороблий чоловік“.
Ми торкнулися лише частини прізвищ, що побутували недавно
чи тепер поширені у Жуличах. Більше уваги приділити цій темі
не дають рамки нашої праці.

Василь Пачовський
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РОЗСИПАНІ ПЕРЛИ І РОЗГУБЛЕНІ ЗВІЗДИ
ВАСИЛЯ ПАЧОВСЬКОГО
Вступ,
або Є пророк у своїй Вітчизні
Тепер про нього можна сказати багато… Так, це поет і
драматург, історик і педагог, філософ і перекладач, пісняр і
кіносценарист, редактор і видавець, але насамперед – неординарна
особистість і великий патріот рідного народу… І все це про Василя
Пачовського – уродженця села Жуличі Золочівського району
Львівської області, який ретельно збирав “розсипані перли”,
“розвіяні квіти” і “розгублені звізди” свого народу для його
духовного і національного воскресіння.
Від Кавказу по Сян лиш один буде лан,
Його власником — нарід цілий.
Спільна праця і край, блисне воля і рай –
України вінець золотий!
Так проголосив поет 1903 року у своїй першій драматичній
поемі “Сон української ночі” і цей мотив чотири десятиліття
проходив рефреном у більшості творів Василя Пачовського.
“Золотий вінець”, “Золоті ворота”, “Папоротин цвіт”, “чаша
Грааля”
– поетичні символи його національного ідеалу –
української держави, яка, був переконаний митець, обов’язково
постане завдяки вірі в рідний народ, копіткій праці заради його волі
й процвітання.
Зрозуміло, що такі погляди не могли бути підтримані
радянською владою, яка після 1944 року робила все можливе, щоб
ізолювати твори “націоналіста” і “декадента” від широкого загалу
українців. Вони потрапили під заборону, а прізвище згадувалося
переважно у вузьких фахових виданнях, та й то за критичної
оцінки літературного угруповання “Молода муза”, яке діяло у
Львові у 1907-1914 роках (В. Пачовський був одним з її
організаторів і активних учасників).
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Тож не випадково закінчилися невдачею всі мої намагання
ознайомитися із творчістю свого земляка, коли я навчався у школі.
Не вельми успішнішими видалися результати і зі вступом у 1977 році
до Львівського державного університету ім. Івана Франка. І хоч нам,
майбутнім журналістам – “бійцям ідеологічного фронту”, дозволялося
трохи більше “вільнодумствувати” і торкатися у дискусіях ширшого
кола тем, ніж студентам інших факультетів, викладачі делікатно
обходили небезпечні питання. При згадці про Василя Пачовського нас
відсилали до літературознавчої критики, де його прізвище називалося
у контексті відірваності від народу “Молодої музи”, або ж до 2-го тому
Антології української поезії (видання 1957 року), де були вміщені аж
4 поезії автора – “Клич відлетних журавлів”, ”Жалість”, ”Ой, щебечуть
соловії…” і ”Жайворонок”.
Із поетичних збірок принагідно
згадувалася
перша –
“Розсипані перли”, що побачила світ 1901 року. Їй пощастило
найбільше, бо літературний дебют Василя Пачовського привітав
теплим словом Іван Франко. А з цим, хоч частково, змушені були
рахуватися радянські літературознавці.
На межі 70-80-х років повіяв вітер надії на духовне оновлення.
Після трагічної смерті Володимира Івасюка львівська молодь не
тільки високо піднесла
“Червону руту” і “Водограй” , але й
голосно заспівала “Там, під Львівським замком” – пісню про матірвдову, яка оплакує чоловіка, що поліг за Україну в лавах
українських січових стрільців, і сина, що згодом віддав своє життя
як боєць Української Повстанської Армії. І хоч рідко виконувалися
рядки пісні, де йшлося про “тризуб золотий”, виконавці та слухачі
дуже добре розуміли контекст.
Так само з натяками і напівнатяками стали проникати в
студентське середовище окрушки історій про мешканців Львова,
які в минулому були його честю і гордістю. Тоді я почув першу
оповідку про Василя Пачовського. Мені вона запам’яталася у
такому вигляді:
У вересні 1939 року на Західну Україну вступила Червона
армія
і
комісари
організували
народні
збори,
щоб
продемонструвати підтримку нової влади широкими масами. На
трибуну піднімається відомий львів’янам пан професор і поет
Василь Пачовський:
– Мене просили сказати, – говорить він тихим голосом, – що
Червона армія визволила нас. І цьому нема ради…

Андрій Квасецький

240

– Что, что он сказал? – не вловивши суті, звертається до сусіда
по залу хтось з червонозоряних організаторів заходу.
– І ми цьому раді, – розтлумачив кмітливий чоловік.
– А-а-а, – задоволено кивнув “гість” і вдарив у долоні.
Зал дружно підтримав його оплесками…
Значно пізніше я дізнався, як щиро сумували львів’яни за
втратою поета, що відійшов від них у вічність напередодні
Великодня 1942 року. Як згадував Платон Горницький – рідний
брат дружини Василя Пачовського Неоніли, похорон, який
організував Центральний Український Комітет, перетворився на
величаву багатолюдну маніфестацію з церковними хоругвами і
національними прапорами. Лунали заупокійні піснеспіви, релігійні
і патріотичні пісні. Процесію очолював єпископ Йосиф Сліпий [12,
c. 174]. А митрополит Андрей Шептицький, висловивши співчуття
родині і колегам покійного, пообіцяв молиться за його душу [28-б].
На могилу поета спочатку було покладено плиту, а згодом
домуровано мармуровий пам’ятник із зображенням архистратига
Михаїла, покровителя стольного Києва, на тлі київських Золотих
воріт. Напис на пам’ятнику стверджував: “О Золоті ворота! Стояти
вам ще там, де ви стояли!”
Ці слова взяті з найбільшого і найдорожчого для Василя
Пачовського твору – поеми ”Золоті ворота”, що пророкувала
національно-державне відродження українського народу. Рядки
опромінювали кожного, хто знав поета особисто чи його твори, хто
приходив поклонитися його могилі або ж випадково натрапляв на
неї на Личаківському цвинтарі. Нині ж вони не можуть не
викликати поваги своєю духовною пророчістю.
Тож познайомимося ближче з людиною непересічного таланту
і непростої долі, яка таки стала пророком у своїй Вітчизні.

Рідна сторона
12 січня 1878 року у
жулицького священика Миколая
Пачовського і його дружини Марії народився третій син. Він
благословився на світ напередодні Старого Нового року і
церковного свята Василія Великого, тому батьки не вагалися із
вибором імені – називатиметься Василем. А оскільки побутувала
традиція на подвійні імена, то хлопчик також отримав друге
наймення – Сильвестр. Отже, Василь Сильвестр Пачовський.
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Мати Марія, як вказувало її дівоче прізвище Боярська,
походила з давнього боярського роду, а самі Пачовські, за сімейним
переказом, були нащадками княжими1. “Мій боярський, княжий
рід…” – нагадував про своє коріння Василь Пачовський в одному з
творів і цим усвідомленням був повсякчас гордий.
”Я вважаю таку пімсту за не гідну моєї особи,” – гордо
відповідав юнак, коли його звинуватили, що начебто він розбив
вікно кабінету директора Золочівської гімназії. ”Я – Пачовський!” –
не раз підкреслював згодом поет, наголошуючи, що він – людина
певних моральних цінностей і поважного роду, що він – українець.
Дід Василя Пачовського Іван – був парохом в селі Добростани
(нині Яворівського району Львівської області). На честь нього
Миколай Пачовський назвав Іваном середульшого сина, старшого
від Василя на 2 роки. Первісток – Ярослав. Тож малим Васильком
було кому опікуватися в дитинстві.
Плебанія отця Пачовського містилася у центрі Жулич (на місця
нинішнього клубу, точніше, будинку ”Просвіти”). Через дорогу,
біля старезної липи, здіймала до сонця свої хрести давня дерев’яна
церква, споруджена місцевими майстрами без жодного залізного
цвяшка. У храмі під поглядами святих хлопчик почувався душе
затишно, немов під батьковою рукою. Мати Марія пояснила, що і в
його батька, як і в церкви та в місцевих селян, один і той же
заступник на небесах – Святий чудотворець Миколай. Так, так,
саме той Миколай, який грудневої ночі кладе слухняним діткам під
подушку найдорожчі і найцікавіші подарунки.
Влягаючись спати напередодні дня Святого Миколая, малий
Василько намагався вдавати із себе сплячого, щоб хоча б краєчком
ока глянути на доброго дідуся-чудотворця, особливо в ту мить,
коли він виймає зі свого величезного мішка подарунки. Але сон
ніжним крилом заколисував хлопчину і він прокидався лише
вранці…
Дитинство його напоєне теплом, світлом і веселковими
барвами… Хлопця манило до недалекого лугу, де у барвоквітті
купалися метелики, до потоку Лапаївка, що вигравав сонячними
зайчиками, щось лопотів, поспішаючи до річки Золочівки, а далі
1

На думку сучасного дослідника родоводу Пачовських Я.Сеника, засновником роду став знатний італієць Януш Паче, який прибув на землі Польщі
на запрошення польського короля [14].
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до загадкового моря… Потім була Біла дорога до Високої гори, де
у квітні голубими шовковими пелюстками манила чарівна сонтрава, піший похід з батьками і прихожанами на Святу гору, на якій
залишила свій слід Матір Божа – Богородиця, а перед горою –
перехід через священну річку Буг…
А скільки втіхи приносили різноманітні сільські свята і забави,
колядники і щедрувальники, вертепи і театральні дійства,
великодні ігри і купальські вогні… Та особливо заворожували
дитячу душу пісні – різдвяні і великодні, обрядові і любовні,
героїчні і жартівливі… Враження від них доповнювали яскраві
картини народних казок, що затишно жили під низькими
селянськими стріхами і куди охоче навідувався непосидючий
Василько. Його
заворожували перлини народної творчості,
переливаючись у музику душі і серця…
Значно пізніше, коли ритмомелодика народної пісні стане
визначальною рисою його поезії, Василь Пачовський напише:
”…Тайни милозвучности [я] навчився не з французьких книжок, а
вслухався як син священика в милозвучність пісень на святах і
жнивах, злеліяний мріями казки з уст бабусі Гнатихи у рідному селі
від дитинства” [32, т. 2, с. 34].
”… Я свою мову з діда-прадіда виссав з грудей матері і
вивчився … з уст народу в селі Жуличах на Золочівщині…” .
Біля плебанії і церкви знаходилася Жулицька школа і 1886 року
Василь став її учнем. Потяг до книжки хлопець відчув дуже ранорано… Цьому сприяла велика батькова бібліотека, якою
користувалися не тільки його старші брати, але й багато селян.
Особливо приваблювали хлопчика портрети українських князів і
гетьманів.
Василь Пачовський згадував: „У мого батька Миколи,
вихованого в романтизмі..., були в альбомі і українські гетьмани. Я
оглядав їх безліч разів та змалку мріяв про те, щоб стати
гетьманом. Це кинуло в мою душу таку національну гордість, що
вона уберегла мене від зарази ренегатства… І коли я тепер гордий
тим, що я українець, коли в тім слові бренить щось велике у моїй
душі — то основу цьому дали перші вражіння дитячої уяви,
вихованої на гетьманських портретах” [20].
Плекати в сина гордість за свій шляхетський рід і любов до
простого народу батьки намагалися не тільки словом чи книжкою,
але насамперед особистим прикладом.
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Коли Миколай Пачовський очолив жулицьку парафію, то
застав тут не вельми веселу картину. Серед селян небезпечних
форм
набрало пияцтво, яке поширювали місцеві крамарі,
намагаючись через борги відбирати у людей земельну власність.
Щоб виправити ситуацію, панотець організував братство тверезості
і випустив церковні облігації, за які викупив людей з боргів. Село
оживилося новим духом, люди потягнулися до газети і книжки,
запрацювати товариство ”Просвіта”. Але австрійський староста,
невдоволений настроями людей і результатами останніх виборів, на
яких люди голосували за справжніх представників народу,
під’юдив окремих темних селян звинуватити отця Миколу у
розтраті облігацій. Почався багаторічний процес, на якому
панотець сам захищався. Він не довіряв адвокатам і сам досконало
вивчив право. Він виграв процес, але підірвав здоров’я і
збожеволів…
Василь Пачовський згадував, що на той час він eже навчався в
Золочівській гімназії. Коли ”батька везли підводою на Кульпарків,
біля нього сидів мужик як опікун, а я йшов зі Золочева на
Жулицьку гору по кійло і зозулині черевички для науки ботаніки.
Батько мене спізнав, наставив руку на привітання. Я поцілував, а
він погладив мене зі словами: ”Іди, іди до мами!” [41, c. 432].
Незабаром батько помер. Його ховали на саме Різдво, коли
Василь вчився у другому класі гімназії. На похороні Василь не
плакав – “не розумів, що втратив”.
За тодішніми законами священики не були власниками
парохіального майна, а лише користувачами. Коли парох помирав,
то його сім'я мала залишити плебанію. Тому мати Марії переїхали
жити до старшого сина Ярослава – учителя під Львовом, а осиротілі
Василь з братом Іваном продовжували навчатися в Золочівській
гімназії…
Почався новий етап у житті Василя Пачовскього, який різко
контрастував з попереднім. Згодом поет напише:
Я знаю село, білу церкву і стріху,
Долину одну, все засипану цвітом,
І хлопця, що бігав по ній серед сміху
За мотилями… а нині, мій жалю,
За них дав би море з його самоцвітом
І небо, що грає в проміннях усіх,
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І сонце і лазурі і гори з опалу.
Міняв би всім світом за той його сміх –
За сміхом без плями у рідної Мами
Душа моя плаче без тями.”
Образи матері, рідного села і чарівної сон-трави на Високій
горі найчастіше виринали у хвилину суму та розпуки, що нерідко
супроводжували поета на його тернистому життєвому шляху:
Ой не сплю, ой не сплю, ніч за ніччю горю,
Від безсонниці гасну як свічка,
А як сплю, то у сні сниться мама мені,
Як схиляється край мого ліжка…
І на серце мені кладе руці свої,
І зціляє весь біль, і колише,
А я плачу крізь сон, гори бачу з вікон,
А на нас сон-трава в росі дише...

Син окраденої нації
Після закінчення третього класу Золочівської гімназії старший
брат Ярослав забрав до себе Василя і той вступив на навчання до
Академічної гімназії. Але в безробітного брата забракло грошей на
шкільну оплату, і Василя вперше відраховано з гімназії. Він
замкнувся у собі та став учитися з батькових книжок, щоб ”власним
знанням перевищити тих, що ходили до школи”. Цей період свого
життя Василь описав у недрукованому оповіданні ”В обіймах
нужди”. Він спізнав, що ”в царстві Европи не все гаразд, коли
охочого до науки виганяють зі школи, тому що він є сином
окраденої нації” [41, c. 432].
Через два роки Василь повернувся до Золочева, оселився у
давньої хазяйки-мазурки і відновив своє навчання у гімназії. На
той час старший брат Іван вже закінчив гімназію, колишні
однокласники навчалися в сьомому класі, а Василь почав ходити
до п’ятого. Це принижувало його, але він намагався позбутися
цього почуття в енергійній громадській діяльності. Він заснував
таємний гурток української молоді, який примістив свою бібліотеку
в кімнаті його хазяйки, де і збиралися на свої зустрічі. Молоді
патріоти налагодили стосунки з представниками Радикальної партії
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у Львові, до якої належав тоді й Іван Франко. Саме від нього вони
часто отримували книжки і газети. А ще окрилила Василя
Пачовського похвала від Осипа Маковея, який високо оцінив
написане ним оповідання. Василь Пачовський виріс в очах молоді
на провідника.
Коли помер товариш Пачовського – син катехита Єзерського,
Василь зголосився виступити на похороні друга. Але директор
гімназії не дозволив. Та на самому похороні, коли Василеві стало
соромно за промову о. Танячкевича, він взяв слово над труною
товариша і своєю промовою захопив усіх присутніх. Про
українського гімназиста-радикала заговорило ціле місто і це стало
причиною другого відрахування з гімназії із забороною навчатися
в інших середніх школах краю.
У спогадах Василь Пачовський писав: ”Мене викинули зі
школи, але я остався в рідному місті, де приватно вчив чотирьох
синів о. Дякова. Дирекція гімназії визвали вітця2 і вимагала, щоб
він відмовив мені місце інструктора, називаючи мене українським
радикалом. О.Дяків, хоч був москвофіл, не хотів мене викидати на
вулицю.
Тим часом моя давня хазяйка-мазурка, яка любила мене як
сина, почула про мою халепу в школі. Вибралася до директора,
хотіла мені помогти – плачем, як не словом, вимогти для мене
прощення. Вона стала переконувати директора, що я найкращий
ученик в гімназії, бо до мене сходяться студенти з цілої гімназії; я
їм викладаю; а навіть старші від мене слухають мене!.. Далі стала
плакати, та виділа, що в нього камінне серце і відійшла ні з чим,
заклявши його, як це опісля мені розказувала” [41, c. 433].
Ця оборона стала приводом до вигнання Василя Пачовського з
міста. Було це восени 1897 р. Хтось розбив вікно у кабінеті
директора гімназії і підозра впала на Пачовського. На квартиру до
хазяйки-мазурки прийшов поліцай, щоб допровадити хлопця до
магістрату, а відтак – до старости Родера.
”Староста встав з-за бюрка3 й промовив польською мовою:
– А, то ти, пташку, заколочуєш нам спокій у місті?
Я застеріг проти тикання мені і перечив його закидам. Він
показав мені доволі великий камінь, приготований на бюрку.
2
3

вітець – панотець, священик.
бюрок – великий офісний стіл.
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– А це що є? – питає.
– А що ж, це камінь! – сказав я спокійно.
– А хто його кинув до канцелярії директора?
Я отворив широко очі з дива і відказав з гідністю:
– Я ні, я вважаю таку пімсту за не гідну моєї особи.
– Отже, прошу, – кинув наказ староста, – опустити місто, а то я
відставлю пана ескортою до місця уродження!
– Я уродженець Жулич, виріс у Золочеві, а пан староста щойно
тут два роки. За годину можу бути з Жулич щоднини в місті, бо це
моя сторона.
– Мовчи, смаркачу! – крикнув староста, червоний від гніву, а
до поліцая кинув наказ: – Два тижні тримати його під наглядом, а
опісля дати знати, чи опустив місто! А тепер проч мені з очей…”
[41, c. 434].
На прощання Василь Пачовський зайшов до директора гімназії,
який зніяковів при появі колишнього учня, і вибачався, що не знає
точно, хто саме кинув той злощасний камінь у вікно. Але тільки
саме в нього були підстави для помсти…
Василь Пачовський підняв гордо голову і урочисто сказав:
– Я своїм життям покажу себе елевом4, гідним заведення, де я
черпав перші промені знання серед найщасливіших хвиль
молодості: моя пімста буде в славі моєї праці для громадянства –
на сором гімназії, що мене викинула….
Через тиждень гімназійні товариші урочисто провели Василя
Пачовського через усе місто до залізничного вокзалу, де на нього
чекав потяг до Львова…

Львівський університет
Після вигнання із Золочева Василь Пачовський переїхав до
Львова. Протягом трьох років він приватно навчався у панотців
Темницького, Радецького і Винницького, а доброю підмогою йому
стали книжки з батьківської бібліотеки. Василь проявив твердий
характер не тільки в тому, що навчався по десять-дванадцять годин
щоденно, щоб досконало оволодіти знаннями, але й в намаганні
добитися через міністерство освіти права на складання випускного
іспиту в львівських гімназіях. Він успішно склав іспит зрілості в
4

елев – вихованець, учень.
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Четвертій львівській гімназії і вступив на навчання до Львівського
університету ім. Франца І (так тоді найменувався найвищий
навчальний заклад Галичини), на медичний факультет . Однак
невдовзі його виключили і з цього навчального закладу…
“…Виключений за участь у студентському русі…” – протягом
десятиліть такою чи подібними фразами обмежувалися згадки про
відрахування Василя Пачовського . Лише наприкінці вісімдесятих
років минулого століття можна було зробили необхідне уточнення
“за виступ з вимогою викладання українською мовою”.
Василь Пачовський розпочав
навчання у Львівському
університеті, коли там розгорнулася активна боротьба українських
студентів за викладання рідною мовою. І вона не могла не захопити
золочівського радикала.
Ще навесні 1999 року депутат Д.Танячкевич на засіданні
Віденського парламенту запропонував заснувати український
університет, а перед тим запровадити двомовність в існуючому
університеті ім. Франца І. Цю ініціативу активно підтримало
українське студентство, яке на своєму першому віче (липень 1899
р.) схвалило відповідне звернення до міністерства культів і освіти.
Коли 19 листопада 1901 року вже депутат Ю.Романчук мав внести
пропозицію у парламент про заснування українського університету,
студенти Львівського університету знову вирішили скликати віче,
щоб підтримати намір депутата і привернути увагу громадськості до
питань про двомовність у Львівському університеті. У парламенті
саме велася дискусія щодо університетів: чеського, італійського і
словенського, і тому видавалося своєчасним долучити до цього
процесу питання про український.
Як зазначає науковець І.Г. Дутчак, “університетський сенат
дозволив віче, але переніс збори на сьому годину вечора, щоб не
допустити участі теологів, які були настроєні найбільш рішуче,
відвів для зібрання найменший зал і заборонив обговорення
питання про самостійний український університет. А обговорення
цього питання і було основним. Тоді молодь вперше провела
нелегальне зібрання…” [17].
Про віче 19 листопада 1901 року, в якому взяло участь понад
500 студентів, залишив спогади і Василь Пачовський: “У
Львівському університеті студенти-українці, світські і й духовні,
пливуть як плав по коридорах – на академічне віче. Ректор
відмовив їм у залі, та молоді рамена натиснули валом на двері
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третьої залі – двері тріснули, а студенти звалилися лавою і
заповнили залю по береги. На підвищенні катедри виступає один
промовець за другим – всі протестують проти нехтування
української мови в університеті. Нарешті виступаю і я, виголошую
віршем свою композицію: з боротьби титанів, які збунтувалися
проти бенкетуючих богів. За кожною строфою, голошеною з
горіючими очима, мене проводить буря оплесків…”
Коли представники сенату спробували розігнати віче, студенти
з піснею на устах залишили приміщення університету і
демонстративно рушили вулицями міста…
Виступ студентів настільки налякав керівництво університету,
що воно змушене було припинити навчання і розпочати слідство.
На жаль, не обійшлося без донощиків і сенат та поліція одразу
виявили 16 найактивніших учасників. Щоб захистити своїх
товаришів і на знак солідарності з ними, 420 осіб підписалися під
зверненням до сенату, у якому вони зізнавалися у своїй участі у
демонстрації і висловлювали готовність розділити відповідальність
зі своїми товаришами…
Слідство завершилося 2 грудня 1901 року. Керівництво
університету оголосило про відрахування п’ятьох найактивніших
українських студентів: Є Косевича, В. Темницького, М.
Щуровського, Ж. Бурачинського і В. Пачовського.. Крім того сенат
видав провокаційну щодо українських студентів відозву до
польської академічної молоді, закликавши її до “готовності
захищати права та привілеї нації у Львівському університеті”.
Така реакція на студентський виступ викликала глибоке
обурення української молоді університету. Була сформована
депутація до ректорату із заявою про те, що студенти покидають
Львівський університет. Коли ж їм заявили, що це можна зробити
не за спільною заявою, а тільки в індивідуальному порядку, то за
тиждень виписалося майже 600 осіб. Вони вступили до
університетів Кракова, Відня та Праги….
“Я їхав з більшістю студентів осібним поїздом до Відня, –
згадував пізніше В.Пачовський. – Нас прощали на кожній стації
батьки й сестри, на двірці5 в Перемишлі дали нам знати, що в
Журавці нас вітатимуть гімназисти…
5

двірець – вокзал.
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Заїхав поїзд вночі перед двірець. Виступають учні зі
смолоскипами і з піснею на устах. Я зійшов з вагону і кидав палкі
слова, що падали в серця наймолодших, мов ті іскри з смолоскипів.
– Слава, слава, слава! – учні загриміли кругом.
Ми їхали на Захід шукати справедливости для наших домагань,
але на Заході заходило сонце правди…” [41, c. 436].
У Віденському університеті Василь Пачовський перейшов з
медичного на філософський факультет і почав студіювати історію.
”Я спізнав, що в нашому письменстві княжої України блискають
великі думки державного народу; є великі ідеї, важні для
майбутности; є великі постаті чину, що стоять, мов високі верхи
серед громів і хуртовини століть… Я спізнав, що мені не бути
лікарем тіла, а краще бути лікарем духа земляків, яких мені слід
запалювати до великого зриву…”
У липні 1902 на з'їзді української молоді у Львові було
прийнято рішення про повернення українців до Львівського
університету. Розпрощався з Віднем і Василь Пачовський. Вже на
батьківщині він написав поему ”Сон української ночі”, яка першою
в тогочасній літературі піднесла ідею відродження української
держави.

“Молода муза”
Ім’я Василя Пачовського тісно пов’язане з виникненням і
діяльністю у Львові літературно-мистецького угруповання “Молода
Муза”(1907-1914), що стало наслідком поширення модернізму на
західноукраїнських землях. Початком цієї групи можна вважати
появу в 1906 р. журналу “Світ”, до редколегії якого ввійшли В.
Бирчак, П. Карманський, О. Луцький та М. Яцків [51, c. 7].
”Молода Муза” не була організацією з розробленим статутом і
затвердженою програмою. Вона більше нагадувала літературно–
мистецький клуб, до якого, окрім письменників, тяжіла молодь із
різних галузей мистецтва: композитор Станіслав Людкевич, скульптор
Михайло Паращук, живописець Іван Северин, скрипаль і маляр Іван
Косинин, фейлетоніст Осип Шпитко. Вони прагнули оновити
українське мистецтво, визволитися від побутового етнографізму і
влитися в русло загальноєвропейського культурного розвитку.
На основі спогадів учасників групи і картини, відтвореної
письменником Р. Іваничуком, можемо уявити атмосферу палких
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дискусій та суперечок: Б. Лепкий, приїхавши з Кракова, розповідає
про тамтешні новини, твори С.Пшибишевського, С. Жеромського,
К. Тетмаєра, розповідає цікаво, вносячи в обстановку домашнє
тепло та затишок. Остап Луцький намагається вдихнути ентузіазм в
душі колег, які стурбовані тим, що галицьке громадянство їх не
сприймає і не розуміє, Сидір Твердохліб носиться з планами видань
творів “молодомузівців” іншими мовами, а практичний Володимир
Бирчак своїм тверезим підходом до видавничих та фінансових
справ спускає поетів на грішну, але реальну землю. Василь
Пачовський – безжурний, але певний свого покликання – кепкує з
італійської екзотики Петра Карманського, а Яцків, у натурі якого
твердий селянський глузд з нахилом до іронії поєднаний з
химерністю, вражає обізнаністю з новими європейськими іменами,
ідеями, течіями. І всі прагнуть оновити українське мистецтво,
кожний воліє творити для вічності.
Та чи не найважливішими для них стали часті зустрічі та
розмови з Іваном Франком. Щоб передати атмосферу цього
спілкування , наведемо уривок зі спогадів П. Карманського:
”Приходив кожного дня під вечір до нашої кав’ярні “Монополь”
незамітно, без шуму, немовби соромився, що важився засісти при
одному столі з огрядно одягнутими, якими ми намагалися бути.
Випивав свою чашку чаю, виймав з кишені в камізолі срібну монету і
бавився нею. І ждав на нагоду побавитися з нами молодими. Та
приходилося звичайно ждати без успіху . Нам зашивалися роти в його
товаристві, бо ми добре знали гостроту його язика та великі відомості,
з якими не один із нас не міг суперечити. “Говоріть що!” – врешті
відзивався Франко, якому хотілося поговорити і забути про те, що
після цілоденної мозольної праці в Товаристві ім. Т. Шевченка
дожидає його не менш важка робота дома. Він же не дурно таскав під
піхвою цілий оберемок всіляких рукописів і коректи! І хтось із сміливіших важився заговорити. Він слухав і ждав. Та коли приловив
співрозмовника на якій фразі, що йому не подобалася, не втерпів, щоб
не пришпилити його звичайним “дурниці говорите”. І аж тоді
розв’язувалась його губа. Ми довідувались чимало такого, чого були б
не вичитали ні в одній книжці , ані не вчули від нікого із сучасних “
[24, c. 13-14].
Що ж до Василя Пачовського, то Петро Карманський у своїх
спогада “Українська богема” зазначив: “Песимізм, що в більшій або
меншій мірі був притаманний усім “молодомузівцям”, до нього не
мав приступу…
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Навіть тоді, коли розсипав свої перли молодечої любові, коли
тужив за Дзюнею, туга його була бадьора й сильна. Не допускав до
серця смутку й депресії, коли ступав по тернині гострої критики й
насміху; гордо носив голову, коли дошкулювала йому нужда, і
ніхто з тих, що дивилися, як він при кав'ярному столі бундючне
пригладжував свою львину чуприну над високим драматичним чолом, був би не подумав, що він за 10—15 корон жив цілий місяць,
що рідко коли був певний за сьогоднішній скромний обід або вечерю. А пізніше, коли одружився і сів на голодній посаді гімназійного
суплента, вмів грати ролю щонайменше судового радника...”
[22, c. 130].
”Бундючність” В. Пачовського, зауважує літературознавець М.
Ільницький,
була радше всього маскою, за якою ховалася
сором'язливість учорашнього сільського хлопця, лагідність вдачі і
вразливість душі, що відбилося у ліриці поета.
”Молодомузівцям” часто доводилось чути несправедливі
звинувачення в тому, що їх твори нежиттєві, штучні. Насправді
письменники, що входили до літературного угруповання ”Молода
Муза”, і ті, що були під впливом ”Молодої Польщі” (В. Стефаник,
Б. Лепкий), чи взагалі поділяли основні принципи естетики
модернізму (Леся Українка, М. Коцюбинський, Ольга Кобилянська)
не цуралися ні громадських тем, ні національних традицій
української літератури. У їх творах суспільні теми розкриваються
не описово, а крізь призму людської душі. Ні ”Молода Муза”, ні
”Українська хата” не проголошували розриву із школою ”старого”
реалізму, а прагнули поєднати національну традицію із новими
західноєвропейськими віяннями.
О. П. Куца вважає, що творчість ”молодомузівців” ішла поруч з
творчістю поетів, що гуртувалися навколо журналу ”Українська
хата” в Києві, і стала важливим етапом в розвитку української
літератури. Незаперечний вплив ”молодомузівців” на молодих
поетів, чий талант розгорнувся пізніше (П. Карманський —
М. Рильський, В. Пачовський — П. Тичина) [28].

Січовий рух
Піднявши у літературі стяг незалежної української держави,
Василь Пачовський не міг залишитися осторонь січового руху, що
на початку ХХ ст. активно розвивався у Галичині та Буковині.
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Батько січового руху Кирило Трильовський згадує, як урочисто
проходило одне з найвеличніших січових свят –
1909 року в
Коломиї, на якому своєрідним заспівом стала стаття Василя
Пачовського у газеті ”Хлопська правда”.
”Там, у Полтаві, в російській Україні, обходить цього року
царська чорна сотня свято двістілітньої річниці погрому України, –
писав автор. – Та наші гори трясуться і в наших крісах порох ще
сухий!.. Нехай пам’ятають царські посіпаки, що під тими горами
гуртуються нові великі сили, нехай пам’ятають, що воскресає і
росте в силу нова Січ на Україні!
Сурмач трубить з верхів:
Зруйнував цар нам Січ!
Ми втекли в сині гори з трубою…
Двісті літ спали ми, стрепенулася ніч –
Ми зірвались і трубим до бою!
Нині, 31 травня 1909 року, складаємо ми, славне товариство
”Січ”, іменем цілої України великий поклін гетьманові Іванові
Мазепі, що підняв повстання проти Москви за наші кривди і
линемо стотисячною душею над його могилу в Галацькому соборі в
Румунії! Кланяються йому найкращі сини України, сам її цвіт, нова
”Січ” галицько-буковинська, кланяється іменем цілої України,
кланяється знаменами, бунчуками і піснями козацькими та кличе:
Слава, слава, слава Мазепо!
”Січ” іде, ”Січ” іде, ”Січ” іде з Чорногори!
Україна встає, Україна гуде –
”Січ” іде і клекоче як море!..”
Василь Пачовський процитував у статті свої поетичні рядки,
які згодом поклав на музику композитор Ярославенко. Вони стали
відомою січовою і стрілецькою піснею [60, с. 44].
Схоже, що відгомін січового свята у Коломиї докотився і до
рідного села Василя Пачовського – до Жулич, де у 1910 році
офіційно розгорнуло свою діяльність товариство ”Січ”. Воно стало
одним із чотирьох січових осередків, що діяли на той час у
Золочівському повіті. Значно більше було тут ”Соколів”, які
відзначалися меншим радикалізмом і мали більшу підтримку
місцевої влади. Мабуть тому, що
частково асоціювалися з
польськими ”Соколами”, а не з українською козацькою вольницею.
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Жулицькі січовики брали активну участь у різних громадських
заходах, а особливо на святкуваннях, присвячених Маркіянові
Шашкевичу на Підлиській горі. З цієї нагоди вони не раз
потрапляли на сторінки тогочасних періодичних видань, зокрема
популярної львівської газети ”Діло”. Розповідаючи про величне
свято з нагоди 100-річчя “Апослола Українського слова і
Воскресителя Галицької України”, газета відзначала, що в
урочистостях брали участь “Соколи” зі Львова, Олеська, Ожидова,
Білого Каменя, Черемошної, Почапів, Скваряви, Купчі, Підлисся,
Лісок, Утішкова, Топорова, Соколівки; “Соколиці” з Олеська,
Білого Каменя, Топорова, Кутів; кінні “Соколи” з Олеська і
Ожидова; “Січі” з Ушні, Золочева, Сасова, Жулич…” [10-а, c. 412].
Щоб актуалізувати питання відродження української держави,
Василь Пачовський підготував цікаву статтю „Самостійне київське
королівство” за задумом Бісмарка” („Ілюстрована Україна” (ч. 1,
1913).Такий проект на доручення німецького канцлера склав під
впливом привиду війни між Росією та Німеччиною у 1888 р.
відомий філософ Е. Гартман, і його опубліковано у берлінській
„Die Gegenwart”. Автор запроектував створити з Росії три держави,
причому перша мала б охоплювати території, розташовані по лінії
рік Висли та Німану; друга — починаючись від Дніпра і Північної
Двини, сягала б на сході Волги та Дону (Київське королівство);
третя — лежала б у межах території, що заселена великоросами. У
крайньому випадку Гартман планував створення Київського
королівства у межах між Прутом та Дніпром, що перебувало б під
протекторатом Австрії.
Але не все можна було висловити на газетних сторінках. У грудні
1912 р. на засіданні львівської Академічної громади Василь
Пачовський виголосив промову “Українська справа під теперішню
хвилю”, у якій окреслив значення української проблеми у випадку
збройного конфлікту між Австрією та Росією. Як зазначає Степан
Ріпецький, виступ Василя Пачовського викликав велике захоплення і
дуже жваву дискусію. З огляду на свою актуальність та державницьке
спрямування, він був виданий нелегально і поширювався по всій
Галичині, став зразковою промовою для багатьох зборів і віч. “Він
сильно спопуляризував між масами справу військових організацій та
зактуалізував питання української державности” [47].
28 червня 1914 року у Львові відбувся здвиг “Січей” і
“Соколів” з нагоди 100-річного ювілею
Тараса Шевченка.
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Особливою сторінкою свята мала стати прем’єра вистави Василя
Пачовського “Сфінкс Європи”, який автор, передбачаючи
широкомасштабну війну, пророче змалював майбутню запеклу
боротьбу за відновлення української держави. Однак влада визнала
пропаганду таких поглядів небезпечною і постановку заборонила.

Праця в таборах з військовополоненими
українцями
Перша світова війна круто змінила долю багатьох людей. На
заклик ”Союзу визволення України” Василь Пачовський працює у
Перемишлі і Львові, Відні і містечку Вецляр (Німеччина) .
У 1915 році у Відні Пачовський разом з приятелямимолодомузівцями П.Карманським, Б.Лепким та іншими налагоджує
видавничу справу у Відні. Вони видають брошури і збірники
пісень, календар і буквар.
У 1916 – праця у Вецлярі в таборі з десятьма тисячами
вiйськовополонених українцiв російської армії. Як зауважує
М.Ільницький, старовинне мiстечко Вецлар над рiчкою Ляном,
здається, дихало пам'яттю про великого німецького поета Й. В.
Гете. Та романтичні легенди i спогади рiзко контрастували з
суворою дійсністю.
Хоч німецьке населення ставилося до полонених досить
прихильно, вчорашнi солдати спочатку вороже сприймали i
культурно-освiтню роботу, i створення ремiсничих майстерень i
називали зрадниками тих, хто брав участь у виставах, концертах чи
працював майстрами.
Якось пiд час вистави за п'єсою С. Васильченка раптово
погасло світло, i ледь не зчинилася кривава бiйка. Та поступово лiд
почав танути. Пiд впливом таких вихователiв, як Б. Лепкий, В.
Пачовський, М. Паращук (вiдомий скульптор), становище
змiнилося: серед полонених колишньої царської армiї виявилося
багато обдарованих рiзьбярiв, декламаторiв, гончарiв, лiтераторiв.
З колишніх українських військовополонених російської армії
була сформована дивізія сірожупанників, що не раз відзначилася у
боях за Українську державу.
У 1918 році у Вецлярі вийшли друком дитяча гра-казка
Василя Пачовського “Малий Святослав Хоробрий” і драма ”Роман
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Великий”. Якщо увесь наклад першого твору автор надіслав в
Україну, щоб розбудити лицауський дух серед української молоді,
то з другим запізнився, і його знищили.

Четар УГА і редактор газети ”Стрілець”
Листопадовий зрив 1918 року і боротьба за Західно-Українську
Народну Республіку покликали Василя Пачовського до повернення
на рідну землю. Після тривалих поневірянь, без майна і грошей
наприкінці 1918 року опиняється він з сім’єю у Тернополі, де на
той час перебували уряд республіки і командування Української
Галицької армії. Там зустрів свого колишнього учня по академічній гімназії Михайла Голинського, який на той час був
ад’ютантом
отамана Петра Бубели, одного з керівників
секретаріату
військових справ ЗУНР. Василь Пачовський
попросив Михайла Голинського про допомогу в працевлаштуванні
і той одразу взявся за справу.
Коли невдовзі Михайло Голинський повернувся у кімнату
зупинилися
“Подільського готелю”, де на його протекцію
Пачовські, він несподівано для присутніх цокнув обцасами і повійськовому доповів:
– Пане четарю, прошу послушно прийняти вашу місячну гажу і
номінацію на члена редакції журналу “Стрілець”.
Михайло
Голинський
подав
зворушеному
Василю
Пачовському місячну зарплату та відповідні документи про
призначення, а жовніри, що прибули з ним, почали заносити
необхідні для Пачовських побутові речі та харчі.
Василь Пачовський не приховував розчулення, а Михайло
Голинський випромінював задоволення. І не тільки тому, що
вдалося допомогти шанованій людині. Він добре знав,
що
найгостріша зброя Пачовського – слово… [18]
1 січня 1919 року у Тернополі вийшов перший номер
”Стрільця” – органу Начальної Команди Галицької армії,
редактором якого став Василь Пачовський. ”Часопись має бути
Вашим власним органом, часописю усього українського війська, –
наголошувала редакція у передовій статті. – Вона буде писати про
все, що Вас тішить, радує і славить, буде писати й про те, що
болить Ваші молодечі серця, за чим тужить Ваша палка душа. Вона
буде кріпити Вашого духа у важкім бою, доносить українській
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суспільності про Вашу хоробрість, відвагу й геройство, про славу
Ваших боїв” [59, 1 січн.].
До складу редакції В.Пачовський залучив багатьох
письменників і журналістів: А.Бабія (М.Ірчана), В.Гадзінського,
В.Гериновича. У газеті часто друкувалися О.Назарук, І.Кревецький,
Б.Заклинський, О.Олесь, Ю.Шкрумеляк, Тарас Франко (син
І.Франка) та інші. Невдовзі газета ”Стрілець” стала справжнім
флагманом армійської преси, виходила щодня величезним
накладом – 16 тис. примірників [61].
Вже у першому числі газети Василь Пачовський надрукував
провісницьку статтю “Що мусить статися!”, у якій порушувалось
питання об’єднання всіх українських земель: “Ідеал, про який мріяли
батьки й діти від кількасот літ, мусить сповнитися. Тепер або ніколи!”
Тема соборності українських земель була провідною усіх
січневих чисел газети, а особливо під час підготовки і проголошення
Акту злуки Західно-Української Народної Республіки та Української
Народної Республіки 22 січня 1919 року. ”Стрілець” опублікував
тексти телеграм, що ними обмінялися уряди, повідомлення про від’їзд
делегації ЗУНР до Києва на урочистості, а також статтю
В.Пачовського “Історичне право злуки українських земель”.
Проголошення Акту, на жаль, не завершилося фактичним
об’єднанням українських земель. На всіх фронтах тривала запекла
боротьба за незалежність,
А заголовки газети, як слушно зауважив літературознавець
Григорій Кривошея, ніби постріли: ”Поклик”, ”Наші вороги”,
”Лягли головами”, ”До бою всім!”, ”Битися чи миритися?!” [27].
У газетних рядках – відлуння звитяг і поразок, жертовності і
смутку, але
усе пронизане світлою вірою у безсмертність
геройського чину : ”Ви, овіяні стужею і морозом, побиті голодом і
спрагою, чорнілі від нужди і труду, ви всі, що Вам суджено
найтяжчий труд двигати під велику хвилю, будете благословенні!”,
– пророкував ”Стрілець”, посилюючи сказане поетичними рядками
Василя Пачовського:
І буде шум гір
Лежать під омофором зір,
А Ваші імена в огні
Горітимуть на вершині,
О Ви, благословенні!
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І в кожний день, і в кожний час
Вас буде кликать кожний з нас!
І буде бити в ясний дзвін
Ваш дух грядучим навзамін.
О Ви, благословенні!
І будуть йти до Вас з верхів,
І з долів люде дальших днів,
І будуть цілувати пил,
І скорб, і сум німих могил:
О Ви, благословенні!
Добре розуміло виховну і мобілізуючу роль газетного слова
командування УГА. У наказі № 42/4 від 10 квітня 1919 р. за
підписом командарма генерала М.Омеляновича-Павленка і
начальника штабу полковника В.Курмановича категорично
вимагалося, щоб кожен курінь отримував не менш як 100
примірників часопису НКГА ”Стрілець”, а кожна сотня, батарея,
окремий підрозділ – по 25.. [59, 10 квіт.].
Газета ”Стрілець” спочатку виходила у Тернополі, а згодом у
Станіславові (Івано-Франківську), Стрию, Борщеві. З середини
червня і до 16 листопада 1919 р.
як ”Український стрілець”
видавалася у Кам'янці-Подільському, тоді редактором вже був
Г.Микитей.
Своїми спогадами про редагування газетою ”Стрілець” та
діяльність інших друкованих видань УГА Василь Пачовський
поділився у публікації ”З історії Пресової кватири УГА” //
Український Скиталець. – 1923. – Ч. 15-37.

Срібна Земля
”Чи є краща земля, як Карпатська Україна?
Оперезали її високі гори сині, обмаїли зелені ліси, закосичили
винниці з золотими виноградами, а річки сріберні опоясали
блакитними стрічками.
Така вона красна та Срібна Україна!
А як у літі леліє красою до золотого сонця, а восени красується
ріжноцвітним листям дерев під лазурним небом — то ані на папері
не списати, ні в пісні проспівати!
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На колінах молюся Богові старинною колядкою: “Сійся, родися
жито-пшениця на Україні для Закарпаття, радуйся, Срібна
Земле!..”
Такими захопленими словами розпочинає Василь Пачовський
свою історичну працю, що побачила світ під назвою ”Срібна
земля” наприкінці 1938 року. Він називає Закарпаття своїм другим
рідним краєм, для якого жертвував 10 найкращих літ свого життя. І
гордиться, що його праця. як і старання
багатьох інших
українських емігрантів-патріотів, не минула марно.
Вітаючи створення восени 1938 року автономної української
держави ”Карпатська Україна” в складі федерації з чехами і
словаками, Василь Пачовський не приховував радості: ”Я
щасливий, що дожив хвилі Твого вивищення на п’єдесталі
європейської справи” [37, c. 69].
На жаль, цей період в житті закарпатських українців виявився
надто коротким. Ще менш тривалим стало існування Карпатської
України як незалежної держави, проголошеної в березні 1939 року.
Але самовіддана боротьба українців за свою державність, героїчний
спротив вояків Карпатської Січі мадярській окупації краю стали
яскравими сторінками національної історії. Вони засвідчили, за
словами Василя Пачовського, що виросло молоде покоління
патріотів, ”сяючих ідеєю України, якої не знищить ніяка сила” [37,
c. 65].
Нині назви ”Срібна земля” і ”Срібна Русь” є популярними не
тільки серед мешканців закарпатського краю. Але далеко не всі
знають, що вона народилася і отримала крила завдяки Василю
Пачовському. Початок поклала його поема ”Сріберний дзвін”,
написана 1921 року. Це легендарна оповідь про срібний дзвін
часів Ярослава Мудрого, який привезла на Срібну Русь його дочка
Настя, коли йшла заміж за угорського короля Андрія. Сотні літ
княжий дарунок дзвонив на славу місцевому народу, але налетіла
дика орда, перед якого не встояли русичі, і дзвін заховали у
землі.
Дзвін знайшли 1917 року у Богоревиці, коли поставало ”нове
горде покоління”. Однак тодішні володарі краю розбили
подарунок Ярослава Мудрого, щоб позбавити українців
національної пам’яті. Проте їхні сподівання виявилися марними.
Дзвін продовжує дзвонити з небес:
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Ось він дзвонить – сонце сходить,
Срібна Русь у світлі грає,
Дзвін сьогодні чуда діє,
Наша слава оживає!
З
відродженням
національно-культурної
свідомості
закарпатських українців пов’язана вся різнобічна діяльність
Василя Пачовського. Це редагування зі своїм найближчим
товаришем і колегою по ”Молодій музі” Володимиром Бирчаком
тижневика ”Народ” (1920) – першої газети з українським словом;
написання шкільного підручника ”Історія Підкарпатської Руси”
(1921); заснування товариства ”Просвіта”, молодіжної організації
”Пласт” тощо. Саме для пластунів Василь Пачовський написав
пластову присягу, яку давали юні патріоти:
Плекатиму силу ума свого й тіла,
Як гордість народна позве нас до діла,
Щоб я до чину для всіх був готов…
Свою діяльність українські емігранти вели в умовах сильного
мадярського і москвофільського опору. Коли В. Пачовського, А.
Алиськевича та деяких інших педагогів запросили до організації
гімназії в Береговому, то ніхто не хотів записувати дітей до школи,
боячись погроз з боку угорців. ”Ми мусіли їздити по села і ледве
випросили дітей, нездатних до господарства… Прибрали ми їх з
лахміття й відкрили гімназію богослужінням, на яке ішло 14
нужденних дітей, за ними йшли жовніри-емігранти з нашої УГА й
ми, професори, серед насміху мадярів” [37, c. 65].
Саме українські емігранти відіграли особливу роль у розвою
шкільництва й орієнтації його на зв'язок з українською культурою.
Тільки з Берегівської гімназії, у якій 9 років вчителював Василь
Пачовський, навчаючи дітей історії, географії і української мови,
вийшла ціла плеяда діячів, які стали гордістю Закарпаття. Серед
них особливе місце займає Федір Потушняк (1910-1960) –
видатний письменник, етнограф, краєзнавець і археолог і філософ.
Не так давно (2010 р.) у районній газеті ”Берегово”, яку, до речі,
редагує мій університетський товариш Михайло Папіш, появилася
стаття Івана Петровція ”Магія рідного коріння”. Дослідник життя і
творчості Федора Потушняка зазначає , що ”великим щастям для
Потушняка було те, що в Берегівській гімназії упродовж кількох
років класним керівником у нього був один із найвизначніших
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західноукраїнських поетів XX століття Василь Пачовський.
Сміливо можемо твердити: не було б у житті Федора Потушняка
спілкування з Василем Пачовським – не було б і справді
могутнього письменника Федора Потушняка” [44-а].
З гордістю називав Василя Пачовського своїм вчителем і
письменник Василь Гренджа-Донський (1897—1974). У 1923 році
побачила світ його перша книжка ”Квіти з терням”, яку
благословив вступним словом Василь Пачовський. Це перша на
Закарпатті книжка світського автора, написана українською
літературною мовою.
Поезії Василя Гренджі-Донського, як представляв їх читачеві
В. Пачовський, ”говорять красно і щиро, що чує серце народу”.
Вони стали ”піснею серця, що твориться із крові і сліз народного
болю…” [30-а, c. 8]. А серце не може плакати чужою мовою.
Василь Гренджі-Донський, на думку дослідників, став для
Закарпаття значною мірою тим, чим для літературного життя
Наддніпрянської України був Іван Котляревський, для Галичини –
”Руська трійця”, а для Буковини – Юрій Федькович. У своїй
автобіографії він зазначив, що саме Василь Пачовський вивів його
”на широкі води української літератури, і, мов хлопця, взяв на руки
та показав дорогу на Український Парнас, додаючи мені охоти до
ходіння по тернистому шляху українських письменників…”.
[12-а, c. 14].
Під час свого побуту на Закарпатті Василь Пачовський
продовжував навчання в Українському вільному університеті
(Прага). Після захисту праці ”Нарис історії літератури по
рукописам” він отримав звання доктора філології з історії мистецтв
(1926).
Вельми плідним виявився закарпатський період і в
літературній творчості. Саме на Срібній землі Василь Пачовський
підготував три поетичні збірки – ”Огні мести” (1919-1921), ”З
блакитної книги” (1923 – 1927) і ”Розгублені звізди” (1927). Вони
не вийшли окремими книжками, а друкувалися під такою назвою як
цикли у періодичних виданнях, зокрема, у львівському журналі
”Світ”. А ще треба згадати бойовий епос ”Князь Лаборець” (1923),
”Думу про Івана Безрідного” (1923) і низку драм, що так і
залишилися неопублікованими: ”Світло Срібної землі” – трагедія
про Петра Петровича, ”Замок заклятої царівни” – про княжну
Настю Ярославівну, На Закарпатті Василь Пачовський активно
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працює і над своїм архітвором – епосом ”Золоті Ворота”, в якому
намагається розгадати таємницю буття українського народу.
На Закарпатті, як і загалом у житті, діяльність та вчинки
Василя Пачовського не завжди вкладалися в рамки лояльності до
влади. Ще на початку 20-х років, коли в Ужгороді влаштували
пам’ятний вечір на честь Тараса Шевченка, він ледь не спричинив
міжнародний скандал. Виступаючи на святі, Василь Пачовський
спочатку зупинився на значенні творчості Кобзаря, а згодом
перейшов до оцінки сучасної долі України після Версальського
миру. У гостьовій ложі театру сидів французький генерал Парі і,
звертаючись до нього, Пачовський говорив: ”Закував Версальський
мир Україну, віддав її комуністам і ляхам. Але ми, українці,
переживемо Версальський мир, переживемо і Англію, і Францію, і
Польшу, і большевиків. Україна – вічна!”
Французький генерал колись служив у Петербурзі і добре
розумів сказане. Він встав і вийшов з ложі.
Від Василя Пачовського вимагали вибачень, але він
категорично відмовився [6, c. 25].
Схоже, що ці, як і деякі інші подібні вчинки галицького
емігранта, місцева влада не забула, бо хоч і погодилася на його
працевлаштування в Берегівській гімназії, однак протягом років не
видавала дозволу на постійне проживання. У свою чергу, і польське
консульство відмовило йому у клопотанню про
офіційне
повернення до Галичини. Тому 1929 року Пачовський з сім’єю
зважується на нелегальний перехід кордону. Завдяки щасливому
збігу обставин він натрапляє на групу туристів – галицьких
учителів, серед яких були і його колишні учні, і разом з ними
добирається до Галичини.
Побут Василя Пачовського на Закарпатті
досліджує
науковець Ужгородського національного університету
Лідія
Голомб. У своїй книжцi
“Василь Пачовський. Закарпатськi
сторiнки життя i творчостi поета” , яка вже витримала два видання,
літературознавець відзначає, що саме поету-молодомузівцю ми
завдячуємо такою нинi популярною поетичною назвою Закарпаття
— Срiбна Земля і наголошує: за 9 рокiв життя у краї Василь
Пачовський зробив стiльки, що його вклад в осмислення Закарпаття
є найбiльшим серед усiх українських письменникiв Галичини i
Надднiпрянщини [11].
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На рідній, не своїй землі
Повернувшись з еміграції, Василь Пачовський стає договірним
учителем української гімназії в Перемишлі і лектором української
культури в бурсі св. Миколая. Поет легко привертає до себе молоді
серця, захоплює їх ідеями національно-культурного відродження.
Під час постановки його драми ”Сонце Руїни” в Народному домі
20 березня 1934 року молодь, здебільшого селянська, влаштовує
автору бурхливу овацію і вшановує його лавровим вінком [32, т. 2,
c. 43].
Але якщо учнівська молодь на загал захоплено сприймала
свого вчителя і наставника, то деякі старші колеги-вчителі
ставилися до Пачовського з підозрою. Коли на урочистостях з
нагоди роковин народження Тараса Шевченка Василь Пачовський
піддав осуду українських громадян, які задля власної вигоди
поступаються народними інтересами, і назвав їх ”безхребетними” ,
то хтось з колег-українців сприйняв це на свою адресу і написав
донос до шкільних властей. Пачовського звільнили з роботи без
жодного відшкодування. Поету і педагогу згадався випадок з його
молодих років, коли після виходу його поетичної збірки ”Ладі й
Марені терновий вогонь мій” (1913) появилися лайливі рецензії в
українській пресі із звинуваченнями, що автор деморалізує молодь.
Публікації надіслали до польської шкільної ради. Однак інспектор,
не вельми довіряючи написаному, попросив Василя Пачовського
принести самі твори.
Після знайомства з ними шкільний
посадовець зробив висновок, що ”пан має іскру Божу”, але
порадив писати по-польськи, бо, на його думку, заздрісна
”псевдоінтелігенція руська” (українська – А.К.) ”видере пану хліб
зі шлунка” [32, т. 2, c. 32].
Коли Василь Пачовський у пошуках заробітку перебрався зі
сім’єю з Перемишля до Львова, то опинився, як він сам висловився,
”на дні життя”. Сім’я мешкала у напівпідвальному приміщенні, що
складалося з однієї кімнати і кухні. До біди долучилося нещастя –
Пачовський потрапив в автомобільну аварію і зломив ногу. У цих
скрутних умовах допомогли родичі дружини Неоніли, давні друзі
Михайло Яцків і Петро Карманський.
У 1934 – 1935 роках Василь Пачовський працює в управі
товариства ”Рідна школа”, а потім на договірних засадах – в
Науковому товаристві імені Тараса Шевченка. На його замовлення
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перекладає сучасною українською мовою ”Повість временних літ”,
Київський і Галицько-Волинський літописи.
З цих трьох
перекладених праць побачила світ лише ”Повість временних літ”
(1939), а публікації інших завадила Друга світова війна, а відтак
приєднання Західної України до СРСР.
Ідея української державності, якою була пронизана абсолютна
більшість творів письменника, була ворожою як польському, так і
радянському режимам.
Однак
після вересня 1939 року
більшовики намагалися проводити показну проукраїнську політику
– запроваджували українську мову у школах і вищих навчальних
закладах, у культурному житті.
Тож не випадково, що
переслідуваному поляками Василю Пачовському запропонували
посаду вчителя в школі № 32 (колишня Стшалкевської) у Львові, а
11 січня 1940 року він став викладачем кафедри українського
мовознавства Львівського університету імені Івана Франка. Та як за
поляків, так і тепер письменник продовжує тіснитися з сім’єю
напівпідвальному приміщенні.
У цей час Василю Пачовському вдається здійснити одну зі
своїх заповітних мрій – він відвідує Київ – місто його дум і творчих
устремлінь. Тут він поклоняється древнім фрескам і золотим
хрестам давньоруської Софії, розшукує на київських валах сліди
Золотих Воріт , образ яких став провідною зіркою його духовного
мікрокосмосу.
Поїздка до Києва залишила не тільки приємні, але й прикрі
враження в душі Василя Пачовського. Особливо його гнітило
засилля комуністичної пропаганди, повсюдні прояви русифікації.
Через те поет відмовлявся від виступу на письменницькому вечорі
у Львові, влаштованому для обговорення відвідин радянської
столиці.
Головуючий на вечорі Олександр Корнійчук не приховував
свого задоволення, коли
окремі львівські письменники
вихвалювали ”нове життя” Києва. Однак він хотів почути щось
подібне і від одного з найавторитетніших представників красного
письменства – Василя Пачовського, який всіляко відмовчувався.
Василь
Врешті, після чергового наполягання Корнійчука,
Пачовський взяв слово:
– Я України ніякої не бачив. У Києві української мови не чув.
Корнійчук перебив його:
– Що ви говорите?
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А Пачовський:
– Не хочете, щоб я говорив, то я й не буду…[16, 9 липн.].
З початком німецько-радянської війни і відмовою нових
”господарів” визнати право українців на свою державність Василь
Пачовський відчуває, як віддаляється перспектива побачити
воскресіння української нації. Попри те він поринає в активну
громадську роботу,щоб бути корисним рідному народу. У липні
1941 року очолює Спілку українських письменників у Львові,
координує роботу трьох секцій – видавничої, бібліотечної та
імпрезової. Ця діяльність знайшла своє відображення на сторінках
літературно-мистецького місячника ”Наші дні”.
Одним із показових заходів
Спілки став вечір на тему
”Українська духовність на переломі”, що відбувся 23 липня 1941
будинку львівських письменників і журналістів під
року в
головуванням Василя Пачовського. Це була спроба не тільки
досягти порозуміння між письменниками – представниками
бандерівського і мельниківського таборів ОУН, але й
започаткувати діалог між обома політичними противниками.
Однак публічної дискусії не відбулося. І на цьому історичному
етапі українці продовжували поборювати одні одних, віддаляючи
надію на відродження своєї держави.
У 1941 році за сприяння Українського Центрального Комітету
Василь Пачовський отримує нарешті квартиру з всіма зручностями
і продовжує творити. Взимку і на почутку весни 1942 року він
пише драми ”Святослав Хоробрий”, ”Володимир Великий”,
”Київський князь Ізяслав”, ”Орден Богатирів”, сподіваючись, що
духи великих предків допоможуть українцям позбутися прокляття
бездержавності.
В одному із віршів Василь Пачовський назвав себе ”останнім
невольником”, який помре навесні. Ці слова письменника також
виявилися пророчими. І річ не тільки в тому, що автор ”Золотих
Воріт”, проповідник воскресіння України, справді відійшов у
вічність навесні
1942 року – напередодні величного свята
Христового Воскресіння. Адже Василь Пачовський виявився
представником покоління ”останніх невольників”, спадкоємці яких,
у тому числі і його син Борис, справді стали свідками відродження
незалежної держави.
Через страждання і самопожертву український народ
віднайшов шлях до ”Золотих Воріт”.
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Поетичні збірки
“Розсипані перли” (1901)
Лірика В.Пачовського стала предметом критичного аналізу
одразу ж після виходу його дебютної збірки.
Цікаві
спостереження про особливості творчої манери поета висловили
А.Крушельницький, О.Луцький, М.Лозинський, М.Євшан. Та
особливе значення для нього мало щире привітання Івана Франка.
У статті ”Наша поезія в 1901 році” Франко присвятив збірці
“Розсипані перли” окремий розділ, назвавши молодого поета
“справжнім талантом”. Критик відзначив, що Пачовський
”незвичайно глибоко вслухався в мелодію нашої народної пісні і
нашої мови”, що він ”вміє за одним дотиком порушити в душі
симпатичні
струни, збудити пожаданий настрій і видержати
його до кінця”.
Франкову оцінку першої збірки поета значною мірою можна
віднести до всієї його творчості. У ній підкреслені як сильні, так і
слабкі сторони поезії Пачовського.
”Поезія пливе в нього натурально, – писав 1. Франко. – не
силувано, як найпростіший вислів його чуття. Нехай і так, що те
чуття ще не глибоке, що круг вражень нашого поета поки що не
широкий, що мелодії його монотонні; тим більше признання
належиться його талантові, що він найпростіші, найтривіальніші
речі вміє висловити поетично, не шаблоново, вміє змалювати
свіжими, рідко де позиченими красками” [62, т.33, с.176].
Один з основних мотивів лірики В.Пачовського – “розсипані
перли” сліз ліричного героя від нерозділених почуттів, його туга за
втраченим коханням – Марусею, Стефкою, Вандою, Ганусею, але
особливо Дзюнею:
Моя Дзюню, моя роже,
Ти забудеш мене, може,
Ти забудеш, а я ні –
Хтось тебе візьме за жінку
В ярім вінку із барвінку,
Що ж зостанеться мені?
Страждання автора ”Розсипаних перлів”
не позначені
трагізмом і легко змінюються піднесеними враженнями.
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Вже в зрілі роки Василь Пачовський привідкриє завісу над
Дзюнею – його першою любов'ю, знаною у світському світі як
Ольга Харківна. Він напише, що вона залишила в його
душі
”ясний і високий жіночий ідеал … завдяки самопошані у наших
взаєминах. Тому я любив її дев'ять літ святим почуванням першого
захвату і донині я лелію в житті глибоке почування прив’язання до
неї за всі хвилі щастя і розчарування молодечих літ” [54, 11 квіт.].
Сучасні дослідники
першої збірки Василя Пачовського
відзначають, що поет особливо майстерно використовує
символіку рослин, тварин. Образи калини, тополі, верби, малини,
що, як і в народних уявленнях, уособлюють у його поезіях дівчину,
її вроду, а образи дуба і явора – парубка
Своє фольклорно-символічне значення зберігають образисимволи птахів – лебедя (”За лебідку круки б'ються…”, ”Сидить лебідь
над водою…”), голуба і голубки (”Ой щебечуть соловії…”, ”На забаві
ми зійшлися…”), соловейка (”Найдені перли”, ”Ой ти, соловій, золоте
перо”), зозулі і ворона (”Забудь мене, мене забудь”, ”Чого крячеш,
гайвороння…”), крука (”Ой гай, гай, шумить гай…) та ін. [2].

“На стоці гір” (1907)
У збірці відносно новим за мотивами став цикл “Над морем”, у
якому Василь Пачовський постав як талановитий
мариніст.
Поетичні враження стали наслідком відвідин у 1903 році Венеції.
Чарівні картини італійської природи контрастують з тужливим
настроєм ліричного героя, відірваного від рідної землі.
”Гасне сонце, плаче мева,
Лине мряка опалева
Понад море з берегів –
О, добраніч, рідний краю,
Я здалека засилаю
Свій тихенький спів.
Друга збірка суттєво поглиблює образи ”розсипаних перлів”,
але образність стає ускладненішою, оркестровка вишуканішою. У
поетичних рядках починають проблискувати перли сліз душі,
зболеної долею народу, спостерігається перехід від особистісного
начала до національного:
Вічний народе, генію туги,
Ставлять тирани для тебе стіс,
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Рвуть тобі серце, випекли очі,
Ллються потоки крові і сліз
Зродиться месник з кривавих туг –
Встане народ мій, вічний наш дух!
На жаль, збірка ”На стоці гір” не дочекалася за життя автора
такого глибокого і компетентного аналізу, як попередня в особі
І.Франка. Однак сучасні дослідники відзначають значне творче
зростання митця та розширення тематичних горизонтів його
поетичного бачення, успішні спроби синтезувати індивідуальноособистісні та національно-громадянські мотиви. Микола
Ільницький зауважує, що збірка ”На стоці гір” стала ” предтечею –
головно своєю витонченою ритмомелодикою – тичинівського
музичного симфонізму” [22, с.132].

“Ладі й Марені терновий вогонь мій…” (1913)
Третя збірка щедро ілюстрована і дає підстави говорити про
поєднання двох мистецьких сфер – літератури і малярства. Про це
ж свідчить і
музична термінологія, винесена у назви окремих
творів – “Горішні акорди”, “Соната терпіння”, “Інтродукція”.
У збірці багато репродукцій популярних тоді в Європі
живописців – А.Бекліна, Ф. де Гойя, Ф.Штука, В.Котарбінського та
ін. Вони частково, а здебільшого навіть повністю співвідносяться з
основними образами поетичних творів [2].
Новими у збірці є міфологічно-язичницькі образи і мотиви, у
тому числі еротичні, що вжиті на рівні філософських узагальнень.
Наприклад, у вірші ”Сміється луг і річка…” виведена сцена
кохання ліричного героя з дівчиною, але особливого еротизму
картині надає присутність русалки, яка то крадеться, то сміється в
кущах…
Сміється луг і річка, і сміхом ходить гай,
Се ти в моїх обіймах регочеш ся, як рай,
Позволиш відслонити цілу дівочу грудь,
Та лоно лебедине мов ручки не дають,
А русалка крадеться в кущах…
Поява збірки стала приводом для звинувачень Василя
Пачовського в аморальності. Скарги потрапили до польської
шкільної ради. Однак інспектор, не вельми довіряючи заявникам,
попросив Василя Пачовського принести самі твори.
Після
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знайомства з ними шкільний посадовець зробив висновок, що ”пан
має іскру Божу”, але порадив писати по-польськи.
Василь Пачовський погодився з оцінкою свого таланту, однак
не міг прийняти пропозицію стати перекінчиком…[32, т.2, с.32].
Сучасна дослідниця лірики Пачовського Евеліна Белла вважає,
що збірка “Ладі й Марені терновий вогонь мій…” яскраво виявляє
такі ознаки модерного стилю автора, як наповнення художньої
образності через залучення елементів різних суміжних мистецтв,
особливо музики і малярства, використання еротичних мотивів, що
мають чітко підкреслену демонічність, потяг до контрастів та
особлива увага до зовнішньої форми вірша. ”Всі ці ознаки
поетичного стилю В.Пачовського зближують його ліричну
творчість з кращими зразками західноєвропейського символізму”
[2].

“Огні мести” (1919-1921), “З блакитної книги”
(1923-1927), “Розгублені звізди” (1927)
Вони представляють “закарпатський” період творчості поета
Василя Пачовського. Збірки не побачили світ окремими книгами,
а
друкувалися
як
поетичні
цикли
у
періодичних
виданнях, зокрема в журналі ”Світ”, тижневику ”Народ”. Вони
говорять про В.Пачовського як поета національної ідеї, поетадержавника.
Збірка “Огні мести” написана під впливом трагічних подій
Першої світової війни та невдалих спроб відновлення української
державності в 1917-1920 роках. Вірші автобіографічного характеру
тут проектуються на проблеми загальнолюдського плану і на долю
конкретної людини, як, наприклад, у вірші “Був у мене край
коханий” (“Пісня скитальця”).
Загальний тон та ідейна наснаженість збірки “Огні мести”
співзвучні
з
національно-патріотичним
пафосом
збірки
П.Карманського “За честь і волю”(1923). Однак, звертаючись до
минулого, автор намагався побачити майбутнє, а саме –
воскресіння української нації.
У збірці “З блакитної книги” поет
звертається до
універсального загальнолюдського джерела – Біблії. “Біблія
підносить мойого духа, як візія вселенни між альфою і омегою, бо
там найглибша наука всіх народів, держав і всіх релігій”, –
відзначав Василь Пачовський . Він синтезував і опоетизував у
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збірці основні “конструктивні ідеї” відновлення “Храму української
держави”, засади якої викладені в публіцистичних працях
“Українці як народ”, “Держава або смерть”, “Світова місія
України”.
Привертає увагу ліричний цикл “З третього завіту”, що за
своєю тональністю нагадує пролог до поеми “Мойсей” І.Франка.
В.Пачовський творить власне “літературне євангеліє”, що є
своєрідним продовженням Старого і Нового Заповіту. Три
частини-завіти – це три етапи втілення національної ідеї,
окреслені трьома символічними образами: словом – серцем –
“знам’ям”. Перший етап – це проголошення національних істин,
другий – їх глибоке сприймання, третій – безпосередня
реалізація.
Як зазначає Евеліна Белла, у всіх поезіях збірки “З блакитної
книги” простежується аналогія між ізраїльським і українським
народом. Ця художня паралель не є поетичним відкриттям
В.Пачовського. Однак саме в нього вся образно-семантична схема
циклу будується на наскрізному паралелізмі: проблеми сучасної
історії, зокрема державотворення, актуалізуються через зіставлення
з біблійними реаліями [2].
Збірку “Розгублені звізди” можна вважати синтезом творчих
досягнень поета, коли спостерігається органічне поєднання
здобутків ранньої лірики поета та його історіософських підходів до
розгадки історії буття української нації.
Синонімічні образи “розгублених звізд”, “розсипаних перлів”,
“розвіяних квітів”, що використовуються у віршах “Ой кілько по
світу…”, “Україно, рине кров червона…”, “Розгублені звізди,
розсипані перли…” переростають у трагедійні символи
бездержавності українського народу.
Розгублені звізди, розсипані перли,
Розвіяні квіти із мого краю, –
Хто вас позбирає, аби ви не вмерли
Для рідного краю в чужому раю? –
запитує поет. Але це питання дещо риторичне. Автор ”Розсипаних
перлів” і ”Розгублених звізд” все своє життя збирав їх як жрець на
вівтар національного духовного храму. Він вважав: ”Доки ми є
поневолена нація, поти мистецтво мусить заступати храм держави”
[32, т. 2, с.33].
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Драматичні твори і поеми
Майже всі драми Пачовського пов'язані з ідеєю відродження
української держави.

“Сон української ночі” ( 1903)
Роботу над нею Василь Пачовський розпочав у Відні, коли
студіював історію у тамтешньому університеті. Приводом для неї
стали повідомлення про страйки на Полтавщині, які придушив кн.
Смоленський.
Твір побудований на фольклорно-фантастичній основі. У
ньому діють не тільки
відомі історичні постаті (Богдан
Хмельницький та Іван Мазепа, Петро Калнишевський і Максим
Залізняк, Тарас Шевченко і Микола Гоголь), але й символічні
образи чи створені фантазією народу (Марко Проклятий –
своєрідний варіант ”вічного жида”), Сміхунчик, Чорний Див,
Демон, також персоніфіковані – Дух Богдана, Крик Богуна,
Чорний меч Демона тощо.
Україна виступає у ”Сні української ночі” як ”Вона” – мати
осліпленого велетня, якому треба ”вмити очі”.
У глибокому підземеллі студенти кують огнистий меч та
золотий вінець незалежності України, а Дух колишніх народних
провідників наче встає з могили, піднімаючи до визвольного
змагання нові покоління.
Надходить час, великий час,
Гей, молоти візьмім ураз
До рук кувати меч –
Хай іскри б'ють, хай прискають,
Хай лиски шлють, хай блискають.
То царський кнут,
Кривавий кнут
Куєм на меч огнистий тут –
На України меч!
Надходить час, великий час,
Україна візьме від нас
До рук той ясний меч –
Покаже всім скайданеним,
Замученим, пораненим,
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Хто люду кат –
А з тим сей люд
Вже зробить лад,
Кого покаже меч!
А ось уривок ”Спів товпи”:
Хто живий – уставай, меч у руки хапай,
На Україну трубить Богдан!
До борби, до борби кличе голос труби –
Люд стає від Кавказу по Сян!
Наш народ-великан на ляха, москаля
В бій піде й поборе в борбі!
Від Кавказу по Сян українська земля,
Землю ту відберемо собі!
Від Кавказу по Сян лиш один буде лан,
Його власником — нарід цілий.
Спільна праця і край, блисне воля і рай –
України вінець золотий!
Своїм патріотичним настроєм і палкою вірою у визволення
закріпаченої нації твір знайшов щирий відгук у серцях молоді.
Захоплено зустріли цей твір і деякі молоді критики. Наприклад,
Микола Євшан вважав, що ”Сон української ночі” – ”епохальний
твір”, оскільки після десятиріччя забуття
він відновив в
українській поезії тему козаччини, яка є опорою національного
відродження, і започаткував у літературі державницьку традицію.
Микола Євшан слушно зауважив, що В.Пачовський проявив себе
”добрим психологом козаччини” [19, ч. 7-8, с. 14].
Як відзначає сучасний критик Микола Ільницький, у творі
відчувається стихія ”української поетичної традиції…, тут
вловлюються стильові інтонації ”Слова о полку Ігоревім”,
народних дум, поезії Тараса Шевченка”. А Мирослава Медицька,
порівнюючи модерні драми
польського автора Станіслава
Виспянського ”Весілля”
і ”Сон української ночі” Василя
Пачовського, підкреслює, що обидва митці ”піднялися до висот
ідейно-естетичних та філософських узагальнень і створили цілу
систему символістських образів, мотивів, характерів, чітко
виразивши актуальні національні і соціальні проблеми минулого,
сучасного й майбутнього Польщі та України…” [21].
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Василь Пачовський вважав, що саме ”Сон української ночі”
став ”понукою” до написання Іваном Франком ”національного
архітвору ”Мойсей”, виданого 1905 р. [32, т.2, с. 31]. Популярність
мала поштівка з портретом Василя Пачовського і словами з його
поеми про те, що ”Від Кавказу по Сян лиш один буде лан…”
Фрагмент зі ”Сну української ночі” поставили учні української
гімназії в Станиславові (Івано-Франківську), коли в 1908-1909
роках там учителював В. Пачовський.
Навколо свого учителя
гуртувалися майбутній керівник Листопадового зриву Дмитро
Вітовський, М. Євшан, М. Струтинський, В. Кучабський, М. Яцків,
Р. Придаткевич, січовий композитор Михайло Гайворонський,
брати Заклинські та інші, які згодом гідно склали іспит у боротьбі
за українську справу.
Були спроби поставити ”Сон української ночі” і на професійній
сцені театру товариства ”Руська Бесіда”. Прем'єра відбулося 11
листопада у Тернополі, музику написав Станіслав Людкевич. В
сценічній адаптації твір отримав назву "Зоряний вінець". Як
зазначав С. Чарнецький, автор нарису про український театр
Галичини, вистава не досягли успіху насамперед через низький
професіоналізм постановників – [64, с. 137].

“Сонце Руїни” (1911)
”Даймо ж нашим дітям історичне виховання, розбуджуймо їх
уяву, їх серця величними і трагічними картинами – в слові і
рисунку – з минувшини нашого народу, розпалюймо в їх молодих
душах отсей огонь безмежної любові до рідного народу, його
трагічної історії і його історичних ідеалів, яких ніяка брутальна
сила гнобителів не гідна буде згасити” [58, с. 110].
Так окреслив Василь Пачовський завдання
історичної
науково-популярної і художньої літератури. Свої погляди він
висловив в опублікованій 1908 року львівською газетою ”Діло”
рецензії на книгу М.Аркаса ”Історія України-Русі”. На відміну від
деяких тогочасних авторитетних науковців, які назвали працю
Аркаса ледь не шкідливою для українського загалу, молодий
історик, поет і педагог відзначив об’єктивність автора у висвітленні української
минувшини, важливе її значення для
національного просвітництва.
”Історию сю написано з теплим серцем, дуже гарно: всі великі
моменти виступають пластично і рисують ярко картину за
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картиною цілу борбу республіканської України з напастливими
сусідами…” [58, с. 108].
У своїй оцінці Василь Пачовський не помилився – ”Історія
України-Русі” М.Аркаса, завдяки привабливому змісту та гарній
ілюстративності, стала на початку ХХ ст. другою за популярністю
українською книжкою після ”Кобзаря” Тараса Шевченка.
У цій же рецензії Василь Пачовський також зауважив, що
історія України – це одна велика драма великих індивідуальностей.
І якщо ” мазепинщину”, ”найслабше місце в нашій історії”,
М.Аркас описав певною мірою по новаторському з ”розумінням
задумів великого Мазепи”, шо ”упав з гідністю гетьмана великого
народу”, то
Руїну і її великого гетьмана Петра Дорошенка
змальовано здебільшого по-старому. Його постать розбито між
трьох гетьманів – П.Тетері, І.Брюховецького, І Самойловича. Між
тим ”факти показують, що Дорошенко є центром, а всі контркандидати польські і російські се тільки сателіти коло нього”.
”Дорошенко, – наголошував рецензент, – сам верх трагедії України
і перелім цілої борби за волю”. І якщо не величний характер
Дорошенка, то його позиція в козацькій Україні примушує прямо
зробити його центральною особою в добі Руїни. ”Сей найбільше
національний гетьман несе булаву найвище і найбільше гордо та
чисто від усякого егоїзму та хамства і хто, як не він є уособленням
козацтва і вродженого нам романтизму?” [58, с. 108].
Своїми
заувагами Василь Пачовський ніскільки не
применшував значення праці М.Аркаса ”Історія України-Русі”. Він,
швидше за все, ділився власним баченням історичних подій і
постатей, що ставали центральними образами у його творчості.
Адже саме у той час письменник працював над драмою ”Сонце
Руїни” і головним героєм був обраний саме гетьман Михайло
Дорошенко, який намагався об’єднати розшматовану Україну,
звільнивши її від влади Польщі і Московщини. І хоч ці спроби
завершилися крахом, але у пам’яті нащадків великий гетьман за
свої світлі і шляхетні помисли так і залишився ”Сонцем Руїни”.
Свій твір Василь Пачовський написав у 1908-1909 роках і вже
невдовзі прийшов перший успіх. На крайовому конкурсі поважне
журі, до якого входив і відомий письменник А.Чайківський,
визнало ”Сонце Руїни” кращим драматичним твором 1909 року і
нагородило автора премією у розмірі 700 крон [64-а, с.34, с. 108].
Невдовзі драма була опублікована (1911), а невдовзі поставлена на
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сцені найвідомішого на західноукраїнських землях українського
театру товариства ”Руська бесіда” у Львові.
Першу постановку здійснив директор театру Йосип Стадник у
січні 1912 року і приурочив прем'єру 50-річчю товариства ”Руська
Бесіда”. Завдяки тематичній новизні вистава стала подією і
театрального, і громадського життя, з успіхом пройшла не лише у
Львові, але й в інших містах Галичини. Але деякі рецензенти
зауважували, що постановнику і артистам не вдалося
продемонструвати особливі творчі підходи в інтерпретації твору,
який однозначно вважали новинкою української драматургії.
Такої ж думки був і Степан Чарнецький – товариша Василя
Пачовського по літературній групі ”Молода муза”, театральний рецензент. Ставши у 1913 році режисером театру ”Руської Бесіди”, Степан
Чарнецький вирішив здійснити власну постановку ”Сонця Руїни”.
У свої спогадах ”Моя мандрівка з Мельпоменою” режисер
згадував, як ”ми стали викінчувати давно вже приготовлювану до
вистави драму В.Пачовського ”Сонце Руїни”. Автор дав мені
свобідну руку скоротити предовгу, протяжну, але прекрасну свою
драму. Я це й зробив, обтинаючи її більш як на одну третину та
заступаючи пісню ”Ой не дивуйтеся та добрії люди” новою піснею
”Ой у лузі червона калина”, до котрої мелодію доробив я сам, а
Михайло Коссак розложив її на… інструменти…” [63].
Прем'єра ”Сонця Руїни” у постановці Степана Чарнецького
відбулася на початку 1914 року у Самборі і здобула всезагальне
схвалення.
”Акторський ансамбль – добрий, протагоністи (виконавці
головних ролей. – А.К.) у ньому – прекрасні, герой і героїня –
надзвичайні, – не приховував свого захоплення постановкою
”Сонця Руїни” рецензент чернівецької німецькомовної газети
”Czernowitzer Algemeine Zeitung” Фердинанд Матрас, коли у травні
1914 року львівський театр прибув на гастролі до Чернівців. –
Побудова п’єси дійова, вже тому, що автор, за оцінкою справжніх
знавців української історії, достовірно відтворив ті трагічні події…
Мова п’єси також добра. Групування і характеристика персонажів,
творення конфліктних ситуацій, вживання їдкого гумору в образі
карлика – привида-божевільця, показує добре наслідування відомих
зразків світової літератури… А що самі виконавці були сповнені
національного піднесення, то зрозуміло, що повний театр
нагородив їх бурхливими оплесками” [25, с. 302].
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Відзначаючи беззаперечний успіх постановки і ”справжню
насолоду”, яку подарували львівські артисти буковинцям, можна
подумати, автор газетної статті не дуже критично поставився до
заїжджої трупи. Але це зовсім не так. Аналізуючи ще одну
постановку українського театру ”Орфей у пеклі”, Ф.Матрас
категорично стверджував, що вона була ”цілком невдалою… Вона
показала кілька цікавих підходів, але лише підходів до мистецьких
рішень”. Натомість до ”Сонця Руїни” у нього майже не було
зауважень. Він відзначив і вдало підібрані костюми, і натхненну
гру акторів.
Головну і багатопланову роль гетьмана Петра Дорошенка
виконував Лесь Курбас. ”Його гнучка висока і струнка постать,
його красива голова з шляхетним профілем і його дзвінки і
проникливий голос – з привабливим тембром – це риси, які
відкривають перед ним майбутнє справжнього актора, – пророче
наголошував рецензент. – Поряд з ним виблискує пані Кушнір у
ролі дружини Дорошенка. Своєрідна краса, чарівна посмішка,
багатий модуляціями голос, який звучить однаково спокусливо як у
коханні, так і в розпачі. Виконавець ролі митрополита
Тукальського С. Дорошенко – могутній поважний старець, пані
А.Осипович –
дієва та приваблива мати героя. Загального
схвалення заслуговують й решта виконавців” [25, с. 302].
Захоплено зустрічали постановку ”Сонця Руїни” і в інших
містах Західної України. І не випадково саме вона стала головним
заходом на ювілейних урочистостях з нагоди 50-річчя театру
“Руської бесіди”, що відбувалися 2 квітня 1914 року у Стрию.
“Сонце Руїни” ставили театральні колективи і в 20-х, і в 30-х
роках. Цей спектакль входив до героїчно-романтичного репертуару
Українського народного театру ім. Тобілевича, що розпочав свою
діяльність 1928 року у Станіславові, і став одним з найбільших
його досягнень. А коли Василь Пачовський працював гімназійним
учителем у Перемишлі, то поставив ”Сонце Руїни” зі своїми
учнями на сцені Народного дому. Молодь подарувала
письменникові лавровий вінець.
На ще більший успіх твору розраховував Василь Пачовський,
коли завдяки клопотанню свого колишнього учня по філії
Академічної гімназії у Львові, а згодом видатного оперного співака
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Михайла Голинського6, який у 1927-1930 роках виступав у
Харківській опері, вдалося домовитися про постановку ”Сонця
Руїни” на Радянській Україні.
Як згадує Михайло Голинський, Василь Пачовський ”починав
жити-мріяти, що його “Сонце Руїни” в тих часах українізації і
великого підйому буде мати успіх у глядача, і що він фінансово
стане “на ноги”…. Пачовський вже поробив був плани на виїзд на
Вкраїну – виробив собі паспорт, а на позичені гроші зробив
порядне убрання. А тут – грім з ясного неба! Місяць до приїзду
Пачовського до Харкова, в ”Літературному Віснику” у Львові хтось
з ”доброзичливців” надрукував одну чи дві поезії Пачовського, що
були не дуже “прихильні” до комуністичного режиму в Україні. Ці
поезії вітром рознеслися по Вкраїні і дісталися до рук наркома
освіти М. Скрипника, якому підлягали державні театри.
Пачовський з розпачливим листом звернувся до Михайла
Голинського, аби той “рятував” ситуацію. Голинський кинувся до
Лебедя, до своїх товаришів Бадана і Ерстенюка, Остапа Вишні і ще
кількох українців, але всі в “унісон” порадили йому, аби він ”не
рипався”. І “Сонце Руїни” заборонили [18].
Таким поворотом дуже був засмучений Лесь Курбас, який на
той час очолював у Харкові держтеатр ”Березіль”. Саме у ньому
“Сонце Руїни” у постановці Леся Курбаса мала відкрити сезон
1927-1928 року. Незважаючи на те , що прем’єру анонсували і
місцеві, і закордонні газети, вона була скасована [52-а].
Лесь Курбас пам’ятав про свій успіх як актора у ”Сонці Руїни”
перед Першою світовою війною, коли критика одноголосно
визнавала
найбільшим досягненням
митця роль гетьмана
Дорошенка. Вже як режисер він готував до постановки “Сонце
Руїни” у 1919 –1920 роках, коли очолював у Києві Молодий театр,
а згодом – “Кийдрамте”. Зберігся навіть ескіз декорацій до вистави
самого Леся Курбаса, що датована 1920 роком. Однак політичні
обставини завадили зреалізувати задумане і в 1920, і в 1927 роках
[28-а].
6

Михайло Голинський – видатний оперний співак, колишній старшина УГА,
учень, а згодом товариш Василя Пачовського. Був одружений з Галею дочкою Якова Краснопери, пароха у Хильчицях та Почапах, не раз бував на
Золочівщині. У 1936 році дав у Золочеві доброчинний концерт на користь
“Рідної школи”.
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Наприкінці 20-х років Лесь Курбас став видатним майстром із
власною театральною системою. Якщо Василь Пачовський був
яскравим представником української модерної літератури, то Лесь
Курбас став засновником українського модерного театру. Їхня
співпраця могла перетворити нову постановку ”Сонця Руїни” на
значне мистецьке явище, проте… не судилося.
У Радянській Україні вже заходило сонце українізації і
розпочиналися масштабні репресії… У 1933 році Леся Курбаса
відсторонили від керівництва театром ”Березіль”, а у 1934
заарештували… Після винищення національної інтелігенції і
селянства у 30-х роках Україна вкотре у своїй історії стала
нагадувати Руїну…
Однак ця трагедія ще раз засвідчила, що актуальною була і
залишається наскрізна проблема твору Василя Пачовського –
проблема національної відданості і зрадництва, розшарування
української суспільної верстви на дві частини, одна з яких готова
боротися за українську державність, а друга, заради якихось вигод,
добровільно впрягається у чуженецьке ярмо. Позбутися цього,
наголошував автор ”Сонця Руїни”, можна насамперед через
виховання нового українця-державника.

”Сфінкс Європи” (1914)
28 червня 1914 року – пам'ятний день європейської історії. У
Сараєві сербський гімназист Гаврило Принцип убив спадкоємця
австро-угорського престолу Франца Фердинандта і його дружину
Софію, що стало формальним приводом до початку Першої
світової війни. А у Львові того ж дня відбувся велелюдний здвиг
“Січей” і “Соколів” з нагоди 100-річного ювілею Тараса Шевченка.
Особливою сторінкою свята мала стати прем’єра вистави Василя
Пачовського “Сфінкс Європи”, але влада постановку заборонила
[32, т.2, с. 32].
Що налякало чиновників? Тоді загострилися стосунки між
Австро-Угорщиною і Росією, Василь Пачовський у ”Сфінксі
Європи”
передбачив майбутню широкомасштабну війну і
змалював запеклу боротьбу за відновлення української держави.
Влада визнала пропаганду таких поглядів небезпечною.
Дія твору
відбувається
в Києві, головним чином
в
апартаментах князя Олександра Кочубея, царського генералгубернатора . Його син Святополк розійшовся з батьком у
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поглядах на національний обов’язок і очолив боротьбу за
українську державу. Його підтримують
мати Ганна, сестра
Катруся, яка висловлює свої почуття піснею:
Бог застукав в нашу браму,
Ми встаємо із роси,
Із води, з землі і з поля
Україна повстає –
З крови муки встане воля!
Бог і світ за нами є!
На допомогу повсталим приходить дух гетьмана Івана Мазепи,
але навіть для князя Святополка він виявляється невпізнаним. На
запитання – ”Хто ти, пане?” – Мазепа відповідає:
Світ весь знає,
Лиш не знає рідний край,
Як згадає, проклинає,
Як диктує цар!..
Та мій дух, що вами клятий,
Вічно бодрий, все завзятий
Не поляже і не вмре
Аж Росію розідре!
Так на двоє, так на двоє
Москва тоє – а ми тоє!
Однак і в генерал-губернатора Олександра Кочубея сильна
підтримка. І не тільки явних москвофілів. За Москвою тягнуть
ватажок незаможних селян Дорошенко, вічний мужик Марко
Продан… Розпочинається запекла кровопролитна боротьба, як це
згодом і відбувалося на українських землях у 1917-1920 роках…
Конфлікт між державним будівництвом (кн.. Святополк) і анархією
та отаманією (Дорошенко) призводить до трагічного кінця:
Гей, калино, цвітеш біло, люди тебе знають,
Зацвітеш червоно – гілля поламають.
Україно, Україно, червоная як кров,
Червона Ти як кров.

”Гетьман Мазепа” (1933)
Василь Пачовський назвав цей твір ”містерією воскресіння”.
”Це не є драма з життя Мазепи, це містерія воскресіння ідеї
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гетьмана Мазепи, якою ми живемо”, – наголошував автор у
журнальній публікації [32, т.2, с. 36].
У драмі змальовано низку конфліктів гетьмана Мазепи – між
ним і коханою жінкою Мотрею та її батьком Кочубеєм,
улюбленцем запорізьких козаків Палієм, козацькою верхівкою під
час Полтавської битви і російським царем Петром, але головним
конфліктом є протистояння між Мазепою і Марком Проклятим,
символом душі народної маси.
Коли зазнає краху спроба Маземи підняти українців на
боротьбу за свою державу і гетьман помирає на чужині, то до нього
попрощатися приходить Марко. Після полтавської поразки
посилився московський гніт, і це переконує Марка, що краще було
слухатися ”проклятого Мазепу”, аніж царя. Марко дорікає
гетьману, що той ”не всім дав знати, що дасть держава кожному
талан”, і виправдовується, що саме тому не зміг підняти до зриву
весь народ і відхилити катастрофу.
”Треба освідомити українську масу про вагу власної держави
для кожної одиниці, тоді вона споїться великою ідеєю в одну лаву,
готову до найбільших жертв, але провід мусить з’єднати собі довіря
до себе”, – робить висновок Василь Пачовський, наголошуючи, що
це ”є синтетичною ідеєю твору ”Гетьман Мазепа”, добута з душі
народу після катастрофи під час агонії тифу Галицької армії на
Україні” [32, т.2, с. 37].
Відповідаючи на запитання одного з рецензентів, чому Марко
Проклятий появляється ледь не в кожному драматичному творі,
Василь Пачовський зазначає: ”Марко Проклятий… то не постать
моєї насолоди, а мого болю, бо він є узмисловленням вічного
прокляття гріху, що нам усім гне спину і хребет ярмом бездержав’я,
бо ми самі безглуздими промахами розвалили свою першу княжу
державу татарськими людьми, другу козацьку – самовирізуванням
себе, третю гетьманську – соціалістичним обманом жидівського
раю…”. Тому письменник закликає всіх докласти руку для
здійснення містерії воскресіння, аби Марко проклятий щез не
тільки з його творів, але й з українського життя. Щоб той
перетворився на Іллю Моровицю (Муромця), готового прийняти
серцем ідею Золотих воріт і для її захисту проявити найвищу
самопожертву: своя держава або смерть.
Передбачаючи повстання ”четвертої держави” – нинішньої
незалежної України, Василь Пачовськеий застерігає також від
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небезпеки її розвалля, коли провід нації ”хитається між сходом і
заходом”, коли існує глибокий конфлікт
між масою та
інтелігенцією – ”інтелігенція відсунена від неї [маси – А.К.], не
працює над нею”,
коли маса не об’єднана національною
державотворчою ідеєю і наявна реальна можливість ”другої
Полтави” [32, т.2, с. 38].
Розповідаючи про минуле, автор драми ”Гетьман Мазепа” наче
дивився у дзеркало майбутнього. Втім, такий погляд випливав із
засадничих принципів письменника. Він вважав, що історична
драма, особливо поневоленого народу,
може не викликати
напруження цікавістю дії, бо тема і наслідки відомі з історії, але
”вона викликає напруження і рефлексію тоді, як у ній виступають
вічні гріхи і промахи, які спричиняють катастрофу героя в
минувшині, а і тепер повторяються і приводять до невідрадної
сучасності. Тоді щойно історична драма є сучасно актуальна і має
національне значення…”.

”Золоті Ворота”
Поет задумав цей твір як ”ряд візій трагедії і нового зриву…
народу” за своє державне відродження. Говорячи про ґенезу
твору, письменник наголошував: ” Над усіма українцями тяжить
прокляття бездержавности, почуття вини і гріху за розвал своєї
держави, який жде викуплення через жертви героїв. Над усіма
тяжіє первородний гріх нашої нації, що завалила свою державу за
татарських часів татарськими людьми”.
”Золоті Ворота” планувалися з чотирьох частин по 33 пісні.
Форма терцин взята із народного замилування до чисел 3, 33 і 100.
”Ритм і форма вийшли з образу військового порядку: кожна
стрічка – військовий ряд, кожна шістка – братство, кожна пісня –
сотня, а на чолі йде старшина – це є останній рядок, що містить
дерективу цілої пісні для наступної. ”Ціла поема буде, мой
військо, зложена з 133-ох сотень в обороні української
державности”, – заявляв автор.
Василь Пачовський написав тільки дві частини. Перша – ”Пекло
України” – побачила світ в 1937 році, руга ”Чистилище України” –
лише у 1985 р., у двотомнику поета, виданому у США. Наступні дві –
”Прочистень України” і ”Небо України” , за словами Пачовського,
можна було б написати, якби Україна стала незалежною.
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У ”Заспіві” до ”Золотих воріт” автор промовляє:
Покараний з висот наш люд роздертий
Розсіявся в атоми на весь світ –
Не вміє жити а не може вмерти!
Впав гірш Ізраїлю, що мав завіт –
Всі його можуть повним ротом жерти,
Аж найде шлях до Золотих воріт.
Ті Золоті ворота Ярослава
Сіяли сонцем з київських валів –
Докіль у нас була своя держава…
Головний герой твору – Марко Проклятий, який заради
хвилинного порятунку нарадив киянам подарувати Золоті ворота
татарам.
Держава наша впала на заріз.
Престіл упав – і вкрила соромота
Нарід, що сам на шию взяв заніз…
У першій частині епосу ”Пекло України” Марко Проклятий
виступає у часи революції 1917-1920 років, у якій повторюються
найбільш трагедійні сторінки нашої 600-літньої історії. Характерна
у цьому плані пісня ”Переяславська угода”. Пачовський показує,
що трагічна помилка Богдана Хмельницького у 1656 році
повторилася 1917-го року , коли гетьман підписав згубний для
української держави документ. У черговий раз українці повірили
обіцянкам про права, свободи і автономію:
Дамо вам автономію і стяг!
Зложіть оружжя! Вон, хохляцькі морди!
А кров текла із жовчю по шаблях…
У піснях ”Осиковий кіл”, ”Соловецька каторга”, ”Червоні
сироти” яскраво показано більшовицького свавілля, що пронеслося
червоною мітлою по Україні.
Червоний Вій огнем нам видер зброю,
Скривавив Україну до рубця,
Розбив нас клином ”незаможних” в бою…
Змальовуючи
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автор не полишав віри у відродження української державності з
центром у Києві, вважаючи, що саме жертви ведуть до воскресіння
нації:
Тоді воскреснете зі жертви крови, –
Читав Володимир святий скрижаль, –
Щоб дати світові завіт обнови,
Заблисне з Києва містичний Граль,
У церкві Бога, правди і любови,
Де схід і захід сцілиться в кришталь…
Містичний Граль (Грааль) – це чаша з таємної вечері Ісуса
Христа, віднайдення якої віщує визволення з неволі…
Поема ”Золоті ворота” , хоч і незавершена, стала новим
явищем в українській літературі. В'ячеслав Липинський, коли
ознайомився з нею ще в рукописі, зауважив, що нічого подібного
не читав серед творів красного письменства. Василь Барка вважав,
що поема – найкращий твір Василя Пачовського і один з
надзвичайніших творів української літератури ХХ ст. [5, с. 12].
Сучасні дослідники ( Л.Полюга, О.Довган) роблять успішні
спроби витлумачити смислові глибини ”Золотих воріт” за
допомогою
алегоричного-символічного
ключа
автора
”Божественної комедії” Данте Аліг'єрі. Відзначаючи безсумнівний
вплив Данте на твір Василя Пачовського, особливо у художньому
синтезі національного буття і національної історії, Оксана Довган
зазначає, що ”Золоті ворота”, як і поема Юрія Клена ”Попіл
імперій”, збагатили українську літературу не тільки своєю ідейнотематичною новизною,
але й оригінальністю сюжетнокомпозиційних вирішень… А ”Золоті ворота” Василя Пачовського
сміливо можна назвати українською історією в алегоріях [15, с.
209].
***
До знакових драматичних творів Василя Пачовського належать
дитяча гра-казка ”Малий Святослав Хоробрий”, історична трагедія
„Роман Великий”, що були видані 1918 року у Вецлярі. . Але якщо
перший твір автор встиг відправити з Вецляра на українські землі
для розбудження національного духу серед молоді, то в другим
запізнився – і його знищили.
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Щедро насичена легендами і фольклорною символікою поема
”Князь Лаборець”, написана на Закарпатті. Але чимало творів так
і залишилося в рукописах. На початку 1940 року Василь
Пачовський згадував про створені драми ”Фесько Ганджа…”,
”Зоря черні”, ”Храм дітей сонця”, ”Кров багрової землі”, ”Байда,
князь Запорожжя”, ”Пісня про похід Ігоря”, ”Світло Срібної
землі”.

Інтерпретація образу Тараса Шевченка
як поета-державника
Тарас Шевченко настільки потужно увійшов до духовного
світу українського народу, що на кожному новому етапі розвитку
до нього знов і знов повертаються як до джерельної криниці. ”Його
велике слово грає як веселка всіма красками сонця, від якого
оживає душа нації, росте й розвивається”, – відзначав Василь
Пачовський, називаючи Шевченка генієм ”мислі і слова”, який
зродився ”з болю і терпіння” народу [30-в, с. 102].
Василь Пачовський виділяє дванадцять прикмет геніальності
Т.Шевченка (стаття ”Геній Тараса Шевченка”, журнал ”Дзвони” за
1938 рік). Це насамперед творення мистецької ідеї з підсвідомості,
жертва особистого свого добра для загальної мети, тобто
воскресіння своєї нації, поєднання найбільшої об’єктивності і
найбільшої суб’єктивності в одній гармонійній цілості (за
обмеження джерел та історичних досліджень він висвітлює певні
історичні події і постаті значно правдивіше, ніж сучасна йому
історіографія), любов до правди, рідної землі і возвеличення матері,
пророче візіонерство тощо.
Важливою прикметою геніальності є також ”невмирущість і
вічна свіжість” творчої спадщини Т.Шевченка. Саме тому кожне
наступне покоління українців знаходить для себе нові суголосні
думки, образи та символи.
До своєрідних першовідкривачів Т.Шевченка належить і
Василь Пачовський, який на початку ХХ ст . виявив для себе і для
своїх читачів образ Тараса Шевченка як поета-державника, поетареволюціонера. Науковець Є.Нахлік, один з дослідників творчості
В.Пачовського, небезпідставно наголошує, що М.Міхновський у
брошурі ”Самостійна Україна”, а Василь Пачовський у драмі ”Сон
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української ночі”
вперше піднесли до ідеалу образ поетадержавника і започаткували ”нову – національно-державницьку
традицію в трактуванні творця ”Кобзаря” – традицію, що набула
поширення в ХХ ст. серед діячів українського національноговизвольного руху (Д.Донцов, С.Смаль-Стоцький, Є.Маланюк,
О.Лотоцький, Л. Білецький, В.Барка та ін.) [30-б, с. 109].
Драма ”Сон української ночі” побачила світ у 1903 році, коли
В. Пачовський навчався в університеті. Вона засвідчила, що автор
добре був обізнаний з творчістю Шевченка. Як слушно зауважує
Є.Нахлік, ”Пачовський вибрав із ”Кобзаря” найхарактерніші,
найзлободенніші, на його погляд, фрагменти, змодифікував їх,
змінивши деякі слова, і доповнив окремими власними рядками; у
кількох монологах, укладених в уста трагедійного Шевченка,
драматург поєднав уривки з різних його творів, а в ряді випадків ще
й завіршував шевченківські образи та вислови”. Шевченко постав у
творі духовним наставником нації, палким натхненником її
самоствердження.
Національно-державницькі мотиви стали провідними
і в
наступних творах В.Пачовського – драми ”Сонце Руїни”, ”Сфінкс
Європи”, ”Гетьман Мазепа”, ”Золоті Ворота”, а також у поетичних
збірках. Це дало підставу науковцям зробити висновок, що
поетична історіософія В.Пачовського ”базується на шевченківських
традиціях” [4, с. 153].
Василь Пачовський відзначив характерні особливості лірики
Кобзаря: ”… поезії Шевченка дуже тяжко переложити на інші
мови, бо вони виросли з коріння української нації і прибрали
суто національну форму, яка в чужій мові затрачує свою
співучість і різнорідність, а та ж ядерність вислову
національними символами, що виросли з української світоуяви”.
У той же час шевченкові образи природно засвоюються та цікаво
інтерпретуються багатьма українськими авторами, в тому числі
Василем Пачовським.
Порівняймо рядки з ”Утопленої” Т.Шевченка і з вірша ”Ніч над
Угом” В.Пачовського.
У Шевченка:
Шепче: ” хто се, хто се
Сидить сумно над водою,
Чеше довгі коси?”
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У Пачовського:
”Хто се трусить рясні роси,
Хто се чеше срібні коси,
А мягісенькі, як шовк?”
Е.Белла відзначає безсумнівний вплив Шевченка на лірику
поета-молодомузівця, зокрема цікаву інтерпретацію ним образів
могили, степу, матері-України, вдале використання ремінісценцій
та алюзій. У той же час виділяє особливу заслугу Пачовського як
дослідника творчості Шевченка, коли той висвітлює постать
Кобзаря поруч з іншими геніальними представниками світової
культури. ”…Шевченко скромний у своїх претензіях як Дюрер,
Тіціан або Вагнер, але й має почуття своєї гідності та достоїнства як
Бетховен або Гете. Як творчий геній потребує концентрації свого
духа і звідсіль у нього виступає любов до самітності як у Піфагора,
Леонардо да Вінчі, Петрарки або Бетховена” [30-а, с. 103].
Цікавий
погляд Василя Пачовського і на
видатних
представників української культури. Він вважає, що, окрім Тараса
Шевченка, геніями слова можна назвати автора ”Слова о полку
Ігоревім” і Миколу Гоголя. ”Коли автор ”Слова” являється генієм
державної думки України, Микола Гоголь глузує з Росії
московською мовою, щоб її розсадити (хоч несвідомо), то
Шевченко будує модерну Україну: ”Ти смієшся, а я плачу!” – каже
геніальний Тарас до Гоголя…”
Така оцінка вельми сучасна і глибинна з огляду не тільки на
державотворчі процеси в Україні. Згадаймо хоча б недавні
конкурси найвидатніших історичних постатей у нас і в Росії. Якщо
в загальноукраїнському
опитуванні переміг київський князь
Ярослав Мудрий, то найвидатнішим росіянином став… українець
Микола Гоголь.
Справді, ”ти смієшся, а я плачу!”…

Маркіян Шашкевич і Василь Пачовський:
традиції та паралелі
Чарівний край над Верхнім Бугом подарував плеяду видатних
особистостей – князів і гетьманів, письменників і художників,
духовних отців і будівничих. Однак в історії національнокультурного відродження особливе місце посідають дві постаті –
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”Апостол українського слова і Воскреситель Галицької України”
Маркіян Шашкевич та ”Апостол воскресіння української держави”
Василь Пачовський.
Визнання заслуг
Маркіяна Шашкевича як ”Пробудителя
Галичини” прийшло до нього через століття від народження, коли
у 1911 році на оспіваній Маркіяном Білій горі вдячні земляки звели
величний пам’ятник, що став місцем духовного паломництва.
Василю Пачовському ”пощастило” значно менше. Навіть на
столітні роковини (1978) в Радянській Україні здавалася
непохитною стіна замовчування імені поета та заборони його
творів. Лише у 1986 році, коли відзначали 175-річчя Маркіяна
Шашкевича, а в Підлиссі відкрили музей організатора ”Руської
Трійці”, львівський письменник Роман Лубківський наважився
нагадати громадськості про Василя Пачовського як про спадкоємця
Шашкевичових традицій, наголосивши, що в його творчості чутно
”ніжні і тривожні інтонації Маркіянові” [10, с. 201].
Відбудову Маркіянової хати на старих фундаментах, що
збереглися у землі, повернення до духовних джерел Роман
Лубківський назвав знаковими подіями, що ”вже записується на
скрижалях історії”, порівняв їх із відновленням княжих Золотих
воріт, що саме завершилося у Києві А ще відзначив глибоку
пророчість слів , викарбуваних майже за півстоліття до цієї дати:
”О Золоті ворота, стояти вам ще там, де ви стояли”.
Роман Лубківський не уточнив, що автором цих слів був
Василь Пачовський і що викарбувані вони на його надмогильному
пам’ятнику у Львові Про це знали лише окремі з учасників
Шашкевичових урочистостей, насамперед його колеги по перу. Та
ще менше гостей зрозуміли істинний, глибинний зміст сказаного:
відновлення
садиб
і
влаштування
музеїв
Шашкевича,
Котляревського, Франка, як і відбудова Золотих воріт у Києві, веде
не тільки до національного-духовного відродження, але й до
відновлення незалежної Української держави як найкращої форми
розвитку української нації. Саме такий зміст закодував поетісторіософ в образі ”Золотих воріт”.
Василь Пачовський створив низку образів, що символізують
українську державу. Це – ”Золотий вінець”, ”Золотий перстень”,
”чаша Грааля”, ”Папоротин цвіт”. Та вершинним символом стали
”Золоті ворота” з однойменного архітвору автора. Безперечною
сміливістю Р.Лубківського була спроба нагадати про нього
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землякам Шашкевича і Пачовського, як і повернути ім'я автора
”Розсипаних перлів” і ”Золотих воріт” до когорти найяскравіших
продовжувачів традицій ”Руської Трійці” загалом, а Маркіяна
Шашкевича зокрема.
Маркіян Шашкевич і Василь Пачовський народилися посусідству – в якихось восьми кілометрах один від одного, на осонні
Вороняцьких гір: Маркіян Шашкевич – Лисої, або Білої, а Василь
Пачовський – Високої, Широкої і Сторожихи. Саме між цими
горами виривається із своєї верхобузької гірської колиски річка
Буг, ім'я якої асоціюється з Богом. Поруч здіймається Свята гора,
до якої здійснювали в дитинстві паломництво і Маркіян, і Василь.
Обоє народилися в священицьких сім'ях, у
звичайних
надбужанських селах, який об’єднує не тільки прибузькі природні
джерела, але й духовні , родинні зв’язки. У Жуличах більш як 20
років був парохом Семен Шашкевич – дідо Маркіяна, і саме тоді у
нього народився батько Маркіяна – Семен.
І Маркіян Шашкевич, і Василь Пачовський
стали
священнослужителями і проповідниками. З невеликою різницею,
що Шашкевич – у літературі і в церкві, а Пачовський – у храмі
мистецтва і виідеалізованої української держави.
Під час свого служіння Маркіян Шашкевич одним з перших
виголосив в церкві проповідь українською мовою, разом з
побратимами по ”Руській Трійці” Яковом Головацьким та Іваном
Вагилевичем спорядили ”Русалку Дністрову”, що започаткувала
нову народну літературу на західноукраїнських землях, рішуче
виступив в обороні рідного слова:
Руська мати нас родила,
Руська мати нас повила,
Руська мати нас любила:
Чому ж мова єй немила?
Чом ся нев встидати маєм,
Чом чужую полюбляєм?
Не одразу слово Маркіянове знайшло широкий відгук серед
земляків. І через десятиріччя рідне слово, немов ”цвітка дрібная”,
важко пробивалося до сонця. Навіть через десятиріччя Василь
Пачовський з сумом говорив:
Пройшов я свій край, іди місто від міста,
Ніхто не сказав мені рідного слова,

Андрій Квасецький

288

Маленьку дитину годує невістка
Словами чужинців, і сплакав я гірко…
Але гнітючі враження Василь Пачовський намагався розвіяти
подвижницькою працею, непохитною вірою:
”О метана бурею, Нене злиденна,
Окріплю тебе я на камені слова,
І будеш як церква ясна і сталева…”
У поетичних рядках Василя Пачовського пульсує багато
мотивів і образів Шашкевича, поглиблених і переосмислених.
”Разом, разом, хто сил має,
Гоніть з Русі мраки тьмаві;
Зависть най нас не спиняє –
Разом к світлу, друзі жваві! –
закликав Маркіян. А його земляк застерігав: перш, ніж йти до
світла, необхідно вмити очі осліпленому у неволі народу-великану:
Вмийте очі,
Бо сліпе дитя
Виросло на великана,
Та цілує шлем тирана,
Що його осліпив та січе різками…
Маркіян Шашкевич і його побратими по ”Руській Трійці”
особливо захоплювалися слов'янською минувшиною, княжими і
козацькими часами, невичерпним багатством народних пісень. Все
це знайшло пряме продовження в творчості Василя Пачовського.
Даньослов'янські боги Слава, Хорс, Стрибог та інші постали у
дитячій драмі ”Малий Святослав Хоробрий”.
Персонажам
слов'янської міфології Ладі – богині сонця, кохання і достатку, і
Марені – покровительці весни і вроди – автор присвятив цілу
поетичну збірку ”Ладі і Марені терновий огонь мій…”. Славні
постаті української історії – князі Володимир і Ярослав, Святослав
Хоробрий і Роман Великий, гетьмани Хмельницький і Виговський,
Дорошенко і Мазепа воскресли на багатьох письменницьких
сторінках, а більшості з них присвячені окремі твори.
У ліриці Пачовського з особливою силою бринять і
відлунюють народні мелодії. Навіть не вельми прихильні до автора
критики визнавали, що стилізація народної пісні, нове художнє
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відтворення відомих мотивів і образів, поруч гарних, іноді навіть
вишуканих у будові строф – справжня цінність його поезії [43,
с.157 ].
Дуже гарно про цю прикмету лірики Василя Пачовського
сказав
Володимир Бирчак: ”Пачовський чи не останній
український поет, в якого ще іскриться українська народна пісня як
найбільший мистецький вислів поетичного натхнення” [6, с.26].
І у Шашкевича, і у Пачовського нерідко пробивається туга за
родиною, за рідною землею. У вірші ”Підлисє” читаємо:
Підлисецька горо Біла!
Як тебе не бачу,
Так ми тяжко, так ми сумно,
Що трохи не плачу.
Василь Пачовський йому вторив:
… А я плачу крізь сон,
Гори бачу з вікон,
А на нас сон-трава в росі дише…
Один з найулюбленіших образів Василя Пачовського – це
русалка, що опоетизована і піднесена до символу невмирущості
народної душі авторами альманаху ”Русалка Дністрова”. У
поетичній уяві Пачовського русалка – ”нага красуня з зеленосиніми очима та золотою косою, перетиканою осокою”. Більшість
народних переказів про русалок пов’язані з нерозділеним коханням,
коли дівчина топиться у річці, а її душа обертається на русалку…
Вона являється своєму коханому, і той відгукується на поклик
”втопленої душі” – кидається у воду до бурхливих хвиль…
Саме такий сюжет знаходимо ми і у баладі ”Жулин і Калина” з
альманаху ”Русалка Дністрова”, однак
Василь Пачовський
переспівав його, надаючи образам нових фарб і смислового
навантаження.
У поезії ”Ніч над Угом” русалка ”чеше срібні коси”, лоскоче,
сміється і плаче:
Він жахнувся – ані духа,
Місяць світить – усе слуха.
Чуєш, плаче – тихо ша!
Чуєш, плаче – шепчуть лози,
Шепчуть квіти, шепчуть бози,
Глибінь плеще: то душа!
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Подібну сюжетну композицію має вірш ”Сміх филі”,
написаний до музики С.Людкевича ”Українська баркарола”. Цього
разу прекрасна русалка зачаровує козака, який гине у Дніпрових
хвилях. А у вірші ”Срібна русалка” Василь Пачовський переспівав
твір ”Лореляй” Гайне, надаючи йому особливих національних
ознак:
Тихо, тихо Дунай воду несе,
А ще тихше дівча косу чеше…
Край синього моря,
Як ранняя зоря,
На кручі сіяє,
Чеше косу, чеше косу,
Чеше і співає…
Тихо, тихо Дунай в море тоне,
В сяйві дзвонять чудодійні тони,
Ось козак до бою
Пливе за водою,
Слуха і не знає,
Чи дзвін звонить, місяць сходить,
Чи зоря зоряє…
У давнину образ русалки вважали уособленням водної стихії,
але під впливом альманаху ”Русалка Дністрова” і творчого
розвитку традиції Василем Пачовським вона, як слушно зауважує
Е.Балла, перетворюється на український національний символ [3]:
Над всі чужинки краща, як мрія,
З рідного краю русалка!
”Які ж прикмети цього ліричного таланту, чим він приваблює
сьогоднішнього читача? Насамперед – людяність, вільнолюбність,
відкритість, чутливість поета, його глибинний зв'язок з
українською народною поезією. Віддавав, як видно, данину
вимогам романтизму, експресивності, піднесеному звеличенню
образів та епізодів національної історії. Мінорний, тужливий лад
поета почерпнутий із фольклорних джерел…” [10, с.200 ].
Такими словами Роман Лубківський сказав про Маркіяна
Шашкевича, але їх без застереження можна використати для
характеристики творчого обличчя Василя Пачовського. Щоправда,
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останнього, на відміну від романтика Маркіяна Шашкевича, дехто
вважаав ”запізнілим романтиком”.
Паралелі і перегук традицій у житті та творчості Маркіяна
Шашкевича і Василя Пачовського можна продовжувати… Варто
згадати, що обидва зазнали гонінь і переслідувань влади – їх, як
синів окраденої нації, виганяли з навчальних закладів: Шашкевича
– з духовної семінарії та університету, а Пачовського – з гімназії та
університету. Їхні твори потрапляли під сувору заборону: ”Русалка
Дністрова” понад 10 років пролежала арештованою на горищі
львівського цензурного комітету, твори Василя Пачовського майже
50 років – під замком у спецхранах радянських бібліотек. Врешті,
обоє поетів потерпали за, здавалося б, не вельми значні ініціативи,
зокрема, за намагання ввести у любовну лірику еротичі інтонації.
Цю традицію започаткував
Маркіян Шашкевич, переклавши
з сербської вірш ”Знатель” і помістивши його у ”Русалці
Дністровій”:
Ой дівчино, ой Миліна!
Сідай мені край коліна;
Най ся люди не дивують,
І ми знаєм, де цілують:
Межи очі – удовиці,
А дівчата – межи циці.
Василь Пачовський на високому художньому рівні розвинув
цю традицію, створивши низку ліричних перлин – ”Сміється луг і
річка, і сміхом ходить гай…”, ”Смійся, мила, кращий сміх…”,
”Розкрий мені груди з обслони…” та ін.. На початку ХХІ ст. ці
твори зайняли почесне місце у різних збірках-антологіях про
кохання – ”Чари ночі”, ”Дивовид”, ”Біла книга кохання”, але за
життя
Василеві Пачовському, як і Маркіянові Шашкевичу,
довелося витримати зливу звинувачень в аморальності.

На крилах пісень
Уже ранні твори Василя Пачовського з перших збірок
”Розсипані перли” (1901) і ”На стоці гір” (1907) свіжими
образами і виразною ритмомелодикою привернули до себе увагу
як початківців, так і досвідчених композиторів. Це звертання не
було випадковим, бо й через сто років після написання вони
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викликають зацікавлення українських виконавців і хвилюють
душу слухачів.
Одним з перших покладених на музику став вірш ”Забудь
мене”, мелодію до якого скомпонував Я.Ярославенко. З його легкої
руки пісня стала популярним романсом.
Забудь мене, мене забудь,
Що нам колись жевріла грудь,
Що серце рвалося колись –
Ми розійшлись...
Згодом у мотиви смутку за втраченим коханням вплелися
акорди героїчних і трагічних обставин, пов’язаних з боротьбою за
українську державність. Невідомий співавтор (мабуть, січовий
стрілець чи вояк Української Галицької армії) доповнив текст
новими строфами і пісня стала народною.
Я йду в далеку сторону
Боротися за вітчизну,
А може смерть мене там жде,
Забудь мене, забудь мене...
Юнацькі роки вже пройшли,
І не повернуться вони,
В останній раз прошу тебе,
Забудь мене, забудь мене...
Коли ж доведеться мені
Загинуть в чужій стороні,
Оркестра гратиме сумне,
Забудь мене, забудь мене...
У такому варіанті наприкінці 50-х років минулого століття
пісню записав О. Правдюк в м. Вінниці, а нове життя вже на
початку третього тисячоліття подарував відомий кобзар Тарас
Компаніченко. Пісня стала окрасою його вишуканого репертуару, у
якому переважають твори давнього і прадавнього походження. З
особливою задушевністю вона зазвучала на ювілейних імпрезах зі
вшанування 100-річчя від дня народження Головного командира
УПА Романа Шухевича, видатного повстанського художникаграфіка Ніла Хасевича та на інших концертах. І хоч майже в
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кожному стовпчику повторюються ”Забудь мене, забудь мене…”,
але у серці відлунює рефреном – ”Не забудь!”.
Якщо романс Василя Пачовського хвилював серця вояківповстанців у хвилини відпочинку, то твір ”Ми лицарі без жаху і без
смерти” піднесено звучав на урочистостях, посвятах і на маршах
борців за волю України, зокрема вояків УПА.
Ми лицарі без жаху і без смерти,
На злочин світу станем без ваги,
Ми присяглися долю переперти,
Роздерти присуд смерти ваш, боги!
Слова пісні добре відбивали думки і настрої повстанців, які
присягли на вірність Україні, щоб ”долю переперти” і здвигнути ”з
заліза, з крови, із завзяття Державу від Дунайця по Кавказ”.
Народ безсмертний переможе в бою,
І встане месник із кривавих мук,
За ними встане лавою страшною
Мільйон мільйонів мускулястих рук!
Така крицева віра у визволення рідного народу не могла не
імпонувати воякам Української Повстанської Армії і, як зазначають
дослідники, вже в середині 1944 року пісня поширювалася серед
повстанців, а невдовзі вона була офіційно прийнята як марш УПАЗахід.
”Нас не злякають танки, ні канони,
Ми славим правду, Бога, новий світ…” –
урочисто проголошували упісти, і здавалося, що автор написав ці
рядки в той час, коли на Волині поставали перші збройні загони
УПА, однак Василь Пачовський зробив це на три десятки років
раніше. Покладена на музику Станіславом Людкевичом "Присяга
Батави" вперше прозвучала зі сцени у січні 1912 року на прем'єрі
вистави Василя Пачовського "Сонце Руїни" у постановці
Й.Стадника.
Так само поет випередив свій час словами пісні ”Б'ють
литаври гучні”, яку небезпідставно вважають стрілецькою.
Б'ють литаври гучні, ясні сурми гремлять,
Іде Січ, грають полки, як море,
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Бунчуки піднялись, хоругви шамотять
Через гори, і доли, і бори!
Приспів:
Січ іде! Січ іде! Січ іде, стяг несе, |
Україна встає, Україна гуде, |(2)
Україна клекоче, як море!
Цей настрій великого зриву за українську державність
підсилюється словами:
В нашій Січи давні Запорожці встають,
Голос труб кличе: в лави ставати!
Ми стаєм, в бій ідем, перші стріли гудуть,
Заревуть в Україні гармати!
Василь Пачовський і композитор Ярослав Ярославенко
створили цю пісню, коли вже ”шамотіли хоругви”, але ще не гуділи
гармати. Це був тільки 1909 рік, коли в Західній Україні широкого
розмаху набули організовані Кирилом Трильовським пожежні та
гімнастичні товариства – ”Січі”, що стали школою патріотичного
виховання для галицької молоді. І саме у їхніх рядах Василь
Пачовський побачив новітніх лицарів України, які в нових умовах
відродять Запорізьку Січ, зруйновану у 1709 році московським
царем Петром І
після нещасливої для українців і шведів
Полтавської битви.
Для відзначення 200-ліття зруйнування Січі було організоване
свято ”Січей” у Коломиї, куди прибули представники з різних
земель Галичини і Буковини. Місцева газета ”Хлопська правда”
вийшла із статтею Василя Пачовського, у якій автор наголошував:
Довбуш трубить з верхів: зруйнував цар нам Січ,
Ми втекли в сині гори з трубою...
Двіста літ спали ми, – стрепенулася ніч,
Ми зірвались і трубим: до бою!
Приспів:
Січ іде! Січ іде! Січ іде з Чорногори, |
Україна встає, Україна гуде, |(2)
Україна клекоче, як море! |
Сягнути мелодійного бар’єру може тільки поезія високого лету.
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І це повною мірою стосується доробку Василя Пачовського, свої
погляди до якого звертали і Ярослав Ярославенко (”Забудь мене”,
”Січ іде!”, ”Фіналь” = ”Гей на доли...”, ”Весілля” – ”Ходе лугом...”),
і композитори Станіслав Людкевич, Денис Січинський, Михайло
Гайворонський, Яків Степовий, Ярослав Лопатинський та інші.
Видавець Євген Турула упорядкував збірку ”Музика до слів В.
Пачовського : Хори [з супр. фп.], що побачила світ приблизно у
1918-1922 роках. До неї увійшли твори ”Царівна Млака” – для
жіночого хору з супроводом фортепіанної музики С. Людкевича,
”Українська баркарола” – присвячено хору з інституту для дівчат у
Перемишлі, муз. С. Людкевича, ”Над гори до хмар” – для
фортепіанної
музики Д.
чоловічого хору
з супроводом
Січинського, ”Хор підземних ковалів = Як молоти візьмем до рук :
З містерії ”Зоряний вінець” – для чоловічого хору з супроводом
фортепіанної музики С. Людкевича.
Найбільший сценічний успіх мала, без сумніву, "Українська
баркарола", яку широко виконували хорові колективи і окремі
солісти за життя Василя Пачовського, а в радянські часи вона стала
прикрасою вишуканого репертуару сестер Марії, Даниїли і Ніни
Байко. Пісню тепло вітали і на концертах в Україні, і далеко за її
межами. Коли ім'я Василя Пачовського не можна було згадувати,
Станіслав Людкевич заради порятунку пісні називав автором себе.
Окрім того Станіславу Людкевичу належить музика на слова
Пачовського ”Ой вербо, вербо”, що сповнена скорбних дум над
долею України. Яків Степовий створив мелодію ”Я молодий
веселий птах”, а Михайло Гайворонський поклав на ноти твір ”Три
сини”, що став останньою піснею з його повоєнних доспівів.
На завершення слід зазначити, що Василя Пачовського можна
назвати без перебільшення одним з авторів пісні ”Ой у лузі
червона калина”, що стала другим національним гімном.
Під час оновленої постановки драми Василя Пачовського
”Сонце Руїни” у 1914 році режисер українського театру товариства
”Руська бесіда” і товариш Пачовського по ”Молодій музі” Степан
Чарнецький був незадоволений фінальною піснею, що не
відображала головної ідеї твору – неминучості національного
відродження України. Степан Чарнецький запропонував слова з
останньої строфи народної пісні часів Хмельниччини ”Розлилися
круті бережечки”. Історично вони звучали так:
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Гей, у лузі червона калина, гей, гей, похилилася;
Чогось наша славна Україна, гей, гей, засмутилася.
А ми ж тую червону калину, гей, гей, та піднімемо;
А ми ж свою славну Україну, гей, гей, та розвеселимо!
Степан Чарнецький дещо переробив слова, скомпонував
нову, споріднену з народною, мелодію. Василь Пачовський
підтримав нововведення і у ”Сонці Руїни” розцвіла ”Червона
калина”, яка дуже швидко завоювала серця людей.
Коли розпочалася Перша світова війна і був сформований
легіон Українських січових стрільців, четар усусів Гриць Трух до
”історичної” строфи склав додатково три нові, що разом створили
славну ”Червону калину”. Незабаром пісня стала найулюбленішою
в стрілецькому середовищі, перетворилася на яскравий символ
визвольної боротьби українського народу:
Ой у лузі червона калина похилилася,
Чогось наша славна Україна зажурилася,
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну гей, гей, розвеселимо.

Педагог-сіяч
У листопаді 1905 року, після закінчення Львівського
університету, крайова шкільна рада Галичини відрядила Василя
Пачовського до Станіславова (Івано-Франківська), де він проходив
практику як заступник учителя української мови й історії до кінця
листопада 1906 р. [Льв., арк.2]. Пізніше Василь Пачовський напише:
”Я вступив до школи – неначе до храму, з якого мають вийти
апостоли нових державницьких ідей нації. Я йшов на виклади, як
ревний священик на Службу Божу, і говорив для учнів усе, неначе
проповідь на горі. Вони хапали мої слова серед святої тиші – я мав
вражіння, що сію золоте зерно в святу землю…” [41, с.437].
У науці української літератури
Василь Пачовський
дотримувався принципу: ”Чуже – святе, своє – щонайсвятіше”. У
науці історії він зробив серединою світу не історію Німеччини,
Австрії чи Росії, а історію України, прагнучи виховати молоде
покоління державників.
Педагог Василь Пачовський легко відкривав серця молоді. Але
не тільки палкими проповідями національного воскресіння, свіжим
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поглядом на українську історію. Не менш важливими були
толерантність і повага до учнів, для яких письменник-педагог
намагався бути і вимогливим наставником, і старшим товаришем.
Згадуючи про своє навчання в Львівській філії Академічної
гімназії, видатний оперний співак Михайло Голинський зі щирою
теплотою говорить про Василя Пачовського, який працював там
перед Першою світовою війною – після отримання звання учителя
в травні 1909 р. Педагог вимагав від своїх учнів хрестоматійних
знань, намагався розкрити їм багатства усної народної творчості,
розвивав навички імпровізації. Для цього створював на уроках
відповідну творчу атмосферу.
Він часто до учнів звертався віршем, на що учень повинен був
(якщо мав “фантазію”) також віршовано відповісти. Якось
Пачовський спитав учня Козака: “Слухай, Козаче, чи ти з тих
козаків, що “козак пана не знав звіку”? А цей “шляґер” з місця йому
відповів: “Ні, я з тих козаків, що “козак знає, та мовчить”.
Коли сам Михайло Голинський вперше переступив поріг класу,
то Пачовський зміряв його поглядом і усміхнено запитав: “А що ж
тебе принесло – чи кінь, ворон чи весло?” На це Михайло, мов з
горячки, випалив: “Мене дуже притисло”.
У класі зчинився великий галас, Пачовський реготався, майже
заходився. І це був початок взаємної симпатії, а згодом і глибокої
приязні між Василем Пачовським і Михайлом Голинським….
[18].
Про особливий вплив на учнів гімназії уроків Василя
Пачовського згадував і композитор Роман Придаткевич, Він
наголошував, що чи не найсильніше впливав на них ”Василь
Пачовський, якого кожен момент лекції з української літератури чи
з історії, особливо нашої України, зворушував силою велетенських
драм, так як це робили на наше громадянство його драма ”Сон
української ночі” та історичні трагедії ”Сонце Руїни”, і його
талановиті вірші” [46, 17 квіт].
Талановитим педагогом зарекомендував себе Василь
Пачовський і на Закарпатті. Про це свідчить, зокрема, і його
характеристика, підписана директором державної реальної гімназії
в Берегові д-ром Йосифом Лопоухом.
”Пан Др. Філь.7 Василь Пачовський, уроджений дня 12 януара
7

Др. Філь. – доктор філології.
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1878 о. в Жуличах у Галичині, був професором державної реальної
гімназії в Берегові од дня 11 октябра 1920 р. до 31 августа 1929 р.,
разом 8 літ, 10 місяців, 29 днів. За цей час учив не лише предметів
свого фаху (історію і географію), але також руського язика8. Свої
предмети опанував як слід в все осягав у учеників бажаний успіх. В
рускім язиці і літературі, до яких його, як руського поета і
письменника,
в’язала любов життєвої праці, був учителем,
перенятим своєю роботою. Свої урядові обов’язки сповняв совісно:
супроти колеґів заховувався колегіально, супроти директора без
закиду. Для учеників був не лише учителем, але і щирим
приятелем. На Підкарпатську Русь прийшов зараз по перевороті.
Був приділений до міста із мадярською більшістю, отже до
середовища Славянам неприхильного, але ту неприхильність
перемагав і своєю діяльністю причинився до охорони славянського
елемента в дуже загроженій стороні. При відході бажає йому
дирекція щастя на дальшій дорозі. В Берегові, дня 17 септембра
1929.” [29, арк.. 7].
Своєрідним узагальненням педагогічних поглядів Василя
Пачовського стала його доповідь ”Українознавство у вихованні
молоді”, виголошена на Першому педагогічному конгресі в 1935 р.
Він говорив: ”Ми, українці, вважаємо хребетним стрижнем школи
пройняту національним духом науку українознавства, в склад якого
входить мова, література, історія, пластичне мистецтво, музика
українського народу та географія земель, заселених українцями”.
”Ми маємо виховувати покоління, якого народ потребує, дати
йому такі моральні й духовні цінності, щоб воно було готове до
найбільших жертв. А такими цінностями є національна
самопошана, особиста гідність і духовна гордість за належність до
української нації, яка є рівновартною культурою з іншими
державами. Коли школа з українською мовою навчання не має того
хребетного стовпа, то вона виховує безхребетну інтеліґенцію, яка у
хвилі бурі й натиску готова до зміновіхівства як безхарактерна,
здібна до ренегатства не тільки свого народу, але й держави” [36].
Василь Пачовський ставив за мету виховати державотворче
покоління. Його підходи до реалізації цього завдання мають
особливу актуальність і в нинішній період українського
державотворення.
8

руского язика – української мови.
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Фільм ”Корятович” за сценарієм Василя
Пачовського ”Чарівний перстень Карпат”
9 листопада 1922 року у Празі відбулася знакова подія, на
яку завідали численні представники громадськості та державні
чиновники на чолі
з тодішнім президентом ЧСР Томашом
Масариком. Це студія А-В (Americanfilm та Biografia), яка згодом
перетворилась на знамениту студію Barrandov, влаштувала в
кінотеатрі
”Гвєзда”
прем’єру першого повнометражного
історичного художнього фільму – ”Корятович” [65, с.154].
Інтерес до імпрези підігрівався ще й тією обставиною, що
фільм присвячувався жителям Підкарпатської Руси – землі, яка
лише недавно стала частиною чесько-словацької держави, а багато
її громадян мали про неї вельми туманне уявлення.
На екрані кінотеатру розгорталися захоплюючі картини про
таємниче плем’я русів, які здавна осіли під Карпатами, про князів
Лаборця і Коріятовича – мужніх захисників свого народу, про
чарівний перстень Карпат, який протягом століть охороняв людей
від всякого нещастя. Але останній підкарпатський князь русів
Лаборець, зрікшись батьківської віри, втратив перстень і сам
загинув у боротьбі з уграми. З того часу розпочався період
боротьби народу за своє існування.
У фільмі розповідається, як дочка князя Лаборця Світляна
віднайшла чарівний перстень, але й вона загинула від рук ворогів.
Згодом перстень переходив із роду в рід, то в чужі, то рідні руки,
поки не дістався спадкоємиці князя Лаборця, останньої по жіночій
лінії княжни Домініки.
На нещастя, Домініка випадково впустила перстень у криницю
мукачівського замку і він знову потрапив до рук мадярів, а до
народу повернулися біди і неволя. Але прибув з українського
Поділля князь Федір Корятович і визволив народ від ярма.
Фільм завершується заручинами князя Корятовича з Домінікою,
спадкоємицею князя Лаборця, до них повертається чарівний
перстень, що сприймається русинами як запорука кращої долі.
Автором цього сюжету був Василь Пачовський. І хоч у титрах
фільму значаться два сценаристи – він і Карел Фігдор, але
останній був номінальним співавтором, враховуючи невідому для
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нього тематику, але важливим партнером з огляду на його певний
досвід в кінематографії. Тож у фільмі знайшли свої відображення
легенди, події та факти, опрацювані Василем Пачовським у великій
поемі ”Князь Лаборець” (1921) та шкільному підручнику ”Історія
Подкарпатської Руси” (1921),
Історичну епопею майстерно зняв відомий чеський режисер
Карел Юст, який підібрав гарний ансамбль виконавців. Світляну
грала Броніслава Лівія, князя Лаборця – Карел Фіяла, князя
Корятовича – Теодор Піштєк. Символом поневолення став володар
Золтан, якого вдало зіграв Отто Заградка. Серед артистів були
представлені й українці – це А.Садовський та Микола Певний,
члени театральної трупи Миколи Садовського, яка тоді працювала
на Закарпатті.
Деякі автори подають, що спонсорами фільму стали
монсеньйор Августин Волошин, майбутній президент Карпатської
України, та губернатор Підкарпатської Руси Костянтин Грабар.
Однак основне фінансування здійснював Підкарпатський банк в
Ужгороді. Саме він інвестував у фільм 700 тисяч чеських крон.
Цікаво, що сам Підкарпатський банк був створений у травні 1920
року з ініціативи закарпатських народовців і за фінансової
підтримки русинів-емігрантів з Америки. Тож ”Корятович” став
першим чехо-словацьким історичним фільмом [68] і першим
фільмом про українських горян. Він демонструвався не тільки в
ЧСР, але й Америці, де стрічка викликала особливо великий
інтерес серед
закарпатських і словацьких переселенців,
українських емігрантів з різних земель.
До недавнього часу вважалося, що стрічка про легендарних
князів Лаборця і Корятовича втрачена, але тепер по інтернету
знаходимо пропозиції щодо її придбання. Трапляються також
запрошення до
онлайн-перегляду, однак
наші спроби
скористатися ними поки що виявилися невдалими.
Як зауважував Вікентій Шандор, фільм ”Корятович”
створювався ”для національного та історичного освідомлення
закарпатських русинів-українців”. Але й навіть через століття, вже
в незалежній Україні ми не можемо стверджувати, що цей процес
”освідомлення” завершився на Закарпатті чи в інших землях нашої
держави. Тому добре було б повернути стрічку до української
культурної скарбниці. І не лише як історичну пам’ятку, але й як
ефективний засіб формування національної свідомості.
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Пачовські
Через рік після смерті Василя Пачовського
його сім’я
залишила Львів і виїхала до Німеччини. До 1950 року Пачовські
мешкали у селі поблизу баварського міста Ротенбург, а потім
емігрували до США. Разом з матір’ю Неонілою за океан подалися
сини Роман і Борис, а також дочка Дзвінка.
Роман Пачовський – (1911 – 1968) – середульший син Василя і
Неоніли Пачовських. Ще на батьківщині він захопився живописом і
досягнув перших успіхів. Особливо плідно працював над творами
релігійної тематики, Коли в середині 30– років батько втратив
роботу і сім’я опинилася без засобів існування, то саме його картини
стали джерелом сімейних доходів. Завдяки старанням матері
Неоніли твори молодого маляра потрапили до колекцій митрополита
Андрея Шептицького, композиторів Василя Барвінського і
Станіслава Людкевича, інших видатних діячів
громадськокультурного життя тодішнього Львова [12, с.175].
1937 року Роман Пачовський здійснив спробу стати студентом
Національної академії мистецтв у Варшаві. І хоча іспитові роботи
абітурієнта виявилися одними з кращих, він не пройшов за
конкурсом. Як згодом згадував сам Роман Пачовський, це сталося
суто з політичних причин. Полякам різало очі його свідоцтво про
закінчення української гімназії. На тому свідоцтві був допис
міністерства освіти, що воно не може визнаватися нарівні з
свідоцтвами ”паньствованих закладув”.
Василь Пачовський був дуже засмучений невдачею сина,
пробував якось залагодити цю справу через Степана СмальСтоцького і Богдана Лепкого, але старання виявилися марними.
Роман, проте, не опустив руки і, як і його батько в дитинстві,
так само енергійно зайнявся самоосвітою…
Коли по приїзді в Америку на одній з виставок була представлена
його робота ”Осінь на Іст рівер”, що отримала схвальну оцінку
місцевої преси, Роман Пачовський несподівано отримав запрошення
від американської Національної академії на навчання в мистецькій
школі Arts Students League у Нью-Йорку [67, с.150].
Після виснажливої роботи в хімічній лабораторії квапився на
заняття, допізна затримувався над мольбертом, поринаючи у
таємниці кольору, світла і тіні. Завдяки непересічному таланту і
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наполегливій праці Роман Пачовський швидко здобув визнання
серед української громади США, став видатним художником і
одним з керівників Об’єднання митців-українців Америки.
Роман Пачовський займався виключно живописом, а
провідною темою
його творів стала історія України.
Монументальні
твори митця ”Запорожці” і ”Дума про Марусю
Богуславку”, як і полотна ”Чернець” та ”Домовина України”,
стали центральними його четвертої персональної виставки 1967
року у Нью-Йорку. З цього приводу автор україномовної газети
”Свобода” зауважував, що ”ці історичні композиції… основані на
поемах Т.Шевченка”, а ”своєю містикою пригадують літературні
твори ”Сон української ночі” й ”Сонце Руїни” Василя
Пачовського”. ”Чи не під впливом того захоплення батька мистця
козацьким і гетьманським минулим України сформувався у мистця
нахил до тієї тематики?” – запитував автор статті, Втім, це
запитання було явно риторичним [54, 11 квіт.].
На еміграції виявилося корисним і юнацьке захоплення Романа
Пачовського релігійною тематикою.
Разом з художником
Святославом Гординським він розписував святилище у
православній церкві Святого Миколая в Монессені, збудованій
українськими емігрантами ще на початку ХХ ст.., в часи змагань за
українську державність. Як писала газета ”Свобода” у статті ”Рідні
скарби в рідну церкву”, два ”наші відомі артисти з Нью-Йорка
поклали тут найкращі зразки нашого традиційного українського
мистецтва візантійського стилю”. Високохудожнє відновлення
святилища у храмі однієї з найдавніших парафій Української
православної церкви
газета назвала ”справжнім мистецьким
здобутком” [48, 2 травн.].
Особливою справою середульшого сина Василя Пачовського
стала турбота про батькову спадщину. Він розшукував і
впорядковував його твори, рукописні матеріали. З нагоди 10-річчя
смерті батька Роман підготував розлогий нарис про життя і
творчість
поета-державника,
що
був
опублікований
з
продовженням газетою ”Свобода”. З етичних міркувань Роман
Пачовський підписався криптонімом ”Р.П.”.
Він нагадав
українській громаді США про визначного письменника, який
”воскресав славні постаті забутих предків з могил”, ”кував
”золотий вінець”, ”творив орден богатирів” заради визволення
українського народу [42, 17, 20 травн.].
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Коли надійшли 25-ті роковини смерті Василя Пачовського, то
Роман Пачовський вже не ховався за криптонімом, а від свого імені
написав статтю ”До чвертьстоліття смерти батька”, що була
опублікована в газеті ”Свобода” разом зі спогадами Василя
Пачовського ”Хуртовина мого життя” та уривком з поеми ”Золоті
Ворота”. Розлога добірка творів (майже на дві газетні сторінки)
була проілюстрована цікавими сімейними світлинами [54].
Роман Пачовський не раз влаштовував виставки про життя і
творчість батька, був ініціатором наукових конференцій, готував до
друку нове видання
опублікованих і рукописних творів.
Несподівана смерть митця у 1968 році перешкодила втілити
задумане у життя. Турботу про батькову спадщину перейняли
молодші сестра Звенислава і брат Борис.
Звенислава (Дзвінка) Марія Пачовська, згодом – Вороняк
(192(?) – 1983) . У юності вона мріяла стати піаністкою і здобувала
музичну освіту. По смерті брата Романа взяла на себе левову частку
турбот про підготовку до друку батькових творів. Разом з
чоловіком – професором Олександром Вороняком і братом
Борисом вони впорядкували вибране у двох томах. Перший том
”Поезії” побачив світ 1984 року, одна Звенислава не змогла
потішитися ним – вона відійшла у вічність 4 листопада 1983 року.
Пам’ятаючи її мрію про повернення батькової
спадщини
широкому колу читачів, деякі рідні і друзі, ”замість квітів на свіжу
могилу”, складали пожертви до фонду видання творів Василя
Пачовського.
У 1985 році прийшов до читачів другий том вибраного, який
склали дві частини найголовнішого твору письменника – поеми
”Золоті Ворота”. Перша частина під назвою ”Пекло України” була
опублікована ще у Львові 1937 року, а друга – ”Чистилище
України” побачила світ вперше. За словами професора Олександра
Вороняка, готувався до друку і третій том, що мав представити
основні драматичні поеми. Але цей задум виявився нереалізованим.
Борис Пачовський (1931 – 2010) – молодший син Василя
Пачовського. Як і його старший брат Роман, Борис також виявив
талант до художнього мистецтва. Він закінчив у Нью-Йорку
мистецький коледж і отримав диплом бакалавра. Багато років
працював художнім керівником одного з найвпливовіших у США
музичного журналу ”Stereo Review Magazine” , але істинне своє
покликання зумів реалізувати у цікавих мистецьких творах – олійних
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і акварельних картинах, композиціях з гіпсу, дерева і металу.
Особливо вирізняється його графіка, виконана у техніці ліногравюри
і деревориту. Твори ”Козак Мамай”, ”Соняшники”, ”Журавель”,
”Бандурист”, ”Мама” та інші дали підстави мистецтвознавцю Роману
Яціву назвати Бориса Пачовського одним з найцікавіших і
самобутніх ”Репрезентантів українського образотворчого мистецтва
другої половини ХХ – початку ХХІ століття” [67, с. 155].
Борису Пачовському пощастило відвідати Україну, коли вона
стала незалежною, покласти квіти на могилу батька.
На
замовлення місцевих науковців художник створив обкладинку
книги ”Василь Пачовський у контексті історії та культури
України”.
Борис Пачовський, як і його мати Неоніла, брат Роман і сестра
Дзвінка, похований на Оливній Горі (Квінс, Нью-Йорк). У Бориса
залишилися діти – дочка Катерина і син Андрій.
Євген (Святополк) Пачовський (1910 – ?) третій, старший
син Василя Пачовського. Про нього маємо найменше даних. Як
Святополк, він згадується у газетних некрологах родини
Пачовських, а як Євген Васильович – в матеріалах Управління
міністерства державної безпеки по Львівській області. У поле зору
радянської спецслужби він потрапив через родинні зв’язки з
головнокомандуючим УПА Романом Шухевичем.
Євген
Пачовський був одружений з дочкою священика з села Оглядове
Радехівського району Львівської області Романа Березинського –
Дариною, а Роман Шухевич взяв за дружину її молодшу сестру
Наталію. Як вважають дослідники, саме Роман Шухевич і Євген
Пачовський зображені на передньому плані світлини 1937 року
разом з іншими членами родини Березинських–Пачовських. Фото
друкується і в нашому виданні.
До війни інженер Євген Пачовський працював в системі
кооперативної спілки в Радехові, а згодом – у Львові, підтримував
боротьбу ОУН, одним з крайових керівників якої був на той час
Роман Шухевич.
У 1936 році відбувався у Львові великий судовий процес над
членами ОУН, які організували у краї низку антипольських і
антирадянських акцій. Євген Пачовський виступав на суді як
свідок на захист Романа Шухевича, якого звинувачували,зокрема, в
організації нападу на радянське консульство 22 жовтня 1933
року, коли загинув офіцер НКВД Майлов . У газетному звіті
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читаємо:” Св. Євген Пачовський зізнався, що стрічався з
Р.Шухевичем теж в Оглядові в 1933 р. Там свідок перебував
тому, що був нареченим доньки о. Березинського, з якою
одружився. Свідок пригадує собі, що підс. Р. Шухевич був на
вакаціях без перерви аж до 16 жовтня 1933 р. Не пригадує собі,
що підс. Р.Шухевич виїздив куди-небудь. На питання обор. д-ра
Ст. Шухевича і д-ра Старосольського свідок відповів, що якби
підс. Р. Шухевич виїхав з Оглядова, був би негайно це
запримітив. що його нема нпр. при обіді” [9, 8 липн.].
Свідчення Євгена Пачовського, як і його тестя Романа Березинського, не змогли переконати суд у непричетності Романа Шухевича до збройних актів ОУН і його засудили на 4 роки ув'язнення.
Євген Пачовський і його дружина Дарина реально оцінювали
свій шанс вижити в умовах радянських репресій і тому, за даними
МДБ, виїхали з краю у 1944 році. Деякі джерела вказують на те, що
Євген (Святополк) Пачовський проживав з сім’єю у повоєнній
Польщі.
Ярослав Пачовський (187(?) – 1932) – старший брат Василя
Пачовського. Народився, правдоподібно, у Жуличах, службовець
системи австрійських залізниць. Коли помер батько Микола,
Ярослав забрав до себе наймолодшого брата Василя і влаштував
на навчання до Львівської гімназії. Однак Ярослав тимчасово
втратив роботу і не зміг оплачувати навчання молодшого брата,
через що Василя виключили з гімназії. У той час Василь хворів на
сухоти, і старший брат за останні кошти найняв доброго лікаря,
врятувавши хлопця від небезпечної недуги.
З дітей Ярослава Пачовського найбільш знаний Микола –
січовий стрілець, згодом – хорунжий УСС, учасник
Листопадового зриву і визвольних змагань. Це під його командою
група стрільців у ніч на 1 листопада 1918 року вивісила на
Львівській ратуші синьо-жовтий стяг. Наказ військового керівника
львівського повстання Дмитра Вітовського було виконано [44].
Ярослав Пачовський мав також сина Ярему, дочок Славку і Ліду.
Іван Пачовський (1876 – 1966) – другий брат Василя
Пачовського. Народився у Жуличах, де закінчив місцево школу.
Потім, як і молодший брат Василь, навчався у золочівській гімназії.
По закінченні обрав за прикладом батька Миколи душпастирську
дорогу, став ревним служителем не тільки церкви, але й свого
народу. Коли Іван став настоятелем парафії на Поділлі, то дбав не
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про матеріальні статки, а про духовність парафіян і майбутнє їхніх
дітей. Він утримував цілу бурсу для селянських дітей у Тернополі –
доставляв харчі, найняв куховарку і забезпечував дітей одежиною.
Коли Василь Пачовський відвідав брата Івана під час літніх
канікул в університеті, то побачив, як той влаштував школи в
окремій хаті і сам готував підлітків до вступу до гімназії [41, с.436].
Отець Іван служив у різних селах Поділля, але найдовше у селі
Калагарівка (нині Гусятинського району Тернопільської області).
Саме там з ним трапилася історія, про яку оповідали різні пресові
органи. Так, американська газета ”Свобода” від 6 вересня 1935 року
оприлюднила інформацію ”Засуд священика за дбайливість про
дитину”. Читаємо: ”У Гримайлові засуджено о. Івана Пачовського,
українсько-католицького пароха Калагарівки, на гривну 10 зл. і
покриття коштів судового поступування за те, що в час науки релігії
польською монахинею ввійшов до її кляси і зажадав переведення
учениці Дарії Трінкель на науку релігії в її обряді, тобто в
українськім. Польська черниця зробила донос до поліції, начеб то о.
Пачовський поводився ”непристойно”, а поліція обвинуватила його
перед судом”.
У релігійному і національно-патріотичному дусі виховав отець
Іван і своїх дітей. Наймолодша дочка Марійка влилася в лави
УПА. У травні 1952 року відбувся запеклий бій повстанців з
емгебістами на узліссі біля села Чернихова (Зборівський район),
під час якого загинула і Марійка – псевдо Оксана. Вона була
секретар-машиністкою керівника обласного проводу ОУН,
виконувала функції зв’язкової. На місці бою повстанців
встановлено пам’ятник.
Син отця Івана – Теоктист – став відомим вченим, викладав
у Львівському університеті.
Слухати його лекції випало і
жуличанці Марії Ляховській. Вона мені розповідала, як під час
однієї з перерв до неї підійшов Теоктист Іванович, відвів дівчину в
бік і тихо почав розпитувати про Жуличі – рідне село його предків,
і чи пам’ятають жуличани про його дідуся Миколу, про дядька
Василя – поета-молодомузівця.
Марія Ляховська відповіла, що пам’ятником про отця Миколу
служить жулицька церква. Саме він розпочав підготовку до її
спорудження. А пам’ятна таблиця в церкві нагадує про заснування
отцем Миколою братства тверезості. Старші люди пам’ятають про
поета Василя Пачовського, бо до 1939 року його творчість
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пропагували жулицькі товариства ”Просвіта”, ”Січ” і ”Луг”. А ось
молоде покоління їх майже не знає… Згодом, коли Марія
Ляховська зустрічалася поглядом з Теоктистом Пачовським, то
завжди відчувала на собі його батьківське тепло…
Як син священика і племінник поета-”націоналіста”, Теоктист
Пачовський постійно перебував під контролем радянських спецслужб
і зазнавав різних переслідувань аж до звільнення з роботи. Втім,
сучасні дослідники віддають йому повагу як одному фундаторів
української філологічної науки і франкознавцю [8]. Великий резонанс
викликала його докторська дисертація, написана ще 1939 року
польською мовою, побачивши світ тільки 2007-го в перекладі
українською мовою під назвою ”Книга Житій Святих” Дмитра
Тупталенка-Ростовського”. Вона не втратила своєї актуальності і
залишається одним із фундаментальних досліджень про видатний твір
українського церковного письменника доби Хмельницького і
Дорошенка – Дмитра Савича Тупталенка, більш відомого за своїм
канонізованим ім’ям – святий Димитрій Ростовський.
Відомим науковцем, професором став також інший син отця
Івана – Йосафат. Але вже не на рідній землі, а в США, куди він
емігрував разом з братом Романом. Натомість у Збоїськах біля
Львова мешкали син Зеновій, доньки Софія і Галя.
Декілька слів потрібно сказати і про Михайла Пачовського –
рідного брата жулицького пароха отця Миколи і стрийка Василя
Пачовського.
Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. Михайло
Пачовський заявив про себе як письменник, педагог і науковець.
Автор повісті ”Вечорниці”, кількох шкільних підручників і
фольклорних розвідок. У роки змагання за українську державність
він став одним з організаторів Західно-Української народної
республіки – був комісаром м. Долини, делегатом Української
національної ради.
З нагоди 150-річчя від дня народження
Михайла Пачовського у селі Добростани
(Яворівський р-н)
відкрито музей родини Пачовських і Володимира Шаяна. А в місті
Долина Івано-Франківської області про Михайла Пачовського
нагадує меморіальна дошка, його ім’я присвоєно місцевій гімназії,
а з нагоди 150-річчя освячено відновлений родинний гробівець.
На жаль, такої уваги на рідній Золочівщині досі не удостоївся
Василь Пачовський, хоч він, без сумніву, був і залишається
найвидатнішим представником славного роду Пачовських.
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ДАТИ ЖИТТЯ ТА ТВОРЧОСТІ
ВАСИЛЯ ПАЧОВСЬКОГО
1878 р., 12 січня – в сім’ї Миколи і Марії Пачовських у с. Жуличах
Золочівського повіту народився син, якому дали подвійне
ім’я Василь Сильвестр.
1886 – початок навчання у Жулицькій школі.
1889 – вступ до Золочівської державної гімназії, де вже навчався
його брат Іван.
1891, січень – помер батько Микола.
1893, літо – по закінченні 4 класу гімназії Василь переходить жити
до найстаршого брата Ярослава, який мешкав під Львовом.
Вступив до Академічної гімназії, однак брат втратив
роботу і у нього не було змоги оплачувати навчання –
Василя відрахували з гімназії.
1895 – повернення до Золочева, поновлення в гімназії (брат Іван на
той час вже закінчив навчання). Побачило світ перше
оповідання, за яке отримав високу оцінку від Осипа Маковея.
1896 (?) – виключення з гімназії за несанкціоновану патріотичну
промову на похороні сина катехита Єзерського. Приватне
навчання синів о. Дякова.
1897, осінь – вигнання із Золочева за організацію нелегальних
зібрань гімназійної молоді на своїй
квартирі біля
залізничного вокзалу.
1897-1900 – приватне навчання з лекцій панотців Темницького,
Радецького та Винницького.
1898 , 31 жовтня – участь у літературному святі з нагоди 25-річчя
письменницької праці І.Франка.
1899, 3 липня – іспит зрілості в Четвертій львівській гімназії9.
1899 –1901, листопад – перший період навчання у Львівському
університеті на медичному факультеті. Початок публікації
творів у Львівському журналі “Молода Україна”
9

В автобіографії, написаній Василем Пачовським 19 лютого 1940 року при
оформленні особової справи у Львівському університеті, зазначається, що
він склав іспит зрілості в гімназії і вступив до університету у 1899 р. Однак у
спогадах ”Хуртовина мого життя” і деяких інших джерелах вказується 1900
р. Перша дата видається точнішою.
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1900, 8 грудня – участь у з'їзді українських студентів вищих шкіл
Австрії з нагоди заснування товариства "Молода Україна"
у Чернівцях. Під час святкового концерту декламує свій
твір "З боротьби титанів".
1901, 19 листопада – студентське віче з вимогою викладання в
університеті українською мовою. Василь Пачовський, як
один з п’яти найактивніших учасників та організаторів
віча, відрахований з вищого навчального закладу. На знак
солідарності зі своїми товаришами університет залишили і
перевелися до інших навчальних закладів Європи майже
600 студентів.
1901, грудень – 1902 – навчання у Віденському університеті,
перехід з медичного на філософський факультет.
1901 – перша збірка поезій “Розсипані перли”.
1902 – сатирична поема “Празник”.
1903 – повернення до Львова
і продовження навчання у
Львівському університеті на філософському факультеті,
який закінчив у 1905 р.
1903 – перший твір державницького змісту – драматична поемамістерія “Сон української ночі”.
1905, 18 вересня – Краєва шкільна рада іменувала В. Пачовського
заступником учителя і направила до Станіславова (ІваноФранківська) на однорічну педагогічну практику у
державній гімназії з українською мовою навчання.
1906 – книжка прози “Жертва штуки”.
1907 – збірка поезій “На стоці гір”, історико-філософський нарис
”Українці, як народ” (друге видання – Нью-Йорк , 1917).
1907 – 1913 – співорганізатор і активний учасник літературного
угруповання ”Молода муза”.
1909, 13 березня – на Шевченківському концерті в Руському
інституті для дівчат (Перемишль) вперше звучить
вокальний терцет Станіслава Людкевича на слова Василя
Пачовського "Царівна млака".
1909, 25 травня – учительський іспит з історії та географії як
головних предметів з правом навчання українською і
польською мовами.
1909, 31 травня – участь у січовому святі, приуроченому 200-річчю
зруйнування Запорізької Січі Петром І. Передова стаття в газеті ”Хлопська правда” і публікація тексту пісні ”Січ іде…”.
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1909 – брошура ”В двохсотлітню річницю зруйнування Січі царем
Петром за поміч в бунті гетьмана Івана Мазепи 1709 р.
проти Росії”. – Коломия.
1909(?) – дитяча книжечка ”Рости, читай, дрібонький читачу, най
дармо папір не трачу”.
1909, 24 вересня – заступник учителя у філії Академічної гімназії у
Львові, де працює до Першої світової війни.
1909 – одруження з Неонілою Горницькою, дочкою священика з
Рави-Руської. Разом з нею відвідує Італію.
1909, 11 листопада – у Тернополі вперше поставлено трагедію
"Сон української ночі" з музикою Станіслава Людкевича. В
сценічній адаптації твір отримав назву "Зоряний вінець".
1909, грудень – на краєвому конкурсі п’єса ”Сонце Руїни”
визнана кращим українським драматичним твором 1909
року, за яку автор отримав премію у розмірі 700 к.
1911 – у Жовкві надрукована драматична поема “Сонце Руїни” –
трагедія козацької України.
1911, літо – чоловічий хор "Львівського Бояна" і "Бандуриста"
здійснює турне за маршрутом Золочів – Теребовля –
Тисмениця – Галич – Калуш. "Вершком сього концерту"
став твір Людкевича на слова Пачовського "Хор підземних
ковалів".
1912, 28 січня, Львів – прем’єра вистави ”Сонце Руїни” у
постановці режисера і директора театру ”Руської Бесіди”
Йосипа Стадникана на святкуванні 50-річного ювілею
товариства ”Руська Бесіда” .
1912, 7 грудня – ”Українська справа під теперішню хвилю” –
реферат, виголошений автором в ”Академічній громаді”.
Розповсюджувався нелегально по містах і селах Галичини.
1913 – збірка поезій ”Ладі і Марені терновий вогонь мій…”,
наукове дослідження ”Нарис історії мініатюри по
рукописам”.
1914, січень, Самбір – прем’єра оновленої вистави ”Сонце
Руїни” у постановці режисера театру ”Руської Бесіди” і
товариша Василя Пачовського по ”Молодій музі”
Степана Чарнецького. У виставі вперше прозвучала пісня
”Ой у лузі червона калина”, що згодом стала стрілецьким
гімном
і
символом
українського
національного
відродження.
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1914, 23 березня, Стрий – святкування 50-літнього ювілею театру
товариства ”Руська Бесіда”. Головний захід урочистостей
– вистава ”Сонце Руїни”, що стала театральним празником
і для публіки, і для акторів.
1914 – драматична поема ”Сфінкс Європи”, що пророкувала новий
збройний конфлікт і боротьбу за українську державність. З
початком Першої світової війни В. Пачовський переїздить
до Відня.
1915-1918 – служба в австрійській армії. На заклик ”Союзу
Визволення
України”
працює
у
таборах
з
військовополоненими
українцями
царської
армії,
займається виховною, освітньою і видавничою працею в
Кнітельфельді
і
Фрайштадті
(Австрія),
Вецлярі
(Німеччина).
1918 – драматична поема ”Малий Святослав Хоробрий” і трагедія
”Роман Великий”.
1918, грудень – 1919, весна – четар Української Галицької Армії,
редактор газети “Стрілець” – органу начальної команди
УГА.
1919, 13 квітня – Державний секретаріат освіти і віросповідань
ЗУНР іменує В.Пачовського учителем з титулом професора
і призначає йому VIII службовий ранг.
1919, липень – після переходу уряду ЗУНР і УГА за Збруч робота
в міністерстві
преси і пропаганди
в Кам’янціПодільському. Призначений аташе надзвичайної дипломатичної місії УНР до Ватикану.
1920 – початок закарпатського періоду в житті Василя Пачовського, редагування з В.Бирчаком часопису ”Народ”.
1920, 11 жовт. – 1929, 31 серп. – вчителювання у Берегівській
гімназії, активна громадська діяльність на Закарпатті.
1921 – шкільний підручник ”Історії Підкарпатської Руси”.
1920 – 1921 – збірка поезій “Огні мести” (публікація в періодичних
виданнях).
1923 – повнометражний художній фільм про карпатських українців
”Корятович”, створений на кіностудії ”Баррандов” (Прага)
за сценарієм Василя Пачовського, що мав назву ”Чарівний
перстень Карпат”. Режисер Карел Юст. ”Корятович” –
перший історичний фільм чехо-словацького кінематографу.
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1923 – поеми ”Князь Лаборець. Міт Срібної землі”, ”Дума про
Івана Безрідного”.
1923-1927 – збірка поезій “З блакитної книги” (публікація в
періодичних виданнях).
1926, 1 лист. – захист праці ”Нарис історії мініатюри по
рукописям” в Українському Вільному Університеті (Прага)
і отримання звання доктора філософії з історії мистецтва.
1927 – збірка поезій “Розгублені звізди” (публікація в періодичних
виданнях).
1929, верес. – повернення до Галичини.
1929, 22 вересн. – договірний учитель україномовної гімназії у
Перемишлі.
1930 – 1934 – лектор української культури у бурсі св. Миколая
(Перемишль) – за сумісництвом .
1933, 31 серп. – звільнений з роботи у гімназії через патріотичний
виступ на урочистостях, присвячених Тарасові Шевченку.
1933 – історіософічний твір ”Світова місія України” (видавництво
”Краса і Сила” в Перемишлі), драматична поема “Гетьман
Мазепа”, друге видання збірки ”Розсипані перли”.
1934, 1 вересн. – 1935, 31 груд. – службовець в головній управі
товариства ”Рідна школа” у Львові.
1935, лист. – виступ з програмною доповіддю ”Українознавство у
вихованні
молоді”
на
Першому
українському
педагогічному Конгресі у Львові.
1936 – історична дитяча гра ”Орел і Сокіл” про лицарські змагання
між Мстиславом Хоробрим і Ярославом Мудрим.
1936-1939 – безробітний. На пропозицію Наукового товариства ім.
Т.Шевченка перекладає сучасною українською мовою
”Повість временних літ”, а також Київський та ГалицькоВолинський літописи.
1937 – побачили світ перша частина вершинного твору Василя
Пачовського –
епосу
”Золоті ворота”,
а також
історичний нарис ”Iван Мазепа: життя i діяльність”,
віршована казка ”Золота гвіздка”.
1938 – книга історична “Срібна Земля. Тисячоліття Карпатської
України”.
1939 – публікація перекладу ”Повісті временних літ”, ч. 1.
1939, 16 жовт. – учитель української мови у Львівській середній
школі № 32 (колишній польській гімназії ім.
Стшалковської).
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1940, 11 січн.
– старший викладач кафедри українського
мовознавства Львівського університету ім. І.Франка.
1940 – поїздка до Києва, оглядини Св. Софії і місця, де стояли
Золоті ворота.
1941, липень – голова Спілки українських письменників у Львові.
1941, осінь – 1942, весна – праця над драмами ”Святослав
Хоробрий”, ”Володимир Великий”, ”Київський цар
Ізяслав”, ”Орден Багатирів”.
1942, 5 квітня – відійшов у вічність, залишивши у смутку дружину
Неонілу і чотирьох дітей – синів Романа, Святополка
(Євгена) , Бориса і дочку Звінку (Звениславу).
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З ТВОРІВ ВАСИЛЯ ПАЧОВСЬКОГО
РОЗСИПАНІ ПЕРЛИ
Скорше жар землі застине,
Скорше висхне синє море,
Скорше згасне сонцє ясне,
Як любов на світі згине —
Наше щастя, наше горе!

РОЗСИПАНІ ПЕРЛИ
(В альбом Дзюні X.)

Я нанизав ожерелля
З чистих перлів серед сліз
І приніс тобі, Ольдзюню,
Навесні тобі приніс —
Та й поклав тобі на груди
Тії перли серед сліз.
А ти, Дзюню, розірвала
І жбурнула до землі —
Мої перли покотились
По помості, гей по шклі...
Мої перли, мої сльози
Розсипались по землі.
Де розсипались ті перли,
Незабудки поросли,
Незабудки посходили,
Синім цвітом зацвіли
Та всі стежки, всі доріжки
Коло Дзюні поросли.
Та й їх топче моя Дзюня,
А топтати їй не жаль,
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Бо кому їх жаль топтати,
Той пігнав світами вдаль —
Йому пісні полишились
Та й на Дзюню вічний жаль!..
* * *
Моя Дзюню, моя роже,
Ти забудеш мене, може,
Ти забудеш, а я ні —
Хтось тебе візьме за жінку
В ярім вінку із барвінку,
Шо ж останеться мені?
Я полину у чужину,
На чужині марно згину —
Як не згину, ще бодай
Дрібне листя про весілля,
Чи він дасть, чи ні дозвілля,
Шли мені в далекий край.
А я, Дзюню, моє сонце,
Пішлю тобі волоконце
З далекої сторони,
Волоконце злотом шите,
А сліз перлами покрите,
Не питай, чиї вони!
А я, Дзюню, мій ти раю,
Висхлі квіти позбираю,
Шо їх дала ти мені,
Що ти дала, пов'язала
І до серденька прип'яла
Ще колись там – навесні!
Розітру на мак поволі,
Понесу їх в чисте поле,
Понесу в широкий світ –
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І по світі їх розсію
З буйним вітром їх розвію,
Щастя най загине слід!
Моя Дзюню, моя зоре,
Моє щастя, моє горе,
Моя мріє навесні,
Я любив тебе так ревно,
Ти забудеш мене, певно,
Ти забудеш, а я ні!.
* * *
Ой ти соловій, золоте перо,
Та не вилітай, гілля не ламай,
Та й не заглядай у зелений май,
Та не наноси пір'я на гніздо!
А зі мною линь ген світами вдаль –
I не щебечи, вгору летючи,
Та й не обтруси ранньої роси,
Не пригадуй сліз, серцю мому жаль!
* * *
Ой ти смішку, смійся, смій!
Сонна мрія — усміх твій,
Сонна мрієчка,
Ти невинна ще така,
Як лелієчка яка,
Як лелієчка!
Чи ти будеш все життя
Реготатися, дитя,
Тими перлами?
Чи все будеш псути хліб,
Кульочками тріп і тріп!
Ніби зернами?
Чи все будеш мене ти
Цілувати з пустоти
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Тими рожами?
Люди щастя заберуть,
Свободу твою скують
Оборожами!..
І те щастя перейде
Та й не будеш знати, де,
Де поділося...
Бога запитай, чому
Так хотілося йому,
Так хотілося!..
ТВІЙ СОЛОВІЙ
Пісні від мене прийми, моя Нене,
В твоїм садочку я твій соловій!
Воли орють землю, луна йде до мене,
Так струни всі грають в душі молодій.
Луна йде, весна йде, я буду радіти
Дитинним сміхом з твоєї весни —
Люблю я так сонце, люблю ярі квіти,
Люблю, як весною сміються вони.
Хай вівці блеють: нащо соловія?
Він тільки любці співає своїй.
Незорана нива, а спів його — мрія,
Воли орють землю, а що соловій?
Садки розвиваю, що будуть шуміти
Дитинним сміхом з твоєї весни,
Люблю я так сонце, люблю ярі квіти,
Люблю, як росою ясніють вони.
Будь я непочутий в тім свисті роботи,
В тім скрипоті, брязкоті кіс і коліс —
Я буду співати пісень заохоти,
Аж сон мене склонить у шумі беріз.
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Як сон мене склонить, всі будуть красніти
Дитинним сміхом з твоєї весни —
Люблю я так сонце, люблю ярі квіти,
Люблю, як росою сміються вони.
Заграє тим співом твоя вся родина,
Всі квіти, і птиці, і сонце святе,
Мені ж понад ложем червона калина
У головах цвітом у сні зацвіте.
Душа моя буде в тім цвіті тремтіти
Дитинним сміхом з твоєї весни —
Люблю я так сонце, люблю ярі квіти,
Люблю, як росою сміються вони!
ТУГА
Гасне сонце, плаче мева,
Лине мряка опалева
Понад море з берегів —
О, добраніч, рідний краю,
Я здалека засилаю
Свій тихенький спів.
Дзвонять дзвони, сходить зоря,
Чари світла шлються з моря,
А я хтів би бути там —
Мені сумно бути всюди...
Рідні села, рідні люди,
Шлю добраніч вам!
* * *
Засміялася до мене
Просто в очі так миленько,
Чорні очі загорілись,
Як два вуглі у серденько!..
Але ж ми не знаємся...
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І промовила півшептом:
Вuonа sеrа, signiore!*
Я хотів їй відказати:
Моє серце, моя зоре...
Але ж ми не знаємся...
Сонце слалося на море,
А душа моя за нею:
Ой чого ж ти, signorіna,
Все приходиш в ту алею?..
Але ж ми не знаємся...

ДРИЖАННЯ ДУШІ
Так ходила по алеї, та займати я не міг! Чистий ангелбілосніг!.. Млів я, дивлячись на неї, плили сльози з віч моїх,
заросив я слідки ніг...
Поверталась, усміхалась —
та займати я не міг!..
Та й над море сіла, пала — задивилась сумно вдаль. Так на
мене мала жаль — в шумі моря щось співала, з личка
іскрилась печаль і мигтіла, як опаль...
То тремтіла, то красніла,
то гляділа сумно в даль...
Нагло пирхла щебетушка, вже займати я не міг! А лишила мов
на сміх білу шарфу з капелюшка — плили сльози з віч моїх,
цілував я слідки ніг...
Улетіла пташка біла —
вже займати я не міг!
*

Добрий день, пане!
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* * *
Сміється луг і річка, і сміхом ходить гай,
Се ти в моїх обіймах регочешся, як рай,
Позволиш відслонити цілу дівочу грудь,
Та лоно лебедине мов ручки не дають,
А русалка крадеться в кущах...
Та сміх твій позволяє всі шовки розпинать —
Яка ти красна, леле! — уста мої дрижать,
Уста мої цілують сніжну огненну грудь,
Волосся оксамитом рамена білі в'ють,
А русалка глядить у кущах...
Вже й з лона пух лебедя зціловую крізь сміх,
Гориш вогнем пурпури, хоч біла ти, як сніг,
В обіймах нас приймає до купелі ручай,
І граємся на хвилях, і сміхом ходить гай,
І русалка сміється в кущах...
* * *
Смійся мила, кращий сміх
Від солодких слів твоїх
Та й від поцілунків,
Обгорнувши білий бюст,
Буду пити з твоїх уст
Чар гарячих трунків.
Буду цілувати сміх
Твого тіла у моїх
Обіймах — ніч по ночі,
Аж народжена з шуми,
Засіяєш з полутьми,
Відслонивши очі...
Очі, шию, волос твій,
Грудь, сповиту з двох лелій,
Буду пить дощаду
Сонне сяєво сміху —
Поки в згарищах гріху
Без сил не упаду.
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ВЕСІЛЛЯ
Іде лугом ґречна панна,
Усміхається,
Її слідом срібна стежка
Заквітчається —
Ой не є то ґречна панна,
Але є се зоря рання,
Королівна і царівна,
Красная Весна!
Жемчужною водицею
Умивається,
Шовковою китайкою
Утирається:
Ти, китайко, линь на море,
Сійтесь, перли, та й на гори
Ясним світом, срібним цвітом
Як широкий Світ!
Світять стовпи золотії,
Знай, веселяться,
Срібні мости веселкові
В небі стеляться,
Гримить-бряжчить у тумані,
Їде-трубить на ридвані
Сам княженко, сам царенко,
Красний Громовик!
Жемчужина розсипалась
В полі квітами,
Замаєна китаєчка
Самоцвітами,
Злоті стовпи засіяли,
Срібні мости забряжчали —
Хто не гляне, злото кане,
Сонце-Ладо йде!
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Веде гості: Грім і Весну
У тройзіллячку,
Ходить танчик сто три пари
На весіллячку —
Торох, торох, Україно,
Несуть тобі своє віно,
Свої дари усі пари
Під святий Огонь!
ДОЩОВА ЗАГРАВА
Із синього моря з-поза крутих гір
Жаром Сонце Зорю гудить, кличе на весь бір:
— Дочко моя, рожечко, йди у танець
Вранці рано,
Та не ставай край Туману —
Туман дитя без пуття,
Сам кацап-поганець!..
Розпустила Зоря косу
Золотоволосу,
Степ широкий освітила у жемчужну росу.
Де не взявся
Буйний Вітер та й не розігрався,
Займив ляшок-обідранець
Ясну Зорю в танець,
Хоч кивнула, хоч махнула білою рукою,
Та віночок,
Трепіточок
Пірвав за собою!
Тільки вроду попсувала стидом як дитина!
Її личко, як золото, стало, як калина!
Ой-бо до неї прибіг, бо до неї до ніг
Поклонився Туман, на нім срібний жупан,
А той сміх, його сміх —
— Я, мамунцю, не можу, не можу!..
Коником іграє, за вітром летить,
Та срібними копитами по мості біжить;
Має злотогривою, замітає,
Шовком гори —
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А дивися: впав на море,
За мій вінок трепіток
Вітра побиває!
Сміхом Зоря спаленіла
Та й замерехтіла —
Утікає від Туману, сама запаліла!
Та він Зорю
Доганяє на синьому морю,
Зняв шапочку, приблизився,
До ніг поклонився:
— Віддам тобі павин вінчик, дай мені обручку! –
Повернулась,
Усміхнулась
Та й подала ручку...
В її личку на оченьках блисла жемчужина:
— Вже я, мамо, моє Сонце, не твоя дитина!
Ой вже віночок зняла — та чіпець одягла
За Туманом Зоря — грають сині моря,
Сонцю хмара з чола,
Чорна хмара гасить Україну!..
ЗОЛОТИЙ СУМ
”Молодій Музі”

Не дивуйтеся, друзі,— дивує
Вас мій все усміхнений сум,
Хоч смуток у серці царює,
Там радість золотить мій сум.
Там озеро світить бездонне,
Під озером місто блищить —
З кришталю збудоване, сонне,
Ціле зачароване спить.
*
В нім є перлозора святиня,
Сам Бог на престолі сидить —
На стінах народу гординя:
Сто наших героїв мигтить.

З творів Василя Пачовського

В притворі блищать ваші лиця
Задивлені в божу світлінь —
В склепінню жар-напис палиться:
”І прийде огонь з темних хвиль...”
*
В помості лежить моя смута
Хрестом уже двадцять сім літ —
І плаче на Бога, на пута,
Які мені дав його світ.
Над нею зняла моя мати
Померла рученьки свої,
Щось хоче в потіху сказати,
Та Бог відняв голос її.
*
В святая святих зі сафіру
Спить любка, царівна моя —
Осліпла, утративши віру,
Що рай на землі засія!
Край неї на злотім помості
Сів Демон, прекрасний, як ніч,
І різьбить з слонової кості
Царівну, красуню без віч!
*
Сей дух мій сумний, що не плаче,
Свій плач дає любці своїй —
Рилець по різьбі йому скаче,
Душа її плаче у ній.
Тоді він зі щастя сіяє,
Те сяйво я чую, як шум,—
В душі мені музика грає,
І радість золотить мій сум.
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ДО СХІД СОНЦЯ

Якби я повірив, що в нашій країні
Тепер сходить сонце, та вже не криваве —
Росли б мені в грудях пісні солов’їні
Під хмарою суму, співаючи гімни
До люду, що спить, як те море у сні...
Хоч міниться море в огні золотаве
І небо озорює сонце нестримне,
Та никну в обаві
І страшно мені:
Твій човен набитий самими сліпцями —
Душа моя плаче без тями.
*
Пройшов я свій край, іди місто від міста —
Ніхто не сказав мені рідного слова,
Маленьку дитину годує невіста
Словами чужинців, і сплакав я гірко...
Як рання заграва, тремтить наша мова —
Вона моя гордість, мій зоряний дух!
Як море — шепоче пестливо, говірко,
Як тоня багрова —
Ясує жемчуг, —
Та вирід не чує душі під словами,
Душа моя плаче без тями.
*
По селах промовив до мене хтось, Нене,
Моїм рідним словом, та він не признався
До тебе за сина, за брата до мене —
Палить воду лава, ненависть б’є з шуму!
Чи згодиться разом вода і вогень?
Хоч он в синім морі вогень розсіявся
І море леліє одну з ним задуму —
Мій біль розридався
На згадку лишень:
Що кат в моїм краю зробив із братами?
Душа моя плаче без тями!
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*
...О метана бурею, Нене злиденна,
Тебе укріплю я на камені слова,
І будеш, як церква, ясна і сталенна!
З сапфіру зведуться основи і стіни,
З кришталю всі вікна, вібло — чароцвіт!
Колюмни — рубіни, ограда перлова...
І будуть народи іти до країни,
Де піснею — мова,
А думка весь світ,
Як море, заблиснеш усіми красками,
Душа моя плаче без тями!

* * *
Я плакав у сні, мені снилася мрія,
Десь ніби я пташка, лечу уві сні,
А долом сія Україна красками,
Красується вольна, своя, у весні!
Я з радості плакав у сні...
Я плакав у сні, мені снилася слава,
Десь ніби я в трумні, сміюся у сні,
А там на горі Україна співає,
Весь світ після неї складає пісні —
І ревне ридав я у сні!
Проснувся я в сльозах і ревне заплакав,
Всі люди побачать, здавалось мені,
Вільну Україну! А я ще невольник!
Останній невольник — умру навесні...
І хлинули сльози рясні!
ФІНАЛ
Гей, на доли та й на гори
Труби трублять, наче море,
Іде військо — буде бій!
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Труби трублять, сурми грають,
Хоруговки наші мають —
Не пора на смуток свій.
Хоруговки наші мають,
Наші в похід виступають,
Хто не в битві — той не наш!
А хто має з вас дівчину,
Кинь дівчину, кинь родину,
Своє щастя чином важ!
Б'ють литаври, стяги мають,
Ставні полки виступають,
Сурми грають кличний зов —
Жони мають хусточками,
Старці кличуть за сльозами:
Вгору, вгору хоругов!
Б'ЮТЬ ЛИТАВРИ ГУЧНІ

Б'ють литаври гучні, ясні сурми гремлять,
Іде Січ, грають полки, як море,
Бунчуки піднялись, хоругви шамотять
Через гори і доли, і бори!
Приспів:
Січ іде! Січ іде! Січ іде, стяг несе,
Україна встає, Україна гуде,
Україна клекоче, як море!

(двічі)

Довбуш трубить з верхів: зруйнував цар нам Січ,
Ми втекли в сині гори з трубою...
Двіста літ спали ми, – стрепенулася ніч,
Ми зірвались і трубим: до бою!
Приспів.

З творів Василя Пачовського

В нашій Січи давні Запорожці встають,
Голос труб кличе: в лави ставати!
Ми стаєм, в бій ідем, перші стріли гудуть,
Заревуть в Україні гармати!
Приспів.
На нас дивляться всі: наш Хмельницький Богдан,
Дорошенко, Мазепа, Виговський,
Всі гетьмани за нас, всі кріваві від ран,
Гей, Ляхи, і ти, царю московський!
Приспів
ОСЬ БЛИСКА ЧАР, ЗАКЛЯТИЙ В ДОРОГІМ КАМІННІ
Ось блиска чар, заклятий в дорогім камінні,
З краси, і крові, і терпінь.
Їх пише золотом в пурпурнім пергаміні
Огонь терновий поколінь.
Ликуй, богине Ладо, хоча й Марена з мряки
Очима смерті промовля:
”Не вернеться, заквітчана в червоні маки,
Гаряча молодість твоя!”
Та Ладі й Марені терновий огонь мій горів,
А танець ішов наоколо огнів:
”Благослови ж, Ладо-мати, ой Ладо-мати,
Весну зустрічати!..”

* * *
Ой не сплю, не сплю, ніч за ніччю горю,
Від безсонниці гасну, як свічка,
А як сплю, то у сні сниться мама мені,
Як схиляється край мого ліжка.
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І цілує мої згаслі очі сумні,
І питає, і гладить рукою:
”Чо ти, сину, змарнів, як земля почорнів,
Чи не підеш ти, сину, за мною?”
”Ой матусю моя, то розпуки змія
Край серденька гніздечко сповила”.
”Не журись, сину мій, дух прочиститься в ній
І поверне твоя давня сила!”
І на серце мені кладе руці свої,
І зціляє весь біль, і колише,
А я плачу крізь сон, гори бачу з вікон,
А на нас сон-трава в росі дише.
* * *
Розгублені звізди, розсипані перли,
Розвіяні квіти із мого краю,—
Хто вас позбирає, аби ви не вмерли
Для рідного краю в чужому раю?
Хто може збагнути тьму нашого горя:
З розвіяних квітів розвал сіл і міст?
З розсипаних перлів глиб темного моря?
Сум нашого неба з розгублених звізд?
Розгублені звізди на чужі орбіти
Падуть в метеорах в нерідній землі —
Дають їй брильянти, дають самоцвіти
І світять в коронах чужим на чолі!
Розсипані перли з корон, з діадемів,
З паладіїв наших розбитих святинь
Блищать в ожереллях розкішних теремів
На тронах сусідніх князів і княгинь!
Розвіяні квіти на чужі дороги,
Що вирвані з корня від рідних низин,
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Десь впадуть під ноги якоїсь безроги
Або під колеса чужинних машин!..
Хто може збагнути тьму нашого горя:
З розвіяних квітів печаль сіл і міст?
З розсипаних перлів рев нашого моря?
Крик нашого неба з розгублених звізд?
Не звіздяться звізди, не перляться перли,
Не квітнуть нам квіти у ріднім краю,
Де хижі терміти наш край пережерли,
Розжилися черви з чужого гною...
* * *
Не в'ються квіти у барвінку
Красками в сонці у вінку,
Сміється молодь на зарінку,
Пісні осріблюють ріку.
Пісні лунають, грають сміхи,
Мов золото горить в огні —
Я молодію з їх утіхи,
Радію серцем їх весні.
Жаріється в очах їх мрійних
Їх душ закоханих огень,
І сиплються з розмов надійних
Найкращі квіти до пісень...
Їх жар паде на мою душу,
І серце знов сія від мрій —
Із ними я любити мушу,
Хоч сріблять літа волос мій!
Душа моя, як ніч блакитна,
Розквітла зорями в дамках,
А моя пісня ріжноцвітна
Сія, гей райдуга в красках.
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ПО ТУЧІ

Шумом грається бір, шумом ломиться ліс,
Шум колише дерева на горах,
В дебрях стогне ріка, розревілась, як біс,
Котить звали каміння на зворах.
По верхах хмари йдуть, десь далеко ревуть
Дикі стада за гомоном бурі,
На шпилі лісові вже проміння падуть
І золотяться мряки понурі.
Пролетів ураган і вертає спокій,
А поламаний дуб над рікою,
Переможений стогне у хвилі мутній:
”Все стоїть, а я впав у тім бою!”
ДЗВОНЯТЬ ДЗВОНИ
Дзвонять дзвони вечір, сумно дзвонять нині;
Пишуть сумні вісти — будеш, сину, сам...
Мамо моя хвора, руку дай дитині,
Мамо, тії дзвони на добраніч нам!
Мамо моя, мамо, слухай мого серця:
Хоч я так далеко, чуєш добре там —
Болить мене дуже в грудях край реберця...
Мамо, тії дзвони на добраніч нам!
Не журися, мамо,— за тобою піду,
Тут ся не побачим, здиблемося там —
І по наших муках не остане сліду...
Мамо, тії дзвони на добраніч нам!
* * *
Україно, рине кров червона,
Як багровий цвіт із твого лона,
Як багровий цвіт —
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Зліч у небі всі падучі зорі,
Кілько твоїх душ пропало в морі,
Але де їх слід?!
Кілько їх розсипано по світу,
Кілько в бою впало твого квіту
Чужим на ралець?!
Кілько чинів твоїх з поля слави
Розікрали в тебе круки й гави
Собі на вінець?!
Кілько сяє в чужім пантеоні
Викоханих в муках в твоїм лоні
Талантів і звізд?!
Кілько поту й сліз твоїх пролитих,
Кілько плаче серць твоїх розбитих
З мурів чужих міст?!
Кілько крові рине в їх теремах
В обріях з рубінів, в діадемах
Із твоїх ребер?!
Кілько сліз ридає в ожереллях,
Видертих зі скарбів в підземеллях
Із твоїх недер?!
Та й пишаються ті круки й гави
В твоїх перах, граючись, як пави,
З золотих палат.
А ти миєшся в кривавім поті
Серед нужди у тяжкій роботі
В норах темних хат!
А всі скарби, що на тих харцизах,
Колись грали в твоїх княжих ризах
З тронів і святинь,
Аж твій гріх віддав їх на розвалля,
Облювавши насміхом шакала
Князів і княгинь...
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Що за слід полишиш ти в орбіті?
Кров твоя бозплодна в верховітті
За великий гріх,
Що з ненависті до свого пана
Все пригнешся до якогось хана
Під чужий батіг!
Сотні літ ти заросла бірзіллям,
Аж з могил розквітнула чар-зіллям
Кров, багрова кров,
Що єднає всіх у ріднім краю,
Ставить храм для Бога свого раю –
В творчую любов...

Як би бризнула тим багром з твого лона
Водограєм чинів кров червона
За тисячу літ,
Забагровив би твій слід всі зорі,
Закрасив би до дна хвилі в морі
Наш багровий цвіт!
ВГОРУ, КАЙДАННИКИ!
І.
Ой на бій на два фронти, на бій
Уставайте з проніження волі –
Ви мужі – будьте сталь у боротьбі важкій;
Ви жінки – співтоваришки долі!
Уродилися ви у залізні часи,
Киньте пестощі всі поколінням;
Кождий день хай буде без квіток, без роси,
Та завалений чинів кремінням!
Не теряйте життя в почуваннях без діл,
Не квітки вам боги присудили –
Що сім’я – хай буде нам живий самостріл,
Кузня бунту, будучої сили.
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Повні духа жінки, тверді в силі мужі,
Кождий день обчисліться із чину,
Чи принесли що ви на жервенник без лжі
Вітчині під тяжкую годину!
Дітям кров запаліть тим вогнем, що спалить
Нашу кривду і правду збудує,
Сліпій масі вкажіть на кроваву блакить,
Що їй серце до бою збунтує!
ІІ.
Ставаймо в ряд усі, хоч кожний у кайданах,
Живі до крови й кости й молоді,
Орлами ми кіхті вирвали тверді;
Хоч наше тіло в ранах
І хоч душа ціла з наруг тяжких кервава,
Ми йдем сталені духом у ряді –
Кайдани дзвонять: Слава, слава, слава!
Ми гордо чола кулями поорані несем,
І співом жалю горами трясем,
За п’ятьсот літ неволі – п’ятьсот літ!
А в тих літах змарноване життя
Сто, тисяч геніїв під батогами мести
Гнобителів без іскорки чуття
І чести!..
У тій валяві стоптаних людей
Не один дух упав,
І не один погиб Богдан, Володимир і Святослав!...
І якби ті всі жертви пробудили ми,
Ми засіяли б серед тої тьми
Землі, як тисяч сонць на небосклоні,
Всім камінь горя вирвали б з грудей
І кинули би щастя в людскости долоні!
Вгору, кайданники! У гору ясні чола!
Дивіться, тьма довкола!
А ваша ціль – перевернути світ
І сонце ваших душ розкинути лучами
На чорний туск людей, що мруть і мруть без тями,
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Без просвітку, в зневірі тисяч літ!...
Лягла неволя лавою граніта,
Ламались люди, духи, генії землі,
А світ був чорний і горів
До нині від вогнів
Ненависти і мимо світла гинув серед тьми
І в смутку здвиг у блакиті світа
Пекельні стінища тюрми!..
Аж се встає сповитий у імлі
Кайданників народ,
Що ріс під гуком бурі і негод,
Як стоголова гидра, тисяч раз
Порубаний на чверти,
Та вічно жив, жиє і буде жити –
Нараз
Прорвався з прогалини смерти,
Як ураган нового чину, в темний світ,
Несе вам щастя заповіт!
Вгору, кайданники! У гору ясні чола!
Дивіться, тьма довкола!
Земля – від смути скорчений старець,
А сонце сплямлене… Гей, крицьоперих крил
Новому летови, несіть вінець, вінець
Любови в темну твань понурих сил
І землю оживіте!..
А тихо, тихо йдіть, в кайданах не ячіте;
Зоря зійшла на вас, роса паде на цвіти,
О очі ваші – ясні хризоліти,
Здіймайте в гору сплетенії руки
Й дзвоніть кайданами – стріляючи з розпуки:
Гурра гей! Перші шанці вже добуті!
Гурра гей, навал! На вал!
Українці закуті… несуть великий шал:
Нове житє несуть, житє як ідеал!
На крик: гурра у бій! – поляжемо у славі!
Всі вирвали з камінями окови свої ржаві
І ринулись вперед, волочучи кайдани
З камінями, що били гранями їх рани!
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Лиш хлопець той малий зирнув на їхній лет,
Остав, заплакав сам…
Та зважився на муку
І вирвався, оставивши в залізах ліву руку,
А правою пірвав багнет утікшої сторожі,
Підбіг за ними в слід, блідий від болю серед дрожі
В лівім рамю – кервавий шлях, кервавий,
І мчав за їхнім співом:
Гурра гей! Ми йдем на поле слави!
БЛАГОСЛОВЛЮ ТЕБЕ, КОСМІЧНА ВОЛЕ
Благословлю Тебе, Космічна Воле,
Що я родився знов в велику пору,
Що вислала мене Ти в буйне поле,
Як мій народ росте все вгору, вгору.
Стремить угору, хоч кривавим шляхом,
Мов грюк вулкану вибухає сила.
Мій дух літає благовісним птахом,
А моїй пісні виростають крила.
На крилах кров і жовч, і гнів, і сльози
Моїх стремлінь, і дзвенькотять як стріли,
А серце чує з прочуттям мімози,
Що нині-завтра буде бить до ціли!
Де був Мойсей, Осія, Єремія,
Там кості встануть й розвалять руїну –
Ой чую, що появиться Месія –
Я Твій Іван Хреститель, Україно!
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Ми лицарі без жаху і без смерти,
На злочин світу станем без ваги,
Ми присяглися долю переперти,
Роздерти присуд смерти ваш, боги!
Роздерли Україну ви на чверти,
Безсмертну душу вперли в ланцюги,
Та ми зродились, щоб за неї вмерти,
Роздерти присуд смерти ваш, боги!

двічі

двічі

Нас не злякають танки, ні канони,
Ми славим правду, Бога, новий світ.
Вас прокляли замучених мільйони,
двічі
На месть нас гонить кров їх з роду в рід.
Народ безсмертний переможе в бою
І встане месник із кривавих мук,
За нами встане лавою страшною
Мільйон мільйонів мускулястих рук!

двічі
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Здвигнем з заліза, з крови, із завзяття
Державу від Дунайця по Кавказ.
Ми лицарі, що скинемо прокляття,
За смерть ми смертю покараєм вас.
КОСМІЧНИЙ КРУГ
Триптих, присвячений О. Кобилянській

І
Читаю книги чинів і стремління
Всіх поколінь у лонах тисячліть —
І шибне думка блиском просвітління:
І шепче: — Тат твам асі!*
Століття йдуть в думках тисячоліття,
Встають забуті предки із могил —
Ряхтять їх панцирі в золотоквіття
І віє дух безсмертя з шести крил
І шепче: — Тат твам асі!
Переживаю, що прожив, наново:
Мій дух горить промінням їх стремлінь,
І за сльозами ллється в пісню слово
I в кождім слові грає його тінь
І шепче: — Тат твам асі!
II
Був, є і буде дух мій споконвіку,
Записаний в скрижалях у творця —
Втілявся в лицаря нового віку
І був між вами мов не той з лиця,
Де панта рей**.
*

Шлях до визволення.
** Все тече.
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Не нам збагнути позасвітню волю,
Яка кермує летом душ і звізд,
В сузір'ях пише всім народам долю,
І духам стеле зорі на поміст,
Де панта рей.
Поміст до Бога не збагнутий світом,
Проходить дух мій через труд землі
І в полусні єднається з засвітом,
А вічність сяє на його чолі,
Де панта рей!
III
Я знов умру, похований між вами,
І дух мій струсить весь тілесний бруд
І пролетить по зорях небесами,
Де труд і гріх осудить божий суд
Між альфа і омега***.

І верне знов, очищений з засвіту,
До давнього життя в людськім живлі —
Спокутувать свій гріх проти завіту
І втілиться в якесь дитя землі
Між альфа і омега.
І буде так верстати шлях терпіння
До Бога і сповняти гідну ціль —
Аж стане совершенним з просвітління
Крізь гріх землі і крізь засвітній біль
Між альфа і омега.

***

Від початку до кінця.
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ПЕРЕГІН ЗА ЗБРУЧ
Пісня з поеми “Золоті Ворота”
Европі різьблю стовп з кременя ритий –
Хай сором б’є в лице на віки світ,
Що вигнав з краю мій народ розбитий…
Він ставив царство з труду тисяч літ,
Як Прометей – та скочив тигр неситий
На карк і привалив нас хам і паразит!
Йшли як шакали. Йшли загони ляші;
На люд злочинців вигнали з тюрем,
До сіл, як парди, вдерлися апаші!…
Мечем рубали і пекли вогнем –
Крик, плач і жах влетіли в хати наші,
Смерть реготала з палених живцем!
О горе! Ми не мали чим стріляти!
Останні кулі кинувши у січ,
Сто тисяч війська стало відступати…
Стрільці обкурені, сумні як ніч,
Тягли ранених, коні і гармати,
А всім розпука визирала з віч!
Скрізь били в дзвони. Люд молився Богу –
Та сполох вістьми сипав як огнем;
Скрипів обоз – ввесь люд біг на дорогу…
І припадав до війська із плачем:
“Ой не кидайте нас!” – і бив в тривогу
У дзвони й падав до землі лицем!
Всі йшли до Збруча. І летіли круки,
І з воронами крякали в безкрай –
І зароїлись всі поля та луки…
І без пуття гонив юрбу відчай;
Повисло чорне марево розпуки
Над цілим плем’ям, що кидало край!
Село в село до війська приставало,
Жінки, діди і діти на возах –
Все, що жило, на безбач утікало…
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На безбач, світ за очи, куди шлях…
Худобу, збиту в одне стадо, гнало,
А всіх на схід гонив кривавий жах!
Та всі мовчали. Тільки припадала
Старенька мати синови до ніг:
“Хто очи вкриє, якби я сконала?
Сімох вас мала, вбила война всіх!?”
Як Ньоба лебеділа і кричала,
А син мовчав і говорить не міг…
Та всі йшли далі. Небо червоніло,
Горіли скарби палених складів;
А там той клекіт! Стільки сіл горіло!...
Та всі на жалі вже не мали слів;
Всім грали очи, а в умі жевріло:
Чи зрушим Схід до помсти – на Ляхів?!

Стискали зуби. Мліли жінка й діти –
Як вість приніс про батька утікач,
Що він лежав ранений край Словіти…
Та крик змінився в навіжений плач –
Вони йшли на край світу батька вздріти,
А йому очи вирвав Лях-сіпач!
Та всі йшли дали. Всі несли на чверти
Роздерте серце, з пеклом у нутрі –
Аж ось прибіг стрілець, що втік від смерти!..
Їх десятьох обскочили в дворі –
Глузуючи, заставили їх вмерти,
Обливши їх бензиною – в жарі!
І всі згоріли. Тільки він, горючий,
У річку скочив, як тікав кричма –
Прибіг у ранах, спалений, болючий!
Юрба зі жахом збіглася німа,
А суджена на вид його плачучий
Зареготала – і зійшла з ума!
І всі тікали. Аж дійшли до Збруча;
Всім лиця побілила смертна тінь, –
А з мовчанки схопилась страшна туча:

З творів Василя Пачовського

Прорвалося сто тисяч голосінь
І вибухла з грудей печаль жагуча
Всі бувших і грядущих поколінь!
Всі morituri! Всі над Збруч припали
На землю з голосінням і плачем –
І плачучи, в ній порох цілували…
І як до мами прилягли лицем;
І знов ридали, але так ридали,
Що проклинали Бога тим плачем!
О, Боже! Чуєш голос їх в безкраю?
За який гріх на всіх паде Твій суд,
Що ціле плем’я викинув Ти з раю?
Карай за гріх Европу, не мій люд!
Не поверх тисяч літ він жив в тім краю –
І в нім зложив століть великий труд?!
Ти верг де, Боже, смерть на ціле плем’я
За правду й працю на своїй рілі?..
За що ж на нас упало таке бремя?!
Йдем вигнанці, з прокляттям на чолі! –
І доки ж нам терпіти судне время –
Без хати власної і рідної землі?!..
П’ятсот літ тому вкрав той кат кохану
Державу нам з короною князів –
А кости княжі викинув до Сяну!…
А нині викида з землі батьків
І цілий край зміняє в одну рану!..
За що нам, Боже, судиш такий гнів!?
Кровава голова – на небі сіла
І мов сова вп'ялила очи в нас –
Душа збірна народу загриміла:
Сини, помстіть нас, заклинаєм Вас!
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МАЛИЙ СВЯТОСЛАВ ХОРОБРИЙ
Дитяча гра-казка
Уривки
Святий гай народних богів. По двох боках стоять два вогнища. Праворуч –
богині Слави, ліворуч – богині Лади. Позаду шумить річка. Весняний
краєвид.

Перун, Лада, Хорс, Сонце, Зоря, Місяць, Грип, Озвінчик, Стрибог
стоять в півколі – з другого боку Див, Обида, Кощій і Негода,
побралися за руки.
Хор ясних богів
А ми зиму проженем, проженем,
Кострубонька затопчем, затопчем!
Хор темних богів
А ми зими не дамо, не дамо!
Хор ясних богів
А ми весну призовем, призовем!
Хор темних богів
А ми весну проженем, проженем!
Хор ясних богів
А ми весну не дамо, не дамо!
Хор темних богів
Кострубонька підведем, підведем!
Білу зиму заведем, заведем!
Входить Весна

З творів Василя Пачовського

Сонце
Перун
Слава
Лада
Весна

Весна йде!
Весно!
Ти вже воскресла?
Ой що ж ти, Весно, та й нам принесла?
Принесла гості у ваше коло!
Хор ясних богів
Гей наоколо! Гей наоколо!
Крутяться

Слава
Весна
Лада
Весна

Я що ж за гості?
Ясний царенко,
Їде у гості, вже на помості.
Який царенко?
Князь Ігоренко,
Краля Малуша і його мати!
Хор ясних богів

Будем стрічати, будем стрічати!
Кощій
Чого ж він хоче?
Негода
Що він тут має?
Сонце
Не до вас в гості він завітає!
Обида
О ще хто знає!
Весна
Стріляти має!
Буде стріляти князь Ігоренко,
Яке він має ім'я прибрати.
Вже сьомий рочок йому минає.
Лада
Гей сьомий рочок йому минає.
Сонце
Гей, то обстрижем ми йому волос!
Озвінчик Та й заспіваєм на срібний голос!
Хор ясних богів
Гей наоколо! Гей наоколо!
Весна

Так проганяйте Кощія-крука,
Щоб не зморозив ручки князеві,
Щоб не зморозив ручки край лука,
Як мірить буде стріли сталеві!
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Сонце
Кощій
Сонце
Весна
Див
Кощій

Гетьте, кощію! Гетьте, Негодо!
Ніби ми робим вам якусь шкоду?
Сієте зимно!
Сієте тучу!
Бач тепер стали солодкі з виду!
Ні, ми не дбаєм, ходи Обидо,
Ще їм наробим жалю і стиду!
Ей, почекайте, зробим вам бучу!
Хор ясних богів

Лада

Гетьте відсіля! Гетьте відсіля!
Тут треба цвітів нам на весілля!
Хор ясних богів
Гей наоколо! Гей наоколо!

Хоровід ходить довкола – темні боги відходять…
Входить Ольга з отроком. Отрок несе лук і сагайдак зі стрілами
Ольга

Гарно вам, діти, в гаю гуляти,
Та ти, мій сину, з лука стріляй –
Будем підстрижини твої справляти,
Тому зайшли ми у божий гай.
Святосл. Буду стріляти, та ставте ціль!
Ольга
Ціль там, дивися: тур злоторогий,
А там лисиця, срібна куниця,
Кого захочеш, того і стріль!
Святосл. А тур не втікне? Він скороногий…
Перун
Вони для тебе ходять, царенку,
Змір його з лука, стріль потихеньку.
Його устрілиш – слава твоя!
Лада
Може він хоче стрілить лисицю,
Дістане в дарі красну дівицю,
Встрілиш лисицю – діва твоя!
Ольга
Як встрілиш, сину, оленя-тура,
Лицарем будеш!
Слава
Славу добудеш!
Ольга
Тебе обстрижем край ватри Слави
І будем кликати: Святославе,
Від Слави буде твоє ім'я.

З творів Василя Пачовського

Святосл. Я в тура стрілю!
Ольга
А як в куницю,
Тебе обстрижем як Любомира
На щастя Ладі і всього мира –
Візьмеш найкращу за всіх дівицю,
Від мира буде твоє ім'я!
Святосл. А я не хочу стрілять куницю!
Лада
Будеш щасливий!
Слава
Там будеш славен,
До суду віку як лицар ясен.
Ольга
Лицарем будеш!
Слава
Світ весь добудеш,
Будеш безсмертний, будь тобі слава!
Перун
Тебе обстрижуть як Святослава,
А Святослав – то горде ім'я!
Лада
Стріляй куницю – щасливий будеш,
За всіх найкращу діву добудеш,
Тебе обстрижуть як Любомира,
Всему краєви будеш князь мира,
Щастя й весілля на многі літа,
А Любомир – то любе ім'я!
Обида вертає до гурту
Слава

Але пропадеш марне зі світа,
Застрілиш тура – будь тобі слава,
Лицарем будеш, світ весь здобудеш,
Безсмертне ім'я у Святослава –
Ним гордий буде весь рідний край!
Святослав мірить з лука

Святосл.
Слава
Обида
Слава

Що воно значить?
Огонь той – слава,
Хто його має, святий на віки,
Здобудеш ім'я…
Ім'я шуліки,
Що сіє вітер, бурю збирає,
Мечем воює, з меча згибає!
Але про нього світ увесь знає –
І то є слава!
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Ольга

А свята слава,
Як святе діло лицар будує,
Правду ставляє, кривду воює!
Будь Святославом, не Любомиром,
Ще бо кривда над усім миром,
Тура-оленя, сину, стріляй!
Всі звертають зір, куди він стріляє

Слава
Лада
Обида
Лада
Святосл.

Стріляй оленя!
Стріляй лисицю!
Встрілиш лисицю, вцілиш дівицю!
Вщасливиш миром весь рідний край!
Цитьте, я вцілю, в кого я встрілю!
Стріляє

Боги
Слава
Лада
Ольга
Боги
Святосл.

Тура-оленя, тура-оленя!
Тобі, Обидо, жура і пеня!
Жалуй, небоже, вибрав негоже!
Славно, мій сину, мій Святославе!
Тебе обстрижем при ватрі Слави!
Чекай, я скочу за ним в той гай!

Вибігає, Малуша за ним…. Довкола княгині боги беруться
в коло і співають хороводом
Гей доокола! Гей доокола!
Слава княгині, слава на віки,
Що Святослава дала Вкраїні,
Радіють гори, радіють ріки,
Радіють поля в цілій країні, –
Слава на віки!

Лине пісня над Бугом

Андрій Квасецький
ГАГІЛКИ З ОКОЛИЦЬ ВЕРХНЬОГО
БУГУ

Василь Хала
"МИ ЗРОСЛИ
У ЧУДОВІМ КРАЮ…"
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ГАГІЛКИ З ОКОЛИЦЬ ВЕРХНЬОГО БУГУ
(від Жулич, Підлисся, Ушні і довкілля)
Якщо “Русалка Дністровая” – перша книга у Галичині живою
українською мовою – виплила, як вказує назва, із Дністра, то
самим своїм походження вона завдячує насамперед Бугові. Саме
тут, біля витоків Західного Бугу, народилися двоє представників
“Руської Трійці” – Маркіян Шашкевич і Яків Головацький.
Перший у селі Підлиссі, а другий – у Чепелях біля Верхобужу
(Чепелі і Підлисся належали до Золочівського округу). У рідних
селах хлопці відчули потяг до праці на національно-культурному
полі, тут були записані перші народні пісні, що стали зародком
фольклорно-літературного альманаху “Русалка Дністровая”.
Передмову до розділу про народні пісні у “Русалці…” написав
третій представник “Руської трійці” – Іван Вагілевич. Аналізуючи
різновиди пісенних творів, він особливо виділив народні обрядові
пісні, назвавши їх золотим послідом щасливіших часів, “чесним,
святим віном1 дідів передхристових” [2, c. XIX]. Адже саме вони
своїми праслов’янськими образами і своєрідним
ритмом
яскраво передають стан народної душі.
“Танок обрядовий і голос до пісень обрядових не строїться так,
як танок і голос корчемний, – наголошував автор передмови. – В
буйній радості розсипає руса красивиця ясні бинди, як дугу по
небесах, тає чувствами, що ся місячним мрінням в гарній
бесідливості з її медових проливають усточок…”
Як зразок такої пісні Іван Вагилевич назвав гагілку “Ой
Данчику, Білоданчику”, в якій “стояча серед круга подружечків
дівиця, що проспівують, – тоє діє: розчісує косу руками, погладжує
брови, злегенька підскакує і вибирає одную з круга на своє місце
всередину” [2, c. XVIII].
Гагілку “Ой Данчику, Білоданчику”, як і інші пісні цього
циклу “Воротаре, воротаре” та “Ой ніхто там не бував, де ся явір
розвивав”, що поміщені у “Русалці Дністровій”, записав Маркіян
1

Віно – спадок, придане.
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Шашкевич. У книзі зазначено, що вони всі походять “від
Золочева”, тобто від Золочівської округи, але наймовірніше, що
гагілки записані у Підлиссю, де народився Маркіян Шашкевич, або
ж у Княжу, де зростав предтеча національно-культурного
відродження. На відміну від своїх товаришів по ”Руській Трійці”,
які здійснювали записи народних пісень під експедицій різними
місцями Галичини, Маркіян Шашкевич через стан здоров'я не міг
мандрувати і записував пісенні перлини у себе на батьківщині.
Гагілки, або, як їх іще називають, гаївки, гаїлки – “окремий
вид обрядових пісень, нечисленних щодо кількости, але визначних
своїм складом, змістом,“ – відзначав етнограф Володимир Гнатюк,
який на початку ХХ ст. зібрав і упорядкував найповажнішу збірку
цих самобутніх творів (Львів, 1909) [1, c. 1]. Хоч з того часу
пройшло більше ста років, але й тепер “Гаївки” Володимира
Гнатюка залишаються найбільшою скарбничкою цих творів.
Збірка репрезентує пісенні зразки 25 тодішніх повітів Галичини, у
тому числі і Золочівщину.
Але якщо у “Русалці Дністровій” лише в загальному вказано
місце запису і побутування цих пісень – “від Золочева”, то у
збірнику Володимира Гнатюка вже названі конкретні населені
пункти – Підлисся і Утішків, Ушня і Жуличі. Тобто, знову ж таки
рідне Маркіянове село і його недалекі сусіди над Бугом.
Володимир Гнатюк для своєї збірки “Гаївки” відібрав від
Золочівщини 17 пісенних перлин. Сім з них записані у Жуличах,
по чотири – на Ушні і в Підлиссю, а двічі представлений Утішків.
Серед авторів цих записів
найвідоміший Кирило
Трильовський – видатний громадський і культурний діяч,
засновник Січового руху у Галичині і на Буковині. До цієї справи
долучився і його син – Григорій. Їхні записи зроблені у Підлиссю,
Утішкові та Ожидові. На Ушні записи здійснювали Іван Савицький
і Лев Кузьма, а у Жуличах пісенні перлини збирав фольклорист на
прізвище Гладун. На жаль, у збірнику відсутня інформація про
нього, навіть не вказані ініціали. Не вдалося щось довідатися і
серед жулицьких старожилів – вони не пригадують місцевої
родини з таким прізвищем. Але хто б не був Гладун за
походженням – місцевим мешканцем чи фольклористом з іншої
місцевості, він, безперечно, зробив надзвичайно важливу справу,
записавши оригінальні зразки народної творчості.
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Говорячи про побутування гагілок в околицях на Верхнім
Бугом, не можна не згадати праці “Piesni polski i ruski ludu
galicyjskiego” – “Пісні польські і руські люду галицького”, що
побачила світ у Львові 1833 – на чотири роки раніше від “Русалки
Дністрової”. Її упорядник і видавець – Вацлав Залеський, який
підписався псевдонімом Вацлав з Олеська. Тим самим фольклорист
не тільки означив місце свого народження, але й місце запису
початкової частини пісень свого поважного збірника. У ньому
вперше побачили світ друковані гагілки – дві пісні польською
мовою ( “Зельман”, “Галя”) і три руською (українською) – “Дівоча
краса”, “Льон”, “А ми просо сіяли…”. Щоправда, українські твори
були подані польською (латинською) абеткою.
Побутує версія, що Вацлав з Олеська використав у своєму
збірнику деякі фольклорні записи представників “Руської Трійці” –
Маркіяна Шашкевича і Якова Головацького.
Визначальною особливістю гагілок-гаївок є, безперечно, дуже
короткий період виконання – Великодні свята. В одній з пісень
мовиться:
Моя мила гаївко,
Ой жаль тебе тілько!
В неділю сі зачила,
В вівторок сі скінчила.
Іншою характерною прикметою гагілок є дівчачі хороводи.
Здавна виводили гагілки лише дівчата, створюючи коло на лузі
або біля церкви.
Особливої атмосфері молодіжній забаві додавали жартівливі
куплети, що стосувалися дівчат, які “гагілок не виводять”, а “поза
тином заглядають, // там де хлопці в карти грають”. Нерідко
дівчата намагалися роздразнити різними насмішками і самих
парубків:
А ви хлопці, встидайтесі,
Та й в гагілки не бавтесі,
Ви до того не виросли,
Лиш до ціпа та й до коси;
Лиш до ціпа та й до рала,
Та й до коршми “гоццадрала”.
Після таких кпинів хлопці нерідко намагалися спростувати
зневажливу оцінку і гагілка переростала у спільну забаву.
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У 70-80-ті роки ХХ ст. жулицька молодь здебільшого
виводила гагілки біля церкви. У хороводному дійстві разом з
дівчатами майже завжди брали участь парубки. Особливо
популярними були твори, присвячені знесенню панщини.
Веселая гагілонька,
Скінчилася панщинонька…
Перевеслом вперезався,
Хлоп на пана перебрався.
В солом’янім капелюсі:
– А я пана не боюсі.
У нашому виданні ми пропонуємо читачам давні тексти
гагілок не лише з Жулич, але й з сусідніх сіл – Ушні, Утішкова,
Підлисся, а також від Маркіяна Шашкевича та Вацлава з
Олеська. Бо ж жулицькі записи належать не тільки жуличанам, а
записані у сусідніх поселеннях твори, без сумніву, були знаними
тою чи іншою мірою у Жуличах. Для порівняння можемо взяти
хоча б гагілку “Білоданчик”, варіанти якої
записані
М.Шашкевичем, найймовірніше, у Підлиссю, і Гладуном у
Жуличах, або ж “Цінність дівчат”, що зафіксована у Вацлава з
Олеська, а інший варіант занотував І. Савицький на Ушні. Тож з
надією на щасливий вік гагілки у рідному краї подається ця
добірка пісень.
Андрій КВАСЕЦЬКИЙ
Двохорові гаївки
ПРОСО
А ми просо сіяли, сіяли,
Ой Дід2, Ладо, сіяли, сіяли.
А ми просо витопчем, витопчем,
Ой Дід, Ладо, витопчем, витопчем.
2

В інших варіантах цієї гагілки не Дід, а Див.
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Та чим же вам витоптать, витоптать?
Ой Дід, Ладо, витоптать, витоптать.
А ми коні випустим, випустим.
Ой Дід, Ладо, випустим, випустим.
А ми коні переймем, переймем,
Ой Дід, Ладо, переймем, переймем,
Та чим же вам перейнять, перейнять?
Ой Дід, Ладо, перейнять, перейнять.
Ой шовковим неводом, неводом,
Ой Дід, Ладо, неводом, неводом.
А ми коні викупим, викупим,
Ой Дід, Ладо викупим, викупим.
Та чим же вам викупить, викупить,
Ой Дід, Ладо, викупить, викупить.
А ми дамо сто рублів, сто рублів,
Ой Дід, Ладо, сто рублів, сто рублів.
Не радо нам тисячи, тисячи,
Ой Дід, Ладо, тисячи, тисячи.
А ми дамо дівицю, дівицю,
Ой Дід, Ладо, дівицю, дівицю.
Ой тото нам надобно, надобно, .
Ой Дід, Ладо, надобно, надобно..
Від Вацлава з Олеська [3, c. 53].
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МОСТИ
Два парубки беруться за руки, а дівчата постають за ними і
співають:
Дівки:

1. Пустите нас, пустите нас,
2. До винної варти!
Парубки: 3. Не пустим вас, не пустим вас
4. Мости поламати.
Дівки:
5. А ми мости направимо,
6. Вам дівчину зіставимо,
7. Сами поїдемо.
Тоді парубки підносять руки, дівчата переходять, а перед
останньою спускають руки і питаються, кого вона любить, і аж як
покаже кого, тоді підносять руки і пускають її.
Записав Л. Кузьма в Ушні коло Сасова [1, c. 21].
Варіант із Утішкова, Золочів. пов., зап. Гр. К. Трильовським,
має такий початок:
Зайцю, заяченьку,
Не топчи петрушечки,
Парубкам до юшечки,
Бо то парубки їдять.
ЦІННІСТЬ ДІВЧАТ
Дівчата (часом і хлопці) стають у колесо і всі співають:
Ой на горі лен, лен,
На долині мак, мак;
Мої милі паняночки,
Просили вас соколочки,
Поставайте враз, враз!
При тім показує одна дівчина всякі рухи, котрі ціле колесо
виконує: напр. руки до гори, сплеснути руками, уклонитися,
присісти і т. д.
Записав Ів. Савицький в Ушні Золочів. пов., 1904 р. [1, c. 24].
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* * *
Ой на горі, ой там льон,
На долині зеленинка;
По три гроші молодець,
По таляру дівка,
По тисячи жінка.
Мої милі матіночки,
Просили вас панєночки
Потупайте враз, враз!
Від Вацлава з Олеська [3, c. 52].
БІЛОДАНЧИК

Ой Данчику, Білоданчику,
Поплинь, поплинь, по Дунайчику,
Розчеши коси росі,
І чорненькії брови;
Возьмися за підбоки,
Покажи свої скоки;
Возьмися за підвижки,
Шукай собі товаришки –
Вибери собі другу
З калинового лугу.
Записав М.Шашкевич

[2, c. 43].

* * *
Ти Танчику, Білобранчику,
Поплинь, поплинь по Дунайчику
Розчеши косу росу
І чорненькії брівця,
Щоби були, як маківця;
Та возьми ся за підбоки,
Та покажи свої скоки;
З під зеленого лугу,
Вибирай собі другу.
Записав Гладун, село Жуличі, пов. Золочів, 1884 р. [1, c. 33].
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ВОРОТАР
– Воротаре, воротаре,
Вітвори воротонька!
– А хто воріт кличе?
– Князеві служеньки.
– А що за дар везуть?
– Ярії пчолоньки.
– Ой ще ж бо нам мало!
– А ми вам додамо.
– А що ж нам додасте?
– Молоду дівоньку
В рутянім віноньку.
Записав М.Шашкевич
*

*

[2, c. 42-43].

*

– Воротарю, воротарю,
Отвори, отвори ворота.
– А хто в воріт кличе?
А хто в воріт кличе?
– Паньскії служеньки,
Краснії дівоньки.
– А що за дар везуть,
А що за дар везуть?
– Ярії пчілоньки,
Ярії пчілоньки.
– Нам бо того мало,
Нам бо того мало!
– Ми бо вам додамо,
Ми бо вам додамо.
– Що ж ви нам додасте,
Що ж ви нам додасте?
– Красную дівоньку,
Красную дівоньку.
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Потім переходять попід руки других і співають:
– Плетем, плетем ліс, ліс,
На парубки біс, біс,
А на дівоньки,
Рутянні віноньки.
Зап. Лев Кузьма в селі Ушні к. Сасова [1, c. 37].
ЗЕЛЬМАН
При цїй гаївцї діляться дівчата на дві групі; звичайно одна
сидить (в деяких околицях стоїть), а друга, співаючи, підходить до
неї. Та, що сидить, починає першою співати:
Їде, їде Зельман, їде, їде єго брат!
Їде, їде Зельманова і братова,
Вшицка єго родзїна!
Чого хоче Зельман, чого хоче єго брат!
Чого хоче Зельманова і братова,
Вшицка єго родзїна!
Гречной панни Зельман, гречной панни єго брат!
Гречной панни Зельманова і братова,
Вшицка єго родзїна!
На який хліб Зельман, на який хліб єго брат?
На який хліб Зельманова і братова,
Вшицка єго родзїна!
На хлопський хліб Зельман, на хлопський хліб єго брат,
На хлопський хліб Зельманова і братова,
Вшицка єго родзіна!
А ми панну мамо, на хлопський хліб не дамо!
Їдж преч Зельман, їдж преч єго брат,
Їдж преч Зельманова і вшицка єго родзїна!
Від Вацлава з Олеська [3, c. 49]. Под. в скороч. варіанті.
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КАЧУРИК
Та сидить качур, та сидить качур
Та в горохвянім вінку,
Вибирай собі, качуреньку,
Щонайкращу дівку.
З-під зеленого лугу,
Вибирай собі другу.
Зап. Гладун, село Жуличі, пов. Золочів, 1884 р. [1, c. 57].
ГАЛЯ
Дівчата стають у колесо, а одна (декуди дві) йде до середини.
Хор зачинає:
– А чому ти не танцюєш, Галю, Галю?
– Бо не маю черевичків, кавалєру.
– Ой куплю я черевички, Галю, Галю!
– А я тобі подякую, кавалєру.
Далі питають знов дівчину, чому не танцює, а вона відповідає,
що не має спідничини, запасчини, горсетини, спенцирини, хустини,
стонжини, коралів, а у кінці - віночка. Коли кавалєр приобіцяє їй
усе те справити, тоді гаївка кінчиться.
Від Вацлава з Олеська [3, c. 51-52].

ХЛОПЕЦЬ НЕ МАЄ ОХОТИ ЙТИ
ДО ДІВЧИНИ
Чом, чом, миленький,
Чорнобривенький,
Чом ти в мене не буваєш?
Знать ти сорочки не маєш?
Ой маю я, маю дві,
Біленькії обидві,
Но не маю охотоньки,
Та до тебе сиротоньки!
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Чом, чом, миленький,
Чорнобривенький,
Чом ти в мене не буваєш?
Знать ти споднів не маєш?
Ой маю я сподні, маю двоє,
Біленькії обидвоє,
Но не маю охотоньки,
Та до тебе сиротоньки!
Чом, чом, миленький,
Чорнобривенький,
Чом ти в мене не буваєш?
Знать ти шапки не маєш?
Ой маю я, маю дві,
Чорненькії обидві,
Но не маю охотоньки,
Та до тебе сиротоньки!
Чом, чом, миленький,
Чорнобривенький,
Чом ти в мене не буваєш?
Знать ти чобіт не маєш?
Маю пару, маю двоє,
Глянцовані обидвоє,
Но не маю охотоньки,
Та до тебе сиротоньки!
Чом, чом, миленький,
Чорнобривенький,
Чом ти в мене не буваєш?
Знать ти свити не маєш?
Маю свиту, маю дві,
Сивецькії обидві,
Но не маю охотоньки,
Та до тебе сиротоньки!
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Чом, чом, миленький,
Чорнобривенький,
Чом ти в мене не буваєш?
Знать ти камізельки не маєш?
Маю камізельку, маю дві,
Чорненькії обидві,
Но не маю охотоньки,
Та до тебе сиротоньки!
Чом, чом, миленький,
Чорнобривенький,
Чом ти в мене не буваєш?
Знать ти пояса не маєш?
Маю я пояс, маю два,
Шморгатії обидва,
Но не маю охотоньки,
Та до тебе сиротоньки!
Чом, чом, миленький,
Чорнобривенький,
Чом ти в мене не буваєш?
Знать ти хустки не маєш?
Маю хустку, маю дві,
Шальонові обидві,
Но не маю охотоньки,
Та до тебе сиротоньки!
Чом, чом, миленький,
Чорнобривенький,
Чом ти в мене не буваєш?
Знать ти перстені не маєш?
Маю перстень, маю два,
Срібненькії обидва,
Но не маю охотоньки,
Та до тебе сиротоньки!
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Чом, чом, миленький,
Чорнобривенький,
Чом ти в мене не буваєш?
Знать ти грошей не маєш?
Маю, маю, маю гроші,
Но дівчата не хороші,
Тай не маю я охотоньки,
Йти до тебе сирітоньки.

Записав Ів. Савицький в Ушні Золочів. пов., 1904 р. [1, c.73-74].
СВАХИ
Ой свань, свань, та сваненьку,
Та твоя дочка неробітничка;
Та пішла до коров,
Її бугай поколов!
Ой свань, свань, та сваненьку,
Та твоя дочка неробітничка;
Та пішла до коней,
Її кінь укусив.
Ой свань, свань, та сваненьку,
Та твоя дочка неробітничка;
Та пішла до овец,
Потовк її баранец.
Зап. К. Трильовський в Підлиссю [1, c. 80].

ДУБРОВА
Там вербова кладочка лежала, лежала,
Там по ній травка полягла, полягла,
Либонь та кладочка зогнила!
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Де ви, паняноньки бували,
Як ті дібровоньки палали?
Як ті дібровоньки гасили,
Коновками воду носили?
Кілько в коновоньці водиці,
Тілько в паняночках правдиці.
Де ви, парубочки, бували,
Як ті дібровоньки палали?
Як ті дібровоньки гасили,
Решетами воду носили?
Кілько в решеті водиці,
Тілько в парубочках правдиці;
Кілько в решеті дірочок,
Тілько в парубочків кольочок.
При цій гаївці ходять колесом.
Зап. Кирило Трильовський в Підлиссю [1, c. 98].
Однохорові

гаївки

ДІВОЦЬКА КРАСА
– А вже весна вскресла,
Щожесь нам принесла?
– Принесла вам русу косу
Дівоцькую красу.
Дівоцькая краса,
Як в літі роса,
В керниці виправна,
В кімнаті вішана.
– А вже весна вскресла,
Щожесь нам принесла?
– Принесла вам русу косу
Парубоцьку красу.
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Парубоцька краса,
Як в літі роса,
В калюжі виправна,
На плоті вішана.
Під столом качана,
В лахман завивана.
Від Вацлава з Олеська [3, c. 53].

ГАЇВКА ПРО ЗНЕСЕНЄ ПАНЩИНИ
Ти сивая зазуленько,
Закуй, закуй жалібненько!
А чи я вам не кувала,
Як панщина дякувала?
Тепер вам гаївка мила,
Панщина ся встановила.
Вже ті пани пішли в кути,
Що отримали в нас прути.
Хлопи ходять, люльки курять,
Пани ходять тай ся журять,
Якби хлопів зачепити,
Щоби гроші заробити.
Тепер нам гаївка мила,
Паньщина ся встановила:
Господарам горівку пити,
Бо паньщини не робити.
Тепер нам гаївка мила,
Паньщина ся встановила:
Господиням довго спати,
Бо панщини не видати.
Тепер нам гаївка мила,
Панщина ся встановила:
Панянкам в злоті ходити,
Бо панщини не робити.
Зап. Гладун, село Жуличі, Золочів. пов. 1884 р. [1, c. 151].
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ОЙ НІХТО ТАМ НЕ БУВАВ…
Ой ніхто там не бував,
Де ся явір розвивав.— Ой яворе, [явороньку зелененький!] ..
Дві зороньці ясних,
Дві дівоньці красних.— Ой яворе!..
А єдна ми красна
В селі Оленонька.— Ой яворе!..
А друга ми красна
В селі Кулинонька.— Ой яворе!..
А на Івасеві
Вишита сорочка.— Ой яворе!..
Ой хто ж то му вишивав?
Прокопова дочка.— Ой яворе!..
А на Оленоньці
Трясущий віночок.— Ой яворе!..
Ой хто ж то їй купував?
Степанів синочок.— Ой яворе!..
А на Миханеві
Вишита сорочка.— Ой яворе!..
Ой хто ж то му вишивав?
Андрієва дочка.— Ой яворе!..
А на Кулиноньці
Трясущий віночок.— Ой яворе!..
А хто ж єго купував?
Миронів синочок.— Ой яворе!..
Записав М.Шашкевич

[2, c. 45].

ЧУДЕСНИЙ КОРІНЬ
Там на ставу, на ставу
Писар гуси заганяв,
Гу-гу, гу-га-га, писар гуси заганяв.
Писар гуси заганяв,
На молодці поморгав
Гу-гу, гу-га-га, на молодці поморгав
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Ой молодці, молодці,
скажіть моїй дівочці;
Гу-гу, гу-га-га, скажіть моїй дівочці.
Нехай вона замуж йде,
Бо за мене не піде.
Гу-гу, гу-га-га, бо за мене не піде.
Бо я писар молодий,
Ще й до того богатий.
Гу-гу, гу-га-га, ще й до того богатий.
Трийцять коний на стайни,
Сорок овець в вівчарни.
Гу-гу, гу-га-га, сорок овець в вівчарни.
Ялівнику без ліку,
Скриня гроший в стибнику,
А дівчина в літнику.
Гу-гу, гу-га-га, а дівчина в літнику.
А дівчина молода
Вискочила з города,
Накопала коріння
З-під білого каміння.
Гу-гу, гу-га-га, з-під білого каміння.
Поставила на жару,
Кіпи корінь помалу.
Гу-гу, гу-га-га, кіпи корінь помалу.
Єще корінь не вкіпів,
А вже писар прилетів.
Гу-гу, гу-га-га, а вже писар прилетів.
А чого ти прилетів,
Колись мене не хотів?
Гу-гу, гу-га-га, колись мене не хотів.
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Якби я тя не хотів,
Я б до тебе не летів,
Гу-гу, гу-га-га, я б до тебе не летів.
Ой всьой я вже світ зійшов,
Ще-м такої не найшов.
Гу-гу, гу-га-га, ще-м такої не найшов.
На станочку тоненька,
На личеньку біленька,
На личеньку рум’яна,
На серденьку кохана.
Гу-гу, гу-га-га, на серденьку кохана.
Не сам я ту прилетів,
Привіз мене сивий кінь,
Привіз мене сивий кінь
До дівчини на привіт.
Гу-гу, гу-га-га, до дівчини на привіт.
Зап. Гладун, село Жуличі, пов. Золочів, 1884 р. [1, c. 203-204].

У ЧУЖОЇ МАТЕРИ
А дібровная зозуле, та не куй мені в дуброві,
Не збуди матінки в коморі, в коморі.
Бо моя матінка старая, старая,
Ще й до того чужая, чужая.
Скаже она мені робити, робити,
Та й на гору камінь точити, точити.
Ой поточу я перстенец, а всі парубочки у танец.
Ой поточу я долотце, а всі парубоньки в болотце.
Записав Л.Кузьма в Ушні, Золочів. пов. [1, c. 211].
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ГОРОШОК
Вийшла весна з квітами,
Ідуть мужі з плугами,
Виорали три луги,
Засіяли горошок.
Роди, боже, чотири,
Щоб ся хлопці женили.
А всім хлопцям по стручку,
Но одному не стало,
Бодай з него свистало.
Но одному толубець,
Що найбільший молодець.

Зап. Гладун, село Жуличі, повіт Золочів, 1884 р. [1, c. 219].
БАРВІНОК
Там на крутій горонці
З’їжджаються молодці;
Молодці ся з’їжджають,
Ворон коня сідлають.
Межи ними оден подобен
Пустив коня сідлати,
Сам пішов зіля копати.
Роман зіля копає,
Та сам єго не знає.
Поніс єго на раду
Межи господарську громаду.
Господарі го не знали,
Тай го в рученьки не брали.
Там на крутій горонці
Роман зіля копає,
Та сам єго не знає.
Поніс єго на раду
В господиньску громаду.
Господині го не знали,
Та й в рученьки не брали.
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Там на крутій горонці
Роман зіля копає,
Та сам єго не знає.
Поніс єго на раду
Межи дівоцку громаду.
Дівчата го пізнали,
Та в рученьки забрали:
Ти зіленько барвінець,
Дівчатонькам на вінець.
Ти зіленько барвінець,
Заганяти парубки в свининець.
Ти зіленько лотота,
На парубки сліпота.
Зап. Гладун, село Жуличі, пов. Золочів, 1884 р. [1, c. 220-221].
ТРАВА
Ти травко, ти муравко,
Чом ти не зелена?
Чи тя коні витоптали,
Чи тя гуси вискубали?
Мене коні не топтали,
Ані гуси не скубали;
Потоптали мя паняночки
Червоними чобітками,
Золотими підківками.
Потоптали мя парубочки
Личаними чобітками,
Деревляними підківками.
Зап. Гладун, село Жуличі, повіт Золочів, 1884 р. [1, c. 224].
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Василь Хала:
”МИ ЗРОСЛИ У ЧУДОВІМ КРАЮ…”
У 2011 році побачила світ дебютна поетична збірка ”Осінь

сипле золото” Василя Хали – уродженця Жулич, педагога за
професією, патріота за покликанням і лірика за станом душі.
Мабуть, тому його твори не тільки співзвучні новітній добі, але й
вирізняються особливою авторською інтонацією, філософською
зрілістю і весняною свіжістю образів.
Перша літературна ластівка Василя Хали потішала нас, коли
автор досягнув полудня віку, однак за духовними вимірами – це
тільки весна, що віщує нам багато цікавих і яскравих поетичних
зустрічей.
Андрій Квасецький
ІДЕЯ
Ми не служим Ідеї.
Чи доба вже не та?
Не повісять не реї,
Не приб'ють до хреста,
Не вкоротять і шиї,
Не спалять на вогні.
І тюремнії мури
Не такі вже страшні.
Але цій епопеї не настав ще кінець!
Тих, хто служить Ідеї, доганяє свинець,
Наготові отрута, точний план ДТП,
Жде їх ненависть люта старих слуг КДБ.
Ми не служим Ідеї,
Щось змаліла душа.
Манять нас привілеї,
Добрий куш бариша;
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Золоті прибамбаси,
Шелест нових купюр,
Дорогі лімузини,
Плаття щоб от кутюр...
Ми не служим Ідеї, бо її в нас нема.
Може наша Ідея розіп'ялась сама?
2007

СТАРІ БАНДЕРІВЦІ
Батькові
Доживають хлопці, доживають дні,
В серцях залишились спогади одні:
Як за Україну йшли в тісних рядах,
Молодість в криївках, тюрмах, таборах.
Ясні, сивочолі, ще вогонь в очах,
Їм в тенетах смерті був незнаний страх,
А життя вершилось на чужих штиках,
Каторгах, етапах ген по Сибірах.
Груди не в медалях і не в орденах,
Не жаль свої долі, за Вкраїну страх.
Що ми за держава? У чиїх руках?
Їх хочуть не знати, там десь у верхах.
Хлопці-соколята, України цвіт,
Дай же Бог дожити Вам до сотні літ,
Й бачить Україну, що вийшла з пітьми,
За що йшли на муки і вмирали Ви.
2009
ФОСФОРНА АВАРІЯ
Не назву це поступом, чи новітнім злом,
Травимося фосфором, а було ж ядром!
Нас морили голодом, водили на сніг,
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Відрубані голови падали до ніг.
Люто покалічені вогнем і мечем,
В нас горлянки луджені плавленим свинцем.
Дерли шкіру заживо, садили на паль,
Катували до смерті, ламалася сталь.
Нашим трупом всіяна тундра і тайга,
Вся Сибір незміряна, дика Колима.
Де концтабори були, в шахтах, рудниках,
Під кожною шпалою там лежить наш прах.
Із доброю долею щось не повело.
Часто виживали ми всім смертям на зло.
Пересік історію наш кривавий слід.
Але ж невгамовні ми! І після всіх бід
П'ємо гірку тонами, хворієм на СНІД,
Гинем від наркотиків і від ДТП...
Поможи, о Господи, не звести себе!
22.07.2007.
Львів-Ожидів
ВИБОРИ ПО-НАШОМУ
Вибирали лівих, вибирали правих;
Вибирали славних, вибирали знаних;
Вибирали чесних і найдостойніших;
Вибирали мудрих та найрозумніших.
Вибрали ж найперших, дали привілеї:
Хитрих олігархів, багатих євреїв,
Пізніх комуністів – московських лакеїв,
Псевдо лібералів – чистих фарисеїв,
Квазідемократів та політ пігмеїв.
Важко вибирали, на гущі гадали,
Не кого хотіли, а тих, кого мали.
Заварили, брате, ми солену кашу,
Будемо хлебтати, така доля наша.
2006
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ЯКОСЬ МИ ІШЛИ В ЄВРОПУ
Українці йшли в Європу,
Вже минули з п'ять полів,
Потім взяли трохи вліво
І прийшли до... москалів?
Чому браття ми змилились?
Віху вибрали не ту?
Найкоротший шлях в Європу
Не лежить через Москву.
Може компас нас підводить,
В аномалію попав?
Може вектор колобродить,
Силу повну не набрав?
А можливо, хтось нас водить,
Як євреїв в давнину,
По дорозі розставляє
Чи туман, а чи пітьму?
І ми ходимо кругами
Наче той незрячий дід:
Зранку йдемо у Європу,
А в Росію на обід.
І себе самі ми дурим,
Не одну вже сотню літ,
Вирушаємо на Захід,
А приходимо на Схід. На Схід!
То ж коли бо вже прозрієм,
Й зрозуміємо коли,
Між двома стогами сіна?
(Такі і крім нас були)
Так нікуди ми не прийдем
І від себе не втечем.
Нам би цей Гордія вузол
Розрубати та мечем.
Але я чомусь не вірю
У легенди і казки,
Нас між Заходом і Сходом
Розіп'яли навіки.
2007
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ЗАРОБІТЧАНСЬКІ
Осінь сипле золото,
А на душі ще молодо,
І ми вирушаємо у далеку путь.
Обнімаємось з дітьми,
Проводжають зі слізьми.
Осінь сипле золото
І дощі ідуть.
Не страшні нам холоди,
Ми повернемось сюди,
Тут все найдорожче у житті.
І старий батьківський дім,
Яблуневий сад при нім,
Де колись ми були молоді.
Битий шлях нам стелиться,
Усе перемелиться.
Вітер грає музику
На тугій струні.
Осінь сипле золото,
Золото-поколото.
Догорає літо на її вогні.
2008
ЛАВРА
Над покровом століть
Вознеслась Ти твердинею з каменя.
І назавжди залишишся
Символом Віри Хреста.
Щоб указувать путь,
Що лежить через каяння
До незнаних вершин
Неземного буття.
Твій духовний нектар
На віках що настояний,
Оживляє нам душі
І лікує їх знову і знов.
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Ми ж ідемо сюди
Очерствілі, розбиті, утомлені
І встають перед нами
Віра, Надія, Любов.
Чередою пройдемо,
Шліфуючи камені,
Та зітремось у порох,
Інакше нема вороття.
Тільки дух, що в горнилі
Твоїм переплавлений,
Піднесе нас тоді
До нового буття!
2007
ЛЕГЕНДА ВЕСНИ
В дзеркальце озерне
Впала неба синь,
Потонула в сині
Озера глибінь.
У білім віночку
Юна, чарівна
Задивилась в воду
Дівчина-весна.
Чи на свою вроду,
Чи на диво-світ?
І з її віночка
Розгубився цвіт.
На холодну землю
Впали пелюстки,
Розтопили кригу
І зійшли... квітки.
Ще такі холодні,
Білі, крижані,
Руки опікають
Холодом землі.
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Усю довгу зиму
Чекаємо ми:
Проліски!
Дарунок
Ранньої весни.
В дзеркальці озернім
Б'є проміння з дна,
Дивиться у воду
Дівчина-весна.
2007
ЧЕРЕШНЕВИЙ ЦВІТ
То не пізній сніг сипле із небес
І не водять танці сніговії,
Опадає цвіт, черешневий цвіт,
Срібним пухом на траві біліє.
Черешневий цвіт засипає світ,
Падає на плечі, на долоні.
Черешневий цвіт покидає світ,
Залишає білий слід на скроні.
Все летять, летять білі пелюстки
І танцюють вальси з вітром,
Над ними встають райдуги-мости.
А весна вирує цвітом.
Черешневий цвіт засипає світ,
Падає на плечі, на долоні.
Черешневий цвіт покидає світ,
Хай зародять ягоди червоні!
2006
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ФЕСТИВАЛЬ
Ми зросли у чудовім краю,
З теплим сонцем і травами з росами,
А найпершу стежину свою
Протоптали ногами ще босими.
Загубилась вона у полях
Із хлібами в жнива золотистими,
Між дерев у тіні, у гаях
Із джерелами свіжими, чистими.
Фестиваль, чути дзвони твої урочисті.
Фестиваль, де джерела шумлять наші чисті.
Фестиваль, друзі разом зібрались кругом.
Фестиваль, лине музика в небо над Бугом!
Ми купались у хвилях весни,
І кохались під зорями ясними,
Відзивались на клич далини,
Розійшлися дорогами власними.
Та сьогодні зібрались сюди,
Вже змужнілі і тілом, і духом,
Щоб напитись святої води
З найчистіших джерел понад Бугом.
Фестиваль, чути дзвони твої урочисті.
Фестиваль, де джерела шумлять наші чисті.
Фестиваль, друзі разом зібрались кругом.
Фестиваль, лине музика в небо над Бугом!
Фестиваль...
2009
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МАТЕРІ
Зі струн душі зриваються слова
І лине музика чарівна.
Хвала, о Господи, хвали
За кілька тих рядків нерівних.
Чому рука моя слабка
І в ній не можу я тримати
Ні пензля, а ні полотна,
Щоб Вас, о мамо, написати.
Коли Ви були молода,
Ріка життя текла бездонна,
Ви б сяяли із полотна
Мов Рафаелева Мадонна.
Життя віддали нам сповна,
Згасає моя ненька,
І з сумом дивиться на світ,
Немов Рембрантова Старенька.
2009
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Післямова

У ПОШУКАХ ГРААЛЯ,
або Кілька слів про дійових осіб книги,
про автора-упорядника і його співавторів
Писати про журналіста і видавця, котрий ще зумів поєднати
іпостась літератора – справа не з легких. Хоча б, здавалося, знаєш
Андрія Квасецького упродовж 30 (!) років. Того козака, що
преречено приручив (Боже, як добром наврочено!) себе до інших
маєстатних краєвидів-обрисів – ”малого Відня” (Чернівців) –
Буковини.
Але писати треба. Є, так би мовити, інформаційний привід. У
світ виходить (скажи, козаче, скільки таких літературних знахідок
іще приховуєш?) книга з… орбітальної станції його дитинства.
Правду хтось мовив, що довга і тривала віддистанційованість
змушує, точніше, спонукає творити. Може, й солодкий дим малої
чи великої батьківщини!
Якщо перше враження, то, без сумніву, вгадується: це – він. Ні,
це аніскільки не супровід чи орієнтир твору Євгена Плужника. Але
напрям – правильний. До цілковито неупередженої харизматичної
натури того літописця свого часу (дитинства), котрий спрагло
вбирав у себе, у своє майбутнє Слово, найважливіший інтонаційний
аспект: і це – знадобиться!
Може, цей штрих розкріпачив душу і авторучку автора цих
рядків, аби сягнути дивовижного краю, звідкіля Андрій
Квасецький. До речі, він зізнався перед врученням друкопису
книги: десятки років збирав по зернині істину життя рідної
закутини, аби у часі не міліло відоме досі. А після ”досі”, якщо не
продовжити цієї справи, оте відоме може відшаруватися, як і все,
що воліє заглиблюватися у землю і вже виконувати іншу функцію –
накопичувальну. Такого собі процесу пластування.
Майже 300 сторінок запалили душу своєрідним бікфордовим
шнуром, так би мовити ”зальвівський” горизонт – у радіусі близько

382

Василь Джуран

100 кілометрів на схід від міста Лева – не сприйняв би із першої
спроби, якби не свято законо закономірність: упродовж 1982, 1983 і
1984 років студенти Львівського університету допомагали жителям
сіл Конюшків і Сиданівка Бродівського району у зборі хмелю.
Транзитом зорова пам'ять фіксувала станції. На відстані 30 літ вони
записані не у нотатнику, а … в очах: Красне, Ожидів… А зовсім
поруч – Білий Камінь, Жуличі…
Коли на цій дистанції років читаєш історії, бодай приблизні за
географічним розташуванням, не силкуєшся, а таки уловлюєш
писане Квасецьким.
Вразила постать поета Василя Пачовського. Він через
історичний аспект зумів вивести привабливу форму періодизації
України. Усе скидається гей би на ромашку, коли у дитинстві діти,
общипуючи пелюстки, шепотіли устами у якомусь магічному
трансі-сподіванні: любить – не любить.
Ми, усі дорослі покоління, чомусь мало тяжіємо до цієї
чесноти. Результат – на долоні! Періодизація, тобто поділ на групи.
Василь Пачовський ніби вигрібає з попелу ці живлючі іскрини,
якими освітлює шлях на руїнах, на румувищі. До речі, за його
визначенням, ”сонцем Руїни” є ніхто інший, як Михайло
Дорошенко.
Отож проблема національної відданості, гідності і зрадництва.
Часи минають, а проблема та ж.
Пачовський ”підраховує” чотири держави України. Першу,
княжу, заневолили міжусобицями і чварами, з чого скористалися
татарські люди. Другу, козацьку, – зруйнували самовирізуванням.
Гетьманську,
третю,
підступно-жорстоко
одурманив
”соціалістичний обман жидівського раю”. Пророкуючи постання
четвертої – нинішньої, Пачовський застерігав, що Україна
потребує не усуцільненої ейфорії, а стійкої оборонності від
корозії небезпеки, що, не дай Боже, може призвести до зворотних
процесів, коли не бути діяльним.
Творчість Пачовського великомасштабна. Саме в сенсі любові
до України. Тому не випадково при постановці його драми ”Сонце
Руїни” отримала крила пісня ”Ой у лузі червона калина” як
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квінтесенція мрій і сподівань автора.
Це високодуховна піснямелодія на особливому рахунку в українців: входить до ”трійки”
тих шедеврів, коли люди слухають їх стоячи. А вперше таким
чином її привітали на початку 1914 року у Самборі, на прем'єрі
”Сонця Руїни”, яку здійснив Львівський театр ”Руської Бесіди”
(режисер-постановник – товариш Василя Пачовського по ”Молодій
Музі” Степан Чарнецький).
Недавно схвилював такий приклад. На концерті Михайла
Поплавського його студенти виконували ”Реве та стогне Дніпр
широкий”, простора зала піднялася і теж співала. Отакі підходи
ламатимуть вчорашні стереотипи мислення. Отакі факти.
То це – уже четвертий твір.
І ще одне. Поет прорік: ”Чуже – святе, своє – щонайсвятіше”.
Добротворення, милосердя, благодійництво мають переважно
протилежний ефект. У Пачовського, котрий навчав 4-х синів отця
Дяківа, трапився випадок, що міг би повністю перекреслити творче
життя. Коли Василя, національного ”радикала”, викинули із
Золочівської гімназії і всіляко цькували, саме батько цих дітей –
москфофіл! – порятував початкуючого письменника, надавши йому
прнтулок. Йдеться про закони людяності, їх виконання навіть за
найнесподіваніших ситуацій, пов'язаних з чинами, посадами, коли
честь мундира – понад усе. Як за Ніцше.
Андрій Квасецький уміло шукає і добирає відповідне тло для
літературно-мистецького угруповання ”Молода муза”, що
упродовж 1907-1914 років діяло у Львові. Його представники
хотіли конче позбутися побутового етнографізму.
Що характерно, паралельним курсом ”ішла” й ”Молода
Польща”, у якій – Василь Стефаник, Богдан Лепкий. Саме так. Про
це ж далеко не всі знають.
За стежину модернізму ратували Леся Українка, Михайло
Коцюбинський, Ольга Кобилянська.
Віденський період теж не без Пачовського. Тут він на повен
”хід” розгортає із друзями бурхливу видавничу справу.
Всюдисущого Пача (скажемо й так) вабить і Срібна земля – Срібна
Русь, тобто Закарпаття. Що то означає знати свої глибокі корені.
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Його поема ”Сріберний дзвін” – це наскрізь пронизана дума про
Україну. Срібний дзвін на Закарпаття привезла донька Ярослава
Мудрого, коли виходила заміж за угорського короля Андрія. Дзвін
– духовний оберіг, тривожний гомін у час небезпеки. Мудрий
народ з наближенням лихоліття закопав скарб. Аж 1917 року у
Богоревиці роздобули його, та ”нова влада” робила на уламкирештки, щоб… дзвін не скликав народ до гурту.
На тернистому шляху Пачовського ”виросла” дуель його із
Корнійчуком стосовно української мови. Андрій Квасецький
влучно підкреслює: ”А серце не може плакати чужою мовою…”
Автор нарисів про рідний край, історичні постаті, що
повнокровно постають на сторінках книги, яка ось-ось побачить
світ, – це той формат, який прояснює у своїй суті чимало забутого.
Устами Пачовського пан Андрій мовить: ”Доки ми є поневолена
нація, поти мистецтво мусить заступати храм держави!”
Який колоритний образ! У ньому ніби згусток крові. Того, хто
мовив про себе, як ”останнього невольника”, котрий помре навесні.
Іще один штрих до портрета Поета з Андрієвих країв. Микола
Євшан, що влітку 1914 року разом з Ольгою Кобилянською
гостював у селі Лука Заставнівського району Чернівецької області у
Сидонії Никарович, перед початком Першої світової війни, сказав,
що Василь Пачовський ”добрий психолог козаччини”.
Чому найбільше акцентую увагу на постаті Поета? Маловідомі
сторінки шукають розкоші у наших днях. Треба завдячити і
Квасецькому за осяяну людину з минулого, за уміння покласти і
свій камінь у підмурівок Нації, за естафету пам'яті, яка здатна жити
тільки тоді, коли є у поколіннях гідні знаменитості.
У Жуличах понад два десятки літ парохував дід Маркіяна
Шашкевича Семен, проводив свої дитячі дні батько Семен…
Маркіян зростав біля гори Лисої, або Білої, на правому березі Бугу,
а Василь Пачовський – на лівому березі, на осонні сусідніх гір –
Високої, Широкої і Сторожихи. Вишньою знаковою точкою для
обох юнаків, хоч у різні періоди, став Львівський університет¸ який
освятив їхні наміри служити рідному народу. В орбіту їхнього
силового поля потрапили і Чернівці – столиця зеленої Буковини.
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Маркіян Шакевич ніколи не бував на Буковині, але тут багато
років проживав один з його побратимів по ”Руській Трійці” Микола
Устиянович – відомий поет, автор пісень ”Верховино, світку ти
наш”, ”Гей браття опришки” і першої відомої присвяти організаторові й керівникові ”Руської Трійці”, написаної в кінці 1836 р.:
”Прелюбезному другу нашому Руслану Маркіяну Шашкевичу в
день імені єго”. Буковинці знали і шанували пробудителя Галицької
і Буковинської Русі. Коли українське громадянство відзначало
сторіччя з дня народження Шашкевича, то в Успенській грекокатолицькій церкві Чернівців відкрили пам'ятну таблицю зі
словами Маркіяна:
Вирвеш ми очі і душу ми вирвеш,
Не возьмеш любови і віри не возьмеш,
Бо руське ми серце і віра руська.
Але ще задовго до цієї знакової події відкрив для себе Буковину і
Чернівці Василь Пачовський. 8-го грудня 1900 року він прибув до
міста над Прутом з великою групою членів львівської академічної
громади для участі у з'їзді українських студентів вищих шкіл Австрії,
на якому було засноване товариство ”Молода Україна”. Урочистості
завершилися концертом ”українських академіків”, який викликав
надзвичайне зворушення. Газета ”Буковина” у номері від 12 грудня
1900 р. захоплено писала: ”Перший раз залунали на чернівецькому
ґрунті щиронародні українські мелодії Лисенка та Людкевича. По раз
перший почулися у нас звуки всеукраїнського гимну на мелодію, яка
виплекалася в грудях, закованих кайданами слова, нещасних наших
братів на закордонній Україні… Хор мусів деякі речі, як ”На прю”,
народні пісні, повторювати, а пісня ”Про Куперяна” з XIV в. так усіх
одушевила, що оплескам не було кінця… А все ж декламація ”З
боротьби титанів”, виголошена самим автором п. Василем
Пачовським, викликала цілу бурю оплесків на доказ симпатії та
признання для молодого автора” (виділення – наше. В.Д) .
З тих пір ім'я Василя Пачовського часто з'являлося на шпальтах
найповажнішої української газети ”Буковини”. У 1907 році газета
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друкувала з продовженням історіософські роздуми Пачовського
”Українці, як народ”, що згодом були видані у Чернівцях окремою
книжкою, зверталася до самобутніх поетичних перлин поетамолодомузівця. Чернівецька театральна публіка тепло сприйняла
драматичні твори автора – містерію ”Зоряний вінець” і драму
”Сонце Руїни”. Особливий успіх випав на долю останнього твору,
коли львівський театр товариства ”Руська Бесіда” завітав у травні
1914 р. до Чернівців і, за оцінкою критики, саме постановка ”Сонця
Руїна” стала найбільшим мистецьким явищем.
Схоже, що саме Василь Пачовський проклав стежину на
”зелену Буковину” і для Андрія Квасецького, який 30 років тому
після
закінчення
факультету
журналістики
Львівського
університету прибув до цього чарівного краю і закохався у нього.
Кореспондент, завідуючий відділу, відповідальний секретар,
редактор – традиційні кроки журналістської кар'єри. Але тільки на
перший погляд. В обласній газеті ”Молодий буковинець” він став
чи не єдиним в її історії безпартійний завідуючим відділу
пропаганди і культури. Запроваджені ним альманах ”Краянин” ,
”Диспут-клуб 16/16” поклали у середині 80-х років початок
глибокого висвітлення краєзнавчої тематики, публічній дискусії на
Буковині з питань національно-культурного відродження. На перше
обговорення стану української мови до редакції ”молодіжки”
прийшли не тільки літератори і науковці Чернівців, але й
представники обласних комітетів партії і комсомолу, журналісти
обласної партійної газети. А коли на сторінках ”Молодого
буковинця” вперше побачила світ повість Михайла Івасюка
”Монолог перед обличчям сина”, проілюстрована світлинами
автора ”Червоної рути” –
(готував твір до друку саме
А.Квасецький), то ”компетентні” особи попередили журналіста про
можливу відповідальність за антирадянську пропаганду. Йому
нагадали, що Володимир Івасюк з неповагою ставився до ”вождя
світового пролетаріату”, у райцентрі Кіцмань пошкодив пам'ятник
Леніну і був виключений з комсомолу.
Чергові етапи журналістської біографія Андрія Квасецького –
відповідальний секретар, редактор газети профспілок Чернівецької
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області ”Практика”. Вона першою в Чернівецькій області вийшла
без обов'язкового на той час атрибуту-лозунгу ”Пролетарі всіх
країн, єднайтеся!”. Андрієві Квасецькому і його товаришу Романові
Шостаку вдалося переконати і засновників з облпрофради, і
кураторів з обкому партії, що профспілки об'єднують не тільки
пролетарів, але й представників з інших сфер – учителів,
працівників культури, держслужбовців… Серед буковинських
газет, які виходили в дні серпневого путчу 1991 року, ”Практика”
єдина не надрукувала офіційних матеріалів ГКЧП і відреагувала на
цю подію вельми оригінально.
На першій шпальті газети планувався рисунок чернівецького
журналіста і талановитого художника Миколи Цвірінька.
Відчуваючи близький кінець комуністичної ідеології, автор
зобразив повітряну кулю, з якої викидають комуністичні символи –
зірку, серп і молот… Але ж ситуація докорінно змінилася… Андрій
Квасецький, який на той час виконував обов'язки редактора,
ненароком повернув рисунок на 180 градусів і повітряна куля
перетворилася на кошик, яким намагаються спіймати зірку, серп і
молот, що падають у небуття… Так газета ”Практика” вийшла з
переверненим
рисунком,
який
супроводжував
заголовок
”Переворот?”
Останніх два десятка років Андрій Квасецький очолював
засноване ним видавництво ”Зелена Буковина”, у якому побачило
світ більше сім сотень книжкових видань. Основна частина з них –
історико-краєзнавчі, неодноразово відзначені і на обласних, і на
міжнародних виставках. Книги ”Історія Чернівців” Р.Ф.Кайдля,
”Русини на Буковині” Р.Ф.Кайндля і О.Манастирського, ”Буковина.
Загальне краєзнавство”, ”Чернівці. Історія і сучасність”, ”Книга
пам'яті жертв голодомору. Чернівецька область” визнавалися на
Буковині кращими книгами року.
Тут доречно згадати ще одну іпостась Андрія Квасецького –
перекладача. Адже саме він, частково сховавшись за псевдонім
Ф.С. Андрієць, переклав з німецької і видав у двомовному
форматі праці ”Населення Буковини” (2000), ”Буковина. Загальне
краєзнавство” (2004), ”Наш рідний край Буковина” (2002). Серед
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багатомовних видань можна згадати і альбом ”Чернівецький
театр”, авторами текстової частини в якому є А.Квасецький і
Т.Сулятицький.
Але всі ці праці видаються лише підступом до найдорожчої
книги – про рідні Жуличі, що з дитячих літ провідною зорею сяяли
на його життєвому небосхилі.
Дитинство – найзриміша пора. Тож чітко запам'ятовує усе до
дрібниць на землі, яку вздовж і впоперек зійшли малі ноги.
Чернівецький видавець і співавтор книги стверджує, що води з
його села Жуличі пливуть не до Чорного моря, а – Балтійського.
Розшифровує столицю дулібського племені – літописний град
Пліснеськ, що неподалік гори Сторожихи, проводить історичну
екскурсію на умовній географічній карті його милої серцю малої
батьківщини – Жулич. У їх назві згустилася уся її правда, яка
випливає з дохристиянської легенди про Жула-жайвора.
Утім, є ще одна легенда. Про жайвора і ластівку, які витягували
колючки із тернового вінка Христа.
Жул, або жайвір, – найповажніший птах у хліборобів. Перший
із польових літунів повертає додому із вирію. Де заспіває – там
сходить Благодать Божа.
І ще – названий брат жайвора-жула – жулан (сорокопуд).
Певною мірою автор розплющує очі читачеві і на такі цікаві
речі: назва села Гавареччина походить від тюркського ”гаури”,
”гаври”. Так наїзники з люттю називали місцевих непокірних
мешканців. Черемошня походить від черемош – це у тюрків ріка,
що бере початок у смоляному лісі.
У Білому Камені народився король Михайло Вишневецький,
один-єдиний представник українського княжого роду на
польському троні. Уклав Бучацький мирний договір, за яким
Україна визнавалася незалежною від Польщі. В Олеську виростав
Богдан Хмельницький.
Своє прізвище вельмишановний автор виводить від прадавніх
умільців готувати квас – поживний і смачний напій. Він розповідає:
– Коли князь Володимир святив Русь, то усіх пригощали
різною їжею, медом і квасом…

У пошуках Грааля. Післямова
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Через призму жулицьких прізвищ доволі легко відгадуються і
буковинські. Зокрема, з мого рідного Вікна і сусіднього Брідка. Тут
також мешкають Шеремети – гарячі, запальні люди, Гуньки –
поважні ґазди, які колись любили носити верхній одяг з
домотканого нефарбованого полотна, Гнипи – знані шевці, що
вправно орудували коротким шевським ножем.
Кому, скажімо, відома Сасівська трагедія літа 1941 року?
Анічичирк. Велика танкова битва. Підбито 1 німецький танк, а
радянських – 39.
У долі родини Квасецьких, наче у краплі води, відбився увесь
трагізм воєнного протистояння. Павло Квасецький у 1941 році
був мобілізований до Червоної армії, потрапив у полон і загинув
в німецькому концтаборі. Ярослав Квасецький підтримував
зв'язки з УПА, яка воювала проти обох наїзників. Микола
Квасецький пішов добровольцем до дивізії ”Галичина”, учасник
Бродівської битви…
Про ”Бродівський котел”. 10 днів боїв запеклих. Дивізія
”Галичина” – це 11000 вояків. Загинули чи були поранені – 7000.
Автор резюмує:
– Дивізія ”Галичина” наприкінці війни стала базовим формуванням Української національної армії і прийняла присягу на
вірність народу. Але саме на Вороняцьких горах і прибузьких
полях оплатила своєю гарячою кров'ю молодечі сподівання на
незалежність Україна. Саме тому Броди, як і Крути, назавжди
залишаться яскравою сторінкою нашої історії. Історії, яку осяяла
своєю ходою у цих краях Пречиста Богородиця. Тут два святі місця
– гора Свята – навпроти Жулицьких гір біля Черемошні, і
Кременецькі гори, де сяє банями Почаївська Лавра.
Може, саме Пречиста Діва осінила бажанням взятися за перо
Андрія Квасецького і його першу вчительку Ольгу Підлиську,
авторів самобутніх хронік отця Василя Кедринського та голову
жулицької ”Просвіти” Ілярія Підлиського, записувача гаївок
Гладуна і цікавого поета Василя Халу, не кажучи вже про зірку
першої величини – молодомузівця і лицаря національної ідеї
Василя Пачовського…
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Василь Джуран

Таке враження, що автори і співавтори, кожен по-своєму
намагався віднайти біблійний Грааль – чашу з таємної вечері Ісуса
Христа. І це вельми показовий історичний штрих, бо така знахідка
вважається віщовим визволенням з неволі.
Під світлим омофором Правди, що й не так зчаста
проходжається між людьми, а тим паче – зігріває їх серця і душі,
біля чаші Слова, схоже, причащається Вічність – оті душі, що
сяють над рідною землею немеркнучими зірками: Богдана
Хмельницького, Семена і Маркіяна Шашкевичів, Василя
Пачовського і сузірям інших, хто творив історію України, хто
відійшов за обрій, відбувши серцем на землі яко її справжні діти.
Василь ДЖУРАН

Жуличі. Василь Пачовський
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Василь Джуран

У ПОШУКАХ ГРААЛЯ,
або Кілька слів про дійових осіб книги,
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