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Марія
Урбанська
з Тартакова

У

листопаді 2020 року було оголошено про
початок першого міжнародного літературного конкурсу імені Марії Урбанської. 2021 рік
став другим роком проведення конкурсу. Цьогоріч
у конкурсі взяли участь 30 авторів з різних куточків
України, Польщі і США, презентувавши 32 оригінальних твори різних жанрів.
В творах, що ми представимо в цьогорічному
альманасі є приклади істинного кохання, вірності
та честі людей, що мають життєвий досвід, їх відданості принципам і справі, якій служать.
Є історії про Тартаків та людей, що з ним
пов’язані. Історична пам’ять та її збереження надзвичайно важливі як для кожного мешканця чи то
найменшого українського села, чи то великого мегаполісу. Цим конкурсом ми прагнемо пригадати
наше минуле, зупинитись та подивитись, яка наша
країна та земля багаті на історичні події та постаті
які були забуті у часі.
Ми хочемо згадати їх, згадати наше минуле —
щоб не забувати про наше коріння.
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Авторка
Оксана Лобко

КОЛИ ТАРТАКІВСЬКИЙ
ПАЛАЦ ЩЕ БУВ ПАЛАЦОМ.

… Дуже і дуже давно у його стінах було гамірно і людно. Він пам’ятає пишні прийоми, коли до «малого короля на
Русі» Францішка-Салезія Потоцького з’їжджались найвпливовіші магнати Речі Посполитої. Знав палац і шелест бальних
суконь, коли до Лянцкоронських на свята приїздили впливові
гості. Пізнав палац і місцевих колгоспників та школярів у радянські часи, коли тут була адміністрація колгоспу та школа.
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Серед пишної зелені старовинного парку, що був закладений у ХVIII ст., сьогодні височіють лише руїни старого
графського палацу, що був збудований Збіґнєвом Лянцкоронським у 1898 році. Однак ще можна розгледіти на стінах палацу сліди колишньої ошатності, витриманого стилю й скромної архітектурної елегантності від львівського архітектора
Вінцента-Яна Равського-молодшого. Проте, туристів, котрі
планують відвідати цей палац, окрім захоплення чекає ще й
велике розчарування — на жаль, побачити цілим палац не
вдасться — страшна пожежа у 1996 році знищила повністю
і його інтер’єр, і перекриття, і практично саму будову. Він, як
і сотні інших подібних споруд в Україні, міг би служити людям і досі, але, як завжди є але… — палац-перлина Сокальщини став палацом-руїною через пожежу з людської недбалості.
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Залишки величної двоповерхової будівлі з баштою
та шпилем, балконом та родинним гербом Лянцкоронських
«Задора» над парадним входом, попри певну занедбаність і руйнацію, таки вражають. Сусідство зі стародавнім замчиськом
Потоцьких XVIІ століття та грубі мури навколо парку додають локації дивовижності й містичності, а різні оповідання
збуджують уяву та навівають думки про таємничі історії, які
завжди були частиною буття середньовічних замків. Описи палацу, зроблені у різні часи, та зовсім невеличка добірка
давніх світлин з австрійських та польських архівів, дають нам
можливість побачити, який вигляд мав інтер’єр Тартаківського палацу та дізнатись про його славну історію.
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Ратуша та замок на панорамі Тартакова
(фрагмент). М. Стенчинський, 1847 р.

ЗАМОК У ТАРТАКОВІ.

У

надбужанській низовині Галичини (раніше
Белзьке воєводство, сучасний Сокальський район Львівської області), на великому плато знаходиться село
Тартаків. Легенди розповідають, що серед тінистого лісу, починаючи з ХІІ ст., давні мешканці викорчовували дерева під
родючі поля, де і селились. Згодом, ними було побудовано
тартаки (лісопильні), для розпилювання та обробки місцевої
деревини. Саме від цього слова і пішла назва села — Тартаків.
Історія появи давньої осади Тартаків недостатньо знана та науково вивчена за браком документів.
Перша зафіксована в історичних джерелах письмова згадка про Тартаків датується 22 грудня 1415 року. Цього дня, перебуваючи у Белзі, князь мазовецький Земовит IV
(1352-1426) надав три села у Сокальському повіті плоцькому
воєводі Прандоті (Прендоту) з Желязної і Желехлінки (помер 1465/1466 р.) та його брату Анджею на прізвисько Грот.
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Тартаків на австрійській карті Ф. фон Міґа.
Перша картографічна експедиція в Галичину. 1779-1783 рр.

Наступна згадка про Тартаків знайдена у документі, де засвідчено, як вирішують питання про межі володінь
свого слуги Ґотґарда з Фелениць (Сокаль, 24 листопада
1426 р.) сини Земовита ІV — белзькі князі Земовит V і Владислав І Плоцький. З 1587 р. Тартаківський маєток довгий
час перебував у власності родини Тшцінських гербу Равич.
Ймовірно, що за родини Прандота та їх наступних
спадкоємців родини Тшцінських, були закладені мури давнього мурованого замку. Археологічні дослідження, що були проведені у Тартакові у листопаді та початку грудня 2021 року
змогли точніше сказати, що в основі палацу Лянцкоронських
кінця ХІХ ст. зафіксовані рештки давнього замку, точніше
його оборонний рів, який за археологічними матеріалами,
що були виявленні попередньо, датується ХVI століттям. За
наступних заможних власників маєтності Тартаків — родини
Потоцьких гербу Пилява — давній замок Тщцінських ймовірно був укріплений та перебудований в замок-резиденцію,
пристосований для проживання представників видатної та
впливової родини.
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Тартаків (фрагмент). М. Стенчинський, 1847 р.

Перша знайдена згадка про замок в Тартакові датована 1620-ми роками. Джерельна база цього періоду вкрай
обмежена, тому немає змоги зробити остаточних висновків
щодо деталізації часу побудови давнього замку, окрім як вивчення археологічних матеріалів та знахідок у розкопі. Це
можливо було б зробити лише під час повних археологічних
досліджень цієї локації. Останні археологічні дослідження
від листопада 2021 року вже показали, що палац кінця ХІХ
ст. стоїть на потужному румовищі від його попередника —
мурованого замку з оборонними ровами.
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Згідно із записами Мауриція Мачішевського (18471917) у 1676 році Тартаків отримав локаційний привілей, як
один з населених пунктів в створеній сітці оборонних споруд,
які мали захищати Річ Посполиту від ворожих набігів. Тоді ж,
ймовірно, і був перебудований давній замок, точний опис якого не дійшов до наших днів. Якраз у кінці ХVII ст. ПотоцькіПилявити стають повноправними власниками цієї місцевості.
Замок, яким так пишався давній Тартаків, був збудований під
керівництвом невідомого архітектора, можливо місцевого
(бо не вирізнявся пишністю та складністю будівлі, як подібні
об’єкти, збудовані іноземними архітекторами).
Тартаківський замок Потоцьких (таку назву він має
в науковій літературі) був справжньою окрасою Тартакова та
навколишніх місцевостей власності Потоцьких, однією з перлин
Львівщини. Вже своїм зовнішнім виглядом він вражав своїх сучасників, однак ще більше вражень він справляв на тих,
кому пощастило потрапити всередину. На той час модно було
будувати міцні споруди, які були не лише домівкою, а й добре
укріпленим місцем, де можна було сховатись від численних
ворогів. «На північ від ринку лежить замок. Сліди давніх мурів та ровів свідчать про те, що мав він бути добре укріплений.
Замок добре збережений до сьогодні».

Тартаків (фрагмент). М. Стенчинський, 1847 р.
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Ймовірним замовником нової та потужної резиденції у Тартакові був Фелікс Казімєж (Фелікс Казимір, Фелікс
Щенсний, Felicjan Szczęsny Kazimierz) Потоцький (16301702), коронний гетьман Речі Посполитої, каштелян краківський, воєвода київський і белзький, підстолій великий
коронний. У травні 1685 року він успадкував значну частину
галицької землі, і саме тоді Тартаків на певний час став його
головною резиденцією. Відомо, що 9 липня 1685 р. на прохання спадкового власника Фелікса Казімєжа Потоцького Тартаків отримав привілей і права містечка.
Точний опис та вигляд старого замку за часів проживання у ньому Потоцьких не дійшов до наших днів. За часів
Францішка Салезія Потоцького (ХVIII ст.), як доносять до нас
старі легенди, у тартаківському замку збирались вельможі із різних місцевостей на відпочинок та прийоми, навідувалася італійська опера, творило чимало визначних художників. Тут була
рідкісна книгозбірня, навіть дзеркальна зала. У Тартаківському
палаці 20 лютого 1751 року народився єдиний син Францішка
Салезія — Станіслав Щенсний Потоцький, який голосно увійде в українську та польську історію. При замку також працювала фабрика суконних виробів. Знаємо, що в давньому замку
було чимало картин, які пізніше перейшли «у спадок» до наступних власників Тартаківського маєтку родини Росновських
та їх спадкоємців родин Лянцкоронських та Урбанських.
Маємо цікавий опис замку, який наводимо для читачів: «у північній частині міста, що називається «Winnicą»,
колись був укріплений замок Потоцьких. На його місці стоїть
палац, оточений парком. Посередині нього 4-рівнева 4-поверхова вежа». Гравюра Пйотра Піллера «Тартаків» датована
1847 рокам показує загальний вигляд містечка з ледве накресленим замковим комплексом на другому плані. На першому
плані гравюри видно лише довгу, одноповерхову будівлю з ламаним дахом з портиком, яка входить у замковий ансамбль.
Житловий корпус замку криється в глибині за деревами. У своїй книзі «Околиці Галичини», Львів 1847 р., Мацей Богуш
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Стенчинський подає нам лаконічну згадку, що замок в Тартакові був достатньо великим і оборонним. А також, що замкові
кімнати були прикрашені вишуканим розписом «альфреско»
і дорогоцінними текстильними шпалерами. У Тартаківському
замку була «добірна бібліотека» і «картини великої вартості,
а саме роботи Йоганна Баптиста Лампі старшого й Марчелло
Баччареллі». Обидва художники робили численні портрети
представників родини Потоцьких.
З двох боків замок був оточений глибоким ровом з водою, третя сторона виходила на парк та на місто — це ми можемо добре роздивитись на кількох картах датованих 1854 – 1855
роками з фондів Національного архіву у Кракові. На картах
видно тераси з квітами перед воротами, а з четвертої сторони,
що виходила на дорогу та долину, замок був захищений алеєю
з високих дерев. Ймовірно, що крім замкового комплексу, існували ще й службові приміщення, які утворювали квадратний
двір з терасою, яка, ймовірно, у давні часи була пристосована
до оборони замку.
У публіцистичній літературі, а також у поодиноких
наукових працях, присвячених згаданій місцевості, зустрічаємо тільки коротку, іноді з недостатньо повними чи недостовірними даними історичну довідку й загальний опис замку в Тартакові. Що ж стосується його оригінального вигляду
чи стану пам’ятки в XVІI–ХІХ століттях, то автори повністю
оминають увагою цей аспект. Проте збережені архівні матеріали дозволяють не тільки відтворити оригінальний вигляд
замку, а й дозволять у майбутньому прослідкувати динаміку
змін — руйнувань і добудов твердині протягом XVII–XX століть. Такими документами у першу чергу є неопублікований
до цього часу інвентарний опис Тартаківського замку датований 1812 роком, який був виявлений нами кілька років тому.
Інвентар не опублікований, але на даний час його текст авторкою цієї статті повністю розшифровано з польської та з відповідними науковими коментарями підготовлено до друку.
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Нові дослідження та знахідки архівних матеріалів
вказують, що замок, який знаходився на території сучасного
палацового комплексу і справді був великим. Однак питання
щодо функціонування замку, забудови його терену та розташування (локалізації) як самого замку, так і численних технічних приміщень, і подальша його перебудова зможуть бути
зняті лише після подальших докладних археологічних досліджень цієї території.
В силу політичних і технологічних чинників у XVIII
столітті замок втрачає своє первинне оборонне значення. Та
й загалом, цей період важкий для споруди — відсутність належної уваги зі сторони власників приводить до убогого стану, який можна спостерігати в тогочасних інвентарних описах. У наступні століття власники маєтку Тартаків та замку,
а це були після родини Потоцьких Адам Понінський, Ігнацій
Мйончинський, Томаш Лосевський, Ігнацій Цетнер, Людвіка
з Урбанських Росновська, Францішек Ксаверій Росновський
здійснювали його незначні перебудови, пристосовуючи до
своїх потреб та моди того часу, поки він не був практично
цілком розібраний у кінці ХІХ ст. для побудови нового палацу Збіґнєва Лянцкоронського (залишились лише підмурки
(підвалини) старого замку (XVII століття) та частково одне
бічне крило (?) з контрфорсами з південно-західної частини).
Останніми власниками палацу були представники родини Урбанських: спочатку короткий період Ян та його дружина Стефанія із Лянцкоронських, сестра Збіґнєва, а потім їх старша
дочка Марія Ружа Флорентина Урбанська, яка володіла Тартаківським маєтком від 1919 і до 1939 року.
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Кадастрова карта Тартакова (фрагмент). 1854 р.
Національний архів у Кракові.
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Авторка
Василина Ілечко

ТАРТАКІВСЬКИЙ ПАЛАЦ.
Архітектурні особливості.
Наукові напрацювання останніх років.

П

алац Лянцкоронських у Тартакові було збудовано приблизно 1898 року на фундаментах, котрі
залишилися від давнього замку. Причиною перебудови (датування будівництва 1896-1898 рр.) було те, що замок не міг
більше забезпечувати належний захист своєму власнику і не
виконував функції, котра була потрібна на той час.
Архітектором палацу став тодішній львівських архітектор Вінсент Ян Равський молодший (1850-1927). Орієнтуючись на архітектурне рішення помпезного «Казино де
Парі» в Монако, був запроектований та збудований новий
палац і в Тартакові. Палац повністю був зведений з цегли, двоповерховий з мансардними приміщеннями, складної в плані
конфігурації. План у вигляді прямокутника. Стіни палацу
зведені з цегли товщиною 800 мм (товщина місцями різна).
Центральну частину головного фасаду підкреслює виступ
(карниз) з балконом і вишуканою ліпниною. Перший поверх
палацу оздоблений рустиками, другий — ажурною цеглою,
кути — тинькованими пілястрами. Західне крило прикрашає
триярусна квадратна вежа зі зрізаними кутами. Зі збережених
фотографій можна ствердити, що в палаці використана класична, дзеркально-симетрична композиція. До південного
крила палацу зі сходу примикає Г-подібний флігель, одноповерховий, зведений паралельно до необарокового палацу.
22
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Будівлю можемо поділити на три стратиграфічні фази:
1) будова давнього замку;
2) перебудова замку на палац;
3) руйнування та видозмінення палацу
після 1 та 2 Світової Війни.
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Дах, вікна, двері, сходи, стіни (1-й поверх), перекриття (1-й поверх), зовнішні сходи праворуч — не збереглися. Частково збереглися стіни, віконні прорізи, дверні прорізи, фасади. Підвал частково зберігся, місцями аварійний.
Г-подібний флігель частково зберігся, частина флігеля, розташованого паралельно палацу, у дуже поганому стані, стіни
частково знесені, частково не збереглися. З досліджень ми дійшли до висновку, що у палаці до пожежі у вестибюлі знаходилися двомаршеві дерев’яні сходи з парадним маршем. Висота поверху у палаці 5 м., про що свідчать отвори від дерев’яних
балок перекриття, котре знищилося під час пожежі. Вентиляційні шахти та коміни розташовані у мурах, симетрично
в центральній частині палацу. Палац зазнавав багато внутрішніх модифікацій та перебудов. Це чітко видно на перерізі хмари точок наданої фірмою SKEIRON. Початкові дверні отвори в пивниці було замуровано, створено нові дверні отвори.
Дерев’яне перекриття та балки частково замінено на залізобетонні плити та двотаври. Другий поверх зазнав значних перепланувань цегляними перегородками. Все це робилося з метою
допасувати палац до нових потреб та функції.
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Можемо виділити нематеріальні цінності в палаці,
щоб краще розуміти початкову функцію.
•
•

•

Першою цінністю палацу є традиція функції,
а саме житлово-розважальна функція.
Другою цінністю є традиції місця. Історично
це місце було задумано як укріплення поселення, але потім перетворилося на житловий
масив. У ХХ столітті в будівлі були адміністрація та школа. Збереглася традиція проводити
вільний час у прилеглому до палацу парку.
Третьою нематеріальною цінністю є історичні функції приміщень: представницькі, розважальні, приватні, господарські.

Використано матеріали: Vasylyna Ilechko, Pałac Kultury
Tartaków. Praca dyplomowa magisterska. Katedra Historii Architektury i Konserwacji Zabytków, Promotor: prof.dr hab.inż.arch Maria Jolanta Żychowska. Promotor pomicniczy: dr.inż. Arch Barbara Zin Recenzent: dr.inż arch Anna Kulig. Politechnika Krakowska im. Tadeusza
Kościuszki, Lipiec, 2021 r.
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І

МІСЦЕ

IІ

МІСЦЕ

IIІ

МІСЦЕ

IIІ

МІСЦЕ

— серія віршів «Під ґречний вальс
в Тартаківському замку», МАРИНА
ЗОЗУЛЯ, с. Лиман (Харківщина)
— поезія «Дума про Петра
Саноцького», ВОЛОДИМИР
ПОЛЯНЧУК, с. Боб’ятин
(Львівщина)
— вірш «Любов живе», ЛЮБОВ
БЕНЕДИШИН, м. Сокаль
(Львівщина)

— вірш «Палац у Тартакові»,
наймолодша учасниця Конкурсу
(7 років!) СОЛОВЙОВА
ОЛЕНА, с. Тартаків (Львівщина).
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І

МІСЦЕ

Поезія

Зозуля Марина Олександрівна
/псевдонім Білоозерянська Чайка/
«ПІД ҐРЕЧНИЙ ВАЛЬС
В ТАРТАКІВСЬКОМУ ЗАМКУ…»
Біла рукавичка
/сектина/

Осінній бал в Тартаківськім палаці,
Твоя рука у білій рукавичці,
Шляхетність рухів, виправка — козацькі,
А очі — мов смарагди у петлицях…
Рубіни з діамантами срібляться —
Здається нам, що вальс цей просто сниться…
Такого танцюриста — пошукати:
Пишаєшся на балах-маскарадах.
Безжальний час… і танець став згасати,
Не тішить серце музика і свято.
Манірно посміхаються дівчата —
Згасав із музикою настрій, ніби падав…
Прийти до тями, зніченій, удасться
В саду розкішнім, від людей подалі.
Та біла рукавичка на зап’ястку
В чуття покличе, досі небувалі,
І подарує нам безмежне щастя
Під ґречний вальс на українськім балі.
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Білий танець
Йду через залу крізь роки — минаю час,
На білий танець запрошу Вас… Ви ж не проти?
І вже давно звучить омріяний наш вальс,
Та тільки болем озиваються всі ноти…
Вам так пасує елегантний, модний фрак,
Ви не впізнали в першу мить солідну даму.
Хоч кожен з нас давно окремий шлях обрав,
Я дуже часто в мріях так кружляю з Вами.
Чарує білий танець — у ньому — юні ми,
Немов одні на світі… в спорожнілій залі.
На сукні сріблом відливає оксамит
Під ті слова, що так колись і не сказали…
Оркестре, я тебе прошу, подовше грай:
Нам не забути цей мотив тепер довіку.
Забив воскреслих почуттів палкий ручай…
…І грали й грали нам розчулені музики.
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Для Дами
Палке тепло
у канделябрі тріпотіло.
Роялю тло
впивалось в чуйну душу, ніби птах,
стікаючи по змучених свічах,
Вздовж тіла…
Краса лилась
Коханням — в величі розкішним,
Ковшем тепла,
що барвами наповнив нотний стан,
В чуттєвості — останній віск розтав —
Неспішно…
Під клавіш сніг —
всі незбагненні серцю гами.
І нот розбіг,
що квітне у схвильованих серцях,
в трояндових розсипавсь пелюстках —
Для Дами…
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Перший бал
Тартаків в мішурі та конфетті —
Прикрашена святково пишна зала.
Мов віхола у блискітках тих грала —
це був Ваш перший вихід у житті.
Завмер схвильовано увесь оркестр,
Ви щось граційно кажете сусідці.
І ніби в сяйві — мармурові східці
Вітають кожен витончений жест.
Прикрита заздрість з боку літніх дам,
Пікантний інтерес — від кавалерів.
Ваш милий усміх, ніби у Венери —
І кожне серце вже належить Вам…
Милуюсь відображенням дзеркал,
Тамую від краси такої подих.
Ви стоїте, замислившись, на сходах —
Хай буде нескінченним перший бал.

32

Тартаківська осінь
Краса звеличена в необароко,
В декорі древніх родових гербів.
Осіннє листя шурхотить пожовкле:
Співає пісню вікову тобі…
Здається, ніби відблиски з підвалів —
Блукають замком привиди старі.
І ніби знову поблизу Сокаля
Фонтани й клумби замість пустирів.
Ошатно вбрані кавалери й дами
Зібрались у Тартакові на пир,
До столу ґречно гості посідали,
А з ними — сам Потоцький Казимир.
Кружляють пари, п’ють гравці у кріслах
В осяйності замріяних дзеркал.
На вежах — шпилі золотом воскресли —
Птахи виводять замкові хорал.
Лунають звуки гімну урочисто
Через віки, що замок цей всотав.
Немов львів’янка-панночка вогниста
На бал прямує осінь золота.
Руда танцює в справжньому Версалі
Зовсім одна веде… на самоті…
І згадує шляхетність небувалу:
Що не кажіть, бали уже не ті…
Із падолисту ніби поволока
Лягає на маєток, що вцілів —
На елегантність справжнього бароко
Красу та гордість рідної землі.
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ІІ

МІСЦЕ

Полянчук Володимир Павлович
Присвячується патріотові України, громадсько-політичному діячу, провіднику 9-го полку пластунів ім. П. Дорошенка, організатору куреня УСП «Крилаті» в Сокалі, кандидату
на пост референта пропаганди Крайової команди УВО, організатору ОУН на Сокальщині, політв’язню польських тюрем,
ініціатору відбиванки (волейболу) на Сокальщині, журналісту й публіцисту (псевдо «Орел Сизокрилий»), доктору права,
філософії і теології, уродженцю м. Тартаків — Петру Саноцькому (1904 — 1944).
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ДУМА ПРО ПЕТРА САНОЦЬКОГО
Заспів
Рідний краю, Сокальщино мила,
Де над Бугом родючі поля,
Скільки славних синів ти зростила,
Хто за волю Вкраїни поляг.
Про одного із них буде мова,
Що на пам’ять людську заслужив.
Про Саноцького із Тартакова
Його чин і геройський порив.
Мій земляк… Скільки чув я про нього
Від усіх, хто його пам’ятав.
Його страдницьку смертну дорогу
І про те, як легендою став.
Відчувається дух його досі,
Він із нами просвіту веде.
В літ майбутніх спресованім стосі
Він в непам’ять вже не одійде.
Тут його і моє стало згідним,
Тут моє і його обнялось.
Я горджусь земляком своїм рідним,
Бо за що він боровся — збулось.
Розгортаю історій сувої,
Дух звитяги у людства не щез.
Та земля, що зродила героїв
Буде мати пошану в небес.
І
В Тартаківській навчався він школі
Ще на грифельних дошках писав.
Привикав до навчання поволі,
Рахував, додавав і читав.
35

Так до школи було недалечко,
Що мав час роздивлятись навкруг
Всі принади, що мало містечко…
Споглядання підносило дух.
Поряд з школою — ратуш… Це ж треба,
Щоб отак ущільняти засел.
Ну, а далі — шпилями у небо
Височіли церква й костел.
Та найбільше втішалося око,
Як побачить в ранкові порі,
Казку — палац у стилі бароко;
І радів, як усі школярі.
Це краса ж то така незбагненна,
Диво — птахом захопить, сяйне.
Тиха радість нагряне блаженна
Й до навчання охоту верне.
Не одного цікавість зборола:
Хто палац цей розкішний тут звів.
Більш такого немає довкола,
Бо красі цій позаздрить і Львів.
… Він старанно учивсь, без принуки,
За читанням не раз бракло дня,
Тож в Сокаль на подальші науки
Відпровадила хлопця рідня.
ІІ
Тут в гімназії він в пориваннях,
У широкому колі діянь.
Він — спортовець, постійно в змаганнях,
Він — пластун — ще одне із призвань.
Уявляєм, як в часі вже давнім,
Все під співи стрілецьких пісень,
Пластуни у пориві запальнім
Крокували в майбутности день.
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Попереду — стрункий, величавий,
А кучері, мов птаха крило,
Повний сили, завзяття і слави,
З Тартакова — Саноцький Петро.
Кошовий вже Сокальського пласту,
За собою вів юності цвіт,
Щоб Вкраїні на вірність поклястись
І в безсмертя продовжити хід.
ІІІ
Ґімназійну вже склавши матуру,
Був до війська покликаний. Ось
Пережити оту шуру-буру
Підхорунжим уже довелось.
Дбав про розвиток «Рідної школи»,
Й сам тягнувся жадібно до знань,
Захоронки і «Дорости» були
Чільним полем його починань.
«Рідну школу» заклав в селі Русин,
Щоб по групах учити дітей,
Бо ж донести до кожного мусить
Світло знань, як нагальних речей.
За плечима уже докторати:
Теологію й право вивчав,
Сан священника міг вже прийняти,
Але путь він інакший обрав.
Це був шлях боротьби і звитяги,
Шлях труда й безконечних жертов.
За Вкраїни потоптані стяги,
Він на бій з ворогами пішов.
Він руки не подав жодним хруням
І не бачив у цьому вини.
У повіті котилось відлуння:
Так як він — кожен з нас учини.
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Він у перших завжди стояв лавах
І себе не беріг від тривог,
Як відважний, невтомний у справах,
Референтом мав стати УВО.
Як на «Пласт» і на «Сокіл», і «Луги»
Окупанти наклали табу,
Він ламав їх зловісні потуги —
В інший спосіб повів боротьбу.
Щоби молодь підтримувать, знаю,
Він задіяв вже інший прорив:
Він у селах Сокальського краю
Вже гуртки відбиванки створив.
Хлопців вчив, як то грати «бальона»,
А між тим говорив їм про те,
Що Свобода — найкраща корона,
Бо здобута за діло святе.
Свого кореня не забувати,
Він краянам постійно твердив
І невольничі ґрати здолати,
Як себе налаштуєм на зрив.
Незалежність, лишень, то єдине,
Що нас вивести може з пітьми,
Чи здобудем державу чи згинем,
Але треба нам бути людьми.
Говоров про уСуСіВ звитяги,
Про жертовність вояків УГА
І за волю утрачені змаги.
Пильним будь! Свого знов не проґав!
І з юнацтвом просвіта тривала,
Бо ще змалку до неї привик.
Добрих знань і умінь вимагала,
Інтерес, щоб в юнацтва не зник.
Він своєї свідомий посвяти
Тож і заклик на спротив трива.
Ось кого мала юнь поважати
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За діла, але не лиш за слова.
Відзначали Шевченківські дати,
Ювілеї Івана Франка
І Шашкевича пошанувати
Закликала ідея палка.
Тож збирав наколесників чоту,
На Підлисся із ними рушав,
А зимою до сьомого поту
Вже на лижвах уміло ганяв.
Він для молоді завше і всюди —
Гідний приклад і авторитет.
Йде нова вже ідея між люди —
Заснувати університет.
Ну, звичайно, сільський символічний,
Де б курс лекцій всяк слухати міг.
Про історії код наш одвічний,
Суть Тризуба, як наш оберіг.
Просвітянська, виходить, толока,
Що торкає сільського буття,
Де тематика, буде широка,
Бо ж узята із сфери життя.
В час оцей на потрібне всім діло,
Зголосивсь патріот не один,
Серед них: доктор Лев, Покотило,
Син отця — Любомир Олексин.
Тих покликаних ширшало коло,
Переважно із членів ОУН
І горнулась когортами молодь
До ідей, що гласив їм трибун.
І почалась доба рефератів
По читальнях «Просвіти» тоді.
Він до знань праг усіх залучати,
Щоб зарадить краянам в біді.
Бувши завжди у гущі юнацтва
Багатьох застережити зміг
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Про шкідливість паління й пияцтва,
Бо калічить здоров’я то — гріх.
Щоби п’янство у селах віджило,
Щоб тверезість зросла між людьми,
Товариство «Відродження» жило
Гаслом дужим: «Всім геть від корчми».
ІV
Добре знав про воєнні події,
Коли з Польщею стялися ми.
Про утрачені ЗУНРу надії —
Стати вільними врешті людьми.
Думка вкотре всю душу ятрила,
Зараз ляхам почет і хвала.
Польща встала, та нас придавила,
Нам свобідно дихнуть не дала.
Похилились калиною в лузі…
Звинуватить ж в завзятті не смій.
Ворогам поступились в потузі,
Але з ним не скінчився ще бій.
Корпус Галлєра Антанта зшила
І озброїла їх до зубів.
Без малого стотисячна сила
Мала стримувать більшовиків.
Замість бити московську голоту,
Учинився такий викрутас:
Польща вкотре вчинила підлоту,
Спрямувавши цей Корпус на нас.
До поляків Антанта прихильна
Помагала їм всім чим могла,
Тож галєрчиків армія сильна
Нас в облогу повсюди взяла.
Ми боролись, як леви, Атланти,
То геройський, упертий був герць,
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Лиш прихильність до Польщі Антанти
Всі зусилля звела нанівець.
Хоч і ми провели офензиву
Під Чортковом успішно тоді,
Та не стало вже сил до спротиву,
Ми залишились в світі одні.
Ворогами укотре приперті,
Хоч іди з ними бийсь голіруч.
Боронились в «трикутнику смерті»
Й відступили нарешті за Збруч.
А там знову на бранному полі
Захищали державності стяг,
Але й там не здобулися волі
У жертовних смертельних боях.
Тож чи треба шукати причину,
Тих поразок спивати питво.
Знов зберемо борців за Вкраїну
І утворим підпільно УВО.
Згодом з юнню проводячи вишкіл,
Все, що сам, як військовий, набув
Їм старавсь передати, хоч трішки,
Збройний чин, щоб ніхто не забув.
Бо в майбутнім, напевно, прийдеться
Захищати свої терени.
Викладав, не шкодуючи серця,
Юні душі отим полонив.
V
У своєму діянні безстрашнім
Не минув все ж тюремних яриг
І Берези Картузької каші
Він попробувать також устиг.
Упокорення не оминули
Патріоти у нашім краї.
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На розправу улани прибули —
У читальнях свистять нагаї.
Розривали Шевченка портрети
І топтали портрети Франка,
Шматували книги й газети,
Хто сказав щось, тому — канчука.
І в крамницях погром учиняли,
Попід ноги жбурлялась мука.
Патріотів на оці всіх мали,
Їх покара чекала тяжка.
А поліція кинула око,
На усі починання Петра,
Тож улани чинили жорстоко,
Упокорень нависла пора.
І схопили Петра до арешту,
Нагло так на розправу взяли.
Моя правдонько — доле, ну де ж ти?
Розв’язати хоч руки звели.
В Тартаківець його волочили,
Там, де ґмінна управа була,
Як снопа по спині молотили,
Аби Польська довічно жила.
Як на лаву дубову поклали,
Перший раз — двадцять п’ять нагаїв.
«To niech żyje Ukraina ?» — питали,
«Хай живе Україна!» — повів.
«Klyatyy zbuy! Тобі цього замало?» —
Знов зловісно канчук засвистів.
«To niech żyje Ukraina?» — сміялись,
«Хай живе!» — не здававсь, шепотів…
І тоді на скривавлену спину
Третя порція злісно лягла:
— Це тобі за твою Україну! —
Чула стихла громада села.
Скільки мусів він мук перейняти,
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Навіть у перший же день війни,
Коли п’яні німецькі солдати
Сестру й матір звели до труни.
Як лишатись рідного дому,
Щоб скитальцем по світу блукать.
Ранить душу розпука погрому,
То чи довго від болю страждать.
VI
Повертаються знову совіти,
Чого ждати від них вже йому:
Чи зашлють до Сибіру чманіти,
Чи відразу посадять в тюрму?
То куди тепер з дому податись? —
Гризла дума важка повсякчас.
Все ж почав помаленьку збиратись,
В торбу взявши харчів про запас.
Помолившись сердечно до Бога
(Бо мандрівка, видать, не легка),
На Мостищину слалась дорога,
Аж до друга, отця Мацюка.
Був Микола Мацюк із Зубкова,
У Сокальській гімназії вчивсь,
Із Саноцьким Петром з Тартакова
Він сердечно тоді подруживсь.
Там до купки зібралось їх троє,
Володимир ж добавивсь — отець.
І були вони думки одної,
Щоб прийняти якийсь рішенець.
І рішили на Захід податись,
Перетнути до Польщі кордон,
І до ворога лап не пійматись,
І не втрапить полякам в полон.
Як тривога чеканням обросла
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Про навальний совітський прорив,
То наважились йти у Ярослав
Там, де дядько Саноцького жив.
Може там знайдем гідний прихисток
Для душі і для тіла спокій.
Все ж таки українське це місто,
Ну і дядько поможе чимсь мій.
Аківцями ж повсюдно кишіло,
Ніччю шастали боївкарі,
Треба бути обачним й уміло
Пробиратись в ранковій порі.
Та не сталося так, як гадалось,
Усі плани пішли шкереберть,
Бо у руки полякам попались,
Їх чекали тортури і смерть.
Обв’язали колючим дротиськом
Трійко їх після звірських знущань
Й повезли в Закостілля, що близько
Від Твіржі для нових катувань.
Поляк Фусик — уродженець Твіржі —
Нелюдами в цей час керував.
Трьом священникам муки найгірші
Зверх катівські щораз добирав.
Кровоточили рани на тілі,
Під ногами земля попливла
Наша трійця в отім Закостіллі
Мученицькую смерть прийняла.
Лиш за те, що вкраїнцями звались,
За їх мову й за все взагалі.
Ворогами життя позбавлялись
На своїй Богом даній землі.
Як загинув «Орел Сизокрилий»?
Як недоля спіткала тяжка?
І не знав же ніхто, де могила,
Де покоїться прах земляка.
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Йшли роки…Забувались помалу
Ті, хто звірства пекельні чинив
Забуттю ж не дали на поталу
Тих, хто волю святу боронив.
Півстоліття минуло як вчитель
Закостільської школи — Клюфос,
Історичної правди ревнитель
Забуття розворушив наркоз.
Дехто радив йому: та не лізь в це,
Скільки років пройшло — тож забудь,
Але він взявсь шукати те місце ,
Де могло захоронення буть.
І почались пошуки всюди,
Де можливість була тут така,
Помагали йому добрі люди
І родина отця Мацюка.
І натрапив… З’їжджались експерти
Дослідить: чи це справді вони
І сліди мученицької смерти
Убієнних тоді без вини.
Між кісток дріт виднівся колючий,
Ним обмотані жертви були.
Це ж вони! Вирвавсь крик чийсь болючий,
А в серцях, наче дзвони гули.
Три священники стали вже прахом
Відколи, відколи, відколи.
За Вкраїну вони, бідолахи
Молодеє життя віддали!
При великому зборі народу,
Що з навколишніх сіл підоспів,
Прах Саноцького в добру погоду
Перевезли в село Тартаків.
Гімн державний звучить знов розлого,
Прапори майорять на вітрах.
Не забула Вітчизна про нього,
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Про тернистий той пройдений шлях.
Отакий він у нашій уяві,
Весь в ідеї, нескорений весь.
В ореолі звитяги і слави
Він підтримував нації честь.
Післяслово
Сорок років встиг всього прожити…
Вража зграя зірвала політ.
Про те все, що зумів він зробити,
Пам’ятати нам кожному слід.
Що відбиванку в наших теренах,
Він за Польщі у нас утворив.
Волейбольний турнір його ймення,
На Сокальщині в час наш ожив.
Не говорю про нього багацько,
Традиційним він став для краян,
А в життя його втілив Новацький —
Всім відомий нам тренер Роман.
В честь Саноцького й школу назвали,
Бо ж любив він таки дітвору.
Земляки йому шану віддали,
З нього приклад достойний беруть.
Для села і цілої округи,
Наступив урочистий момент,
За Петра надзвичайні заслуги
Спорудили іще монумент.
Дум народу одвічних вершитель,
Той, що все Україною снив,
Перед школою, наче учитель,
Своє серце і душу відкрив.
І кладуть до постаменту діти,
Живі квіти і пишні вінки.
Буде в пам’яті нашій він жити
На грядущі роки і віки.
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Пам’ятник Петру Саноцькому
у центрі села Тартакова.

ІІІ

МІСЦЕ

Поезія

Любов Бенедишин
ЛЮБОВ ЖИВЕ...
Марії-Ружі Урбанській,
останній власниці
Тартаківського палацу.

Просіяти зоряне і зоровé:
в любові натура не панська вона ж бо і досі відкрито живе
під небом палацу Урбанських.
У неї тут спогади: всім дати лад!
І мрію мережити — звичка:
Ось-ось біля входу (чи, може, вже над)
Знайома зупиниться бричка.
І пані всміхнеться, така як була,
і ступить на землю шляхетно.
Спитає в любові: «Ну, як ти жила?
Чи скрізь почувалась причетно?
Спасибі, що пам’ять про все бережеш,
і світло впускаєш у вікна.
Ці стіни втомились від тиші, авжеж...»
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...І раптом, спрозорівши, зникне.
Лиш вітер шукатиме слід від коліс
і Ружі парфум — у повітрі.
І час, що здавалось, байдужий до сліз,
торкнеться любові: «На... витри...»
31. 07. 2021 р.
Прочитано 1 серпня 2021 р.
в палаці Урбанських, с. Тартаків.

ІІІ

МІСЦЕ

Поезія

Відзнака наймолодшої учасниці конкурсу

Оленка Соловйова
ПАЛАЦ У ТАРТАКОВІ
Стоїть палац, мов оберіг села,
Стоїть роки, століття просто неба,
Його історія з минулого прийшла
І пам’ятати про це всім нам треба.
Ще у сімнадцятім столітті це було,
А саме в його другій половині:
Потоцький Казимир прийшов в село,
Щоб славу залишить свою донині.
Палац Потоцьких — пам’ятка стара,
Укріплена ровами, міцним муром.
Книгарня рідкісна, пошив сукна,
Дзеркальна зала, канули в минуле.
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А скільки балів різних він збирав,
Скільки вельмож стрічав з усього світу,
Тут італійську оперу вітав,
Гостинним був завжди і був привітним.
Його окрасою був гарний сад
Із рідкісними видами насаджень,
Азалії, магнолій цілий ряд!
Яка краса! Скільки приємних вражень!
Згодом Лянцкорським у посаг діставсь
За звичаєм, як в ті часи бувало,
А Збіґнєв чомусь частку розібрав,
Натомість нові стіни збудували.
Зазнав пожежі, з часом руйнувань
Там герб родинний ще зберігся досі,
Не побоявсь погодних коливань
Стоїть у спеку й, звісно, у морози.
Його пілястри й досі збереглись,
Й розписані художниками фрески,
Й частину того, що було колись,
Вдається в сьогодення перенести.
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с. Вільканово (Любуське воєводство, Польща)

СПЕЦВІДЗНАКА
«За розкриття життя і чину маловідомих постатей
Сокальщини» — РОМАН БЕРЕЗА, м. Львів.

І

МІСЦЕ

Проза

Яценко Галина
ТВОЯ М.

Д

оброго Тобі ранку!
Щиро здоровлю Тебе з днем твоїх народин! Шкодую,
що не маю нині що тобі подарувати, хоч розумію, що мені не
під силу змагатися з тими можновладцями, що приходили тебе
вітати, бо замість золота, коштовного каміння та східних пахощів у цьому білому полоні можу розпоряджатися лиш грудками замерзлого вугілля, черпаком зупи з прогнилої капусти та
кришталем сліз, що огранюють мої спомини. Хотіла вишити
для тебе, радше для твоєї матері, маленьку серветку, білим на
білому, на клаптику зі свого простирадла, але вчора був трус,
то ж голку, яку ми з жінками заховали, коли пришивали на свої
тілогрійки номери, у нас забрали. Добре, що ховали у шпарині
під вікном, бо якби виявили у когось, то закінчилося б усе дуже
погано… Але й ти сам про це знаєш…
Пам’ятаю, як завжди святкували день твоєї з’яви на світ
у нашому палаці. Білі мереживні скатертини, мов перша зимова
пороша, огортали столи, тендітна порцеляна бриніла під вагою
копчених окістів, тряслася в такт холодцю, розтікалася під маковими ролядами та сирниками. Золочені канделябри крутилися в танці разом із гостями і вже невтямки було, чи то триває
54

якийсь магічний фокстрот воскових свіч, чи вальс Бетховена…
Пахла хвоя, вишукані парфуми та яблучні пироги… А ввечері
приходили діти. Вмить затихали світські бесіди, перешіптування закоханих. Перед очима розгорталася містерія — народження Христа. І лиш я знала, як важко давалася роль Ангела мовчазному від природи Дмитрикові, або як старанно
виводила Стефанчукова Марійка «Радуйся земле», із своєю
особливою вимовою «Р», передчувала, як цієї ночі гірко плакатиме Петро, бо забув слова свого «Ірода»… Я все знала, але
знала, що вони старалися для нас. Для тебе і для мене! Бо ж я розучувала з ними весь сценарій, разом із служницею шила для
них костюми, їздила до Львова по золоту звізду, акомпанувала
на фортепіано колядки, і сама підспівувала… Боже, як хочеться
ще хоч раз побачити моїх дітей, хоч раз заколядувати… Десь
вдома, на горищі, залишилися їхні аркушики з першими творами, зшитки з нехитрими математичними обчисленнями. Дуже
тішуся, що заповіла під школу своє помешкання, колись війна
скінчиться, тож у моєму домі знову лунатимуть дитячі голоси,
крапатиме чорнило на білу первозданність паперу. Але цього
я вже не побачу… Із собою я забрала лиш їхні сяючі очі, висолоплені язички в намаганні підкорити завитки букв та дзвінке
«Добридень, пані вчителько!». Знаєш, я і тут залишилася «пані
вчителькою», хоч у нас, здавалося б, вже випалили-винищили все людське, зрівняли Божу подобу із тваринами. Я навчаю
свою 16-річну сусідку алфавіту. Коли всі лягають спати, вона
перебирається тихенько до мого ліжка, і ми креслимо букви на
долонях одна одної, складаємо їх у слова. Наші співмешканки
сміялися з нас, казали, що краще ми б добре виспалися перед
важким днем (легких днів тут ніколи не буває!), кепкували,
що донесуть нашій бригадирці, що робота нас не втомлює.
Але ти ж завжди знав, що моє покликання — навчати інших,
а я сліпо корилася твоїй волі. Вчора їй навіть вдалося прочитати вивіску на нашому медпункті. Як же вона тішилася!
«Пані вчителько, — збуджено шепотіла мені, — як би раділа моя мама, якби була жива, що я письменна. Але я знаю,
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вона нас бачить! Хай Господь вам віддячить сторицею».
А я думала: «Він уже віддячив, що послав мені тебе, моя дівчинко!». Це золоте дитя справді тримає мене на цьому білому світі, інколи здається, що то Бог на старість літ послав мені
дитину, якої у мене не було! Парадокс, але словосполучення
«білий світ» тут ніколи не звучить метафорично, бо тут білі
не лише зимові дні, а й літні ночі. І лиш душі у людей чорні…
Але не гоже про сумне у твій святковий день! Маю лиш одну
мрію, щоб твій наступний день народження я зустріла з тобою,
у статусі твоєї невісти….
Твоя М.
Доброго Тобі пообіддя!
Пишу тобі нині пізно, бо пальці абсолютно не слухаються,
замерзли чи радше завмерли, як моя душа… Надворі мінус
40…Заледве відігріла біля грубки… Та й до грубки у нас черга, всі штовхаються, кожному потрібне оте життєдайне тепло,
а, може, це просто ілюзія, що кінчики пальців всотають тепло
для серця… Для серця, яке десь там у грудях, зліва, просто
м’яз, а не детонатор любові. Я не поспішаю, мене ніде ніхто не
чекає, крім Тебе! А до тебе я встигаю завжди… Нині мені снилася мама. Молода, усміхнена, збиралася до театру, та ніяк не
могла знайти свого улюбленого блакитного капелюшка. Аж
тут відчиняються двері, заходить бабуся, вельми засмучена,
мама кинулася до неї: «Що трапилося?». А вона каже: «Ой,
Стефцю, велика біда! Згорів наш театр Скарбека»! Мама голосно зойкнула, а я прокинулася…
До ранку не зімкнула ночей, гадки снували у голові, мов павуки у золотому вересні, павутину спогадів… А в неї потрапляли то мама, то сестри-навчительки, то наш палац, що наче
«корона» нареченої обрамлював тартаківські угіддя, то львівські вулички, підсвічені підсліпкуватими ліхтарями… Найбільше думалося тієї безсонної ночі чомусь про бабусю. Згадувала,
як вона пестливо називала мене «моя Ружочко», бо ж саме на
її честь я отримала своє друге ім’я, як гордо крокувала з нею
за руку від її помешкання на Маєровці в Єзуїтський сад. А по56

важні пани, які йшли нам назустріч, піднімали свої капелюхи:
«Вітання, пані Лянцкоронська! Як ся маєте?». А потім ми гуляли садом, я ховалася за кам’яну «глорієтту», а бабця вдавала,
що довго мене шукає, милувалися квітковими композиціями,
стриженими кущами, які, здавалося, привезли з усіх кінців світу, бабця розповідала мені легенди про платани та тюльпанове дерево. Ми обходили терасу ресторану, з якої линули знову
«ґратуляції» на честь меценатки пані Лянцкороської, бо часом
там обідали служителі театру Скарбека, а моя бабця була добре
знайома з ними. Цікаво, що трапилося з її благодійною фундацією для виплати стипендій та допомоги хворим артистам театру, чи ж теж «радянські визволителі» пустили за димом…
«Ой, бабцю Розаліє, як добре, що ви з дідусем не дожили до
тих страшних часів!», — крутилося у голові. А з куделі спогадів знай далі снувалась нить… Згадався чомусь знову той
похмурий будинок, у який бабця часто заходила, але мене
просила почекати в бричці. Мені кортіло хоч краєчком ока
глянути, що ж за тими кам’яними мурами, але слово бабці
було законом… Під час одного з тих візитів зі мною трапилася прикра історія. Якось спитала нашого візника Петра:
«Петрусю, ти не знаєш, хто живе у цій темній кам’яниці?».
«Не знаю, панночко, не знаю!» — тихо відповів. І тут мене
пронизала страшна здогадка, що це будинок злого чарівника,
і моя бабця більше не повернеться. Я билася в істериці, поривалася скочити з брички, а потім мій світ провалився у темну безодню. Прокинулася у бабусиному ліжку, в її палацику,
від маминого голосу: «Мамо, ви ж знаєте, що в Марії слабке
здоров’я, тож нащо її берете з собою у ті сиротинці?». «Вибач, Стефцю, вибач! Не буду…». І лише в дорослому віці я дізналася, що моя бабуся опікувалася дитячими притулками та
сиротинцями…
Лиш у снах можу повернутися у любі серцю місця, зустрітися з рідними… Мої спогади — це єдиний скарб, над яким не
мають влади наші наглядачі… І над моєю вірою у Твою любов!
Твоя М.
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Доброго Тобі дня!
Сьогодні неділя, дощить… По замурзаних вікнах сльотаві
патьоки… А я згадую львівський дощ, який лагідно стирав сліди з бруківки, змивав гіпсову пудру з облич кріатид і атлантів,
ховав закоханих під парасольки, робив веселе «плюсь» під підошвами дитячих черевичків.
Я обожнювала під акомпанемент дощу і собі щось музикувати на старому клавесині, блукати іншими світами за обкладинками книг з пожовклим папером, вдихати смолянистий запах
дров, які догорали у каміні. Або просто слухати на ґанку нашої
вілли, як дощ шепоче до осені: «знайди мене», ховаючись за
пожовклі листки…
Вони прийшли, коли падав дощ… Перевернули всі шухляди
у моєму бюрку, топталися по іконах й молитовниках, під каблуками їхніх чобіт хрускали ніжні перлини з моїх коралів, а клавіші фортепіано глухо стогнали, чіпляючись «крилом» за одвірки. Здавалося, що за ці дві години вивернули душу мого, тепер
вже їхнього будинку, навиворіт…
А потім знову падав дощ… Оплакував тих, хто тулився одне
до одного в темряві, кому бракувало власних сліз, гучно тарабанив по дахах «теплушок», «сліпий дощ» шукав навпомацки
хоч віконце, хоч шпаринку… і не знаходив! Мчав принишклою
тайгою за нами, стишуючись до стукоту коліс… і знав, що йому
не місце у білому безмов’ї… Ти теж це бачив і мовчав…
Примружую очі, щоб цей спогад відплив… разом із дощами,
львівською бруківкою, разом із частинкою мого серця. А під
повіками вже мчать коні… Галопом, риссю, чвалом… гніді, вороні, каурі… проносяться з мого дитинства, юності. Ось я на
спині нашого Вітра, а дядько Збіґнєв притримує мене, ми обоє
регочемо, дядько кричить: «Віват, Тартаківська принцесо!»,
а я незмірно пишаюся, бо не побоялася, як моя сестра Тереза,
«осідлати» нашого скакуна. «Ти маєш стати одним цілим
з конем», — напучує дядько. І я припадаю до гриви Вітра, наче
зливаюся з ним, і в той момент розумію, що це назавжди.
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Боже, як я любила коней! Зранку обходила всі стійла, гладила їх, чесала, а вони задоволено пофоркували, пригублюючи
корм з долоні. Сама впрягала їх у бричку, ні разу не понесли
вони мене, ні разу не збилися з дороги у снігових завіях. Я відчувала їх, а вони мене…
Дуже важко було розлучатися з ними. Моїх коней називали
елітними, а я — дорогими серцю. Досі пам’ятаю той день, коли
продавала їх на війну… Де ж вони тепер? Чи згоріли у вогні
битви, чи замерзли поранені на полях, чи тягають деревину
у лісах Сибіру… Позавчора помер наш «Гнідий», не кінь, лиш
тінь від нього… Впав у сніговому заметі, я бігла до нього, перечіпаючись через гілляки, грузнучи по груди у снігах… Припадала, мов біля дитини, шепотіла у волохате вухо: «Встань»,
— бо бачила, що з поселення наближається охоронець, щоб
пристрелити. Він важко дихав, лиш поводив вухом, а з ока котилася велика сльоза, важка від болю світу… Я тулила свою голову до його голови, бо знала, як страшно вмирати наодинці і слухала,
як в ньому затихали біль і страждання, сочилися у промерзлу
землю… А з губ злітала молитва-шепіт: «Боже, якщо є рай для
тварин, то він на нього заслужив!
Дощить… По вікнах душі сльотаві патьоки…
Твоя М.
Доброго Тобі вечора!
Сьогодні передзахідне сонце затягнули грозові хмари, і моє
прямує до свого овиду... Довго не писала тобі, бо відчувала
наше єдинство після того, як стала твоєю нареченою. Знаю, що
пізно наважилася, що на схилі літ, але я це зробила, тепер твоя
обручниця. Цей коротенький лист скоріш для мене самої, для
Марії-Ружі-Флорентини Урбанської, а, може, для тих, хто колись прийде на мою могилу й дивуватиметься, що робить жінка з польським прізвищем та українською душею на цвинтарі
в Йошкар-Олі. Після амністії я залишилася тут, бо знала, що
нікуди повертатися у розпал війни.
Щодня, долаючи втому і страшну задишку (щось моє
здоров’я геть підупало) ходжу до твого Дому. Він зачинений, всі
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думають, що тебе вже там давно нема, але я відчуваю повсякчас
Твою присутність у кожній цеглині, кожному вітражі, у кожнім
шпилі з понівеченим хрестом… Тут зустріла сестер-домініканок, тут склала свої обіти, звідти піду на зустріч з Тобою, відчуваю, що вона близько, від того на душі незвідана доти благодать.
Ночами досі сниться Тартаків… Чи ж то вистояла моя фортеця
духу? Чи буде там школа, чи зникне, мов шматочок пилу в історії обозах… Про це знаєш лиш Ти, тож скоро Тебе розпитаю.
Сняться мої Тереза, Ян і Ядвіґа, познайомилася тут з однією
медсестрою, теж полькою, домовилася, що дасть знати сестрі
у Польщу про мій відхід.
Дощ вже тарабанить по шибах, а я заплющую очі, і відчуваю,
як за водою спливає життя… моє, чиєсь, Твоє жертовне… «Іду
до тебе, мій Ісусе!», — тихо шепочу….
Твоя М.
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Лист, написаний Марією Урбанською
16 листопада 1930 року.
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Проза

Жаркова Роксолана Євгеніївна
УСІ ТВОЇ ІМЕНА

Ч

ервоне місто. Червоними цівками дощі — зі стелі,
зі стін. 1942. Мідне небо над містом, що вкрите іржею і смутком, не впускає сонце, загороджуючи йому дорогу захмарними туманними вартовими. Йошкар-Ола, так,
здається, називають цей біль, що просочується крізь стелі, крізь стіни. Czerwień to okropny kolor, bardziej boję się
czerwieni niż czerni, bo nie ma czarnej krwi, tylko czerwona1.
Скрізь люди, кажеш, то чого тоді я сама? — питаю, бо що тут
ще робити, як не це?! Загороджені будівлі, підперезані вітами
старезних беріз замість поясів. Пси у дворах щось белькочуть
чужою мовою. Марій Ел, тут, здається, я ще жива. Написати
щось, надіслати якусь поштівку абощо. Запхати усю себе у білі
конверти. Одягтися у білі савани димів на Волгою і пливти
кудись в позаземне… Додому. До запитання. Pisać, żeby nie
zwariować, napisać coś, czego nikt nigdy nie przeczyta, nawet ty,
ty przede wszystkim…2 Мої листи, сховані під жовтою облізлою робою, зрослися зі шкірою, вросли у неї, схрестились у ній
корінням яблунь і грушок, обнялися корінням зі мною. Тонка
шкірка… у тих яблук з нашого саду. Терпка серцевина… у тих
груш… замість серця. Замість серця, кажеш, лишається зерня,
то візьми, посади, проросту, десь там вже, у тамтому житті після себе.
1 Червоний — це жахливий колір, червоного боюся більше, ніж чорного,

бо немає чорної крові, тільки червона (пол.).
2 Писати, щоб не збожеволіти, написати щось, чого ніхто ніколи не прочитає, навіть ти, передусім ти (пол.).
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Волга вологими рукавами тягнеться втерти мені лице. Не
дам, не дам! — майже кричу до сторожів, що хочуть вирвати в мене зі шкіри саджанці листів додому. «Не дайся, — казала колись мама, — не дайся вбитися заживо». Ні, мам, я не…
Мама плаче і ховає очі за широкими брамами рук. Не треба,
мам, я виросла… Не треба! — з ревінням впольованої звірини
пручаюся. Волга вологими рукавами тягне мене до себе, і я віддаюся Волзі, зимній, ніби Бог ніколи не грів її своїм подихом.
Засни, кажуть сутінки, застрягаючи в горлі залізною кулькою
вчорашніх сподівань. Він тебе кличе, нашіптують примари
в’язничних коридорів. Він тебе кли… Ти маєш іти. Тільки ноги
твої, ніби старезні пні, прикуті до місця. Не ступиш і кроку. Засни, кажуть сутінки. І я засинаю. Już nie wiem, czy istnieję, czy
mój dom istnieje w pamięci, czy jest ten sen, który kontynuuję…3
[... ]
Будеш Ружею, дозволили. І ростимеш. І підливали вчасно.
І я росла. Десь там пиляли ліс, і запах свіжої тирси застилав
мою колиску, мов теплі пелюшки. Вуйко Збишек розповідав, як
серед шматків тирси, шумних лісопилок і густих кущів дерну,
на широкій оазі світла постав палац. Справжній. Аж зі Львова привезли проєктанта, Вінцента Равського. Заплатили йому
добрі гроші, щоби створив нам тут маленьке французьке необароко на два поверхи, з бальконом і статуями, і з дзиґарями
на вежі. Вінцент, урочисто походжаючи, ніби на якомусь балю,
міряв кроками територію, показував вуйцю Збишеку химерні
рисунки. То таке буде, як у тім Монаку! Вуйцьо сміявся, як мені
все те оповідав, його густі вуса, мов лебедині крила, раз-у-раз
злітали вгору, лоскотали ніс, від того він ще більше заливався
сміхом: — Kocham cię, mój mały kwiatku! Obiecaj mi, że nigdy
nie stracisz swoich płatków!4
3 Вже не знаю, чи існує, чи мій дім існує в пам’яті, чи це сон, який продовжує снитися (пол.).
4 Люблю тебе, моя мала квітко! Пообіцяй мені, що ніколи не втратиш своїх пелюстків! (пол.).
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А в люкарні можна було спостерігати за зірками, особливо
влітку, коли ясні короткі ночі спускаються на землю, залишаючи небо відкритим для місяця-самітника. Дзигарі проспівують
північ уривчастими киваннями своєї голови. Колись їх не стане, хтось вкраде знаменитий годинник Лянцкоронських, залишивши зяючу рану, отвір від кулі, сліпе порожнє око Тартакова.
Хтось забере наш час, забере нас із часу, запхне у кишеню століть, як поспішно ховає вкрадене якийсь нечемний хлопчисько.
Що він тут робить? Що він загубив серед цих твердих панських
стін, серед цих красенів-атлантів? Терплячі теламони, ніби держать наш світ, світ, який ось-ось покришиться, ніби зачерствілий хліб, голубам і всякій птиці, прилетілій до нашого двору…
Колись тут були Потоцькі, потім ми, а хто тут буде після нас?
Якийсь великий камінь розіб’є одного вечора скло люкарні,
і якийсь зойк зірветься у глибінь, і звідти я вже ніколи не побачу
своїх зірок…
Будеш Флорентиною, тішилися. Та сама Ружа, тільки міцніша, гінка, стійка до морозів, непохитна до вітрів. Зі шовковим
ясно-зеленим листям. З дрібним колюччям на спині. Не торкайся, не колися. Відходь, відступай, тікай, не оглядайся, біжи.
Казала йому, аби не любив. І він послухав. Відходив, відступав,
тікав, не оглядався, біг. Тихенько. Поволі. А я лишилася. Одна
знову. У палаці з великими вікнами, у які зазирає печаль перед
кожним пробудженим світанком. Miłość do Jezusa jest silniejsza
niż wszystkie twoje inne miłości5.
Тіло болить. Відчуваю кожен німий рух, кожне приглушене
тріпотіння двох птахів на своїх зап’ястях, які мені колись хтось
перев’яже товстим мотузяним шнурком і поведе у тишу. Долинатимуть туди хіба голоси моїх тартаківських вільшанок. Ті,
що носять Ісусову кров у себе на грудях, співають божественно. Втішаючи когось, втішаєшся сам. Отче наш… хай буде воля
Твоя… і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим… Хіба голоси моїх вільшанок… Ті, що носять Ісусову кров… Амінь.
5 Любов до Ісуса дужча, ніж усі інші твої любові (пол.).
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O Dziewico Maryjo, daj mi siłę do wytrwania…6 Будеш Марією, засмутилися. Бо доля ця незавидна. Бо мука ця незвідана…
А що мені тепер? Їхні очі ніколи більше не будуть тобі чужими,
пояснює хтось вгорі. Ну, бо ти не можеш стояти збоку. Стояти і споглядати. Czy rozumiesz, Marie, że oni wszyscy są twoimi
dziećmi?7 Напевно. Навчи їх писати. Читати. Як умієш сама. Чи
ти усвідомлюєш, Маріє, чому ти — Марія? Чому усі твої імена
не просто так? Imiona to drogi, którymi idziemy z Bogiem8. […]
— Кто умер? — Какая-то Урбанская? — Кто она? — Не
знаю... Мария, кажется9…

5 Любов до Ісуса дужча, ніж усі інші твої любові (пол.).
6 О, діво Маріє, дай мені сили витерпіти (пол.).

7 Чи розумієш, Маріє, що всі вони є твоїми дітьми?(пол.).
8 Імена — це дороги, якими ми йдемо з Богом (пол.).

9 — Хто помер? — Якась Урбанська. — Хто вона? — Не знаю… Марія,
здається (рос.).
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Базір Катерина
З ЛІСОМ У СЕРЦІ

В

елике біле сонце повільно підіймалось з-за обрію, осяваючи зелень навколишніх садів. Легке миготіння повітря
обіцяло ще одному дню бути спекотним. Тихо навкруги, півні вже відспівали свою ранішню пісню. Раз у раз загавкотить
чийсь пес, або коров’яче протяжне «му-у-у» сповістить її вихід на свіже повітря із духотного хліва. «Гарно як, ніби й війни
немає. — подумав Ярослав Наконечний, зачиняючи хвіртку
за сестрою, яка гнала корову на пасовисько. Чорно — білі та
червоні, з рогами доверху та в боки, з ярмом чи без, йшли вони
поважно перевалюючись з боку на бік та підіймали ратицями
пилюгу по обох сільських вулицях.
Тієї місячної ночі ліс спочивав під колискову, майстерно виконувану паном вітром. Дусько теж спочивав — лежав горілиць під трохи викривленою старою сосною, притулившись до
шершавої кори, і вслухався у навколишні шелести. Люди в селі
подейкували (правда пошепки, як-не-як батько його — місцевий парох), що хлопець володів мовою лісу. Не дарма ж час від
часу зникав невідомо куди, змушуючи матінку перейматися,
і часом не ночував удома. Мабуть, у ліс навідувався, і подовгу
гомонів з ним, перебуваючи під захистом від тамошньої нечисті. Інакше звідки ж міг малий хлопчак стільки усього знати? Про
дерева, про трави, про тварин. Чародійник, не інакше! Дусько
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загорнувся міцніше у пошарпаний батьків плащ, намагаючись
сховатися від нічного холоду липневої ночі. Колискова тим часом стала гучнішою, аж застогнав ліс, виринаючи зі сну. Дерева
почали стурбовано перешіптуватися між собою, торкаючись
одне одного оздобленими зеленими голочками та листям вітками. Десь неподалік ухнула сова, вибираючись на полювання.
Місяць лагідно пестив щоку Дуська, і під шепіт та поодинокі
крики лісового звір’я стомлений хлопчик врешті заснув. Вітер
стих, не бажаючи тривожити малого, а дерева сплели віточки,
оберігаючи сон свого майбутнього захисника.
Тоді малий Андрійко П’ясецький ще не знав, що ліс стане неодмінним супутником усього його недовгого яскравого життя.
Не знав напевне, але струни дитячої душі точно це відчували.

Сонце лишень починало вставати з-за обрію, а в хатині
П’ясецьких вже ніхто не спав. Відтоді, як до Юрка приєднався
ще й Андрій, і вони обидва стали пластунами, хлопці все більше
часу проводили у лісі, шукаючи разом із іншими хлопцями пригод на власну голову та досліджуючи природу.
— Андрію, ходи-но! Андрію-ю! Чортеня, не інакше, — бідкалася мама, що метушилася по хаті, збираючи синам торбину в дорогу. Правду кажучи, чортенят у Софії було двоє. Але
Юрка ну ніяк не можна було так назвати, а от найменшого —
Дуська — вона любила іншою любов’ю, тож і використовувала
те слово з особливою ніжністю. Андрій і справді скидався на
чортеня — худорлявий, чорнявий, спокійний та замислений,
але водночас із пустотливими вогниками в очах. Швидко розпалявся у розмові, але так само швидко й згасав — якщо тільки
мова не йшла про його улюблені ліси. Про них він міг говорити
годинами.
— Тут я, мамо, — залетів хлопець, обійняв неньку і похапцем запхав до рота гарячий пиріжок. — Я побіг, мені ще Юрка
наздоганяти.
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Крапельки води стікали з волосся по обличчю, та й комір сорочки був геть увесь мокрий, на білому сукні де-не-де зеленіли
плями. Софія докірливо подивилася на сина, але промовчала
й дістала з його волосся дві сухі голочки. Дала йому торбину,
перехрестила, і, дивлячись, як зникає фігурка Дуська вдалині,
подумки помолилася Богові, гаряче прохаючи, щоб оберігав її
сина на усьому його шляху.

На подвір’ї гімназії було людно й гамірно. Молоді хлопці
раділи, всміхалися рідним, були сповнені надій, але водночас
можна було відчути їхню розгубленість. Ще б пак — дитинство
закінчилося. Закінчилося швидко, для декого неочікувано, закінчилося неминуче. Невідомо, що приготувало майбутнє, і це
не могло не бентежити.
— П’ясецький! Агов, Дуську! Стривай-но!
Андрій обернувся на крик товариша, і зупинився, зіщулившись від яскравого сонця.
— Чого тобі, Вітю? — запитав неохоче. Квапився ж бо.
— А ти той-во, в університет ліс свій вивчати підеш кажуть.
Це правда? — поцікавився хлопець.
— Піду. — відказав Андрій.
Вітя зневажливо пхикнув.
— Дурний ти, Дуську. Кому ті твої ліси треба?
Андрій спохмурнів, руки мимоволі стиснулися в кулак, та він
згадав мудрий вислів, який любив повторювати один його вчитель. Сперечатися з дурнем — все одно, що з голубом в шахи
грати. Змовчав, хоч це і вартувало йому значних зусиль. Розвернувся і пішов далі. Треба було поспішати. На нього чекав ліс.
На нього чекав рільничо-лісовий факультет. На нього чекала війна, хоч він ще цього не підозрював.
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Шум від потягу досі стояв у вухах Андрія, хоча він і від’їхав
хвилин із десять тому. Втім, може то був шум його власної крові, що кипіла від люті. Він не міг відірвати погляд від колії, якою
нещодавно проїхав потяг, повністю заповнений деревиною.
— І так щовечора, — сумно зітхнув Петро, плескаючи хлопця по плечу.
Андрій прийшов до тями, зиркнув на старого, нічого не відповів, розвернувся і попрямував крутою протоптаною стежкою туди, де колись був гірський праліс. Злетів, вмить долаючи
пристойну відстань, впав на землю і зажурено окинув поглядом
спорожнілу місцину. Поодинокі смереки, що їх лишали кляті
німці, ніби насміхаючись над небайдужими до природи людьми, тужили за своїми сестрами, зажурено хитаючись під спів
пронизливого вітрюгану. Біль обпік гаряче парубоче серце, і хлопець пообіцяв самому собі, що зробить усе, щоб відновити ліси Карпат.
Андрій дістав із кишені шмат паперу і олівець, які завжди
були при ньому. Ловлячи останні промені стомленого сонця,
квапився вивести літери, раз по раз проштрикуючи папірець
гострим кінчиком. Завершивши потік, що линув з душі, звично вивів у кінці «Дусько, 19…». Молодий поет безмірно надихався красою природи, проте не менше його надихала лють
і прагнення пробудити свідомість народу стати на захист дерев,
лісів, української землі.

За наступні роки Андрій П’ясецький вивів величезну кількість букв, створюючи не просто наукові праці, а цілі витвори
мистецтва на основі своїх досліджень. Початок цьому поклала
його дипломна робота, що стосувалася охороні кедрів у Горганах. Хлопець викохував ідею створення заповідника на цій
території, і його мрії таки судилося збутися.
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День, коли Андрій отримав диплом інженера-лісівника, був
одним із найщасливіших у житті юнака. Сповнений натхнення та ідей, він приступив до праці. Його ініціативи не завжди
віталися, на його шляху було безліч перешкод, проте хлопець
вперто йшов до своїх цілей.
Андрій організував Лісосировинний трест, і, оточивши себе
чесними та відданими рідній землі людьми, займався улюбленою справою — захищав ліси. Одружився (дужче за ліс він любив лише дружину Марію), заснував науково-дослідну станцію,
вивчав праці світових вчених, ставив експерименти, втрапив до
в’язниці, повернувся з неї живим, організував Український лісовий науково-дослідний інститут, став міністром лісів, і все
це — у тяжкий період війни.
Андрій дістав з кишені годинник, нервово постукуючи по
нозі, і роздратовано завважив, що чекає на професора Мантеля
вже пів години. Нарешті постать німця з’явилася у кінці коридору. Підійшовши ближче, він прискіпливо подивився на хлопця крізь скельця своїх окулярів.
— Це ви, П’ясецький? Ну ходімо. Розкажете мені, що такого
нагального трапилося, що ви примчали аж у Краків.
Чоловік відчинив двері і зайшов до кабінету. Андрій попрямував слідом. Кімнатка була невеликою та темною, повітря —
затхлим, а сонце, здавалося, майже ніколи не зазирало до неї.
— Прошу, сідайте, — махнув рукою професор, вмощуючись
за столом, але хлопець був занадто збудженим, щоб сидіти.
— Від мене вимагають вирубати букові ліси, — перейшов
одразу до справи Андрій, поправив окуляри, насунувши їх на
носа, і витер хустинкою спітніле чоло. «Кляті німці вимагають!» — промайнула в голові молодого чоловіка думка. Проте
сказати цього Мантелю він не міг — йому потрібна була підтримка вченого.
Професор Мантель нахмурив густі брови, постукуючи по
столу олівцем.
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— І чого ви хочете від мене, П’ясецький?
— Якщо це станеться, це буде екологічна катастрофа, пане
професоре! Хто-хто, а ви повинні це розуміти!
Мантель багато чув про цього завзятого українського лісівника, тому уважно вислухав його докази. Після довгих
перемовин Андрій нарешті вийшов із кабінету визначного
вченого. Професор Мантель дотримав свого слова, і трохи пізніше ліси Янівського надлісництва стали науковим об’єктом, та
П’ясецький недовго зміг радіти цьому. За любов до рідної землі
на хлопця знову чекала в’язниця.

Під пильним наглядом німців змучені хлопці йшли один за
одним у бік Кортумової гори, де Андрій колись любив блукати.
Під ногами шелестіло опале листя. Голі дерева, поодинокі ялинки та сосни погойдувалися від сильного вітру. Було дуже тихо,
і сонце ще тільки виринало з-за обрію. Осінь поступалася зимі,
повітря було морозним. У небі повільно кружляли сніжинки.
«Зима… Львів узимку дуже гарний, — мимоволі подумалося
Андрію. — Шкода, що я вже цього не побачу».
Він опустив очі до землі, й помітив брунатний листочок, що
причепився до штанів. Хотів було нахилитися, щоб його зняти,
але згадав, що руки зв’язані. Хлопці попереду раптом зупинилися, змушуючи зупинитись і Андрія. «Ось і кінець». Під постріли його серце забилося швидше. Через якусь мить він впав на
холодну землю поруч з іншими. Його серце, гупнувши в грудях
останній раз, завмерло. На обличчі молодого чоловіка застигла
слабка посмішка. Андрій П’ясецький помер, як і жив, поруч
з лісом.
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ІІІ

МІСЦЕ

Поезія
СПЕЦВІДЗНАКА «За пропагування
культури та збереження народних
і родинних традицій»

Шляхтич Василь Миколаєвич (Польща)
Я пишу мовою села, польською мовою і на говірках Лемківщини.
Мову я вивчив від батьків, які були тільки хліборобами.
Вірші писані польською про село Ліщини, що на Лемківщині,
з перекладом на нашу — українську.
Dziękuję księdzu za widok wspaniały

Дякую вам, отче, за ці краєвиди
On mi przypomina moją wieś nad Sanem
Дивлячись, здається, я в селі над Сяном
Po której tylko dziś zgliszcza zostały,
Де ходжу, шукаю минулого слідів,
I dzikie sady a wśród nich burzany.
А бачу сад дикий зарослий бур’яном.
***
Cerkiew i krzyże i szepty historii.

Церква і хрести. Історії шепіт.
Łzami zroszone ojczyste pejzaże.
Батьківські пейзажі зрошені сльозами.
Dla tych co kochają pozostaną w glorii,
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Тим, які кохають вони, мов ті степи,
Powracać tam będą w czasie snów i marzeń.
До яких вертають мріями і снами.
***
Stary modrzew wsłuchany w panującą ciszę,
Старенька модрина, заслухана в тишу,
Swą pamięcią wraca w ziemi tej minione.
Пам’яттю вертає в тих земель минуле.
Co słyszał i widział tego nie napisze.
Що бачила й чула — того не напише.
O tym wam powiedzą przy cerkiewne dzwony.
Прицерковні дзвони скажуть те, що чули.
***
W tej cerkwi przysnęła dusza Łemkowszczyzny.
В тій церкві задрімала душа Лемківщини.
W tym drewnie śpi dotyk twojego pradziada.
У її дереві спить дотик прадіда.
Czy ty chociaż myślą wracasz do Ojczyzny?
А ти, чи думками летиш у Батьківщину?
Czy myślisz że wracać tu już nie wypada?
А може задумав не шукати слідів?
***
Na tle naszych Karpat praojców mogiły
I stare krzyże zadumane stoją
Dzięki nim kochani żyje nasza siła,
Która jest miłością i twoją i moją.

На тлі Карпат прадідів могили

І хрести старенькі стоять замислені
Доки вони стоять, жива наша сила,
Яка нас єднає з бувшими роками.

***
Zajdź w nasze strony przyjazny człowieku.
Відвідай цю землю, привітний друже.
Posłuchaj głosów co zacichły w niebie.
Голосів послухай, що стихли в небі.
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Ziemię tę przodkowie ponad dziesięć wieków.
Наш прадід Богові сотні років служив.
Chwaliły. Dziś dzieci daleko od ciebie.
Нині діти й внуки далеко від тебе.
***
Zimowy widok modrzew cerkiew krzyże
Бачиш, там церковця, хрести і модрина
To Łemkowszczyzny wiązanka wspaniała
Лемківщини букет чудовий
Tego horyzontu nie wolno się wyrzec,
Цього горизонту не можна зрікатись,
Pokochaj go duszą jak babcia kochała.
Не годиться тому, хто своє кохає.
***
Patrzeć i wzdychać i wracać w te strony
Дивитись й зітхати, вертати в край рідний
Miłością dziadków i ich łzy pamiętać
Прадідів любов’ю й сльози пам’ятати
Niech wpisane w pamięć będą jak ikony .
Вписувати в пам’ять, мов ікони.
Prawdziwe wyraźne i na wieki święte.
Виразні й правдиві і по віки святі.
***
Na srebrnych kopułach niewinna biel śniegu.
Невинний сніг білий на срібних банях.
I błękit jak baldachim nad cerkwią się wznosi.
Блакить, мов балдахін, над церквою піднеслась.
Trzy krzyże odważnie wpatrzone ku niebu.
Три хрести відважно рідне небо тулить.
Na szczerą modlitwę zawsze będą prosić.
Вони завжди щиро на молитву просять.
***
Krzyże chcą rozmawiać ze świętym Łukaszem
За хмарами в небі до святого Луки
Który na świątynię spogląda zza chmury,
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Мовчазні молитви хрести будуть слати,
Wspomina być może tamte smutne czasy,
Згадувати будуть ті часи розпуки,
Gdy nasi ojcowie opuszczali góry.
Коли батьки наші гори покидали.
***
Łemkowskie chyże i Łemkyni oczy,

Ось лемківські хижі і очі лемки ні,
W obiektyw wpatrzone z bezpiecznej oddali.
Задивлені в об’єктив з безпечної далі.
A wokół jakby jakiś smutek kroczył.
А кругом, здається, смуток ходить нині.
I wołanie ciszy abyśmy wracali.
І тиша говорить, щоб ми повертали.
***
Biała chusta zimy na chacie i krzyżu.

Зими біла хустка на хрестах і хаті.
Zdaje się całunem być w zimową porę
Це мов плащаниця у зимову пору
Który mówi — Świętości nie wolno się wyrzec.
Здається, говорить: «Зберігаймо святість».
Mimo że twą świętość zwać będą upiorem.
Хоча псевдодрузі скажуть, що це хворе.
***
Spójrz przyjacielu przed tobą Leszczyny
Дивись, любий друже, це наші Ліщини
Zimowym puchem przykryte czekają,
Під зимовим пухом на діток чекають,
Aż promień słoneczny wiosennym kominem
Вірять, що сонячні весняні комини
Pieścił będzie piękno łemkowskiego raju.
Пестити знов будуть красу того краю.
***
Bracie Polaku przyjdź przyjrzyj się z bliska:
Ох, брате поляку, прийди подивитися зблизька:
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Te krzyże mogił tam pilnują swoich,
Хрести на могилах пильнують тут свого,
Nie mają imienia nie ma tam nazwiska.
Імена не бачиш, не має прізвища.
Skuła je ręka która prawd się boi.
Рука, що їх збила, не боялась Бога.
***
Boże Wszechmogący widząc takie krzyże?
Боже Всемогучій, Ти хрести ті бачиш?
Gdzie Jezus bez ręki woła że Go boli.
Ось без руки Ісус про свій біль говорить.
Czy ten kto to zrobił wiary swej się wyrzekł?
Чи той, хто вчинив це, сумує і плаче?
Kto on?! Komunista?! A może katolik?!...
Хто він?! Комуніст? Чи може католик?!...

СМОТРЮ (на говірках)
Смотрю на тя, лемку — брате...
Виджу, же-сме камарати.
Через тамто вишмаріня
... Гмерат ціле поколіня.
Што раз менше нас в чужині
Пам′ятат про небо синє,
Церкву, як Паню над селом,
Што зробили єй костелом.
Вітців гроби сплят в бур’янах
В Лемківщині і над Сяном.
По цвинтарях уці ходят...
Знай про тото, мій народе!
Гвариш, же ти нич не зміниш,
Же привикаш до чужини.
Діти ся асимілюют,
Дакотри на рідне плюют.
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Брате лемку, што нас чекат?
Від Карпат всі ми далеко.
Іщи дакус пам’ятаме
Слова дідів, тата, мами...
Але серед нас є таки,
Што завірили полякам.
Для них чужим наше рідне.
Так пропадат наша гідніст.

ОСІН В ЛЕМКІВЩИНІ (на говірках)
Прийшла в наши рідни гори.
Од каль, лем Бог знає сесе.
Іде і чудеса творит
З вшиткого, што з собом несе.
Хоц приходит ту што рока
Золота осін — княгиня...
Сідат в лісі, над потоком,
В маєстаті, мов богиня.
Під сад, який садив тато
Кладе золоту пирину.
Боже, як вона богата!
Прийд і посмотр сестро, сину...
Листя клену, листя бука
Килимом під ноги стелит.
Все це робит Божа рука.
Помагают їй ангели.
Хоц все інше є як гвони.
Хоц юж не є хижи няня.
Прошу тя, їд в ті сторони
І від вшитких нас ся кланяй.
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НАШІ ПРЕДКИ (тавтограма)
Так, наші предки русини,
Там над бистрим Сяном жили.
Там по свому ся молили.
Те в мене закодоване…
Там орали свою ниву,
Там співали в полі, в хаті…
Там вони були щасливі.
Там вони були багаті.
Так було, аж в сорок сьомім…
Того дня не забув тато.
Тоді неначе в содомі
Треба було край прощати.
Тато мені говорили
Тобі треба пам’ятати.
Тільки пам’ять родить крила.
Ти на них будеш літати.
Так літаю рідним словом
Тим, в руслі Сяну промитим,
Та кладу, наче основу
Так, щоб зрозуміли діти.
Треба жити по новому
Там, де кинув колись ворог
Тоді коли вирвав з дому.
Ти думками вертай в гори.
ТОБІ УКРАЇНО (сонет)
Тобі рідний краю співаю пісні
Почуй їх моя Україно
Почуй мою мову яка в чужині
Жила щоб я не загинув
78

До тебе мій краю влітаю як птах
На крилах любові до свого
Знай що моє слово це любові стяг
І щира молитва до Бога
Моя Україно я сином твоїм
Як вчора як завтра так нині
Я щастя і долі бажаю усім
Які в чужині й в Україні
Славлять тризуб й жовто-синій
І струнко стоячи виспівують гімн.
ПЕРЕДСВЯТТЯ
Сестри браття українці
Знов стаємо при ялинці
І вітаємо народжене Дитя
Що лежить собі на сіні
Також певно й в Україні
І вимолює усім нам майбуття
Поспішаймо і ми нині
Поклонитися Дитині
Й привітати Матір Божу й Йосифа
Можливо ВОНИ в Донбасі
Де й нині вбивають Наших
Бо Іроди живуть теж в наших часах
Нам молити Бога-Сина
Щоб страждальна Україна
Собою була на даній їй землі
Де прадід дід батько з сином
За надійну волю гинув
Нам молитись щоб пішли геть вороги…
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СПЕЦВІДЗНАКА
Проза
СПЕЦВІДЗНАКА «За розкриття
життя і чину маловідомих постатей
Сокальщини» (дослідницька стаття)

Береза Роман Павлович
БАРВИСТИХ ЗВУКІВ ЧАРІВНИК
(РОМАН САВИЦЬКИЙ)

Р

оман Савицький. «Піаніст віртуозної вдачі», «поет
динамічних відтінків», «чарівник темпових відхилень» — це далеко не повний перелік схвальних відгуків, які
неодноразово доводилося чути на свою адресу цьому, правдиво, дивовижному музикантові.
Станіслав Людкевич, Антін Рудницький, Василь Барвінський, Любка Колесса, Нестор Нижанківський, Галя Левицька, Роман Криштальський, як і багато інших вітчизняних музичних авторитетів, слухаючи гру Савицького, вважали його
мистецький хист феноменальним явищем в історії української, європейської та світової фортепіанної школи.
Народжений 11 березня 1907 року у славному галицькому містечку Сокалі (нині місто Червоноградського району
Львівської області), Роман із самого малечку зростав у вирі
музичного оточення. Батько Іван — катехит Сокальської чоловічої гімназії та мама майбутнього музиканта — Володимира (з Косоноцьких) вповні долучилися до того, аби їхнє, талановите від народження, дитя отримало якнайкращий доступ
до світу музики, співу, театру.
80

Результат не забарився. Вже у віці трьох років Роман демонстрував дивовижну, як на свій вік, чистоту інтонування,
бездоганну музичну пам’ять, та більш за усе — невпинний потяг до величезного фортепіано, яке стояло у центральній залі
помешкання Савицьких, аби доторкнутися до його чорно-білих клавіш.
Початкова освіта у Сокальській чоловічій гімназії, а після
переїзду батька на нове місце правці, продовження навчання
у славнозвісній Самбірській чоловічій гімназії.
Тут, у Самборі, мистецьке життя, яким повнилося місто,
цілком увібрало у себе й допитливу до усього прекрасного натуру Романа.
Перші експерименти з публічної гри на фортепіано Роман
показує, супроводжуючи демонстрацію німих чорно-білих
фільмів у місцевих кінотеатрах та приватних салонах. Аби не
роз’ятрювати зайву зацікавленість публіки до особи піаніста,
організатори кінопоказів ховають хлопчину за спеціально облаштованою завісою. Та вже за якийсь час юний Савицький
стає доволі популярним акомпаніатором на публічних концертах «Самбірського Бояна» та під час сольних виступів
окремих виконавців.
Удосконалюючи гру на фортепіано з допомогою місцевих
учителів Ілевича та Вебера, шістнадцятирічний Роман вступає на фортепіанний відділ Львівського вищого музичного інституту ім. М. Лисенка, у клас відомого українського піаніста
та композитора Василя Барвінського.
Саме у цей період навчання Савицького у Львові, його музичні успіхи стають настільки помітними, що Барвінський радить молодому піаністу, аби той продовжував своє навчання
за кордоном. А місію матеріальної підтримки Романа Савицького взяв на себе духовний авторитет Галичини і невтомний
меценат української культури, митрополит Андрей Шептицький.
1928 рік. Роман Савицький — студент Празької консерваторії,
одного із найславетніших навчальних музичних закладів Європи.
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Навчання у класі професора
Гежмана, а згодом удосконалення набутих навичок з гри на
фортепіано у Празькій «Школі майстрів», де Савицький
відвідує клас відомого педагога, професора Вілема Курца,
дуже швидко роблять постать
талановитого українського піаніста помітною, ба навіть відомою, в усьому європейському музичному просторі.
Роман Савицький, 1932р.

Часті приїзди Савицького в Галичину, його тріумфальні
виступи у Львові, Перемишлі, Самборі, Дрогобичі, Яворові,
Сокалі, Стрию, Коломиї, а також його викладацька робота
у Стрийській та Самбірській філіях Львівського вищого музичного інститут ім. М. Лисенка, сприяють небувалому зростанню авторитету музиканта, щоразу відкриваючи перед ним
все нові і нові перспективи для його самоутвердження у царині
професійного музичного мистецтва.
У 1934 році разом із Станіславом Людкевичем, Василем
Барвінським, Нестором Ниижанківським, отцем Йосифом
Кишакевичем, іншими музичними авторитетами Галичини,
Роман Савицький береться за організацію у Львові першого
об’єднання професійних музикантів краю. СУПРОМ (Союз
професійних українських музикантів), що стало саме тією
мистецько-громадською організацією, яка у своїй діяльності якнайактивніше спричинилася до відкриття, підтримки та
популяризації молодих музичних талантів, передусім, серед
українців, рівно ж, як і до налагодження справи видання творів західноукраїнських композиторів, а також популяризації
кращих набутків музичної культури із Наддніпрянської України. До слова, саме у СУПРОМі Роман Савицький обійняв чи
не найдіяльнішу посаду — відповідального секретаря.
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У 1937 році щасливого повороту зазнає і особисте життя
Романа Савицького. Музикант одружується з відомою у Галичині поеткою Іванкою Трешневською. А вже наступного року
у молодого подружжя народжується син Роман, у майбутньому, — відомий український мистецтвознавець.
Вже наприкінці тридцятих років авторитет Савицькогопіаніста став настільки вагомим, що музикантові довіряють
першовиконання своїх творів найвідоміші композитори Галичини. Зрештою, як це сталося у 1939 році, під час виконання
фа-мінорного концерту для фортепіано з оркестром Василя
Барвінського. Виконання цього непересічного в усій вітчизняній фортепіанній літературі твору відбулося у приміщенні
кінотеатру «Атлантік» (нині зала Львівського національного академічного музично-драматичного театру ім. М. Заньковецької) під диригентурою Миколи Колесси. Тоді висока
оцінка музичної критики Галичини, зокрема, виконання партії фортепіано Романом Савицьким, сягнула найвищих оцінок
і відгуків.
Згодом праця на посаді доцента фортепіанного факультету
новоствореної у Львові консерваторії, що тривала впродовж
усього періоду Другої світової війни, а поряд із нею, робота
на посаді музичного директора Львівського радіо, дають Савицькому змогу постати справжнім професіоналом як у музично-педагогічній діяльності, так і в музично-просвітницькому просторі краю. Адже, саме за його, Романа Савицького,
активного сприяння, радіоефір Львова та прилеглих до міста
окраїн отримав змогу трансляції у хвилях радіоефіру кращих
музичних творів українських композиторів у виконанні відомих вітчизняних хорів, оркестрів, співаків та музикантів.
Черговий прихід совітів на терени західної України, у 1944
році, змушує Романа Савицького з сім’ю покинути рідну землю.
Табори для переміщених осіб у німецьких містах Карлсфельді і Бергстесгадені стають тимчасовим прихистком для
Савицьких, як і для багатьох українських біженців.
Утім, і у цих непростих умовах Савицький не опускає рук.
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У Бергстесгадені він організовує і очолює музичну школу, яка
не без успіху діяла аж до кінця сорокових років.
У 1949 році Савицький з дружиною та сином переїжджають до США, де осідають у Філадельфії.
Тут Роман Савицький спочатку працює учителем в музичній школі, а вже за рік після свого приїзду береться за організацію в Нью-Йорку Українського музичного інституту —
унікального навчального закладу, у якому невдовзі велося
навчання в одинадцятьох філіях (!), що діяли у різних містах
США.
Поряд із адміністративними обов’язками на посаді директора інституту, Роман Савицький не припиняє своєї концертної та концертмейстерської діяльності. Його виступи у містах
США, Німеччини, Чехословаччини, неодноразові приїзди
з концертами у міста Західної України, а також у Київ, Дніпропетровськ повсюдно отримують, правдиво, знамените
враження, щоразу сягаючи яскравого ствердження справжньої неповторності та безмежного таланту цього великого
українця і музиканта світового масштабу.
Переступивши рубіж свого життєвого полудня віку, Роман
Савицький був сповнений нових і амбітних творчих задумів,
прагнув до реалізації своїх завжди непересічних мистецьких
ідей.
Та тільки ніким ще не розгадана таїна тривалості життєвого
шляху, що раптово обірвався для Романа Савицького 12 січня
1960 року у Філадельфії, коли йому виповнилося лишень 53
роки, так само раптово зупинила і здійснення усіх його мрій
і сподівань.
З того сумного часу, відстань, що пролягла поміж Україною
і США, ось уже, майже, у шістдесят років, вимірюється не
тільки велетенським географічним простором, а й музикою…
великою музикою, яка колись так неповторно звучала у виконанні геніального українця Романа Савицького…
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Роман Савицький, як піаніст, виступав
із концертами у містах Західної України,
Києві, Дніпропетровську, Празі,
у містах Німеччини та США.
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