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Дивним був той худий, незавидний 
продавець зілля, палітурник і кочегар. 
Відвідував сотні двоюрідних сестер 
і братів у всьому СРСР. А вночі, коли 

“двоюрідні” із сусідами закривали 
вікна, вдягав єпитрахиль і підносив 
вгору Тіло Христа. 

17 червня [2010 р.] минає сто 
років від Дня народження Серафима 
Кашуби, польського капуцина, котрий, 
попри розсудливим порадам, вперся 
залишитися у Радянському Союзі. 
Виїжджаючи після війни, земляки 
тягнули його, щоб сідав з ними в потяг. 
– Хоча б тут залишилося двох поляків, 
то я буду третім з ними, – несподівано 
заявила ця незавидна людина. 

 
МИ ПЛАКАЛИ 

Владислава Заґаєвська мала рочок, 
коли в 1936 р. совєти “упакували” її з 
батьками в товарний вагон і вивезли в 
голий степ у Казахстані. На родинному 
Поділлі її встигли похрестити. На цьому 
її контакт із таїнствами перервався 
майже на 25 років. Однак, надійшов 
той вечір на початку 60-их років ХХ 
століття. В одній із хат “селища № 13” в 
Акюбінській обл. затримався... ксьондз. 
Здивовані поляки почали пробиратися 
туди, щоб ніхто не зауважив їх 
“нелегального зібрання”. Пішла також 
і Владзя, котра повернулася з поля. – 
Ксьондз виглядав на старця. Сивий, 
худорлявий. З ним було приємно 
розмовляти, хоча я з ним тільки раз 
зустрілася, – говорить з гарним східним 
співучим акцентом. Нині вона живе в 
домі соціальної допомоги в Кракові. 

Це був о. Серафим. Сповідав 
протягом всієї ночі. Владислава перший 
раз у житті сповідалася і прийняла 
Перше Святе Причастя. Була також св. 
Меса, із щільно закритими вікнами. Що 
тоді відчувала? – Не знаю як сказати... 

Ми були задоволені. І ми плакали, – 
згадує. Рано поляки відвезли капуцина 
до наступного села. Там, вночі, знову 
вділяв святі таїнства. Владзя до 
сьогодні береже польський молитовник, 
який отримала у подарунок від нього. 
Листки міцно знищені, бо протягом 
років з нього користувалося багато 
сусідів. До селища № 13 не вела жодна 
дорога. Легше було добратися до 
села Шортанди в Казахстані, де була 
залізнична станція. – О. Серафим як 
приїжджав, хрестив людей і готував до 
смерті. Я з ним познайомилася в 1964 
р., – згадує Станіслава Врублєвська. 
– Я в Шортанди була новою жінкою – 
недавно приїхала. О. Серафим питав 
мене перед сповіддю: “Ти мене не 
продаси?”. Не пам’ятаю, чи я йому 

ЗАЛИШУСЯ    ТРЕТІМ   З   НИМИ
З життя Церкви

Лойзек, тобто Серафим Кашуба, 
капуцин, був Божим бродягою 
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відповіла, чи лише подумала: “Я 
не продам, я не Юда, щоб продати 
ксьондза”. Бо в Казахстані люди дуже 
боялися і продавали один одного. Але 
о. Кашубу Господь Бог оберігав, – 
говорить. 

БОЖИЙ БАМБУЛА 
У подвигах того хворобливого 

ксьондза було щось незвичайного. 
Здоровому було б важко витримати 
подорожі у трудних умовах. А о. Сера-
фим хворів на туберкульоз. Народився 
у Львові як Алоїз Кашуба. Цікаво, що 
Господь Бог до реалізації своїх планів 
вибрав не душу товариства, тільки, 
власне, Лойзика. – Колеги говорили, 
що Лойзик, – це такий бамбулуватий, у 
протилежності до його старшого брата, 
котрий потонув в дитинстві. Лойзик 
ходив сам, не грав з нами у футбол, волів 
книжки, – згадує о. Ієронім Варахім, 

молодший колега о. Кашуби з гімназії 
і ордену. – Однак його колеги любили і 
шанували. Бігли до Лойзика, як хотіли, 
щоб він допоміг з математики. Він міг 
також пожартувати. Після вторгнення 
совєтів до Львова, він мені розповів 
віршик: “Wyzwoleni z pańskich knutów, z 
pańskich portek, z pańskich butów, wraz z 
radiańskich ludów kupą, świecim dzisiaj 
gołą... głową”. На скільки його знаю, 
він сам міг його скласти, – говорить 
о. Ієронім. Після війни о. Серафим 
залишився в Західній Україні,  яку 
приєднали до Радянського Союзу. – 
Головна річ – не розминутися з Божою 
волею, – спокійно повторював, без 
нарікань. Довго працював у Рівному і 
околичних містах. Уже завтра подібно 
вчинять з нами. “Вы нам мешаете в 
работе!” – говорили йому совєтські 
керівники. У 1958 р. вдарили: в газеті 
з’явилася стаття з обвинуваченням, 

О. Серафим охрестив сина Станіслави 
Врублєвської, котра кілька років тому 

приїхала до Польщі з Казахстану

Владислава Заґаєвська з молитовником, 
який отримала від о. Серафима

з нагоди Першого Причастя
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що Кашуба – це п’яниця і бабій. Вірні 
не повірили, але якийсь Демченко, 
уповноважений у справах релігії в 
Рівному, відразу позбавив о. Сера-
фима права публічно виконувати 
священицькі функції. Через рік влада 
підступно виписала його з Рівного, а в 
жодній іншій місцевості не хотіли його 
приписати. Однак, найцікавішим є те, 
що совєтам від цього не стало краще. 
Серафим почав життя “бродяги”, тобто 
“шкідливого бродяги”. Їздив по всьому 
СРСР. Відправляв ночами св. Меси, 
хрестив, сповідав, готував людей до 
смерті. – З нами в Казахстані були німці, 
католики. Вони теж дуже любили 
о. Серафима, – згадує Станіслава 
Врублєвська. – Хрестив їм дітей, також 
відправляв їм тайні св. Меси. Раз туди 
пішов мій чоловік і повернувся трохи 
невдоволений, бо він з німцями воював, 
а там на св. Месі усе було німецькою 
мовою, – сміється пані Станіслава. 
Серафим добре знав німецьку мову і 
кілька інших мов. 

ГОЛОВА НА БРЕВІАРІЇ 
У 1966 р. на вокзалі в казахстанському 

місті Кустанай о. Серафима  спіймала 
міліція. Отримав за бродяжництво 
п’ять років заслання. На засланні в 
совхоз Арикти з усієї околиці почали 
сходитися люди за таїнствами. Уже після 
кількох місяців влада перевела його до 
совхозу в Аршатинську. Там ситуація 
повторилася. О. Серафима звільнили 
й помістили на 11 років у заклад 
для невиліковно хворих. Владислава 
Паєвська літала літаком до місць його 
заслань. – Як ми приїжджали, він дуже 
тішився. Ми його годували, що могли 
привозили  для нього, – усміхається. Її 
племінниця Юлія Зінковська з Рибніка 
додає: “Народ там такий, що найкраще 
віддавали гостям, хоча самі могли 
цього не їсти”, – згадує. Одного разу 
Владзю і двох інших католичок, у тому 
числі німку, під час повернення застав 
“буран” – велика снігова заметіль, під 
час якої люди втрачають орієнтацію 

і замерзають у безкрайньому степу. 
Пережили чудом. – О. Серафим потім 
нам казав, що як побачив цей буран, 
то увесь час молився за нас, щоб ми 
не заблукали, – згадує Владислава 
Паєвська. Мало хто знає, що та бабуся, 
котра перебуває в домі соціальної 
опіки в Кракові, або у племінниці в 
Рибніку, – це героїня. Її дитина померла 
в дитинстві. Приймаючи о. Кашубу, 
разом із чоловіком Казимиром свідомо 
наражалася на ув’язнення. Вони 
представляли його як племінника. У 
хаті ховали також Пресвяте Таїнство. 
– Була дерев’яна дарохоронительниця. 
Отець залишав нам Причастя на 
місяць. Ми із сусідами відкривали 
дверцята, молилися і кожен для себе 
брав ложечкою Причастя, – говорить. 
Офіра Казимира і Владзі дала плоди 
в їхній родині: Вєра, внучка її сестри, 

У домі Владислави Паєвської і її 
чоловіка о. Серафим відправляв таємні 
св. Меси і залишав Найсвятіше Таїнство
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Спадщина

ДУБ  У  ЧЕСТЬ  ПАМ’ЯТІ  
КАЗИМИРА  ДИЇ

У Сосновці був посаджений 
перший “Дуб Пам’яті”, присвячений 
замордованому в Катині капітану 
Казимиру Диї. 

У цьому році минає 70-та річниця 
убивства польських офіцерів, вчинено-
го совєтським НКВД у Катині, Хар-
кові та Твері. На терені всієї країни 
відбуваються урочистості на честь 
увічнення пам’яті більш як 21 тисячі 
помордованих представників польської 
інтелігенції. Завдяки програмі “Ка-
тинь... зберегти від забуття” кожна, 
навіть школа або парафія, може взяти 
участь у тих національних духовних 
вправах. Акцією, що полягає у садінні 
дерев дуба на честь увічнення пам’яті 
померлих полонених, зацікавилися 
парафіяни з костелу Христа Царя 
в Сосновці-Клімонтові. Разом із 
тамтешнім парохом о. Едуардом 
Фіцінським вони вирішили вшанувати 
пам’ять капітана Казимира Диї, 
замордованого 9 квітня 1940 року в 
Катині, посадивши “Дуб Пам’яті”. 

Казимир Дия народився 3 березня 
1907 року в Ґолонозі, нинішньої дільниці 
Домброви Ґірничої, у міжвоєнний 
період вона входила до складу (подібно 
як Клімонтів) Бендзінського повіту. 
Будучи випускником Сілезьких 
Наукових Закладів, після одруження із 
Зофією Буліковською, що походила із 
Сосновця, переселився в 1930 році до 
Ковеля на Волині, де почав працювати 
службовцем у відділі Доріг і Мостів 
Повітового Староства. Через два 
роки на світ прийшов Ришард, єдина 
дитина Казимира і Зофії. Спокійне 
життя польської родини на рубежах 
скаламутила ІІ світова війна. Два дні 
перед її спалахом, Казимир попрощався 
з родиною, тому що його призвали до 
50 полку піхоти, який стояв у Ковелі. З 
періоду між спалахом війни і совєтською 
агресією 17 вересня, зберігся лист, 
тоді ще поручника Диї, що воював у 
Володимирі-Волинському, в якому він 
писав: “Кохані, будьте спокійні і доброї 
думки. Сидимо в будинку повітового 

нині – черниця, а Євгеній, онук сестри, 
став священиком. Він вивчився в 
Польщі й повернувся євангелізувати 
в Казахстан. Із притулку для хворих о. 
Серефим у 1967 р. просто втік. Його 
не доганяли, бо був мороз і замети. 
Керівники закладу, ймовірно, щоб не 
мати клопоту, затушували його втечу. 
Капуцин повернувся до колишньої 
праці. У 1968 р. відвідав Польщу. 
Лікарі з Вроцлава підлікували його 
туберкульоз, завдяки чому повернувся 
з новою енергією до СРСР. У 1977 
р. добрався промочений до Львова. 
У домі, де мав ночувати, робили 

ревізію, тому стояв наступні години 
під дощем доти, поки не знайшли йому 
нічліг. Рано хтось зауважив, що в його 
кімнаті горить світло. Отець Серафим 
сидів мертвий на кріслі, голова 
опиралася на бревіарію. Триває його 
беатифікаційний процес. 

Пшемислав Кухарчак 

[„Гість Недільний”(„Gość Niedzielny”) 
ч. 23 від 13 червня 2010 р., стор. 42-43]

З польської переклала 
Владислава Криницька
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відділу, і кулі тільки свистять. Отже, 
коли будете читати цей лист, це буде 
писаний лист уже з площі бою і скажу 
Тобі, що це є набагато краще, ніж те, 
коли літаки скидають бомби, а було їх 
у Володимирі-Волинському майже 10, і 
багато бомб впало, але великої шкоди 
нікому не зробили”. Після вторгнення 
совєтських військ, Казимир Дия 
потрапив у полон і перебував у таборі 
в Козельську, звідки 21 листопада 1939 
року вислав листа до родини. Усього 
Зофія Дия отримала чотири листи. 
В останньому із них, датованому 2 
березня, він, сповнений оптимізмом, 
писав: “У нас зима проходить, морозів 
майже немає, чекаємо на весну, яка 
має бути дуже «теплою» і веселою 
(...). Кохана, якщо не вислала посилку, 
тоді не висилай, і гроші також, і 
залиши це все собі, тому що Вам це 
є більш потрібним, ніж мені, бо ми 
все отримуємо”. Казимир Дия був 
замордований пострілом у потилицю 
9 квітня 1940 року, а ексгумований – у 
1943 році під номером 4108. 

У період, в якому НКВД чинило це 
страхітливе убивство, Сталін вирішив 
також раз і назавжди розв’язати 
проблему польської присутності на 
східних рубежах. 13 квітня 1940 року, 
біля 4.00 години вранці до дверей дому, 
де жила Зофія і Ришард, загрюкали 
службовці НКВД, заявляючи, що 
вона їде на зустріч із чоловіком. 
Так згадує Ришард Дия: “Ми їхали 
потягом від 13 квітня до 20 травня 
до місцевості Павлодар над річкою 
Іртиш в Казахстані, де 21 або 22 
травня нас загрузили на баржі і ми 
пливли вниз до місцевості Іртишськ. 
Потім нас розгрузили з баржі й 
погрузили на вантажівки, максимально 
по дві, три родини. Вантажівками 
ми їхали майже 60 км до Сєвєрного 

зерно-совхозу Павлодарської області, 
Іртишського району”. Навіть на тому 
далекому вигнанні, матері й дитині 
совєти не дозволили бути разом. У 1943 
році малого Ришарда силоміць забрали 
до дитячого будинку, де дітей з малку 
індоктринували в дусі комуністичної 
пропаганди. Пані Зофія не піддалася 
і за всіляку ціну старалася віднайти 
сина, що їй вдалося в травні 1945 року. 
Пані Зофія із сином Ришардом у червні 
1946 року повернулися до Польщі й 
замешкали у Сосновці. Пан Ришард 
Дия до сьогодні активно підтримує 
всілякі дії, що сприяють увіковіченню 
польської мартирології на Сході, 
протягом років відтворював і дбав про 
родинний архів, провів подорож до 
Казахстану слідами блукання сотень 
тисяч засланих поляків. 

Урочистість садіння “Дуба Пам’яті” 
відбулася у неділю 25 квітня 2010 
року в костелі Христа Царя по вулиці 
Крашевського в Сосновці-Клімонтові. 
Урочистість розпочалася св. Месою 
о 12.00 годині. Принагідну проповідь 
виголосив о. прелат Стефан Ґібала зі 
Санктуарії Польської Голгофи Сходу в 
Бендзіні. 

 
Томаш Менджак 

З польської переклала 
Владислава Криницька
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ЦЕ  –  БОЖИЙ  ДІМ
“Волання з Волині” ч. 6 (91) з 

листопада-грудня 2009 р., у цінній 
статті “Костелу в Рівному – 460 літ”, 
наблизило читачам історію римо-
католицької парафії в місті Рівному 
на Волині. На тлі цієї статті, слід 
навести болісні спогади Слуги Божого 
О. Серафима Кашуби, котрий під час 
совєтської влади був настоятелем римо-
католицької парафії в Рівному. Ось його 
слова: 

“Вулиці обставлені кордоном, а з 
відкритого костелу, як роздерте Серце 
Спасителя, – вивозять усе по черзі: 
вівтар, лавки, образи. Де ти був Йосифе, 
дорогий, безногий жебраче, коли твій 
дар, роками назбираних грошей, ламали 
як непотрібний мотлох. А ти, Христе, 
в терновій короні, чи і тоді шептав 
«не знають, що чинять»? Коли Тебе 
привезли в закритій в’язниці в музей, був 
буквально зневагою і посміховиськом 
простолюдства. А образ із Олександрії 
і Шпанова – пам’ятаєш Янусько, 
як ми його обережно везли, щоб не 
пошкодити. Серце Ісусове царююче 
над великим вівтарем? Ченстоховська, 
променююча світлами! Солодко 
усміхнена Терезка, і цей прекрасний 
папа Євхаристії, якого ніколи більше не 
було. Усе на звалище, як не потрібний 
мотлох. «Deus, venerunt gentes in here-
ditatem tuam» («Боже, погани вдерлися 
до Твоєї спадщини» – переклав о. І. В.). 
А потім видерли дзвони, як серце вже з 
мертвого тіла, а злочинець, що зламав 
хрест, повісився, подібно як Юда. 
Перестав волати польський Бог, але 
чи перестав жити? Чи та жменька 
гноблених, котра нині молиться на 
могилах, не є тим зерном, яке мусить 
завмерти, щоб принести плід?”. 

Слуга Божий Отче Серафиме, 
радуєшся в небі, що те євангелічне 
зерно, яке в таких важких умовах ти 
сіяв на Волині, Поділлі, Казахстані, 

аж до Сибіру, під діянням Святого 
Духа зростає, і видає прекрасні плоди. 
Випроси у Бога благодать для Костелу 
в Рівному, щоб храм, над оскверненням 
якого ти так міцно вболівав, повернули 
до Божого культу. Його історія і 
архітектура, які так міцно спотворені, 
волають: ЦЕ – БОЖИЙ ДІМ! 

 
о. Ієронім Варахім OFMCap.

З польської переклала 
Владислава Криницька

Написали до нас

о. Ієронім Варахім OFMCap. 
з о. Вітольдом-Йосифом Ковалівим

Фот. Архів
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Товариства Польської Культури 
в Луцьку на 13 квітня 2010 року 
замовили св. Месу в наміренні 
жертв Катині, котрих ми у цьому 
році згадуємо сімдесятий раз. 
Драматичні події, які відразу були 
визначені людьми як “Катинь-2”, 
скорегували попередні плани. 
Численно згромаджені вірні у 
вівторок ввечері огортали своєю 
молитвою трагічно померлих у 
авіакатастрофі Президентську Пару 
– Леха і Марію Качинських – разом 
із 94 співтоваришами льоту на 
урочистості до Катині. 

Разом із прибулим з Луцької дієцезії 
духовенством, літургію св. Меси 
очолював ординарій єпископ Маркіян 
Трофим’як. На урочистостях у Луцьку 
були представники Люблінського 
Католицького Університету в осо-
бах: декана факультету теології 
Люблінського Католицького Універси-
тету о. проф. Мирослава Каліновського, 
а також о. проф. Іренея Ледвоня – 
замісника декана факультету теоло-
гії Люблінського Католицького 
Університету. Під звук знаменного 
requiem розпочалася св. Меса біля 
декорованого, як символічний цвинтар, 
вівтаря. Численні хрести, лампадки, 
фіолетові ризи духовних, сумне 
звучання органів – усе це створювало 
неповторну атмосферу зосередження 
і молитви – останньої послуги, яку 
зібрані в костелі могли віддати трагічно 
померлій Еліті Народу. 

На одному із хрестів, біля вівтаря, 
перев’язаний чорною траурною 
стрічкою портрет Президентської 
Пари. Отець канонік Ян Бурас, 
генеральний вікарій Луцької дієцезії, 
по черзі читав прізвища усіх померлих. 

Здавалося б, що цьому списку не буде 
кінця. Після прочитання кожного по 
прізвищу, була запалена від пасхалу 
лампадка і поставлена біля вівтаря. 
Після кільканадцяти хвилин, камінна 
підлога біля вівтаря замінилася на 
однорідний палаючий килим, як той, 
що протягом стількох днів горів біля 
Президентського Палацу і став одним 
із символів народного трауру. 

Принагідну проповідь виголосив 
великий приятель тутешньої парафії, 
а також усієї дієцезії, невтомний 
о. прелат Анджей Пузон, парох з 
Грубешова. Взявши слово, о. єпископ 
Трофим’як відкрив зібраним таємницю 

З життя Церкви

КАТИНСЬКА  СВ.  МЕСА  
У  ЛУЦЬКІЙ  КАТЕДРІ

Єпископ Маркіян Трофим’як
і автор статті - Володимир Осадчий

Фот. о. Вітольд-Йосиф Ковалів
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– о. Пузон, як військовий капелан, 
полковник, аж до Великого Четверга 
включно, знаходився у списку 
пасажирів президентського літака, що 
летів 10 квітня до Катині. Лише на 
прохання представників Катинських 
родин поступився своїм місцем тим, 
котрі летіли останній раз попрощатися 
зі своїми рідними, що спочивають в 
підсмоленському лісі. 

У принагідній промові, прого-
лошеній в кінці св. Меси, Генеральний 
Консул Речі Посполитої в Луцьку, Томаш 
Янік, подякував від імені польського 
уряду, отцю єпископу, духовенству, 
супроводжуючому богослужіння, а 
також чисельно прибулим вірним з 
Луцька, котрі щиро солідаризуються з 
трауром польського народу. 

Вражаючий вид справили присутні 
біля вівтаря силуети духовних у 
характерному східному вбранні 

священиків греко-католицького обряду 
– пароха місцевої парафії – о. інфулата 
Романа Бегея, а також настоятеля 
місцевого монастиря оо. Василіян – о. 
Терентія. Окрім супроводжуючих, у 
перших лавках, а також у лавках біля 
вівтаря єдналися в молитві за жертви 
катастрофи 10 квітня і геноциду, що 
відбувся 70 років тому, представники 
православної Церкви. 

Про те, що для віруючих людей 
навіть такий страхітливий удар не 
повинен бути основою до розпачі 
і безкінечного смутку, сповістила 
великодня пісня на честь “Переможця 
смерті”, яка велично прозвучала на 
закінчення цієї урочистості. 

Володимир Осадчий 

З польської переклала 
Владислава Криницька

З великим смутком повідомляю, що 6 червня 2010 р. о 05.45 год. 
в Буенос-Айрес відійшов на вічну службу

підпоручник у відставці
†

Блаженної пам’яті Едуард ПАХОЛЬЧИК

Один із останніх жовнірів 663 Дивізіону Літаків Артилерії.
Волинянин, сибіряк і жовнір ІІ Корпусу Польських Збройних 

Сил на Заході. Учасник боротьби за Монте-Кассіно. 
Нагороджений польськими і британськими медалями.

Член Союзу Сибіряків.
Прекрасний чоловік, батько, дідусь і прадідусь.

Людина великої душі і незвичайний патріот.

Повідомляє сповнений скорботи племінник.

Анджей Корус

Відійшли



Волання з Волині ч. 3 (94)                   Травень-Червень 2010 р.                                    стор. 11

ПЛАНУВАННЯ
Вірити в Христа

Похвала кишенькового календаря
Чи ти виконав план минулого 

місяця? А, можливо, його власне не 
мав?

Інколи спостерігаємо брак плану-
вання або велике його невміння в 
деяких царинах життя. Спостерігаємо 
цей факт у різноманітних сферах. Чому 
так є? Не вміємо планувати. 

Але ти спробуй. 
Які плануєш зміни у теперішньому 

твоєму житті? Які плануєш зміни в 
помешканні? Чи хочеш щось в ньому 
доповнити, купити, наприклад, лампу 
для читання, поличку на книжки? 
Чому хочеш навчитися в цьому році? 
У якій формі? Які, на твою думку, 
ти повинен читати тижневики? Яку 
щоденну газету? Що хочеш ще в цьому 
році прочитати з літератури? Скільки 
разів, більш менш, хочеш бути в театрі, 
на концерті, в кіно? Кому вислати 
привітання? У кого повинен бути на 
іменинах? 

Як плануєш своє релігійне 
навчання? Чи маєш намір брати участь 
у духовних вправах? Який недолік 
мусить бути усунений з твого життя? 
Який найбільше докучає тобі й твоїм 
близьким? Які чеснота, вміння мусять 
бути “терміново” впроваджені? Як 
маєш намір провести канікули? 
Збираєшся на море чи в гори? Чи 
надовго, з ким? 

Можливо виявиться, що деякі з 
твоїх планів не помістяться в одному 
році? Мусиш їх розкласти на два, на 
три, або навіть на п’ять років. 

Що маєш зробити завтра, 

післязавтра? Що обіцяв і кому, о котрій 
годині? Це все запиши в календарику. 
Вибери для нього одну кишеню, щоб 
тобі було легко його дістати. Не будеш 
з ним розставатися до кінця року. На 
початку наступного купиш новий. 
Таким чином не пропустиш збори, не 
забудеш віддати книжку, не пропустиш 
візит, заплатиш вчасно за підписку. 
Позбудешся великого баласту, що 
непотрібно обтяжує твою пам’ять, що 
нервує тебе. 

“Легше” жити без плану. Тоді людині 
здається, що так багато зробила, що 
кожен день є дуже заповненим. Однак, 
переважно виявляється при аналізі 
занять, що це велика “копиця сіна”, 
що якби такий день взяти у жменю, то 
небагато з цього залишилося б. Лише 
при плануванні видно, що в нашій 
хаотичній біганині є безліч непотрібних 
візитів, зайвої розмови, часто 

“переливання з пустого в порожнє”. 
Тому, в результаті, у Твоєму житті 
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З польської преси

РІВНЕ  –  МІСТО,  ПОДІЛЕНЕ  МУРОМ

немає трансляцій, які потрібно було б 
вислухати, театральних спектаклів, які 
потрібно було б побачити, книжок і 
статей, які потрібно було б прочитати. 

Брак вміння планувати є нашою 
вадою. Однак, вона занадто багато 

коштує нервів, грошей, життя. 
(далі буде)

 о. Мечислав Малінський

З польської переклала 
Людмила Поліщук

“Коли дивлюся на Польщу й 
Україну, часом маю враження, що 
ми повторюємо ті самі помилки, що 
й поляки, можливо із запізненням 
на десять років,” – говорить 
український письменник.  

– Мартин Войцеховський: Для 
мене Рівне, це провінційне містечко 
по середині дороги між Варшавою 
та Києвом. Пан вчинив його героєм 
свого роману “Рівне, Ровно”, який 
потрапив у фінал цьогорічної 
літературної нагороди Angelus. Чим 
для пана є Рівне? 

– Олександр Ірванець*: Це моє 
родинне місто. Варшава для мене 
є містом по середині дороги між 
Рівнем і Парижем. Рівне є досить 
невиразне, можливо, навіть ніяке. 
Але для мене є дуже дорогим, бо це 
моє місто. Не вибираємо батьків і так 
само не вибираємо місця народження 
і зростання. Віддавна хотів написати 
роман про це місто.

 
– Звідки взялася ідея, щоб Рівне 

поділити муром – одна частина східна 
і соціалістична, а друга – західна, 
європейська? 

– Кілька років тому був на стипендії 
в Берліні. Там торкнувся дійсності 
поділеного міста, яке розвивається 
якби на двох швидкостях, співіснують 
в ньому два світи. Подумав: що було 

б, якби подібна ситуація повстала в 
Рівному? На плані Рівного намалював 
мур, що ділить місто на сектор 
совєтський і західний. Ця мапа показана 
на початку книжки. 

А потім почала діяти уява. Почав 
думати, щоб сталося, якби такий 
мур дійсно повстав. Головний герой, 
письменник Шлойма Ецірван, з при-
значення долі залишається мешканцем 
Рівного, тобто західного сектору. Через 
роки дістає дозвіл на відвідини родини, 
яка залишилася у східному секторі, 
тобто в Ровно. На другому боці чекає 
його багато дивних пригод. 

Сьогодні мур з мого роману такий 
близький, що не уявляю собі Рівного 
без нього, хоча це фікція. Ходжу 
містом слідами свого муру. Можливо, 
зрештою, він залишиться визначений 
як туристичний атракціон. 

– У літературі є приклади міст, які 
стали героями роману. 

– Прага стала містом Кафки, 
Дублін є містом Джойса. Це можливо 
не скромно, що беру собі за взірець 
такі високі приклади, але думаю, 
що Рівне стане зараз більш відоме 
завдяки моєму роману. Можливо з 
часом буде називатися містом Ірванця. 

– На чому полягає чарівність 
Рівного, його таємниця?

→
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– На тому, чого вже немає. Навіть у 
сусідньому Луцьку збереглося більше 
пам’яток, ніж у нас. До війни Рівне 
було звичайним повітовим містом 
у межах Польщі. Мали замок, яким 
могли гордитися, але його після війни 
зруйнували. Після 1945 р. Рівне було 
піддане примусовій русифікації. 
Українська назва Рівне була практично 
витіснена через російську Ровно. 
Багато українців – навіть ті, що 
розмовляють на щодень українською 
мовою – називають своє місто Ровно, а 
не Рівне. Завдяки цій двоїстості я мав 
готовий заголовок. 

– Чи залишилися у місті якісь 
польські або єврейські сліди?

– Коли ріс, практично вже їх не 
було. Але до мене доходять відомості 
з Польщі та Ізраїлю про різноманітні 
цікаві подробиці, пов’язані з Рівнем. 
Жив у ньому протягом якогось 
часу польський письменник Юзеф 
Лободовський, котрий навіть пробував 
в Рівному вчинити самогубство. З 
Рівного походить мама відомого 
ізраїльського письменника Амоса 
Оза. У Рівному, однак, ніхто про це 
не знає. Мушу про це розповісти його 
мешканцям. Не зважаючи на те, в 
атмосфері Рівного відчувається якась 
багатокультурна аура, хоча до цього 
потрібно бути готовим, щоб її відчути. 

– У масштабі України це місто 
провінційне, хоча є обласним 
центром. 

– Це страшна провінція. Пишучи 
роман, сягав, однак, до спогадів з 
дитинства і молодості. Рівне є, яке є, 
але для мене це найпрекрасніше місто 
на світі. Звідси черпав натхнення. Це 
моя країна мрій, чудовий світ. Цінних 
матеріальних пам’яток в ньому немає, 
духовних також, але є аура молодості, 
світлих спогадів. 

– Рівне є одним з головних міст 
Волині. У Польщі часто дивляться на 
Україну через призму Галичини та її 
столиці – Львова. На чому полягає 
різниця між Волинню і Галичиною? 

– Волиняни ні в чому не гірші від 
галичан. З одним винятком – не маємо 
свого Львова, у якому концентрується 
уся Галичина і з якого проголошують 
у світ свою величність. На Волині усе 
розлите, розмазане на менші міста і 
містечка. Не маємо великого центру. 
Ним не є ані Рівне, ані Луцьк, не є ним 
також Житомир, хоча усі ці міста є, 
проте, адміністративними центрами. 

Але можливо це і краще. Може не 
мусимо жити на купі, як галичани 
у Львові. З точки зору національної 
свідомості, мови і традиції волиняни 
дуже подібні до Галичини. З одним 
винятком – дуже розповсюджене 
православ’я, а в Галичині – Греко-
Католицька Церква. 

– Протягом багатьох років пан 
мешкає під Києвом, у центральній 
Україні. Як відчуває себе на цьому 
терені прибулець із Західної України? 

– Українська мова є моєю рідною 
мовою. На відміну від київських 
письменників – навіть тих, котрі 
пишуть українською мовою – можу 
не переходити в буденних справах на 
російську мову. З дитинства розмовляю 
українською мовою. Це моя мова і 
добре почуваю у кожній ситуації. Це 
джерело моєї тотожності, зрештою, не 
лише як письменника. Не маю дилем, 
ким я є – українцем чи росіянином. 

Але не хочу осуджувати пись-
менників, котрі кільканадцять років 
тому мусили вибрати, ким хочуть 
бути і якою мовою писати. Немає для 
мене значення, що хтось з моїх колег 
ще кільканадцять років тому говорив 
і писав виключно російською мовою, 
а нині переходить на українську, 
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або є двомовним. Маємо, зрештою, 
прекрасних письменників, котрі 
пишуть російською мовою, хоча 
вважають себе українцями. Прикладом 
є відомий також у Польщі Андрій 
Курков, автор “Білого пінгвіна” і 
“Самотності президента”. 

– Чи зустрілися колись із 
дискримінацією з мовних причин? 

– Був колись у Черкасах. Це місто 
над Дніпром, на південь від Києва, 
колись одна із столиць козацької 
України. Це було ще у 80-ті роки ХХ ст., 
коли русифікація дійсно була досить 
сильною. Хотів купити газету. Попросив 
її українською мовою. Продавець 
кіоску подивилася на мене і гордовито 
зробила мені зауваження російською 
мовою, чи я не міг би говорити “якоюсь 
нормальною мовою”. Це було кумедно, 
бо ми знаходилися за 30 км від місця, де 
народився український національний 
віщун Тарас Шевченко. На щастя, та 
ситуація почала вже давно змінюватися 
і маємо надію, що буде надалі мінятися 
на краще. 

– Українська література стає 
щораз більше популярною не лише в 
Польщі. Щораз більше українських 
письменників пробивається також 
в Росії, Німеччині, Австрії, навіть у 
Франції. Як пояснити цей феномен? 

– Це для мене не є несподіванкою. 
Для росіян, особливо молодих, може 
бути цікава свіжість української 
літератури, певний її анархізм, відвага. 
Ми впродовж відкриваємо, ким ми є – 
перед самими собою, нашими сусідами, 
світом. Протягом років звертаємо увагу 
на полиці у німецьких, австрійських, 
французьких книгарнях. Української 
літератури з року в рік там стає щораз 
більше. Колись там був виключно 
тільки Андрій Курков, нині там є 
також Юрій Андрухович, Лубко Дереш, 
Наталка Сніданко і багато інших. 

Колись про слов’янські народи 
говорили “братні народи”. Сьогодні 
можемо подивитися на чому полягає 
їх різнорідність. Виявляється, що з 
огляду культури, ми один до одного 
дуже подібні, але й різні. Це дуже 
цікаво побачити, що хтось є один до 
одного подібний, хто, однак, пішов 
іншою дорогою. Коли дивлюся 
на Польщу й Україну, часом маю 
враження, що розвиваємося якби по 
спіралі. Повторюємо ті самі помилки, 
що й поляки, можливо із запізненням 
на десять років. Вистачить споглянути 
на ситуації з нашими урядами. У 
Польщі сформовано уряд за місяць 
після останніх виборів. Нам це зайняло 
більше часу, але вкінці також маємо 
свій уряд. Краса української літератури 
полягає в тому, що значно краще описує 
ті явища, ніж журналісти або соціологи.

*Олександр Ірванець – нар. у 1961 
р., дебютував як поет. Пише також 
прозу і драматичні твори. Перекладає 
польську літературу українською 
мовою, зокрема, драматичні твори і 
романи Януша Ґловацького. У 1985 
р. разом із Юрієм Андруховичем 
і Віктором Небораком заснував 
літературну групу Бу-Ба-Бу. 

Олександр Ірванець
З письменником розмовляв

Мартин Войцеховський

Джерело: „Gazeta Wyborcza” (Warsza-
wa) nr z 20 grudnia 2007 r. // 
http://wyborcza.pl/1,76842,4778003.html

З польської переклала 
Людмила Поліщук



Волання з Волині ч. 3 (94)                   Травень-Червень 2010 р.                                  стор. 15

Спадкоємці Берестейської Унії

ПОРОЗУМІННЯ  Є  МОЖЛИВИМ
6-9 травня 2010 р. в Луцьку проводили дебати  
на  тему Греко-Католицької  Церкви  на Волині  
ДИХАТИ ДВОМА ЛЕГЕНЯМИ 

Духовенство двох обрядів, а також 
науковці з України та  Польщі взяли 
участь у міжнародній конференції 
„Ut unum sint” (Щоб були одно) про 
Греко-Католицьку Церкву на Волині. 
Почесний патронат над зустріччю взяли 
місцеві єпископи: латинський – Маркіян 
Трофим’як і греко-католицький екзарх 
Йосафат Говера. Організатором був 
Інститут Церковних Досліджень 
при луцькій римо-католицькій курії. 
Конференцію організували: Поль-
ський Інститут у Волинському Націо-
нальному Університеті ім. Лесі 
Українки, Український Інститут UCRA-
INICUM Католицького Люблінського 
Університету Йоана Павла ІІ, Провінція 
оо. василіян в Україні, Василіянський 
Інститут Філософсько-Теологічних 
Студій ім. Йосифа Рутського в 
Брюховичах біля Львова, Теологічний 
Інститут ім. св. Йосифа Більчевського 
у Львові, Фундація “Спільні Корені” і 
Католицьке Товариство „Civitas Chri-
stiana” з Любліна. 

Дебати, які проходили у приміщенні 
Волинського Університету, почалися св. 
Месою в латинській катедрі, яку очолив 
луцький ординарій Маркіян Трофим’як, 
а після закінчення конференції владика 
Йосафат Говера відправив евхаристійну 
літургію в греко-католицькій катедрі. 

На відкриття прибули, зокрема, 
провінціал василіянів в Україні о. 
Йоанікій Чверенчук, генеральний 
консул Республіки Польща в Луцьку 
Томаш Янік, представники влади 
Волинської області і міста Луцька. 

Присутні були також православні 
духовні. Можна було також зауважити 
велику зацікавленість з боку 
місцевих мас-медіа, діячів суспільних 
організацій і студентів. Привітання 
учасникам конференції дадіслали: 
апостольський нунцій в Україні 
архієпископ Іван Юркович, зверхник 
Української Греко-Католицької Церкви 
кардинал Любомир Гузар і голова 
латинського єпископату України 
львівський митрополит архієпископ 
Мечислав Мокшицький, а також 
влада Люблінського Католицького 
Університету ім. Марії Кюрі-
Склодовської. 

Форум зібрав науковців з 
Луцька, Любліна, Кракова, Холма, 
Познаня, Острога і Львова. У ґроні 

Йосафат Кунцевич, 
фрагмент образу



науковців були також визначні діячі: 
францисканець о. проф. Станіслав-
Целестин Напюрковський OFM 
Conv. з Католицького Люблінського 
Університету, проф. Ян Левандовський 
з Люблінського Університету ім. 
Марії Кюрі-Склодовської, відомий 
колекціонер церковного мистецтва о. 
д-р Севастян Дмитрух зі Львова, д-р 
Леон Попек з Інституту Національної 
Пам’яті у Любліні. 

Доктор габ. Володимир Осадчий, 
директор Інституту Церковних 
Досліджень в Луцьку наголосив, що 
справи Греко-Католицької Церкви 
опинилися в центрі зацікавлення цього 
Інституту, який діє спільно з римо-
католицькою єпископською курією в 
Луцьку. Підкреслив, що ця Церква, хоча 
нині має на Волині обмежений обсяг, є 
дуже близько пов’язана з історією цих 
земель. Сьогодні вона стоїть перед 
великими викликами, спільними, 
зрештою, для католиків обох обрядів, 
але на цих землях вони є в меншості. 
“У них є також в минулому багато 
спільних історичних подій. Наприклад, 
у XVIII столітті два єпископи  з одним і 
тим самим прізвищем – Виговські, були 
пастирями латинської і візантійської 
спільнот, нав’язуючи, зрештою, до 
традиції гетьмана Яна Виговського. 
Звідси також тут, на Волині, постав 

особливий клімат, вельми сприятливий 
тому, щоб реалізувати заклик Йоана 
Павла ІІ, аби Церква дихала двома 
легенями. Бачимо і відчуваємо, що 
тут немає ані ворожості, ані 
упереджень. Немає такої ситуації, 
як в інших областях України, в яких 
греко-католики становлять більшість 
і де дві спільноти не завжди взаємно 
підтримують одна одну. На Волині 
часто є так, що уніяти, які не мають 
власних храмів, відправляють свої 
літургії в латинських храмах. Звідси 
також це, що сталося сьогодні 
в Луцьку, не збуджує жодних 
застережень ані здивувань, бо це є 
дуже органічне, нормальне і відповідає 
духу католицизму,” – сказав д-р габ. 
Володимир Осадчий. 

Один з доповідачів, о. Вітольд-
Йосиф Ковалів, настоятель римо-
католицької парафії в Острозі й 
головний редактор часопису “Волання 
з Волині” додав, що від недавна 
тамтешня спільнота Української 
Греко-Католицької Церкви відправляє 
богослужіння в латинському храмі, а 
також бере участь у євхаристійних 
процесіях. 

Греко-Католицька Церква постала 
на теренах Волині, а текст Берестейської 
Унії написали в резиденції латинського 
єпископа в Торчині біля Луцька – 
відмітив єпископ Маркіян Трофим’як. 
Він підкреслив, що “ті православні 
єпископи, котрі повторно нав’язали 
єдність з Римом, походили, власне, 
звідси”. На думку латинського ієрарха, 
існує “велика потреба заглиблення в 
історію, щоб краще зрозуміти те, що 
з часом трапилося. Після касації Унії 
царем 170 років тому і її ліквідації 
більшовиками в ХХ ст., нині Українська 
Греко-Католицька Церква на цих 
теренах поволі відроджується – і це 
було головною причиною скликання цієї 
конференції”. 

“Думаю, що на історію цієї Церкви 
завжди можна дивитися з різних боків 
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Греко-католицький екзарх Йосафат 
Говера (зліва) о. проф. Станіслав-

Целестин Напюрковський, єпископ 
Маркіян Трофим’як, д-р габ. 

Володимир Осадчий
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– зазначив у своєму виступі генеральний 
консул Республіки Польща в Луцьку 
Томаш Янік. – На Берестейську Унію 
з 1596 року можна дивитися або як, 
наприклад, на діяння тільки і виключно 
політичні в рамках тодішньої Речі 
Посполитої. Тоді на цій території 
жили як католики, православні, так і 
протестанти. Польща була прикладом 
толерантності в тодішній Європі... 
Можна було також спостерігати 
Берестейську Унію виключно як 
церковну подію, як чисте бажання 
об’єднання східного християнства і 
християнства західного. Думаю, що 
після стількох років історії Греко-
Католицької Церкви, під час яких 
дуже міцно гартувалася, як між 
молотом і ковадлом, коли вона нині є 
правдивим шансом для співпраці між 
Східною Церквою і Західною. Власне, 
в ім’я того історичного досвіду, який 
сама пережила, приймає з покорою і 
одночасно бачить як досвід, який дає 
шанс на кращу і можливо більш плідну 
співпрацю, або нав’язує тій єдності 
між тими двома Церквами. Це є 
також великий шанс для України, для 
незалежної Української держави, яка 
стає політичним мостом, поєднуючим 
Схід із Заходом”. 

БЕЗ УПЕРЕДЖЕНЬ І З ПРАВДОЮ 
“Під час дебатів представлено 

результати багатьох досліджень як 
про світлі, так і про темні сторінки 
діяльності Греко-Католицької Церкви 
на цьому терені” – сказав греко-
католицький єпископ Йосафат 
Говера. Він підкреслив важливість 
піднятих досліджень, “бо у суспільстві 
впродовж ще є брак істинних знань 
про нашу Церкву на цих землях, про її 
духовність, мучеників”. Звернув увагу, 
що, на жаль, час Російської імперії, 
а потім совєтської, залишили багато 
фальшивих стереотипів про греко-
католиків, особливо в екуменічному 

контексті. “Ми не є жодною перешкодою 
у стосунках між віросповіданнями,” – 
додав греко-католицький владика. 

О. проф. Юзеф Марецький з 
Папського Університету Йоана Павла 
ІІ в Кракові сказав: “Ми старалися 
нашими дослідженнями, як історики 
з різних царин, показати, що 
Католицька Церква в різних обрядах 
була дуже важливим злучником для 
діяльності цієї Церкви на Волині. Це 
вона через ці обряди творила тут 
суспільство, будувала віру, давала силу, 
для всіх була рідною. На жаль, різні 
трагічні події вчинили, що дороги, а 
інколи також люди, розходилися і 
тоді Церква їх об’єднувала”. Окрім 
цього, науковець зазначив, що: “Ці 
зустрічі істориків служать поєднанню 
людей, котрі дивляться на нас, чи ми, 
дослідники, зможемо об’єднатися”. 
“Як сказав під час обговорення, часом 
не потрібно відкривати вуста, щоб 
говорити. Вистачить мати добре 
серце. І ми часто, всупереч мовних і 
конфесійних різниць, всупереч різних 
обрядів, можемо говорити одним 
голосом,” – підкреслив польський 
священик. Додав, що таку, власне, мету 
мала ця конференція: “Об’єднати 
нас і збудувати нову платформу 
порозуміння і поєднання між людьми, 
між християнами”. 

Єпископ Маркіян Трофим’як 
і о. кан. Вітольд-Йосиф Ковалів
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У рамках конференції “Ut unum 
sint” відкрито виставку присвячену 
70-й річниці Української Секції 
Ватиканського Радіо. Учасники 
засідань відвідали Жидичин – колишню 
резиденцію луцьких греко-католицьких 
єпископів, і Володимир-Волинський, 
де народився св. Йосафат Кунцевич – 
полоцький греко-католицький єпископ, 
замордований за єдність християн, 
котрого могила нині знаходиться в 
базиліці св. Петра в Римі. Дуже цікавою 
була зустріч з василіянами в їхніх 
монастирях у Луцьку і Володимирі-
Волинському. 

Зі зворушливою гостинністю 
приймали учасників конференції в 
Жидичині. На жаль, смутне враження 
залишилося з відвідин старовинного 
сакрального комплексу. Колишню 
церкву і колишній єпископський палац 
розділяє металічна огорожа, тому 
що зруйнований будинок колишньої 

резиденції греко-католицького влади-
ки був переданий під чоловічий 
монастир Української Православної 
Церкви Київського Патріархату, а 
храм переданий московському 
православному патріарху. 

Хоча потрібно визнати, що 
православні монахи дуже тепло 
прийняли учасників конференції. У 
церкві ми побачили колишні ікони, 
до яких василіяни відразу припали 
вустами. Не могли стримати сліз. 

У Володимирі-Волинському ми 
гостювали в домі багатодітної родини 
Когутів, де за комуністичного часу 
протягом багатьох років нелегально 
відправляли богослужіння для греко-
католиків. Вдова і дочка лікаря, а 
одночасно таємно висвяченого греко-
католицького отця, довго розповідали 
про те, як діяла в їхньому домі підпільна 
церква, про зустрічі з єпископами, 
підпільними священиками, а також про 
переслідування з боку совєтської влади. 
Останнім пунктом нашої подорожі до 
Володимира-Волинського була зустріч 
з о. кармелітом Лєшком Кошлягою, в 
парафії котрого шанують пам’ять про 
св. Йосафата Кунцевича. У містечку 
щорічно обходяться урочистості, 
присвячені св. Йосафату. Двічі – згідно 
григоріанського календаря, а також 
юліанського. 

ПОНАД СТЕРЕОТИПАМИ 
Від імені Анатолія Грицюка, голови 

Волинської обласної ради, привітав 
учасників конференції його заступник 
Володимир Банада. Відновленням 
справедливості назвав нинішню 
релігійну ситуацію, яка збагатила 
духовність усіх мешканців Волині. 
“Маємо дуже сприятливу атмосферу, 
завдяки якій плідно розвивається 
співпраця з Польщею, – відзначив. – 
«Бог і Україна» – це споконвічне гасло 
нашого народу. Хочемо знати правду 
про історію всіх подій на теренах нашої 
держави”. У перерві між засіданнями 

О. проф. Юзеф Марецький
з Папського Університету 
Йоана Павла ІІ в Кракові
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ми розмовляли з Володимиром 
Банадою, котрий постійно бере участь 
у всіх конференціях, а також ініціативах 
з участю Інституту Церковних 
Досліджень у Луцьку, та у багатьох 
інших подіях на користь порозуміння 
між українцями і поляками. З 2005 року 
він є заступником Волинської обласної 
ради, де відповідає за стан проблем, 
пов’язаних з духовним відродженням. 
Про себе говорить, що його коріння 
по батькові з діда прадіда сягають 
Холмської землі. 

“Своє прізвище я знайшов в архівних 
матеріалах XV століття, тому справи 
українсько-польських відносин мені 
дуже близькі – говорить Володимир 
Банада. – Знаю про важку історію з 
вуст своєї бабці, котра пережила дві 
депортації: під час І і ІІ світових воєн. 
Перший раз її українська родина була 
переселена аж до Самари в Росії, а 
другий раз – під Запоріжжя на Східну 
Україну, але завжди поверталася 
ближче до свого місця народження. 
Перший раз вдалося їй повернутися 
на Холмщину, а після ІІ світової війни 
совєти вже її не пустили, дійшла лише 
до Луцька. Мій батько був у Червоній 
Армії, був поранений під Варшавою і 
потрапив до військового шпиталю 
в Луцьку, де познайомився з моєю 
майбутньою мамою – медичкою, котра 
походила з Києва. Її родина пережила 
там, у Київській області, Голодомор. 
Під час гітлерівської окупації мама була 
вивезена до Німеччини, де працювала у 
барона. Я народився в Луцьку”. 

Володимир Банада не приховує, 
що за совєтського часу його батьки 
не дуже говорили про важкі роки 
свого дитинства і молодості; також 
про польсько-українські стосунки. 
Кожного разу бабуня попереджувала, 
щоб нікому не повторював того, що про 
минуле говорили в домі. Дійсно, що в 
тих розповідях уникали стереотипів, 
тому що бабуня розповідала на підставі 

спогадів свого села. 24 грудня 1942 
року, ще, перед так званою волинською 
трагедією, мого дідуся, котрий був 
вчителем української мови, разом 
із 13 активістами розстріляли під 
Тишовцями. Вони були розстріляні 
німцями і поляками. Протягом трьох 
днів родини не могли забрати тіла 
забитих. 

Бракувало знань. Коли стали 
доступними архіви, ситуація карди-
нально змінилася,  Тоді могли справе-
дливо підійти до оцінки відносин між 
Україною та Польщею, про діяльність 
УПА, АК і Селянських Батальйонів 
на тих землях. Останнім часом з 
українського боку почали прославляти 
Бандеру, Шухевича, УПА, що 
спричинило критику з польського боку. 

Я був активним учасником 
будівництва пам’ятника помордованим 
полякам, який мав спочатку постати 
в Луцьку, однак був поставлений у 
Павлівці (колись Порицьку). Агресії 
з цього, чи з протилежного боків не 
було, однак з початку 90-х років ХХ 
ст. непорозумінь не забракло. Тоді я 
був першим заступником мера міста 
Луцька. Приїжджало багато делегацій 
від самоурядової влади з Холма, з 
Любліна. Зустрічалися також у Польщі. 
Багато з тих людей мало корені на 
Волині. Разом дійшли до розуміння, що 
досить вже ворожнечі, не потрібна нам 
напруга у відносинах між українцями 
та поляками. Ми є дітьми і онуками 
післявоєнних переселенців, котрі не по 
своїй волі залишили рідну Холмську 
чи Волинську землі. Прийшов час на 
відкриття архівів, на пошук матеріалів 
для науковців. Живемо в іншому 
часі. Ми є іншими людьми. А про ті 
важкі часи нехай говорять історики, 
фахові дослідники. Адже я не історик, 
як зрештою і пан редактор. Читаю, 
що пишуть поляки і українці. Ми є 
вічними сусідами, слов’янами, з одного 
кореня, тому мусимо радитися, як жити 
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сьогодні й завтра. Ми християни зі 
спільними традиціями, звичаями. Тут 
є пам’ятки польської культури, а там 
– української. Усюди підкреслюю, що 
не можна розпалювати ворожнечу, а 
навпаки, ми повинні краще пізнавати 
одне одного, передусім, історію. 
Якщо є якісь непорозуміння, навіть 
відносно воєнних конфліктів, то 
нехай тим займається історична наука. 
Тому організовуємо різні зустрічі, 
конференції, “круглі столи”. 

Володимир Банада досить критично 
оцінив спроби політизації і спекуляції 
навколо польсько-українських відносин. 
Як, приклад, згадав недавню виставку 
у Києві, присвячену Волинській 
трагедії. Фактам ніхто не заперечує, але 
виставка була приготовлена погано, без 
наукової основи. На думку пана Банади, 
це є провокація, за якою видно руку 
Москви. Володимир Банада згадав, 
як на початку 90-х років ХХ ст. був 
співорганізатором зустрічі ветеранів 
УПА і АК на Волині. 

“Ми нормально, після офіційних 
урочистостей, біля гостинного столу 
мали можливість розмовляти, – згадує 
далі. – Співали пісні з воєнних років 
польською та українською мовами. 

Будучи представником влади, я свідок 
того, що порозуміння є можливим 
навіть між тими, котрі воювали 
один проти одного в рядах УПА і 
АК на Волині. Таких зустрічей було 
чимало. Однак потрібно зазначити, 
що зараз вже практично немає таких 
людей. Відійшли з цього світу. Мусимо 
пам’ятати про минуле і жити в 
сучасній Європі по-християнські, як 
два великих європейських народи. Є нас, 
українців і поляків на світі понад 150 
млн.”. 

На думку Володимира Банади 
міжнародна наукова конференція про 
Греко-Католицьку Церкву на Волині 
послужить кращому порозумінню в 
українському суспільстві, а також між 
Україною та Польщею.     

Костянтин Чавага

Берестейська Унія – поєднання 
Православної Церкви з Латинською 
Церквою в Речі Посполитій Обох Народів, 
довершене у Бресті-Литовському в 1596 
році. Частина православних духовних і 
сповідників православ’я визнали папу 
за голову Церкви і прийняла католицькі 
догмати, зберігаючи візантійський 
літургійний обряд. Наслідком 
Берестейської Унії був поділ православного 
суспільства на прихильників унії – уніятів 
та противників – дизуніятів.  

Йосафат Кунцевич OSBM, (світське ім’я 
Іван, нар. біля 1580 року у Володимирі-
Волинському, пом. 12 листопада 1623 року 
у Вітебську) – полоцький архієпископ 
візантійсько-українського обряду, 
василіянин, святий Католицької Церкви. 

[„Kurier Galicyjski” 
(„Кур’єр Ґаліцийський”) nr 9 (109) 
z 14-27 maja 2010 r., s. 4-5.] 

З польської переклала 
Людмила Поліщук

Заступник голови Волинської 
обласної ради Володимир Банада 
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ЗНАЧЕННЯ МЕЛЕТІЯ 
СМОТРИЦЬКОГО ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ  

ІСТОРІЇ  ФІЛОСОФІЇ  ТА  
АКТУАЛЬНІСТЬ  ЙОГО  ДУМКИ [1]
Протягом останніх років можемо 

помітити якийсь ренесанс зацікавлень 
Мелетієм Смотрицьким, письменником, 
церковним і освітнім діячем Речі 
Посполитої, котрого праці вплинули 
на розвиток східнослов’янських мов, 
письменництва, а також церковного 
і світського навчання. До цього 
спричинилися дві річниці: 27 грудня 
2003 р. минула 370-та річниця від дня 
смерті (1633) Мелетія Смотрицького, а у 
2007 р. обходили 430-ту річницю від дня 
його народження. З цих нагод вийшло у 
світ багато принагідних публікацій.  

Мелетій-Максим Смотрицький 
народився у 1578 р. в Смотричі. Син 
письменника і полеміста Герасима 
(Еразма) Смотрицького. Навчався у 
школі в Острозі, так званій Академії, 
ректором якої був його батько, а одним 
із його вчителів був грек Кирил Лукарис, 
наступний ректор Острозької Академії 
(після смерті Герасима Смотрицького в 
1594 р), а з 1612 р. константинопольський 
патріарх. Пізніше, у 1594-1600 рр., 
навчався в єзуїтській Віленській Академії. 
Після закінчення філософських студій, 
з князем Богданом Соломерецьким 
подорожував по Німеччині, слухаючи 
теологічні лекції в університетах у 
Вроцлаві, Лейпцигу, Віттенберзі та 
Нюрнберзі. За кордоном отримав ступінь 
доктора медицини. У 1608 р. приїхав до 
Вільна, де викладав у братській школі. 

У 1615-1618 роках викладав церков-
нослов’янську мову і латинь у Київській 

братській школі, був єдиним з перших 
її ректорів. Тоді під псевдонімом 

“Теофіл Ортолог” видав свій відомий 
полемічний твір “Тренос (Θρηνος)”. У 
1615 р. Смотрицький опублікував у 
Коломиї граматику грецької мови. У 
1616 р. видано переклад руською мовою 
„Євангелія учительного Калиста”. Брав 
участь у написанні „Букваря языка 
славенска”. 

У 1618 р. повернувся до Вільна, де 
в монастирі Святого Духа прийняв ім’я 
Мелетій. У 1619 р. неподалік Вільна 
вийшла друком його славна праця 

„Грамматіки славенския правилноє 
Сγнтаґма”. Видав ряд полемічних 
антиуніатських творів. Боровся за права 
Православної Церкви в Речі Посполитій, 
атакуючи у своїх творах прихильників 
Берестейської Унії. 

Ruthenis receptis

Мелетій Смотрицький
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У 1620 р., за призначенням єрусалим-
ського патріарха Теофана ІІІ, був 
висвячений на полоцького архієпископа, 
вітебського і мстиславського єпископа, 
але без узгодження з польським королем, 
через це потрапив у неласку монарха. З 
початку 1624 р. Мелетій Смотрицький 
залишив Київ і вирушив на Схід, звідки 
весною 1625 р. повернувся до Києва. 

У 1627 р. Смотрицький перейшов 
на бік Унії і став архімандритом 
дерманського монастиря. Залишався 
уніатом в утаєнні – пробував вести 
проунійну діяльність без відкриття 
свого католицизму. 6 липня 1627 р. 
Смотрицький написав листа до папи 
римського Урбана VIII, а в серпні 1627 
р. лист до патріарха Константинополя 
Кирила Лукариса. За ініціативою 
Смотрицького відбулася 18 серпня 
1627 р. зустріч у Києві митрополита 
Йоана Борецького з Петром Могилою, 
новопризначеним архімандритом 
Печерської Лаври. Темою цієї секретної 
зустрічі була справа можливого 
об’єднання. 

Мелетій Смотрицький у той час 
створює план об’єднання віросповідань 
на Русі та його теоретично-догматичні 
принципи. Його сутністю мало бути 
представлення відмінностей між 
католицизмом та православ’ям, а також 
пропозиції їх подолання. Це мали 
бути теологічні основи об’єднання. 
Смотрицький був викликаний керів-
никами православ’я в Речі Посполитій 
для того, щоб написав роздуми про 
шість головних різниць між Східною 
та Римською Церквами. Смотрицький 
мав приготувати свої пропозиції, а 
також умови об’єднання на планований 
собор Київської митрополії. Він був 
скликаний під час з’їзду православних 
єпископів, який відбувся наприкінці 
посту, 6 (16) квітня 1628 р. в Городку 
на Волині. У ньому взяли участь: 
митрополит Йоан Борецький, архі-
єпископ Мелетій Смотрицький, архі-
мандрит Петро Могила, а також 
інші православні єпископи – Ісаак 

Борискович з Луцька, Пасій Іпполитович 
з Холма. Смотрицький тут представив 
шість головних відмінностей між 
православ’ям та католицизмом: наука 
про походження Святого Духа, наука 
про чистилище, вживання заквашеного 
хліба в Євхаристії, суд після смерті, 
папський примат і причастя під двома 
видами. У розумінні Смотрицького 
вони представлялися як такі, які можна 
подолати. У допрацьованій формі цей 
трактат, разом із більшим твором на тему 
об’єднання, мав бути розісланий перед 
синодом у Києві єпископам, прихильним 
унії, для перегляду і затвердження. Свій 
твір про унію Смотрицький назвав “Apo-
logia peregrinatiej do Krajów wschodnich”. 
Цю працю під час синоду в Києві, під час 
богослужіння у Києво-Печерській Лаврі 
14 (24) серпня 1628 р., усі православні 
єпископи урочисто прокляли, а рукопис 
пошматували і розкинули. Смотрицького 
примусили підписати акт, в якому 
відмовився від своїх поглядів. 

У 1629 р. на синоді у Львові він активно 
виступив у справі унії. Папа римський 
Урбан VIII надав Смотрицькому титул 
ієрапольського архієпископа. У 1628-
1629 рр. М. Смотрицький видав кілька 
книжок, у яких ревно оптував за унією 
і висловлювався за скликання синоду 
і за об’єднання Русі з Руссю, тобто 
Православної Церкви з Уніатською 
Церквою на Русі. 

Останні роки, “не втручаючись до 
релігійних спорів” [2], провів у Дермані 
[3], де і помер 27 грудня 1633 р. і був 
похований у тутешньому монастирі. 

ПИСЬМЕННИЦЬКИЙ ДОРОБОК 
МЕЛЕТІЯ СМОТРИЦЬКОГО 

Мелетій Смотрицький автор, зокрема, 
таких творів:

„Θρηνος (Trenos) to iest Lament iedy-
ney S. powszechney Apostolskiey Wschod-
niey Cerkwie...” – Вільно, 1610. Твір 
присвятив князю Михайлу Корибутові 
Вишневецькому, овруцькому старості, 
котрий згодом став польським королем. 
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Це була безпосередня відповідь на 
попередній твір Іпатія Потія “Гармонія, 
або Згода віри…” (1608). З огляду 
драматичної форми, цей твір добре 
оцінений. Він викликав ряд полемік – у 
1610 р. в Кракові єзуїт о. Петро Скарга 
оголосив твір під заголовком „Na threny i 
lament Th. Orthologa do Rusi greckiego na-
bożeństwa przestroga”. Два роки пізніше 
уніат Йоаким-Ілля Мороховський напи-
сав твір під заголовком „Paregoria albo 
utolenie uszczypliwego lamentu mniemaney 
cerkwi wschodniey zmyślonego Orthologa” 
(Вільно, 1612). З Мелетієм Смотрицьким 
полімізував також Лев Креуза, видаючи 
на доручення Йосифа-Веліаміна 
Рутського в 1617 р. у Вільні твір під 
заголовком „Obrona iedności cerkiewney”. 

„Грамматіки славенския правилноє 
сγнтаґма”, Єві 1618. Друге видання: 
Вільно, 1629. Пізніше видання: 

„Граматика”, підготовка факсимільного 
видання і дослідження пам’ятки Василя 
Німчука – Київ, 1979. До середини 
XVIII століття це був єдиний підручник 
граматики на руських землях Речі 
Посполитої, відомий і шанований на 
московських землях. 

„Αντιγραφη (Antygrafy)” // твір 
написаний польською мовою. 
Передрукований у: „Памятники 
полемической литературы”. Санкт-
Петербург, 1903. Книга 3 („Русская 
историческая библиотека”, т. 19). Є 
також українське видання: „«Антіґрафи» 
полемічний твір...”, здійснене Кирилом 
Студинським у 1908 році [4]. 

„Verificatia niewinności i nowin uprząt-
nienie” – Вільно, 1621. Передруковане 
пізніше в: „Архив Юго-Западной России 
издаваемый Временною Комиссиею для 
разбора давних актов, состоящей при 
Киевском, Подольском и Волынском 
генерал-губернаторе” (далі: АЮЗР), 
ч. 1, т. 7. Цей твір ініціював полеміку, 
пов’язану з хіротонією православних 
єпископів в 1620 р. єрусалимським 

патріархом Теофаном. Уніатською 
відповіддю на цей твір Смотрицького є 
два твори: „Próba weryfikacji omylnej...” 
Тимотея Симоновича і „Sowita wina”, 
видана у Вільні у 1621 році. 

На полеміку Мелетій Смотрицький, 
відповів твором „Obrona Weryfikacijey”, 
Вільно 1621. Подібно вчинила уніатська 
сторона, заперечуючи діло Смотрицького 
за допомогою праці під заголовком  „Exa-
men obrony t.j. odpis na scrypt Obrona We-
ryfikacyi”. 

Це знову спровокувало Мелетія 
Смотрицького до відповіді у вигляді 
твору під заголовком „Elenchus pism 
uszczypliwych przez zakonniki św. Troj-
ce wydanych” (Вільно, 1622). Останнє 
слово в полеміці на тему подій 1620 р. 
належало до уніята Атанасія Селяви, 
ігумена василіянів з Вільна, котрий у 
1622 р. видав „Antelenchus, to jest odpis 
na scrypt uszczypliwy zakonników cerkwi S. 
Ducha Elenchus zwany”.  
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„Лямент у світа убогих на 
жалостноє преставленіє свято-
любивого а в обої добродітелі багатого 
мужа в Бозі велебного господина отця 
Леонтія Карповича, архімандрита 
общіа обителі при церкві Сошествія 
святого духа братства церковного 
Віленського православного гречеського”.   

Пізніше виданий у збірці: „Пам’ятки 
братських шкіл на Україні (кінець 
XVI – початок XVIII ст.): Тексти і 
дослідження” (Київ, 1988). 

„Fundamenta, na których łacinnicy 
jedność Rusi z Rzymem fundują odpowie-
dziami cerkwi wschodnie wywrócone…”, 
(b.m. i r.). 

 „Apologia peregrynacji do krajów 
wschodnich” – Львів, 1628. Фрагменти 
цього твору попали в руки делегатів на 
собор. На підставі фрагментів „Apolo-
gii”, на київському соборі Смотрицького 
обвинуватили у зраді. Єпископський суд 
під натиском козаків засудив його твір 15 
серпня 1628 року. 

Тому, що коло читачів руської мови 
було обмежене, Смотрицький писав і 
публікував, в основному, польською 
мовою. 

Деякі його біографи стверджують, що 
написав у 1617-1620 роках лексикон, але 
жодних його слідів не знайдено. 

ПЕРЕГЛЯД ДЖЕРЕЛ І ОПРАЦЮВАНЬ, 
ЩО ТОРКАЮТЬСЯ 
МЕЛЕТІЯ СМОТРИЦЬКОГО 

Схиляючись над спадщиною Мелетія 
Смотрицького, маємо щастя, що є багато 
наукових напрацювань, написаних у 
різний час і маючих погляди з різних 
пунктів бачення. 

Справою конверсії М. Смотрицького 
зайнявся о. Казимир Кулак (ks. Kazimierz 
Kułak) у праці „Psychologia nawrócenia 
z prawosławia na katolicyzm Melecjusza 
Smotryckiego, arcybiskupa ruskiego w 
Połocku na początku XVII w.” (Білосток, 

1984). Вона була написана як докторська 
праця ще в 1927 р. латинською мовою – 
тому використання джерела і література 
є до цього року. Працю переклав 
Василь Петришин. Це біографія М. 
Смотрицького, яка показана під кутом 
бачення його довгої і крутої дороги до 
навернення з православ’я на католицизм. 

Блаженної пам’яті єпископ Вікентій 
Урбан (Wincenty Urban) у праці „Konwer-
sja Melecjusza Smotrzyskiego, polemisty 
i dyzunickiego arcybiskupa połockiego w 
latach 1620-1627. Przyczynek do dziejów 
polemiki religijnej” зробив дослідження 
ключового моменту життя Мелетія 
Смотрицького. Шкода, що ця праця є 
майже невідома сучасним українським 
дослідникам. 

Мелетій-М. Соловій OSBM у 
двотомній праці під заголовком „Мелетій 
Смотрицький як письменник” показав 
його умови діяльності, літературний 
виступ, біографію і обговорив чисельні 
твори, скеровані проти Унії, а також в її 
захисті – після переходу до Уніатської 
Церкви. 

О. Семен Гаюк у нарисі „Унійна 
діяльність Мелетія Смотрицького: 
історичний нарис”, виданому Науково-
Теологічним Інститутом Української 
Православної Церкви в США у 1970 
р., помістив коротку біографію Мелетія 
Смотрицького, зосереджуючись на його 
унійній діяльності. Зрозуміло, що оцінює 
її негативно. 

Девід-А. Фрік (David A. Frick) у праці 
„Meletij Smotryc’kyj and the Ruthenian 
Question in the Early Seventeenth Centu-
ry” розглянув велику і багатозначущу 
творчість письменника М. Смотрицького 
та його вплив на руську проблему в XVII 
столітті. Ця праця є частиною більшої 
цілісності – докторської праці під 
заголовком „М. Смотрицький і Руська 
квестія в добі Проти-реформи”, 1983.

Марко Мельник (Marek Melnyk) у 
праці „Dążenia ekumeniczne w stosunkach 
polsko-ukraińskich na Wołyniu w przykła-
dzie Konstantyna Ostrogskiego i Melecju-
sza Smotryckiego” здійснив порівняння 
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прагнень до єдності християнства тих 
двох визначних постатей. Згідно нього, 
Смотрицький – це не лише філолог, 
релігійний письменник і полеміст, але, 
передусім, хтось, хто зміг передати 
духовні вагання людини, які пов’язані з 
релігійною конверсією. 

Вищезгаданий Девід-А. Фрік також 
автор біографії Мелетія Смотрицького 
в “Польському Біографічному Словнику” 
(„Polski Słownik Biograficzny”) – т. 39, 
зошит 162, Варшава – Краків 1999, стор. 
356-362. Характерна річ: біографію 
греко-католицького єпископа в “Польсь-
кому Біографічному Словнику”  написав 
...американський вчений. 

На увагу заслуговують також публі-
кації блаженної пам’яті Сергія Бабича з 
Рівного, вільне від полоноцентризму. 

ЗНАЧЕННЯ МЕЛЕТІЯ 
СМОТРИЦЬКОГО ДЛЯ ІСТОРІЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ

Мелетій Смотрицький до історії 
української культури увійшов як автор 
„Gramatyki słowiańskiej…” („Грамматіки 
славенския правилноє синтаґма”, Єве 
1618), у якій, беручи до уваги рідну 
граматичну традицію, мовну практику, 
ренесансний досвід критичного дослід-
ження текстів, дослідив старовинні 
й сучасні пам’ятки розвитку мови з 
метою втілення адекватного опису 
тодішньої мовної системи. Створений 
ним підручник не лише кодифікував 
церковнослов’янську мову на основі 
його східнослов’янської редакції, але був 
відповіддю на реальні потреби з боку 
тих осіб і середовищ, котрим залежало 
культурне і цивілізаційне піднесення 
руського народу в Речі Посполитій. 

Також важливим є значення Мелетія 
Смотрицького для історії української 
філософії. У його поетичній творчості, яка 
хоча є під впливом візантійського канону, 
з’являється ренесансно-гуманістична 
ідея необхідності змістовного напов-
нення короткого людського життя. 
У творі „Лямент у світа убогих на 
жалостноє преставленіє... о. Леонтія 

Карповича” (1620) ця ідея виражається 
у скеруванні на добро, на спільне добро, 
віддана душпастирська праця о. Леонтія 
Карповича († 1620), православного 
архімандрита монастиря Святого Духа у 
Вільні, в 1620 р. вибраного володимир-
волинським єпископом. 

У полемічних творах – „Θρηνος 
(Trenos)” (1610) i „Veryficatia niewinno-
ści” (1621) – М. Смотрицький захищає 
гідність, права, звичаї, культуру, віру і 
обряд руського народу. Пише про „Cer-
kwi ruskiej w prawosławnym wyznaniu, o 
krzywdach unitów wyrządzonych nieunitom” 
[5]. Смотрицький, захищаючи традиції 
православної Церкви від католиків, 
вживає також аргументи протестантів, 
трактуючи Церкву як виняткову духовну 
установу [6]. 

Окрім цього, використовує творчу 
спадщину італійських поетів-гуманістів: 
Франческо Петрарки, М. Бартиста 
і історика-мемуариста XV ст. – Б. 
Платіні [7]. Вважаючи самопізнання 
за найважливіший чинник духовного 
удосконалення людини, розуміє як засіб 
пробудження його етнічної і релігійної 
самосвідомості й волі до захисту своїх 
прав. Смотрицький у канонічних 
і моральних аспектах доводить 
безпідставність теократичних прямувань 
папства і від вищезгаданих західних 
гуманістів запозичає антипапську 
аргументацію. 

Смотрицький є прихильником 
ідеї сильної Церкви і виступає за 
обмеженням ставропігії, наданої для 
братств. Щодо поглядів на проблему 
взаємного відношення віри і розуму, 
теології і філософії, божественної 
і людської мудрості – Смотрицький 
вірний руській середньовічній традиції. 
Про це свідчить його негативне 
відношення до використання філософії 
Платона і Аристотеля для розв’язування 
теологічних проблем. 

Зміст праць М. Смотрицького часто 
виходить поза межі середньовічних 
традицій і схем. Він як один із перших 
у руській (українській) історії на 
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філософську думку звертає увагу і 
впроваджує до аргументації праць 
визначних європейських гуманістів, 
таких як: Франческо Петрарка, Миколай 
Кузанський, Еразм Роттердамський та 
інші. Обізнаний із західною патристикою 
і філософією – св. Августина з 
Кантербури, св. Альберта Великого, св. 
Томи Аквінського. У своїх працях згадує 
постаті, котрі у той час були для нього 
видатними, такі як: кардинал Роберт 
Беллармін (учитель Церкви), о. Петро 
Скарга, Мигуель Сервет (іспанський 
антитринітарський богослов), Дем’ян 
Наливайко і Симон Будний. 

Як бачимо з вищесказаного, М. 
Смотрицький був під впливом визначних 
католицьких і протестантських мисли-
телів. Щодо протестантських впливів, 
важко оцінити, на скільки вони були 
міцними. Справедливо зауважив Ян-
Канти Скупінський, що “західних 
реформаторів і апологетів Церкви 
відрізняють місця їх діяльності і 
суспільно-культурні реалії, виникаючі 
з факту, що первинним простором 
діянь тих перших була Німеччина, а 
других – Русь-Україна, важко віднайти 
у творах Філалета, Смотрицького чи 
Вишенського точно взятих фрагментів з 
праць протестантів. Щоб зрозуміти, як 
лютеранська апологія могла вплинути на 
православну і яким чином той вплив міг 
проявитися, потрібно взяти під увагу 
культурний і ситуаційний контексти” 
[8]. 

На прикладі Мелетія Смотрицького 
виразно видно вплив Христофора 
Філалета і його праці „Apokrisis” на 
наступних апологетів Православної 
Церкви. Смотрицький неодноразово 
посилався на „Apokrisis”. Як ми згадували 
вище, М. Смотрицький, захищаючи 
традиції Православної Церкви від 
католиків, оперував також аргументами 
протестантів. 

У творі „Αντιγραφή (Antygrafy)”, 
написаному польською мовою, Мелетій 
Смотрицький, згідно Філалета, апелює 
до майбутнього письменника, полеміста, 
щоб пишучи виражався ясно – „Philaleth 
prosił cię, moy miły pisarzu, abyś (ieśliby 
mu, co na to chciał odpisywać) nie jedno 
miiał, a drugie zwiiał, co miększe tylko ką-
ski przeżuwając, a kostek, któremi miałbyś 
się udławić, zaniechowając” [9]. 

Вплив протестантської апології видно 
в мові Смотрицького, котрий – якщо це 
вважає за необхідне – вдається навіть до 
вульгаризмів. Зрештою, подібно робив 
сам автор Апокрісіс. „Nie odpowiadamy 
głupiemu wedle głupstwa jego” – пише 
Смотрицький згідно Філалета у вступі 
до аргументів, відповідаючи на закиди з 
боку католиків на адресу Православної 
Церкви. Філалетовий заклик про ясність 
висловлення добре розумів той, хто сам 
про ясність закликав. Смотрицький в 

„Antygrafach” відповідав на закиди пункт 
за пунктом. Його аранжування лінії 
аргументації дуже нагадує стиль Філіппа 
Меланхтона, співпрацівника Мартина 
Лютера. 

Мелетій Смотрицький, будучи 
найвидатнішим православним поле-
містом XVII ст., був прихильником 
сотеріологічного ексклюзивізму, т. зв. 
монополії свого віросповідання на 
спасіння. У своїй безпощадній боротьбі 
з Унією, сформулював православну 
ексклюзивістичну сотеріологію, спов-
нену драматичних визначень. Вона 
виключала католиків із спасенної 
Церкви Христа з огляду на мнимі 
доктринальні помилки. Цей “генетичний 
дефект” мав вчинити, що Унія з 1596 р.  
явилася Смотрицькому як “хворий плід”, 

“дитина-каліка”, яку сплодили розпуста і 
гріх. Після своєї конверсії, Смотрицький 
далі залишився прихильником сотеріо-
логічного ексклюзивізму, лише уже у 
католицькій версії [10]. 

Твори Мелетія Смотрицького хара-
ктеризуються академічною формою 
викладання із застосуванням логічно-
дедукційного перебігу. Смотрицький є 
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одним із філософів, котрий започаткував 
переміну цінної орієнтації руської 
(української) думки, її повернення 
від містики в напрямку формування 
раціональних тенденцій. 

АКТУАЛЬНІСТЬ ДУМКИ 
МЕЛЕТІЯ СМОТРИЦЬКОГО 

Мелетій Смотрицький є автором 
твердження, що місія Русі-України 
полягає на тому, щоб бути мостом між 
Заходом і Сходом. З часом ця думка 
знайшла прихильників в українській 
суспільній думці ХХ століття [11].

Александр Брюкнер (Aleksander 
Brückner) провів цікаву аналогію між 
Мелетієм Смотрицьким та Станіславом 
Оріховським. Їх поєднували подібний 
життєвий шлях і світоглядна постава, 
яка реалізувалася в реінтерпретації 
гуманістичних тенденцій, особливо 

„квазі-утопійних”, в проектах бачення 
перетворення дійсності. Творчість обох 
цих письменників поєднує публіцистична 
рефлексійність (умоглядність), а 
також прагнення ідеального перегляду 
суспільних структур, які створюють у 
тексті перспективу побудови власного 
мистецького світу. Для Оріховського 
головний сенс бачення полягав на 
проекції щедрого, облагородженого і 
славного образу польського королівства, 
як ідеальної держави, то предметом 
ідеалістичних пошуків Смотрицького 
була Православна Церква – Церква – 
єдина суспільна і культова організація 
православних русинів-українців напри-
кінці XVI і початку XVII століть [12]. 

У своїй творчості М. Смотрицький 
поступово переходить від мотиву 
Церкви-Матері, вигнаної з дому (Речі 
Посполитої) невдячними дітьми 
(уніатськими єпископами та їх 
прихильниками) у праці „Θρηνος (Tre-
nos)”, яка є певним розкриттям рефлексії 
з „Apokrisis” про відступників, до ідеї 
досконалої Церкви. 

Мелетій Смотрицький, подібно як 
інші православні апологети, противники 
Берестейської Унії, мав на увазі добро 

Церкви і культури свого краю. Писав про 
недбайливість єпископів, а також про 
корисливість тих церковних зверхників, 
котрі довели до ситуації, в якій деякі 
православні єпископи подалися в 
унію з Римом. Над такою поведінкою 
душпастирів уболівав також Філалет 
у „Apokrisis” і Захарія Копистенський у 
своїй „Пересторозі”. 

З ідеєю Досконалої Церкви пов’язана 
концепція примирення Русі з Руссю, т. 
зв. Православної Церкви з Уніатською 
Церквою. Мелетій Смотрицький автор 
відомих висловів: „Не вера делает 
Русина русином, Поляка поляком, 
Литвина литвином, а роджение и кровь 
руськая, польская и литовская”. А отже 
русин (українець) може бути не лише 
православним, але і католиком. 

Як переломний момент зміни поглядів 
Смотрицького приймається 1626 рік, час 
після проведення у 1624-1625 роках 
подорожі на Схід, до Константинополя і 
Єрусалиму. З цієї подорожі Смотрицький 
повернувся як змінена людина, 
оволодівши ідеєю об’єднання обох 
поділених руських Церков. У літературі 
XVII ст. наверненню Смотрицького 
надано характер чудотворної події, 
спричиненої докором сумління 
після смерті полоцького уніатського 
архієпископа св. Йосафата Кунцевича (В. 
Корицький і Я. Суша) [13]. 

Актуальність поглядів і прагнень 
Мелетія Смотрицького особливо видно 
в контексті сучасних спроб пошуку 
єдності Київської Церкви. В останній 
час, наприклад, багато говориться про 
можливість об’єднання Української 
Греко-Католицької Церкви з Українською 
Православною Церквою Київського 
Патріархату [14]. І це, можливо, не лише 
фантазія і мрія відомих особистостей. 

Констатуючи існування надалі 
драматичного глибокого культурного 
поділу на два світи: православний 
(візантійсько-руський) і католицький 
(латинсько-західний) – чого наслідком 
є, зокрема, ідея поділу України на 
дві частини, її можливого розпаду – 
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здійснюємо ідеалізацію певних епох з 
минулого. 

о. Вітольд-Йосиф Ковалів
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Написали до нас

ЗНАЛА  О.  ВІКЕНТІЯ  ЯХА  
ТА  О.  ДОМІНІКА  МІЛЕВСЬКОГО
Хочу поділитися інформацією на 

тему “Священики-жертви воєнних 
злочинів 1939-1945 років на терені 
Луцької дієцезії латинського обряду” ч. 
1 (92) від січня-лютого 2010 р. ст. 21. 

Я знала о. Вікентія Яха в 1950-1953 
(1954) роках, а навіть відвідувала його 
зі своїми батьками в парафії Пєчев (біля 
Клодави, Кола). Мої батьки уже багато 
років як померли. Вони були дуже 
здружені з отцем Яхом. Отець брав 
участь у різних родинних урочистостях. 

Знайомство, а навіть приязнь, 
тривала багато років – від “волинських” 
часів. Пам’ятаю, що вони завжди 
розповідали про отця, як про чудового 
господаря, організатора, котрий 
повністю присвячував себе своїм 
парафіянам. Батьки мешкали в 
Милятині Здолбунівського повіту, а 
шлюб брали в Оженині. Воєнна доля 
кинула нашу родину на Конінську 
землю. 

На жаль, не знаю більше подробиць 
про долю отця Вікентія Яха. Іншою 
зустріччю з минулим був візит у 
Левіні Клодзкім у липні, або серпні 
1964 р. у отця Домініка Мілевського, 
котрий, згідно з розповідей батьків, 
вділив мені таїнство Св. Хрещення у 
вищезгаданому Милятині в грудні 1938 
року. 

Батьки “здобули” адресу отця 
Домініка Мілевського від далекої 
родички (вже померла). Я відвідала 
отця Домініка Мілевського під час моєї 
“післяшлюбної подорожі”. Разом із 
чоловіком Мечиславом були зачаровані 
гостинністю і сердечною атмосферою, 
які панували на плебанії. 

Прикро мені, але це все, що маю 
вам повідомити. 

Я постійна читачка “Волання з 
Волині”. Слідкую за інформаціями 
про “мої” місцевості – Сарни, Рівне – із 
цікавістю читаю спогади “Волинян”. 

Барбара Риковська-Стерчала

Познань, 30 травня 2010 р.  

P.S. Я дізналася ще про те, що отець 
Вікентій Ях був парохом у Доброві біля 
Кола. Там помер і був похований. Це 
парафія Добрів блаженного Боґуміла.

Б. Р.-С. 
З польської переклала 

Людмила Поліщук
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Зберегти від забуття

РУБІЖНИЙ  УРОК  ІСТОРІЇ
Приходить на щось мода і проминає. 

Прийшла, можливо хтось скаже, “мода” 
на сибіряків, Катинь та на інші факти з 
нашої історії, які старанно замовчуються 
майже протягом півстоліття. А це не 
мода, це необхідність правдивої історії, 
це припинення змови мовчання. Це, 
на жаль, не мода, це спогад вельми 
трагічної долі рубіжних людей. 

Протягом довгих післявоєнних 
років ті “модні” теми були таємницею 
і раптово, як гейзер, вибухнули і 
декотрих “печуть”. У переддень 50-
ої річниці закінчення ІІ світової 
війни, один із її російських учасників, 
письменник Биков, сказав такі слова: 

“Визволяючи країни Європи, несучи їм 
свободу, не розуміли того, що несемо 
їм нові окови”. Це, власне, ті окови 
вчинили, що польське суспільство 
протягом 50-ти років було не свідоме 
того, що в дійсності трапилося, а 
пропаганда влади Польської Народної 
Республіки 

ЗРОБИЛА ВСЕ, ЩОБ ЦІ НЕЗНАННЯ 
ПОГЛИБИТИ

Хоча кожна людина має право на 
власні судження, однак же не зав-жди 
вони згідні з правдою. Багато наших 
земляків перебувають в якомусь 
замкненому колі ігнорування (незнання) 
нашого східного історичного минулого. 
З прикрістю стверджую, що не шануємо 
історію, а що є більш болісним – не 
знаємо її, хоча часто не зі своєї вини. 

Ті учні, що навчалися після війни, 
не почули на уроках історії правду 

про змову Ріббентропа-Молотова, 
про 17 вересня, про Катинь, правду 
про повернення незалежності в 1945 
р., справи аковців, костюшківців та 
інших тем, які стали табу. 17 вересня 
2009 р. припала 70-та річниця нападу 
совєтів на Східні Рубежі. Багато 
читачів нашої польської преси, 
особливо молодих, мали можливість 
прочитати лише лаконічні відомості, 
які в ній публікуються. Вони надалі не 
зорієнтовані, що в дійсності скривається 
за тією датою, не знають правду про 
те, що відбувалося на Рубежах після 
вторгнення наших східних сусідів. У 
дійсності газета “Спостерігач” опи-
сує локальні справи, але в нашому 
суспільстві є багато волинян, для 
котрих буде це нагадуванням, а для їх 
нащадків, молодих людей – запізнений 
урок історії. 

1 вересня 1939 р. розпочалася ІІ 
світова війна, але волинську ідилію не 
порушили вибухи бомб, гарматні кулі 
чи автоматні постріли. Не марширували 
дорогами Волині німецькі солдати ані 

Багато хто із сьогоднішніх жителів 
Славенської землі хотіли б знову 

побачити волинські хати
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того дня, ані протягом наступних. У 
дійсності війна точилася у межах Речі 
Посполитої, але здаля від нас. Хто ж 
міг передбачити, що надійде 17 вересня, 
яке криваво запишеться в людському 
житті й пам’яті. 

ДЛЯ НАС ПОЧАЛОСЯ 18 ВЕРЕСНЯ
Перші бої із совєтами прийняли 

на себе солдати Корпусу Охорони 
Прикордоння (КОП) в Маневичах. Що 
ж мала жменька оборонців могла вдіяти 
проти ворога, який переважав силою? 
Ніхто також не передбачав, що нам несе 
гнобитель. Для багатьох прекрасних і 
цінних людей, це був останній період 
їхнього життя, тому що знищено тисячі 
людських життів, а єдиною їхньою 
виною було те, що були поляками. Те, 
що хочу передати, це не урок ненависті, 
але пам’ять про той час, котрий повинен 
бути застереженням і щоб ніколи не 
повторився. Представлена подія – це 
цілковита правда, бо хто краще ніж 
рубіжники, наочні свідки тодішніх 
днів, змогли б про це розповісти? 
Описані мною випадки, це оповідання 
мого дідуся – Франциска Чижевського, 
родини і знайомих. Мій дідусь був 
прекрасним оповідачем (жив 82 роки) 
розповідав, розповідав – шкода, що так 
пізно можна про це говорити. 

До столиці Волині, Луцька увійшли 
совєти (танкісти) 18 вересня о 17.00 
годині. У той час у луцькій катедрі 
відбувалося богослужіння. Якась 
дівчина вбігла до костелу і кричала: 
“Совєти у місті”. Зібраних огорнув 
жах, не виключаючи священика. 
Вірні зі страхом виходили з костелу, 
перед яким стояло багато солдатів, і 
говорили, що це – церква. Деякі поляки, 
переборовши страх, нав’язували з 
росіянами розмову на їхній мові, а 

ті, чуючи російську мову, а не знаючи 
нашу історію, думали, що перед ними 
росіяни. Правда була такою, що 123 
роки (аж до отримання незалежності 
в 1918 р.) Волинська земля була під 
російською окупацією, а отже, старші 
волиняни добре розмовляли мовою 
загарбників. Пригнічені солдати, 
бачачи перед собою, як їм здавалося, 
побратимів, розповідали, як це перед 
вирушенням до Польщі усвідомлювали 
їх, що ідуть на допомогу, бо там люди 
помирають з голоду і нужди. Деякі 
плакали говорячи: “А ви гарно одягнені 
і добре виглядаєте”. Люди також 
запам’ятали росіянина, одягненого у 
чорну, шкіряну куртку, котрий часто 
входив до катедральної каплиці й довго 
молився. Один військовий, старший 
за званням, купив для дочки стрічки 
до волосся, цукерки, а для дружини – 
костюм. Вони обоє приїхали до Луцька 
дуже бідно одягнені. Мали сукенки 
якби з мішка, а дочка якісь шнурки у 
волоссях. Коли побачили, що їм купили, 
тішилися і дуже плакали. Не обминули 
увагою мешканці й такий випадок: на 
містку Василіян було чотири погруддя 
славнозвісних поляків: Генрика 
Сенкевича, Адама Міцкевича, Юзефа 
Крашевського і Тадеуша Чацького – 
відомого освітнього і господарчого 
діяча на Волині. На цьому мосту стояв 
перший танк, а танкіст, побачивши на 
певній відстані вежу з катедри, запитав: 

“Что это?”. “Это костёл Божий”, 
– відповіли. “Это обман Божий”, – 
ствердив росіянин. 

Подібно було із замком Любарта, 
коли довідався, що це є, прокоментував: 

“Это крепость буржуев”. На танк 
вилізло кілька євреїв з червоним 
прапором. З того часу не можна було 
вживати слово жид, тільки російський 
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єврей. Доходили до поляків відомості 
про різну поведінку російських солдат 
в інших краях. Не рідко це була 
неприборкана дичина, наприклад, 
коли побачили повні різних продуктів 
полички у магазинах, все розбивали і 
кричали “кулаки”, “буржуї”. У якомусь 
малому містечку зруйнували всю аптеку. 
Де-інде влаштували “полювання” 
на домашнє птаство, але старшина 
(командир) призвав “мисливців” до 
дисципліни. 

Випереджу події на кілька років 
вперед. У 1945 р., будучи репатріантами, 
потрапили до Любліна. Наш сусід, 
походженням з якогось міста з-під 
Львова, розповідав, що в місті був 
замок родини Собєських, в якому перед 
війною польська влада розмістила суд 
і в’язницю. Після вторгнення совєтів 
було так само. Червень 1941 р. приніс 
заміну окупанта. Після втечі совєтів, 
німці дали дозвіл полякам відшукати, 
вже померлих, своїх близьких. На 
в’язничній площі лежали тіла, 
страшно покалічені під час тортур. На 
підвищенні стояв котел зі смолою, а 
під котлом – горно. Винуватця в’язали 
ланцюгами за руки і ноги, підносили до 
гори і занурювали в гарячу смолу. Пан 
Віктор не міг забути страхітливих сцен 
і страшного горя замордованих родин. 
Недавно на терені луцької в’язниці 
відкрили братські могили жертв 
совєтського злочину. 

ЗА ТАНКІСТАМИ ПРИБУВАЛО НА 
ВОЛИНЬ ВІЙСЬКО 

Забудова дідуся знаходилася 
неподалік колишнього шляху до 
Луцька, а отже, моя родина і сусіди 
могли докладно оглядати “солдат”. 
Ким вони були і як виглядали? 

Окрім росіян, були це переважно 
люди косоокі, з широкими обличчями 
з вистаючими лицевими кістьми, 
темношкірі, а навіть жовтошкірі. 
Пристала до них назва калмики, а це 
були узбеки, татари, козаки, грузини 
та інші. Їхали на малих кониках, ноги 
сягали їм до самої землі, а дехто з них 
мав чобіт на одній нозі, а на другій 
– кусок вирізаної шини, замотаної 
шматами і обв’язаної шнурком. Багато 
хто з них мали за плечима гвинтівку на 
шнурку і такі ж віжки. Їхні довгі шинелі, 
які тягнулися по землі, були внизу 
порвані. На головах мали загострені 
шапки з п’ятьма червоними зірками, 
їх називали пілотками. Старшина 
відрізнявся від солдат тим, що їхав 
на коні нормальної величини, через 
груди і плечі мав навскоси припнутий 
ремінний пас.

Данута Сівєць 

[„Obserwator Lokalny” (Sławno) nr 38 
(159) z 24 września 2009 r., s. 16.] 

З польської переклала 
Людмила Поліщук
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Народилася у 1937 р. в Чайкові, 
Сарненського повіту, Волинського 
воєводства. З дому мала прізвище 
Гузар, працювала з батьками, братами 
і сестрами в родинному господарстві. 
Нам жилося дуже добре аж до 1942 року, 
тоді почалася трагедія у нас поляків, 
були переслідування, мордування, 
вивози до Сибіру. Моїх двох вуйків 
заслали разом із батьками до Сибіру. 
Один помер і його п’ятеро дітей, 
залишилася тільки дружина і одне дитя. 
Вони добралися до польського війська 
і виїхали до Англії. Це були вуйки з 
родини Ґрадовських, що були вивезені 
совєтами. Моя тітка була жорстоко 
замордована з п’ятьма дітьми, одна 
дитина врятувалася, бо не була у той час 
вдома. Українці вирвали навіть дитину 
з її лона, мала розрізаний живіт. Інші 
діти мали покалічені руки і мусили 
писати кров’ю по стінах. Теща також 
загинула, була покалічена і катована. 
Вони мешкали в селі Згощ на Волині, 
переважно там забивали поляків. 

Після тих нападів, ми тікали з усім 
майном із сусідами до лісу, там чекали 
аж доти, поки можна буде повернутися 
до дому. Хто вийшов із лісу по їжу, 
то також загинув. Моя тітка так само 
була вбита, а пізніше то вже українці 
нападали і на ліси. Там нам допомагали 
партизани, але вони також боялися і 
німців, і українців. З причини частих 
нападів, ми мусили тікати з лісів. З 
дуже великою групою людей із кількох 
сіл з майном, ми тікали до більших 
польських осад, де ще не було знищень 
і нападів. 

Деякий час ми були в селі Стахівка. 
Це був період жнив і люди хотіли 
повертатися до своїх домів, щоб 

Свідоцтво

ТРАГЕДІЯ  У ЧАЙКОВІ  
САРНЕНСЬКОГО  ПОВІТУ

зібрати врожай, бо не було що їсти. 
Дехто повернувся, і мій дідусь також, 
до села Чайків. Але швидко мусили 
тікати, бо там загинуло біля 18 осіб, а 
село було спалене. Мій батько це бачив, 
бо сховався. Там загинула моя тітка, з 
двома малими дітьми була живцем 
спалена українськими націоналістами. 
У селі Бжезіни також загинуло багато 
осіб. Діти, котрі були в школі, усі 
були замордовані українськими 
націоналістами із села, що мало назву 
Трипутне. Учительку кинули в бочку, 
набиту цвяхами, і там вона померла, 
стікаючи кров’ю. Так знущалися, 
палили цілі села, чинили страхітливі 
злочини і німці й українці, а нині 
отримують медалі і нагороди, можливо 
за свої злочини. На цьому закінчую 
писати. Якщо будуть якісь зауваження, 
то прошу зі мною зв’язатися.

 
Станіслава Очковська

Вищезгадане свідоцтво ми отримали за 
посередництвом Радіо Марія в Торуні. 

З польської переклала 
Людмила Поліщук
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ЖИВІ   У   ПАМ’ЯТІ
Клеванські парафіяни, котрі відійшли до дому Отця

У нас на Волині 

У минулому році відійшло троє 
парафіян римо-католицького костелу 
Благовіщення Пресвятої Діви Марії 
смт Клевань (Рівненського району, 
Рівненської області): Ольга Дерепа 
(нар. 14 травня 1936 р., пом. 16 квітня 
2009 р.); Ельжбета Котвицька (нар. 15 
червня 1926 р., пом. 1 червня 2009 р.); 
Віталій Дерепа (нар. 22 грудня 1963 
р., пом. 17 червня 2009 р.). Вони були 
поховані за римо-католицьким обрядом 
о. Юрієм Погнерибкою. Відхід наших 
парафіян – це наші біль і смуток. 

Особливо болісною була смерть 

найстаршої і дуже віруючої парафіянки, 
яка на 83 році життя покинула нас, 
парафіян, Ельжбета Котвицька. Ця 
людина ніколи не впадала в розпач, 
бо в душі відчувала таємничу силу, 
яка її підтримувала і йшла за волею 
Бога, Котрий завжди йшов поряд 
і вів її за руку. Життя її пройшло у 
вірній молитві до Господа Бога і нас, 
парафіян, вчила йти таким шляхом. 
Для кожного з нас була прикладом 
святості. Навіть передбачаючи великі 
труднощі, у знак покірності схиляла 
голову і промовляла: “На все воля 
Божа”. Ельжбета прагнула жити тільки 
для Бога, наслідувала Христа і була 
віддана клеванському костелу, до якого 
раз на тиждень нині приїжджає о. Юрій 
Погнерибка з Олики, щоб відправити св. 
Месу. Взимку 1992/1993 роках в її домі 
відправляв св. Меси о. Вітольд-Йосиф 
Ковалів, тодішній настоятель цієї 
парафії. Ельжбета старалася прийти до 

Станіслав Дерепа з блаженної 
пам’яті жінкою Ольгою

Фот. Архів

Ельжбета Котвицька, Гелена z Польщі 
i Марія Алексійчук     Фот. Архів
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Хрест на задній стіні костелу в 
Клевані – збережений всупереч 

пошкоджень храму
Фот. о. Вітольд-Йосиф Ковалів

костелу першою. Спочатку підходила 
до старого Розп’яття Христа, яке 
збереглося на задній стіні презвітерії, 
щоб там помолитися і нас до цього 
заохочувала. Після закінчення св. Меси 
витягувала із сумки хліб і кожному з 
нас давала відломити кусочок у знак 
миру і спокою. Вона вміла втішати 
і порадити, і завжди допомагала. 
Залюбки залишалися в костелі й ми, 
парафіяни, щоб ще поспілкуватися з 
Богом. 

Поминальну св. Месу відправив      
о. Юрій. Було дуже людно, безліч квітів 
і вінків. Після богослужіння процесія 
з тілом Ельжбети обійшла навколо 
костелу із зупинкою біля Розп’яття 
Ісуса. Похована на цвинтарі поряд з її 
чоловіком у селищі Клевань ІІ. 

Через шістнадцять днів, 16 червня 
2009 р., після похорону Ельжбети, 
трагічно помер мій син Віталій, який 
звинувачував себе у смерті своєї 
мами, а моєї дружини, Ольги Дерепи. 
Переглядаючи його зошити, я натрапив 
на запис, де він розмовляв з Богом: 

“Всемогутній Боже! Твоє Прови-
діння піклується про весь світ. Подивись 
на мене і на мою сім’ю, яку не можу 
забезпечити. Поверни мені очікуване 
здоров’я і сили, але якщо Твоя воля є 
іншою, то допоможи мені нести хрест, 
з’єднаний з моїм Спасителем. А Ти, о 
Боже, підтримуй мою сім’ю в недолі. 
Господи Ісусе, нехай мої страждання, 
в поєднанні з Твоїми, приєднаються до 
спасіння світу. Амінь”. 

Для батька смерть дитини 
найтрагічніша і найболючіша втрата, 
хоча б якого віку не була дитина. Біль 
і смуток за померлими залишаться у 
нашій пам’яті. Нехай земля їм буде 
пухом. А ми, парафіяни, будемо 
молитися за них. 

Життя продовжується. До храму 
приходять все нові і нові парафіяни. 
На престольні свята прибуває майже 
сто п’ятдесят осіб, що дає надію 
на майбутнє парафії Благовіщення 
Пресвятої Діви Марії в Клевані.

Станіслав Дерепа

Лелеки на водонапірній башні 
в Клевані

Фот. о. Вітольд-Йосиф Ковалів
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Ближче Біблії 

„BO   JAK   ŚMIERĆ   
POTĘŻNA   JEST   MIŁOŚĆ”

Bogactwo literackie Księgi Pieśni nad Pieśniami
Księga Pieśni nad Pieśniami jest utwo-

rem poetyckim. Tytuł jest doskonałym 
przekładem hebrajskiego idiomu, który 
wyraża stopień najwyższy „pieśń nie mają-
ca równej sobie”, „pieśń pieśni” (szir  ha – 
szirim – aszer u – szelomo). Tytuł pochodzi 
od redaktora, ale Pieśni nad Pieśniami nie 
można zaliczyć do żadnego z dzisiejszych 
gatunków literackich. Utwór najprawdopo-
dobniej powstał etapami, a końcowy redak-
tor wywodził się z kręgów mądrościowych. 
Analiza języka Pieśni nad Pieśniami nasu-
wa wnioski, iż Księga powstała w V-IV w. 
przed Chrystusem. Jest jedną z najbardziej 
niezwykłych ksiąg Biblii, gdyż nie ma w 
niej żadnej wzmianki o Bogu [1].

Pieśni te były śpiewane podczas uro-
czystości zaślubin. Dwoje młodych ludzi 
wyznaje sobie miłość, dążą do zjednocze-
nia, rozstają się i ponownie spotykają, aż 
w końcu zawierają małżeństwo. Utwór 
ten składa się z prologu, pięciu pieśni, za-
kończenia i dwu dodatków.

Interpretując księgę Pieśni nad Pieśnia-
mi możemy wyróżnić trzy zasadnicze spo-
soby: alegoryczny, typiczny i dosłowny [2].

Metoda alegoryczna odwołuje się do 
miłości Boga do Izraela. Do tej miłości, o 
której mówili prorocy, kiedy wskazywali 
na piękno odwiecznej i bezwarunkowej mi-
łości Jahwe. Podobnie jest też z metodą ty-
piczną, która wychodzi od sensu wyrazowe-
go i historycznego, i utożsamia oblubieńca i 
oblubienicę z konkretnymi osobami.

Alegorycznie interpretują to dzieło 
również żydowscy rabini. Wiemy, iż słyn-

ny rabbi Akiba († 135) rzucił ekskomu-
nikę na tych, którzy śpiewali Pieśń nad 
Pieśniami w gospodach podczas uroczy-
stości weselnych. Wykluczał on dosłowną 
interpretację. 

O kanoniczności Księgi był przeko-
nany nawet Kalwin, wygnał on z Genewy 
swojego żydowskiego przyjaciela egze-
getę Sebastiana Castaliona, ponieważ ten 
twierdził, iż jest ona wyszukaną „pieśnią 
miłosną” i uważał, że nie powinna należeć 
do Kanonu Ksiąg Świętych.  

Księga Pieśni nad Pieśniami nie jest 
dziełem poetów ludowych, ale dziełem 
zawodowych pisarzy „opiewa pełną oso-
bową miłość, która realizuje się w mo-
nogamicznym i nierozerwalnym małżeń-
stwie” [3]. 

Dokonując analizy literackiej tekstu 
możemy zobaczyć jak ważną rolę zajmuje 
w tym poemacie kobieta. Na 117 werse-
tów poematu, 61 wypowiada oblubienica, 
a tylko 40 jej ukochany.

Poemat zawiera wiele cech poezji he-
brajskiej, przede wszystkim paralelizmy  
(2, 14 c-f; 3,13-16 owoce-wonności, won-
ności-owoce) [4]. 

Widoczne są również inkluzje (2, 3c i 
4d, 2, 9ab i 17cd, 2, 10cd).

Ciekawe jest to też, że w Pieśni używa 
się trzech stojących obok siebie czasow-
ników, np. „oto nadchodzi, biegnie przez 
góry, skacze po pagórkach” (3, 8). 

W Księdze Pieśni nad Pieśniami wi-
doczne są opisy przyrody i gór, opisują 
życie pasterskie, jak i ogrodnicze.
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Oblubieńcy występują w różnych 
rolach królewskiej: „Pociągnij mnie za 
sobą! Pobiegnijmy! Król wprowadził 
mnie do swoich komnat” (1, 4). Miłość 
króla Salomona odnosi zwycięstwo nad 
czystą miłością księżniczki Szulamitki: 

„Wróć się, wróć Szulamitko, wróć się wróć, 
niech się twym widokiem nacieszymy” (7, 
1). 

Najczęściej przedstawiani są jako Pa-
sterze, których miłości przeszkadza Salo-
mon, chcąc zabrać pasterkę do swego ha-
remu (1,7 n; 2; 16, 6, 2 n) i ogrodnicy (1, 
6; 4, 16; 5, 1; 6, 2-11).

Księgę Pieśni nad Pieśniami przypi-
suje się autorstwu Salomona (1, 1), jed-
nakże wypowiedzi Oblubienicy, nocne 
niepokoje, wahania, pragnienie spotkania 
z ukochanym, lęk przed otwarciem drzwi 
to wszystko wskazuje na bardzo dobrą 
znajomość kobiecej psychiki, jakby pisa-
ła o tym właśnie kobieta. Jej pragnienia są 
mocniej zaakcentowane niż uczucia męż-
czyzny, którego nie dręczą ani niepokoje 
ani wątpliwości. 

Nowy Testament nigdzie nie cytuje 
Pieśń nad Pieśniami. Ojcowie Kościoła 
w miłości Oblubieńców widzieli zaślubi-
ny Chrystusa z Kościołem. Św. Ambroży 
widział w Oblubienicy Maryję, uważał Ją 
za najpiękniejszą, wybraną (lilię między 
cierniami). Kościół przyjął tą interpreta-
cję. 

W liturgii Niepokalanego Poczęcia 
NMP stosuje się wiersz. (4, 7) do Maryi. 

„Cała piękna jesteś, przyjaciółko moja i 
nie ma w tobie skazy”. Księga Pieśni nad 
Pieśniami zachwyca swym pięknem nie 
tylko dzięki swej mistrzowskiej poezji, 
ale przede wszystkim dzięki myślom ja-
kie przekazuje o miłości oblubieńczej. 
Oblubienica jest najpiękniejsza w każ-
dym szczególe: biodra, łono, brzuch, sto-
py, piersi, nos, głowa, policzki, oczy, usta, 

zęby, ona tęskni za jego pocałunkami i 
zapachem, za jego imieniem. Oblubienica 
pragnie wtulić Oblubieńca między piersi 
(1,13) „Miły mój jest mi woreczkiem mir-
ry między piersiami mymi położonym”, a 
kiedy go nie ma jest chora z miłości (5,6-
8). On nie tylko podoba się jej (oczy, usta, 
policzki, zęby, ręce, klatka, cała jego po-
stać (Pnp 5). Jest w nim zakochana i uwa-
ża Go za ideał mężczyzny. Wie także, że 
On jest w niej zakochany, otacza ją opie-
ką, dotyka ją, chroni przed niebezpieczeń-
stwem (2 rozdział). Tęskni za nią, nie wi-
dzi w niej żadnej wady (4, 7). Oblubieńcy 
należą do siebie (6, 3). Tęsknią za sobą (2, 
16) i chcą być dla siebie. Patrzą na siebie 
z miłością (7, 1). Ich miłość jest potężna 
jak śmierć (8, 6). 

Księga  Pieśni nad Pieśniami nie jest 
monologiem, jest to zmysłowy dialog, w 
którym łatwo można zauważyć wzajem-
ne zachęty do pieszczot, pocałunków, 
kochankowie nie ukrywają swojego wza-
jemnego pożądania. Dialog ten wskazuje 
na równość oblubieńców.

Pragnienie miłości wypowiadane jest 
wielokrotnie. On nazywa ją Oblubieni-
cą (4, 8-12; 51), ona zaś jego Miłym (31 
razy). Kiedy indziej nazywa ją siostrą (4, 
9). Pieśń wysławia zaślubiny kochanków 
(3, 6-11) porównując Oblubieńca do Sa-
lomona. Oblubienica jest tą jedyną, mał-
żeństwo jest monogamiczne. „Miłość Ob-
lubieńców nie jest dana im raz na zawsze. 
Pozostaje zadaniem poszukiwanie wciąż 
pełniejszego dania z siebie” [5]. Nie może 
zatrzymać się w miejscu, jest dynamiczna 
w poszukiwaniu i odnajdywaniu się, jest 
pragnieniem trwałości i nierozerwalności 
związku.

„Połóż mnie jak pieczęć na swoim ser-
cu, jak pieczęć na twoim ramieniu” (8, 6). 
Izraelici pieczęcie nosili stale, albo na 
szyi, albo na palcu jako pierścień [6]. 
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Oblubienica pragnie, aby ich dar był 
całkowity i trwały bez zastrzeżeń. Miłość 
jest potężniejsza niż śmierć i nic jej nie 
jest w stanie ugasić, jest to „płomień Jah-
we”. Miłość jest ogniem Boga a Bóg jest 
Miłością (1 J 4,7). Tekst ten można po-
równywać do Hymnu św. Pawła o miłości 
oraz do Rdz 8, 35-39, gdzie jest mowa o 
niepokonanej sile miłości. Płomieniem 
Jahwe jest Duch Św. Ten, który unosił się 
nad wodami (Rdz 1, 2). Miłość zaistnia-
ła wcześniej nim świat został stworzony. 
Miłość przynosi pokój i błogosławień-
stwo Boże (Rdz 3, 24).

Tak Oblubieńcy wypełniają Boży plan 
zbawienia. Pokój to dar Boga, dar Chry-
stusa (J 14,27; 20,19 n). Owoc Ducha Św. 
(6 a 5,22). Oblubienica mówi: „Odtąd 
stałam się w oczach jego jako ta, która 
znalazła pokój” (8, 10). Małżeństwo jest 
wielkim darem Boga, Jezus podnosi go do 
rangi sakramentu. Poza tym, to Jezus jest 
Oblubieńcem Kościoła (Mt 25, 1-12; Mk 
2, 19, J, 3,19). Jezus uczestniczy w uczcie 
weselnej w Kanie Galilejskiej (J 2, 1-11).

Język miłości oblubieńczej w Nowym 
Testamencie stosowany jest bardzo szero-
ko. Jan Chrzciciel jest przyjacielem Ob-
lubieńca (J 3, 29). Uczniowie Jezusa nie 
mogą pościć dopóki Oblubieniec jest z 
nimi (Mk 2, 19). św. Paweł mówi: „Mężo-
wie miłujcie żony bo i Chrystus umiłował 
Kościół i wydał za niego samego siebie” 
(Ef 5, 25).

Autor Pieśni nad Pieśniami wychwa-
la miłość ludzką wzorując się na miłości 
Bożej. To miłość Boża jest jedyna, wierna, 
nieodwołalna i taka ma być miłość ludzka 
[7]. 

Pieśni nad Pieśniami przedstawia-
ją piękną osobową miłość oblubieńczą, 

„ciągle tworzoną i otwartą na nowe hory-
zonty” [8], jest to natchniony podręcznik 
o miłości, przydatny w nauczaniu dzieci 

i młodzieży, w katechezie szkolnej i poza 
szkolnej. W celebracji Sakramentu mał-
żeństwa. Szczególnie powinna być rozwa-
żana przez same małżeństwa, bo do nich 
przede wszystkim jest skierowana. 

Katarzyna Tuchowska

Przypisy: 

[1] J. Kudasiewicz, „Biblia, historia, na-
uka”, Kraków 1986, s. 188. 
[2] A. Straus, J. Warzecha, J. Frankow-
ski, „Pieśni Izraela, Pieśni nad Pieśniami, 
Psalmy, Lamentacje”, Warszawa 1988, 
s.153. 
[3] Tamże, s. 153. 
[4] Tamże, s. 156. 
[5] Tamże, s. 167. 
[6] Tamże, s. 169. 
[7] Tamże, s. 171. 
[8] Tamże, s. 171. 
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До 100-річчя від дня смерті  Елізи Ожешко 

ЕЛІЗА  ОЖЕШКО  
ТА  УКРАЇНСЬКА  ЛІТЕРАТУРА

18 травня 2010 р. минає 100 років 
від дня смерті Елізи Ожешко (1841-
1910). Її чоло прикрашає не лише 
лавровий вінок, як видатної польської 
письменниці, але також як постаті, 
котра зайняла вагому позицію у 
польсько-українських літературних 
відносинах. 

По-перше, її твори були популяризо-
вані в Україні. Уже в 1887 році з’ явився 
український переклад її “Низин”, а 
в 1890 році Михайло Коцюбинський 
переклав новелу “Тадеуш”. У 1950 
році вийшли у Києві її “Вибрані Твори”. 
Романи й оповідання у 1952 році, 
оповідання і романи в 1956 році. Там 
були романи “Хам” і “Дзюрдзі”. Досить 
широкий вступ написав Григорій 
Вервес, а перекладачами були Вілде, 
Пригара, Медущенко і Струтинський. 
Михайло Старицький переробив 
оповідання Ожешко “У зимовий вечір” 
на п’єсу. Про авторку “Над Німаном” 
писав Михайло Возняк. Олена Пчілка 
сказала: 

“Еліза Ожешко давно мене 
зачаровувала, як талановита польська 
письменниця. Моє зачарування 
її творами є таким великим, що 
ставлю її вище над усіма польськими 
письменниками, не виключаючи таких 
митців, як Сенкевич”. 

Багато уваги присвятив Ожешко 
Григорій Вервес, у таких книжках: 
„Tam, gdzie Ikwy srebrne fale płyną” 
(1972, польською мовою), „Польська 
література і Україна” (1985) та інші. 
Прізвище Ожешко виступає на 
сторінках історії української літератури, 
не говорячи вже про енциклопедичні 
видання. 

Українською літературою Еліза 
Ожешко цікавилася вже у вісімдесяті 

роки ХІХ століття. У 1886-1887 роках 
переписувалася з Іваном Франко. 
Різні інформації про українську 
літературу присилали їй Чеслав 
Нейман, Володимир Висоцький 
і Франциск Равіта Ґавронський. 
Підписувала навіть українську газету 
“Діло”. Відомо, що читала український 
альманах “Рада” (1889), у якому 
були твори Олени Пчілки, Панаса 
Мирного, Ганни Барвінок, Бориса 
Грінченко. Читала “Кобзаря” Тараса 
Шевченка, монографію про Богдана 
Хмельницького М. Костомарова, твір 
Пантелеймона Куліша “Чорна рада”, 
оповідання Марка Вовчка, твори 
Нечуя-Левицького та Івана Франка. 
За ініціативою Ожешко у “Лудзькому 
Щоденнику” (1884, ч. 24-29) вийшов 
переклад “На дні” Івана Франка і “Не до 
пари” Марка Вовчка, Юрія Федьковича 
“Галичанка” (1886) і “Три рідні брати”. 
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Ці твори переклала приятелька Ожешко 
Марія Семашко. Сама письменниця 
переклала два оповідання Марка Вовчка 

“Два сини” (“Тижневий Перегляд”, 
1881) і “Сон” (“Лудзький Щоденник”, 
1881, ч. 66), а також “Лірника” 
Старицького. Планувала навіть видати 
антологію української літератури у 
власному перекладі. Також цікавилася 
українським театром. Коли до Гродна 
прибула трупа Кропивницького, 
Ожешко не тільки відвідувала вистави, 
але написала про цей театр нарис під 
заголовком: “Про мало відому річ”: 

“Ймовірно багато осіб, – писала 
– у нашому краї зовсім не знають про 
існування малоруського театру, або 
заледве про нього чули здалека. Це 
річ дуже оригінальна, яка має в собі 
притаманне значення – важливе і 
шляхетне. Уже досить давно знала 
письменницьку і поетичну малоруську 
літературу, вчора перший раз побачила 
на сцені – що? драму? мелодраму? 
драматичний образ? – здається 
жодної з цих назв, ані будь-якої іншої, 
вживаної в театральній номенклатурі, 
не можна застосувати до твору, який 
у цьому театрі представляє від часу до 
часу одна з кількох малоруських труп 
з-над Дніпра, що прибуває над Німан”. 

Представляючи виставу, Ожешко 
написала: “Однак, незважаючи на ту 
колишню простоту, в основі й будові 
твір має в собі немалу притаманну 
чарівність. Тим джерелом є на початку 
прекрасна українська пісня, потім, 
радше, над усе велика, тужлива піснею 
легенда, слізьми і криками випливаюча 
любов до всього, що рідне”. 

І вона заповідала світле майбутнє 
українському театрові, а особливо 
високо оцінювала творчість Івана 
Франка: 

“Тим творцем, що, згідно мене, 
має вельми прекрасний талант, який 
найширше і найвище піднімається у 
романах українського письменництва, 
є Іван Франко. Таким талантом і 
мисленням могла пишатися кожна з 

найбільших європейських белетристик. 
Також задумувалась: Чому наша 
журналістика, яка так старанно 
читаючій публіці постачає з різних 
країн твори, але і невидальщини, не 
познайомилася, як до цього часу, зовсім 
з малоруською літературою, а особливо 
з творами, які так прекрасні з огляду 
художнього і суспільно важливого, 
якими є романи Франка. Не розумію, 
але мені здається, що це результат 
різних упереджень”. 

У листі до Івана Франка Ожешко 
писала: “Чим більше читаю, тим 
міцніше відчуваю дивну приємність і 
поезію цієї літератури [української 
– А. С.]. Вона чиста, як кришталь, 
тепла, як літній вечір, несподівано 
оригінальна, до жодної іншої, відомої 
мені, не подібна. Їй, можливо, дещо 
бракує широких просторів думок і 
на її арфі не знайшла ще усіх струн 
людського почуття. Отже знаєте, що 
мені здається? Мені здається, що Ви, 
власне, Шановний Пане, призначені 
ще до вливання в неї більшого числа 
філософського елементу, ніж до 
цього часу має, їх розширення в її 
психологічних сферах. Розумію це з 
двох Ваших романів – «Boa constric-
tor» і «На дні», які відзначаються 
вельми філософською і глибокою 
думкою і з Вашого «Захара Беркута», 
в якому масштаб почуттів і людських  
пристрастей є ширшим, а особливо 
різноманітнішим, ніж в інших відомих 
мені українських романах”. 

Іван Франко в листі до Ожешко 
від 31 березня 1886 р., написаному 
на її прохання українською мовою, 
підкреслив: 

“Ім’я Ваше, як головної репрезен-
тантки поступового і тверезого духу 
в польській літературі, відоме мені 
віддавна. З великою розкішшю я читав 
Ваші оповідання з єврейського життя 
(«Елі Маковер» і «Меїр Езофович»), 
Ваших Помпалінських і Ваші чудові 
образки «З різних сфер». Читав я 
дещо і з Ваших теоретичних праць 
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(«Космополітизм і патріотизм») і хоч 
далекий від думки, що відповідно пізнав 
цілість і глибину Вашої поетичної 
продукції, та все-таки сміло можу 
сказати, що на горизонті теперішньої 
польської белетристики Ви являєтесь 
мені звіздою першої величини”.

Ці зацікавлення Елізи Ожешко 
українською літературою стали 
предметом досліджень не тільки 
українських літературознавців, про 
яких була мова на початку статті, 
але і польських, таких як Едмунд 

“Чим більше читаю, тим міцніше відчуваю дивну приємність і поезію цієї 
літератури [української – А. С.]. Вона чиста, як кришталь, тепла, як літній 
вечір, несподівано оригінальна, до жодної іншої, відомої мені, не подібна...” 

Еліза Ожешко у листі до Івана Франка

Янковський, Микола Купловський, або 
Флоріан Неуважний. Отже, Ожешко 
серйозно зміцнила дружелюбні  
польсько-українські літературні 
зв’язки. 

Антін Середніцький

[„Bunt młodych duchem” nr 2 (54) 
z marca-kwietnia 2010 r., s. 19-20.] 

З польської переклала 
Людмила Поліщук

Між сусідами

ВОЛИНЬ.  РЕМІНІСЦЕНЦІЇ
У серпні 2008 і 2009 роках Люблінська 

Воєводська Комендатура Добровольчих 
Загонів Праці (Ochotniczy Hufiec Pra-
cy, далі: OHP) організувала двотижневі 
виїзди на Волинь, під час яких молодь 
OHP з Любліна і Радзіня Підляшського 
разом із загоном Об’єднання Польських 
Гарцерів (Związek Harcerstwa Polskie-
go, далі: ZHP) зі Зґєжа, вроцлавськими 
Стрільцями, а також українськими 
Пластунами упорядковували польські 
цвинтарі і місця пам’яті на колишніх 
Рубежах другої Речі Посполитої. 

Доглядали те, що польське на Волині, 
те, що залишила нам, “пізнім онукам”, 
та Польща, якої вже немає, яка стоїть 
могилами. І пам’ять. Їх там не бракує... 
Островки. Римачі. Костюхнівка. Ковель. 
Засмикі. Пшебражі. Кошищі. Польська 
Гора. Любомль... місця, які ми відвідали, 
де малювали хрести, прополювали 
стежки, косили траву, виносили сміття, 
ставили лампадки, корчували ліс. 
Братські могили легіоністів Коменданта 
Пілсудського, могили солдат польсько-
більшовицької війни, могили жертв різні 

на Волині, вчиненої ОУН-УПА, могили 
солдат 27 Волинської Дивізії Піхоти 
АК... У більшості невідомі, безіменні, 
польські. Час між цвинтарем Легіонів 
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(Костюхнівка, 1916 рік) і цвинтарем 
солдат Армії Крайової (Римачі, 1944 
рік) – це час заледве одного покоління. 
А могил стільки, що ними можна було 
кілька обділити... 

Ініціатором волинських виїздів 
молоді з Любельщини на Волинь у 
2008 році був тодішній Воєводський 
Комендант Добровольчих Загонів Праці 
(OHP) Піотр Ґавришчак, а також д-р Леон 
Попек з люблінського відділу Інституту 
Національної Пам’яті (IPN). Нині ця 
ідея продовжується і далі підтримується 
Люблінською Воєводською Комендату-
рою Добровольчих Загонів Праці (OHP), 
представлену нинішнім Воєводським 
Комендантом Томашом Пєцаком. Крім 
того, в проекті бере участь Парафія 
Святого Хреста в Любліні, Інститут 
Національної Пам’яті (відділ у Любліні), 
люблінське Середовище Жовнірів 27 
Волинської Дивізії Піхоти Армії Крайової, 
а також приватні і державні установи. 
Рік у рік гостимо на терені табору 
гарцерів Загону Об’єднання Польських 

Гарцерів (ZHP) ім. Війська Польського 
в Зґєжі, займаючихся упорядкуванням 
волинських цвинтарів протягом 11 років. 

З кожним нашим черговим 
перебуванням на Волині стараємося 
збільшувати групу учасників виїзду. 
Окрім молоді з гімназій і середніх шкіл, 
в основному з люблінських Броновіц, 
нам товаришували волонтери: студенти, 
люди, зацікавлені історією Польщі, 
вчителі. З нами були також екскурсоводи, 
котрі розповідали про історію місць, які 
відвідували, та історію самої Волині: 
працівник люблінського відділу Інститу-
ту Національної Пам’яті (IPN) д-р Леон 
Попек і хранитель національної пам’яті з 
Ковеля Анатоль Сулік. 

У 2009 році, окрім перебування на 
терені гарцерського табору в Костюхнівці, 
протягом кількох днів ми гостювали в о. 
Я. Бураса на терені Екуменічного Центру 
Інтеграції в Замлині. Звідси ми щоденно 
доїжджали до цвинтаря в Любомлі, що 
знаходиться на відстані 20 км. У минулому 
році найбільше праці ми, власне, вклали 

Легіоновий цвинтар у Маневичах           Фот. о. Вітольд-Йосиф Ковалів
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у відновлення і упорядкування того 
некрополя. Працювали ми там п’ять днів. 
Це був зовсім інший вид праці, ніж на 
інших цвинтарях, в основному з огляду 
на стан занедбання любомльського 
цвинтаря. Якби не розсіяні по цілій його 
території надгробники або їх останки, 
важко було б побачити в тій гущавині 
кущів і дерев цвинтар. Це, зрештою, 
докладно видно на перших фотографіях, 
зроблених ще в липні 2009 року. Останнє 
поховання на любомльському цвинтарі 
є датоване 1954 роком (могила Кароля 
Янковського). З того часу цвинтар у 
Любомлі попав у цілковите забуття. Праця 
і упорядкування полягали, передусім, на 
мозольному усуванні зотлілих або сухих 
гілляк, корчуванню кущів і менших 
дерев. Терен цвинтаря був очищений 
на 60 відсотків. Розкидані надгробники 
ми старалися розміщувати на цоколях, 
якщо вони знаходилися поблизу і не було 
сумнівів щодо їх первинного покладення. 
У випадку, коли важко було встановити 
місце перевернутого надгробника, 
ставили, залишаючи його на місці 
знаходження (усі відкриті могили або їх 
останки нанесено на ситуаційний ескіз і 
враховано на інвентаризаційному списку). 
Проведення праць на цвинтарі в Любомлі 
не було б можливим без фінансової 
підтримки, яку надала нам Рада Охорони 
Пам’яті Боротьби і Мучеництва (Rada 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa).

Під час упорядкування ми нав’язували 
контакти з місцевою українською 
молоддю, яка із зацікавленістю і 
доброзичливістю приглядалася до 
нашої праці. Наступні дні молоді 
українці допомагали нам у праці на 
цвинтарі. Під час обох перебувань 
на Волині нам товаришували також 
представники мас-медіа: як місцевих, 
так і загальнопольських. Маймо 
надію, що в майбутньому ще більше 
молодих людей візьме участь (не 
лише з Добровольчих Загонів Праці) 
у збереженні слідів польськості на 
Волині. Щороку також, після кожної 
експедиції молодь організовує виставки 

– утримання в конвенції леґіонових 
окопів – у світлиці Середовищного 
Загону Праці (Środowiskowy Hufiec Pra-
cy), присвячені перебуванню на Волині, 
на яких представлені знахідки з околиць 
Костюхнівки, де точилися тяжкі бої в 
1916 році, фотографії, документуючи 
перебування молоді на Волині, пам’ятки 
з України і література, яка торкається 
історії Рубежів. 

У результаті ті наші волинські 
мандрівки є незабутніми походами в 
минуле Польщі, минуле, яке дозволяє 
нам спілкуватися між собою і тішитися 
гордістю небагатьох, котрі можуть таким 
чином віддати йому шану. 

Яцек Бури 

З польської переклала 
Людмила Поліщук

Легіонова могила у Костюхнівці
Фот. о. Вітольд-Йосиф Ковалів
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EXPENSA   
W roku 1624 

Dnia 4 octobra
(продовження)

X. kapellanowi J. X. Biskupowemu [1] 
parę taleruw, które ważili zł 6.

Muzikuwi (?) J. X. Biskupowe[mu] zł 
12.

Za gozdzie wielkie do muru gr 12.

Na kwicie kościoła
Za trzinascie kop gontuw kopa po gr 7 

y za 20 kop gozdi gontowich po pułtrzecia 
grosza uczini zł 5 gr 11.

Ciesli od pobiania y za kopę bratnałuw 
zł 5(?) gr 8. 

Za funt kadzidła zł 1 gr 18.
Za trzi lichtarze do swiec roratnich (?) 

zł 3.
Za funtuw wosku 19 zł 8 gr 29.
Od robienia swiec aptikarzowi zł 3 gr 

10/4.
[…] [2]
Praczce od kościelnich hust zł 5.
Na Boże Narodzenie za kadzidło gr 24.

Anno 1625 Die 6 Januarii
Za pułfunta kadzidła gr 24.
Dawne[g]o długu p. Thomaszowi za 

nieboszczika X. Witkowskie[g]o [3] zł 26 
(?) gr 6.

Za kadzidło gr 22.
Za chorągiewką y frandzlie zł 59 y gr 

29.
Od prasowania axamitu zł 15.
Od pobiania dachu kościelne[g]o na 

wiosnę zł 4 gr 10.
Za 10 kop gontuw po gr 7 y p 4 przi-

chodzi zł 2 gr 15.
Za gozdzi kop 22 po gr 2 p 4 uczini 

zł 1 gr 15.
Od ołtara (?) do monstranciei naprawi 

zł [4] gr 12.
Za syto do opłatkuw gr 8.
Za pas do dzwonu gr 9.
Na Wielkanoc do grobu cwieczkuw 

300 kopa bratnaliuw za szpilky zł 2 gr 26.
Za dziesięć funtuw wosku zł 5.
Od wichedozenia turibularza (?) y 

lampy gr 24.
Na pozłotę kielicha zł 50.
Lat 221/ 12/4. [5] || 

Відчитав
Тарас Вихованець

[“Kronika Kościoła Farnego 
Ostrogskiego” 

– Wojewódzkie Archiwum Państwowe 
w Krakowie, Sekcja I, Archiwum  
Sanguszków, sygn. 1031, s. 229.]

Примітки: 
[1] Певно, йдеться про капелана єпископа 
Станіслава Лубєньского (1573-1640), 
луцького ординарія (1624-1627). 
[2] Рядок незрозумілий. 
[3] Священик Войцех Вітковський, 
острозький парох (1619-1623). 
[4] Слово перекреслене. 
[5] Тут закінчується С. 229 Хроніки. 

Зі старого Волинського Літопису 

ХРОНІКА  ОСТРОЗЬКОЇ  ПАРАФІЇ
[ANNUS DOMINI 1624-1625]
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Луцькі Єпископи 

ПАВЛО  ВОЛУЦЬКИЙ 
1607 – 1616

Павло Волуцький народився 
в 1559 чи 1560 р. на Мазовші 
(але в його частині, що належала 
до Ґнєзнєнської архідієцезії) у 
рицарській родині (гербу Равіч), 
походженням з Волучи (парафія 
Кужешин) в равській землі. Його 
батько, Ян, був равським підсудним, 
натомість мати походженням з 
роду Олтажевських (гербу Ліс). 
Майбутній єпископ мав одну 
сестру і шестеро братів. Серед них 
– Андрій, який мав літературний 
талант, у вісімнадцять років був 
нагороджений королем як “po-
eta laureatus” (“поет лауреат”), 
однак, незабаром передчасно 
помер. Службову кар’єру обрали 
Станіслав (галицький каштелян, 
пізніше в 1620-1622 роках коронний 
підкоморій), Пилип (чергово 
каштелян і равський воєвода) і 
Севастян (малоґоський каштелян), 
натомість Войцех мав вступити до 
Товариства Ісусового. Єзуїтом із 
певністю був Миколай Волуцький 
(1592-1655), ймовірно, племінник 
(син брата) єпископа, котрий у 
1627-1628 і 1630-1634 роках був 
професором і викладачем колегіуму 
свого ордену в Луцьку. 

Не знаємо, де Павло Волуцький 
спочатку навчався. У зимовому 
семестрі 1573 р. імматрикулювався 
(був внесений до списків) до 
Краківської Академії “Andreas Io-
annis Woluczki de Wolucza dioece-
sis Gneznensis”, той літературно 
талановитий, брат єпископа, нато-

мість, коли він сам навчався за 
кордоном – в Італії. Він міг туди 
відправитися завдяки щедрості 
свого співвітчизника (а здається, 
що і ровесника), пов’язаного з 
королівським двором, мазовшанина 
Станіслава Мінського († 1607), 
пізнішого ленчицького воєводи і 
коронного підканцелярія. Згадує про 
те тогочасний очевидець Бартош 
Папроцький, пишучи: “[Павло 
Волуцький], рідний брат Андрія, 
юнак мого віку, вчений, котрого 
Станіслав Мінський, за його заслуги, 
своїм коштом відправив до Італії і 
утримував протягом кількох років”. 
Після повернення до Польщі з 
навчання (під час якого не отримав 
жодного наукового ступеня) мав 

Герб єпископа Павла Волуцького
у Луцькій катедрі

Фот. о. Вітольд-Йосиф Ковалів
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Павло Волуцький, завдяки своєму 
протектору, близько пов’язаному 
з канцлером і гетьманом Яном 
Замойським, відкритий вступ на 
монарший двір, швидко також 
зарахований у почет королівських 
секретарів. За короткий час здобув 
собі доброзичливість нового 
володаря – Зиґмунта ІІІ, завдяки 
котрому – вже тоді належав до 
духовного сану – дістав перші 
костельні бенефіції. У 1591 році йому 
припали канонікати в катедральних 
капітулах у Луцьку і Кракові, також 
отримав посаду пароха в Рачкові (в 
Ґнєзнєнській архідієцезії). У зв’язку 
з цими призначеннями, прийняв у 
1592 р. ієрейські свячення. Заледве 
маючи 34/35 років отримав сан 
єпископа. 

Король Зиґмунт ІІІ довірив йому, 
а саме, вільний після трансляції на 
холмське єпископство Станіслава 
Ґомолінського, пастирське 
керівни-цтво в Кам’янецькій 
діє-цезії. Затвердження з боку 
Апостольського Престолу 
наступило 5 грудня 1594 року. 
Пастирське урядування в Кам’янці-
Подільському Павло Волуцький 
виконував протягом тринадцяти 
років, ймовірно, однак не дуже 
часто перебував у цій переферійно 
розташованій дієцезії. Тому, що це 
було у додатку вбоге єпископство, 
монарх надав Волуцькому в 
управління цистерціанське абатство 
у підкраківській Могилі, з якого, 
власне, відійшов переведений 
з Перемишля до Познаня єпис-
коп Лаврентій Ґослицький. 
Через тамтешній кам’янецький 
конвент єпископ був обраний, за 
пропозицією короля, абатом 7 
квітня 1601 р. і був ним п’ятнадцять 

років – до часу покликання на 
управителя Влоцлавської дієцезії в 
1616 році. Під час цього періоду він 
офірував Могильському абатству 
багато цінного устаткування, однак, 
з другого боку, сказав, наприклад, 
перенести величний дзвін з 
монастирського костелу до катедри 
в Кам’янці-Подільському, де він, 
ймовірно, не переніс історичних 
катаклізмів. Кілька разів Волуцький 
приймав у Могилі, будучи 
господарем, короля Зиґмунта 
ІІІ, котрий звик тут перебувати, 
передусім, для вшанування реліквій 
Св. Хреста. Цей же монарх вислав 
його до Риму в 1605 р. з місією 
до новообраного папи Павла V 
(коронованого 29 травня 1605 р.). 

На луцьке єпископство Павло 
Волуцький був переведений ще в 
1606 році. Вищезгаданий папа Павло 
V, затвердив цю трансляцію 30 
липня 1607 р., дозволяючи пастирю 
при цьому переведенні з Кам’янця-
Подільського до Луцька зберегти в 
команді Могильське абатство (про 
що цей клопотався через нунція), 
так само надалі мати катедральний 
канонікат у Кракові. У Луцькій 
дієцезії урядував Волуцький 
тринадцять років. У цей час, зокрема, 
провів у 1613 р. дієцезіяльний 
синод (натомість у жовтні 1607 
р. брав участь в провінційному 
синоді Ґнєзнінської митрополії в 
Пьотркові), незабаром після якого 
вислав до Апостольського Престолу 
звіт про стан дієцезії (найстаршу 
відому по відношенні до Луцька), 
хоча склав у ній також інформацію 
про ситуацію, довіреного його 
опіці, абатства цистерціанців у 
Могилі. Особливим добродієм був 
Павло Волуцький для Товариства 
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Єзуїтів. Він прийняв і закінчив, 
ініційоновану попередником у 
1606 р., фундацію у єпископській 
колегії в Луцьку. Єзуїти надалі 
виконували функцію катедральних 
пенітенціарів і проповідників, у 
цьому храмі мали також до своєї 
диспозиції окрему каплицю. У 
1616 р. вони приступили також 
до будівництва власного костелу 
в столиці дієцезії, з цього огляду 
маючи стару підтримку (також 
матеріальну) з боку ординарія. Він 
сам, разом з братами Станіславом 
і Севастяном, дав кошти у 1616-
1622 роках  для колегії Товариства 
Ісусового в Раві Мазовєцькій, а отже 
у своїх родинних сторонах. Разом 
з третім братом, Пилипом, зробив 
також значний запис на будівництво 
там же шляхетського конвікту. 
Натомість суму 200 флоренів клав 
щорічно на краківську колегію св. 
Барбари цього ж ордену. Подібні 
його щедрості отримала єзуїцька 
станиця в Ґданську (що належала 
до Влоцлавської дієцезії), отже, 
будучи кам’янецьким єпископом, 
піклувався і про ту колегію. Єзуїти 
були також його придворними 
сповідниками і місіонерами (зокрема 
в 1618-1620 роках у Влоцлавку, о. 
Петро Фабріцій – колишній місіонер 
на Волині, а потім перший поляк на 
урядуванні архімандрита). Більш 
того, на його запрошення священики 
з Товариства Ісусового доїжджали в 
1615-1617 роках з Луцька з місіями 
до Берестя Литовського, де також 
він мав замір фундувати їх колегію 
і навіть дав на цю ціль якісь записи, 
однак же, після його перенесення до 
Влоцлавка, справа на кілька років 
стала в мертвій точці (цей задум 
лише реалізував другий, черговий 
його наступник – Андрій Ліпський). 

Значною, врешті, заслугою Павла 
Волуцького було ґрунтовне віднов-
лення катедрального храму в Луцьку 
і збагачення його інтер’єру. 

На Влоцлавське єпископство 
Волуцький отримав призначення в 
1616 р. (папська провізія з 18 травня 
того ж року). Тамтешню дієцезію 
очолював шість років. У квітні 1621 
р. був присутній на провінційному 
синоді примаса Лаврентія Ґємбіць-
кого в Пьотркові, на який прибули 
делегати з Луцької дієцезії. У 
довіреній йому дієцезії особисто 
провів генеральну візитацію разом 
із катедральним капітулом, склав 
статути для своїх наступників. 

Помер Павло Волуцький 15 
листопада 1622 р. і похований в 
катедрі Успіння Пресвятої Діви 
Марії у Влоцлавку, в каплиці Ґурків, 
де брати Севастян і Пилип поставили 
йому нагробний монумент із 
повною постаттю померлого. Як і 
сучасні письменники, так і пізніші 
історіографи дали про нього дуже 
похвальне свідчення. Без сумніву 
також у ґроні членів католицького 
єпископату в Речі Посполитій Обох 
Народів перших десятиріччях XVII 
ст. він належав до найвидатніших 
постатей.

  Кшиштоф-Рафал Прокоп

[Krzysztof Rafał Prokop, „Sylwetki 
biskupów łuckich”, Biały Dunajec – 
Ostróg 2001, s. 70-74.] 

З польської переклала 
Владислава Криницька


