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Релігійна спільнота України не стоїть осторонь такого
ганебного і страшного явища як аборти.
Виступ Владики Маркіяна Трофим’яка
на IV Національному конгресі з біоетики
Молитва про потрібні благодаті за заступництвом
єпископа Адольфа-Петра Шельонжека
Томаш СТРУЖАНОВСЬКИЙ, Поширював любов
для Найвищої Любові
Вальдемар РОЗИНКОВСЬКИЙ, Адольф-Петро
Шельонжек – єпископ-вигнанець у замку Бєжґловському
(бар), Польські пограничники поїхали на Волинь
О. Мечислав МАЛІНСЬКИЙ, Творчі групи
Богдан ҐАНЦАЖ, Провісники спільного польсько-		
українського споглядання на історію
Вікторія РАДІЦА, Катинські обходи в Здолбунові
Фелікс ТРУСЄВИЧ, Репортаж з подорожі на Волинь
О. Едуард ВАЛЕВАНДЕР, Дерево життя
П.К (опрацював), Отець Мар’ян Токажевський
Марек-А. КОПРОВСЬКИЙ, Присутність польського
консула ображає паломників?
Марек-А. КОПРОВСЬКИЙ, Мати Божа в Нетішині
Diana Joanna CICHOCKA, Kresowy dom
Кшиштоф КОЛТУН, Лірика із серця
ALBo, Рубіжний «Кремінь»
Адам КРУЧЕК, Волинські хрести
навколо Гути Степанської
Малґожата СЕНКАЛЬСЬКА, Священик з великої букви
Славомир ПЛОНСЬКИЙ OFMCap., З’їзд настоятелів
капуцинів в Україні
Анастасія ОНОПРІЙЧУК, Забута капличка
– пам’ятка Рівненщини
Хроніка Острозької парафії
Кшиштоф-Рафаїл ПРОКОП, Андрій Ліпський 1617 –1623
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стор. 3

З життя Церкви

РЕЛІГІЙНА СПІЛЬНОТА УКРАЇНИ
НЕ СТОЇТЬ ОСТОРОНЬ ТАКОГО
ГАНЕБНОГО І СТРАШНОГО
ЯВИЩА ЯК АБОРТИ
Виступ Владики Маркіяна Трофим’яка на
IV Національному конгресі з біоетики

Головуючий у Всеукраїнській Раді
Церков і релігійних організацій єпископ
Маркіян Трофим’як виступив на
урочистому відкритті IV Національного
конгресу з біоетики, яке відбулось
20 вересня 2010 р. у Національній
філармонії України, – повідомляє
Інститут релігійної свободи.
У своєму вітальному слові єпископ
Маркіян наголосив на безумовній
важливості Конгресу.
“У світі, де з кожним днем
поширюється споживацька культура,
логічним наслідком якої є тотальний
егоїзм, вкрай важливо нагадувати
людям про цінність людського життя
і нашу велику відповідальність, як
перед Богом, так і перед суспільством”,
– відзначив архіпастир.
За словами єпископа, сучасне
суспільство,
яке
декларує
себе
цивілізованим,
творить
образ
людини, яка все може і, відповідно,
розпоряджається і своїм життям, і
життям інших на свій розсуд.
“Свобода людини, яку їй дав Господь,
переростає у вседозволеність, а відтак
перестає бути свободою, але стає
неволею гріха. Багато заповідей Божих
починаються зі слова «Не», але це не
стільки заборона, скільки дороговказ,

яким людина повинна керуватися, щоб
праведно і щасливо жити. Серед них:
«Не вбивай!»”, – заявив Головуючий у
ВРЦіРО.
На переконання архіпастиря, штучне
переривання вагітності (аборт), як один
із найстрашніших проявів поневолення
людини гріхом, свідчить про занепад
у теперішньої цивілізації моралі як
такої. Адже йдеться про вбивство, і то
в одній із його найпотворніших форм –
убивство безборонної дитини.
“Не виникає сумніву, що від моменту
зачаття ми маємо справу із людиною,
яка може, ще не цілком сформувалася,
але вже є живою людською істотою
під серцем своєї матері. Переривання
вагітності – це також приниження
цінності та гідності жінки, як матері
та продовжувачки роду”, – наголосив
єпископ Маркіян Трофим’як.
У своєму виступі єпископ заявив:
“З деяких європейських трибун, з
університетських кафедр в ім’я
нібито примноження добробуту, в
ім’я здеформованого поняття свободи
і демократії нам пропонують зручну
брехню: дитину називати плодом, її
катів – вільними у свободі вибору
батьками, а її вбивць – лікарями”.
→
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Єпископ
Маркіян
підкреслив,
що “релігійна спільнота України не
може стояти і не стоїть осторонь
цього ганебного і страшного явища,
яке називає «цивілізацією смерті» –
пропагування і легалізація абортів
та евтаназії, клонування, генна
інженерія та інше”. За його словами,
віруючі
вносять
свій
вагомий
внесок у формування етики, здатної
спрямовувати біомедичні науки в
напрямку загальної справи захисту прав
і гідності кожної людини від моменту її
зачаття аж до природної смерті.
На останок Головуючий у ВРЦіРО
закликав учасників Конгресу з біоетики
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не відступати перед труднощами, мати
відвагу говорити правду, обороняти
людську гідність та людське життя.
Слід зауважити, що в рамках IV
Національного конгресу з біоетики за
участі представників Всеукраїнської
Ради Церков і релігійних організацій
22 вересня 2010 р. відбувся Симпозіум
на тему «Морально-етичні аспекти
штучного переривання вагітності».
Захід мав на меті пошук практичних
шляхів
та
ефективних
засобів
запобігання абортам в Україні.
За матеріалами:
www.irs.in.ua

Молитва

МОЛИТВА
про потрібні благодаті за заступництвом
єпископа Адольфа-Петра Шельонжека
Господи, Боже Всемогутній, Котрий обдарував
Свого слугу Єпископа Адольфа-Петра повнотою
Христового Священства, мудрістю в служінні Церкві,
добротою серця до вбогих та скривджених, а також
уподобанням дороги духовного дитинства, вчини, щоб
ми, підтримані його прикладом, постійно зростали
у вірі та любові до Тебе й ближнього. Дозволь нам
тішитися його славою в Небі та вділи благодатей, про
які за його заступництвом Тебе покірно і з довірою
просимо. Амінь.
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стор. 5

Святими будьте

ПОШИРЮВАВ ЛЮБОВ ДЛЯ
НАЙВИЩОЇ ЛЮБОВІ

Згромадження Сестер св. Терези
від Дитятка Ісус (сестри терезіянки)
– це чернечий габітовий інститут на
папському праві. Його покровителька
і опікунка св. Тереза від Дитятка Ісус.

ПОШИРЮВАТИ ЛЮБОВ ДЛЯ
НАЙВИЩОЇ ЛЮБОВІ
Мета згромадження – це прагнення
до досконалої любові Бога через
вірне наслідування Ісуса і посвячення
для
спасіння
ближніх.
Гаслом
згромадження є слова св. Терези:
«Поширювати любов для Найвищої
Любові». Сестри стараються його
реалізовувати щодень через молитву,
працю, постійну готовність нести
допомогу іншим, а також страждання.
Духовність коротко висловлюється в
малій дорозі, тобто в дорозі духовного
дитинства, фундаментом якої є
глибока віра і повне покладання на
Бога, виражене непохитною довірою в
любов і доброту Отця, Котрий вибирає
найвідповідальніші засоби нашого
освячення, а також прийняття всього в
дусі віддання Його волі.
Харизмат згромадження – це
виховна діяльність у дусі св. Терези від
Дитятка Ісус. Сестри навчають релігії
в школах, послуговують у парафіях,
ведуть опікунсько-виховні станиці, такі
як наприклад: дім соціальної допомоги
і школа для дітей, у особливо розумово
відсталих (Сцінавка-Дольна в КотлиніКлодзькій),
групу
продовженого
дня (Сувалки), опікунську допомогу
(Василків біля Білостоку). Генеральний
дім знаходиться в Підкові-Лісній біля
Варшави, а новіціят у Рихнові біля

Оструди.
Згромадження нині нараховує біля
100 сестер. Діє в основному на терені
Польщі, у Варшавській, Вармінській,
Білостоцькій архідієцезіях, а також
у Свідницькій, Ломжинській, Елцкій
дієцезіях.
Кільканадцять
сестер
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працює за кордоном: в Італії (у Римі і
шпиталі для прокажених в Джоя-дельКолле), а також в Україні – у Луцьку і
Бердичеві. Як бачимо, після розпаду
Радянського Союзу стало можливим
повернення туди, де знаходиться
колиска згромадження. Уже є перші
покликання серед українських дівчат.
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Її метою буде приготовка біографії
єпископа Адольфа-Петра Шельонжека,
з урахуванням його перебування на
терені Холмської дієцезії в 1945-1950
роках. Зібраний матеріал буде представлений торунським ординарієм
єпископом Андрієм Суським на
засіданні Конференції Єпископату
Польщі. У компетенції польських єпископів буде тоді видати рішення про
початок беатифікаційного процесу на
дієцезіальному рівні (що є умовою
для отримання згоди Апостольської
Столиці).
Чи беатифікаційний процес буде
проходити в Торунській дієцезії?
Безсумнівно, більш відповідним місцем
була б Луцька дієцезія, яка відновлена в
1998 році. Болісні історичні зумовлення
в польсько-українських відносинах
воліють, однак, сподіватися, що цей
процес – наскільки до нього дійте
– буде вестися нашою дієцезією, на
терені якої Єпископ Вигнанець помер і
був похований.

ЧИ ДІЙДЕ ДО БЕАТИФІКАЦІЙНОГО
ПРОЦЕСУ ЄПИСКОПА
ШЕЛЬОНЖЕКА?
Сестри
терезіянки
подбали
про
якнайкраще
документування
життя
єпископа
Шельонжека
і
переконливо клопочуть про початок
беатифікаційного
процесу.
На
інтернетній сторінці згромадження
(www.terezjanki.pl) так характеризують
свого засновника: «Як людина глибокої
віри керувався, передусім, любов’ю Бога,
а в Богові любив кожну людину. Був
завжди до розпорядження священиків,
а також світських осіб. Цікавився
їхніми родинами і релігійним життям.
Особливо служив їм вділяючи таїнства.
Томаш Стружановський
Призначений на відпочинок час часто
проводив у сповідальниці. Любов
З польської переклала
відкривала йому очі на різноманітні
Людмила Поліщук
потреби
людей,
котрим
охоче
допомагав». Про те, якої великої проби
Усіх, хто особисто знали єпископа
був людиною, священиком і пастирем
єпископ Шельонжек, свідчить також А.-П. Шельонжека або можуть надати
його незламна постава супроти інформацію про нього, просимо
радянської влади, навіть супроти відгукнутися за адресою:
ув’язнення і вироку смерті, заміненого
Zgromadzeniem Sióstr św. Teresy
пізніше на вигнання, не відмовився від
od Dzieciątka Jezus
віри і польськості.
ul. Ejsmonda 17, 05-807 Podkowa Leśna
З інформації, яку отримали від
tel. +48 22 758 99 97
канцлера торунської курії о. прелата
e-mail: cst@wa.onet.pl
Андрія Новіцького, випливає, що вже
Згромадження Сестер св. Терези
незабаром в Торунській дієцезії буде
від Дитятка Ісус
скликано історичну комісія в складі:
вул. Плитниця, 2Б кв. 4
д-ра габ. Вальдемара Розинковського,
43016 м. Луцьк, Волинська обл.
тел. +380 332 72-61-32
д-ра Лєшека Зиґнера, а також д-ра
e-mail:cst.luck@op.pl
Беніаміни Карвовської, терезянки.

Волання з Волині ч. 5 (96)

Вересень-Жовтень 2010 р.

стор. 7

Святими будьте

АДОЛЬФ-ПЕТРО ШЕЛЬОНЖЕК –
ЄПИСКОП-ВИГНАНЕЦЬ У ЗАМКУ
БЄЖҐЛОВСЬКОМУ
9 лютого 2010 р. минула 60-та
річниця від дня смерті ординарія
Луцької дієцезії на Волині єпископа
Адольфа-Петра Шельонжека (18651950). Небагато хто знає, що цей єпископ
помер у підторунській місцевості
Замок Бєжґловський і похований у
костелі св. Якова в Торуні. Історія
його життя – особливо останні роки,
як вигнанця в Замку Бєжґловському –
показує варварство минулої системи.
Обходи річниці від дня смерті Єпископа
Вигнанця відбулися в Торуні та у
Замку Бєжґловському. Їх організатором
було Згромадження Сестер св. Терези
від Дитятка Ісус. 9 лютого 2010 р. о
10.00 год. єпископ Андрій Суский
очолював Євхаристію в костелі св.
Якова. Співслужив єпископ Маркіян
Трофим’як,
нинішній
ординарій
Луцької дієцезії на Волині. У Замку
Бєжґловському відбулася науковопопулярна сесія, присвячена єпископу
А.-П. Шельонжеку, раніше відбулося
відкриття меморіальної таблиці, яку
встановили за ініціативовю маршала
воєводства
Петра
Цалбецького.
Доповненням урочистості був концерт
Томка Камінського.

Замок у Бєжґлові
Фот. Архів
в Сєдльцях. У вересні 1883 р. поступив
до Духовної Семінарії в Плоцьку. 26
травня 1888 р. прийняв ієрейські
свячення в плоцькій катедрі.
2 серпня 1888 р. отримав
призначення на вікаріят у парафії св.
Варфоломія в Плоцьку, єдиній тоді
Народився 30 липня (1 серпня) 1865 парафії на терені міста. Через те що в
р. в Сточку Луковському на Підляшші, семінарійному періоді проявив себе
син Станіслава – гмінного урядовця і здібним і працьовитим, у вересні 1889 р.
Мар’янни з Ґрігорєвів. Маючи заледве його відіслали на навчання до Духовної
півтора року, втратив матір. Його Академії в Петербурзі. 6 липня 1893 р.
вихованням зайнялася друга дружина – отримав титул магістра святої теології.
Елеонора з Добрачинських. Початкову Після чого повернувся до Плоцька
школу закінчив у Желєхові, гімназію – і виконував важливі дієцезіяльні
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плоцького єпископа Антонія-Юліана
Нововєйського. Від березня 1918 р.
був керівником Відділу Католицької
Церкви в Міністерстві Релігійних
Віросповідань
і
Громадського
Просвітництва. У зв’язку з новими
обов’язками залишив Плоцьк і
поселився у Варшаві.
29 липня 1918 р. Бенедикт XV
призначив о. Шельонжека титулярним
єпископом
Барки
і
плоцьким
суфраганом. Його хіротонія відбулася
24 листопада 1918 р. – це була перша
хіротонія єпископа у відродженій
Польщі. Однак, більшість часу надалі
проводив у Варшаві. В управлінні
Антонія Поніковського займав такі
посади:
міністерського
радника,
керівника Відділу Католицької Церкви
та директора департаменту. Був
членом польської делегації в мирних
функції. У квітні 1904 р. знову виїхав переговорах у Ризі. На початку січня
до Петербурга. Туди його відрядив 1925 р. залишив працю в міністерстві.
Брав активну участь у працях
катедральний капітул на одного з
чотирьох асесорів Римо-Католицької над конкордатом з Апостольським
у
1921-1925
роках.
Духовної Колегії в Петербурзі. Там Престолом
На основі укладення конкордату
перебував до 8 червня 1907 року.
Після повернення до Плоцька Апостольський Престол здійснив 28
став викладати в семінарії канонічне жовтня 1925 р. реорганізацію дієцезій
право,
філософію,
соціологію, Церкви в Польщі. Одним із плодів
аскетику і політекономію. У 1909- тих рішень було призначення 14
1918 роках був ректором. У період грудня 1925 р. ординарієм Луцької
ректорства стажувався в Інституті дієцезії дотеперішнього єпископаПлоцької
дієцезії
Експериментальної
Психології
в помічника
Лейпцигу, окрім цього відвідав різні Адольфа-Петра Шельонжека. Його
наукові центри в Німеччині та у інтронізація відбулася 24 лютого 1926
року. На великій території дієцезії
Франції.
Вибух першої світової війни застав (біля 30 тис. кв. м) душпастирську
його за кордоном. Після повернення діяльність вели лише 140 священиків.
до країни, заангажувався в діло Будучи ординарієм, 1927 – скликав
реорганізації Католицької Церкви дієцезіяльний синод; до 1939 р. створив
у відроджуваній польській державі. більше 70 нових парафій, число
Від 1916 р. брав участь у засіданнях священиків досягло 240; заангажований
і працях Конференцій Єпископату у працю на користь розширення унії
Варшавської Провінції як консультант латинської та східної Церков; у 1832
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р. Апостольська Столиця призначила
луцького ординарія консультором
Конгрегації до справ Східної Церкви.
Особливу шану віддавав св. Терезі
з Лізьє: брав участь в її беатифікації (в
1923 р.), а потім в її канонізації (в 1925
р.) в Римі; відвідав її могилу і вділив там
ієрейські свячення польському диякону
з Плоцької дієцезії; від 1928 р. ця свята
була другою покровителькою Луцької
дієцезії (першим був св. Станіслав);
опрацював проект священицького
Ордену Слуг св. Терези від Дитятка
Ісус з Лізьє; створив коло св. Терези
як формаційну пропозицію для дітей; у
1936 р. заснував Згромадження Сестер
св. Терези від Дитятка Ісус.
Після спалаху другої світової війни
Луцьк і всю дієцезію зайняли радянські
війська. Нова влада викинула єпископа
з палацу, закрила Курію і Духовну
Семінарію. Єпископ поселився в домі
після єзуїтів. Не було легше і від червня
1941 р., від моменту зайняття німцями
дієцезії.
Тому що не було жодного
контакту єпископа з Апостольською
Столицею, старалися про можливе,
в разі необхідності, призначення
нового єпископа. Львівський єпископпомічник Евгеній Базяк писав навіть
до Апостольської Столиці, що єпископ
Шельонжек, імовірно, помер.
Улітку 1944 р. радянські війська
зайняли повторно Луцьк. Влада, яка
організувалась, намагалася намовити
єпископа до відповідного голосування
за відділення цих теренів від Польщі.
Отець Єпископ, зрозуміло, не голосував,
навіть тоді, коли до нього приїхали
зурною. Вкінці 1944 р. почали виселяти
поляків з України. Залишити дієцезію і
виїхати за Буг наказано також єпископу
Шельонжекові. Однак він не залишив
терену дієцезії, сказав, що тільки
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Папа римський може його відізвати. У
результаті чого його заарештували вночі
з 3 на 4 січня 1945 року. Був ув’язнений
у Луцьку, Ковелі, а також Києві.
Згадаймо, що Отець Єпископ у той час
був уже в похилому віці – у в’язниці 30
липня 1945 р. зустрів 80-річчя від дня
свого народження. Його приговорили
до страти – підставою для цього були
повідомлення про стан своєї дієцезії, а
в тому числі про грабежі і мордування
населення в його дієцезії.
Старалися про звільнення єпископа:
ангажувалася Апостольська Столиця,
американська дипломатія і єпископи з
Польщі. Особливо був заангажований
кєлецький єпископ Чеслав Качмарек,
котрий у справі єпископа Шельонжека
їздив до Варшави до Міністерства
Внутрішніх Справ. Клопотання дали
позитивний результат – і 14 травня
1946 р. його звільнили. Однак, мусив
залишити свою дієцезію і виїхати до
Польщі.
Вальдемар Розинковський
[„Głos z Torunia” (dodatek do „Niedzieli”) Rok LIII: 2010, nr 6 (790) J z 7 lutego
2010]
З польської переклала
Людмила Поліщук
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У нас на Волині

ПОЛЬСЬКІ ПОГРАНИЧНИКИ
ПОЇХАЛИ НА ВОЛИНЬ

Учасники виїзду молилися на військових цвинтарях
27 Волинської Дивізії АК в Римачах, Засмиках і Білині
Фот. Архів NOSG
З Волині повернулася група офіцерів
Ми затрималися також біля руїн
Надбужанського Відділу Пограничної костела в Кіселині, де бандерівці під
Охорони. Разом із супроводжуючими їх час війни замордували майже усе
родинами протягом двох днів поклали місцеве населення.
вінки і молилися на трьох солдатських
Подібна подорож має повторитися
цвинтарях 27 Волинської Дивізії Армії перед Святом Померлих. Цього разу
Крайової (далі: 27 ВДАК) в Римачах, метою буде знову військовий цвинтар в
Засмиках і Білині.
Римачах, а також подібний некрополь у
– Надбужанський Відділ носить Біндузі.
ім’я, власне, 27 ВДАК – говорить Ян
Марковський, голова Товариства 27 (бар)
ВДАК в рамках Волинського Округу
Світового Союзу Солдат АК. – Тому ми
також відчуваємо обов’язок зберігати
пам’ять про покровителя. Знаю
також, що полковник Мар’ян Погода,
комендант відділу, має намір взяти
під опіку чотири волинські цвинтарі,
на яких поховані солдати Волинської
Дивізії.
Окрім
цвинтарів,
учасники
патріотичної
рекогносцировки,
відвідали бункери Уріпленого Району
Сарни, старе місто разом із замком у
Луцьку, а також збережені магнатські
садиби в Клевані, Олиці та Острозі.
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Вірити в Христа

ТВОРЧІ ГРУПИ
Ніхто не повинен бути
самотнім островом

Савлення до ближніх. Не ховайся
зі своїми відомостями, відкриттями,
ідеями. Не бійся, що їх у тебе заберуть,
що будуть багатшими від тебе, що
вони будуть тобі загрозою, бо мудріші
від тебе за те – твоє, плюс те – своє.
Розмовляй, говори про те, що тебе
цікавить, що вважаєш за добре, що
вважаєш за зле. Тішся зі свого відкриття
і поділися зі своїми колегами. Це не
означає, що ти втрачаєш, а їм даєш, що
їх збагачуєш, а себе через це збіднюєш,
або навіть собі загрожуєш. Зрозумій,
лише в розмові про цю дійсність, яку
вдалося тобі побачити, відкриються
для тебе нові родовища питань, нові
елементи, про існування яких ти
навіть не підозрюєш. Скажу тобі щось
більше: лише в розмові зрозумієш річ
до кінця, яка, як тобі здавалося, є твоєю
власністю. Це належить до однієї з
таємниць людської мови. (Признаюся
тобі, що ніколи нічого не напишу доти,
доки про це не скажу у будь-якій формі:
проповіді, лекції, дискусії).
По-друге,
тільки
в
розмові
побачиш люки у своїх відкриттях,
недоліки, які необхідно доповнити і
доопрацювати там, де тобі здавалося,
що все є очевидним і ясним. Лише
тоді виявляється, що будеш змушений
довести ряд речей, бо відчуєш, що тебе
не зрозуміли. Те, що тобі здавалося
очевидним, для твого оточення не є
таким. Бо ти маєш базу своїх винаходів,
знаєш усі підтексти, вистачить тобі
їх сказати одним словом або одним
реченням. Лише тоді, коли це комусь

говориш, потрібно їх довести, показати
і тоді перед тобою самим починається
будуватися компактна конструкція
твоїх концепцій.
А по-третє, тільки розмова –
конфронтація з думками інших людей
– покаже тобі помилки, браки, ідейні
скачки у твоїх поглядах. Бо в мисленні
дуже легко думати односторонньо.
Тільки в дискусії під лавиною закидів,
опорів,
протилежностей
будеш
змушений на галас доопрацювати,
уточнити те, що було дуже примітивним,
тимчасовим, або прямо фальшивим.
Спробуй мене зрозуміти: можеш
йти угору лише «в тісті», не самотньо.
Ти маєш бути тими дріжджами, не
закальцем у твоєму середовищі.
Підеш вгору на основі обміну: ти їх
порушиш – вони тебе порушать, ти їх
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збагатиш – вони тебе збагатять. А це
є можливим лише в чесній грі, коли
до кінця відкриєшся справі, про яку
тобі йдеться, і тим, з котрими живеш.
Не інакше. Інакше є марнота, застій,
нерухомість. Якщо захочеш бути
малим купцем, котрий хоче тільки сам
заробити, хтивим і заздрісним, як той
загальновідомий пес садівника, котрий
сам не з’їсть і другому не дасть, то
ніколи не будеш внутрішньо багатим.
Як будеш людиною, котра думає тільки
про себе, нічого не зробиш. А щастя
було так близько.
Ще раз повторюю: можеш йти вгору
тільки «в тісті», а не самотньо, тому
не знищуй інших. У цей спосіб нищиш
також себе. На жаль, вбили тобі в голову,
що світ – це боротьба і суперництво, а
найпростішою справою «закрутити в
голові» колезі раніше, ніж почне бути
твоїм суперником, або, коли вже є твоїм
суперником, «добити його» за його
плечима. Скомпрометувати, висміяти
його якимось чином. Усіх? Хочеш бути
переможцем на бойовищі замордованих
тобою? Зрозумій, людино: нищиш
їх – нищиш і себе. А отже, пильнуй
себе: чи ти не говориш зле про своїх
подруг і колег за їхніми плечима, щоб
скінчити, щоб ліквідувати ще одного
потенційного суперника. Слухай себе
уважно, бо ти спритний і знаєш про те,
що не годиться критикувати колегу, бо
міг би слухач з обуренням подумати
про тебе. Супроти цього хвалиш довго
і відверто, з тим, що вкінці тієї літанії
вміщуєш жало: але. Після серії похвал
той один єдиний закид точно націлений
у пункт, який ти оцінив як найбільш
небезпечний для себе.
Самогубці. Як важко мені про
них не думати у цьому контексті.
Потрібно відзначити, що багато людей
відбирає собі життя часом у результаті
багатолітніх, часом короткотривалих
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переслідувань, знущань найближчого
оточення: через «колег» і «подруг».
Потім похорон, і вбивці виголошують
гарну промову на тему передчасного
відходу прекрасного передвіщуваного
таланту і втрату, яку понесло
суспільство. Думаєш, що тут пролунало
заважке слово? Вони хотіли жити.
Але ті їм не дозволили: принижували,
топтали їх право на самостійність і
розвиток, не допускали до зайняття
посади, на якій могли б реалізувати себе
і перевірити. Це тривало. Отже, людина
не відбирає собі життя від сьогодні на
завтра, адже це є психопатичні стани,
які наростають, які тягнуться, які
можна було б вилікувати. Однак не
було когось, хто б оберіг цю людину, не
було твоєї руки, не було нічиєї турботи,
не було твоєї турботи – і дійшло до
трагедії. А часом аж до такої трагедії
не дійде, але дійде до викривлення
психіки. Зустрічаєш таку поламану,
скривджену, спотворену людину. Чи
є шанс її врятувати? Часом є. Коли
вона буде мати щастя, коли потрапить
на добру людину, яка спробує її
знову поставити на ноги, навчить її
нормально ходити по землі. А можливо,
ти будеш тією доброю людиною?
Добро кожного є дійсно твоїм добром, є
добром людства. «Щоб ви були дітьми
одного Отця, котрий в небі».
(далі)
о. Мечислав Малінський
З польської переклала
Людмила Поліщук
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Між сусідами

ПРОВІСНИКИ СПІЛЬНОГО
ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО
СПОГЛЯДАННЯ НА ІСТОРІЮ
Фільм
«Золотий
Вересень» написаних так, що могли б залишитися
реалізований у конвенції, яку до цього передруковані в Польщі без жодних
часу в Україні не застосовували. Отже, поправок.
маємо тут працювати з художнім
Якщо йдеться про біографічні гасла,
документом. Як говорить режисер Тарас то перший том починається з таких
Химич, це формат Discovery Historia. У осіб, як Абгарович-Каєтан – польський
фільмі виступає український вокальний вірмен зі Львова, письменник. Авраамансамбль
«Пікардійська
Терція» Владислав – відомий польський
(радше відомий з легкого аранжування професор права. І цікаве наступне:
серйозної музики), котрий у художньому Авраам-Роман – це син Владислава,
фрагменті співає «Tylko we Lwowie» польського генерала, котрий брав
(«Тільки у Львові»). Для українських участь у боях в обороні Львова в 1918
глядачів це може бути новина.
році. І немає там нічого про те, що це
Міська Рада організувала у Львові був страшний польський націоналіст,
кілька
загальнодоступних
показів котрий хотів забрати в українців Львів.
фільму. Реакції на стільки цікаві, що Є об’єктивне енциклопедичне гасло.
багато осіб лише з цієї картини дізналися, Завдяки таким публікаціям мешканці
який характер мала совєтська окупація, Львова можуть черпати знання про
які методи були застосовані супроти надбання заслужених для міста поляків,
людей цього міста. У роботі над фільмом вірменів, євреїв або німців.
взяв участь Західно-Український Центр
Однак про такі події, як «Золотий
Історичних Досліджень. Цей заклад вів Вересень» або «Енциклопедія Львова»,
пошуки свідків історії. Тарас Химич варто наголошувати.
згадує також про допомогу польських
істориків.
Богдан Ґанцаж
«Золотий Вересень» є вже другою
ластівкою іншого споглядання на
Богдан Ґанцаж – журналіст, історик,
історію ніж те, до якого, у випадку редактор краківського відділу тижневика
України, ми призвичаїлися. Вже „Gość Niedzielny” («Недільний Гість»).
протягом кількох років у Львові виходить Автор книжки, присвяченій В’ячеславу
циклічне видавництво, що має назву Ліпінському – «Ми – українська шлях«Енциклопедія Львова». Нині вийшов та….». Нарис життя і діяльності Вацлаїї третій том. Варто згадати про неї, бо ва Ліпінського 1882-1914 (Краків 2006).
це монументальне видавництво під
кожним кутом бачення. Воно має гарну
З польської переклала
графічну оправу. До гасел використано
Людмила Поліщук
як сучасну, так й історичну іконографії.
І що дуже важливо – 95 відсотків гасел
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КАТИНСЬКІ ОБХОДИ
В ЗДОЛБУНОВІ

Молитву очолював отець настоятель Андрій Щіслович
участь
офіційні
гості:
Завжди очікування когось здається взяли
Консул
Республіки
неймовірно довгим. Так ми чекали на Генеральний
Катинські обходи в Здолбунові, щоб Польща в Луцьку пан Томаш Янік, віцевшанувати тих людей, котрі зробили консул у справах культури пан Томаш
Адамський, секретар місцевої ради
свій вклад в історію нашого міста.
18 липня 2010 року, вранці о 9.00 пані Валентина Капітула та інші. Це
год. в костелі свв. ап. Петра і Павла все відбувалося під акомпанемент двох
в Здолбунові відбулася св. Меса в гітар і спів гарцерів і гарцерок місцевих
наміренні двох поручників Війська дружин. Приємно було слухати, як спів
Польського Зиґмунта Шулецького і Ада- підносився вгору і розходився по всьому
ма Домалевського. Їх поєднали дві речі: костелі. Адже гарцери готувалися до
перша – обоє народилися в Здолбунові, цього свята майже місяць. Згадуючи
і друга – померли в Катинському Лісі, історію, бачимо, що поручник Зиґмунт
ШУЛЕЦЬКИЙ, нар. 27 грудня 1890
захищаючи Батьківщину.
У Літургії, яку очолив настоятель р. в Здолбунові, був бургомістром
о. Андрій Щіслович, окрім парафіян, Домбровиці до 1939 р., помер 1940 р.
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Генеральний Консул Республіки Польща в Луцьку Томаш Янік
подарував здолбунівським гарцерам катинські ґудзики
в Катині. Другий офіцер – поручник і «гуфцовий» друг Олександр Радіца.
Адам ДОМАЛЕВСЬКИЙ, народився 24 Як завжди, Консул не залишає гарцерів
грудня 1907 р., син Костянтина, помер в без подарунків. І цього разу усім
Катині в 1940 році. Члени гарцерського гарцерам подарував катинські ґудзики,
«гувця» Союзу Польського Гарцерства а ми зі свого боку подарували лялькиу Здолбунові вкінці 1926 року. Офіцер гарцерки, власноруч зроблені нашими
(поручник) – командир компанії дівчатами.
батальйону КОП «Лужкі».
На
закінчення
прозвучала
Після
закінчення
св.
Меси гарцерська молитва. Слова «...Wszak
виступили з промовами пан консул Ciebie i Ojczyznę miłując chcemy żyć...»
і пані секретар. Нагадали нам про є актуальними нині і в майбутньому.
спільну історію і про вплив поляків Одним великим позитивом є те, що
на життя українців, про розвиток після 60-ти років забуття рубіжна
міста в той час і про взаємні культурні молодь нагадала про своїх героїв, котрі
впливи. Потім усі парафіяни і гості народилися і жили на їхній рідній землі
зустрілися біля таблиць, які розмістили і віддали за неї життя.
на пам’ятку. Після спільної молитви
та їх посвячення для відкриття однієї
Вікторія Радіца
таблиці були запрошені пан Томаш і
Фот. Олександр Радіца
пані Валентина, котрі, як Шулецький,
представляють владу; а другу таблицю
відкрили настоятель о. А. Щіслович
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Ітінерарій

РЕПОРТАЖ З ПОДОРОЖІ НА ВОЛИНЬ

2 червня 2010 року в товаристві моїх
синів Ришарда і Андрія, а також внучки
Ані, автомобілем я вирушив на Волинь
з метою відвідати братську могилу,
замордованої родини в Обурках. Це
було вже четверте наше паломництво
до цієї могили.
Ми зупинилися в готелі в Луцьку,
звідки на другий день вирушили до
села Рудники, що на відстані 50 км
від Луцька. У південному напрямку
від того села, у глибокому лісі була
розташована моя родинна місцевість,
колонія
Обурки,
пацифікована
українською поліцією в листопаді
1942 року. Тоді вимордували усіх
мешканців цього поселення – 10 родин.
Я чудом залишився живим. Після
вимордування мешканців Обурок,
будинки спалили. Минуло чимоло
літ, і ліс, який оточував Обурки, сам
розростався і з часом поглинув увесь
терен колишньої колонії, у результаті
чого маємо там зараз густий дикий ліс
у якому можна зустріти якусь стару
грушу, яка залишилася після багатьох
колишніх садків, фрагменти бузку,
слід від зарослого очеретами, ставка…
Залишився також великий могутній
дуб, який стояв колись у центрі колонії.
Це реліквії тих часів, коли пульсувало
тут життя поселення, це – також німі
свідки трагічного кінця поселення.
Нині вони служать як пункти орієнтації
у пошуку місць домів колонії.
Серед цього дикого лісу, у
труднодоступних хащах, є занедбана
могила
мешканців
колишнього
поселення. Я і моя родина відвідали
цю могилу в таких роках: 1990, 1991,
2002. Кожного разу ми упорядковували
це місце, загороджували і поставили

дерев’яний хрест з відповідною
таблицею, що тут спочивають мешканці
польської колонії Обурки, вимордувані
німцями та українською поліцією 13
листопада 1942 року. Після кожних
відвідин могили ми бачили, що ніхто
з мешканців сусіднього українського
села Рудники не цікавиться нею, завжди
заставали її занедбаною цілковито –
зарослу кущами і зіллям. Інакше було
у четверті, нинішні відвідини могили.
На наше здивування ми застали це
місце упорядкованим і загородженим.
Біля трьох хрестів, поставлених нами,
з яких залишилися тільки фрагменти,
ми застали великий дубовий струганий
і гарно стилізований хрест, а на
ньому таблиця, перенесена зі старого
хреста. Хто це зробив, не знаємо,
але ми переконані, що це справа
українців, мешканців села Рудники.
Цей прекрасний акт солідарності з
нами, зичливості й поваги до жертв, що
спочивають у цій могилі, зворушили
нас і збудили почуття вдячності. Біля
тих хрестів ми поставили новий,
привезений нами металевий хрест.
Нашим наміром було запросити
до Обурок священика з катедрального
костелу в Луцьку. Однак це було неможливо з огляду на свято Божого
Тіла, яке, власне, припало на цей день
– 3 червня. У цій ситуації ми вирішили
попросити православного духовного,
батюшку Ярослава Масінюка з Рудник,
котрий охоче погодився посвятити
могилу в Обурках і відправити
богослужіння за померлих згідно
православної літургії.
Таке рішення прийняли свідомі
того, що православ’я – це християнська
релігія,
дуже
близька
нашому
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католицизму. Також з уваги на те, що
в цій могилі спочивають останки
замордованих осіб українського походження. Це дівчина у віці 30 років і
дівчинка у віці 10 років (зі свідчень
українців з Рудник, котрі пам’ятають
ту трагічну подію, ця могила ховає
також останки євреїв, котрих переховували обурчани). Для такого нашого
рішення мав значення той факт, що
попередник батюшки Ярослава –
батюшка Шеметіло, у 1943 році за те,
що осуджував мордування польського
населення, був замордований українськими націоналістами. Таких прикладів доброзичливих відносин до
польського населення в Рудниках було
багато. Наведу два приклади. Так
званий «Сліпий Василь» – рудницький
українець, наражаючи власне життя,
протягом багатьох місяців переховував
польську родину, з п’яти осіб,
Болєслава Трусєвича, свого сусіда.
Завдяки Василеві ця родина дочекалася
приходу совєтської армії і врятувалася.
Другим прикладом приязні до поляків
була родина Данили Черняка. Під час
пацифікації Обурок Лізавета – дружина
Черняка – намагалася зберегти від
смерті мою маму – Гелену, затриману
в домі Черняків українською поліцією.
Гелена, знаючи, що всіх мешканців
Обурок замордували, байдужа і
заламана, не скористалася з цієї
можливості врятувати життя.
На окрему подяку з нашого боку
заслуговує Дмитро Марчук, до котрого,
в першу чергу як до сільського голови
Рудники, ми звернулися з проханням
допомогти нам організувати кінний
транспорт до місця могили, тому що
доїхати туди з огляду на ліс, густі зарослі
і багна – не можливо. До нас віднеслися
з
незвичайною
доброзичливістю.
Дмитро відразу дав нам у користування
свій кінний транспорт, і особисто завіз
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нас і батюшку Ярослава до могили в
Обурках. Після нашого повернення до
Рудників господиня – дружина Дмитра,
запросила нас на смачний обід і дала
нам у подарунок банку посоленого
сала, яке є делікатесом волинських
українців, а також і моїм. Частуючи це
сало, відчуваю запах моєї батьківської
землі – Волині.
Після обіду перед домом Дмитра
ми ще довго розмовляли з мешканцями
Рудників. Потім відвідали гарну
рудницьку церкву і, повертаючись до
готелю в Луцьку, відвідали містечко
Колки, де випадково зустріли дуже
приємних людей – пана Юрія Марача
і його дружину. Незабаром, після
повернення з Волині, отримав від
пана Марача дуже довгий і милий лист.
Пан Марач українець, але досконало
розмовляє і пише польською мовою. І
нічого дивного, пан Юрій від польської
влади отримав почесну нагороду –
заслуженого для польської культури.
Бачу, що між нами постане довга нитка
кореспонденції.
Того самого дня, після повернення
до Луцька, ми відправилися до катедри
на вечірнє богослужіння, а після
нього замовили св. Месу в наміренні
вимордуваних мешканців Обурок.
Ця св. Меса мала бути відправлена 4
червня, тобто в наступний день, але ми
не змогли в ній взяти участь, бо рановранці мусили вирушити у зворотну
дорогу до Вроцлава.
Мали попереду довгу непевну подорож, тому що отримали інформацію
про загрозливу повінь на трасі нашого
проїзду, але щасливо встигли проїхати
загрозливі терени і ввечері, 4 червня,
ми вже були вдома.
Фелікс Трусєвич
З польської переклала
Людмила Поліщук
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ДЕРЕВО ЖИТТЯ [1]
I. Садіння дерев для увіковічнення
когось або чогось важливого стає у
нас щораз частіше гарною традицією.
Увіковічнюємо таким чином як минули
події, так і факти, які нині переживаємо.
Через садіння дерева хочемо передати
якусь суттєву посвяту для тих, котрі
прийдуть після нас.
Усе на землі почалося від чудового,
наповненого прекрасними деревами
саду, який названо раєм. Філософія в
епоху Платона народжувалася в садку
серед дерев. Ісус перед стражданням
молився в Гетсиманському саду. Завис
на дереві хреста для нашого спасіння.
Усюди, де затримуємося на певний час,
ми повинні посадити дерево. Навіть
найскромніше є як зірниця, завдяки
якій бачимо те, що істотне. Ісус колись
запитав: «На що схоже Царство Боже?
До чого б мені його прирівняти?». І так
відповів: «Воно схоже на зерно гірчичне,
що чоловік узяв та й кинув у город свій, і
воно вигналось і стало деревом великим,
і небесне птаство гніздиться у його
гіллях» (Лк 13, 18). Дерево об’єднує
те, що найнижче, з тим, що найвище,
найвеличніше. Корінням смокче воду,
листям вбирає сонце. Занурюється у
темноті, а дихає у світлі. Найбільш
люблю дерева восени і взимку, коли
їхня нагота дає можливість побачити
багатство структури. Позбавлені листя
гілляки і віття стають тоді немовби
корінням, яке пробує вбитися в небеса.

вішу, правду, яку кожна рослина має
передати людині. Не в гіллі сила, а
в корінні. Тільки той, хто глибоко
закоренілий,
протриває
історичні
штурми і бурі. Завдяки корінню дерево
зберігає стабільність і міць. Отож,
кожне дерево має стільки коренів,
скільки гілок. Крона дерева відповідає
величині корення.
Дерево живе довго. Мельхіор
Ванькович, кмітливий спостерігач
багатьох історичних подій, згадуючи
свій родинний дім, написав, що
горіли доми, «руйнувалося майно,
замулювалися рови, трухліли плоти,
водяна ряска затягувала викопані
ставки, травою заростало подвір’я,
кургани, ніби проказа, вискакували на
орних полях – ліс тривав, ліс тривав»
[2].

III. Дерево, яке сьогодні садимо,
має увіковічнити жертви катинського
злочину,
особливо
підпоручника
Зиґмунта Пшевальського (нар. у
1894 р.), родина якого походила із
колишньої шляхти, осілої на Східних
Кресах Речі Посполитої. З цієї родини
походив
Микола
Пржевальський,
відомий мандрівник і дослідник,
зокрема, відкривач дикого коня, який
від його прізвища отримав назву «кінь
Пржевальського». Життя і діяльність
підпоручника
Пшевальського
є
безсумнівним прикладом праці на благо
батьківщини і боротьби за правду. Його
II. Сьогодні садимо мале дерево біографія була опублікована дочкою
дуба, яке запустить глибоко коріння. підпоручника, котра живе серед нас [3].
Саджене сьогодні деревце дуба,
Розростеться його гілля. Що нам скаже?
Що буде провіщувати наступним говорить про глибоке родинне коріння
поколінням? Кожен дуб – це сторінка в і про величну, тому що мученицьку,
крону життя Зиґмунта Пшевальського.
національній історії.
Вперше скаже, можливо, найважли- Від смерті, вкінці квітня або на
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початку травня 1940 р., та крона дуже
розрослася. Отже, вона є частиною
нашої національної мартирології.
Потрібно сказати, що після
катинського
геноциду,
постійно
таємничим чином зникали люди,
пов’язані з тією болісною трагедією,
котрі могли відкрити про неї хоча б
крихту правди. Одного із головних
свідків вбивства – селянина Івана
Кривозерцова, знайшли повішеним.
IV. «Тепер розважте, прошу, добре
у вашім серці, віднині і надалі!» – це
слова з Книги Агеея (2, 15). У 1900
р. відома швецька письменниця і
редактор Еллен Кей (1849-1926)
ХХ століття назвала «століттям
дитини». Під таким заголовком
видала книжку, яка швидко здобула
загальне визнання і була перекладена
багатьма мовами. Польською мовою
вийшла в 1904 році. Кей оптимістично
передбачала, що ХХ століття буде концтабір, а також совєтський злочин
для дітей періодом щастя. Не знала, у Катині.
що людина того століття заперечить
V. Чи те все минуло безповоротно?
існування Бога і викине Його поза
своє життя. У результаті того приготує А, можливо, з’явилося навколо нас
дітям нелюдські умови існування. щось нове, що є також загрозою
Ніколи раніше дитина не переживала для людини – для дітей і майбутніх
такого пекла, як у минулому столітті. поколінь? Потрібно задати таке
Причиною жорстокості та величезних запитання, бо, ганяючись за булочкою
нещасть, які торкнулися не лише дітей, з маслом, часто навіть не зауважуємо
були дві системи: німецький фашизм і нічого загрозливого.
На щастя, війни зникають зі
совєтський комунізм.
Катинь,
чи
мартирологія світу. Передусім, тому, що вони дуже
Замордованих Дітей – це тільки одне з коштовні й ризиковані. Незрівнянно
багатьох прикладів трагічних наслідків дешевшою є маніпуляція. А при цьому,
заперечення Бога. Чому не зробимо не несе з собою жодного ризику. У
висновків з минулого? Чому хочемо війні йдеться про нав’язування комусь
знову будувати нову реальність без власної волі, щоб не поступав поБога? Не буде щастя в дитини – не буде своєму, а по-нашому. Нині багато
нашого щастя – якщо Бог не займе в децидентів доходить до висновку, що не
житті людини істинного місця. Прогноз має сенсу стріляти і вбивати. Із убитого
шведського педагога не справдився. Не не має жодної користі, а з живого може
було століття дитини, бо не знайшлося бути. Тому великий тиск робиться на
місця для Бога Творця. Результатом того пропаганду. З майстерним показом
був поблизький Майдан – німецький маніпуляцій ми наштовхнулися 1
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надає такої великої ваги вихованню,
пропаганді всілякої розважальної промисловості. Маніпуляція не є метою
сама по собі. Вона лише є засобом.
Її метою є перетворення людей на
полонених, котрі будуть віддавати
своєму пану за його вимогою частину
виробленого багатства. З цього пункту
бачення пропаганда є значно кращою,
ніж війна. Людина, піддана терору,
знає, що її тероризують. Людина, якою
маніпулюють, думає, що в дійсності усе
так є, як їй говорять і показують. Вона
вважає свою ситуацію нормальною.
Нічого не прагне і ні на що не чекає. За
посередництвом маніпуляторів можна
її експлуатувати ще краще, ніж за
посередництвом солдатів.
VI. Отже, знайди час, щоб обдумати
час минулий і нинішній. Розмовляймо
вересня на Вестерплатте під час про них у наших родинах. Не тільки
урочистих обходів 70-ої річниці від дня при нагоді такої урочистості, як
сьогоднішня.
Замислюймося,
як
вибуху другої світової війни.
Чужі фірми купляють польські сьогодення впливає на наше майбутнє!
Дерево, яке росте на вільній
пресові назви. Маємо в нашій країні
польськомовну пресу, але у переважній території, ніколи не є випадковою
мірі не польську. Це вона серйозно справою. Воно було посаджене або
формує нашу свідомість згідно з залишене після вирубки з роздумом.
корисливістю власника, а не з польського Нехай посаджений сьогодні дуб
для
нас
назавжди
пункту бачення. Від 17 вересня 2008 р. залишиться
навіть наш колишній «Люблінський дороговказом. Дуб символізує вогонь,
Кур’єр» перейшов у німецькі руки. До вісь світу, пункт повернення в житті
цього часу це був один із локальних людини, двері до неба, святість, віру.
щоденних часописів, який знаходився Є знаком витривалості, твердості,
в польських руках. Не думаймо, що довговічності, а також безсмертя.
журналісти, працюючі в редакції цього Він означає міць, фізичну силу, але,
щоденника, можуть писати усе згідно передусім, моральну цноту, відвагу,
з власним переконанням. З певністю гостинність. Він також є символом
величі,
могутності,
не з’являються в ньому хоча б тексти, королівства,
що торкаються другої світової війни, де піднесеності, тріумфу, слави, гонору,
а також незалежності. Листя дуба є
німців показували б з поганого боку.
Людина, піддана маніпуляціям, вимовною ознакою нагороди.
Нагороду у вигляді нашої пам’яті
взагалі не розуміє того, що хтось
нав’язує їй свою волю. Тому не отримує наш герой – підпоручник
робить жодного опору навіть у Зиґмунт Пшевальський. Його життя
випадках дійсно абсурдних і для підійшло до кінця у страшних умовах
неї небезпечних. Тому всяка влада совєтської казні. Він є трагічною
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жертвою совєтського геноциду нашого
народу. Хоча загинув, його життя
не закінчилося. Як віримо, тільки
змінилося. Живе в Бога. Від Нього
отримав заслужену вічну нагороду.
Разом із тим залишається серед нас.
Є нашою гордістю. Учить мужності,
відваги, вірності, любити Батьківщину.
Зміцнює нашу віру. Допомагає
відчитувати знаки і загрози, які є в
кожного з нас і біля нас.
Мордування польської інтелігенції
в Катині було одним із наслідків агресії
Червоної Армії щодо Польщі. Посол
Польщі в Москві Вацлав Ґжибовський,
коли 17 вересня 1939 р. його збудив о 3
год. ранку заступник комісара у справах
закордонних
Совєтів
Володимир
Потьомкін, котрий намагався вручити
йому нахабну за змістом ноту
радянського уряду, назвав совєтську
агресію «ударом в плечі». Згідно цієї
ноти напад на Польщу мав обороняти
«споріднене населення українського
і білоруського походжень», а також
«звільнити польський народ від
нещасної війни». Посол Ґжибовський
не міг прийняти цієї брехливої ноти.
Пізніше з’явилася інша брехня на
тему Катині, яку замовчували десятки
років. Нам наказували мовчати на цю
тему. Лише нині врешті решт можемо
говорити, усвідомлюючи, що тільки
правда нас визволить. Хоча сигнали,
що йдуть із російських мас-медіа
вкінці серпня і на початку вересня
нинішнього року (2010), а, передусім,
висловлювання прем’єра Володимира
Путіна на Вестерплатте у день річниці
початку другої світової війни, можуть
збуджувати сумніви, чи приймуть
правду. Її неоднозначно розуміють
також політики в Польщі. Є й такі,
котрі катинського злочину не визнають
за геноцид.
Шляхетна людина бридиться брехні.
Це саме торкається окремих народів.
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Бог відкидає тих, «що люблять і чинять
лжу» (Од 22, 15).
Хай наші слова будуть так за так,
ні за ні, «а що більше цього, те від
лихого» (Мт 5, 37). Після 70-ти років
від пам’ятної агресії не можемо сказати
нічого більше окрім того, що заявив
посол Ґжибовський.
VII.
Книга
Мудрості
«Душі
праведних у руці Божій (…). очам
безумних видалось, що вони вмерли,
і їхнє переставлення вважано за
нещастя, а відхід їх від нас – за згубу,
вони однак – у мирі» (3, 1-3).
Підпоручник Зиґмунт Пшевальський був справедливою людиною.
Він не помер. Його душа не померла
і не пішла в забуття. У Бога отримала
нагороду за справедливість. Людина
здійснюється у своїй справедливості в
Богові.
Справедлива людина також не
вмирає в людській пам’яті, її згадують
з вдячністю. Постійно живе в людях
через свій приклад і чини. Вона не піде
в забуття.
о. Едуард Валевандер
Примітки:

[1] Проповідь під час урочистості
посадження дубу для увіковічнення
поляків, помордованих у Катині, зокрема
підпоручника Зиґмунта Пшевальського,
виголошена 12 жовтня 2009 р. в костелі
Пресвятої Діви Марії Матері Церкви в
Свіднику.
[2] Melchior Wańkowicz, „Szczenięce
lata”, Warszawa 1957, s. 120-121.
[3] B. Zwolińska-Przewalska, „Przewalski
Zygmunt” // „Lubelska lista katyńska”, red. A.
Winiarz, Lublin 1997, s. 130-133.

З польської переклала
Людмила Поліщук
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Священики Луцької дієцезії

ОТЕЦЬ МАР’ЯН ТОКАЖЕВСЬКИЙ

Народився 2 лютого (за старим
стилем) 1874 р. в маєтку Шепінки,
Мар’яновіцької ґміни, Могилевського
повіту. Його батьками були Вільгельм
і Елеонора Смолінська. «Не палаци
і сільські хати виховали майбутніх
священиків на кресах – писав
о. Токажевський – лише садиби,
дворики, ті кресові редути, до цього
часу ані великосвітнє зіпсуття, ані
великопанська розкіш, ані московський
дух, не могли знайти доступ».
Такий,
власне,
шляхетський
кресовий дворик був його родинним
домом. До середньої школи ходив у
Кам’янці-Подільському, а духовну
семінарію закінчив у Житомирі. На
підставі спеціального звільнення від
церковних наказів, ієрейські свячення
отримав у 1896 році, маючи 22 роки і
4 місяці.
Після отримання ієрейських свячень,
о. Токажевський був призначений
вікарієм у Брацлаві. У результаті
переслідувань з боку царської влади,
яка боролася з католицизмом на
колишніх кресах Польщі з особливою
запеклістю, о. Мар’яна Токажевського
постійно
переводили
з
парафії
до парафії. Кількаразово за свою
патріотичну поставу був приречений

на ізоляцію в монастирі в Заславі.
Врешті решт, російська адміністрація
декретом генерала-губернатора Клейгелса видворила його поза ЛуцькоЖитомирську дієцезію.
Місцем заслання був Ярославль,
де о. Токажевський провів майже
5 років. У 1915 році на першому
з’їзді поляків в Москві о. Мар’ян
Токажевський заклеймив росіян за їх
ставлення до поляків. На прохання
єпископа Яна Цепляка в лютому 1917
року прийняв парафію в Ташкенті,
охоплюючи душпастирською опікою
увесь Туркестан, там закінчив будову
костелу, почату попередником, котрий
помер, і духовно допомагав вигнанцям
та військовим полоненим.
У середині 1917 року о. Токажевський
повертається з Бару, де від травня того
ж року стає настоятелем і цю функцію
виконує до червня 1920 року. Проявив
там велику активність, організовуючи
школи, опікуючись переслідуваними
євреями і беручи участь у визвольній
конспірації.
Наступ польських військ у 1920
році приніс визволення. О. Мар’ян
Токажевський, користуючись новими
можливостями, виїхав на коротко до
Варшави. Однак, швидка зміна ситуації
на фронті не дала йому можливість
повернутися до Бару. У незалежній
Польщі включається о. Токажевський
у русло політичного життя. Спочатку
стає капеланом флоту в Торуні (від
5 липня 1920 р.), а потім капеланом
варшавського гарнізону, район Лазєнкі.
8 жовтня 1920 р. був призначений
заступником
декана
військового
округу у Варшаві. Пізніше, від 8
листопада того ж року стає капелом
Головнокомандуючого Юзефа Пілсудського.
Згодом
стає
капеланом
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президента Речі Посполитої Станіслава
Войцеховського.
Після «травневого перевороту»
в 1926 році о. Мар’ян Токажевський
від 15 листопада приймає парафію в
Ґродзіску-Мазовецькому,
змінюючи
на цьому місці о. Миколая Боянка. О.
Боянек став капеланом президента Речі
Посполитої Ігнатія Мосьціского. Новий
парох з великою енергією і захопленням
зайнявся ремонтом старого костелу
св. Анни, йому також вдячні мешканці
Ґродзіска за каплицю Матері Божої
Непорочного Зачаття, яку розмістили у
східній частині костельного цвинтаря.
Отець
Мар’ян
Токажевський
здобув симпатію і популярність серед
мешканців Ґродзіска. Його знали як
суворого і безкомпромісного, міг з
амвону назвати по прізвищах закоренілі
гріхи парафіян…
О. єпископ Юзеф Ґавліна в
«Щоденнику
польового
єпископа
Війська Польського» пише, що в
період візиту Апостольського Нунція
під час «суми» (головної св. Меси) в
катедрі в Луцьку, виголосив проповідь
о. Токажевський. «Розносить його
темперамент.
Наказав
слухачам
встати і голосно перед Нунцієм волати,
що будуть боронити віру і Польщу».
У 1935 році його переводять
настоятелем
до
Нового
ДворуМазовецького,
пізніше
викладав
гомілетику і пасторальну теологію
в семінарії у Луцьку. Від 1931 р. був
настоятелем у Ковелі, від 1935 р. –
ковельським деканом.
Після вибуху війни 1939 р.,
виконував надалі свої повноваження
аж до свого арешту НКВД в 1940 році.
1 листопада цього ж року відбувся
судовий процес о. Токажевського і
його товаришів, обвинувачених за
приготування антисовєтської змови.
Усі обвинувачені були засуджені до
смертної кари. 1 квітня 1941 року
вивезли о. Мар’яна Токажевського
з луцької в’язниці в невідомому
напрямку.
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О.
Мар’яна
Токажевського
нагородили орденами і медалями Речі
Посполитої: Хрестом за Хоробрість
– перший раз і другий раз – Хрестом
Незалежності, Орденом «Polonia Restituta» IV ступеня, Дистинкторіумом
Канонічним. У Війську Польському
мав
ступінь
полковника.
О.
Токажевський
був
інфулатом,
апостольським нотаріусом, почесним
каноніком луцького капітулу, папським
шамбеланом.
25
жовтня
1921
року
у
Вельведерському Палаці він дав шлюб
Юзефу Пілсудському і Олександрі
Щербінській.
Генерал
Міхал
Карашевіч-Токажевський і о. Мар’ян
Токажевський походили від спільного
предка (у четвертому поколінні)
Міхала
Карашевіча-Токажевського,
мінського підчашого. О. Токажевський
був автором багатьох книжок, у тому
числі щоденників під заголовком
«Straż przednia (ze wspomnień i notatek)» («Передова варта (зі спогадів і
нотаток)»).
Опрацював П.К.
На основі: Marek Cabanowski „Grodziszczanie” część 3, Arkuszowa Drukarnia Offsetowa, Grodzisk Mazowiecki
2003, s. 93-96.
25 лютого 2009 р. під час
засідання Міської Ради м. ҐродзіскаМазовецького відбулася дискусія про
надання одній з вулиць міста імені о.
Мар’яна Токажевського. Повідомлення
про засідання можна прочитати на
сторінці:
P.K., „Poszukiwanie ulicy dla ks. Tokarzewskiego” //
http://infogrodzisk.pl/samorzad/radamiasta/48-poszukiwanie-ul-dla-kstokarzewskiego
З польської переклала
Людмила Поліщук
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Scripta manent

ПРИСУТНІСТЬ ПОЛЬСЬКОГО КОНСУЛА ОБРАЖАЄ ПАЛОМНИКІВ?

господар
урочистості,
попросив
Генерального Консула Республіки
Польща
у
Вінниці
Кшиштофа
Сьвідерка, щоб сказав кілька слів до
зібраних поляків. Той це вчинив від
слів: „Konsul powinien być tam, gdzie jest
jego naród” («Консул повинен бути там,
де є його народ»).
Виступ консула «до живого заболів»
українським
паломникам,
котрі
прибули до Летичева, імовірно, не з
релігійних мотивів, але з політичних.
Причому їх критику викликав не зміст
промови консула, а сам факт його
присутності.
Від читання коментарів, розміщених
на вищезгаданому порталі, волосся
на голові стає дибом. Ось деякі з
них: «що такий шановний пан консул
Міцно просякнутий полонофобією робить на відпусті українських римоукраїнський
націоналізм
починає католиків???», «...прикро було слухати
здобувати щораз сильнішу позицію не націоналістично-патріотичну промову
лише в Українській Греко-Католицькій на святі українських римо-католиків»,
Церкві і Українській Православній «Україна є моноетнічною державою»,
Церкві Київського Патріархату, але «П’ять днів іти, щоб вислухати промову
на незрозумілій мові», «...чому в римотакож у Римо-Католицькій Церкві.
Для поляків, котрі хочуть у католицькій Церкві існує ще польський
ній розвивати свою національну патріотизм? Чи ми не виконуємо чиєсь
тотожність, мову і віру, є щораз менше замовлення?», «Більшість вірних римомісця. Їх спихають на бік, як баласт, католицької Церкви є українськими
що перешкоджає швидкій українізації патріотами, чому поляки не можуть
цього зрозуміти, що тут живуть
Церкви і укоріненні в масах.
Про настрої, які панують серед українці й не хочуть залишити нас у
вірних у цій матерії, найкраще свідчить спокої».
дискусія, яка вибухла після відпусту в
Санктуарії Матерії Божої Летичівської ПОЛЬСЬКА МОВА ВІДСТУПАЄ
Це тільки спроба коментарів,
на інтернетному форумі часопису
«Credo», що належить до Кам’янець- розміщених на порталі. Зауважмо,
що доступ до інтернету на терені
Подільської дієцезії.
дієцезії
Після
закінчення
релігійних Кам’янець-Подільської
з
огляду
на
її
урочистостей, кам’янецький ординарій ускладнений
єпископ Леон Дубравський, тобто цивілізаційне запізнення, а також
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факт, що ним користуються молоді
люди, котрі живуть у великих центрах,
потрібно взяти до уваги й те, що вони
віддають перевагу молодій католицькій
українській еліті. Еліті, яка повільно
задає тон Римо-Католицькій Церкві.
Ця еліта в дійсності не впала з
неба. Це продукт окреслених чинників.
Утворилася, передусім, в результаті
впливу середовища, школи, засобів
мас-медіа. У незалежній Україні
патріотичне
виховання
українців
почало здійснюватися відповідно до
двох подібних схем: «бандерівської» –
на Західній Україні й «гайдамацької» –
в Центральній і Східній. Обидві схеми
подібні й відрізнялися деталями. Вони
опиралися на міф трьох ворогів: ляха,
єврея і кацапа. Єврей з очевидних
причин у ньому притих, але лях і кацап
залишилися. Вистачить переглянути
українські підручники з історії, щоб
переконатися в цьому. Українські
діти вчилися з них, що поляки – це
загарбники, котрі протягом кількох
сотень років займали українські землі й
гнобили український народ.
МОНОЕТНІЧНА ДЕРЖАВА
Українська влада не приховувала
також те, що прямує до будування
моноетнічної
держави,
в
якій
меншиною повинні бути ті, котрі
найміцніше інтегровані з українською
більшістю.
Тиснули
також
на
українську Церкву, щоб однозначно
висловилися, чи хоче вона бути
польською, чи українською, тобто чи
хоче бути з українським народом, чи
польським. Усе це спричинило, що
ззовні
Римо-Католицької
Церкви
запанувала окреслена атмосфера, яка
сприяє її відпольщенню і відрізанню
від польських коренів.
Багато священиків, котрі походять
з польських родин і навчалися в
семінаріях в Україні, почали вважати
себе українцями. У цьому дусі почали
впливати на вірних, особливо тих
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молодих, – що найкраще для них буде,
якщо вони позбудуться польської
могили. Тільки поляки, котрі походять
з найтвердіших польських родин, не
піддалися цій педагогіці. Однак їх доля
вирішена. У всій Римо-Католицькій
Церкві в Україні катехізація практично
відбувається
українською
мовою.
Лише в деяких парафіях залишилися
ще групи, в яких наука релігії ведеться
польською мовою. Це призведе до того,
що через кільканадцять літ поляків
в Україні вже не буде. Старі вимруть,
а молоді піддадуться цілковитій
українізації.
Своєрідним парадоксом є те, що
шанс на збереження своєї національної
тотожності мають лише ті поляки, котрі
тримаються від Римо-Католицької
Церкви якнайдалі. Парадоксом є також
той факт, що в українізації поляків
в Україні велику участь мають також
священики з Польщі, котрі, захоплені
«місійним шалом», душпастирство
серед співвітчизників вперлися вести
лише українською мовою. Деякі,
приїжджаючи в Україну, відверто
хвастаються знанням української мови.
Здивування пережив, зокрема, кілька
місяців тому єпископ Леон Дубравський,
коли священик з Польщі, котрий хотів
працювати в його дієцезії, почав до
нього говорити українською мовою.
Єпископ сказав своєму співпрацівнику,
делікатно звернувши увагу, що хоча він
народився в Україні, то вміє говорити
польською і цією мовою користується в
спілкуванні з поляками.
Марек-А. Копровський
Див.: матеріал, розміщений в попередньому числі нашого часопису:
О. Вітольд-Йосиф Ковалів, «Відпуст у
Летичеві» // «Волання з Волині» ч. 4
(95) від липня-серпня 2010 р., стор. 3.
З польської переклала
Людмила Поліщук
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У нас на Волині

МАТИ БОЖА В НЕТІШИНІ

сауну, а взимку – в холодильник. О.
Павло старається квапити будівельну
бригаду, щоб якнайшвидше вірні могли
молитися в новому костелі. На разі
можуть це чинити при нагоді великих
урочистостей – і тільки влітку.
О. Павло думає, що ще потрібно
зробити в храмі. Чинить це завжди
ввечері, коли з бреварієм у руках йде до
нього, щоб в розмові з Ісусом Христом
зачерпнути сили на черговий день
змагань. Буває, що в костелі проводить
багато годин. Шуканню сил у молитві
навчив його «вчитель» – отець
Владислав Ванаґс. Він є одним із його
вихованців. У своєму священицькому
служінні старається його наслідувати.
О. Павло народився в 1974 р. у Городку
Хмельницької обл., в дуже релігійній
О. Павло Федірчук
родині. Бабця Ліда, яка ще жива, з дому
Настоятель парафії Матері Божої Островська, має 89 років і є жінкою
Ченстоховської в Нетішині займається ревної молитви. Одна із її сестер стала
не лише формуванням парафії в цьому черницею, Ліда народила і виховала
«атомному місті», а також закінченням семеро дітей. У молодості за польськість
праць
і
оснащенням
костелу, і прив’язаність до Бога була, як багато
збудованого попередниками, який мешканців Городка, заслана. На щастя,
знаходиться в незакінченому стані. Ще не до Казахстану, а до, розташованого
недавно мешкав у найманій квартирі в на Сході України, Луганська, тоді
багатоповерховому будинку, але нині званого Ворошиловградом. Там вийперейшов до помешкань біля храму, які шла заміж за українця Кулібабу. До
вдалося йому привести до нормального Городка повернулася з чоловіком після
функціонування. Знає, що як священик смерті Сталіна, де протягом кількох
мусить бути близько до людей, котрі років народила семеро дітей. Її радість
не повинні його шукати в невідомих була короткою. Чоловік не хотів жити
багатоповерхівках, хоча домовитися з в Городку і повернувся до Луганська.
ним на розмову не легко. Поглинають Мусила сама виховувати семеро дітей,
його не лише душпастирські справи, що в тодішніх умовах було не легко.
але також будівничі. Роботи біля
– Мусила тинятися, – розповідає о.
нового храму залишилось ще дуже Павло. – Тяжіла на ній оцінка ворога
багато, а тимчасова каплиця, яка народу й ніхто не хотів їй допомогти
розміщується в металевому бараку, і прийняти на роботу. Дім, в якому
гальмує розвиток парафії. Не тільки мешкала був, реквізований владою,
замала, але влітку змінюється в яка передала його депутату і навіть
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Нині вірні моляться в тимчасовій каплиці
не думала його повертати. Всупереч
– Разом із братами я виховувався
цьому бабця дала собі раду, виховуючи в католицькій і польській традиціях
дітей порядними людьми.
– згадує о. Павло. – Між собою ми
Мати о. Павла, Вероніка, також найчастіше розмовляли польською
від дитинства була дуже релігійною мовою, т. зв. говорі «городецькому»,
особою. Вийшла заміж за Стефана – або російською, виникало це з факту,
хлопця з-за Збруча, з Яґельниці біля що ходив до російської школи.
Чорткова. Всупереч українському пріз- Українською також розмовляли. Отже,
вищу Федірчук, він також походив з належу до багатьох культур, хоча в
мішаної родини. Значна частина його старому паспорті, подібно як мама,
родичів виїхала до Польщі й мешкає на мав вписану польську національність.
Сілезії. Отже, о. Павло має чимало тіток, У радянські часи влада на це погано
дядьків і двоюрідних братів, і сестер у дивилася. Не всі поляки признавалися
Польщі. Мати отця Павла, як єдина із до своїх коренів. Це вимагало певної
всіх братів і сестер, не залишилася з відваги. Але в нашому домі польськість
чоловіком у Городку і виїхала за хлібом, завжди берегли. Сам вважаю себе
перше до Нікополя, потім Бердичева, а поляком, українцем і росіянином.
остаточно оселилася в Хмельницькому. Думаю, що священик в Україні мусить
У них народилося четверо синів. Двоє із визнавати принцип св. Павла і для
них стали священиками. Окрім Павла, поляка бути поляком, для українця
другий їхній син Ярослав вступив до бути українцем, а для росіянина
ордену капуцинів і після ієрейських бути росіянином. На моє релігійне
свячень працює в київській станиці виховання мали вплив як батьки, так
цього ордену.
і священик з парафії, з яким вони

стор. 28

Вересень-Жовтень 2010 р.

Волання з Волині ч. 5 (96)

Парафіяльний відпуст
були пов’язані. Особливо пам’ятаю віку, необхідного для свячень, які
о. Витаутаса Меркиса, литовського відбулися в 1999 році. Будучи дияконом,
єзуїта, що обслуговував Гречани, які служив Господу Богові в Козятині,
є мікрорайоном Хмельницького і, Славуті та Хмельницькому в парафії
безумовно, о. Владислава Ванаґса. На Виставці. Після ієрейських свячень
На канікули завжди їздив до бабці і вікарієм працював в парафіях: Браславі,
до родичів мами до Городка, в якому Лучинцях, Барі, Кірові, а як настоятель
він був духовним лідером, і кожен почав працювати в Немірові, де був
поляк хотів з ним зустрітися. Будучи 7,5 років, закінчуючи відновлення
молодим хлопцем, зачарувався ним. тамтешнього костелу. Коли відновили
Відразу вступив до заснованої ним в храм, ординарій направив мене до
Городку, Малої Духовної Семінарії Нетішина для продовження створення в
Отців Мар’янів, бо він був мар’янином. ньому парафіяльного центру. Естафету
Коли її перетворили в Духовну прийняв від о. Яна Шаньци, котрий
Семінарію
Кам’янець-Подільської робив це нерегулярно, доїжджаючи
Дієцезії, чого добивався о. єпископ зі Славути. Щоб полегшити працю о.
Ян Ольшанський, то разом із кількома Шаньці, єпископ передав йому ще дві
колегами, заохоченими о. Ванаґсом, в його парафії в Пашуках і Ганнополі, до
ній залишився. Формально семінарійне яких доїжджає. Нині парафія о. Павла
навчання розпочав у 1991 р. і належу нараховує біля двохсот осіб, з числа
до випускників року, який називають яких практикуючих – біля сотні. Однак,
«ванаґсовим».
Після
закінчення це не всі католики, котрі проживають у
навчання протягом двох років був Нетішині.
дияконом аж до досягнення канонічного
– Мені відомо, що тут живе багато
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католиків зі Славути або Шепетівки,
займають тут різні, а навіть високі
посади, – говорить о. Павло. –
Впродовж існують у них старі навики
з попередньої епохи. Знають, що в
Нетішині є парафія, але воліють на св.
Месу їздити до місцевостей, з яких
походять, а тут не хочуть показуватися…
Мабуть, бояться, що інші скажуть… У
Нетішині також живуть корінні поляки,
котрі колись працювали у фірмі
«Енергополь», яка будувала Нетішин.
Ходячи по вулицях, часто чую польську
мову. Тоді розглядаюся і з болем
констатую, що цих людей не знаю і в
костелі їх не бачив. Однак маю надію,
що з часом почне це змінюватися…
Коли перейдемо до храму, будову
якого закінчуємо, будемо мати нові
можливості діяти.
Душпастирство в парафії о.
Павло веде польською і українською
мовами. Одна св. Меса відправляється
польською, а друга – українською.
– Вважаю, що вірні, котрі вважають
себе поляками і часто, особливо у
випадках старших осіб, платили у
минулому за це все велику ціну, – мають
також право на св. Месу польською
мовою – підкреслює. – Тому також
стараюся його дотримуватися. Однак,
однозначно усвідомлюю, що до парафії
приходять також люди, котрі відчувають
себе українцями, котрі польську мову
не розуміють і душпастирство з ними
потрібно вести українською мовою…
Потіхою о. Павла є той факт, що хоча
парафія невелика, але народжуються
в ній діти. Протягом свого річного
служіння охрестив їх п’ятеро. Не бракує також охочих на катехезу. У різних
групах у катехезі бере участь біля тридцяти дітей. Також є охочі взяти шлюб.
– Працюємо, як комахи, повільно,
але систематично, йдемо вперед, –
сміється о. Павло. – Тутешня парафія,
як міська, буде розвиватися і має перед
собою перспективи.
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Як кожен священик, так і о. Павло
переживає труднощі і має хвилини
сумнівів. Тоді, коли буває у Кам’янціПодільському в Єпископській Курії,
заглядає також до Городка, щоб
зустрітися з бабцею. Та вона, найстарша
з роду, надалі імпонує всім життєвістю
і безмежною довірою Богові. День
починає від св. Меси, а потім швидким
кроком, так що не один молодий має
клопіт встигнути за нею, іде відвідати
своїх близьких. З її дітей живе ще
шестеро. Одна з її дочок, тобто сестра
мами о. Павла, котра була черницею –
серцянкою, померла, а всі решта, мають
багатодітні родини.
– Бабця дочекалася вісімнадцятеро
внучат, двадцять двоє правнучат і одну
праправнучку, – говорить о. Павло.
– Дуже з цього тішиться і поки всіх
відвідає, повертається додому ввечері.
Я, коли їду до Городка, то завжди
дивлюся на годинник і вираховую, у
кого у цей час бабця може бути.
Марек-А. Копровський
фот. Людмила Поліщук
З польської переклала
Людмила Поліщук

Костел у Нетішині
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Diana Joanna CICHOCKA
KRESOWY DOM
Nasz dom wybielony
pod tym skrawkiem nieba,
w myślach uwieczniony
koił smakiem chleba.
Stał w mleczowym złocie,
w wołyńskim rozdole
przy bukowym płocie
wyglądał na pole.
Otwierał szeroko
serca okiennice,
a skrywał głęboko
rodzinne tradycje.
Nasz domek kresowy
zalała lat rzeka,
lecz w duszy jak nowy
wciąż tam na nas czeka.
Chleb smalcem smaruje
i kisi ogórki,
tęsknie wyczekuje
i syna i córki.
Pójdźmy tam raz jeszcze
pod wołyńskie strony,
przed domem rodzinnym
złóżmy swe ukłony.
Przykucnijmy w ciszy
na dzieciństwa progu,
za dom przywrócony
podziękujmy Bogu.

Волання з Волині ч. 5 (96)

Вересень-Жовтень 2010 р.

стор. 31

Поезія

ЛІРИКА ІЗ СЕРЦЯ
Чаруюча лірика молодої поетеси
Діани Ціхоцької зперших рядків
зворушує читача глибиною і своєрідним
задумом. Безпосередня і щира мова,
яку вживає поетеса, безсумнівно, є
понадчасовою – досконало зображує
постаті, час і краєвиди. Це майже
не схоже до течій сучасної поезії, а
конкретне, колюче і близьке. Поетеса
відкриває колишню правду, що мова
поезії мусить бути комунікативною і
відібраною. Ця смуга лірики пробуджує
людську пам’ять і несе безкінечно
багато асоціацій і уявлень супроти
істини життя.
У поезії Діани Ціхоцької те, що
болить, написано так, що дійсно
болить, а те, що кличе, окрилює
читача і підносить над горизонтом. Це
– незвичайна риса молодої поетеси –
жінки, котра в переконливий спосіб
речі, почуття, кольори і туги – називає
міцно, по імені. Вразливі читачі в томі
«Z szuflady serca» («З шухляди серця»)
знайдуть ще більші родовища ліричних
зачарувань і сердечної доброти.
Промова – мова, є ключем вірша
«Mimo wszystko» («Всупереч всьому»)
„Mów do mnie czule,
mimo wad, mimo ran
mimo wszystko”.
Ліричне слово любові бачить дорогу
позачасову – торкається таємниць неба.
Вірш «To nieprawda, że» («Це не правда,
що»)
„Wczoraj usłyszałam,
że nie dojdziemy do nieba
to nieprawda”.
У розмові з кимсь коханим поетеса
пояснює цю думку. А проте кожна
людина, ступаючи міцно по землі, часто
дивиться на небо. Чи думає свідомо про
нього, чи дійсно вірить у небо? Однак,
поетеса вірить і підтримує цю віру.
Мостом і дорогою, які ведуть

безпечними словами ліриків є приязнь
і підтримка в родині. З’являються
приятелі, знайомі, близькі – родина,
розмови з ними – це особливе уміння
поетеси. Найвиразніше виписана в
ліричних картинах смерті є постать
батька. Світло, дорога, могила батька
вчать покори по відношенню до Батьків
і підтверджують, як швидко проминає
життя.
„Tak dużo wspomnień zawisło
nad światem”.
Вершини
ліричних
злетів
і
захоплень поетеса показує у кресових
віршах. Це підтверджує той факт, що
багаторазово отримувала нагороди
лауреата
в
Загальнопольських
Поетичних Конкурсах «U progu Kre-
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sów» («На порозі Рубежів»).
Романтична країна, якої ніколи не
бачила і яка не пов’язувала долі її роду
з власною тотожністю, захопила її Музу.
А однак, це підтверджує дух
провісників з минулих поколінь,
який магнетизм має кресова земля.
Глибина тих віршів дозволяє повірити
в незвичайні таємниці й біль долі
рубіжників. Поетеса своєю чутливістю
може торкнутися серця і пробудити
в ньому навіть приспану чутливість.
Магічні
й
чаруючі
захоплення
минулим світом, радістю людей звідти
і краєвидами Рубежів. Їхній магнетизм
відкриває Діані Ціхоцькій найвлучніші
переносні, які ще більше показують в
очах читача, Рубежі.
Сподіваюся, що читачі цих віршів –
це в більшості молоді люди, ровесники
і ще молодші. Кольорова палітра
ліричних Рубежів зачарує їхні серця.
Поезія закликає тепло рубіжних домів,
ласощі, запахи і їх достойних домових.
Світ, який поетеса так не бачила у
реальному житті – але, слухаючи
багато розповідей, спілкуючись з
найстаршими мешканцями холмського
Надбужжя, будучи педагогом, відкрила
його у своїй уяві й мистецьки записала.
Рубіжники, котрих часто зустрічала в
середовищах праці й щоденного життя,
зміцнювали в ній почуття свідомих
відкриттів. Їхній втраченій батьківщині
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поетеса віддає шану. З’являються
постаті провісників і великих людей:
Юліуш Словацький, Вінценти Поль,
Юзеф Віттлін, Казимир Вєжинський,
Христина Крагельська та інші. Це
постаті з польської історії та культури,
котрі в якійсь мірі оберігають пам’ять
Рубежів. Пливе Вілія, Буг і Стир,
пахнуть звідти квіти і трави. Рубіжні
Мадонни нагадують про місця культу,
святих і паломників, які нині записані
тільки в пам’яті.
„Malowany oczami czasu
trwa w mej pamięci,
portret przeszłości”.
Нота кресового ліризму – це немовби знайдена струна львівської гітари,
про яку стільки виспівано пісень. Це,
однак, нота із серця – нота польська,
тужлива і правдива.
Том поезії «З шухляди серця»
з’являється, як перший під вивіскою
Поетичної Групи КРЕМІНЬ, також
як дозріла і значна книжка молодої
поетеси Діани Ціхоцької.
Кшиштоф Колтун
Товариство Польських
Письменників – Краків
Холм, 9 квітня 2010 рік.
З польської переклала
Людмила Поліщук

Діана-Йоанна Ціхоцька народилася у 1981 році у Холмі. Емоційно пов’язана з селамі
ґміни Лесьніовіце, в котрій виховувалася і працює вчителем. Дебютом у 2004 році стала
збірка віршів „Cień Egzystencji. Nad przepaścią Miłości” («Тінь Екзистенції. Над безоднею
любові»). Багаторазово її нагороджували у Всепольських Поетичних Конкурсах, зокрема
„U progu Kresów” («На порозі Рубежів») – м. Холм, «Конкурс ім. С. Ґроховяка – м. Радом,
«Сердушковий вірш» – м. Рабка-Курорт, «Ближче Нескінченого» – м. Познань і багато
інших. ЇЇ твори друкувалися в післяконкурсних альманахах і хрестоматіях. Є членом
Поетичної Групи КРЕМІНЬ, яку заклав Кшиштоф Колтун.
Том поезії «З шухляди серця» з’являється, як перший під вивіскою Поетичної
Групи КРЕМІНЬ. Це дозріла і значна книжка молодої поетеси Діани Ціхоцької.
Збірка складається із трьох розділів, в яких можна знайти гарні любовні лірики, вірші,
присвячені родині і приятелям, а також рубіжні твори.
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РУБІЖНИЙ „КРЕМІНЬ”

стор. 33

У Холмі заснували нову поетичну там, за Бугом, кожне слово, яке доходить
групу. Вона має назву «Krzemień» з Польщі, має свою велику цінність. Це,
(«Кремінь»), і зосереджена навколо власне, об’єднує усю Європу. Бо слово
Кшиштофа Колтуна і (що є очевидним) дійсно багато значить, – додає К. Колтун.
Товариства Рубіжних Родин.
– Група «Кремінь», – говорить ЖОДНА ПОЕТИЧНА ГРУПА НЕ
Кшиштоф Колтун, – нав’язує до ПОВИННА БУТИ ФАБРИКОЮ ПОЕТІВ
заснованої у Рівному міжвоєнної літера– «Кремінь» нараховує біля 10 осіб.
турої групи «Волинь», що зосереджувала Тут не йдеться про кількість, – з’ясовує
багато відомих поетів. У цій групі був, Кшиштоф Колтун – йдеться про те, щоб
зокрема, Вацлав Іванюк – відомий поет люди мали де зустрітися, розповісти
і літератор, пов’язаний із Холмською про свої думки, поділитися продуманим
землею (народився в Хойні біля Седліща і шукати натхнення. Група має свій
над Вепшем). Маємо на меті зосередити графічний знак, опрацьований Яцеком
розпорошене середовище рубіжних Чарнотою. У ньому вміщується як ідея
поетів, тих, котрі походять з Рубежів, або самого Крем’янця, так і митців, котрі
пишуть про Рубежі. Наше місто в останні вчилися в цьому ліцеї що і Словацький.
роки стало натхненням до рубіжної
У плані діянь мають бути презентації
тематики для багатьох людей. Це книжок, авторські вечори, зустрічі з
показує організований нами поетичний цікавими митцями. А видавання поезії? –
конкурс «На порозі Рубежів», який не Так, але не способом доведення до кінця.
проводився 22 роки. Тут дебютувала Жодна літературна група не повинна бути
Владислава Місюра, тут перші шліфовки фабрикою поетів. Кожен може пробувати
здобували поети з різних сторін краю, свої сили, правдива поезія захиститься
котрим участь у конкурсі дала відвагу сама – стверджує К. Колтун.
показатися на широкому літературному
форумі, як наприклад, Діана Ціхоцька,
AlBo
котра добре себе відчуває в рубіжній
тематиці. Врешті, кожна країна, що живе [«Tygodnik Chełmski»
організованим способом, має у себе («Холмський Тижневик») nr 43/2010]
своїх поетів. Горяни на Підгаллі, ми – на
Рубежах, або на нинішньому пограниччі.
З польської переклала
Тут йдеться про відчуття клімату і показ
Людмила Поліщук
його через сентимент.
СЛОВО БАГАТО ЗНАЧИТЬ
– Рубіжна тематика вписується в
щораз сильнішу потребу, яка зазначається
в запитаннях: звідки походжу і ким я є.
Потрібно розуміти, що для людей, котрі
через каприз історії були викинуті зі
своїх домів і розпорошені по всьому світі,
та для їхніх нащадків рубіжна поезія є
відповіддю на запитання звідки і ким я є.
Натомість для людей, котрі залишилися

стор. 34

Вересень-Жовтень 2010 р.

Волання з Волині ч. 5 (96)

Пам’ять

ВОЛИНСЬКІ ХРЕСТИ НАВКОЛО
ГУТИ СТЕПАНСЬКОЇ

Липень і серпень стають у календарі
річниць
польської
мартирології
місяцями щораз більше асоційованими
з геноцидом, вчиненим українськими
націоналістами щодо польського населення на Рубежах. Поступово всупереч
чисельним опорам з’являються щораз
нові увіковічнення польських місць
тих трагічних подій в Україні. Приклад
хрестів, які ставить в околицях Гути
Степанської Януш Горошкевич, показує
на те, що можливим є розвивати пам’ять
про поляків – жертв українського
націоналізму, навіть у регіонах, де
міцні впливи бандерівських середовищ.
Вранці 18 липня 1943 р., після
триденної облоги Гути Степанської,
кілька тисяч поляків у конвої,
розтягнутому майже на три кілометри,
прикритому
слабо
озброєною,
але
досконало
організованою
самообороною, прорвалося через кільце
резунів УПА і дійшло до залізничної
станції
на
лінії
Ковель-Сарни.
Вирватися з пастки коштувало життя
майже 600 забитих. У 67-му річницю тих
подій на місці спалених польських сіл,
знищених цвинтарів і костелів духовні
католики, з о. єпископом Маркіяном
Тофим’яком, луцьким митрополитом
[радше ординарієм – прим. ВзВ], і
православні, в присутності майже 90
паломників з Польщі й при участі
місцевого українського населення, а
також місцевої влади, посвятили п’ять
хрестів, що увіковічнять польську
громадськість, знищену, або вигнану із
землі предків.
– Ми збудували початок нашої
гутинської хресної дороги, щоб мали
до чого приїжджати і де молитися, –
говорить Януш Горошкевич, нащадок

Волинський хрест

Фот. Архів

заслуженого волинського роду, головний ініціатор увіковічнення.
ОБОРОНА ГУТИ
Самооборона Гути Степанської,
організована з лютого 1943 р., від
кровожерливих банд УПА була відносно
сильною. Вона концентрувалася у двох
найбільших польських селах – Гуті
Степанській і Вирці, охоплюючи кілька
десятків менших околичних осад і
колоній. Мала у своєму розпорядженні
80 штук вогнепальної зброї, у тому
числі 6 кулеметів, а також підготовлені
загони біля 500 чоловіків, озброєні у
таку «білу» зброю як коси, вили, сокири
чи шаблі. Останнім її командиром,
котрий вів героїчну оборону і акцію
прориву зі смертельного кола, був
(парашутист) поручник Владислав
Коханський
«Бомба»,
пізніше
присвоєно йому звання капітана.
Атака, в якій багаторазово переважали
сили ОУН-УПА, почалася вночі з 16
на 17 липня 1943 року. Перед атакою
були підпалені всі менші польські
села, розташовані навколо Гути і
Вирки. Згідно з розповідями свідків,
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заграва з потворної пожежі тисяч
забудов займала половину небозводу, і
супроводжував її тривожний і сильний
гуркіт. Цю ніч добре пам’ятає нині
85-ти річна Владислава Пьотровська,
колишня мешканка Вирки.
– Ми пробудилися на дзвін дзвонів,
а тут уся Вирка в полум’ї, бо українці
стріляли запальними кулями. Гавкання
собак, ревіння корів, квичання свиней. І
не відомо куди тікати. Однак, господарі
до цього були готові, швидко запрягли
коней до возів і вночі табір помалу
рушив у напрямку Гути Степанської, де
фортецею стала мурована двоповерхова
школа з кулеметами на другому поверсі.
Лише зброї не було багато, – згадує пані
Владислава.
З визначення Януша Горошкевича
випливає, що банди УПА перші,
як це виявилося, мнимий напад на
Гуту Степанську передбачили вночі
з 16 а 17 липня з боку моста на річці
Голубиці. Йшлося про витягнення
оборонців з інших частин села, де мав
бути головний удар. Однак, поручник
Коханський розгадав хитрощі, і коли
через якийсь час наступив головний
удар з боку курорта в Солоних Болотах,
польська самооборона, на здивування
бандерівців, відбила цю атаку, завдаючи
ворогу тяжких втрат.
Увесь наступний день пройшов під
знаком хвильових атак українців, які
вдиралися майже до самого центру Гути
Степанської, однак ці атаки відбивала
польська самооборона. Коли сутеніло,
поручник Коханський побачив, що,
в основному, через нестачу бойових
припасів подальша оборона приречена
на поразку, і прийняв рішення про
евакуацію багатотисячного населення
в бік залізничної колії Сарни-Ковель,
що вимагало прорив через українське
оточення. Вночі сформували колону
возів з продуктами, частиною майна і
тими, котрі самі не могли йти. Колона
мала майже три кілометри.
На жаль, на світанку група майже зі
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100 осіб вирішила, що коли поділяться,
то мають більші шанси залишитися
живими. Пішли із села, не чекаючи
інших. Це закінчилося трагічно: на цей
табір напав дуже сильний загін УПА. У
цій групі була родина Пьотровських.
– Було чути нападаючих українців,
котрі кричали: «Ура, різати ляхів,
мазурів». Зав’язалася битва, в якій
загинув
мій
батько,
Броніслав
Пьотровський. Влучила в нього
розривна куля, – розповідає Владислава
Пьотровська, врятована мешканка
Вирки. – Конвой був переділений на
половину, хто залишився живим почав
у переполосі тікати, – згадує Роман
Пьотровський. – Наша фурманка, на
якій були мама і молодша сестра,
перевернулася, і так вже залишилася, а
кожен із нас тікав у чому стояв, не було
навіть часу нічого схопити, бо кого
українці догнали, того зарізали.
Однак, половині табору, на який
напали, вдалося повернутися назад і
разом із всіма, під прикриттям автоматів
самооборони у ранковий туман перейти українські лінії і добратися до
залізничної станції, яку стерегли німці.
НА НАС ПОЛЮВАЛИ, ЯК НА ЗВІРІВ
Родинний дім Горошкевичів, який
стояв дещо на узбіччі села, протримався
на три дні довше, ніж інші забудови, які
українці спалили 16 липня. Родина ночі
проводила в лісі, а до дому поверталася
вдень.
– Коли мама доїла корову, на нас
напало 11 українців. Нас би зловили,
коли б вже здалека вони не почали
стріляти запальними кулями. Завдяки
тому ми встигли усі втекти до лісу,
– розповідає свідок тих подій, 9-ти
річний у той час, Стефан Горошкевич. –
Ми бачили, що коли вже горіли будинки,
вони виривали штахети і ходили
довкола дому, вибиваючи шибки і
кричучи: «Виходь, польська морда». У
лісі ми сиділи разом із іншими до часу
організування німцями конвою.
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Станіслав Заблоцький мав 14
років, коли після нападу українців на
Гуту Степанську його родина разом
із родинами Пільських, Яніцьких,
Поплавських і Заблоцьких тікала не
в центр села, а до лісу над Горинню.
Поступово до них долучалися інші
втікачі, так що згодом у цій групі було
майже 100 осіб.
– Протягом двох місяців бандерівці
полювали на нас, як на звірів, – говорить
чоловік. – Коли вдавалося їм схопити
вагітну жінку, її повісили за руки на
дереві, розрізали живіт і так залишили.
Українці кілька разів стріляли в пана
Станіслава, але, на щастя, не попали. –
На волосину було від того, щоб мене не
забив бандерівець, котрий після того як
мене догнав, вдарив сокирою у голову,
– говорить пан Заблоцький, показуючи
виразну западину на чолі над бровами з
правого боку. – Залився кров’ю, втратив
свідомість, але, як бачите, вижив, –
засвідчує.
З його найближчої родини, а їх
було в дома четверо дітей і батьки, усі
врятувалися.
Загинула лише тітка. – Раз напали
на нас в лісі, – розповідає, – почали
стріляти, всі розбіглися, а вона присіла
під кущем, думаючи, що її не побачать.
Українець підійшов до неї і ззаду
вистрілив у плечі. Куля була розривною,
і тітка не мала жодного шансу вижити.
Люди, які ховалися в лісі, на нічліг
вибирали вищі терени, там, де не було
багна і води. Це не завжди вдавалося.
– Раз ліг в багно в дуже м’якому
моху. Відразу заснув, а проснувся
на половину у воді, яка підійшла
вгору від мого тягаря, – згадує
Заблоцький. – Після такої ночі на
багнах, після пробудження, люди як
почаділи, розходилися по лісі й потім,
як приходили до тями, часом півдня
гукали і шукали один одного.
Через два місяці переховування,
вони зустріли партизанський загін, у
склад якого входили росіяни, українці,
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поляки і євреї. Хотіли приєднатися,
але їх відганяли пострілами в повітря.
Кінець кінців, партизани дозволили їм
йти за ними і так довели до Рафайловки,
де поляків, які працювали у німців,
захищали від нападів бандерівців.
Потім виїхали до Ковеля. Там під час
т.зв. визволення, матір пана Станіслава
застрелив якийсь червоноармієць.
EXODUS
Родину Горошкевичів, так як багато
інших польських родин, з лісу вивели
німці в обмін на корови і свиней,
реквізованих для війська.
– Не було іншого виходу, – говорить
Стефан Горошкевич. – Гута вже не
існувала, була уся спалена. Так само
Вирка.
Як пам’ятає пан Стефан, поляків
ескортували три німецькі вантажні
автомобілі з військом і три мотоцикли
моделі «500» з повним озброєнням.
– Як сьогодні, пам’ятаю тих
вбитих людей у Вирці, – розповідає з
хвилюванням пан Стефан. – Перше ми
наштовхнулися на розіп’ятого чоловіка,
котрий лежав посередині дороги. Мій
батько ще з одним чоловіком стягнули
його на узбіччя, бо не було часу на
поховання тіла. Дещо далі, на лузі зліва,
українці посадили вбитого чоловіка на
здохлу корову, щоб не перевернувся,
його підперли палками. З лівого
боку подібний вид – вбитий чоловік
підпертий палками, сидів на свині.
Через двадцять метрів чергова страшна
сцена. Біля дороги ми побачили
набухле, коричневе тіло жінки (це був
спекотний липень), на якій лежало дитя.
Воно, у свою чергу, було дуже світлим,
ніби спало. Колона йшла, усі боялися,
ніхто до них не підійшов.
Стефан Горошкевич не може також
забути виду спаленого до половини
дому зі звисаючими з вікна останками
частково звугленого чоловіка. Коли
виходили з Вирки, біля моста на річці
бачили наступні тіла вбитих людей.
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Пан Горошкевич не знає, що сталося з життя на Волині, – говорить пан
Роберт. – У їхніх розповідях було з
тілами, які бачили по дорозі.
Німці завели групу поляків до одного боку кольорове і веселе життя,
села Рафайлівка, звідки більшісь була а з другого – відзначалося важкою
працею, щоденними клопотами і
вивезена на роботи до Німеччини.
– Коли мав 10 років, вже працював переживаннями.
Український геноцид польського
на німецькій текстильній фабриці.
Ми там перебували з родиною два населення на Волині поставив трагічне
роки. Коли американці нас визволили, тавро також на його родині.
Моя прабабця під час втечі з дому
то запитали, з якого боку ми хотіли б
залишитися, бо входили росіяни. Мама була важко поранена, а на її очах
не хотіла йти на американський бік, бо замордували її дві дочки – Яніну і
чекала на батька і мого старшого брата, Ванду. Третя, тобто моя бабця Леокадія,
котрих німці за тиждень до капітуляції чудом вижила, сховавшись у збіжжі.
Це перша подорож Роберта Ґмоха на
взяли копати окопи.
Волинь. Відбув її разом із мамою, яку
мусив довго вмовляти на виїзд.
ТУТ ЗАЛИШИЛОСЯ МОЄ СЕРЦЕ
– На місці, хоча стискалося мені
V Паломництво до Гути Степанської
і Вирки привело на волинські серце на думку про трагічні долі моєї
бездоріжжя в околиці Сарн біля 90 родини, відчув себе парадоксально
паломників майже зі всієї Польщі. щасливим, що фізично торкаюся цієї
Прибули старші особи, котрі пам’ятали землі, – говорить виразно переживаючи.
різню польського населення, діти і – Можливо, це прозвучить трохи
онуки захисників Гути Степанської. патетично, але я залишив там своє
При 30-ти градусній жарі, в труді й серце, просто полюбив цю землю. Маю
спеці долали пішки і на фурманках не намір далі досліджувати її історію і
раз чималі відстані, що ділили чергові регулярно відвідувати.
хрести, які увіковічнюють мучеництво
ХРЕСТИ ЯНУША ГОРОШКЕВИЧА
польських рубіжників.
– Ще від дитячих років я чув в
Багато хто з них були вже тут раніше,
індивідуально чи в рамках попередніх дома від тата назви: Гута, Омелянка,
паломництв, але частина осіб прибула Вирка, – пояснює свою зацікавленість
сторонами
Януш
вперше і визнавала, що тут, на Волині, родинними
Горошкевич. – Душею тут був від
залишили своє серце.
Роберт Ґмох належить до другого дитинства, але перший раз приїхав
покоління волинян, народжених вже лише в 2007 році. Мав бути недовго,
після вигнання з родинних сторін. але при в’їзді до Гути на котромусь
Він правнук першого коменданта бездоріжжі лопнула мені в автомобілі
самооборони
Гути
Степанської масляна миска. Зараз знаю, що це був
знак, щоб тут залишився… У багатьох
Ієроніма Конверського.
Про волинську землю найбільше місцевостях навколо Гути Степанської,
він довідався від своїх предків, котрі а також у самому селі, нині чисто
вже померли: прабабці Станіслави українського села з новою назвою
Конверської з дому Наумович і бабці Гута, по ініціативі Януша Горошкевича
Леокадії Жмурек з дому Конверської. стоять вже 14 хрестів, що нагадують
Він цікавиться історією, особливо про польських мешканців цієї землі
та їх мучеництво. За цю діяльність
волинською проблематикою.
– Від раннього дитинства бабця пана Януша нагородив, блаженної
і прабабця розповідали мені про пам’яті міністр Анджей Пшевознік,
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генеральний секретар Ради Оборони
Пам’яті Боротьби і Мучеництва,
золотою медаллю Опікуна Місць
Національної
Пам’яті.
Першим
увіковіченням, яке зробив Януш
Горошкевич, був хрест, поставлений
у 2008 р. на старому цвинтарі в Гуті
Степанській, присвячений померлим і
полеглим з його власної родини.
– Нашою першою жертвою був
Станіслав Горошкевич. У 1942 р. він був
поранений при виході із потяга. Коли
лікувався у шпиталі, його затримали
українські поліціанти і жорстоко
замордували.
Своїм найбільшим успіхом пан
Януш вважає поставлений хрест на
новому цвинтарі в Гуті.
– Бандерівці до самого кінця
заперечували існування жертв у Гуті, тим часом у цій землі спочиває
250 її мучеників, забитих у 1943 р., –
підкреслює. Великі проблеми, особливо
з митною відправою, мав Горошкевич,
коли спроваджував обеліск, який
поставили на місці колишнього
парафіяльного костелу Пресвятого
Серця Господа Ісуса в Гуті Степанській.
Наступний був історичний хрест з
написом «Ісусе рятуй», поставлений на
дорозі з Гути до Борку.
– Це один із трьох хрестів, які були
поставлені навколо Гути Степанської,
як вдячність після того, як у червні
1943 р. німці хотіли пацифікувати
село і чудом вдалося його врятувати, –
пояснює.
Потім разом із батьком Стефаном
Горошкевичем поправив хрест у родинній Омелянці, поставив хрести у
колишньому селі Ромашково, а також
у Борку.
17 і 18 липня цього 2010 р., за
ініціативою
Януша
Горошкевича,
посвятили наступних п’ять хрестів,
увіковічнюючих
села
Сєдліска
і Вирка, цвинтар у Вирці, місце
після зруйнованого в липні 1943 р.
парафіяльного костелу Воздвиження
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Чесного Хреста у Вирці, а також різні
колони втікачів з Гути Степанської,
вчиненої УПА на містку на річці Вирка.
– Це пошук коренів, місця, звідки
походимо,
–
розповідає
Януш
Горошкевич,
котрого
запитували
про мотиви свого захоплення, щоб
увіковічнити це місце. – Наша
гутянська традиція сягає періоду битви
під Ґрунвальдом, тому що король
Владислав Ягайлло тут поселив – в
нагороду за участь у битві – волоську
шляхту. Інші села, як наприклад Рудня,
яка колись була шляхетська, з плином
часу перейшли на православ’я, бачачи
в цьому вигоду і спосіб на спокійне
життя. Натомість, ми завжди тривали
при католицизмі, польських королях,
ми не перейшли ані на православ’я, ані
не піддалися реформації, яка мала тут
значний вплив. Часом було дуже трудно
витривати, однак ми зберегли польську
мову, віру, польську національну
тотожність, і нині як одне ціле
повертаємося. Ми збудували початок
нашої гутянської хресної дороги, щоб
мали до чого приїжджати, де молитися,
– додає.
Коли в Борку ставили із сином хрест
– попередній був дуже старий – прийшла
українка, стала на коліна і поцілувала
його, а я, дивлячись на це, заплакав, –
говорить Стефан Горошкевич, батько
пана Януша. – Хрести ставимо, –
продовжує, – бо старші люди відходять,
а молоді зовсім не знають про нашу
історію. Ми хочемо, щоб після поляків,
котрі тут жили і загинули, залишився
якийсь слід. Прикро це говорити, але це
все, що після поляків тут залишиться.
На щастя, українці наших хрестів не
нищать…
Адам Кручек
[„Nasz Dziennik” («Наш Щоденник»)
nr 171 (3797) z 24-25 lipca 2010 r.]
З польської переклала
Людмила Поліщук
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Серед книжок

СВЯЩЕНИК З ВЕЛИКОЇ БУКВИ

У зв’язку з обходами сотої річниці
від дня народження капуцина,
Божого Слуги Серафима Кашуби, яку
обходили в 2010 р., вийшла книжка
«Kapłan do szpiku kości» («Священик
з великої букви») авторства брата
Ришарда Модельського OFMCap про
життя і священицьке служіння брата
Серафима.
Тиражем
краківського
Видавництва «Серафим» вийшла,
власне, нова біографія Отця
Серафима Кашуби. Це зворушлива
історія
життя
священика,
незвичайного місіонера Сходу, якого
називали мандруючим апостолом ,
котрий своє служіння ніс від Криму
аж до Даугавпілса.
«Не змарнуй себе», – сказав йому
колега однокласник, коли Алоїз
(пізніше в ордені – Серафим) ішов
у семінарію. «Іди, якщо Бог тебе
кличе, але будь добрим ченцем»,
– сказали батьки, вділяючи йому
благословення.
На
приміційному
образку
розмістив слова: «Для мене бо
життя – Христос» (Фл 1, 21). І
так хотів жити. Охоче піднімав
священицьке служіння: сповідав,
відвідував хворих, проголошував
проповіді, вів духовне керівництво.
«Я просто не можу жити без праці,
і то дуже інтенсивної; такої, щоб
мене усього поглинула», – він писав
до своєї сестри Марії.
Студіював
полоністику
в
Яґеллонському
Університеті
і
мав завдатки доброго наукового
працівника. Але… Господь Бог хотів
його мати в іншому місці.

Спалахнула війна. І ось, Львів
зайняли
червоні…
Спочатку
німецька окупація, потім УПА,
вкінці радянська окупація. Почалися
арешти – офіцерів і поліцейських,
видатних особистостей, інтелігенції,
державних урядовців, підприємців
і більших земельних власників,
вкінці священиків і ченців. Багато
капуцинів, котрі працювали на тих
землях, заслали у віддалені терени
Радянського Союзу, або забили.
Багато парафій залишилося без
душпастирів.
Жити і вести душпастирську
діяльність на тих теренах у той
час пов’язувалося з ризиком
втратити свободу, а навіть життя.
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Він міг приїхати до Польщі, але
залишився. Хотів служити людям,
бо потребували священика. Уже
при першому «репатріаційному»
транспорті сказав: «Хоча б тут двох
поляків залишилося б, то я буду з
ними третій. З ким зостануть ті,
що тут залишилися? Жаль мені цих
людей, котрі можуть втратити
рештки віри».
Якими крутими дорогами вів його
Бог… Спочатку німецька окупація,
потім
УПА,
переслідування,
нужда, червоні ночі на Волині,
вкінці радянська окупація і багато
років життя поза батьківщиною.
Багаторазово
чудом
уникнув
схоплення і смерті. Бог зберіг йому
життя для добра своїх вірних, котрі
в цей страшний час потребували
Божого Посланця. Хворий, бідний
і схудлий, з Пресвятим Таїнством
у кишені йшов туди, де його
потребували люди. Коли була у
когось якась духовна потреба, він
хитався, але йшов. Єдиний священик
на всій Волині підтримував польськість серед населення, яке там ще
залишилося. Це не могло подобатися
владі. Шукали способи, щоб його
позбутися: від паплюжних статей
у пресі, через заборону виконувати
будь-які
душпастирські
дії
і
зачинення костелів, – до арештів,
переслідувань, заслання. Завжди повертався до людей, яких довірило
йому Боже Провидіння.
Позбавлений права на постійне
місце проживання і виконування
священицького
служіння,
почав мандрівне апостольство –
Крим, Волинь, Поділля, Сибір,
Казахстан, Урал, Ташкент, від 1958
року – блукач без власного дому.
Відправляв Євхаристію, сповідав,
хрестив, благословляв подружжя,
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миропомазував, вділяв таїнство
хворих, відпроваджував померлих
на цвинтарі або святив їх могили.
Навчав, потішав, підносив на дусі й
зміцнював у вірі. Так було у кожному
місці його перебування.
У 1966 році його заарештували
і відправили до Арикти, а потім
до Аршатинська. На якийсь час
отримав свободу, а потім знову його
засуджено до 11 років відокремлення
в домі для інвалідів і невиліковно
хворих у Малій Тимофіївці. Звідти
через кілька місяців утік. У 1968 році
повернувся до Польщі, був дуже
хворий, лікував туберкульоз легенів.
Через два роки, підлікувавшись,
повернувся на Схід, щоб не залишити
людей без опіки священика. Служив
ще 7 років, змагаючись з хворобою,
яка прогресувала.
Похований
на
Янівському
цвинтарі у Львові. Напис на його
надгробній плиті звучить: «Для
усіх я став усім» (1 Кор 9, 22). До
сьогодні ті, котрі його пам’ятають,
згадують його офіру зі зворушенням
і вдячністю, тому що для багатьох
людей зустріч з отцем Серафимом
була першою, а часом останньою у
житті зустріччю зі священиком.
Малґожата Сенкальська
З польської переклала
Людмила Поліщук
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З життя Церкви

З’ЇЗД НАСТОЯТЕЛІВ
КАПУЦИНІВ В УКРАЇНІ
2-3 вересня 2010 року в монастирі
в Києві відбувся з’їзд настоятелів Віцепровінції. Головною темою зустрічі
була присутність Божого Слова в наших
чернечих спільнотах. На підставі
недавнього зібрання Синоду Єпископів
бр.
Костянтин
Морозов
провів
конференцію на тему ролі Божого
Слова в житті і місії Церкви. Вона стала
підґрунтям для роздумів над практикою
литургії слова в спільнотах Віцепровінції. Також обговорювалась тема
нашої
пастирсько-євангелізаційної
діяльності. Літургія Меси згромадила
братів навколо столу Слова та
Євхаристії, знаків, які об’єднують
спільноту. В другий день зустрічі ми
святкували іменини братів Ґжеґожа
Романовича та Ґжеґожа Ліґензи.
о. Славомир Плонський OFMCap.
Секретар Віце-провінції
України та Росії

Фотографії походять зі сторінки:
http://www.kapucyni.org.ua/10_62.htm
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У нас на Волині

ЗАБУТА КАПЛИЧКА
– ПАМ’ЯТКА РІВНЕНЩИНИ
Чи Ви коли-небудь думали про
релігійну спадщину свого народу?
Звісно ж, усі пам’ятають про величні
храми, а от про невеличкі каплички
чомусь ні, хоча вони теж мають свою
історію. Саме про одну таку каплицю
ми вестимемо мову далі.
На межі Дубенського і Рівненського районів стоїть старенька
напівзруйнована капличка, про яку
мало хто знає і пам’ятає. Побудована
вона на честь святого Яна. На жаль, в
історичних документах згадок про цю
споруду не залишилось. Відомо лише,
що у 1860 році селом Сатиїв володів
граф Міончинскій, і саме приблизно
тоді і була побудована каплиця
святого Яна. Проте також невідомо
про якого святого йдеться мова. Ми
можемо лише припускати, що справа
стосується Яна Непомука. У ХVIII ст.
його культ був доволі поширений на
західноукраїнських землях. Фігури та
зображення святого були у багатьох
храмах, зокрема в Бучачі, Олеську,
Городенці. Появу цього святого на
наших землях можна пов’язати з
роботою в Україні чеських скульпторів,
у яких св. Ян Непомук був дуже
популярний, адже там він народився і
жив.
Детальніше про цю невеличку
святиню ми можемо дізнатися від
місцевих жителів. Розповідають, що
раніше в селі було 3 каплички: дві
колони з матір’ю Божою і каплиця
святого Яна. Фігурка останнього була
вирізьблена з дерева і гарно оздоблена.

Але за часів німецької окупації поблизу
села Сатиїв знаходився табір для
військовополонених. Деякі солдати
знущалися над фігурою святого і потім
кидали його до вогню. Внаслідок цього
дерев’яна постать нещадно обпалена.
Пізніше фігурка зникла на деякий
час, і ніхто не знав, де її шукати.
Можливо, хтось з мешканців заховав
її, але скоріш за все, постать святого
переховувало Боже провидіння.
Звісно ж, не обходиться і без легенд.
Люди розповідають, що одного разу пан
забрав святого Яна до свого фільварку і
поставив ввечері біля себе. Яке ж було
його здивування, коли вранці фігури
там не було. Після недовгих пошуків
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його знайшли на звичному місці, у
каплиці.
У 50-90 роках XX століття дві
колони Божої матері були зруйновані
радянською владою.
Їх банально
обв’язали
тросами
і
стягнули
тракторами. Подібна процедура була
проведена і над каплицею святого Яна,
проте зруйнувати її не вдалося.
Сьогодні ж каплиця перебуває у
плачевному стані. Хоча люди зазвичай
шанобливо ставилися до постаті
святого і навіть у часи гоніння віри
прикрашали її стрічками, але час
зробив свою справу. Сама споруда
пошкоджена, а фігурка спотворена,
хоча й досі прикрашена. Мешканці
селища
намагаються
відбудувати
святиню, але це потребує значних
кошт, яких вони, на жаль, не мають.
Проте одна невеличка справа вже була
зроблена: над каплицею знову височіє
хрест, який за радянської влади був
захований.
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Капличка святого Яна не була
зруйнована ані під час війни, ані у
подальші часи. Так невже ми можемо
дозволити їй зруйнуватися сьогодні, у
період миру і процвітання?
Анастасія Онопрійчук
Фот. Ярослав Ковальчук
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Зі старого Волинського літопису

ХРОНІКА ОСТРОЗЬКОЇ ПАРАФІЇ
[ANNUS DOMINI 1624-1626]
Ciesli od tei roboti zł 60. legumina dał
EXPENSA
X. Pleban ... [4] y drzewa.
Łatnich gozdzi kop 10. Kożda kopa po
(ciąg dalszy)
gr 25. zł 8 y gr 20 uczini.
Do płacenia kielicha zł 10 gr 15.
Grzebiennice do płacenia domu zł 10.
Od naprawi lamp mosiądzowi zł 10.
Za funt kadzidła zł 1 gr 18.
Czapniczce na pas zł 20 któri po
śmierci został w kościelie.
Za kitaiką pod dwa ornaty zł 23 gr 24.
Stolarzowi od baldachinu zł 2 gr 18.
Za dwa klucze do klotky od zakristiei
gr 24.
Za skoblie do chorągiewek nowich gr
18.
Od naprawi pulpitu zł 1 [1] gr 15 [2].
Od naprawi krzesła gr 4.
Od naprawi zameczka w zakristiei w
szufi gr 10.
4 ta[m] Nowembris. P Stanisławowi
na Materią do kaplicę zł 200, które potem
są odiskane y expensa iest tich pieniędzi
położona.
Na wikupienie więznia Mathiasza żeleznika zło. 20.
Zaczem był eliberowani z więzienia.
Praczce kościelni zł 11 y gr 15.
Funt kadzidła zł 1 gr 15.
Za dziesięć stusuw kamienia zł 25.

W roku 1626
Die 18 Julii za trzista kop gontuw 46
kożda kopa po gr 7. zł 80 y gr 22.
Do ... [3] na gonti zł 20.
Za 763 kop gozdzi gontowich uczini zł
63 y gr 17 /4.

Do sczitu (?) bratnalie zł 8 gr 20.
Od naprawi dachu kościelne[g]o zło 2
gr 15.
Za gontowe gozdzie zł 1 gr 7 /4.
Lat 581 /24/ || [5]
відчитав
Тарас Вихованець
[“Kronika Kościoła Farnego
Ostrogskiego”
– Wojewódzkie Archiwum Państwowe
w Krakowie, Sekcja I,
Archiwum Sanguszków,
sygn. 1031, s. 230.]

Примітки:
[1] Перекреслено в рукописі.
[2] Незрозуміло, чи цифра «5», чи «8».
[3] Незрозуміле слово.
[4] Незрозуміле слово.
[5] Тут закінчується С. 230 Хроніки.
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Луцькі єпископи

АНДРІЙ ЛІПСЬКИЙ
1617-1623
Андрій Ліпський народився 1572
або 1575 року в Жепліні у Белзькому
воєводстві на Русі Червоній (в тодішній
Холмській дієцезії) у родиніЯна і
Регіни з Жеплінських. Його рід (гербу
Ґрабє) походив із села Ліпе у Каліскому
повіті у Великопольщі. На руські
землі перенеслися звідти лише в 70ті роки XVI століття батько і дядько
майбутнього єпископа, котрі увійшли в
осілу тут раніше шляхту і стали володіти
значними маєтками. Батьки Андрія
були евангельського віросповідання,
у зв’язку з чим він сам був вихований
по-протестантськи. Після початкового
навчання в країні, майбутній пастир
Луцької дієцезії поїхав за кордон на
навчання на юридичному факультеті,
спочатку в Страсбурзі, а потім у
Гейдельберзі.
Після повернення з Рейху до Речі
Посполитої, Андрій Ліпський, завдяки
протекції коронного референдарія
Петра Тиліцького (новопризначеного
холмського
єпископа),
отримав
у
монаршій
канцелярії
посаду
королівського секретаря. У цей,
імовірно, час здійснив конверсію
(перехід)
з
протестантизму
на
католицизм, разом із тим приймаючи
рішення про вибір духовного стану.
Уже в 1599 р.
прийняв чотири
нижчих свячення і, як семінарист,
міг
клопотатися
про
церковні
добра. Завдяки прихильності короля
Зиґмунта ІІ Вази, він отримав плоцьку
схоластику, загальний канонікат у
краківській
катедральній
капітулі

Книга записів Коронної Метрики
за часів підканцлера Андрія
Ліпського з 1618-1619 років
Фот. http://dziedzictwo.polska.pl/
(1603) і ґнєзненську кустодію (1605),
а в наступних роках також краківську
схоластику (1612) і канонікат в
сандомирській колегіяті (1614). Окрім
цього, прийняв парафію в родинному
Жепліні
в
Холмській
дієцезії,
звідки відсторонив євангельського
проповідника. Також у 1602 р., або 1603
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р. виїхав на подальші студії до Риму, де
перебував протягом трьох років. Там
отримав ліценціат теології, а 14 квітня
1605 р. йому присудили вищий ступінь
– також у Вічному Місті – доктора обох
прав.
Повернувшись до країни, Андрій
Ліпський включився в церковне і
політичне життя Речі Посполитої.
Зокрема, кількаразово представляв
катедральну капітулу з Кракова
в Коронному Трибуналі й на
провінційних синодах, коли чергово
по
вказівці
монарха
виконував
різноманітні
дипломатичні
місії.
Натомість, при Петру Туліцькому,
котрий засідав у 1607-1616 роках на
краківській єпископській столиці, і
котрому завдячував у минулі роки
стартом своєї кар’єри, виконував
функцію канцлера. Після смерті цього
ж ієрарха (яка наступила 13 липня 1616
р.), Ліпського вибрали 16 липня 1616 Каплиця Ліпських на Вавелі – місце
р. місцевою катедральною капітулою
захоронення єп. Андрія Ліпського –
адміністратором вакаційної дієцезії
на плані інтер’єру вавельської
і був ним до 7 грудня того ж року. На
катедри
Мал. Вікіпедія
цій посаді застало його королівське
призначення на очільника луцького 1621 р., імовірно ранньою весною,
провів дієцезіяльний синод, який
єпископства.
Призначення
надав
Андрієві відбувся в Янові Підляшському, а його
Ліпському 20 лютого 1617 р. папа Павло статути ще цього самого року вийшли
V. Але не було дано новому ординарію друком у Кракові. Тоді він зобов’язав
посвятити себе виключно справам, духовенство, яке йому підлягало, вести
довіреної йому, дієцезії, отож уже 23 реєстри парафіян, зробив також кроки
березня 1617 р. король Зигмунт ІІІ в напрямку остаточного упорядкування
призначив його коронним підканцлером, територіальної організації окремих
а потім, 5 грудня 1620 р., призначив парафій (їх розмежування). До
великим
коронним
канцлером. Апостольського Престолу відіслав звіт
Це останнє урядування Ліпський про стан єпископства. У 1622 р. рішуче
виконував аж до 1625 р., будучи також виступив проти визнання папою
протягом якогось часу канцлером Павлом V коадюторії катедральної
королеви Констанції Габсбуржанки. деканії в Луцьку Петру Ушинському, і
Всупереч того, що виконував такі завдяки підтримці короля щодо цього
відповідальні державні обов’язки, він досяг успішного результату. Сам
не занедбував єпископські справи. У перебуваючи поза дієцезією,через
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це не міг виконувати в ній регулярно
єпископські обов’язки, постарався в
Апостольській Столиці про створення
урядування суфрагана, якому запевнив
відповідне забезпечення у виді
двох сіл, розташованих в регіоні
Ковеля (Колодежно і Колодеженська
Воля), що раніше належали до
єпископських володінь (mensa episcopalis). Першим єпископом-помічником
у Луцьку був призначений 4 грудня
1617 р. о. Станіслав Уджицький, а
коли цей незадовго помер, другим
суфраганом став 21 лютого 1622 р.
о. Франциск Заєрський. До близьких
співпрацівників Андрія Ліпського
у цей період відносився також його
ровесник о. Станіслав Лоза, тодішній
кустош луцької катедральної капітули
і парох в Тикоціні, котрий, зокрема,
представляв ординарія у квітні 1621 р.
на провінційному синоді в Пьотркові, і
котрий через кільканадцять літ також
став тут єпископом-помічником (1634).
Після смерті влоцлавського єпископа
Павла Волуцького († 15 ХІ 1622),
колишнього пастиря Луцької дієцезії,
згідно королівського призначення його
наступником став на початку 1623 року,
власне, Ліпський. Однак, з’явилися
труднощі з виділенням його із сукцесора
(про що в наступному артикулі), так
що лише в середині вересня 1623 р.
нунцій Джовані-Бартіст Ланцелотті міг
передати справу до Риму, а новий папа
Урбан VIII дав згоду на переведення
20 листопада того ж року, дозволяючи
новопризначеному
зберегти
ще
три роки плоцьку схоластику. На
єпископській столиці у Влоцлавку
Андрій Ліпський перебував сім років
(1623-1630). У той час, зокрема,
відбувся в 1628 р. дієцезіяльний
синод. Фундував монастирі для
францисканців-реформатів у с. Хоч
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(1625) і м. Влоцлавку (1625). Там же в
с. Хоч, яке придбав на власність у 1620
р., фундував і оснастив величний храм,
для якого виклопотав в Апостольській
Столиці титул колегіяти (признаний
йому вже після його смерті – в 1632 р.).
Переведений 2 грудня 1630 р.
на краківське єпископство, Андрій
Ліпський 20 січня 1631 р. був урочисто
введений до катедри на Вавелі. Однак
незабаром, 4 вересня 1631 р., помер під
час перебування у Варшаві. Похований
у краківській катедрі, в підземеллях
каплиці Святих
Матвія і Матея,
перебудову якої на місце свого вічного
спочинку встиг почати ще за життя.
Кшиштоф-Рафал Прокоп
[Krzysztof Rafał Prokop, „Sylwetki biskupów łuckich”, Biały Dunajec – Ostróg
2001, s. 77-80.]
З польської переклала
Людмила Поліщук

Герб „Граблі”
єпископа Андрія Ліпського

