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Пастирське Послання Конференції Римсько-Католицьких
Єпископів України на Адвент 2010 року
Михайло КОВАЛЮК, Ян Собіло. Новий Єпископ
Римсько-Католицької Церкви в Україні
РІСУ, Відбувся Всеукраїнський Круглий Стіл «Сакральні
тексти: коментарі, переклади, інтерпретації»
Концерт з нагоди Дня Незалежності Польщі
О. Вітольд-Йосиф КОВАЛІВ, Слово подяки
О. Мечислав МАЛІНСЬКИЙ, Право на пошану: батьки
Данута СІВЄЦЬ, Волинський урок історії і толерантності
Анджей РУДНІК OFMCap, Триста років за чотири дні.
Сентиментальна подорож
Адольф-Петро ШЕЛЬОНЖЕК, Благословення єпископа
Адольфа-Петра Шельонжека для «Лицаря Непорочної»
Марек-А. КОПРОВСЬКИЙ, Галина Скрипковська
Іван КОВАЛЬЧУК, «Святополк» увічнений
Ірена ГОРБАНЬ, Хотів, щоб його поховали
в родинному Львові
О. Яцек ВАЛІГУРА OFMCap, Нарешті посеред братів.
Ексгумація Слуги Божого Серафима Кашуби
О. Ієронім Варахім OFMCap, Ексгумація Слуги Божого
О. Серафима Кашуби
Томаш ЙОДЕЛКА-БУЖЕЦЬКИЙ, Непорочна в поезії
Юліуша Словацького
Михайло КОВАЛЮК, «Князь Костянтин Іванович 		
Острозький в історії Центрально-Східної Європи
О. Вітольд-Йосиф КОВАЛІВ, «Руський Сципіон» – гетьман
Костянтин Іванович Острозький у польській історіографії
О. Вітольд-Йосиф КОВАЛІВ, Польсько-український діалог
і відбудова імперії
Хроніка Острозької парафії
Кшиштоф-Рафаїл ПРОКОП, Станіслав Лубєнський
1624 –1627
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стор. 3

«Ми любимо, бо Він перший полюбив нас»
(І Йоан 4, 19)
Возлюблені в Христі Брати і Сестри!
Бог є Любов’ю. Людина не може жити без любові, бо таке життя є без сенсу. Любов
у вигляді маленького Ісуса прийшла на Світ, до наших домівок, родин і сердець.
Так багато навколо нас неспокою, безнадії, сумнівів. Бог приходить до нас, як
мале Дитя, щоб принести радість і надію, щоб ми не сумнівалися, що Він завжди
близько нас.
Бог є Любов’ю. Вiн спiвчуває нам. Вiн прагне нам допомогти, хоче нашого щастя.
Увесь час направляє нас на Шлях до Себе, у Свою Обитель, до нашого кiнцевого
щастя з Ним.
З нагоди світлого Празника Господнього Різдва, бажаю щоб ми зуміли прийняти
Небесного Гостя та щедрі дари Його Любові до нас – благодать і мир.
Нехай Боже благословення стверджуватиме нас у Новому, 2011 Році.
о. Вітольд-Йосиф Ковалів
парох Римо-Католицької парафії
Успіння Пресвятої Діви Марії в Острозі
Редакція часопису «Волання з Волині»
25 грудня 2010 р.Б. / 7 січня 2011 р.Б.
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Слово наших пастирів

ПАСТИРСЬКЕ ПОСЛАННЯ
КОНФЕРЕНЦІЇ РИМСЬКО-КАТОЛИЦЬКИХ ЄПИСКОПІВ УКРАЇНИ
НА АДВЕНТ 2010 РОКУ
Напередодні нового літургійного
року відбулося у Львові, 23-24
листопада,
пленарне
зібрання
єпископів Римсько-Католицької Церкви
в Україні. Ми, Пастирі Церкви, хочемо
скерувати до всіх слова заохочення,
щоби добре пережили період Адвенту,
пробуджуючи у собі тугу за Спасителем
і – згідно з бажанням Святійшого Отця
– піклуючись про життя ненароджених.
І. Адвент – це час очікування
Очікування викликає тугу, а
туга зміцнює любов. Тому, щоби
добре пережити Свята, треба до них
приготуватися. У центрі нашого
очікування має бути Той, кого чекаємо.
А приготувати слід не лише наші
помешкання, стіл і подарунки, але й
наші серця. Тому щиро заохочуємо
організовувати і брати участь у всіх
формах пастирства, що підготовлюють
до цієї Зустрічі. Заохочуємо відправляти
роратні Святі Меси не лише для дітей,
але й для всіх парафіян. Цей гарний
звичай, що переносить у світ минулих
літ і дитячої віри, не закоренився у
деяких парафіяльних спільнотах і його
треба відроджувати. Багато парафій
організовують реколекції та дні
зосередження для різноманітних груп
вірних. Це теж має до нас наблизити
сенс Різдвяних Свят. Переживайте

Адвент в освячуючій благодаті; не
чекайте зі сповіддю до самих свят
– вже цей час приготування слід
пережити в особливій чистоті серця.
Саме тоді він стане для нас, як це часто
зазначається, радісним очікуванням.
Заохочуємо долучатися до всіх цих
заходів і використати створені нашими
пастирями шанси поглибити своє
духовне життя, „щоби – як назвав одну
зі своїх адвентових гомілій нинішній
Папа – Дитятко Ісус не застало нас на
святкуванні без Нього”.
У
сьогоднішньому
наскрізь
комерціалізованому
світі
Адвент
втратив смак очікування приходу
Ісуса – великого Гостя наших сердець;
ми часто чуємо коляди вже на початку
грудня і бачимо прикрашені ялинки, а
лихоманка покупок заслоняє суть цих
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Свят. Тому намагаймося боронити
специфіку Адвенту, як часу очікування
та повчальної атмосфери.
ІІ. Покликані до захисту життя
а. Марійне „так” на користь життя
Впродовж усього Адвенту нам
товаришує Марія, яку Бог обрав
Матір’ю Спасителя. Вона, першою
пізнавши повноту Божого плану
спасіння, прийняла завдання, що його
був замислив Бог перед віками. Вона
прийняла у своїй утробі нове життя –
найсвятіше Життя. Адже одвічне Слово
стало тілом у момент благовіщення
і від цієї миті воно вже з нами як
Боголюдина. У благовіщенні являється
Божа турбота про кожне людське
життя; таке неповторне і покликане до
святості, а тому й до повноти людяності.
Сьогодні дуже часто Церква одинока у
своїх спробах допоминатися життя ще
ненароджених, але вже зачатих дітей.
б. Надзвичайна ініціатива Папи
У суботу перед першою неділею
Адвенту, у Ватиканській Базиліці
вечернею та адорацією Пресвятих
Дарів в інтенції захисту людського
життя Святійший Отець Бенедикт
XVI введе Церкву в черговий період
Адвенту. Бачачи презирство до
людського життя, а особливо найбільш
беззахисного життя зачатих але ще
ненароджених дітей, він хоче показати
світові безмір трагедії, що постійно
відбувається. У самій Європі за годину
відбирається життя 327 (трьомстам
двадцятьом сімом) людським істотам;
протягом сорока років на світі вбито
два мільярди дітей.

стор. 5

Незважаючи на зусилля багатьох
організацій, ця практика, нажаль,
поширюється все більше. Не дивуймося,
що Папа саме тепер, на порозі нового
Адвенту, закликає всю Церкву – а отже
кожного з нас, наші парафії та дієцезії
– до палкої молитви за збереження
життя. Презирством до людини є також
поширення, нажаль – передусім в усіх
розвинених країнах, цивілізації смерті,
як називав це явище Йоан Павло ІІ.
Охоплює воно вбивства ненароджених;
„продукування” людини у лабораторіях
шляхом in vitro, коштом життя кількох
його братів і сестер, котрих убивають
або заморожують, щоби одне життя
могло з’явитися на світ; пропонування
хворим та людям похилого віку, замість
опіки і любові, смерті, яку з облудою
називають евтаназією (доброю смертю);
та неетичні біомедичні досліди. Церква
трактує всі ці прояви цивілізації смерті
як одне ціле, оскільки во тісно зі собою
пов’язані.
Ідея
цього
загальносвітового
чування належить Святійшому Отцеві
Бенедиктові XVI і не має прецеденту в
усій історії Церкви. Ми, як християни,
закликані й запрошені до боротьби
за життя – саме боротьби, адже у
нинішньому світі точиться правдива,
хоча й деколи прихована, боротьба за
людську гідність та його основне право
на життя. У цій боротьбі гине більше
людей, аніж на війнах, внаслідок
хвороб чи нещасних випадків. Бог
любить життя і сотворив усе, щоби
жило. Сатана ж – навпаки: ненавидить
людину і прагне його загибелі на цьому
світі та в вічності, черпаючи насолоду
як від смерті беззахисних, так і від гріха,
що його скоїли вбивці. Як християни,
ми можемо багато зробити для того,
щоби стати на боці життя.

стор. 6
в. Можемо відвернути вбивчу
тенденцію
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молитви, під час катехези, реколекції
та роратних Мес, а також молитов
особистих та у сімейному колі.
Ми знаємо, скільки біди спричинило
Ми, Єпископи, від імені Церкви
вбивче законодавство, яке дозволило дякуємо матерям і сім’ям, котрі,
„ліквідувати” зачатих дітей. Нажаль, незважаючи на всілякі труднощі
ця трагедія не скінчилася разом із великодушно приймають нове життя;
падінням системи презирства, якою ви – надія нашої Церкви в Україні та у
для кожної людини був комунізм. цілому світі!
Сьогодні, в ім’я зовсім інших – втім Бажаємо всім – священикам, монахам,
неправильно зрозумілих – цінностей черницям і мирянам – щоби період
лібералізму, тобто свободи, дозволено Адвенту приніс щедрі духовні плоди.
вбивати ненароджених дітей. Йоан Нехай вірне й активне чування разом
Павло ІІ у 1991 році, коли вперше після із Марією винагородиться радісною
здобуття Польщею свободи відвідав зустріччю з Дитятком Ісус у знаменні
свою Батьківщину, волав: „народ, який Свят Різдва Господнього.
убиває своїх дітей – це народ без
майбутнього”. Чи ці шокуючі та –
Всіх від щирого серця
здається – пророчі слова Святійшого благословляємо:
Отця не стосуються також України
та всіх інших держав і народів, де
В ІМ’Я ОТЦЯ, І СИНА,
вбивають невинних дітей.
І СВЯТОГО ДУХА
Адвент – це також час рефлексії. Це
час навернення. Серед нас живе багато
Конференція Римсько-Католицьких
людей, котрі відчувають той тягар
Єпископів України
гріха, яким є аборт (матері та рівною
мірою батьки, всі ті, котрі нарадили Дня 27 листопада 2010 року
такий „вихід” з положення, лікарі Господнього.
й медсестри). Всім цим людям ми
хочемо вказати на Милосердного Ісуса
і заохотити, щоби в таїнстві Покаяння і
примирення вони зробили остаточний
розрахунок із минулим. Всі, хто
спричинився до аборту – а таких людей
є дуже багато – є не лише злочинцями,
але й жертвами цього злочину. Бог хоче
їм простити, бо Його милосердя більше
за кожен людський гріх, і навіть за ті
найтяжчі.
Як Пастирі Церкви, ми закликаємо
всіх долучитися до великої справи
через молитву і піст. Таким особливим
днем нехай стане сьогоднішній день –
початок Адвенту. Нехай ця тематика
проникає наші спільні літургійні

Волання з Волині ч. 6 (97)

Листопад-Грудень 2010 р.

стор. 7

З життя Церкви на Волині

ЯН СОБІЛО
Новий Єпископ Римсько-Католицької
Церкви в Україні

Святіший
Отець
Бенедикт
ХVI
призначив Всечеснішого Отця Прелата Яна
Собіло, Генерального Вікарія ХарківськоЗапорізької дієцезії та Настоятеля парафії
Бога Отця Милосердного в Запоріжжі,
Єпископом Помічником цієї ж Дієцезії,
надаючи йому титульний престол Бульни.
«Волання з Волині» щиро вітає нового
Єпископа, бажаючи щедрих Божих дарів у
пастирському служінні.
48-ми літній священик походить із Заріччя
(Zarzecze) біля Ніска (Nisko) на Підкарпатті
в Польщі. Народився 31 травня 1962 р. в
Ніску. Закінчив духовну семінарію в Любліні,
там отримав ієрейські свячення 13 грудня
1986 року. У 1991 р. виїхав в Україну, де
працював в Кам’янецько-Подільській дієцезії,
а пізніше в Харківсько-Запорізькій дієцезії,
утвореній у 2002 році. У 1991-1993 роках
був настоятелем у Маніківцях, Хмельницької
обл. (де раніше багато років був настоятелем
єпископ Ян Ольшанський). Від 1993 р.
настоятель парафії Бога Отця Милосердного
в Запоріжжі. У 1999 році був призначений
єпископським вікарієм Запорізького Вікаріату,
а від 2002 року Генеральним Вікарієм
Харківсько-Запорізької
дієцезії.
Крім
рідної польської мови, володіє російською,
українською, італійською й німецькою мовами.
О. Собіло міцно включається у відбудову і
розвиток душпастирських структур на східній
Україні. Відомий, зокрема, з наполегливих дій
у поверненні католикам костелу св. Йосифа
у Дніпропетровську, що був беззаконно
захоплений і призначений для розібрання
приватною фірмою. Однак як сам говорить,
найважливіша є будова живої спільноти вірних.
«Передусім
хотів
би
подякувати
Господу Богові за всі благодаті, якими Він
обдаровує нашу дієцезію і за те, що мене,
негідного, покликав рішенням Святішого
Отця
єпископом-помічником
ХарківськоЗапорізької дієцезії» – сказав Ватиканському
Радіо о. Собіло. – «Це призначення є знаком
великого Божого милосердя, також знаком
молитви близьких, знайомих, родини – як
на землі, так і на небі. Я вдячний єпископу
Мар’янові Бучеку за те, що мені довірив, а
також архієпископу Мечиславу Мокшицькому.
На разі дрижу, переживаю. Я свідомий того

до яких великих справ кличе мене Господь і
відчуваю себе негідним, Однак знаю, що в
Церкві найважливішою є послушність, тому
з покорою приймаю і прошу про молитву.
Маю надію, що наші дієцезіяни, духовенство,
священики, черниці й ченці приймуть мене як
нового єпископа.
У єпископському гербі буде ікона Бога Отця
Милосердного з нашого конкатедрального
костелу, який дав мені Бог збудувати» –
поінформував новопризначений єпископ. –
«На єпископське гасло я вибрав слова: „Deus
Pater Misericors – Бог Отець Милосердний”,
тому що в Божому милосерді знаходиться
як таємниця священства, так і те що нині
переживаємо у світі. Усе залежить від Нього».
За найважливіше завдання в ХарківськоЗапорізькій дієцезії о. Собіло визнав зміцнення
душпастирських станиць через священицьке
служіння. «Йдеться про те, щоб більше
священиків приїхало до нас, бо впродовж
немає потрібної кількості священиків для
забезпечення духовних потреб вірних – додав
новопризначений єпископ. – Молимося
постійно також про нові покликання. Це є
найважливіше, щоб Церква була живою. Як
буде жива Церква, то люди з часом збудують
нові храми, або зроблять відремонтують
ці, вже існуючі, так як хоча б костел у
Дніпропетровську, який після багатьох років
нам врешті повернули. Однак найважливішою
є жива Церква, а отже священик з Божим
людом. Навіть, якщо починається не раз від
молитви під дверима, то, якщо є віра, молитва,
то Господь Бог з часом поблагословить і будуть
храми, каплиці та катехетичні кімнати.
Це все Бог дасть» – вважає новий єпископпомічник Харківсько-Запорізької дієцезії.
8 грудня 2010 р. в урочистість Непорочного
Зачаття Пресвятої Діви Марії, в латинській
катедрі в Харкові о. Ян Собіло прийняв
єпископську сакру. Головним консекратором
був місцевий ординарій єпископ Мар’ян Бучек,
а співучасниками були: апостольський нунцій
в Україні архієпископ Іван Юркович і очільник
українського єпископату латинського обряду,
львівський митрополит архієпископ Мечислав
Мокшицький.
Михайло Ковалюк
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З життя Церкви

ВІДБУВСЯ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
КРУГЛИЙ СТІЛ «САКРАЛЬНІ
ТЕКСТИ: КОМЕНТАРІ, ПЕРЕКЛАДИ,
ІНТЕРПРЕТАЦІЇ»

У Національному університеті
«Острозька академія» 6 листопада 2010
р. відбувся перший Всеукраїнський
круглий стіл «Сакральні тексти:
коментарі, переклади, інтерпретації».
Захід було організовано спільними
зусиллями Лабораторії перекладу
сакральних текстів (Острог) та
Молодіжної асоціації релігієзнавців
(Київ). Участь у круглому столі взяли
студенти й науковці з вищих навчальних
закладів Києва, Донецька та інших міст
України.
У вітальному слові проректор з
навчально-виховної та наукової роботи
«Острозької
академії»,
професор
Петро Кралюк відзначив, що в
Острозі збереглася давня традиція
перекладацтва, значима не лише
для української, а для європейської
культури загалом. Учасниками круглого
столу виголошено чимало доповідей,
які
стосувалися
особливостей
перекладів юдейських, християнських
та мусульманських текстів українською
мовою, вивчення перекладацьких
практик різних наукових та релігійних
традицій,
лексико-граматичних
особливостей
вже
перекладеної
літератури. За результатами заходу
опубліковано збірник тез.
У межах круглого столу було
проведено презентацію діяльності
Молодіжної асоціації релігієзнавців,
а також започаткованого асоціацією

науково-популярного журналу «Релігієзнавчі нариси». Віталій Хромець,
доцент НПУ ім. М.П. Драгоманова
та
віце-президент
Молодіжної
асоціації релігієзнавців, наголосив
на перспективах подальшої наукової
співпраці між українськими вченими в
галузі вивчення сакральної літератури.
Як повідомив РІСУ Михайло
Якубович, голова відділу арабістики
Лабораторії перекладу сакральних
текстів, координатор круглого столу,
цей захід було проведено у формі
презентацій доповідей та обговорень
важливих питань.
«Цей круглий стіл став одним
із перших в Україні, де проблема
вивчення сакральних текстів постала
на серйозному науковому рівні. Завдяки
підтримці керівництва «Острозької
академії» нам вдалося сформувати
цілу наукову школу дослідження та
перекладів релігійної літератури. Маю
надію, що такого роду дискусії будуть
проводитись і надалі, можливо, вже у
форматі міжнародних конференцій», –
наголосив Михайло Якубович.
РІСУ

Волання з Волині ч. 6 (97)

Листопад-Грудень 2010 р.

стор. 9

Поляки на Волині

КОНЦЕРТ З НАГОДИ ДНЯ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ ПОЛЬЩІ

Генеральне Консульство Республіки
Польща в Луцьку 11 листопада 2010
р. організувало урочистий концерт у
Рівному з нагоди Дня Незалежності
Польщі. Одночасно концерт був
заключним заходом Року Шопена
в Луцькому консульському окрузі.
До
музично-драматичного
театру
прибули
представники
місцевої
влади на чолі із заступником голови
облдержадміністрації
Олексієм
Губановим та головою облради
Олександром Данильчуком, міський
голова Рівного Василь Хомко та голови
багатьох міст регіону. Були також
присутні представники католицького
і православного духовенства та
представникі польських організацій з
усієї Волині. З нагоди національного
свята консульство запросило також
своїх постійних партнерів у різних
заходах, у тому числі наукові, ділові й
мистецькі кола обох областей. Більше
семи сотень глядачів у залі прийшли
послухати творів Шопена у виконанні
музикантів Східної Європи.
На початку офіційної частини
вечора на сцену було внесено лампаду
з вогнем незалежності, яка традиційно
запалюється польськими гарцерами на
кладовищі легіонерів у Костюхнівці
на Поліссі. Пізніше, після виступів
офіційних гостей,
Генеральний
Консул Томаш Янік вручив чотирьом
активістам польських організацій
Рівненщини відзнаки «За заслуги
перед польською культурою». Іншим
пунктом заходу було вшанування отця
Вітольда-Йосифа Ковальова з Острога

Концерт Оркестру Рівненської
Філармонії
Фот. Ірина Дейнека

Кавалерським
Хрестом
Ордену
Відродження Польщі «Polonia Restituta». У музичній частині, яка була
задумана як данина творчості Шопена
виступили лауреати міжнародних і
українських конкурсів – піаністи Іван
Добринін, Мікаель Гюлазян, Єгор
Єгоров, і співачка Галина ПоповичШвидків з
оркестром Рівненської
філармонії. Після концерту у фойє
пройшов банкет для найважливіших
гостей диппредставництва.
Повідомлення походить із сайту
Генерального Консульства РП у Луцьку
http://www.luckkg.polemb.net/index.
php?document=18&subpage=2
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СЛОВО ПОДЯКИ

Хоча вже два роки я не
громадянин Польщі, але мав честь
в останні дні взяти участь у двох
патріотичних
урочистостях
у
Польщі.
У неділю 7 листопада 2010 р. у
моїй родинній парафії Поронін
на Підгаллі відправив св. Месу
і посвятив пам’яткову таблицю
на честь о. Михайла-Станіслава
Гловацького
«Святополка»
(«Świętopełka»),
визначного
етнографа і одного з організаторів
Хохоловського Повстання в 1846
році. Цей священик є автором
першого запису легенди про
сплячих лицарів у Татрах.
Після урочистості відбулася
презентація книжки під заголовком
«О.
Михайло
Гловацький
і
хохоловське повстання» («Ks. Michał Głowacki a powstanie chochołowskie») за редакцією Броніслава
Хованця-Лейчика, яка є поколоссям
наукової конференції, що відбулася
в 2006 року.
У вівторок 19 листопада 2010
р. взяв участь у Святі Школи
Комплексу Шкіл № 70 у Варшаві
по вул. Байковій 17/21, поєднаному
з
посвяченням
прапору
і
присвоєнням гімназії № 106 імені 19
Полку Волинських Уланів. Прапор
гімназії № 106 я посвятив разом
із місцевими душпастирями: о.
настоятелем каноніком Казимиром
Соколовським і о. вікарієм Рафалом
Касьцінським.
«Волання з Волині», релігійносуспільний часопис, який заснував
на прикінці 1994 р., як одним із

Вручення Хреста Ордену Відродження
Польщі „Polonia Restituta”
для о. кан. Вітольда-Йосифа Коваліва
Фот. Ірина Дейнека

цілей і завдань ставить перед собою
збереження пам’яті попередніх
поколінь, які жили і творили на
терені Луцької дієцезії і всієї Волині.
Найтрагічнішою сторінкою нашої
історії є, безсумнівно, 1943 Рік.
Дякуючи за нагородження мене
орденом Відродження Польщі «Polonia Restituta» вважаю, що це є
вираз визнання також і для моїх
співпрацівників. До рангу символу
додається ще той факт, що цей
орден був призначений блаженної
пам’яті Президентом Польщі проф.
Лехом-Олександром Качинським. У
трагедії під Смоленськом загинуло
багато наших приятелів і добродіїв.
о. Вітольд-Йосиф Ковалів
Рівне, 11 листопада 2010 р.
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Вірити в Христа

ПРАВО НА ПОШАНУ: БАТЬКИ
Про твоїх «Старих»

Педагоги, соціологи, політики
провели на твою тему багато дискусій,
написали багато статей. Уже віддавна
зорієнтувався, що твоя поведінка
спостерігається навіть у найдрібніших
проявах. Це тебе забавляє і смішить,
що до тебе так серйозно відносяться,
що ти є проблемою, що стоїш в якомусь
центрі
суспільного
зацікавлення.
Прислуховуєшся, як старше покоління
саме себе докоряє, як легко, часом
занадто легко, признається до вини
і б’є себе в груди. Я хотів би зараз
чогось іншого: хотів би, щоб ти
Адам і Єва – перші батьки
зауважив річ, здавалося б легку, щоб її
Так,
вони недавно, тримаючи тебе за
не зауважувати, що батьки, що взагалі
те, так зване «старше покоління», це руку, вивели за поріг дому, як недавно
такі самі люди, як ти. Не вважай їх за не залишали тебе самого, так і зараз і ти
компост для себе, щоб ти міг вирости йди з ними разом. Підсувай їм книжки,
і цвісти, цвісти, зрештою, якнайдовше, які тебе цікавлять, вірші, фотографії,
картини. Говори, як ти їх бачиш, як
найохочіше – завжди.
Можливо робиш закиди батькам, їх переживаєш. Впроваджуй їх у світ
що
не
захоплюються
джазом, краси, в який ти увійшов завдяки їхній
сучасною музикою, танцями, що не праці. Ходи з ними в гори, на нарти, в
розрізняють сучасних акторів фільмів, кіно, в театр, не переймайся тим, що
що не відчувають сучасну моду, що спочатку будуть знизувати плечима
не розуміють сучасного живопису, на все те, що сучасне, що будуть
різьблення, поезії. Однак, не замикайся порівнювати сьогоднішні осягнення
в молодіжному гетто; воно так само з осягненнями своєї молодості, на не
небезпечне, як кожне інше: замикає і користь тих, перших. Для деяких з
них час зупинився. Завдяки тобі, може
родить фанатизм.
Отже, настала пора сказати: досить. здригнутися годинник їхнього життя і
Подивися на батьків не як на машини йти годинами сьогоднішнього дня. Ти
для робіння грошей, щоб ти міг вигідно повернеш батьків, а вони тебе.
мешкати, добре їсти і цікаво вдягатися. (далі буде)
Твої батьки є так само людьми, які
о. Мечислав Малінський
хочуть бути щасливими. Не говори,
що їхнє життя пройшло, що «своє
З польської переклала
пережили». Чи ти, маючи стільки років,
Людмила Поліщук
що й вони, хотів би жити «тільки для
дітей?».
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70-а річниця депортації поляків з Волині на Сибір

ВОЛИНСЬКИЙ УРОК
ІСТОРІЇ І ТОЛЕРАНТНОСТІ

10 лютого 2010 р. минула 70-та
річниця перших вивозок до Сибіру
поляків з Волині.
Над ранком вони з’явилися в
тисячах польських домівках. Загрюкали
прикладами. Дали кілька хвилин
на пакування доробку і погнали на
Схід. Далеко на Схід. Аж до Сибіру і
до Казахстану. Там приготували їм
пекло на землі. Терпіли голод, холод
і приниження людської гідності.
Найбільшу кривду вчинили дітям,
котрих позбавили всього – навіть
матері, котра їх залишила на увесь день
голодними, а сама йшла в сибірську
тайгу,
або
казахстанські
степи,
виконувати нікому не потрібну роботу.
А змерзлі й голодні діти (померло їх
дуже багато), без хліба і молока чекали
її повернення, часом марно, бо часто
співтовариші недолі, згинаючись під
важким тягарем, несли тіло матері.
Пам’ятаймо про тих безіменних,
померлих на великому морозі під
час перевезення в товарних вагонах,
викинених, як кусок дерева і про
померлих на нелюдській землі з голоду
і холоду. Ті люди не мають могил, тому
також ми повинні пам’ятати про них
в молитві, бо як говорить наш віщун
Адам Міцкевич: «Якщо забуду про них,
Ти Боже забудь про мене». Засланці
по дорозі до сибірської каторги склали
баладу, ось перші її слова: «10 лютого
ми будемо пам’ятати, прийшли совєти
коли ми ще спали». І також пам’ятаймо,
бо це наш моральний обов’язок. Отець
прелат Здіслав Пешковський, капелан
Катинських Родин і Помордованих
на Сході писав: «Нехай 10 лютого в
кожному польському домі запалає
ввечері світло на знак, що ми є,
пам’ятаємо і піклуємося. Перенесімося

Броніслава, Дануся, Антоні Бала
Фот. Архів
думкою на Ясну Гору і заберімо усіх
наших близьких, досвідчених Голгофою
Сходу, на Ясногірський Апель закличмо
Тих, котрі залишилися назавжди на
Далекому Сході. Огорнімо їх молитвою.
Принесімо Божій Матері наше
пробачення, яке, однак, не означає
забуття і боягузтво мовчання». Не
будемо глухі на цей Заклик.
Ця розповідь про тих, котрі
врятувалися. Часто завдяки тим, котрі,

Волання з Волині ч. 6 (97)

Листопад-Грудень 2010 р.

імовірно, на руках мали кров наших
Родичів. Бо життя на Рубежах було не
простим…
ЦЕ ПОЧАЛОСЯ 17 ВЕРЕСНЯ 1939
РОКУ,
на Волинь перше вторглися танки,
за ними кавалерія, а вкінці прийшла
піхота. Червоноармійці були дуже бідно
одягнені, міцно змучені й згорблені під
тягарем рюкзака. Поляки не співчували
нападникам, ніхто не подав їм навіть
філіжанки води, бо честь привітання
окупантів припав на долю зраділим
українцям і євреям.
Підгайці, в яких ми мешкали –
це українське село, в якому жило
кільканадцять
польських
родин.
Неподалік села був українських хутір,
Тут були хатки з глини, покриті соломою
і покрашені в голубий колір (куті хати).
Одним із мешканців був Василь,
дуже весела людина, дотепний, без
котрого не відбулося жодне весілля,
хрестини, котрого охоче запрошували
польські сусіди, сідав при кожній
нагоді до столу бесід у їхніх домах.
Після вторгнення росіян, по-різному по
відношенню до поляків вели себе наші
сусіди – українці. Одні надалі приязно,
а інші – так як Василь – змінили
супроти нас свої погляди. Потрібно
також згадати, що і серед тих, котрі
вторглися на нашу Волинь, були різні
люди, подібно як і серед наших сусідів
– українців.
ДОБРІ І ЗЛІ,
жорстокі й ті, що спішили допомогти
полякам. Дідусь згадував про такого
росіянина, котрий відходив від східної
норми. Одного весняного дня в село
приїхав молодий російський офіцер.
Увесь хутір (мешканці) виставився на
його зустріч. Проводарем був Василь,
а зміна «фронту» по відношенні до
поляків дивувала навіть його сусідів з
хутора. Василь усвідомлював селянам,
як мають нарікати на ляхів. Коли
хтось із сусідів відізвався, що це
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неправда, почув: «Немає правди, – є
справедливість».
Під’їхав газік. Вийшов капітан
на східець спер ногу і запитав, як тут
жилося людям? Щоправда з відповіддю
поспішив услужний проводир. «Ми
ходили голодні, босі, голі. Ляхи нас
гнітили. Їсти не давали». Молодий
капітан,
легко
посміхнувшись,
розглядав таких дуже «гнічених», добре
виглядаючих і гарно одягнених селян,
котрі на таку зустріч з таким гостем
вдягнулися як на свято, що не взяв
під увагу Василь. Офіцер, дивлячись
на натовп, відізвався: «Ох, бідні
люди, російському офіцерові прийшли
поскаржитися. Так, так бачу маєте
добре і дороге взуття, гарно одягнені
та добре виглядаєте, коли так на Вас
дивлюся і слухаю ваші брехливі скарги,
визнаю, що ви бідні, але лише… серцем
і душею».
Ніхто не сподівався такого повороту
справи, а особливо Василь, котрий з
цією справою поєднував якісь надії на
«поправу своєї долі». Після такої репліки
капітана, котрий його нарікання пустив
мимо вух, спустив голову Василь і
пішов без слів, а за ним увесь хутір. А
як поводився, коли повернувся до дому?
Уже з порога кричав, щоб дружина
знімала зі стін ікони. На її протест
сказав: «Не гавкай, нині прийшов
інший час, врешті свобода, тут буде
нова республіка». Повторивши жінці
свій наказ, сам погнався на цвинтар і
вийняв з могили батька хрест. Коли в
1941 р. вторглися на Волинь німці, то
червневої ночі поставив знову хрест на
батьківській могилі. Потрібно визнати,
що Василь мав рацію, говорячи, що
ПРАВДА ІЗ СПРАВЕДЛИВІСТЮ
НЕМАЛИ НІЧОГО СПІЛЬНОГО
Скраю лісу, серед прекрасної природи
стояв гарний мурований дім. У
ньому мешкав лісоруб з дружиною і
громадкою дітей. Господар був дуже
працьовитим і винахідливим. Його
дім, скритий у лісній гущавині, був
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доглянутий, а всередині чистий і
охайний, з покрашеною на червоно
підлогою. А як повелися росіяни, коли
переступили поріг дому? «Гості»
оніміли з подиву, а офіцер відізвався:
«Які гарні меблі. На вікнах занавіски, о,
а підлога крашена. Не бачу запічка, не
спите на соломі». Сплюнувши, тьху!
Додав: «Ох, ви буржуї, нічого вас не
врятує і на білі ведмеді вам пора».
Перші депортації до Сибіру почалися
10 лютого 1940 року. Мешкаючий біля
дроворуба сусід був свідком, коли в
морозну люту ніч солдати НКВД пхали
на фуру громадку, голосно плачучих,
дітей і охопленого жахом дроворуба з
жінкою. Як це пояснити? За що? Чому?
Яким правом приречено і вивезено тоді
на сибірську каторгу ряд невинних
людей, як поляків, так і українців, а
всіх «Богу не винних людей». Їх долю
розділив двоюрідний брат моєї мами,
Станіслав Ґрабовський (імовірно, з
Костополя) – винний? Так! Бо був війтом.
Війт, зрозуміліше – буржуй, нехай
в тайзі померзне, то там по-кулацькі
не схоче думати. Учитель? Також
можна пояснити, бо це інтелігент, як
вважали кати Берії, а перед заселенням
Волинської землі новими громадянами
потрібно було її очистити з великих
«забруднень».
Листонош?
Також
винен! Бо з «листовою культурою»
має справу, але що їм завинив коваль
Собєський, котрий підковував коні,
кував лемеші, не був багачем, а своєю
мозольною працею служив околичним
господарствам? Або важко працюючий
лісоруб? А як кваліфіковано «на
безкоштовну екскурсію»?
Ця автентична подія набрала таку
форму. У місцевій школі розмістили
совєтський «рекрутський» пункт на
сибірську каторгу. Поставлених у чергу,
мешканців села записували на список.
Одного молодого хлопця (який не
знав російської мови) той, що сидів за
столом, запитав: «Как твоя фамилия?».
Запитаний зрозумів, що йдеться про
родину, отже відповів: «Нам добре
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живеться: я, брат, тато…». Росіянин
крикнув: «Я запитую прізвище і все».
Чуючи названі прізвища: Ковальський,
Пьотровський, Янковська, як за звичай,
сплюнув. Тьху! І промовив: «Ось
польська сволота. Нехай знають сусіди,
що їдете на білі ведмеді, там будете
для Союзу працювати, щоб даремно
в Польщі не марнували життя».
Ніхто не був певним того, коли вночі
загрюкають прикладами у двері та
крикнуть: «Скоріше, скоріше», що
вивезуть у невідоме.
БОЯЛИСЯ ПРО СВОЇ РОДИНИ
ТАКОЖ І ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
А було це на Поліссі, також у вересні
1939 року. Вирушив із Пінська автобус
з родинами поліцейських. Ми їхали
через країну полішуків, працьовитого
народу, призвичаєного до важкої
праці. котрі жили спокійно і скромно.
Утримувалися з риболовства і годівлі
худоби.
В автобусі жінки, дорослі діти і
матері поліцейських, і тільки одна
мати з дитиною – це була я. Мій плач
до такого міри нервував пань, що навіть
були згідні викинути «бахура», але коли
ми щасливо уникнули нещастя (падіння
у пропасть) цілком перемінили своє
бачення. Я переходила з рук до рук, а
коли віддали мене мамі, на мені було
повішено кільканадцять ланцюжків з
хрестиками і медальйончиками. Ми
їхали, а тут і голод почав дошкуляти.
Пані, рятуючи життя і багатство, у
валізах забули про… запаси їжі. У
якийсь момент водій, котрий до цього
часу мовчав, крикнув жахливим
голосом:
«НАПАДУТЬ НА НАС СЕЛЯНИ
З ВИЛАМИ»
Моя мама розповідала, який в автобусі
піднісся крик, але дійсно було чого
боятися. На дорозі стояли полішуки,
озброєні різним селянським знаряддям,
яким нам погрожували. До автобуса,
який стояв, увійшло двох голодранців.
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Один із них витягнув руку в напрямку
полиці з валізами, але раптово її забрав,
бо із-за крісла висунулося мале рученя і
всі почули: «Я така голодна». Українці
стали, як вкопані: «О! Дитина» –
вийшли. Підійшли до громади, від якої
відірвалося кілька селян, і десь пішли.
Здивування пасажирів не зменшилося.
Після деякого часу, до автобуса увійшло
більше число полішуків – принесли
нам їжу. Котрийсь з них дав мамі,
завернутий в біле полотно, кусок сала
із словами: «Це для дитини», і додав:
«Їдьте далі, панки, а малій дитині в
житті бажаємо щастя» (це були
щирі слова, бо сповнилися в моєму
житті). Полішуки вийшли з автобуса, а
громада на дорозі розійшлася на боки.
Здивування уступило місце недовірі,
що ми живі й вільні. Навіть водій сидів
як паралізований. У якийсь момент
чоловік встав і звернувся до пань: «Милі
пані, ті люди дарували нам життя, а
могли нас забити. Може б пані тим
бідним людям щось дали?». Другий раз
не потрібно було повторювати. Панюсі
знімали з полиць валізи і щось з них
виймали. Водій вийшов з автобуса і
одного з полішуків попросив шапку.
Оказалося, що до однієї шапки не
помістилися всі дари, попросив другу.
І так то полішуки отримали дві шапки
виробів із золота, а моя мама залишила
мені лише один золотий ланцюжок з
ангелочком. Автобус рушив. Полішуки
з обох боків дороги кланялися нам до
самої землі. До мети доїхали щасливо,
а моя мама зі мною переїхала до своїх
батьків до Підгаєць.
МІЙ ТАТО,
ПОЛІСЬКИЙ ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ,
також мав велике щастя. Полішуки
відносилися до захисника закону із
пошаною. Здобув собі визнання тим,
що шанував людей і ніколи не забував,
що є людиною, яка служить людині.
Селяни сховали тата на одному із
островків, яких було повно серед
водяних розливів. Такий острівець,
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званий очеретом, зарослий очеретом,
тростиною, татарським зіллям. Вночі
добрі люди привозили човном їжу,
але коли холод почав своє царювання,
польський поліцейський, сердечно
подякувавши
своїм
спасителям,
переїхав на Волинь, неподалік дому
моїх дідуся і бабці. Ховався усюди: в
лісі, у дядька лісника, в забудовах, а
навіть у дома.
Те, що зараз скажу, просто не
можна повірити, а, однак, у дійсності
трапилося, можна це пов’язувати з
чудом. Одного разу в листопадову
ніч тато, виходячи з лісу, зустрів на
своїй дорозі незнайомого росіянина,
котрого запросив до дому дідуся.
Оказалося, що це високого звання
енкаведист. І ця людина, походженням
із Петербурга, будучи підполковником,
дуже помогла татові. Завдяки простим
людям,
українцям
полішукам
і
представнику загарбників, мій батько
уникнув Катині. А нашу кулацькополіцейську родину, імовірно, також
завдяки Олександрові, не вивезли до
Сибіру. Серед автобусних втікачів була
сестра моєї мами – Казимира з двома
дітьми. Приїхала до нас до Пінська зі
своєю родиною 13 вересня. Її чоловік,
високого звання поліцейський, з
Познані отримав службове переведення
до Здолбунова. Ще того самого дня
дядько виїхав і всіляка чутка про нього
загинула. Протягом якогось часу тітка
з дітьми жила з нами в Підгайцях, а
потім повернулася до Познані. До кінця
життя (померла в 1979 р.) не дізналася
правди про чоловіка. Її син Норберт, за
професією лікар, будучи, після 2000 р.,
на катинських урочистостях, знайшов
серед замордованих прізвище свого
батька.
НЕ ЗНАХОДЖУ ЛОГІЧНОГО
ПОЯСНЕННЯ
на те, що можливо серед полішуків,
котрі «панюсям» подарували життя, а
польського поліціанта уберегли від
Катині, знаходилися майбутні кати
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поляків, котрі мешкали на Поліссі
в роках окупації. Мій тато жив 71
рік, помер у 1978 року. Після мого
прекрасного тата залишилися поліційні
фотографії, круглий службовий значок
№ 801 з написом на звороті «Державна
Поліція». Також залишилося його
життєве правило: «Не важлива
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національність, раса, релігія, але
найважливіше – це бути людиною і
бачити Її у ближньому».
Данута Сівєць
З польської переклала
Людмила Поліщук

Спадщина

ТРИСТА РОКІВ ЗА ЧОТИРИ ДНІ
Сентиментальна подорож

Реформа францисканського Ордену, яку здійснив Матеуш з Басчіо і
затвердив Папа Римський Клеменс
VII, дуже швидко поширилась за межі
Апеннінського півострова. Невдовзі
до Ордену почали вступати брати не
тільки з Італії. Зусилля, які прикладав
гетьман Ян III Собєський, щоб
запросити капуцинів на територію
давньої Польщі, як виконання обіцянки
після перемоги над турками під
Хотином в 1673 році, невдовзі принесли
свої плоди. Після заснування перших
монастирів у Кракові і Варшаві виник
осередок також у Львові. Таким чином
капуцинська харизма досягла території
сучасної України.
Складні долі багатьох монастирів
стали свідченням героїзму братів, які
відповідали викликам свого часу і не
тікали від страждань і переслідувань.
Яскравим прикладом служить доля

Слуги Божого отця Серафіна Кашуби,
капуцина, який як «Апостол Церкви
мовчання» мандрував по всьому
Радянському Союзу і став пастирем
залишених і переслідуваних вірних.
Його смерть 1977 року завершила
нелегкий період історії капуцинів в
Україні.
Щоб продовжити Божу справу
1988 року, капуцини повернулися в
Україну. Першим був отець Станіслав
Падевський. Він, а також його
наступник отець Елізеуш Мартинов,
спочатку працювали в різних вже
діючих парафіях разом з дієцезіальними
священиками.
Ми, брати-капуцини Віце-Провінції
України, сподіваємося, що служимо
для реалізації Божих планів на цих
землях в дусі капуцинської харизми.
Щоб краще пізнати цю харизму, ми
вирішили відвідати і «відчути» ті
місця, де працювали наші брати, і тому
з 22 по 25 квітня 2008 року здійснили
паломництво до наших колишніх
монастирів.
ДЕНЬ ПЕРШИЙ
Паломництво
ми
розпочали
зі
Старокостянтинова. Тут знаходиться
один з наших монастирів, який
після закриття у 1887 році недавно
повернули нам. Зараз тут знаходиться
постулат нашої Віце-Провінції. Брати,
які живуть у цьому монастирі, служать
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Костел і монастир оо. капуцинів у Старокостятинові Фот. Архів
у місцевій парафії, а також декількох і його околицях. Пам’ять про нього
парафіях навколишніх сіл.
збереглася до наших днів. Ми відвідали
Звідси ми вирушили до Острога. У храм, в якому служив цей священик.
старовинному монастирі, заснованому Зараз це концертний зал.
1750
року,
зараз
знаходиться
Під дощем ми вирушили до
Національний університет «Острозька Любешова. Монастир, заснований у
Академія».
Завдяки
гостинності 1756 році Яном Антонієм Чарнецьким,
настоятеля отця Вітольда-Йосифа був зруйнований царською владою 1832
Коваліва ми мали змогу побачити року під час репресій після повстань.
храм зсередини (його було замінено Капуцини повернулися до Любешова
на православну церкву): колишню за- у 1926 році, одночасно прийнявши
христію, чернечий хор, підвали під східний обряд. Ця місія існувала
монастирем, частини першого поверху до 1939 року. Потім у монастирі
монастиря. Ми зраділи, що Академія, розташовувалася міліція, прокуратура
яка тепер розташована у нашому храмі і в’язниця, а у храмі – зерносховище,
і монастирі, не приховує, що ці об’єкти потім – гімнастична зала. У чернечому
були капуцинськими, а молодь, яка тут хорі була котельня.
навчається, є надією Острога й України.
Зараз храм свв. Кирила і Мефодія
Після гостинного прийому у служить вірним як парафіяльна святиня,
місцевого настоятеля ми вирушили до якої приїздить настоятель з сусідніх
до Рівного. З цим містом протягом Маневичів. Частину монастиря було
декількох років був тісно пов’язаний повернено, а друга досі належить
Слуга Божий отець Серафим Кашуба міліції. За словами настоятеля, у квітні
ОFМСар. З 1945 року і майже до 1960 1943 року в одному з будинків спалили
отець Серафим був пастирем у Рівному живими близько 200 людей, в тому
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Сьогодні
храм
використовується
як сховище експонатів Львівської
Галереї Мистецтв. У монастирі,
повністю перебудованому всередині,
зберігаються дві ікони з церкви
в Жовкві. Біля входу до храму ми
знайшли стару кропильницю. Наш
провідник повів нас до славнозвісних
олеських підвалів. Тут дійсно можна
їздити фурманкою. Зараз адміністрація
музею проводить ремонтні роботи у
підвалах: переобладнує їх у виставкові
зали, монтує інформаційні дошки і
встановлює в стінах епітафії й нагробки,
які вивезли з інших храмів і монастирів.
Побачити нам вдалося монастирський
сад, не зважаючи на те, що він повністю
знищений, в ньому можна розгледіти
сліди колишньої краси.
Після відвідин монастиря ми
попрямували на олеський цвинтар, до
уцілілого, хоча й зруйнованого, склепу
наших братів, щоб там помолитися за
них і за наших добродіїв.
Після скромного обіду ми вирушили
через Крупу (капуцинська спільнота
числі двох братів-капуцинів.
була тут з 1753 до 1760 року) до
Ночувати ми поїхали до Луцька.
Куткора. Невеличкий храм і колишній
санктуарій Матері Божої Сніжної
ДЕНЬ ДРУГИЙ
Другий день нашого паломництва (чудотворна ікона з цієї святині зараз
розпочався Євхаристією в Луцькому знаходиться в боковому вівтарі нашого
катедральному соборі. Не зважаючи храму в Сенджішові Малопольському)
на дощову погоду, ми вирушили до мають жалюгідний вигляд. Після того,
Олеська. Відвідавши замок, в якому як 1944 року капуцини залишили
народився добродій капуцинів Ян монастир, тут розміщувалась школа,
III Собєський, ми попрямували пошта, фарбове виробництво й лікарня.
до монастиря, розташованого біля На Великдень 1995 року піддашшя
святині згоріло. Сьогодні руїнами
підніжжя замкового пагорбу.
Монастир в Олеську, заснований храму зацікавлені греко-католики, які
Северином
Юзефом
Жевуським хотіли б мати тут церкву, оскільки своя
1781 року, був місцем, де вивчали дерев’яна для них вже замала. Про це
богослов’я
і
філософію.
Після нам розповіла Броніслава Кухарська,
закриття монастиря у 1785 році його літня жінка, яка колись працювала в
перетворили на військовий шпиталь, нашому монастирі-лікарні й пам’ятає
а храм – на зерносховище. У 1788 події минулих років.
Під впливом таких вражень і вже
монастир повернули капуцинам. Під
час II світової війни німці влаштували доброї погоди ми поїхали до Львова.
у монастирі гетто для 300 євреїв. Першим місцем, де ми побували, був
Після війни монастир перетворили Личаківський некрополь із «Цвинтарем
на сільськогосподарський технікум. Орлят».
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О 18-ій годині на нас вже чекали
біля нашого першого осередку –
храму Непорочного Зачаття Пресвятої
Діви Марії у галицькому передмісті.
На фронтоні видніється чудова
плоскорізьба Непорочної Божої Матері,
незважаючи на те, що теперішніми
власниками святині є Адвентисти
сьомого дня. Храм був перебудований
згідно з їхніми потребами: вівтаря
немає, органний хор видовжений
вперед. У монастирі розташовується
дитяча лікарня. У коридорах можна
побачити перебудови з часів, коли
монастир
займали
конвентуальні
францисканці (деякий час у цьому
монастирі жив св. Максиміліан Марія
Кольбе).
Надвечір, під час прогулянки
Львовом, ми побачили велику кількість
людей, які чекали на Пасхальну
сповідь у численних греко-католицьких
святинях.
ДЕНЬ ТРЕТІЙ
Після Євхаристії у храмі св. Антонія
ми вирушили далі. Спочатку відвідали
наш другий львівський монастир на
Замарстинові. Зараз власниками святині
є редемптористи східного обряду, які
прекрасно відремонтували храм. Після
війни тут був склад кіноплівок. Завдяки
сердечному прийому настоятеля ми
змогли помолитися в колишньому
храмі св. Франциска з Ассизі (зараз
церква св. Йосафата Кунцевича). Наш
монастир займають житлові квартири,
де мешкають світські люди. На жаль,
він знаходиться в жалюгідному стані.
Далі наш шлях проліг на Яновський
цвинтар, до могили отця Серафима
Кашуби. Неподалік неї знаходиться
могила св. Йосифа Більчевського,
Львівського єпископа, якого ми
попросили про заступництво. Хвилина
молитви в цьому місці спонукала до
роздумів над сенсом нашого служіння.
Наступним пунктом нашої програми
був Дрогобич. Після обіду в грекокатолицькій семінарії ми пішли на

Війтову гору, на якій до сьогоднішнього
дня зберігся храм і монастир капуцинів,
заснований 1933 року. Колишній храм
Імені Пресвятої Діви Марії зараз
є гарнізонною греко-католицькою
церквою. Раніше у святині й монастирі
розташовувалися військові кошари.
Чернечий хор і храм використовувалися
як їдальня. Теперішній настоятель
ремонтує монастир для потреб
священиків-пенсіонерів.
Залишаючи Дрогобич, ми під’їхали
до будинку, в якому народився отець
Домінік
Орчиковський,
капуцин.
Згадали
ще
одного
капуцинадрогобиччанина – брата Якова Новака
і недавно померлого брата Миколу
Грушкевича, який теж походить з цих
теренів.
Із Дрогобича ми попрямували
до Маріамполя. Князь Ян Каєтан
Яблоновський для будівництва храму і
монастиря вибрав місце, яке називається
«Божий краєвид». Село розташоване
трохи осторонь, і хоч дорога до нього
погана, варто було туди поїхати. Після
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того, як капуцини залишили монастир, зала. Тепер у монастирі знаходиться
у ньому поселилися сестри милосердя, школа, у храмі – православна церква.
а після війни тут був відкритий дім
Наша сентиментальна подорож
для сиріт. З 2001 року тут діє виправна закінчилась
кавою
у
сестер
установа для жінок. Усередині храм Францисканок Місіонерок Марії.
був перебудований – там знаходяться
Ці чотири дні були сповнені
камери для засуджених. Всю будівлю історією, враженнями, сентиментами і
огороджено
додатковим
муром, роздумами. Нам не вдалося відвідати
добудовано нові будинки. Все це тих монастирів, які або існували
пригнічує, однак милує око чудовий протягом дуже короткого часу (Крупа,
краєвид і незрівнянна природа над Володимир-Волинський,
Шаргород,
річкою Збруч.
Сміла), або від них майже нічого
Повні вражень, ми поїхали на нічліг не залишилося (Устилуг, Брусилів,
до сестер-уршулянок Римської Унії до Ходорків), або знаходилися дуже далеко
Коломиї.
від маршруту нашої подорожі (Куна).
З числа наших монастирів до нас
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТИЙ І ОСТАННІЙ
повернулися два: у Старокостянтинові
Після ранішньої молитви і сніданку (хоча частину будівлі ще займають
ми вирушили до колишнього храму світські мешканці) і у Вінниці (не
єзуїтів у Коломиї. Співом «Коли ранні зважаючи на обіцянки влади, у
встають зорі» ми згадали автора пісні монастирі досі живуть люди).
Франциска Карпінського, який тут
На одному з музеїв виднівся напис
народився. До його творів належать «Минуле – Майбутньому». Нехай
також відома колядка «Бог родився» і ці слова допоможуть нам пам’ятати
пісня «Лаура і Філон».
спадщину наших братів і будувати
Проголосувавши, ми вирішили майбутнє на Ісусі Христі, Який є
відвідати ще один наш осередок – у Єдиним Спасителем світу.
Збрижі, маленькому віддаленому селі.
Імовірно ніхто з капуцинів не з’являвся
Анджей Руднік OFMCap
тут з 1832 року, відтоді як покинули
цей монастир. Від храму і монастиря
залишилися тільки підвали і стіна.
Мешканці села пам’ятають, що колись
тут був капуцинський храм і монастир,
а також склеп, на цвинтарі. Водночас
міфи і вигадки створюють атмосферу
деякої загадковості.
Під час подорожі ми не могли
обминути
Кам’янця-Подільського.
Там ми відправили Євхаристію в
катедральному соборі. Рання година
дозволила нам трохи прогулятися
старою частиною міста.
Далі ми вирушили до останнього
пункту нашої подорожі – Дунаївців.
Засновані в 1751 році храм і монастир
у результаті різних історичних подій
були закриті 1832 року й передані
православній церкві. За комуністичних
часів тут був кінотеатр і гімнастична
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Документ

БЛАГОСЛОВЕННЯ ЄПИСКОПА
АДОЛЬФА-ПЕТРА ШЕЛЬОНЖЕКА
ДЛЯ «ЛИЦАРЯ НЕПОРОЧНОЇ»

ЛУЦЬКИЙ ЄПИСКОП
Луцьк, дня 5 січня 1931 р.
Коли роздумується просто незвичайний розквіт «Лицаря Непорочної»
(«Rycerz Niepokalanej»), який, почавши від 5 тис. тиражу, вже через десять
років робить величезний скачок до небувалого числа 500 тис. екземплярів,
мимоволі відчувається зворушення так, що хотілося б заволати: Digitus
Dei est hic! [Тут є Божий палець – доп. ред. «Лицар Непорочної»] Бог
безсумнівно на заступництво Цариці небес благословить зовсім винятково
видавництву Вельмишановних Отців.
Отже, підносячи могутню надприродну допомогу, не хочу аж ніяк
забувати про цінності «Лицаря Непорочної», як видавництва.
Як з огляду багатства і добору ілюстрацій, так і з огляду актуальності
тем, це видавництво можна вважати за взірець часопису цього виду.
Вдячність належить Матінці Божій, що надихнула Вельмишановних
Отців до видання часопису, який, дасть Бог, збереже наш народ від зарази
невіри і допоможе йому вистояти при Дитятку Ісус.
Від усього серця тішуся з розвитку такої значимої станиці, вітаю з
новими починаннями за океаном, а також вділяю свого благословення як
«Лицарю Непорочної», так і всім його співпрацівникам. –
(–) † Адольф-Петро Шельонжек
Луцький Єпископ
До Преподобного Отця
Юстина М-ї Назіма
Редактора «Лицаря Непорочної»
в НЄПОКАЛЯНОВІ.
[„Najdostojniejszy Episkopat polski błogosławi «Rycerzowi Niepokalanej
(Błogosławieństw ciąg dalszy»”, [w:] „Rycerz Niepokalanej” nr 7 (127) z lipca
1932 r., s. 194-195.]
З польської переклала
Людмила Поліщук
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У нас на Волині

ГАЛИНА СКРИПКОВСЬКА

У Куневі та околиці про неї говорять
«Баба Галя». Дивлячись на цю скромну,
важко пересуваючу по власному дворі,
особу, аж важко повірити, що ця, міцно
знищена і стерта життям, жінка ще
недавно була лідером тутешньої парафії
та зосередженої, навколо неї, невеликої
спільноти.
Ну що ж, літа роблять своє, пані Галя
має вже 83 роки. Народила одинадцятеро
дітей, що оцінила навіть радянська
влада, нагороджуючи її званням «Мати
Героїня». Щоб його отримати, жінка
в радянській Україні повинна була хати. Стукали у вікна, особливо ввечері
народити, принаймні, десятеро дітей.
або вночі, і ніколи не було відомо, що з
Пані Галина в дійсності не їхніх відвідин виникне. Мій старший
народжувала своїх дітей, щоб дати радість брат належав до «Комсомолу» і, як
радянській владі. Разом із чоловіком, тільки чув стук у двері, ховався під ліжко.
котрий вже помер, вирішила, що тільки Таких бандерівці відразу розстрілювали.
завдяки сільським, багатодітним родинам, Коли прийшли перший раз, відразу
в Україні витриває римо-католицька віра про нього питалися. – Де ваш старший
і польськість.
син? – таке питання мати почула, коли
Галина Скрипковська, як з боку тільки відкрилися двері. – А Бог його
батька, так і матері, походила з польської знає – відповіла впевнено і запросила до
родини, віддавна осілої на терені парафії столу. На таку оказію ми мали завжди
Кунів. Її мама Фелікса, з дому Красніцька, приготовану горілку. Бандерівці сіли до
а батько Владислав походив з відомої столу, а їхній командир вже доброзичливо
родини Соколовських. Обоє були дуже попросив. – Ну, то дайте їсти. Мати
ділові і це також імовірно вплинуло на пояснювала, що немає нічого окрім хліба
поставу пані Галини. Тутешні матері- і положила його на стіл. Однак, боялася,
польки завжди родили багато дітей… У що бандерівці почнуть винюхувати по
совєтські часи рішення про чисельне дворі й заглянуть до комірчини, у якій
потомство вимагало, однак, з боку обох попередньої ночі ми сховали м’ясо
батьків дійсного геройства. Невільницька забитої свині. На щастя в халупі було
праця в колгоспі не давала заробітків, за темно, мама не мала ні керосину ні свічок
які могли б утримуватися дуже великі і палилася тільки лучина, яка коптила.
родини. Однак, виховання у багатодітній Бандерівці по хаті не дуже розглядалися,
родині, а також пережиття тридцятих з’їли і пішли собі…
років, а особливо тих, з другої світової
Це не було тільки одне пережиття,
війни, достатньо загартували пані Галю.
яке міцно запам’яталося в пам’яті пані
– На щастя, нікого з моєї родини не Галини. До сьогодні пам’ятає, зокрема,
заарештували, не розстріляли і не вивезли пожежу колгоспних будівель, підпалених
до Казахстану – говорить. – Бандери бандерівцями: – Люди не хотіли рятувати
[так говорили на членів УПА – ред.] худобу, бо бандерівці попередили, що
під час війни часто заходили до нашої як хтось відважиться, то як не зараз, то
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П. Галина з о. Вітольдом-Й. Ковалівим
Фот. Людмила Поліщук

Дзвіниця костелу в Куневі
Фот. Архів

пізніше його схоплять і спалять живцем
у своїй халупі. Однак, несподівано до
села прибув кінний загін радянських
партизанів, які побачили заграву. Його
члени, не знаючи причину байдужості
мешканців на пожежу в колгоспі,
роз’їхалися по всьому селі, грюкаючи
нагайками у вікна і скликаючи усіх, щоб
рятували з пожежі корови. Хто підпав
під руку, також били… Мій брат не знав,
хто нас будить і вискочив через вікно,
думаючи, що це бандерівці. Партизани
почали за ним стріляти і попали в литку.
Однак, брат скрився в темноті й встиг
втекти. Партизани, після пожежі, якогось
дня нас «відвідали». Вони думали, що ми
пов’язані з бандерівцями і тому брат втік
від них і ми не пішли відразу рятувати
колгосп. Нам вдалося їм пояснити, що
вони помиляються. Однак, одну свиню
нам забили, а м’ясо забрали, стверджуючи,
що захищають нас від бандерівців, а не
мають що їсти. Взяли також у свої ряди
двох моїх братів. Вони з війни вже не
повернулися. Пішли до Польської Армії,
а вже після війни залишилися в Польщі.
В Україну повернувся тільки третій брат,
котрого раніше вивезли на роботи до
Німеччини.
– Після війни було дуже тяжко.
Щоб ми дали собі раду, мати стала
бригадиром у колгоспі. Я вийшла заміж
за чистокровного поляка, і якось ми
старалися виховати своїх дітей, дбаючи,

передусім, щоб не голодували, а пізніше,
щоб могли вчитися. Ми дуже бідували,
але дали собі раду – розповідає пані
Галина.
Про це «давання собі ради», тобто про
тяжку роботу на колгоспній фермі, можна
було б написати книжку. У той час пані
Галина втратила здоров’я і сили. Але,
як вважає, виконала свій обов’язок по
відношенні до Бога і польськості. Разом із
чоловіком старалася своїх дітей виховати
на порядних людей, а також вивчити.
Усі пішли у світ і нині рідко відвідують
батьківський дім.
Пані Галина є сама, як кілок, і це
причина додаткового переживання. Її
великий дім в Антонівці став самотнім.
До нього легко потрапити, бо стоїть на
невеликому пагорбі, відразу на початку
села. З головної дороги потрібно з’їхати
на пасовисько, а потім кусок підійти.
Пані Галя завжди є вдома, а, якщо вийде,
то тільки до сусідки. Віддавна вже немає
сил, щоб ходити на св. Меси до костелу
в Куневі. Шість кілометрів в один бік, це
не на її сили.
Ще двадцять років тому, була
енергійною і хоча вже їй було після
шістдесяти, її знали по всій околиці.
Навела контакти з о. Антонієм
Андрущишином, котрий у Славуті був
настоятелем відродженої парафії і почав
клопотатися про відкриття на Волині всіх
зачинених костелів.
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Редактор Марек-А. Копровський
розмовляє з Галиною Скрипковською
Фот. Ірина Дейнека
– Колгосп у Куневі не хотів навіть
чути, щоб віддати нам костел – згадує.
– Вирішила їхати до Києва, до самого
президента Леоніда Кравчука і просити
його про сприяння. Переночувала у
сина, що живе у Києві, і рано пішла
до президента. Міліціонери, котрі
охороняли будинок, прийняли мене за
якусь сільську бабу, не сповна розуму і
не хотіли впустити. Однак, остаточно
впустили мене до прийомної відвідувачів.
Там сказала, що я «Мати Героїня» і
хочу розмовляти з президентом. Якийсь
вповноважений подзвонив до нього, а той
розпорядився мене прийняти. Вислухав
мене у своєму кабінеті, записав, що я
сказала і запевнив, що можу повертатися,
бо як повернуся до дому, то костел буде
відданий. При мені також дзвонили до
губернатора в Хмельницькому з наказом,
щоб посприяв про повернення вірним
храму в Куневі. Коли повернулася до
дому, що трохи тривало, чоловік вже біля
дверей сказав, що був голова колгоспу,
кланявся в пояс і просив, щоб приїхати і
формально все оформити.
Повернення костелу було в дійсності
лише початком воскрешення парафії.
Пані Галя мусила ще мобілізувати
багатьох сусідів до праці при відбудові
зруйнованого храму. Також збирала
потрібні на це кошти. Будучи головою
парафіяльної ради, наймала робітників,
які жили в неї вдома, щоб виконували
спеціальні роботи. Безсумнівно, завдяки
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енергійності пані Галі, храм повернувся
до життя і можна було в ньому
відправляти св. Меси.
Отець Вітольд-Йосиф Ковалів, котрий
в 1993 році став першим постійним
парохом Кунева, не мусив починати все
спочатку. Протягом багатьох років о.
Вітольд мав пані Галю за дуже віддану
співпрацівницю. Нині передала обов’язки
молодшій наступниці, а із спільнотою, з
якою співтворила, єднається в молитві.
– Думала, що воскрешення парафії
пробудить до життя тутешніх поляків –
підводить підсумки. – Думала, що вони
повернуться до віри та польськості. На
жаль, так не сталося. В Антонівці, в якій
мешкаю, живе багато молодих поляків,
що походять з чисто польських родин,
котрі до польськості вже не признаються,
хоча мають чисто польські прізвища.
Не ходять ані до костелу, ані до церкви.
Живуть, як совєтські люди.
Марек-А. Копровський
Від редакції:
Галина Скрипковська померла 1 грудня
2010 року.
Вічний відпочинок дай їй Господи!
З польської переклала
Людмила Поліщук

Фасад костелу в Куневі
Фот. Архів

Волання з Волині ч. 6 (97)

Листопад-Грудень 2010 р.

стор. 25

Спадщина

«СВЯТОПОЛК» УВІЧНЕНИЙ

У неділю, 7 листопада 2010 р.,
в парафіяльному храмі св. Марії
Магдалини в Пороніні на Підгаллі
(Польща) відправили урочисту св.
Месу за блаженної пам’яті МихайлаСтаніслава Гловацького «Святополка»,
визначного етнолога і одного з
організаторів хохоловського повстання
в 1846 році. Св. Месу супроводжував
і виголосив принагідну проповідь о.
Вітольд-Йосиф Ковалів, парох римокатолицької парафії в Острозі на Волині,
співслужили місцеві духовні: парох о.
Франциск Юхас і вікарій о. Аркадіуш
Зих. Після св. Меси о. Вітольд-Йосиф
Ковалів посвятив пам’яткову таблицю
в честь о. Михайла-Станіслава
Гловацького «Святополка».
О. Михайло-Станіслав Гловацький
(1804-1846)
–
польський
римокатолицький священик, вікарій в
парафії в Пороніні (від 1842 р.),
фольклорист, панславіст і один із
організаторів хохоловськиго повстання
в 1846 році.
Був випускником гімназії в НовомуСанчі, філософію студіював у Кошицях
і Львові, теологію студіював у Львові,
ієрейські свячення отримав в 1831 році.
Спочатку вікаріат і катехетичну послугу
відбував у Новому Санчі в 1831-1833
роках, потім в Жабні і Одпоришові
в 1833-1837 роках, Живці в 18371842 роках, і врешті в Пороніні, де
працював до вибуху повстання. Будучи
фольклористом, займався збиранням
народних пісень і легенд, зокрема, як
перший, описав легенду про сплячих
лицарів у Татрах.
Був визвольним діячем, проводив
агітаційні акції, а також організував
конспіраційні структури. Був одним,
разом із поетом Юліаном Ґосляром,
органістом у Хохолові Яном-Кантом
Андрусікєвичем, вікарієм у Хохолові

Таблиця на честь о. М.-С. Гловацького
Фот. о. Аркадіуш Зих

о. Юзефом-Лєопольдом Кмєтовичем,
із організаторів хохоловських горян
проти австрійського окупанта і
феодалів. Після поразки хохоловського
повстання, був ув’язнений австрійською
владою. Помер 24 травня 1846 року у
в’язничному шпиталі в Новому-Сончі
від пневмонії. Похований на Старому
цвинтарі в Новому-Санчі.
Під час обходів 160-ої річниці
від дня вибуху повстання, постать о.
Гловацького увіковічено таблицею, яку
вмурували в стіну костелу Непорочного
Зачаття Пресвятої Діви Марії на
Старому цвинтарі в Новому-Сончі.
«Сьогодні ми зібралися тут, 7
листопада 2010 року, не з нагоди річниці
Великої Соціалістичної Революції.
Те, що ми є тут і зараз означає,
зокрема, що маємо спільне прагнення,
щоб зміцнити пам’ять про о. МихайлаСтаніслава Гловацького «Святополка»
– постаті, яка залишила свій слід
в історії поронінської парафії і в
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Посвячення таблиці на честь о. М.-С. Гловацького

свідомості польського народу. Маю
на думці праці в приготуванні до
«хохоловського повстання», але і
перший відомий запис легенди про
сплячих лицарів у Татрах, зроблений,
власне, о. Михайлом-Станіславом
Гловацьким» – сказав на початку
принагідної проповіді о. ВітольдЙосиф Ковалів.
У подальшій частині проповіді
о. Ковалів нав’язав до попередніх
обходів круглих річниць хохоловського
повстання і смерті о. Михайла
Гловацького – в 1986 і 2006 роках.
Острозький парох задав запитання: чи
історія є для нас вчителькою життя?
Далі о. Ковалів підкреслив, що:
«події 1846 року на Підгаллі пізніше
дали можливість живити надію,
що польський народ під окупацією
не піддасться процесам асиміляції
і окупаційне урядування не зможе
рахувати на повне закріплення свого
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Фот. о. Аркадіуш Зих

панування на землях, забраних у
Польщі… «Легенда про сплячих лицарів
у Татрах», записана о. Михайлом
Гловацьким, а опублікована Вацлавом-А.
Мацєйовським у Варшаві, почала
своє життя у свідомості польського
народу далеко поза австрійською
окупацією». Згідно о. Коваліва «сплячі
лицарі» пробудилися в постатях Юзефа
Пілсудського, або Йоана Павла ІІ. О.
Ковалів дозволив собі на особисту
нутку, говорячи: «Сьогоднішнього
дня переживаю якусь особисту
сатисфакцію, що колишні мої діяння і
мрії, пов’язані із збереженням пам’яті
о. Михайла-С. Гловацького, не були
намарно, Дочекався беатифікації о.
Єжи Попелюшки. Дочекався належного
увіковічення о. Михайла Гловацького в
Пороніні».
О.
Вітольд-Йосиф
Ковалів
подякував
настоятелю
о.
кан.
Франциску Юхасу, о. кан. Яну Ласуті,
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пану Броніславу Хованьцю-Лейчику,
учителям середньої школи в БіломуДунайці Гірному і І Загальноосвітнього
Ліцею ім. Освальда Балцера в
Закопаному, і усім іншим, котрі колись
і нині дозволили заразитися ідеєю
віддання належної пошани і пам’яті для
о. Михайла Гловацького «Святополка»,
мученика національної справи.
Свою проповідь о. В.-Й. Ковалів
закінчив закликом: «Дозвольте, що
сформулюю прохання до священиків,
катехетів і вчителів. Показуйте
молодому поколінню силуети великих
синів Підгалля, Малопольщі та усієї
Польщі, у цьому числі, власне, постать о.
Михайла Гловавацького. До речі, таких
постатей наша парафія має більше
– згадайте хоча б генерала Анджея
Ґаліцу, або Анєлю Татар... Маємо
прекрасну спадщину, яка належить
до історії рідного краю, і потрібно
її не тільки зберегти, але збагачену
передати
наступним
поколінням.
Пам’ятаю, яке велике враження
на мене зробили в дитинстві катехези,
присвячені св. Янові Костці, о.
Войцехові Блашинському, або Слузі
Божому о. Янові Бейзиму. Пам’ятаю
уроки історії, або польської мови,
на яких була мова про Юліуша
Словацького і срібних Ікви хвилях. Нині
маю честь працювати на родинній
землі блаженного Зиґмунта-Щенсного
Фелінського, блаженного Яна Бейзима
і Юліуша Словацького – на Волині.
Кожна Мала Батьківщина має
свого покровителя. Хохолов має о.
Юзефа-Лєопольда Кмєтовича і о.
Войцеха Блашинського. Лапше на
Спіші – блаженного о. Юзефа Станка,
паллотина. Закопане має свого о.
Юзефа Столярчика і блаженного
Петра Даньковського. Нехай таким
покровителем для Пороніна буде о.
Михайло Гловацький «Святополк»».
Після св. Меси о. Вітольд-Йосиф
Ковалів посвятив пам’яткову таблицю
на честь о. Михайла-Станіслава
Гловацького «Святополка». Заграла
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гуральська капела і поставили почесну
варту. Урочистість закінчив спільний
спів гімну «Boże coś Polskę».
Після урочистості в поронінському
костелі, в Ґмінному Осередку Культури
в Пороніні відбулася презентація
книжки під заголовком «О. Михайло
Гловацький і хохоловське повстання»
(«Ks. Michał Głowacki a powstanie chochołowskie») за редакцією Броніслава
Хованьця-Лейчика, яка є поколоссям
наукової конференції, яка відбулася в
2006 році.
Іван Ковальчук
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Лист до редакції „Kuriera Galicyjskiego”

ХОТІВ, ЩОБ ЙОГО ПОХОВАЛИ
В РОДИННОМУ ЛЬВОВІ

В останньому числі «Кур’єра
Ґаліційского»
занепокоїла
мене
стаття про перенесення братами
капуцинами останків Слуги Божого
о. Серафима Кашуби з Яновського
цвинтаря у Львові до Вінниці.
У 1972 році о. Серафим, важко
хворий на туберкульоз, лежав у
шпиталі у Львові. Наближалося
Різдво Христове, о Серафим дуже
просив знайомих, щоб на свята
він міг потрапити до дому якоїсь
католицької родини і відправити там
св. Месу. Пані Ірена Заппе запросила
отця Серафима на Вігілію. У цьому
домі був аж до того часу, поки не
відчув себе краще.
Потім почалися мандрівки з
пастирською послугою до Рівного,
Ленінграду, Казахстану, Вільна. Часто
разом із іншими я товаришувала отцю
Серафиму у тих подорожах. Всупереч
багатьох мандрівок, завжди поспішав
до Львова, де народився, мешкав на
Замарстинові, де похоронені його
батьки і брат.
Волею о. Серафима завжди
було померти, і бути похованому в
родинному Львові. Про це часто нам
говорив і молився про це. 19 вересня
1977 року, маючи квитки на потяг
до Казахстану, о. Серафим прибув
на один день до Львова. Відвідав
нас, а потів відправився на нічліг

Могила Слуги Божого о. Серафима
Кашуби OFMCap на Янівському
Цвинтарі у Львові
Фот. о. Вітольд-Йосиф Ковалів

до знайомих. Вранці, 20 вересня,
знайшли отця мертвого, сидячого
біля столу з брев’ярієм в руках. Бог
вислухав його прохань – помер у
Львові і тут його поховали.
Ірена Горбань
З польської переклала
Людмила Поліщук
[«Kurier Galicyjski» ч. 18 (118) від
5-14 жовтня 2010 р., стор. 11.]
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З життя Церкви

НАРЕШТІ ПОСЕРЕД БРАТІВ

Ексгумація Слуги Божого Серафима Кашуби
У гарний, сонячний день 16
листопада цього року у Львові на
Яновському
цвинтарі
відбулась
ексгумація останків Слуги Божого
Серафима Алойзи Кашуби, священика
з Ордену Братів Менших Капуцинів,
апостола «Церкви мовчання», який
більшу частину свого священицького
життя
провів
в
пастирському
служінні, долаючи безмежні простори
колишнього Радянського Союзу.
Процес про піднесення Слуги
Божого
до
слави
вівтаря
на
сьогоднішній день вже проходить на
рівні Риму. Поступово добігає кінця
написання Positio super virtutibus –
повного опрацювання, метою якого є
показати героїчність чеснот кандидата
на вівтарі. Крім того, важливим
етапом в беатифікаційному процесі є
ексгумація та рекогніція (розпізнання)
останків тіла.
У зв’язку з тим Брати Менші
Капуцини звернулися до Конгрегації
з
канонізаційних
питань
з
проханням про дозвіл на проведення
стосовних дій з метою ексгумації та
перенесення останків Слуги Божого
до капуцинського храму в Вінниці.
Подібні прохання були скеровані до
Львівського митрополита латинського
обряду, а також до єпископа Кам’янецьПодільської
єпархії.
Отримавши
згоду зацікавлених сторін, можна
було приступити до реалізації цього
важливого етапу процесу. Львівський
архієпископ призначив головою комісії
доктора о. Анджея Сцомбра (ks. Andrzej
Sząbr), священика Краківської єпархії,
та інших членів комісії: промотора
справедливості, професора доктора габ.
о. Томаша Єлонка (ks. prof. dr. hab. Toma-

sza Jelonka), нотаріуса с. Галіну Зєнтек
(s. Halina Ziętek) FMM, і трьох лікарів,
один з яких є патологоморфологом.
Ексгумацію та рекогніцію проведено
згідно з Інструкцією, яку раніше
прислала вищезгадана Конгрегація.
Через 33 роки після смерті о. Серафима,
його останки були видобуті з гробу,
розташованого дуже близько від могили
св. Йосипа Більчевського, а пізніше
були перевезені до кафедри нормальної
анатомії
Львівського
Медичного
Університету на вул. Пекарській.
Цікаво, що рекогніція відбувалась
майже в тому самому місці (в будинку
поруч), де було проведено розтин тіла
відразу після смерті Божого Слуги.
Вийняті з гробу останки були очищені,
розпізнані та описані лікарями після
чого їх вклали до нової дубової труни
разом з протоколом огляду. Труну було
замкнуто та поставлено на ній лакову
печатку Львівської Архієпископської
Курії, це зробив присутній там канцлер
Курії – о. Владислав Гримський.
Пізніше її було вкладено до урни
виготовленої з олов’яної бронзи з
додаванням цинку та запаяно. Інші
залишки – в формі фрагментів орнату,
одежі, взуття, та інших останків – було
покладено до другої труни і повернуто
на Яновський цвинтар. Там її помістили
на місці старого поховання, також
було реконструйовано надгробок, що
існував раніше.
Наступного дня, 17 листопада,
Комісія перевезла труну з останками
Божого Слуги до монастиря Братів
Менших
Капуцинів
у
Вінниці,
розташованому на відстані 370
км звідти. Там, в монастирському
храмі, в лівому боковому нефі вже
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віднайти розпорошених вірних, щоб
нести їм втіху, надію і таїнства. Тепер
цей «Божий мандрівник» спочиває
у власному храмі, в якому живуть і
працюють його співбрати.
Перенесення останків о. Серафима
до костьолу дає можливість багатьом
людям відвідати їх, і – якщо буде
така Божа воля – молячись через його
заступництво, досвідчувати спасенної
допомоги в потребі. В дієвості його
заступництва вже переконалось багато
людей, про що свідчать листи, що
вже протягом кількох років надходять
Нова могила Слуги Божого в костелі
до постуляційного центру (уряду)
оо. капуцинів у Вінниці
для справи канонізації Слуги Божого
Фот. Архів Серафима Кашуби. Те, чи зможемо
ми невдовзі радіти наступному
був підготовлений новий гріб, в блаженному в католицькій Церкві,
якому – після короткої молитви – було безперечно залежить від багатьох
покладено та замуровано труну. Над чинників. Все в руках Господа Бога,
гробом на плиті з чорного граніту якому і сам о. Серафим доручав себе
є напис польською та українською з героїзмом, це він виразив колись
мовами: «ОТЕЦЬ СЕРАФИМ АЛОЙЗИ словами: «Господь Бог бачить, що я
КАШУБА
АПОСТОЛ
ЦЕРКВИ віддав все в Його руки, і Він чинить не
МОВЧАННЯ 17 VI 1910 – 20 IX 1977». завжди згідно з нашою волею».
Від того часу Божий Слуга – за життя
самотній апостол безмежних просторів,
о. Яцек Валігура OFMCap
пастир без святині і монах-капуцин без
Прес-служба капуцинів
спільноти – спочиває в монастирському
– Краківська Провінція
храмі капуцинів.
До цього костелу, який є центром
духовного життя великого міста, що
нараховує понад 370 тис. мешканців,
кожного дня заходить багато осіб,
щоб хоча б на хвилину зупинитися в
молитві перед Пресвятими Дарами.
Тут вірні, які вже без страху визнають
свою віру в Ісуса Христа, можуть
затриматись також біля гробу о.
Серафима, дякуючи Богові за життя і
служіння священика, котрий – так як св.
Апостол Павло – стався «всім для всіх».
Завдяки таким як він, як Слуга Божий
отець Владислав Буковинський, віра
змогла зберегтись в народі незважаючи
на війну, переслідування тоталітарного
режиму та терор.
Отець Серафим Кашуба протягом
свого життя долав великі відстані, щоб
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ЕКСГУМАЦІЯ СЛУГИ БОЖОГО
О. СЕРАФИМА КАШУБИ

Гарної сонячної погоди, 16 листопада
2010 р., відбулася на Янівському цвинтарі
у Львові ексгумація дочасних останків
Слуги Божого О. Серафима Кашуби,
священика
Краківської
Провінції
Братів Менших Капуцинів. Процес
у справі винесення Слуги Божого на
вівтарі відбувається згідно з правилами
Канонічного Права. Важливим етапом
у процесі є ексгумація і розпізнання
останків його тіла. Ексгумацію зроблено
за згодою львівського архієпископа
латинського
обряду
Мечислава
Мокшицького перед, установленою
ним, Комісією, а також за згодою
компетентних представників влади міста
Львова. Розпізнання зроблено з великою
старанністю і належною пошаною в
просекторії шпиталю. Реліквії склали
до нової дубової домовини, запечатали
печаттю Курії Львівської Архідієцезії
згідно з правилами закону, потім склали
до металевої домовини і запаяли. Reliquie перевезли до монастиря Братів
Менших Капуцинів у Вінниці на Поділлі.
Їх помістили у бічній стіні тамтешнього
монастирського костелу в очікуванні на
Його беатифікацію.
Гідні особливого роздуму події
з життя Слуги Божого О. Серафима
Кашуби. Слуга Божий весною 1965 року
був приречений совєтською владою до
шести років заслання в степи Казахстану,
як т. зв. «бродяга». Під час перебування
на засланні продовжував апостольську
діяльність, за що його багаторазово
попереджували
і
карали.
Вірні,
розсіяні по всьому Радянському Союзі,
котрим цей «Божий Бродяга» служив
душпастирством, молилися про його
звільнення з вигнання. Особливо молитви
заносили до Матері Божої Милосердя в
Острій Брамі у Вільні. Дня 16 листопада

1966 року, у свято Остробрамської Матері
Милосердя це сталося. Цю подію записав
сам Слуга Божий:
«Це прийшло так несподівано, що я не
встиг навіть здивуватися. Коли визвали
мене до коменданта, був приготований на
найгірше. Саша був урочистий: «Вітаю
вас із звільненням!» Протягом якогось
моменту це виглядало на насмішку, але
ні – вже була приготована відповідна
справка, і скерування до Целінограду».
Його несподіване прибуття до
Цілинограду викликало велику радість
серед його приятелів, котрим відправив
св. Месу. Про цю св. Месу занотував:
«Боже мій! Як зворушливе це перше
богослужіння після стількох місяців. А
ще ці слова інтроіту «я вас вислухаю і
виведу з неволі». Лише зараз усвідомив
собі, що моє визволення відбулося в день
Матері Божої Остробрамської».
Дату ексгумації О. Серафима
назначила влада міста Львова. Ніхто не
усвідомлював собі, що день 16 листопада
– є святом «Тієї, що в Острій світить
Брамі» Матері Божої Милосердя. «Reliquie» перевезли до Вінниці і з належною
пошаною помістили в монастирському
костелі, де Божий Люд буде молитися
про винесення Його на вівтарі й заносити
до Бога молитви за Його заступництвом.
Годиться прикликати слова Слуги Божого:
«Лише зараз [усвідомили собі Брати, що
це вийняття Його із землі й приготування
до слави вівтарів], наступило в день
Матері Божої Остробрамської».
о. Ієронім Варахім OFMCap.
З польської переклала
Людмила Поліщук

стор. 32

Листопад-Грудень 2010 р.

Волання з Волині ч. 6 (97)

Poezja

НЕПОРОЧНА В ПОЕЗІЇ
ЮЛІУША СЛОВАЦЬКОГО [*]
Коли з перспективи сторіч дивимося
на творчість геніального мастера слова
– Юліуша Словацького, милуємося
не лише красою його поезії, яка
зачаровує нині так само, як півсторіччя
тому, але і його життям, чітко
гармонізованим з творчістю. Нічого
дивного, що, будучи глибоко віруючим,
старався Словацький проникнути в
Божі таємниці, не задовільняючись
поверхневою релігійністю, а в своїх
великих творах складав неодноразово
шану Непорочній. У постаті Пресвятої
Матері бачив втілення найістотнішої
краси і старався це втілити в мистецькі
слова.
Ось, як Мати Божа явиться поету в
«Царю Духу» («Król-Duch»):
„Ukazał się wid... Piękność... Córka Słowa,
Pani któregoś z ludów na Północy,
Jaką judejscy widzieli prorocy...
Słońce lecące trzymała nad czołem,
A miesiąc srebrny pod nogami gniotła;
Szła nad lasami i leciała dołem
Nad chaty jako komeciana miotła;
Tęcze Ją ciągłym oskrzydlały kołem,
W słońcu girlandy niby z kwiatów plotła
I na powietrze rzucała niedbale
Perły – jaśminy i maki – korale.
Błękit się cały zdawał uśmiechniony,
Pełny języków złotych niby fala.
Jak atłas, który bierze różne tony
I drżąc swe hafty gwiaździste zapala –
Tak niebo za Nią od północnej strony
Gwiazdy swoimi łyskające z dala,
Różnym się dało gwiazdom pozłacanym
Ukazać... w ogniu, od zorzy rumianym”.

З чарівністю Словацький представив Пресвяту Діву Марію у
віфлеємській стайні:
„Przyleciały wróbelki
Do Panny Zbawicielki
Cantantes...
Przyleciały łańcuchy
Łabędzi, srebrne puchy
Mutantes...
Puchu wzięła troszeczkę,
Zrobiła poduszeczkę
Dzieciątku...
Potem Go położyła
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„...moja piękna Przenajświętsza,
Bez Ciebie nigdy sam
		
nie zmartwychwstanę
W ten świat, który się podług blasków
spiętrza.
Ty, przez jutrzenki widziana różane,
W miesiąców złote utopiona wnętrza,
Ciągle mię wznosisz do się, różo złota,
Zawsze widziana w przededniach
			
żywota!”

Przyjdzie godzina, że ich dzieci dzieci
Nad plonem tego czasu wzniosą lament;
Lecz teraz wszystko jak liść z drzewa leci,
Kościołów krew nie broni i sakrament;
Kagańcem swoim śmierć kościana świeci,
A przed nią czarne dusze lecą w zamęt;
I nad tym wszystkim stoję – ja, królowa,
I patrzę ze skał moich... z Poczajowa.
Przychodzą matki w śmiertelnej koszuli
I przed ołtarzem moim klęczą krwawe;
Ta krzyczy: Wczoraj syn mój legł od kuli,
O, wskrześ go, wskrześ go! – druga woła:
Ave!
Płód mój nożami z żywota wypruli,
Poskarż się za mnie! – trzecia mi na ławę
Rzuciła parę niedoszłego płodu,
Prosząc: Nakarm je, bo umarły z głodu...

Адже найповніше виступає в
поезії Словацького культ Матері
Божої, як Цариці Польщі. Поет
розумів, що поляки – це дійсно «слуги
Марії», і нагадував, як це у найважчі
хвилини, у роки безнадійної боротьби
Конфедератів Барських за визволення
з іноземного гніту, наш народ покладав
надію – в небі:

We mgłach srebrzystych, gdy stepem
		
przechodzę,
Spotykam jakieś jęczące gromady;
Ludzie okropni bez rąk są jak wodze
Tym, co na rękach pełzają jak gady;
Inni... umarli zostają na drodze
I są zabójcom strasznym jako ślady;
Inni bez twarzy wzdychają z rozpaczą,
Bez ust się modlą i bez oczu plączą.

„Nigdy z królami nie będziem w aliansach,
Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi;
Bo u Chrystusa my na ordynansach
Słudzy Maryi!”

O siostro moja! morem ja owiana
I czarna dymem smętnego jałowcu,
Do mego Dziecka krwawego i Pana
Każę się często nieść... i na grobowcu
Siedząc, mam dziatek umarłych kolana
Pełne – nie mówię, na jakim manowcu
Zbierałam kwiaty ludzkie nieszczęśliwe,
Lecz On je widzi u nóg – te nieżywe...

I sianem Go nakryła
W żłobiątku”.
Непорочна є не лише Красою, яка
приковує своєю чарівністю – Вона
є надійною дорогою до неба. Поет
стверджує це виразно:

Отже, коли не тільки конфедерати,
але і все беззахисне польське населення
гинуло в страшній гайдамацькій різні,
яка нагадує страхіттям хіба що тільки
німецьку жорстокість з останньої війни
– тоді страждала і «цариця помираючих»
– Мати Божа:
„Królestwo moje, rzekła Matka czarna,
Wyniszczone jest mieczem i płomieniem;
Ptaszęta małe, gdy lecą po ziarna,
Znajdują pola siane kul nasieniem.
Ja jestem matka ludzi gospodarna,
Zbieram, co sieją... i nad pokoleniem
Umarłych – moje wysłałam anioły,
Męczennikami napełniać stodoły.

I taką ma twarz, jaką w Nazarecie,
Kiedy się żegnał ze mną, mówiąc:
Matko, Idę już umrzeć!...”
Після багатьох років іноземного
гніту, поляки піднялися третій раз на
боротьбу за свободу, і над Варшавою
розгорілася Заграва Листопадової Ночі
1830 року. Тоді, як грім, пролунав Гімн
Словацького:
„Bogarodzico! Dziewico!
Słuchaj nas, Matko Boża!
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кланяючись перед величчю духа поета.
«Великого люду кров» переважила
шальку Божої справедливості й на
це повернення поета Цариця Польщі
здійснила його мрії про вільну
Батьківщину. Свобода, за якою тужив,
про яку боровся у своїх творах,
прийняла його на своє лоно. Спочив
Цей самий спів: «Bogarodzico! Dzie- на Вавелі біля польських королів, як
wico!» прозвучав у 1410 році на полях рівний їм духом. Нині вже щоденно на
Ґрюнвальду. З цією піснею на вустах, його гробницю – як згадка колишньої
люблячі свободу загони польського і святості Речі Посполитої, як відлуння
литовського лицарства, тоді розгромили переможної пісні з ґрюнвальських
залізну навалу германського наїзду. полів – прориваються звуки хейналу з
Після чотирьох сторіч народ уже костелу Пресвятої Діви Марії, до якої
керував свої думки до останніх днів
розривав, накинені на них, пута:
свого сумного життя, спроваджуючи
Її постать, як Пані Слова на сторінки
„Do broni, bracia! do broni!
«Царя-Духа» («Król-Duch») – останOto ludu zmartwychwstanie
нього свого твору…
Z ciemnej pognębienia toni,
Z popiołów Feniks nowy
Томаш Йоделка-Бужецький
Powstał lud – błogosław, Panie!
Niech grzmi pieśń jak w dzień
[*] Ця стаття мала вийти у
			
godowy.
квітневому числі «Лицаря Непорочної»
в 1949 році на соту річницю від
Bogarodzico! Dziewico!
дня смерті Словацького. Однак, у
Słuchaj nas. Matko Boża,
кульмінаційному періоді сталінізму,
To ojców naszych śpiew.
цей текст не міг подобатися цензурі
Wolności błyszczy zorza,
– статтю всю закреслили. Сторінки з
Wolności bije dzwon
перекресленнями цензора (червоним
I wolnych płynie krew.
олівцем) зберіг собі як особливе siBogarodzico!
gnum terporis… Цю статтю «Лицар
Wolnego ludu krew
Непорочної»
надрукував лише в
Zanieś przed Boga tron”.
180-річницю від дня народження
Цього разу, однак, торжествувало поета, яка минула 4 вересня 1989 року
насильство, хоча «вільних кров» («Лицар Непорочної» ч. 10 (400) від
(«wolnych krew») пливла дуже міцно. жовтня 1989 р., стор. 288-290).
Повстання було придушене через
переважаючі сили загарбника і
Словацький, котрий у березні 1831 р.
виїхав з урядовою місією до Парижа
і Лондона, вже не повернувся до
улюбленої Батьківщини. Помер вдалині
від родинних сторін – у Парижі. Лише
в 1927 році повернувся до Польщі
– прахом. Не дочекався визнання за
життя – отримав честь і славу після
смерті. Уся Польща – така довга і
широка – схилилася, сповнена пошани,
To ojców naszych śpiew.
Wolności błyszczy zorza,
Wolności bije dzwon,
Wolności rośnie krzew.
Bogarodzico!
Wolnego ludu śpiew
Zanieś przed Boga tron”.
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Університет

«КНЯЗЬ КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ
ОСТРОЗЬКИЙ В ІСТОРІЇ
ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ»

2010-й рік рішенням газети
«День» та колективу Національного
університету «Острозька академія»
(затверджено на засіданні вченої
ради НаУОА від 28 січня 2010 року)
присвячений постаті великого, проте
ще мало відомого українського князя
Костянтина Івановича Острозького.
У Національному університеті
«Острозька академія» 25 листопада
2010 р. відбулася Всеукраїнська
наукова
конференція
«Князь
Костянтин Іванович Острозький
в
історії
Центрально-Східної
Європи», присвячена 550-річчю з дня
народження князя.
У заході взяли участь провідні
науковці-історики з усіх куточків
України, які обговорили постать
Острозького з різних точок зору. Князь
Костянтин Іванович Острозький був
одним з найвидатніших полководців і
політичних діячів минулого України.
Він виграв велику кількість битв, деякі
з яких мали міжнародне значення.
Завдяки його діянням центральносхідна Європа має європейське обличчя.
Він сприяв утвердженню в Україні
Магдебурзького права й ренесансної
культури. При цьому намагався
зберігати традиції, що існували на
українських землях. Зокрема, зробив
чимало для збереження й розвитку тут
православ’я, водночас пристосовуючи
його до умов ранньомодерних часів.
У вступному слові Ігор Пасічник,
ректор НаУОА, сказав цікаве запитання:

«Чому Костянтин Івнович Острозький
був ампутований східними сусідами?»
Зокрема,
російська
історіографія
намагалася не звертати увагу на
цього діяча. Адже він розгромив
багатотисячну російську армію під
Оршею, врятувавши Велике князівство
Литовське від російської окупації.
Кандидат історичних наук Ігор
Мицько говорячи на тему «Князь
Костянтин Івнович Острозький і
львівські українці» підкреслив, що
гетьман поніс велику заслугу для
відновлення православної єпархії у
Львові.
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Микола
Бендюк,
художникреставратор Державного історикокультурного заповідника м. Острога
представив «Предмети декоративноужиткового мистецтва, що пов’язані
з особою князя К.І. Острозького»,
використовуючи у своєму виступі
мультимедійну презентацію.
Микола
Манько,
заступник
директора
з
наукової
роботи
Державного
історико-культурного
заповідника м. Острога розповів про
«Меморіальну дошку в честь князя
Костянтина Івановича Острозького
(Острог, 1933)».
Дмитро Борилюк, аспірант кафедри
історії НаУОА, розкрив тему «Володіння
Костянтина Івановича Острозького у
південно-східній Волині».
Наступний доповідач, о. ВітольдЙосиф Ковалів, настоятель римокатолицької парафії Успіння Пресвятої
Діви Марії в Острозі, представив
тему «Гетьман Костянтин Іванович
Острозький в польській історіографії».
Тарас
Вихованець,
заступник
директора Нетішинського краєзнавчого
музею з наукової роботи, говорив про:
«Лист Костянтина Острозького до
Юрія Радзивіла від 26 травня 1531
року: зауваги на полях «посмертного»
послання князя».
Кандидат
філосоських
наук
Лариса Квасюк, завідувач кафедри
документознавства та інформаційної
діяльності НаУОА, представила тему:
««Книжиця в шести розділах» (Острог,
1580) як пам’ятка антикатолицької
полеміки». (До речі нелогічний
і
агресивний
заголовок
цього
реферату викликав обурення одного
з участників конференції, котрий
сказав, що немає «антикатолицької
або антиправославної полеміки» –
є полеміка між православними і
католиками.

Волання з Волині ч. 6 (97)

Останню тему, «Острозька волость
в кінці XVII – першій чверті XVIII ст.»,
представив Микола Бурик, аспірант
кафедри Історії НаУОА.
Надіюсь, що конференція в Острозі
хоча дещо спричиниться, що ім’я
Костянтина Івановича Острозького,
цього видатного діяча, вийде з забуття.
Цей полководець і діяч цікавий з
огляду на наші євроінтеграційні
перспективи (від яких не можна
нам відмовлятися). К.І. Острозький
сприймається в Польщі й Литві –
центральноєвропейських країнах, що
стали членами Європейського Союзу –
як їхній герой. Також для національно
свідомих білорусів Костянтин Іванович
вважається найбільшим національним
героєм.
Михайло Ковалюк
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Спадщина

„РУСЬКИЙ СЦИПІОН”
– ГЕТЬМАН КОСТЯНТИН
ІВАНОВИЧ ОСТРОЗЬКИЙ
У ПОЛЬСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ [*]

Костянтин Іванович Острозький,
гетьман
найвищий
литовський,
молодший син Івана Васильовича
Острозького і, невідомо як мала на ім’я,
дочки князя Івана Бєльського з роду
Ґєдиміновичів, є незвичайно барвистою
постаттю, яку описують старопольські
й сучасні польські історики.
„РУСЬКИЙ СЦИПІОН”
Польський король Зиґмунт І
Старий, під впливом найбільш вдалої
перемоги, отриманої Костянтином
Івановичем Острозьким над татарами
над річкою Ольшаницею у січні 1527
року, у привілею, наданому гетьману,
відзначив, що „słusznie może i powinien być [on] porównywany nie tylko
z wodzami naszego wieku, lecz także
z wszystkimi starożytnymi tego rodzaju ludźmi...” (“його можна і потрібно
порівнювати не лише з полководцями
нашого століття, але також з всіма
колишніми цього роду людьми...”)
[1]. Згідно Томаша Кемпи власне в
цьому королівському записі потрібно
бачити генезис прізвиська гетьмана
Острозького – “Руський Сципіон”,
котрий пізніше був розміщений на
його надгробнику в Печерській Лаврі в
Києві [2], а в ХХ столітті потрапив до
заголовку його біографії.
До ІІ світової війни вийшла в 1929 р.
біографія гетьмана авторства Валеріана
Харкевича [3] під заголовком “«Руський
Сципіон» Костянтин Іванович князь
Острозький” („«Scypion Ruski» Kon-

Битва під Оршею. Картина невідомого
маляра
Фот. Архів

stanty Iwanowicz książę Ostrogski”)
(Вільно 1934).
Костянтин Іванович Острозький,
будучи одним із найвидатніших
литовських полководців, провів аж
шістдесят дві битви, з них лише дві
можна рахувати за тотальні поразки.
Тому
його
називали
“Руським
Сципіоном”,
або
“Литовським
Сципіоном”.
У
старопольській
літературі обдарували його назвами
„drugiego Annibala” (“другий Гіннібал”),
а також „mężem trudno wysławionej
dzielności” [4].
Поет Шимон Пекалід (Пенкаля)
[5] в поемі „De bello Ostrogiano” –
“Про Острозьку війну під П’яткою з
Низовцями” (1600) вмістив панегірик
на честь Костянтина Івановича
Острозького, в якому гетьмана називає
Гектором, Ахіллесом і Геркулесом.
Отже, тодішній літописець оцінював
його, що він не мав собі рівних серед

стор. 38

Листопад-Грудень 2010 р.

тодішніх полководців [6]. Не схильний
до голослівних похвал Йодок-Людвік
Децій [7] писав: „Jest rzeczą powszechnie znaną, że sławny po wszystkie czasy
człowiek i wódz Konstanty Ostrogski
był w podobny sposób oczerniany przez
swych wrogów [8], ale od zarzutów oczyściło go całkowicie nienaganne życie i
rany odniesione w obronie chrześcijaństwa. Gdyby przyszło mi spisać należące
się temu mężowi pochwały, to one same
tylko wypełniłyby sporą książkę” [9] (“Це
загально відома річ, що славнозвісна
у всі часи людина і полководець
Костянтин Острозький був у подібний
спосіб обмовлений своїми ворогами, але
від закидів його цілковито очистило
бездоганне життя і рани, отримані
в обороні християнства. Коли б мені
прийшлося списати належні тому
мужу похвали, то вони самі заповнили
б велику книжку”).
ПОСТАТЬ КОСТЯНТИНА
ІВАНОВИЧА ОСТРОЗЬКОГО
В СЛОВНИКОВИХ ПУБЛІКАЦІЯХ
Багато інформацій про гетьмана
Костянтина Івановича Острозького
знаходимо в біорграфії авторства
Збислава
Войтков’яка
[10]
в
“Польському Біографічному Словнику”
(„Polski Słownik Biograficzny”).
У книжці „Poczet Hetmanów
Rzeczypospolitej.
Hetmani
litewscy”
(“Почет Гетьманів Речі Посполитої.
Гетьмани литовські”), за редакцією
Мірослава Нагєльського (Варшава,
2006), гетьману Костянтину Івановичу
Острозькому
присвячений
розділ,
написаний Генриком Люлевичем.
ПУБЛІКАЦІЇ ТОМАША КЕМПИ
Найбільше і найширше в останній
час про князя Костянтина Івановича
Острозького писав Томаш Кемпа [11].
У своїй праці під заголовком „Dzieje rodu Ostrogskich” (“Історія роду
Острозьких”), він присвятив йому
цілий її другий розділ [12]. Наприкінці
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цього розділу читаємо: „Śmierć Konstantego Ostrogskiego była wielkim
ciosem dla litewskiego stronnictwa dążącego do ściślejszej integracji Litwy
z Królestwem Polskim. Zabrakło teraz
osoby z Dużem autorytetem oraz realną władzą, która mogłaby stawić czoło
tendencjom separatystycznym w Wielkim Księstwie Litewskim. Na Litwie w
tym czasie zaczyna się era niczym nieskrępowanej władzy Olbrachta Gasztołda, a częściowo też Radziwiłłów. (…)”
(“Смерть Костянтина Острозького
була великим ударом для литовської
партії, яка прямувала до щільної
інтеграції Литви з Королівством
Польським. Тоді бракувало особи з
Великим авторитетом, а також
реальною владою, яка могла б ставити
чоло сепаративним тенденціям у
Великому Литовському Князівстві. На
Литві у той час розпочинається ера
нічим необмеженої влади Ольбрахта
Ґаштолда,
а
частково
також
Радзивиллів. (...)”) [13].
Ширше
на
тему
значення
Костянтина Івановича Острозького для
православ’я написав Томаш Кемпа в
статті „Działalność hetmana Konstantego Iwanowicza Ostrogskiego na polu
prawosławia” (“Діяльність гетьмана
Костянтина Івановича Острозького
на ниві православ’я”) в “Білоруських
Історичних Зошитах” („Białoruskie
Zeszyty Historyczne”) [14]. Гетьман
найвищий
литовський
Костянтин
Іванович Острозький відіграв вагому
роль в історії православ’я на руських
землях і на Литві. Завдяки йому,
Острозькі здобули передове положення
серед інших руських княжих родин,
чого виразом були, зокрема, меценат і
опіка над Православною Церквою [15].
ПРАЦІ З ІСТОРІЇ ВІЙСЬКОВОЇ
СПРАВИ (БАТАЛІСТИКИ)
На увагу заслуговують також праці з
історії військової справи (баталістики).
Тут потрібно згадати опрацювання, що
торкаються окремих війн, баталій і
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У ньому були строфи, присвячені
Костянтину Івановичу Острозькому,
про якого королівський секретар
написав, що об’їжджаючи на своєму
коні королівські війська, що готувалися
до битви, заохочував до бою повільних,
а стримував дуже зухвалих. Отже,
Ян Дантишек представив гетьмана
Острозького не лише як відважного, але,
передусім, як мудрого і відповідального
полководця. Цю оцінку католицького
духовного, прекрасного дипломата і
поета, про Острозького підтверджують
також тодішні літописці, описуючи хід
битв, проведених князем Костянтином,
особливо з татарами [22].
Дуже
цікавим
питанням
є
портрет князя Костянтина Івановича
Острозького.
Зображення
князя
Костянтина Івановича Острозького на
образі “Битва під Оршею” є єдиною
сучасною оригінальною і збереженою
до
нині
подобизною
гетьмана.
Острозький показаний на цьому образі
тричі, тому що художник представив
три чергові фази битви. Ці зображення
докладно описав Томаш Кемпа у
своїй монографії, присвяченій родові
Острозьких [23].
Відома є копія позірного портрету
Костянтина Івановича Осрозького,
що походить з XVIII століття, а нині
знаходиться в Мінську. На цьому
портреті показана уся фігура гетьмана
з булавою і з шаблею на боці. Томаш
Кемпа коментуючи цей портрет
написав: „Nie ulega jednak wątpliwości,
że malując podobiznę hetmana, anonimowy twórca portretu posłużył się rysami i
«posturą» jego syna Konstantego Wasyla
Ostrogskiego (…)” (“Безсумнівно, що
малюючи подобу гетьмана, невідомий
творець портрета скористався рисами
КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ
і «зовнішністю» його сина Костянтина
ОСТРОЗЬКИЙ У ЛІТЕРАТУРІ
З нагоди шлюбу короля Зиґмунта Василя Острозького (...)”). Свою думку
І Старого з Боною Сфорцею, Ян Томаш Кемпа спер на порівнянні образу
Дантишек [21] написав довгий з іншими портретами князя Костянтина
поетичний твір під заголовком „Epi- Василя Острозького [24].
У колекції Музею Палацу у Вілянові
thalamium Reginae Bonae”, який
знаходиться
портрет
посвятив новій королеві Польщі. (Варшава)

битв, а саме праці Станіслава Гербста
[16] „Bitwa pod Wiedroszą 1500
roku” (“Битва під Ведрошею 1500
року”) [17], „Wojna moskiewska 15078” (“Московська війна 1507-8”) [18],
праця цього ж письменника спільно з
М. Валіцьким під заголовком „Obraz
bitwy pod Orszą. Dokument historii sztuki
i wojskowości XVI w.” (“Образ битви під
Оршею. Документ мистецтвознавства
і військової справи XVI ст.” – Варшава,
1949) [19].
У багатьох публікаціях, присвячених
оршенській вікторії
– переможній
битві під Оршею – її головним героєм
є гетьман князь Костянтин Іванович
Острозький. У цій битві Острозький
прославився тому, що справно втягнув
чисельніші московські військові загони
в засідку і, використовуючи теренові
можливості, а також координуючи
різного роду війська, допровадив до
перемоги. В одному з популярних
видавництв Ярослав Кравчик писав,
що битва під Оршею „sroga to była, a
sławna batalia: szarżowali stalowi jeźdźcy, harowała szara piechota, grały armaty (jedna przyjechała nad Dniepr wprost
z pracowni Albrechta Dürera!). A kniaź
Konstanty Ostrogski potrafił to wszystko zgrabnie poskładać w mocną pięść,
która ciężko znokautowała moskiewskie
pułki” (“Жорстока це була, але славна,
баталія: атакували стальні вершники,
важко працювала піхота, гриміли
гармати (одна приїхала над Дніпро
прямо з майстерні Альбрехта Дюрера!).
А князь Костянтин Острозький зумів
це все вміло поскладати в міцну руку,
яка міцно нокаутувала московські
полки”) [20].
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Костянтина Івановича Острозького, політика, полководця і мецената
намальований невідомим польським культури на руських землях Великого
художником. Полотно походить з кінця Князівства Литовського.
або початку XVII і XVIII століть [25].
Часто
в
різних
публікаціях
о. Вітольд-Йосиф Ковалів
помиляють
портрети
Костянтина
Івановича Острозького з Костянтином Примітки:
Василем Острозьким. Наприклад,
у
популярному
видавництві, [*] Реферат виголошений 25 листопада
присвяченому битві під Оршею, 2010 р. під час Всеукраїнської наукової
опублікованому
як
доповнення конференцієї «Князь Костянтин Іванович
(додаток) до варшавського щоденника Острозький в історії Центрально-Східної
„Rzeczpospolita” (“Річ Посполита”), Європи», яка була присвячена 550-ої річниці
замість
портрета
Костянтина народження князя.
Івановича Острозького бачимо портрет [1] Див.: A. Przeździecki, „Jagiellonki Polskie
w XVI wieku. Obrazy rodziny i dworu ZygmunКостянтина Василя Острозького [26].

ta I i Zygmunta Augusta, królów polskich”, t. 2,
Kraków 1868, s. 43.
[2] Див.: Tomasz Kempa, „Działalność hetmaЗАКІНЧЕННЯ
na Konstantego Iwanowicza Ostrogskiego na
До нині в літературі чимала polu prawosławia”, [in:] „Białoruskie Zeszyty
сум’яття щодо походження князів Historyczne”, t. 12, 1999, s. 5-21. //
Острозьких. Стисло дискусію на http://kamunikat.fontel.net/www/czasopisy/
цю тему представив Томаш Кемпа bzh/12/12art_kempka.htm
у своїй монографії роду Острозьких [3] Валеріан Харкевич (Walerian Charkie[27]. Ймовірно подальші дискусії і wicz) (нар. 1890, пом.24 червня 1950 в
дослідження – особливо над історією Лондоні) – польський історик, політичний
генеалогії та історичної свідомості публіцист, поет. Випускник Університету
у Великому Князівстві Литовському Стефана Баторія у Вільні (Вільнюсі) – у
в XVI ст. – відкриють нові факти з 1928 р. захистив докторську дисертацію.
життя великого гетьмана литовського У міжвоєнний період був пов’язаний із
Костянтина Івановича Острозького. місцевим середовищем консерваторів.
Також користування з деяких джерел Публіцист вільненського «Слова». Приймав
вимагає особливої уваги – одним із участь у Вересневій кампанії 1939 року.
дотеперішніх недоліків досліджень Наступно в радянському полоні – в таборі
є майже загальне користування з в Козельську, потім в Ґрязівці. Від осені
перевидання, а не з першодруку. Так 1941 р. в армії ген. Андерса. Там працював,
зокрема, як керівник Бюро Історичних
діється, наприклад, з найважливішим Досліджень.
Після війни в еміграції
твором Мацея Стрийковського, яким у Великобританії. Перший редактор
є „Kronika polska, litewska, żmudzka тижневика «Від А до Z». Будучи істориком
i wszystkiej Rusi” (“Хроніка польська, займався релігійними відносинами у
литовська, жмудська і всієї Русі”) – її Великому Князівстві Литовському у XVIтекст виданий у 1846 р. відрізняється XVII ст., рубіжною магнатерією, історією
у багатьох деталях від королівського поляків у період ІІ світової війни.
видання з 1582 року [28].
[4] Henryk Lulewicz, „Konstanty OstrogПостать Костянтина Івановича ski herbu własnego (ok. 1460-1530) hetman
Острозького залишається дещо в тіні najwyższy”, [in:] „Poczet Hetmanów Rzeczyвеликого сина – Костянтина Василя pospolitej. Hetmani litewscy”, pod redakcją
[29]. Проте є багато джерел, які, маймо Mirosława Nagielskiego, Warszawa 2006, s.
надію, дадуть можливість створити 22-36.
цілісний портрет того визначного [5] Шимон Пекалід або Пенкаля (Szymon
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Pekalides vel Pękala) (нар. бл. 1567, пом.
після 1616) – польсько-латинський поет XVI
століття. Син райці міста Олькуша Тобіаша
Пенкалі й Анни Старчиновської. У 1585
записався до альбому Краківської Академії.
Автор твору „De bello Ostriogiano”. Пекалід,
котрий опинився в колі жителів м. Острога
«став русином» („Ruthenus factus”). Див.:
Natalia Jakowenko, „Jaka wojnę opisuje Szymon Pekalides w poemacie «De bello Ostrogiano (1600)»”, [in:] „Łacina jako język elit”,
koncepcja i redakcja naukowa Jerzy Axer,
Warszawa 2004, s. 271-293; Наталя Яковенко.
«Паралельний світ: Дослідження з історії
уявлень та ідей в Україні XVI-XVII ст.». –
Київ, 2002. – С. 157-188.
[6] Див.: Jodok Ludwik Decjusz, „Księga o
czasach Zygmunta”, Warszawa 1960, s. 68.
[7] Йодок (Юстус) Децій (Jodok (Justus)
Ludwik Decjusz) (бл. 1485-1545), відомий
також, як Йост Людвіг Діц (Jost Ludwig
Dietz) – родом з Альзації краківський
дипломат, фінансист і секретар короля
Зигмунта І Старого, пізніше його радник і
зверхник коронного монетного двору. Автор
тритомного твору «Про древність поляків»
(„O starożytności Polaków” – „De vetustatibus
Polonorum”), в якому пов’язує найдавнішу
історію Польщі з образом початкової історії
народів Європи.
[8] Йдеться про групу литовських магнатів
ворожих Острозькому та іншим русинам.
У 20-их рр. XVI ст. до найбільших
політичних суперників гетьмана належав
віленський воєвода і литовський канцлер
Ольбрахт Марцінович Ґаштолд. Він не
вагався звинуватити князя Костянтина у
спробі замаху стану на Литві і замислам
проти Зигмунта І Старого разом з великим
князем московським Василем ІІІ. Зигмунт І
Старий та королева Бона не повірили у ті
безподставні оскарження.
[9] Див.: Jodok Ludwik Decjusz, „Księga o
czasach Zygmunta”, Warszawa 1960, s. 78-79.
[10] Збислав Войтков’як (Zbysław Wojtkowiak) – професор Університету Адама
Міцкевича в Познані, працівник Закладу
Джерелознавства і Допоміжних наук історії.
[11] Томаш Кемпа (Tomasz Kempa) (нар.
у Бидґощі в 1969 р.) – полський історик.
Закінчив історичні студії в Університеті
Міколая Коперніка в Торуні в 1988-1993 рр.
Його науковим керівником (також під час
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писання докторської дисертації) був проф.
Станіслав Александрович. У 1994-1998 рр.
навчався і захистив докторську дисертацію
з історії в січні 1998 р. на тему „Mikołaj
Krzysztof Radziwiłł Sierotka (1549-1616),
wojewoda wileński”. Від того часу працює
ад’юнктом в Інституті Історії і Архівістики
Університету Міколая Коперніка в Торуні.
Опублікував більше 50 наукових публікацій,
переважно статей, у тому числі також 3
книжки: „Konstanty Wasyl Ostrogski (ok.
1524/1525-1608), wojewoda kijowski i marszałek ziemi wołyńskiej” (Toruń 1997); „Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka (1549-1616),
wojewoda wileński” (Warszawa 2000); „Dzieje rodu Ostrogskich” (Toruń 2002).
[12] Див.: Tomasz Kempa, „Dzieje rodu
Ostrogskich”, Toruń 2002, s. 15-51.
[13] Там само, стор. 51.
[14] Див.: Tomasz Kempa, „Działalność hetmana Konstantego Iwanowicza Ostrogskiego
na polu prawosławia”, [in:] „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, t. 12, 1999, s. 5-21. //
http://kamunikat.fontel.net/www/czasopisy/
bzh/12/12art_kempka.htm
[15] Багато на цю тему раніше писав
Казимир Ходиницький (Kazimierz Chodynicki) у своїй праці „Kościół Prawosławny a
Rzeczpospolita Polska 1370-1632”, Варшава,
1934 (репринтне видання: Orthdruk –
Білосток, 2005).
[16] Станіслав Гербст, псевдонім Хробот
(Stanisław Herbst, pseud. Chrobot) (нар. 12
липня 1907 р. в Раквере (Rakvere, Естонія)
пом. 24 червня 1973 р. у Варшаві) –
польський історик, професор Варшавського
Університету та Військової Політичної
Академії, голова Польського Історичного
Товариства.
[17] Stanisław Herbst, „Bitwa pod Wiedroszą
1500 roku”, [in:] „Wieki średnie. Prace ofiarowane Tadeuszowi Manteufflowi”, Warszawa
1962.
[18] Stanisław Herbst, „Wojna moskiewska
1507-8”, [in:] „Księga pamiątkowa ku czci
Oskara Haleckiego”, Warszawa 1935.
[19] Stanisław Herbst, M. Walicki, „Obraz bitwy pod Orszą. Dokument historii sztuki i wojskowości XVI w.”, [Rozprawy komisji Historii
Kultury i Sztuki, t. 1], Warszawa 1949.
[20] Див.: Jarosław Krawczyk, „Przez Orszę
do Europy” [in:] „Orsza rok 1514”, dodatek do
„Rzeczpospolita” nr 72 z 25 marca 2006 r. //
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http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/bitwy_060325/bitwy_a_1.html
[21] Ян Дантишек (Jan Dantyszek, łac. Dantiscus), властиво Йоганн(ес) фон Гефен
(Johann(es) von Hoefen) гербу Дантишек,
прізвисько Фляхсбіндер (Flachsbinder)
(нар. 1 листопада 1485 в Ґданську, пом. 27
жовтня 1548 в Лідзбарку-Вармінському
–
польський
мандрівник,
дипломат,
хелмінський єпископ, який резидував у
Любаві (від 1530), вармінський єпископ
(1537), польсько-латинський поет епохи
Відродження, королівський секретар, писав
любовні елегії. Найбільш відомий твір
Дантишка – це метафізичний «Надгробник
собі самому» ( „Nagrobek sobie samemu”).
Перший в історії польської дипломатії
посол.
[22] Див.: W. Pociecha, „Królowa Bona
(1494-1557). Czasy i ludzie Odrodzenia”, t. 1,
Poznań 1949, s. 236; A. Gwagnin, „Z Kroniki
Sarmacyi Europskiey”, Kraków 1860, s. 145;
Tomasz Kempa, „Dzieje rodu Ostrogskich”,
Toruń, 2002, s. 35.
[23] Див.: Tomasz Kempa, „Dzieje rodu
Ostrogskich”, Toruń, 2002, s. 32-33. Na temat
obrazu zobacz też: S. Herbst, M. Walicki, dz.
cyt., s. 42; Zdzisław Żygulski jun., „«Bitwa
pod Orszą» – struktura obrazu”, [in:] „Rocznik Historii Sztuki” 1981, t. 12, s. 85-132; J.
Białostocki, „Zagadka «Bitwy pod Orszą»”,
[in:] „Biuletyn Historii Sztuki” 1955, s. 80-98.
[24] Див.: Tomasz Kempa, „Dzieje rodu
Ostrogskich”, Toruń 2002, s. 33.
[25] Див.: Wojciech Kalwat, „Konstanty
Ostrogski (ok. 1460-1530) – Scypion ruski i
litewski”, [in:] „Silva Rerum” //
h t t p : / / w w w. w i l a n o w - p a l a c . p l / i n d e x .
php?enc=282 Zob.: Wojciech Kalwat, „Konstanty Ostrogski (ok. 1460-1530) – Scypion
ruski i litewski”, [in:] „Silva Rerum” //
h t t p : / / w w w. w i l a n o w - p a l a c . p l / i n d e x .
php?enc=282
[26] Див.: „Bohaterowie dramatu”, [in:] „Orsza rok 1514”, dodatek do „Rzeczpospolita” nr
72 z 25 marca 2006 r. //
http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/bitwy_060325/bitwy_a_1.html
[27] Див.: Tomasz Kempa, „Dzieje rodu
Ostrogskich”, Toruń, 2002, s. 5-7.
[28] На цей і інші недоліки звернув увагу
Збислав Войтков’як. Див.: Dariusz Dąbrowski, „Romanowicze w «Kronice polskiej, li-
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tewskiej, żmudzkiej i wszystkiej Rusi» Macieja
Stryjkowskiego (ze szczególnym uwzględnieniem kwestii genealogicznych). Przyczynek do
badań nad dziejami genealogii i świadomości
historycznej w Wielkim Księstwie Litewskim w
XVI wieku”, [in:] „Senoji Lietuvos Literatūra”,
22 knyga, 2006, s. 143-183. //
http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa0001:J.04~2006~ISSN_1822-3656.N_22.
PG_143-183/DS.002.2.01.ARTIC
[29] Див.: Сергій Махун. „Князь Костянтин
Іванович Острозький: неймовірні зигзаги
біографії «Руського Сципіона»”. // «День» ч.
206 від 14 листопада 2003 р. //
http://www.art.lutsk.ua/art/ostrog/tkt9.htm
Сергій Махун. „«Вихованець Марса»
знайшов останній притулок у Києві. Князь
Костянтин Іванович Острозький: у тіні
сина”. // «Дзеркало тижня» ч. 20 (548) від
28 травня – 3 червня 2005 р. //
http://www.dt.ua/3000/3150/50125/
Література:
„Bohaterowie dramatu”, [w:] „Orsza rok 1514”,
dodatek do „Rzeczpospolita” nr 72 z 25 marca
2006 r. //
http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/bitwy_060325/bitwy_a_1.html
Dariusz
DĄBROWSKI,
„Romanowicze
w «Kronice polskiej, litewskiej, żmudzkiej i
wszystkiej Rusi» Macieja Stryjkowskiego (ze
szczególnym uwzględnieniem kwestii genealogicznych). Przyczynek do badań nad dziejami
genealogii i świadomości historycznej w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI wieku”, [w:]
„Senoji Lietuvos Literatūra”, 22 knyga, 2006,
s. 143-183. //
http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa0001:J.04~2006~ISSN_1822-3656.N_22.
PG_143-183/DS.002.2.01.ARTIC
Jodok Ludwik DECJUSZ, „Księga o czasach
Zygmunta”, Warszawa 1960.
Stanisław HERBST, „Bitwa pod Wiedroszą
1500 roku”, [w:] „Wieki średnie. Prace ofiarowane Tadeuszowi Manteufflowi”, Warszawa
1962.
Stanisław HERBST, „Wojna moskiewska
1507-8”, [w:] „Księga pamiatkowa ku czci
Oskara Haleckiego”, Warszawa 1935.
Wojciech KALWAT, „Konstanty Ostrogski (ok.
1460-1530) – Scypion ruski i litewski”, [w:]
„Silva Rerum” //
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spolitej. Hetmani litewscy”, pod redakcją Miphp?enc=282
Tomasz KEMPA, „Działalność hetmana Kon- rosława Nagielskiego, Warszawa 2006.
stantego Iwanowicza Ostrogskiego na polu A. PRZEŹDZIECKI, „Jagiellonki Polskie w
prawosławia”, [w:] „Białoruskie Zeszyty Hi- XVI wieku. Obrazy rodziny i dworu Zygmunta
I i Zygmunta Augusta, królów polskich”, t. 2,
storyczne”, t. 12, 1999, s. 5-21. //
http://kamunikat.fontel.net/www/czasopisy/ Kraków 1868.
Ignacy STEBELSKI, „Genealogia starożytbzh/12/12art_kempka.htm
Tomasz KEMPA, „Dzieje rodu Ostrogskich”, nego domu Jaśnie Oświeconych Xiążąt na
Ostrogu Ostrogskich […]”, [w:] Idem, „Dwa
Toruń 2002.
Henryk LULEWICZ, „Konstanty Ostrogski wielkie światła na horyzoncie połockim”, t. III:
herbu własnego (ok. 1460-1530) hetman naj- „Przydatek do Chronologii […]”, Lwów, 1867
wyższy”, [w:] „Poczet Hetmanów Rzeczypo- (pierwsze wyd. 1783 r.), s. 17-22.

Серед книжок

ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ДІАЛОГ
І ВІДБУДОВА ІМПЕРІЇ

XII том Бібліотеки Фундації св. для пізнання історії України, була праця
Володимира в Кракові Видавництво видатного історика Махайла Грушевського.
«Szwajpolt Fiol» (друк: Видавництво Власне Кордуба, вчитель Ґедройця, був
«Платан» («Platan») в Криспінові) видало учнем Грушевського. Михайло Сюдак
версію докторської праці Михайла Сюдака відмічає, що Грушевський у своїй праці в
під заголовком «Перспектива польсько- тринадцяти томах чітко показав культурні
українського діалогу в середовищі й політичні зв’язки України із Заходом.
паризької «Культури» в 1947-1991 роках. Звідси береться «переконання Ґедройця
Ґедройць, Мєрошевський, Лободовський» про європейськість України, яке пізніше
(Краків 2010). Праця написана під вирішило про проукраїнський вектор
науковим керівництвом проф. док. габ. політики, пропонованої середовищем
Володимира Мокрого і захищена на російської «Культури» навіть у той час,
філологічному факультеті Яґеллонського коли совєтські дослідники російської
Університету в 2006 році. Професор і української національностей, будуть
Мокрий автор післямови цієї публікації. намагатися довести, що Україна
Репрезентанти докторантури Михайла протягом століть розвивалася під
Сюдака були: проф. док. габ. Михайло впливом російської культури, а не
європейської, а західні науковці те
Лесів і проф. док. габ. Ярослав Поліщук.
У першому розділі праці Автор акцептували, з наукового пункту бачення
представив
бачення
польсько- теорії, сумнівно» (стор. 15).
Другий розділ показує різні дії на
українського порозуміння Єжого Ґедройця
в міжвоєнний період двадцятого століття, користь примирення поляків і українців в
звертаючи особливу увагу на студії з історії 1947-1991 роках. Автор книжки особливо
України Ґедройця. У 1930-1931 роках звернув увагу на значення «Української
Ґедройць, будучи студентом правничого Хроніки» і роль Єжого Стемповського;
факультету,
відвідував
семінари
з описав справу Симона Петлюри, справу
історії України, які вів у Варшавському генерала Павла Шандрука (даючи
університеті видатний український вчений заголовок: «З думкою про відновлення
проф. Мирон Кордуба. Це був час, коли правди в найновішій історії польськонайважливішим джерелом, яке служило українських відносин»). «Культура» також
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не ухилялася від важких справ, таких як:
проблеми батальйону «Nahtigal» і казні
польських професорів у 1941 році, а також
суперечність навколо участі українських
загонів у придушенні варшавського
повстання. За ініціативою Ґедройця в
1977 р. була опублікована «Декларація
в українській справі». Наступними
справами, які обговорювалися в цьому
розділі були такі: Значення звернення
еміграційних українських науковців до
Верховної Ради Радянського Союзу від
1967 року; Лист викладачів «Про нинішню
ситуацію в Україні», Заява «До братів
українців, литовців і білорусів» від 1986
р. (опубліковані в «Культурі» у 1987 р.);
Звернення до учасників варшавської
польсько-української конференції від 1990
року; Роль Церков в процесі польськоукраїнського
примирення;
Обходи
1000-ліття Хрещення Київської Русі;
Думки представників української еліти
на сторінках «Культури»; Прихильники
польсько-українського
примирення
нагороджені почесною Нагородою ім.
Яніни Лаврук. Автор книжки слушно
зауважив, що «внесок вищезгаданих
ініціатив, піднятих Єжим Ґедройцем кореспондента Мєрошевського, і навпаки,
для післявоєнного польсько-українського в проблемах, які торкаються України.
діалогу, який проходив як у Польщі, так і Автор праці сформулював такий висновок:
на еміграції, є безцінним» (стор. 89).
«Вплив думки Ґедройця був сильнішим. Як
Третій розділ цієї цінної публікації виникає з проведених досліджень, це він
показує літературний образ України, подав ідею і був ініціатором створення
особливо важливий для ознайомлення Центрально-Східноєвропейських Бригад;
поляків з українською культурою. виразні, однозначні й безкомпромісні
Особливу увагу присвячено Юзефу висловлювання в питаннях приналежності
Лободовському, як знавцю і пропагандисту Львова і Вільна до України і Литви також
літератури та історії України серед поляків. було ініціативою Ґедройця. Редактор був
«Питання післявоєнних кордонів у прихильником розпрограмування концепції
Центрально-Східній Європі в дискусії над нейтралізації Європи. Однак у жодній
розвитком польсько-українського діалогу і мірі ці факти не можуть зменшити
порозуміння» – це тема четвертого розділу. інтелектуального вкладу Мєрошевського
Відмова від територіальних вимог по в питанні бачення польської східної
відношенні до України була виразним політики» (стор. 146-147).
сигналом,
який
вислало
оточення
В останньому шостому розділі чітко
«Культури» до не багатьох середовищ представлено
«Концепцію
польської
української діаспори, які висловлювалися політики по відношенні до України в
про
необхідність
нав’язування публіцистиці Юліуша Мєрошевського».
партнерських
польсько-українських
У «Післямові» в обговорюваній праці
відносин.
проф. Володимир Мокрий запитує, чи Захід
У
п’ятому
розділі
показаний зрозуміє звернення Збіґнєва Бжезінського,
діалог Єжого Ґедройця з Юліаном щоб підтримувати незалежність України,
Мєрошевським. Михайло Сюдак взявся за яка знаходиться в небезпеці.
трудну роботу спробувати проаналізувати
вплив, який мав редактор Ґедройць на
о. Вітольд-Йосиф Ковалів
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Зі старого волинського літопису

ХРОНІКА ОСТРОЗЬКОЇ ПАРАФІЇ
[ANNUS DOMINI 1627-1629]
(продовження)

Za 5 kop gontuw po gr 7 uczini zł 1
gr 5.
Mąka do opłatkuw gr 3.
W roku 1627

15.

Kadzidła funt zł 1 gr 15.
Za osm funt[uw] wosku zł 4.
Za funt kadzidła zł 1 gr 18.
Od naprawi dwoch dzwonuw zł 1 gr

Za pas do dzwona gr 12.
Od naprawi klotky do zakristiei gr 10.
Praczce za rok cali zł 11.
Za 1900 [1] szib weneckich do kaplice
na bloni zł 44 gr [...].
Za funt kadzidła zł 1 gr 10.
Od wichędożenia lampy z turibularze[m] zł 1 gr 2.
Za 12 funtuw wosku zł 5 gr 18.
Nicziporowi za słup do krucifixa zł 1
gr 20.
Ciesli, co go wiprawił, zł 2 gr 15.
Mularzowi od wstawienia te[g]o krziża zł 1 gr 2.
Stolarzowi od ram do kaplice zł 8 gr
15.
Za dębine zł 2 gr 9.
Sklarzowi od robienia tich błon zł 35.
Za pręti do tich kwater zł 6 gr 18.
Na narożnice do tich kwater gr 16.
Za szrobi i gozdzie do [...] zł 2 gr 11.
Za gozdzie do wprawienia błon w kaplici zł 5 gr 18.
Chłopum co błoni od sklarza przeniesli gr 15.
Mularzowi, co wprawiał błoni zł 1 gr

12.

Za funt kadzidła na Boże Narodzeni[e]
zł 1 gr 15.
Za 8 funtuw wosku zł 4.
Item za wosku 36 funtuw zł 19 gr 6.
Od lampy i turibularza gr 24.
Za drotu funtuw 8 zł 4.
Lat 171/14 || [2]
відчитав
Тарас Вихованець

[“Kronika Kościoła Farnego Ostrogskiego” – Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Krakowie, Sekcja I, Archiwum Sanguszków, sygn. 1031, s. 225-226.]
Примітки:
[1] Спочатку тут, напевно, було написано
«10 000», а пізніше виправлено, так що
може бути або «10 900», або «1900».
[2] Тут закінчується С. 231 Хроніки.

стор. 46

Листопад-Грудень 2010 р.

Волання з Волині ч. 6 (97)

Луцькі Єпископи

СТАНІСЛАВ ЛУБЄНСЬКИЙ
1624 – 1627

Станіслав Лубєнський (Лубінський)
народився в 1573 р. в Лубній як
четвертий син серед дев’ятьох дітей
Святослава (†1592) і Барбари (†1611).
Його рід (гербу Пом’ян) був пов’язаний
корінням із сєрадською землею,
писалися з Лубної в парафії Вонґлчів
(Вонґчів) – тоді у Варецькому деканаті
Ґнєзненської архідієцезії. Через матір,
дочку Аґнєшкі з Пстроковських,
Станіслав Лубєнський був близьким
родичем
Матея
Пстроконського
(†1609),
перемишльського
потім
вроцлавського
ординарія
(†1657),
наступно холмського. Серед своїх
братів і сестер майбутнього пастиря
Луцької дієцезії Зофія протягом 30
років виконували обов’язки ксєні
абатства цистерок у великопольському
Олобоці,
Войцех (1565-1640) був
королівським секретарем і каноніком
кількох капітул (у тому числі
познанським деканом і пултуським
препозитом), Мартин (1586-1653)
вступив до Ісусового Товариства, а Ян
(1569-1617), сєрадський міський писар,
продовжив рід, при тому його правнук,
Казимир (1652-1719), став холмським
ординарієм, пізніше – краківським, а
правнук Владислав-Александр (17031767) – львівським митрополитом, а
наступно – гнєзненським. Тож найвищі
достойності серед синів Святослава
Лубєнського отримав Матей (15721652), котрий протягом свого життя
пройшов через холмське, познаньське
і вроцлавське єпископства, щоб вкінці
осягнути примасовську столицю в
Ґнєзні. Завдяки своєму прикладному
життю, якого він притримувався, не так
як багато інших тоді сучасних ієрархів,
ревно посвячуючись від світського

управління до церковної служби, вже
тоді отримав звання особи святої
(«świątobliwość»).
Станіслав був молодшим від
Матея майже на рік, з багатьох точок
зору нагадував старшого брата,
маючи особливу схильність до науки
і церковних справ. Але при цьому
не ухилявся від участі в публічному
житті Речі Посполитої Обох Народів.
Обох навчалися в єзуїтських колегіях,
раніше в Сєрадзі, а потім у Каліші,
де їм було дане познайомитися з,
молодшим на дев’ять років, Яковом
Задзіком (в 1623 р. давав свідчення,
як один з покликаних свідків, у
формаційному процесі, який був перед

Волання з Волині ч. 6 (97)

Листопад-Грудень 2010 р.

винесенням Станіслава Лубєнського
на єпископство), пізнішим холмським
ординарієм, підканцлером і великим
коронним канцлером, а врешті решт –
краківським єпископом. Закінчивши
навчання працював, майбутній пастир
Луцької дієцезії, протягом короткого
часу писарем у місті Каліш, ним у 1591
р., завдяки протекції вищезгаданого
Матея Пстроконського, тоді регента
коронної канцелярії, був прийнятий на
двір Зиґмунта ІІІ Вази королівським
секретарем. На новій посаді за короткий
час завоював довіру монарха, біля
котрого перебував у 1593-1594 роках
у Швеції. Після повернення звідти і
прийняття нижчих свячень, виїхав на
навчання до єзуїтської академії в Ґраці
(Collegium Ferdinandeum, існуюче
від 1585 р.), а потім на Апеннінський
Півострів, де в університеті в Перугії
захистив докторську дисертацію обох
прав, а наступно в Римі поглиблював
знання в сфери теологічних наук. Там
же, у Вічному Місті, прийняв у 1600
р. ієрейські свячення. Ще в 1599
р. був встановлений у ґнєзненську
кафедральну капітулу, в якій у жовтні
1608 р. був призначений препозитом.
Із-за кордонних вояжів Станіслав
Лубєнський повернувся до країни
весною 1606 р. і наново почав
працювати в коронній канцелярії,
біля свого родича і протектора,
великого коронного канцлера Матея
Пстроконського. Після його смерті
(яка наступила 29 червня 1609 р.)
працював під канцелярієм Вавжинцем
Ґємбіцьким, єпископом холмським,
а від 1610 р. – влославським. У ті
ж роки представляв Лубєнський
ґнєзненську капітулу в Короному
Трибуналі, а в серпні 1613 р. увійшов
до краківської кафедральної капітули,
якої незабаром став архідияконом.
Спільно з братом Матеєм взявся тоді
за нелегке завдання упорядкувати
Коронний Архів. Король нагородив
його за цей труд призначенням його на
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регента коронної канцелярії, до цього
призначення, в дійсності, посприяла ще
підтримка з боку краківського єпископа
Петра Тиліцького, а 11 червня 1618 р.
Лубєнського за рекомендацією монарха
вибрали через конвент бенедиктинів
у Тиньці тутешнім комендаторійним
абатом. Це останнє призначення
виконував протягом дев’яти років – до
1627 років. Із самого початку абатського
урядування прийняв чернечу рясу, і
навіть мав намір скласти чернечі
обітниці у спільноті св. Бенедикта.
Його заслугою була реставрація
будівель тинєцького монастиря і самого
костелу, який тоді повернув новий
декор (1622 р.). Поклопотався також
про еґземпцію (egzempcja) для абатства,
а для упорядкування внутрішнього
життя конвенту впровадив на капітулу
в 1621 р. нову редакцію монастирських
правил.
1623 рік в біографії Станіслава
Лубєнського був роком призначання на
луцьке єпископство. Воно наступило
за досить особливих обставин. Коли,
після померлого 15 листопада 1622
р. влоцлавського ординарія Павла
Волуцького, король на єпископську
столицю у Влоцлавку покликав Андрія
Ліпського з Луцька, на його місце
наступника пригледів тодішнього
перемишльського
ординарія
Яна
Венжика, котрому також 10 березня
1623 р. надав відповідне призначення.
Отож, коли той прибув на королівський
двір до Варшави і тут зустрівся з
Ліпським, виявилося, що відходячий
пастир обумовив собі до монарха право
зберегти аж до моменту отримання
папської конфірмації ¾ доходів із
Луцької дієцезії. У цій ситуації єпископ
Венжик відмовився з переведення його
з Перемишля до Луцька і попросив
короля залишили його в дієцезії, яку мав
до цього, на що король дав згоду. Отже,
потрібно було знайти нового кандидата,
для
котрого
поставлена
умова
Ліпським не була б якоюсь перешкодою
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для виявлення згоди на прийняття
єпископства. Остаточно в середині
1623 року призначення отримав, власне,
Станіслав Лубєнський (у цей якраз час
Волинь торкнулася татарська навала)
і у вересні того ж року нунцієм ЯномБаптисом Ланцеллотті у Варшаві
був
проведений
інформаційний
процес кандидата, на якому свідчили,
зокрема, великий коронний секретар
Якуб Задзік і кустош Луцької катедри
Станіслав Лоза (майбутній суфраган),
та її канонік Войцех Завістовський.
Призначення вділив 26 лютого 1624
р. папа Урбан VIII, а в червні того
ж року новопризначений прийняв
в королівській катедрі на Вавелі
єпископську митру. До цього порушив
процес проти Андрія Ліпського за
привласнення ним собі доходів з
єпископських володінь (про що вище
сказано), даючи тим самим свідчення,
що справи дієцезії він ставить понад
інші справи і угоди. Цим кроком набув
собі ворога Ліпського, але тільки після
відходу того ж (31 січня 1625 р.) з посади
великого коронного канцлера він міг
отримати заслужене підвищення на
підканцелярія Королівства (6 березня
1625 року). З причини цієї функції, не
міг достатньо піклуватися і вділяти
багато часу, довіреній йому, дієцезії,
у багатьох єпископських справах
допомагав йому суфраган Франциск
Заєрський. Уже в травні 1627 р. був
призначений Зиґмунтом ІІ на вакаційне,
після смерті Ієроніма Цєлецького († 16
квітня 1627 р.), плоцьке єпископство.
Апостольська
Столиця
вділила
канонічну санкцію цього переведення
30 серпня 1627 р., а 2 травня 1628 р.
новопризначений ординарій відбув у
Плоцьку інґрес (інтронізація). До цього
ще, 13 листопада 1627 р., відмовився
від коронного підканцлерства.
На чолі Плоцької дієцезії Станіслав
Лубєнський був дванадцять років.
Провів її візитацію, дворазово скликав
синоди (1632 і 1634 рр.), у своїй столиці
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– Плоцьку, збудував новий костел
для тамтешньої спільноти, близького
йому ордену, бенедиктинів. У 1637
р. зробив щедрий запис на користь
місцевої катедральної капітули, але
разом із тим, у своєму заповіті не забув
про тинецьке абатство. Був також,
разом із братами Войцехом, Матеєм і
Мартином, фундатором ордену Божого
Гробу у Вонгчеві, своїй родинній
парафії. Помер 16 квітня 1640 р. у
Вишкові, похований у плоцькій катедрі
св. Зигмунта, в якій його старший брат,
примас Матей Лубєнський, поставив
йому величний надгробний пам’ятник
із мармуру.
Станіслав Лубєнський був автором
як ряду історіографічних діл, у тому
числі житія плоцьких єпископів («Series, vitae, res gestae episcoporum Plocensium [...]»), так і біографії особливо
йому близького єпископа і канцлера
Матея Пстроконського («De ortu, vita
et morte Matthiae de Bużenin Pstrokoński, primum Praemisliensis, deinde Regni
supremi cancellarii et episcopi Vladislaviensis»). Його зібрані праці видані
посмертно в 1643 р. в Антверпії.
Кшиштоф-Рафал Прокоп
[Krzysztof Rafał Prokop, „Sylwetki biskupów łuckich”, Biały Dunajec – Ostróg
2001, s. 77-80.]
З польської переклала
Людмила Поліщук

