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Свою укра¿нó люб³тü.
люб³тü ¿¿… во врем’ÿ 

люте,
В остатню, тÿæкóю 

м³нóтó
Çа не¿ Господа мол³тü…

* * *
ßкби ви в÷илисü так,  

ÿк треба, 
То й мóдр³стü би бóла 

своÿ… 
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лиСТКи ТРЕПЕТи

Іванна Марусяк

Поез³єю заõоплюва-
ласÿ змалкó. ×ар³в-

ний св³т ¿¿ прив³дкривсÿ 
ц³лковито длÿ мене в ã³м-
наз³¿ на óрокаõ л³тера-
тóри. В³рш³ л³ни кос-
тенко, Ìиколи В³нãра-
новсüкоãо, Василÿ Стó-
са, ¿õнÿ щир³стü ³ без-
посередн³стü стали тим 
ваæливим поштовõом до 

твореннÿ першоãо сло-
ва. В юнацüк³ роки по-
÷ала ôор мó вати св³й 
поети÷ний св³т, в ÿко-
мó бóли перш³ верши-
ни ³ перш³ роз÷арóван-
нÿ. Доленосним виÿвило-
сÿ знайомство з поетом-
краÿнином, виклада÷ем 
давнüо¿ л³тератóри, про-
ôесором Боãданом Ìелü-
ни÷óком. В³н спонóкав 
писати дал³. Çãодом бóла 
л³тератóрна стóд³ÿ ³мен³ 
Степана Бóдноãо. обãо-
вореннÿ, критика, в³дãó-
ки виклада÷³в ³ стóдент³в 
ô³лолоã³÷ноãо ôакóлüте-
тó ×ерн³вецüкоãо нац³-
оналüноãо óн³верситетó 
³мен³ Þр³ÿ федüкови÷а, 
ó÷астü ó л³тератóрномó 
конкóрс³ шл³ôóвали м³й 
поети÷ний досв³д.

Пишетüсÿ не завæди 
³ не всюди. лише силüн³ 
дóшевн³ потрÿс³ннÿ, ãли-
бок³ переæиваннÿ, особ-
лив³ мит³ нерозãаданоãо 
смóткó щедро виливаютü-
сÿ на пап³р. Не вм³ю ³ не 
õо÷ó писати на замов-
леннÿ. Вваæаю, що зм³ст 
³ внóтр³шнє напов неннÿ 
ваæлив³ше за ôормó. ²но-
д³ в³рш³ треба ÷итати по-
м³æ рÿдк³в, ÿк листи до 
дрóз³в, близüкиõ, коõа-
ниõ, адæе вони дóæе ³н-
тимн³ й особист³. ß щас-
лива, що сüоãодн³ моæó 
в³дкривати св³т класи÷-
но¿ ³ сó÷асно¿ óкра¿нсüко¿ 
поез³¿ сво¿м ó÷нÿм, ÿкиõ 
нав÷аю в³д÷óвати слово 
серцем, а творити — дó-
шею. Àдæе поез³ÿ — це 
крила дóш³.

сЕРЦЕ У ГОРІХОВІЙ сКРИНЬЦІ 

ОСІННЄ

* * *
Сплелисü ãор³õи за в³кном
у дивне плетиво зимове…
² темн³ в³ти, с³ре тло
розкраÿв крик прозорий.

Öе ÷орний ворон крикнóв «кар»…
² понесла лóна далеко



4

Ì³й æалü, м³й пла÷, мою пе÷алü
На марґ³нес староãо дека.

колисü, напевне, õтосü йоãо
Çнайде ó ãор³õов³й скринüц³.
Там бóде такоæ ³ моє
Старенüке серце ó лóшпинц³.

* * *
То ÿкосü так ³ õолодно, ³ дóшно,
² так затерпло, н³би ãлибоко, на дн³.
Вæе криãа тане й абсолютно слóшно
Õтосü скаæе: «Все минає, н³би в сн³…»

усе минає: денü ³ н³÷, ³ ранок,
Çима ³ л³то, ос³нü ³ весна…
Ще в÷ора бóв лише св³танок,
Сüоãодн³ — полóденü, об³днÿ вæе пора.

усе минає: слüози, радощ³, тривоãи,
Ненавистü, злоба, сóєта…
кóди ще заведóтü мене дороãи?
лиш длÿ любов³ терм³нó нема.

* * *
ос³ннє небо спраãло п’ютü ворони ³з калюæ,
² листÿ, попрощавшисü, в³дл³тає.
лелеки шнóрами пливóтü в далекó пóтü,
À в³тер з õмарами кóдлатими ãасає.

* * *
×ерез мене лÿãла дороãа,
лиш не знаю кóди.
Витираю м³лüйони кол³с,
ßк³ котÿтü тóди-сюди.
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Пилом дороæн³м
Притрóшен³ в³¿
Скоро змиє солоний дощ,
² п³сок на ãлибокó ранó с³є
Незнайомий сóõий мóæи÷ок.

осü ³ ÿма зробиласü, болото
×вакає ó õолоднó слüотó.
«Çабер³тü ³з дóш³ дороãó,» — 
Тиõо з-п³д асôалüтó молю.

* * *
С³ре небо.
С³р³ о÷³.
С³рий дощ.
С³ре серце
на замо÷ок.
С³рий-с³рий кóщ.
С³рий настр³й.
С³рий ãолóб.
С³ра ÿ.
² калюæа — 
с³ра та брóдна.

* * *
Ст³каю стомлено
Слüозою по св³÷ц³,
С³ю сóм на с³м стрóн
Серед сн³ãó,
Сп³ваю сонцю сонномó сонети
Про сивоок³ ³ синüодалек³
Стремл³ннÿ старенüко¿
Смереки.
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ВЕсНЯНІ мЕРЕЖКИ

ВИПРОБУВАННЯ КРИЛ

І.
Безпорадно на стовп³
Õмари за÷³пати,
Боÿзко нар³зати скибками небо
² знати,
Що осü-осü
Çемлÿ õитнетüсÿ
² сонце поц³лóє крила
В п е р ш е.

2.
Çмаõнóти небо долó
É об³йнÿти зор³,
Çмаõнóти роси ранн³
у високост³.
Ще раз змаõнóти волю — 
² полет³ти
В п е р ш е.

3.
²з леãкоãо пера,
²з леãкоãо крила,
²з леãкоãо пóõнастоãо неба
Народиласü дóша
×орно-б³лоãо птаõа
В п е р ш е.

* * *
Õтосü запитав, що то є в³рш
² õто такий поет ó цüомó св³т³?
Сказав мóдрецü:
«Поет — сп³вецü,
À в³рш³ — йоãо бол³ в³÷н³».
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* * *
Вип’ю ÿ веселкою вс³ слüози
² змалюю вол³ колüори,
Посм³õнóсÿ син³м-син³м небом,
Çаãóблюсÿ в паõощаõ весни,
Çадивлюсÿ на ãн³здо лелеки
² п³знаю ³стинó æиттÿ,
Çаблóкаю ó трав³ далек³й
² не знайдóсü ó сóєт³ бóттÿ.

МАМИНІ КВІТИ
Ìамин³ кв³ти — сонцÿ ÿсненüк³,
о÷³ блакитниõ волошок ó сн³.
Ìамин³ кв³ти — це лаã³дн³ рóки,
рад³стü-тепло ó заплакан³ дн³.

Ìамин³ кв³ти — в³д пороãа в дороãó
В³нок-обер³ã в³д тривоãи ³ б³д.
Ìамин³ кв³ти вмит³ росою,
Вплетен³ н³æно ó дол³ мо¿.

* * *
колисü люди бóли добр³ш³
² щир³шими бóли ¿õ о÷³,
Бо вмивалисÿ сонцем, росою,
Плакали ãромом-ãрозою
² тóæили за ÷асом проæитим…

колисü небо бóло ÿсн³шим…

* * *
латками нашитий брóк
Посив³в в³д старост³,
×óæа втома замó÷ила
Пилом ³ заздр³стю:
×оãо десü росте
Трава ³ подороæники?
×оãо вони зелен³?
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* * *
коли торкнóсü до стомлениõ о÷ей
Ö³лющою росою ³з ромашки,
В³зüми мене в долон³:
ß б³ла кв³тка, ще цв³тó.
коли леãенüко в³тром поц³лóю скрон³,
ß птаõ ó неб³, не тримай — ле÷ó…
коли ÿ бóдó вæе далеко в õмараõ,
Ти не забóдü, що ÿ тебе люблю.
Тиõенüко поц³лóй õолодн³ рóки
² йди соб³. ß все прощó.

* * *
коли ³з неба
скапóютü св³÷ки
солоним зорепадом,
³ паõне долÿ
веснÿним дощем,
ти не залиш мене
³ ÿнãолом крилатим
за пле÷³ оãорни…

* * *
Сон на св³танкó ãóбитüсÿ соромом.
Слово сканóєтüсÿ в пам’ÿт³ ãлибоко.
Сонце спалаõóє в сóт³нкаõ в³д÷аю,
Св³титüсÿ св³÷кою тиõо…
Скрипка, сп³ваю÷и солодко-солодко,
Серце сóдомитü страõом сóєтност³.
Стане сüоãодн³ на св³т³ все попелом
С³ро-зеленим.
Солоним-солоним сн³ãом-слüозою
Впаде стомлена спраãа на мене…

Св³т бóде св³том,
Серпенü — л³том,
À ти — в³лüним в³тром,
Синüо-далеким
(без мене).
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Євгенія ПалІйчук

У н³æниõ променÿõ сон-
цÿ пишаютüсÿ перш³ 

тенд³тн³ прол³ски, п³д-
сн³æники, ô³алки. леãкий 
в³терецü доноситü зв³дó-
с³лü дзв³нк³ п³сн³ птаõ³в, 
що заõлинаютüсÿ в³д óт³-

õи. Весна дарóє рад³стü 
óс³м. рад³ю ³ ÿ, бо саме 
ó кв³тн³ на рóбеæ³ тисÿ-
÷ол³тü (2000р.) óперше 
поба÷ила, ÿке безмеæне 
небо, по÷óла першó ма-
минó колисковó, подала 
перший звóк… рад³ли, 
зви÷айно, ³ мо¿ батüки 
та р³дн³, бо Господü по-
дарóвав ¿м криõ³тнó Єв-
ãен³ю. ß бóла допитли-
вою ³ непосидю÷ою дити-
ною, мене ц³кавило все, 
ÿк, напевно, ³ вс³õ д³тей. 
² зараз ÿ не моæó довãо 
всид³ти на одномó м³сц³, 
ÿк каæе мама, пост³йно 
шóкаю соб³ приãод. лю-
блю казки ³ в³рю в дива. 
×ар³вники, таємни÷³ ме-

таморôози, нев³дом³ ³с-
тоти, небезпе÷н³ й див-
н³ под³¿ маãн³том притÿ-
ãóютü мене до себе. Ìаю 
баãато дрóз³в, та найкра-
щий м³й дрóã — це книãа. 
роблю перш³ проби пера. 
Пишó про те, що болитü. 
особливо люблю малю-
вати словами прекраснó 
óкра¿нсüкó природó. На-
маãаюсÿ заô³ксóвати не-
повторнó митü на ôото.

Ìен³ ÷отирнадцÿтü. 
По÷инаєтüсÿ моÿ весна. 
В³рю, що вона бóде св³т-
лою ³ барвистою, напов-
неною п’ÿнкими аромата-
ми конвал³й ³ бóзкó, со-
нÿ÷ними ³ безõмарними 
днÿми.

ЛИст дО КОбЗаРЯ
Тиõо посвистóє в³тер. леãко падаютü останн³ сóõ³ листо÷ки. 

ßскраве соне÷ко зовс³м не õо÷е поÿвлÿтисÿ на заæóреномó неб³. 
С³р³ вишн³, втративши сво¿ пишн³ шати, сóмно опóстили поãлÿд 
ó ÷орнó землю. Поãода не баæає п³дбадüорити понóриõ людей. ² на 
дóш³ ÿкосü õолодно, н³би притóлиласü до зими. 

уæе ãрóденü, ³ вс³ д³ти з нетерп³ннÿм ÷екаютü т³є¿ ÷ар³вно¿ но÷³, 
коли до ¿õн³õ оселü прийде свÿтий Ìиколай ³ принесе рад³стü óс³м: 
³ д³твор³, ³ дорослим. Ще донедавна ³ ÿ писала листа ³з замовленнÿм. 
Àле цüоãо рокó п³слÿ нещодавн³õ под³й на Ìайдан³ мен³ ÷омóсü так 
заõот³лосÿ написати, але не до ×óдотворцÿ, а до тоãо, коãо в однó 
митü по÷ала в³д÷óвати порó÷. Н³, не Àнãела-оõоронцÿ — в³н б³лÿ 
мене завæди. Öе людина, ÿко¿ вæе давно нема, але ÿка майæе два 
стол³ттÿ æиве ó серцÿõ справæн³õ óкра¿нц³в. 

Неспод³вано длÿ себе ÿ подоросл³шала. Тарасе Гриãорови÷ó, 
ó моємó серц³ народилосÿ нове по÷óттÿ, дивне й незрозóм³ле. Ìоÿ 
мова, моÿ землÿ, моє м³сто — вони стали мен³ дóæе р³дними. Ìене 
обраæає, коли звертаютüсÿ до мо¿õ сп³вв³т÷изник³в спотвореною 
óкра¿нсüкою мовою. Ìене дратóє, що ф³л³п к³ркоров — народний 
артист укра¿ни. Ìене болитü, коли б’ютü такиõ, ÿк м³й брат, тро-
õи старшиõ в³д мене д³тей — стóдент³в… 
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Та не однаково мен³, 
ßк укра¿нó зл³¿ люде
Присплÿтü, лóкав³, ³ в оãн³
Ї¿, окраденóю, збóдÿтü…

оõ, Тарасе Гриãорови÷ó… ×и не окрадена моÿ укра¿на? Бóдÿтü, 
ой бóдÿтü, лише не в оãн³, а в кров³! Çл³¿ люди! Öе лише óкра¿нецü 
так моæе ненавид³ти óкра¿нцÿ. Õто æ ми? люди? укра¿нц³? Õто?

Ск³лüки ÷асó минóло, а Ваш³ рÿдки написан³ н³би в÷ора. Çдаєтü-
сÿ, що Ви порó÷, тóт, серед нас. Ç³знаюсÿ Вам: коли вив÷ала Ваш³ 
твори на óрокаõ, ãотóваласÿ до конкóрс³в ³ свÿт, ц³ в³рш³ бóли длÿ 
мене зви÷айними, такими æ, ÿк óс³ ³нш³. Àле сüоãодн³ це вæе ÷ас-
то÷ка мене, коæне Ваше слово озиваєтüсÿ в серц³, щемитü, спо-
нóкає до д³¿. 

кобзарю наш! Бóди стрóною своє¿ кобзи вс³õ óкра¿нц³в, щоб 
вони, ÿк ³ ÿ, в³д÷óли себе óкра¿нцÿми, щоб ¿õ бол³ла, обóрювала, 
не залишала байдóæими долÿ укра¿ни, щоб рÿдки ³з Вашоãо в³-
рша звó÷али ³з óст коæноãо: 

оõ, не однаково мен³.
З любов’ю до україни і Вас, 

Тарасе Григоровичу, 
українка Євгенія

дОРОГОю ХУдОЖНИКа

І
уæе настала темна н³÷ надвор³, т³лüки на неб³, н³би от³ в³концÿ 

з воãниками, св³тÿтü зор³. у пансüкомó дом³ теæ засв³тилосÿ, т³лüки 
коридори бóли темними ³ сóмними. лише маленüк³ промен³ з к³м-
нат порóшóвали цю ãлибокó неприємнó темрÿвó. На ст³наõ вис³ли 
дороãоц³нн³ картини в золотиõ рамаõ, а коло дверей стоÿли мармó-
ров³ статó¿, що в променÿõ к³мнатноãо св³тла здавалисÿ õимерни-
ми. Повз ниõ довãим коридором метóшилисÿ слóãи. Вони приносили 
та в³дносили страви, прибирали з³ столó та прислóãовóвали панам.

осü настав ÷ас спати. ² по замкó по÷али бродити ãеро¿ сн³в. ко-
мóсü снилисÿ породист³ кон³, а комóсü — мисливсüк³ собаки, ³ншо-
мó — золот³ монети, а декомó — нов³ сóкн³, оздоблен³ д³амантами. 

лише одномó слóз³ н³÷оãо не снилосÿ, ³ йоãо сни не блóкали до-
вãими коридорами пансüкоãо замкó. Öе бóв юний коза÷ок Тарас. 
В³н нишком пробиравсÿ кр³зü наплóтан³ сни велüмоæ та замó÷е-
ниõ працею слóã ³ тиõо с³дав на осл³н÷ик. Тарас витÿãóвав ³з õа-
лÿви клаптик паперó ³ маленüкий ол³в÷ик та по÷инав змалüовóва-
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ти дивовиæн³ сюæети з картин ó золотиõ рамаõ. Перед йоãо о÷и-
ма поставали вродлив³ пан³ в розк³шниõ платтÿõ, см³лив³ лицар³ 
ó ср³бниõ обладóнкаõ…

осü õлопецü зробив перший штриõ, за ним показавсÿ ³ дрóãий, 
а за дрóãим — трет³й, ³ так, не пом³тивши сам, Тарас намалював 
розк³шнó б³лÿвкó з локонами. Çа цим малюнком з’ÿвивсÿ ³нший, 
а за тим — ще один. Так би й малював до св³танкó, але треба вæе 
йти снóвати сни, томó що завтра тÿæкий денü. 

ІІ

осü настав ранок. Тарас прокинóвсÿ ó мансард³ ó своãо ново-
ãо в÷ителÿ Ширÿєва. В³н бóв людиною ãрóбою, нав³тü дещо æор-
стокою. Éоãо ó÷н³, ÿк ³ Тарас, æили на ãорищ³ ó маленüк³й к³мна-
т³. Вони бóли змóшен³ тÿæко працювати п³дсобниками ó майстер-
н³ в÷ителÿ-õóдоæника. Тарас розм³шóвав ôарби, розтирав ãли-
нó, але попри це мав ³ в³лüний ÷ас. В³н йоãо використовóвав не ÿк 
õлопц³-товариш³, що ãралисÿ та в³дпо÷ивали. Тарас тиõо вт³кав до 
л³тнüоãо садó. Тóт бóло затишно ³ мило.

Сад тиõо насп³вóвав мелод³ю ос³ннüоãо днÿ. В³тер ãрав на до-
вãиõ косаõ верби, бавлÿ÷исü ¿¿ ще не опалим листÿм. À от бер³зка 
вæе стоÿла зовс³м ãола. Ї¿ золота пе÷алü вкрила леãенüкою вóал-
лю водó прозороãо стрóмка. Пташки висп³вóвали æóрливó п³сню, 
адæе скоро прийде зима, стане õолодно ³ ãолодно.

Саме так по÷óвав себе юний Тарас на ÷óæин³ далеко в³д домó. 
Єдиною йоãо розрадою бóла моæлив³стü ó÷итисÿ малювати. ² тóт, 
ó л³тнüомó садó, залишилосÿ óæе небаãато скóлüптóр, ÿк³ Тарас 
планóвав в³дбити на папер³. осü õлопецü с³в на кованó лавкó пе-
ред молодою панÿнкою з цóциком ³ по÷ав змалüовóвати ¿¿. Çробив 
л³н³ю, за нею ще однó, ³ не пом³тив сам, ÿк малюнок бóв óæе ãото-
вий. À в óÿв³ постала зовс³м ³нша д³в÷ина, та, що залишиласü там, 
далеко вдома, що æал³ла йоãо, óт³шала, розóм³ла так, ÿк н³õто ³н-
ший… Слüози сам³ навернóлисü на о÷³…

À надвор³ вæе темн³ло. Сни запл³талисü ó ãоловаõ переõоæиõ 
й п³дкрадалисü до Тараса. В³н пов³лüно п³дв³всÿ ³ стомленою õодою 
п³шов до майстерн³ Ширÿєва.

ІІІ

Тарас прокинóвсÿ в³д нестерпноãо болю. По÷ало св³тати, томó 
с³ра ³ брóдна камера здаваласü не такою страшною, ÿк óденü. к³ст-
ки йоãо н³би ламалисü на др³бн³ дрóзки, м’ÿзи пóлüсóвали, ³ зда-
валосÿ, що от-от роз³рвóтüсÿ æили. ×олов³к бóв наст³лüки замó-
÷ений в÷орашнüою мóштрою, що сüоãодн³ не м³ã п³двестисÿ. На-
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ãлÿда÷, змилосердившисü над Тарасом, дозволив йомó в³дпо÷ити 
до об³дó. ледве диõаю÷и, переставлÿю÷и ваæк³ ноãи, в³н спром³ãсÿ 
вийти з камери, с³сти на п³сок ³, сперши ãоловó на кол³на, заснóти. 
Éомó сниласü укра¿на — вишнева, р³дна, далека ³ водно÷ас така 
близüка… Éомó сниласü р³дна õата, ÷óмаки, сестри… 

Прокинóвсÿ Тарас в³д нестерпно¿ спеки ³ спраãи. Сонце стоÿ-
ло в зен³т³, а степ бóв розпе÷ений, н³би п³÷. Високе бадиллÿ трави 
ледü поãойдóвалосÿ в³д невловимоãо степовоãо в³трó. Н³де не ÷óти 
н³ пташки, н³ нав³тü цв³ркóна. Така природа длÿ Тараса бóла по-
своємó ц³кавою ³ привабливою. око õóдоæника ба÷ило в н³й щосü 
особливе, щосü таке, що не моãла поба÷ити зви÷айна людина. Çа-
бóвши про б³лü ³ про заборонó, в³н непом³тно витÿãóє з õалÿви клап-
тик паперó й малий ол³вецü. Швидко ³ вправно з’ÿвлÿєтüсÿ пейзаæ 
об³днüоãо степó, що розкинóвсÿ перед Тарасом.

² зновó ваæка мóштра… Надве÷³р повертає Тарас разом з ³нши-
ми арештантами до казарми. Степовий в³тер несе вæе леãкó про-
õолодó ³ вказóє на те, що скоро сонце сÿде за обр³й ³ настане дов-
ãоо÷³кóвана н³÷. Àле Шев÷енко знаõодитü ще в соб³ сили, с³дає на 
п³сок, витÿãóє з õалÿви ол³вецü ³ непом³тно длÿ ³ншиõ проводитü 
штриõ на з³м’ÿтомó папер³, пот³м дрóãий, пот³м трет³й… Çалиши-
лосü зовс³м мало, а втомлене т³ло Тараса вæе по÷инає окóтóвати 
сон, невеселий сон арештанта.

ГаЛЯВИНа ЩастЯ
Сонÿ÷ноãо л³тнüоãо днÿ, сповненоãо щастÿм, лет³ли ó безõмарн³й 

блакит³ троє нерозлó÷ниõ дрóз³в: барвистий кв³тик та працüовит³ 
бдæ³лки Ìайÿ ³ Жó-Жó. Вони сп³вали веселó п³сенüкó.

кв³тик пом³тив, ÿк п³д старим крислатим дóбом прис³в поваæ-
ний дæм³лü Дóд ³ поринóв дóмками ó щасливе минóле. Ö³кав³стü 
метелика перемоãла, в³н р³шó÷е п³длет³в до староãо Дóда.

— Доброãо днÿ, пане Дóде.
— Добрий денü, кв³тикó, — пов³лüно, п³дн³маю÷и ÷орн³ о÷³, в³д-

пов³в дæм³лü.
— ×омó ви сüоãодн³ так³ сóмн³?
— Та осü дóмаю, ÿк колисü добре бóло.
— À ÷омó бóло добре? Тепер õ³ба поãано?
— Поãано, бо колисü не бóло ст³лüки знищениõ кв³т³в, забрóд-

нениõ р³÷ок, вирóбаниõ дерев. À от нещодавно по÷óв, що тóт, де 
зараз ми знаõодимосü, люди спорóдÿтü розваæалüний центр.

— Де æ ми бóдемо æити? ßкщо зникнóтü кв³ти, ми помремо. 
Що æ нам робити? — занепоко¿всÿ кв³тик.
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— Не знаю, — в³дпов³в Дóд.
Çбентеæен³ дрóз³ розãóбено шóкали в³дпов³д³ на питаннÿ, ÿк ¿м 

бóти. Перелÿкан³ бдæ³лки швидко посп³шили скликати æител³в ãа-
лÿвини на терм³нов³ збори. À кв³тик ³ Дóд ÷екали на вс³õ п³д ве-
ликим дóбом.

— ß знаю, — по÷óвсÿ тонкий ãолос десü зãори. Öе бóв см³ли-
вий цв³ркóн Дзв³нк³. В³н завæди знав, ÿк виплóтатисÿ з тенет люд-
сüкиõ пóстощ³в та знóщанü.

— ßк? — разом здивовано сказали Дóд ³ кв³тик.
— Õ³ба ви не знаєте, ÷омó люди õо÷óтü збóдóвати саме тóт роз-

ваæалüний комплекс? Та томó, що тóт ãарн³ кв³ти, приємний сп³в 
пташок, ÷ар³вн³ метелики. 

— То ó тебе є ÿкийсü план? — поц³кавивсÿ кв³тик.
— Так. Àле ÿ йоãо розпов³м, коли мешканц³ ãалÿвини зберóтü-

сÿ разом.
По÷óвши про таке лиõо, вс³ швидко позл³талисÿ до дерева ради. 

Вони т³лüки те й робили, що ãомон³ли про план Дзв³нк³.
— осü óс³ з³бралисÿ! — задоволено промовив Дзв³нк³.
— Що ти задóмав, невдаõо? — зареãотав Гоã. Öе бóв зóõвалий, 

õитрий та зарозóм³лий шершенü.
— отæе, нам потр³бно викликати ó людей сп³в÷óттÿ, æал³стü. 

Вони повинн³ поба÷ити ãармон³ю природи, зрозóм³ти, що без нас 
цÿ ãалÿвина стане с³рою ³ помре. Длÿ цüоãо нам треба поводити-
сÿ зви÷но: збирати нектар, сп³вати óлюблениõ п³сенü, запрошó-
вати до нашиõ танц³в ³ забав д³тей та дорослиõ. Àдæе вони так 
люблÿтü милóватисÿ, кв³тикó, тво¿ми ³ãрами, люблÿтü слóõати 
мо¿ ве÷³рн³ серенади, зрештою, просто ласóвати добрезним ме-
дом, ÿким щедро приãощаютü Ìайÿ ³ Жó-æó. Дóмаю, ÿкщо вс³ ми 
в³д÷айдóшно бóдемо боротисÿ за своє æиттÿ, то люди все зрозó-
м³ютü ³ залишатü наш д³м таким, ÿким в³н є, адæе вони тóт наш³ 
старш³ брати.

— Àле ÿк ми д³знаємосÿ, коли це робити?
— коли по÷óємо ãóрк³т та поба÷имо метóшню, тод³ настав наш 

÷ас.
осü прийшов той денü. ус³ мешканц³ ãалÿвини по÷али д³ÿти. 

люди стали милосердними ³ не пом³тили, ÿк паросток м³сÿцÿ про-
клюнóвсÿ кр³зü õмарó. Вони вир³шили не шкодити цüомó м³сцю, 
ÿке просто сÿÿло щастÿм.

— Перемоãа! Перемоãа! Перемоãа!!! — зрад³ли æител³ ãалÿвини.
На диво, ¿õн³й план спрацював. ×и то розтопилисü õолодн³ люд-

сüк³ серцÿ, ÷и просто зламаласü теõн³ка, ÷и не виста÷ило ãрошей? 
À моæе, просто æителÿм ãалÿвини Щастÿ посм³õнóласü долÿ?!
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дИВНа ПаННа
одноãо сонÿ÷ноãо ос³ннüоãо ранкó ãойдавсÿ на кришталев³й ни-

то÷ц³ павó÷ок. ² осü в³н пом³тив, що до нüоãо п³дõодитü мила æ³н-
ка з золотистим волоссÿм, ÷ервоними, мов мак, ãóбами, ãолóби-
ми мóдрими о÷има. Вдÿãнена цÿ вродлива панна ó баãрÿне плат-
тÿ з кв³т÷астою накидкою, на ноãаõ ó не¿ бóли ц³кав³ æовт³ кап-
ц³ ³з задертими доãори та закрó÷еними носами. у рóкаõ вона три-
мала кошик, в ÿкомó бóли ôарби з пензлÿми. Павó÷ок одразó æ 
вп³ знав ¿¿ — це бóла непом³тна людÿм золотокоса ос³нü. Вона ви-
р³шила зав³тати ó ãост³ до павó÷ка.

— Прив³т, Ìóõ÷икó.
— Доброãо днÿ, — заãойдавсÿ на сиз³й нитц³ павó÷ок, в³н не спо-

д³вавсÿ, що ос³нü заãлÿне до нüоãо. — ßк æе Тоб³ вдаєтüсÿ так леã-
ко справлÿтисÿ з óс³ма клопотами? Àдæе ти така тенд³тна ³ мила. 
усе встиãаєш: ³ з полÿ прибрати, дерева розôарбóвати, ÿскравий 
килим на землю застелити…

— ß в³дкрию тоб³ таємницю, — лаã³дно сказала панна. — у мене 
є пом³÷ники.

— ß не знав, — зн³ÿков³в Ìóõ÷ик. — À õто вони?
— Вони добре тоб³ в³дом³. осü слóõай. одноãо разó ¿æа÷ок, 

звóтü йоãо колюнü, пом³тив, що мен³ не завадила б пом³÷. от в³н 
³ поповз до одн³є¿ кра¿ни, де æив ³ правив моãóтн³й королü Пен-
зелü. у нüоãо бóло троє талановитиõ син³в. от колюнü ³ поц³ка-
вивсÿ, ÷и поãодитüсÿ королü в³ддати ¿õ на слóæбó. Пензелü тр³ш-
ки подóмав, а тод³ й каæе: «Çãоден, та т³лüки в³дãадай мою заãад-
кó. Гаразд?» колюнü заваãавсÿ, але сõвилüовано поãодивсÿ. ко-
ролü зрад³в ³ одразó æ запитав: «Õто найбаãатший на дощ³, най-
щедр³ший на дари ³ найсóмн³ший длÿ птаõ³в?» Їæа÷ок заæóрив-
сÿ, адæе не знав в³дпов³д³. В³н занепоко¿всÿ, що повернетüсÿ з н³-
÷им. оп³вно÷³ йомó приснивсÿ сон. В³н поба÷ив мене з повним ко-
шиком ÿблóк, ãрóш, ãриб³в. На пле÷³ ó мене сид³ла сóмна ласт³вка, 
а ó косаõ заплóталасÿ с³ра õмара, що от-от ãотова бóла заплакати, 
бо ¿й сóмно проводæати сво¿õ в³рниõ дрóз³в ó далекó дороãó. ко-
люнü одразó æ прокинóвсÿ ³ вæе знав в³дãадкó. ßк æе здивóвавсÿ 
королü, коли ¿æа÷ок дав в³дпов³дü на йоãо õитромóдре запитаннÿ. 
Àле óãода є óãода. Ç тоãо ÷асó слóæатü мен³ йоãо сини. À щоб н³-
коãо не образити, ÿ роздала коæномó по м³сÿцю правл³ннÿ. ßк ¿õ 
звóтü, ти, Ìóõ÷икó, напевне, здоãадавсÿ. Çви÷айно, це — Вере-
сенü, Жовтенü ³ листопад.



15

Запрошóю до знайом-
ства. ß — Ìар³ÿ Бер-

лад. Ìен³ ш³стнадцÿтü. 
На перший поãлÿд, це 
все, що моæó про себе 
розпов³сти. Бо æ нав³що 

б³лüше? ß просто д³в÷и-
на, що народиласÿ ³ æивó 
на Покóтт³ серед десÿт-
к³в тисÿ÷ сво¿õ краÿн, 
ÿк³ вирощóютü õл³б, на-
родæóютü д³тей, виõовó-
ютü внóк³в. À ще рад³-
ютü ³ сóмóютü, сп³ваютü 
³ пла÷óтü, вишиваютü ве-
с³лüн³ соро÷ки та рóшни-
ки, малюютü великодн³ 
писанки, а в довã³ зимов³ 
ве÷ори виãлÿдаютü р³зд-
во. Проте… Натõненна 
новелами о. Генр³, поез³-
ÿми л³ни костенко все æ 
намаãаюсÿ бóти в³двер-
тою ³ надати сво¿м дóм-
кам ÿсност³ та ãостроти, 

щоб записати по÷óте, по-
ба÷ене ³ осмислене ó ко-
роткомó опов³дан н³ ÷и 
новел³.

у коæно¿ твор÷о¿ осо-
бистост³ є момент «заро-
дæеннÿ митцÿ». у мене 
йоãо поки не бóло. ß т³лü-
ки прислóõаюсÿ до сво-
є¿ дóш³. обереæно, на-
вшпинüки заãлÿдаю, ÷и 
вона, дóша, не «торкнó-
ла вперше слово»? ² тер-
пеливо ÷екаю… 

Томó мо¿ твори — не-
розкрит³ веснÿн³ пóп’ÿн-
ки, ÿк³ ще в о÷³кóванн³, 
спод³ваюсü на це, своãо 
майбóтнüоãо л³та.

Марія Берлад

ГОЛОс ПЕРшИЙ
ДРеВНІЙ

Кайдани порвіте 
І вражою злою кров’ю…

Серед монотонноãо с³роãо ãаморó лóнала тиõа мелод³ÿ соп³лки. 
Тонкою ÷ервоною ниткою вона плеласü м³æ натовпом ó пошóкаõ 
æиво¿ мисл³, та, не знаõодÿ÷и ¿¿, розбиваласü об ст³ни бóдинк³в, що 
стискали в к³лüце ринковó площó. Наблиæавсÿ полóденü, та люд-
сüка юрба не р³дшала. Õтосü щосü кóпóє, õтосü продає, обм³нює, 
кри÷итü, реãо÷е, тороõкотитü, лементóє, пла÷е… Öей б³лий шóм бóв 
ãлóõий до сп³вó соп³лки в рóкаõ староãо вóсатоãо д³да ³з небесно-
блакитними о÷има й такою æ дóшею. Ск³лüки йомó л³т — õто зна. 
×ерез ãлибок³ вирви зморшок д³тлашнÿ прозвала йоãо Древн³м.

Н³õто не знав, де в³н æиве ³ зв³дки взÿвсÿ. Õтосü казав, н³би бóв 
Древн³й завæди. Споконв³к³в бóв старим, зароблÿв, ãраю÷и на базар³.

раптом мелод³ÿ óрваласÿ. Д³д в³дклав соп³лкó. Пот³м ÿкосü ãа-
рÿ÷ково по÷ав оãлÿдати натовп, а тод³ закри÷ав ³з перестороãою:

— кров, ÿ ба÷ó кров! — йоãо рóки затрóсилисü. — Вона те÷е 
безкра¿ми р³ками! ² баãрÿнцем оцим впиваєтüсÿ страшний дракон, 
що сили бере од не¿!

Слüозина стекла по щоц³ староãо. Та юрба не зреаãóвала на це. 



16

«Боæев³лüний…» — лише по÷óлосü зв³дкисü…
В³днедавна юрба бóла стривоæена. Çа найменшó провинó (÷и 

÷аст³ше нав³тü за ¿¿ в³дсóтност³) æорстоко карали коæноãо. При 
цüомó вс³ спла÷óвали велик³ податки, щоб æити «в безпец³» «кра-
щим æиттÿм». Ì³сто обл³тали ÷óтки, що тоãо побили, той зник, тоãо 
зв³лüнили, а цю осоромили та виãнали.

раптом ó ÿкомóсü закапелкó на пороæню д³æó з-п³д вина ви-
л³з ÷олов³÷ок. лисóватий та крóãленüкий, в³н писклÿвим ãолосом 
по÷ав кри÷ати:

— люди! Ск³лüки моæна так æити? у÷ора побили Петра, бо в³н 
не знÿв картóза перед пол³цаєм! Так дал³ не моæна!

Призóпиниласÿ юрба… Поãлÿнóла на зóõвалüцÿ й рóшила дал³. 
лише õтосü ãóкнóв:

— Çабирайсÿ, поки не побили.
×олов³÷ок óперто продовæóвав «пищати»:
— Сüоãодн³ т³ткó Параскó виãнали з õати, бо вона не має ãро-

шей, аби сплатити податки! Õ³ба так моæна?
Çóпиниласü юрба.
— Так не моæна, — õтосü ãóкнóв. — À тоб³ що до тоãо?
² вс³ п³шли дал³.
×олов³÷ок по÷ав розмаõóвати рóками ³ ще противн³ше пищати:
— Ìен³ що? Ìен³?! — заõлинавсÿ в³н слиною. — Ì³й шинок за-

крили!
Þрба зóпиниласÿ. Çапанóвала н³ма тиша. Т³лüки тонка мелод³ÿ 

соп³лки тепер стала виразн³шою.
— Шинок? — крикнóв õтосü.
— Та вони æ óсе рóйнóютü!
²з натовпó по÷óлисü сõвалüн³ виãóки:
— Справд³, не моæна так дал³! усе одбираютü, заãр³баютü сво-

¿ми брóдними од кров³ рóками!
Соп³лка заãрала ãó÷н³ше. Тепер безлика юрба, здаєтüсÿ, по÷óла ¿¿ 

ãолос ³ по÷ала олюднюватисÿ, виразними ставали обли÷÷ÿ, на ÿкиõ 
прокидаласÿ дóмка ³ ãн³в. люди кри÷али, обóрювалисÿ, лютóвали. 
À ÷олов³÷ок óсе п³дтримóвав, маõав рóками ³ натõненно виãолошó-
вав ãасла. Довãо це бóло ÷и не дóæе, та шóм той ãлóшив óсе до-
вкола, кр³м ÷ар³вно¿ мелод³¿ соп³лки, що розливаласü óсе ãó÷н³ше…

розãн³ваний люд на ÷ол³ ³з ÷олов³÷ком прÿмóвав до кам’ÿно¿ Веæ³ 
³з золотим шпилем, де зас³дали ÷иновники й не зовс³м. ²з криками 
про справедлив³стü ³ волю вони ото÷или кам’ÿнó Веæó. Вимаãаю-
÷и зм³н, поãроæóвали непокорою ³ нав³тü в³йною.

— Àбо роб³тü по-нашомó, або забирайтесü ãетü! — кри÷ав ÷о-
лов³÷ок. — Ìи зв³дси н³кóди не п³демо!
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Соп³лки вæе не бóло ÷óти. Воно й не дивно, адæе Древн³й давно 
по÷овãав ³з площ³, задóмливо насп³вóю÷и: «кайдани порв³те ³ вра-
æою злою кров’ю…» спробóйте не заõлинóтисü».

Так по÷аласü революц³йна революц³ÿ.

ГОЛОс дРУГИЙ

ІВАН
Одцурається брат брата 
І дитини мати…

— революц³йна революц³ÿ н³÷оãо доброãо не принесе! — кри-
÷ав на п’ÿтдесÿтüоõ юнак³в ¿õн³й крóãлесенüкий лейтенант ³з мор-
æевими вóсами та о÷има, ÿк ó в³рно¿ собаки. В³н стоÿв перед мо-
лодими õлопцÿми, ÿкиõ нещодавно покликали «виконóвати св³й 
обов’ÿзок». «Ö³ цóцики ãетü н³÷оãо не тÿмлÿтü ó в³йн³, повстаннÿõ 
та справæ н³й мóштр³, — подóмав лейтенант. — Та байдóæе. ß теæ 
мóшó коритисÿ наказó». 

— Б³лÿ кам’ÿно¿ Веæ³ з³браласÿ кóпка п’ÿни÷ок та селюк³в, що 
стовби÷атü там на ÷ол³ ³з шинкарем-ãóлüв³сою ³ вимаãаютü казна-
÷оãо. Вони заваæаютü повноц³нно працювати óрÿдó та є заãрозою 
длÿ вашиõ с³мей, ÿк³ ви покинóли вдома! — ÷еканив лейтенант.

«Çаãрозою…» — лóною озвалосÿ в дóш³ одноãо ³з солдат. Öей 
юнак вид³лÿвсÿ з-пом³æ ³ншиõ. Щосü бóло в йоãо поãлÿд³, щосü р³-
шó÷е й палке. Т³, ³нш³, мали склÿн³ о÷³ й задерт³ доãори п³дбор³д-
дÿ. «раз-раз-раз, два, три!..» À цей — не збаламóтив блакит³ ó сво-
¿õ о÷аõ ан³ св³тлоãо розóмó ó своємó серц³. À ще в³н н³коли, н³ко-
ли, н³коли не зм³ã би порóшити присÿãи. В³н присÿãав на в³рн³стü 
¿м двом: наре÷ен³й ³ В³т÷изн³.

«À що, ÿк ³ вона в б³д³? Що, ÿк ³з нею щосü трапитüсÿ? — тонко 
брин³ла стрóна тривоãи, а óста мимовол³: — катрóсю…»

Ìонстри злост³ прокидалисÿ всередин³. В³н заãор³всÿ баæан-
нÿм роз³ãнати тиõ нероб ³ бездар, що лишенü знаютü пити й роз-
маõóвати рóками. Öей воãник, що блиснóв в о÷аõ юнака, не зали-
шивсÿ непом³÷еним. 

— Полóм’ÿний ²ван! Вийти з³ строю! — скомандóвав лейтенант.
²ван вимóшено скоривсÿ.
— Ти õто? — раптом спитав командир.
— Полóм’ÿний ²ван! — одпов³в той.
— Твоє ³м’ÿ н³÷оãо тóт не ваæитü. Ще раз запитóю: ти õто?
— Ìоє ³м’ÿ — це ÿ сам. Éоãо дала мен³ мати при народæенн³ 

й разом з ³менем подарóвала долю та вда÷ó. ß — Полóм’ÿний ²ван!
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лейтенант по÷ервон³в од злост³. Так зóõвало до нüоãо ще н³ко-
ли не зверталосÿ æодне щенÿ.

— Та õо÷ д³дüко лисий дав тоб³ ³м’ÿ! Ти, перш за все, солдат! 
² щоб ти соб³ затÿмив це, то зараз о÷олиш ãрóпó, ÿка роз÷ищати-
ме площó перед кам’ÿною Веæею. Поба÷имо, ким ти там бóдеш!

П’ÿтдесÿт юнак³в прибóло до м³ста, аби «повернóти безпекó 
мешканцÿм» (õо÷а вс³ вони óæе стоÿли на площ³), «роз³ãнати не-
доповстанц³в та знешкодити шинкарÿ». Солдати за командою лей-
тенанта вишикóвалисü ó дек³лüка рÿд³в.

— Çнешкодити! роз³ãнати! Щоб ³ сл³дó!.. — кри÷ав в³н õриплим 
ãолосом. — Наказ в³д Верõовноãо Голови ус³õ Поваæниõ Гол³в! Ви 
поки недосолдати, але станете ними тóт. До виконаннÿ пристóпити!

усе по÷алосÿ миттєво. Çд³йнÿвсÿ ãалас. Шинкар десü роз÷инив-
сÿ. крик, пла÷, проклüони стрóсили небо над м³стом. люди, що з³-
бралисÿ тóт, бóли безсил³ проти озброєниõ до зóб³в. Проте розãó-
билисÿ саме солдати. ²ван не о÷³кóвав поба÷ити тóт ст³лüки людó, 
а серед нüоãо… нероби? нездари?.. Н³! То ¿õн³ батüки, сестри, сóс³ди. 
Де п’ÿни÷ки? Де вс³ т³, коãо треба покарати? Ìоæе, вони ó Веæ³?

Та õриплий ãолос лейтенанта прив³в ¿õ до тÿми:
— Çнешкодити! роз³ãнати! Щоб ³ сл³дó!..
² солдати скорилисÿ. Т³лüки випóстили зброю з рóк, бо щосü 

óсередин³ ¿м п³дказóвало, що «так не моæна». Натом³стü ó õ³д п³ш-
ли кийки, палиц³. Били, заплющивши о÷³, нищили, задерши вãорó 
п³дбор³ддÿ, ламали сво¿õ æе. Àле нема «сво¿õ» та «÷óæиõ». Є лише 
людсüке непок³рне море ³ солдати, ÿк³ маютü наказ йоãо «прибор-
кати», «здолати»…

Ìоре набóвало ÷ервоно¿ барви. кр³зü ÷ервоний крик, що взивав 
до сóмл³ннÿ, та õрип лейтенанта пробиваласÿ тиõа п³сенüка Древ-
нüоãо, ÿкий ³шов пом³æ людей, та йоãо не пом³÷али:

«одцóраєтüсÿ брат брата», бо вони солдати,
бо собакам наказали нищити, вбивати.
²ван тепер стоÿв ÿк óкопаний. В³н не ÷óв б³лüше нав³æеноãо: «Çне-

шкодити! роз³ãнати! Щоб ³ сл³дó!..» Çараз боÿвсÿ лишенü, аби йоãо кат-
рóс³ тóт не бóло. В³н так õот³в би зараз занóрити палüц³ ó ¿¿ волоссÿ…

ГОЛОс тРЕтІЙ

КАТеРИНА

В своїй хаті своя й правда, і сила…

«Çанóрити палüц³ ó твоє волоссÿ…» Так зак³н÷óвавсÿ єдиний 
лист в³д нüоãо. В³д тоãо, õто залишив ÷астинкó себе п³д ¿¿ серцем, 
³ там тепер тр³пот³ло ще одне маленüке æиттÿ. Çаради нüоãо вона 
не моãла спок³йно сид³ти вдома.
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²з дитинства катрÿ знала, що силüна. Вона виросла з братами, 
в ото÷енн³ сóс³дсüкиõ õлопц³в, ÿк³ боÿлисÿ з нею ãратисÿ, бо «за-
надто дóæа й óс³õ подолає». ²з ц³єю дóмкою д³в÷ина æила, ск³лüки 
себе пам’ÿтає. Çаãлÿдала ó дзеркало ³ там ба÷ила рóдоволосе кó-
÷ерÿве д³в÷исüко з тенд³тною ô³ãóркою. «Де та сила?» — ³нод³ за-
питóвала себе. «Вона в зелениõ, ÿк ó мавки, о÷аõ, ó ÿкиõ сõовала 
сво¿ ÷ари сама мат³нка-природа», — сказав ÿкосü ²ван.

Серце ¿¿ тривоæно заÿ÷ало в ãрóдÿõ, перед÷óваю÷и щосü лиõе.
катрÿ п³шла на площó. Жаõ оõопив ¿¿, коли поба÷ила кривавó 

виставó перед кам’ÿною Веæею. ßк посм³ли? Õто реæисер? Вер-
õовний Голова Гол³в? Вона кинóласü ó ÷ервоне море. Ìайæе в цен-
тр³ п³д д³æкою (ÿким дивом вона тóт опиниласü?), скоцюрбившисü, 
õрип³в ÿкийсü ó касц³:

— Çнешкодити! роз³ãнати! Щоб ³ сл³дó!..
— коãо? — спитала в нüоãо катрÿ.
— коãо? — ÷омóсü запан³кóвав в³н. — Ìерзотник³в, ÿк³ п’ютü 

нашó кров!
— À ви ¿õ тóт ба÷ите? — допитóваласÿ д³в÷ина. Серце шале-

но билосÿ в ãрóдÿõ.
— ß? — раптом поба÷ив солдата ³ крикнóв: — осü вона! Õапай!
у не¿ тüоõнóло серце. Пот³м ÿк³сü õолодн³ лещата сõопили ¿¿ 

³ стали дóшити. кóдисü зникало сонце, ãасло св³тло… Та вмитü (це 
катрÿ в³д÷óла вс³м сво¿м єством) õтосü невидимий ³ невимовно р³д-
ний, õтосü ³з криõ³тним, але таким дóæим серденüком по÷ав бóнтó-
вати в н³й. Вона не сама ³ мóситü заõистити це æиттÿ. Вона силü-
на! Вона неймов³рно силüна! ßк вирваласü ³з смертелüниõ об³йм³в, 
не пам’ÿтала. катрÿ т³лüки ÷óла, що має два серцÿ ³ вони в óн³сон 
в³дбиваютü ритм: «Д³й, д³й, д³й!..» Д³в÷ин³ нав³тü здалосÿ, що це сер-
цебиттÿ по÷óли вс³ — така тиша запанóвала навколо. 

Çв³дкисü (моæе, з небес) мереæиласÿ мелод³ÿ соп³лки.
— ßк наваæилисü ви п³днÿти рóкó на невинниõ людей? ×и не 

¿õ ви заõищати повинн³? П³д одним небом з вами õодимо, одно-
мó Боãов³ молимосÿ, однó землю топ÷емо ³ ¿¿ æ бóдемо поливати 
кров’ю?! ×и зростатиме вроæай п³д таким поливом?! ×и ¿стиме-
те не в³д сонцÿ, а од кров³ ÷ервон³ вишн³?! ×и до снаãи вам óбити 
своє майбóтнє? ßкщо так, то осü вам н³æ. Çнищте ще не народæе-
нó над³ю… сина, ÿкоãо ношó.

«В сво¿й õат³ своÿ й правда, ³ сила» панóє.
— Õатó свою береæ³те. Та õто мене ÷óє?
— Давай сюди ноæа.
катерина обернóласÿ на ãолос ³ поба÷ила крóãленüкоãо вóсанÿ 

ó ôорм³. Дивними здалисü ¿й йоãо мертвецüко-безбарвн³ о÷³. Д³в÷и-
на, ãордо випроставшисü, подала н³æ. Серцÿ шалено вибивали такт.

— Öе ви вб’єте?
— Н³, — криво посм³õнóвсÿ лейтенант. — В³н.
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катрин поãлÿд виõопив ³з сотенü обли÷ одне. ²ван. Ї¿ ²ван. Çда-
лосÿ, електри÷ний стрóм пронизав дóшó! Пекó÷ий сором об³ймав 
маленüке серденüко.

ГОЛОс чЕтВЕРтИЙ

УСІ
Обніміте ж, брати мої, 
Найменшого брата…

Сором об³йнÿв шинкарÿ на митü. лише на митü. В³н, ÿк ³ б³лü-
ш³стü, в³д÷óв йоãо. Промова катр³ зворóшила. Такий дивний стан… 
Шинкар зãадав, ÿк колисü дитиною розбив маленüкоãо анãела — 
дерев’ÿнó ô³ãóркó, ÿкó зробив перед смертю батüко. Щосü под³б не 
в³д÷óв ³ тепер. лише зараз немає порó÷ мами, ÿка б об³йнÿла ³ ска-
зала, що ¿й не треба õолодниõ дерев’ÿнок, адæе в не¿ є в³н, æивий 
маленüкий анãелик.

Площа н³мóвала. Вс³ зрозóм³ли (÷и майæе вс³), що катерина ска-
зала щосü дóæе ваæливе ³ що ¿м зараз має бóти соромно.

Небо по÷ало сóпитисÿ õмарами — темними, ваæкими. ²ван стоÿв 
непорóшно ³ ÷óв, ÿк терпне рóка. у ãолов³ й дос³ лóнав ãолос лей-
тенанта: «Там небезпе÷на змовницÿ. Слóõай мою командó: ¿¿ треба 
л³кв³дóвати». Тод³ ²ван не ба÷ив, õто та «змовницÿ». À тепер катрин 
зелений поãлÿд… оõ! Öей поãлÿд. Вона опóстила о÷³… вона соромитü-
сÿ йоãо. À в³н присÿãав ¿м обидвом: ¿й ³ Батüк³вщин³. В³н не моæе по-
рóшити присÿãи. ×и моæе? Çдавалосÿ, св³т рвавсÿ на шматтÿ, блис-
кавка розр³зала небо. В³н давав присÿãó бóти в³рним солдатом ³ те-
пер мóситü óбити мат³р своє¿ майбóтнüо¿ дитини заради В³т÷изни?!!

²ван æбóрнóв ноæа з óс³є¿ сили, ³ той полет³в, розпанаõóю÷и 
пов³трÿ.

катрÿ стоÿла ³ слóõала серце своє¿ дитини. 
…лейтенант óсе збаãнóв за долю секóнди. крива ãримаса æаõó 

спотворила йоãо обли÷÷ÿ. Все. Öе к³нецü. В³н заплющив о÷³. Àле 
минóла õвилина, дрóãа… ×омó так ãам³рно? 

ринóла ãроза. Небо таки порвалосÿ на шматтÿ…
…На земл³ леæав Древн³й. ×ервона кв³тка кров³ спалаõнóла на 

йоãо вишиванц³ ³ стала розпóскатисÿ все б³лüше ³ б³лüше. Àæ те-
пер óс³ збаãнóли, що трапилосü. Öе старий затóлив сво¿ми ãрóдü-
ми лейтенанта.

— Àле ÷омó?! — припала з³ слüозами до Древнüоãо катерина.
— кров… ¿¿ так баãато на наш³й земл³. Не треба б³лüше кров³, 

смертей… Ìир…
— Боæев³лüний… — прошепот³в õтосü.
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— Боæев³лüний, — п³дõопив старий, — боæе… в³лüний, боæе… 
в³лüний, Боæе!.. ß — в³лüний…

Древн³й востаннє всм³õнóвсÿ. Вс³ стоÿли ÿк óкопан³. Дощ обми-
вав дóш³ людей, змивав злобó й вороæне÷ó.

Çдалосÿ, десü ó неб³ заплакала соп³лка. 

ГОЛОс П’ЯтИЙ

НАДІЯ
Не вмирає душа наша…

Так зак³н÷иласü революц³йна революц³ÿ — найпрекрасн³ше про-
бóдæеннÿ м³ста п³слÿ довãоãо кошмарноãо снó.

Древнüоãо поõовали п³д стол³тнüою липою. Öей õимерний старий 
таки сотворив диво: не стало «÷óæиõ» ³ «сво¿õ», солдат ³ цив³лüниõ. 
Бóли люди, ÿк³ õот³ли ã³дноãо æиттÿ на сво¿й земл³. коли врешт³-
решт ãромад³ вдалосÿ óв³йти до кам’ÿно¿ Веæ³, то з’ÿсóвалосÿ, що 
там н³коãо нема. кóди под³лисÿ? À моæе, й не бóло…

Шинкарÿ обрали Верõовним Головою. керóвав м³стом ÿк óм³в, 
по-своємó. ²нод³ õмел³в од влади, але коли йомó сниласÿ йоãо мати, 
то приõодив до тÿми. В³н бóв зви÷айною людиною: ÷оãосü боÿвсÿ, 
десü працював абиÿк ³ нав³тü дозволÿв соб³ ³нод³ брати «ô³нансовó 
допомоãó длÿ покращеннÿ æиттÿ м³ста», що випадково потраплÿ-
ла йомó до кишен³. Проте м³стÿни з ним не б³дóвали. В³н ¿õ в³двер-
то любив, по-справæнüомó. «По÷инав ³з брóдноãо шинкó ³ пороæ-
нüо¿ д³æ³, а д³йшов до м’ÿкоãо кр³сла в оõайномó каб³нет³. Та н³÷о-
ãо, — æартóвали люди, — ãоловне, аби справи йоãо не бóли таки-
ми брóдними, ÿк шинок».

катерина, на диво вс³м, народила д³в÷инкó-криõ³ткó, ÿкó на-
звали Над³єю.

 — ой люл³-люл³… ×омó ти пла÷еш? Тоб³ не подобаєтüсÿ цей 
св³т? — тремт³ла над сво¿м дитÿм мати ³ всю свою дóшó перели-
вала в не¿, ó свою Над³ю.

²ван не мав спокою. Ìинóле ц³пко тримало йоãо в лещатаõ. В³н 
порóшив… в³н дóшó невиннó зãóбив.

— ой люл³-люл³…ой б³æи, б³æи, досадо, не вертай до õати… не 
пóщó тебе колискó дон³ колиõати… — сп³вала катрÿ.

П³д³йшов до колиски… Над³ÿ не спала. Поãлÿнóла сво¿ми, ÿк 
ó матер³, зеленими о÷има на тата. Той засп³вав тиõенüко: «…ой 
люл³-люл³… Вона бóде ÿк мат³р… Силüною».

À над колискою, над батüком-мат³р’ю, над р³дним краєм плеласü-
мереæиласü ÷ервоною ниткою тиõа мелод³ÿ соп³лки…
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людмила ПаВлюк

Я народиласÿ вл³ткó 
1983-ãо, р³вно ÷ерез 

два дн³ п³слÿ батüково-
ãо днÿ народæеннÿ. оце 
так подарóнок дол³, бо 
маю÷и вæе однó 10-л³т-
ню донüкó, м³й татóсü, ÿк 
³ коæен с³мейний ÷оло-
в³к, мр³ÿв про õлоп÷ика. 
Õо÷а мама, д³знав шисü, 
що вона в о÷³кóванн³, за-
ÿвила: «Бóде д³в÷инка!!!» 
адæе мр³ÿла, щоб ó с³м’¿ 
зростало дв³ сестри÷ки. 
² тóт «найшла коса на 
кам³нü»: ãорда самовпев-
нен³стü моãо тата ³ не-
запере÷на материнсüка 
÷óйка.

Серпенü ,  понед ³ -
лок, теплий л³тн³й ве-
÷³р, о 21.00 ãод. пролóнав 
дзв³нок: «В³таю! у Вас 
народиласü д³в÷инка!» 
Н³ма сцена… Трóбка тиõо 
опóстиласÿ… Тато вий-
шов, так ³ не сказавши 
н³комó н³÷оãо. Àæ зãо-
дом р³дн³ д³зналисÿ, що 
в с³м’¿ поповненнÿ. 

Та отримавши мене 
при виписц³ з полоãово-
ãо в³дд³леннÿ, тато вæе 
не випóскав з рóк своãо 
маленüкоãо скарбó. В³д-
тод³ ми стали нерозлó÷н³.

ол³вецü ÿ брала не-
оõо÷е — л³нива бóла. 
Примóшóвали мене за-
малüовки розôарбовóва-
ти, а в школ³ за мене ма-
лювали тато й мама. Та-
лант, мабóтü, в³д тата 
д³ставсÿ. коли в³н бóв 
школÿрем, оц³нкó «три» 
з малюваннÿ отримав 
лише за те, що краще 
в³д ó÷ителÿ малював. 
À ÿ кри÷ала, що не вм³ю, 
не вдаєтüсÿ ³ не бóдó. 
Та зãодом, десü ó 6-мó 
клас³, мене переклини-
ло, осÿйнóло ³ ÿ з поди-
вом длÿ себе по÷ала ма-
лювати. Тод³ в нас ще 
працювала õóдоæнÿ стó-
д³ÿ, кер³вником ÿко¿ бóв 
²ãор Василüови÷ Ìиõай-
люк. ² ÿ дв³÷³ на тиæденü 
в³дв³ дóвала йоãо наó-
кó. Ö³лиõ три роки. коли 
мен³ стóкнóло 15, ÿ за-
лишила це приємне за-
нÿттÿ, оск³лüки клас бóв 
випóскним ³ виникла по-
треба в п³дтÿãóванн³ оц³-
нок. À в÷иласÿ ÿ в Горо-
денк³всüк³й ÇоШ ²-²²² ст. 
№1. коæноãо ранкó, до-
лаю÷и один ³ той са-
мий маршрóт — доро-
ãа, стеæка ÷ерез парк, 
п³дйом по дороз³ вãо-
рó в напрÿмкó школи, 
мене не полишала одна 
³ та æ нав’ÿзлива дóмка: 
коли настане 2000 р³к? 
11 клас?

² осü довãоо÷³кóваний 
2000 р³к настав. ² що? 
Ìи подóмали, ³ мама ви-
р³шила, що ÿ постóпаю 
в ²вано-франк³всüкий 
теõн³÷ний óн³верситет 
наôти ³ ãазó. À моÿ мр³ÿ 
бóла лüв³в, õóдоæн³й… 

обрали ôакóлüтет 
прикладно¿ еколоã³¿, спе-
ц³алüн³стü — ³нæенер-
еколоã. В³д поба÷ениõ 
назв предмет³в ó роз-
клад³ ÿ прийшла в за-
ц³пен³ннÿ: ô³зика, õ³м³ÿ, 
вища математика, ме тео-
ролоã³ÿ, ã³дролоã³ÿ…Не 
бóдó писати назви пред-
мет³в, ÿк³ мен³ довелосü 
ó÷ити. Àле на 3-мó кóр-
с³ бóли два ц³кавиõ пред-
мети: еколоã³÷на ãеоô³-
зика ³ рад³оеколоã³ÿ, ÿк³ 
викладав Степанюк Ва-
силü Петрови÷ — єди-
ний виклада÷, в ÿко-
ãо, нó н³ õто не м³ã спи-
сати, нав³тü наш³ õвацü-
к³ винаõ³дники. Ç ãорд³с-
тю моæó сказати, що ми 
«зал³зно» знали ц³ пред-
мети ³ ÿ вдÿ÷на дол³, що 
звела мене з такими од-
ноãрóпниками ³ такими 
виклада÷ами.

Попри все старала-
сÿ поєднóвати корис-
не з приємним. Çв³сно æ, 
малювала. Та й писü-
менство р³зне по÷итó-
вала разом з моєю од-
ноãрóпницею, з ÿкою за 
одн³єю партою сид³ли 
³ на квартир³ æили. На-
шим óлюбленим авто-
ром бóв Àнатол³й Д³ма-
ров. À йоãо твором «На 
кон³ ³ п³д конем» радæó 
перед сном настр³й п³дн³-
мати. у стóдентсüк³ роки 
ÿ любила ÷итати ³ на-
в³тü баãато. В³дкрила длÿ 
себе о. Дюма-старшоãо. 
Ìаю невеликó домаш-
ню колекц³ю цüоãо авто-
ра (близüко 30 книã). 

Ç ак ³ н÷ила  наóкó 
в 2005 р. À дал³ — три 
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крапки: перспективи не-
має, роботи теæ. Àле ма-
люваннÿ не покидала.

Та зãодом настав 
ще один пер³од ó моє-
мó æитт³, коли ми по-
дóмали ³ батüки вир³ши-
ли. ² в 2007 роц³ ÿ зно-
вó постóпаю в ²вано-
франк³всüкий нац³оналü-
ний теõн³÷ний óн³верси-
тет наôти ³ ãазó, в ³нсти-
тóт п³слÿдипломно¿ осв³-
ти. ×ерез два роки отри-
мала квал³ô³кац³ю аóди-
тора ³ бóõãалтера. ² вдрó-
ãе мене вибрала проôе-
с³ÿ, про ÿкó ÿ нав³тü дó-
мати не см³ла, бо мр³ÿла 
лише про малюваннÿ. 

уæе восüмий р ³к 
пра цюю ó в³дд³л³ осв³-

ти ³ тре т³й з ниõ — бóõ-
ãалтером. Ìоÿ твор÷³стü 
залишиласÿ нев³д’ємною 
÷астиною æиттÿ. Силü-
не баæаннÿ æити ³ щосü 
творити сво¿ми рóками 
врÿтóвало в 2010 роц³ 
мен³ æиттÿ. ² саме ма-
люваннÿ швидко поста-
вило мене на ноãи. П³слÿ 
ваæко¿ операц³¿, леæа÷и 
на л³карнÿномó л³æкó, 
бóло нестримне баæан-
нÿ малювати. На дрóãий 
денü мама мен³ кóпила 
колüоров³ ол³вц³ ³ алüбом 
з аркóшами ôорматó À5. 
Тод³ ÿ намалювала св³й 
перший колüоровий ма-
люнок, а до тиõ п³р ма-
лювала лише ãраô³тни-
ми ол³вцÿми р³зно¿ твер-

дост³. люблю морсüкó те-
матикó, на першомó пла-
н³ ÿко¿ парóсники. остан-
н³ два роки використовóю 
ол³йн³ ôарби. À такоæ 
набираюсÿ досв³дó з леã-
ко¿ рóки моãо наставни-
ка ²ãорÿ Ìиõайлюка, до 
ÿкоãо вæе протоптала 
стеæинó. На йоãо пора-
даõ óдосконалююсÿ вæе 
14 рок³в. Ìоæна см³ливо 
сказати: ÿ йоãо ãодованка.

Не люблю сид³ти без 
д³ла. Боã дає талант лю-
дин³ не длÿ тоãо, щоб за-
копóвати йоãо в землю, 
а щоб ним вм³ло корис-
тóватисü ³ таким ÷ином 
слóæити людÿм. Томó ÿ 
щиро вдÿ÷на Господó за 
все.

НаОдИНЦІ З мОРЕм

Флагман.  
олія



24

ìрійлива далечінь. олія

«…і поснули над щоглами стяги…». Кольорові олівці
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на легких хвилях моря. Пастель

велика протока. ìальта. Копія. 
графіка

на зустріч з вітром. графіка

Флагман. графіка
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сНИ стаРОГО мІста

гранд-канал. центральна артерія венеції. графіка

Старий львів. графіка з глибини століть. графіка
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Фрагменти старого міста.  
графіка

Підгорецький замок. Фрагмент.  
Фломастери

з польоту птаха. графіка
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а вже осінь… 
Фломастери. 
графіка

Стежина 
дитинства.  
олія

ìрії ангела. 
графіка
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Піони. олія Тюльпани. олія

Тюльпани. Пастель
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світлана ФІлЬВаркІВ

Народиласÿ в кв³тн³, 

за два роки до за-

к³н÷еннÿ двадцÿтоãо сто-

л³ттÿ ³ дрóãоãо тисÿ÷ол³т-

тÿ в покóтсüкомó м³сте÷-
кó Городенц³, ÿке дóæе 
люблю. Випóскницÿ ã³м-
наз³¿ ³мен³ Àнтона крó-
шелüницüкоãо. у п’ÿтомó 
клас³ заõопиласÿ б³сером 
³ стала активним в³дв³дó-
ва÷ем ãóртка «кв³ти з б³-
серó» п³д кер³вництвом 
Тетÿни Àндр³¿вни ßрем-
÷óк, ÿкий д³є при Стан-
ц³¿ Þниõ Натóрал³ст³в. 
Брала ó÷астü в обласниõ 
та районниõ виставкаõ, є 
призером обласноãо кон-
кóрсó вироб³в з б³серó 
2009 рокó. у 2012 роц³ 
пос³ла дрóãе м³сце в кон-

кóрс³, що бóв присвÿ÷е-
ний Дню Свÿтоãо Ìико-
лаÿ. Çа призов³ м³сцÿ на 
конкóрсаõ ó 2010 роц³ 
отримала пóт³вкó в та-
б³р в³дпо÷инкó «Þннат», 
а в 2011 роц³ — в таб³р 
«Àртек». Неодноразово 
ставала перемоæцем об-
ласниõ, Всеóкра¿нсüкиõ 
виставок ³ конкóрс³в, ла-
óреат IV Всеóкра¿нсüко¿ 
виставки-ôестивалю 
«обдарован³ д³ти укра-
¿ни» (2013 р³к). Спод³ва-
юсÿ, що моє дитÿ÷е за-
õопленнÿ бóде крокóвати 
порó÷ з³ мною все æиттÿ.

ВОГНІ бІсЕРУ
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На Ìонастирсüкомó 
кóт³ славноãо покóт-

сüкоãо м³сте÷ка Городен-
ки пройшло моє дитин-
ство. Çараз мешкаю в сел³ 
котик³вка, ÿке ще доне-
давна бóло м³сüким при-
с³лком. Ç в³дзнакою за-
к³н÷ила Городенк³всüкó 
ÇоШ №2. Перший крок 
ó св³т мистецтва та краси 
зробила в Бóдинкó шко-
лÿра. Дек³лüка рок³в за-
ймаласÿ в р³зниõ ãóрткаõ 
п³д кер³вництвом людми-
ли Страæник. À зãодом 
бóло нав÷аннÿ в коло-
мийсüкомó ³ндóстр³алüно-
педаãоã³÷номó теõн³кóм³ 
та Прикарпатсüкомó óн³-
верситет³ ³м. В. Стеôаника, 

де здобóла проôес³ю в÷и-
телÿ по÷атковиõ клас³в. 

Життєва стеæина 
при вела в щойно ство-
рений Городенк³всüкий 
районний центр дитÿ-
÷о¿ та юнацüко¿ твор÷ос-
т³. Тóт óæе 13 рок³в пра-
цюю кер³вником ãóртк³в 
декоративно-прикладноãо 
мистецтва ³ нав÷аю д³ток 
творити прекрасне влас-
норó÷. Приємно, що мо¿ 
виõованц³ неодноразово 
ставали перемоæцÿми та 
призерами р³зноман³тниõ 
Всеóкра¿нсüкиõ, облас-
ниõ та районниõ конкóр-
с³в ³ виставок.

Çовс³м недавно заõо-
пиласÿ створеннÿм цó-
мам³ канзаши. Öÿ ориã³-
налüна теõн³ка рóкод³ллÿ 
прийшла до нас з кра-
¿ни Вран³шнüоãо Сонцÿ. 
В основ³ ¿¿ леæитü ор³-
ãам³ — традиц³йне ÿпон-
сüке мистецтво складаннÿ 
вироб³в з паперó. À в да-
номó випадкó складаєтü-
сÿ не пап³р, а квадратики 
з натóралüноãо шовкó ÷и 
стр³÷ок, ÿк³ перетворю-
ютüсÿ на р³зноман³тн³ кв³-
ти та кв³тков³ композиц³¿. 

Спо÷аткó опанóва-
ла р³зн³ способи виãотов-
леннÿ окремиõ пелюсток 
³ листо÷к³в, а вæе пот³м 
пристóпила до створю-
ваннÿ кв³т³в. Çа допомо-
ãою цóмам³ канзаши по-
÷ала виãотовлÿти ³ óлюб-
лен³ кв³ти óкра¿нц³в: 
маки, ромашки, сонÿõи, 
волошки. Дóæе ãарними 
й неповторними є óкра-
¿нсüк³ в³но÷ки, õо÷ ³ виãо-
товлен³ в ÿпонсüк³й теõн³-
ц³. Ìо¿ виõованки з ãóрт-
ка «Ìоделюваннÿ ³ãра-
шок та сóвен³р³в» óæе 
р³к опановóютü цю ц³ка-
вó теõн³кó та створюютü 
р³зноман³тн³ прикраси 
длÿ себе ³ сво¿õ близüкиõ.  
 Тепер займаюсÿ вдоско-
наленнÿм сво¿õ зд³бнос-
тей, примноæóю твор÷ий 
здобóток новими надбан-
нÿми. Праãнó под³литисÿ 
сво¿м талантом ³ знаннÿ-
ми та вм³ннÿм з ³ншими. 
Õо÷ó т³шити св³т твор÷и-
ми порóõами своє¿ дóш³. 
À твор÷а людина — на÷е 
колосок, що, налившисü 
силою земл³ й сонцÿ, да-
рóє людÿм õл³б.

Ірина Боднарук

КРаса У бУдНІ та сВЯта
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наталія ГаВрилюк 

Народиласÿ в сел³ 
Глóшк³в на Городен-

к³вщин³.
Не моæó сказати, що 

заõоплюваласÿ мисте-
цтвом з дитинства, õо÷ 
непоãано малювала й ви-
шивала. Б³лüше любила 
рóõлив³ ³ãри ³ спорт. Та 
все р³зко зм³нилосÿ п³слÿ 
зак³н÷еннÿ кам’ÿнецü-
Под³лüсüкоãо теõн³кóмó 
õар÷ово¿ промисловост³. 
Вæе на виробництв³ одер-
æала травмó право¿ рóки 
³ про подалüшó працю не 
моãло бóти й мови. Çãодом 
пекарню закрили зовс³м, 

а æиттÿ тривало… Çа по-
радою матер³, спробóва-
ла повернóтисÿ до виши-
ваннÿ, але тримати ãолкó 
бóло надзви÷айно ваæко. 
По÷алисÿ пошóки ³ншиõ 
занÿтü. Батüко запропо-
нóвав зробити невели÷-
ке панно з листк³в ³ кв³-
т³в способом апл³кац³¿. 
Так з’ÿвилисÿ мо¿ пер-
ш³ роботи: «Сон рибал-
ки», «Çаõ³д сонцÿ», «По-
кóтсüка ос³нü», «розмай». 
Çãодом спробóвала деко-
рóвати кв³тами ³ листÿм 
р³зн³ ре÷³, по÷ало виõо-
дити. Довелосÿ перелис-
тати ÷имало л³тератóри, 
щоб правилüно висóшó-
вати ³ ãотóвати матер³ал, 
адæе кв³ти ³ листÿ втра-
÷аютü колüори, ³ опада-
ютü. До ре÷³, коæна рос-
лина, кв³тка, дерево має 
свою енерãетикó, при-
родний потенц³ал, влас-
тивост³. Вив÷ала народ-
н³ досл³дæеннÿ, спосте-
реæеннÿ. Çв³дси й мо¿ 
в³нки-обереãи, ÿк³ оõо÷е 
замовлÿли люди. П³зн³ше 
¿õ óр³зноман³тнювала, ви-

ãотовлÿла ó кошикаõ на 
ã³лкаõ, коренÿõ. По÷ала 
виãотовлÿти декоративн³ 
деревцÿ, композиц³¿.

Ìо¿ роботи стали до-
повнювати ³нтер’єри ба-
ãатüоõ оселü ³ є приємни-
ми подарóнками. Ç³ сво¿-
ми виробами побóвала на 
баãатüоõ виставкаõ ó на-
шомó район³ й област³, ³н-
шиõ реã³онаõ, зокрема на 
виставц³ «Барвиста укра-
¿на» ó києв³ до 20-р³÷-
÷ÿ незалеæност³ укра-
¿ни, а такоæ на вистав-
ц³ óкра¿нсüко-полüсüко¿ 
дрóæби ó полüсüкомó 
м³ст³ Бзеæ.

Попри все займаюсÿ 
кв³тникарством, дизай-
ном оселü ³ прибóдинко-
виõ територ³й. Çаõоп-
лююсÿ староæитностÿ-
ми, зокрема давн³м одÿ-
ãом, вишиваннÿм, ãон÷ар-
ством, керам³кою — вс³м, 
що творив ³ творитü тала-
новитий покóтсüкий люд. 
Пост³йно в пошóкó новиõ 
³дей, адæе творити кра-
сó длÿ людей — це вели-
ка рад³стü.

сУХІ баРВИ ЛІта
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орест МарІноВ

тоãо днÿ, коли ÿ впер-
ше поба÷ив св³т, бóло 

дóшно, ÿк ó æнива, õо÷ 
на календар³ к³нецü серп-
нÿ. оск³лüки в батüк³в ÿ 
єдиний син, вони змал-
кó придивлÿлисü, при-

слóõалисÿ, що мене ц³-
кавитü, до ÷оãо тÿãнó-
сÿ. Не раз, спостер³ãаю-
÷и ÿк тато р³зüбитü ÷и л³-
питü, засинав ó йоãо май-
стерн³. Ìама працювала 
в нав÷алüно-виробни÷омó 
комб³нат³ в÷ителем ви-
шивки, а зараз в школ³ 
мистецтв веде ãóртки рó-
код³ллÿ. Тато — талано-
витий õóдоæник, скóлü-
птор, реставратор. осü в³д 
коãо мен³ передаласÿ ³с-
кра любов³ до мистецтва. 

у шк³лüн³ роки ÿ в³д-
в³дóвав Галицüкó Ìалó 
Àкадем³ю Ìистецтв. Çãо-
дом, опанóвавши про-
ôес³ю майстра з õóдоæ-
нüо¿ обробки шк³ри в ко-
с³всüкомó ³нститóт³ ПДÌ 

лüв³всüко¿ НÀÌ, по÷ав 
óдосконалюватисÿ, на-
працüовóвати рóкó, ви-
роблÿти св³й стилü. Сóм-
ки, ãаманц³, поÿси та без-
л³÷ ³ншиõ ре÷ей виãотов-
лÿю на старенüк³й ма-
шинц³ в затишн³й май-
стеренц³, де панóє твор÷а 
атмосôера. В коæен ви-
р³б стараюсÿ вкласти ÷ас-
тинкó дóш³, щоб в³н по-
т³м милóвав око допитли-
вим поц³новóва÷ам, моæ-
ливо, ще не зовс³м висо-
комистецüким проôес³о-
нал³змом.

Çавдÿки дрóæин³ став 
покóтÿнином. Тóт ³ æивó, 
праãнó÷и вт³лювати в сво¿ 
роботи красó Покóттÿ 
³ народн³ традиц³¿.

шКІРЯНИЙ 
РОЗмаЙ
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наталія МарІноВа 

Народиласÿ в покóт-
сüк³й с³м’¿ в малüов-

ни÷омó сел³ Глóшк³в, що 
поблизó Городенки. Ç ди-
тинства придивлÿласÿ до 
твор÷иõ óподобанü своãо 
д³да Василÿ реãóша ³ ма-

тер³. любила малювати, 
вишивати, а вони повсÿк-
÷ас заоõо÷óвали мене до 
мистецтва.

П³слÿ школи постó-
пила ó кос³всüкий ко-
ледæ на спец³алüн³стü õó-
доæнє ткацтво, а п³слÿ 
йоãо зак³н÷еннÿ мен³ в³д-
крилисÿ двер³ ²нститó-
тó прикладноãо декора-
тивноãо мистецтва лüв³в-
сüко¿ Нац³оналüно¿ Àка-
дем³¿ Ìистецтв на ôа-
кóлüтет монóменталüно-
декоративноãо  æиво-
писó.  В моємó дороб-
кó рÿд картин, зокре-
ма, пейзаæ³в Покóттÿ, 
³кон ,  монóменталüно-
декоративниõ розпис³в. 
Нещодавно заõопиласÿ ви-
ãотовленнÿм прикрас з б³-

серó та ³ншиõ декоратив-
ниõ матер³ал³в. у сво¿ тво-
ри впл³таю любов до р³д-
но¿ земл³ ³ Городенк³вщи-
ни особливо, котра баãата 
³стори÷ними пам’ÿтками 
ще з ÷ас³в прадавнüоãо 
Трип³ллÿ. Та що там ка-
зати — дипломна робота, 
наст³нний розпис, вико-
наний на основ³ арõ³тек-
тóрниõ спорóд Городенки, 
д³став високó оц³нкó екза-
менац³йно¿ ком³с³¿.

Продовæóю малю-
вати, прив÷аю до пен-
злÿ двоõ óлюблениõ си-
н³в, ²ллю та олекс³ÿ. Çа-
õопленнÿ народним мис-
тецтвом, старовиною, на-
диõає мене на нов³ твор-
÷³ пошóки.

НатюРмОРтИ мОєї дУшІ

ìісто на трьох мостах. гуаш
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Свята ìарія. Елеус. яєчна темпера. 
левкас

ісус. яєчна темпера. левкас

Святий ìиколай. 
яєчна темпера. 
левкас
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Сонячний натюрморт. олія

Казковий 
світанок. олія

за село. гуаш
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дерево життя. 
ìетал, скло

літні узори.  
Розпис на склі

вітраж. Тіфані 
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Василь реГуш

мен³ вæе 70, а ÿ що-
днÿ,  кр³м нед³л ³ 

³ свÿт, заõодæó в свою 
майстерню, берó в рóки 
р³зецü ³ щосü мóдрóю 
з деревом. Õ³ба що до-
бре заãострити р³зц³ з ÷а-
сом стає ваæ÷е. À заõо-
пивсÿ ÿ коренепластикою 
³ р³зüбою вæе баãато рок³в 
томó. Наснаãó до твор÷ос-
т³ надає мен³ ÷óдова при-
рода, ÿка ото÷óє мене 
з дитинства. Ìалüовни÷³ 
околиц³ р³дноãо Глóшко-
ва, йоãо полÿ й óро÷ища 
бóли мо¿м м³сцем трóдо-
во¿ д³ÿлüност³, адæе п³слÿ 
зак³н÷еннÿ Снÿтинсüкоãо 
с³лüсüкоãосподарсüкоãо 
теõн³кóмó ³, аæ до виõо-

дó на пенс³ю ÿ працював 
ó м³сцевомó ãосподарств³.

одноãо разó, сидÿ-
÷и з дрóзÿми б³лÿ баãат-
тÿ, ÿ поба÷ив, що осü-осü 
ó воãн³ зãоритü ÿкасü ÷ó-
дернацüка ô³ãóрка твари-
ни. Витÿãнóв, а дома тро-
õи обр³зав ³ вийшов весе-
лий заєцü-вóõанü… По-
т³м знаõодив р³зн³ ã³л-
ки, корен³ ³ з ниõ з насо-
лодою виãотовлÿв пали-
ц³, ô³ãóрки, п³дсв³÷ники, 
вази, наст³нн³ лампи. Про 
моє заõопленнÿ д³знали-
сÿ дрóз³ ³ знайом³, ÷ас-
то приносили мен³ коре-
н³, ã³лки, ÿк³ пот³м ³шли 
в д³ло. Çãодом заõопивсÿ 
р³зüбою, виãотовив ÷има-
ло декоративниõ тарел³в, 
скринüок, топ³рц³в, õрес-
т³в, óæитковиõ предме-
т³в. Дóæе люблю робити 
декоративн³ пласти, об-
рамлен³ корою. ²з р³зниõ 
дæерел вив÷ав зна÷еннÿ 
³ символи р³зüби, вико-
ристовóю ¿õ ó сво¿õ робо-
таõ. Надаю переваãó теõ-
н³ц³ сóõо¿ р³зüби. ²нколи 
³нкрóстóю сво¿ вироби б³-
сером. ß н³коли не виãо-
товлÿю одинаков³ виро-
би, õ³ба що коп³¿ старо-
винниõ õрест³в. Ìо¿ ро-

боти пом³тили, по÷али 
запрошóвати на р³зн³ ви-
ставки. Жóрнал³ст, на-
родознавецü Василü ле-
с³в на одномó з ôестива-
л³в порадив мен³ зробити 
дек³лüка композиц³й на 
обрÿдовó тематикó. Так 
з’ÿвилисÿ: «Тро¿ст³ мóзи-
ки», «колÿдники», «Гóси 
мо¿ ãóси», «Стар³стü». Ви-
ãотовив рÿд темати÷ниõ 
тарел³в: «укра¿но моÿ», 
«Свÿтве÷³р», «На укра-
¿нó повернóсü», «опри-
шок», «Великодн³ пере-
дзвони», «Трип³лüсüкий 
владика», а такоæ ³з зо-
браæеннÿми Тараса Шев-
÷енка, ²вана франка, лес³ 
укра¿нки. Виставлÿв ро-
боти на р³зниõ виставкаõ 
³ мистецüкиõ заõодаõ, 
що в³дбóвалисÿ на ²вано-
франк³вщин³, Терноп³лü-
щин³. Ìоÿ твор÷³стü зна-
йшли поц³новóва÷³в ó ба-
ãатüоõ кóто÷каõ укра¿-
ни ³ за ¿¿ меæами. À ще 
ÿ пишó в³рш³. Нещодав-
но вийшла з дрóкó моÿ 
книæка «ос³нн³ мотиви».

рад³ю æиттÿм, т³-
шóсÿ, що своєю твор÷³с-
тю приношó задоволеннÿ 
людÿм.

За 
ПОКЛИКОм 
дЕРЕВа
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ліліана носачоВа 

Народиласÿ ó верес-

н³ — першомó ос³н-

нüомó м³сÿц³ пом³æ Бо-

ãороди÷ними свÿтами 

ó Бєлãрад³. Батüко родом 

з³ Снÿтина, бóв кадровим 

оô³цером. ×ас в³д ÷асó 

йоãо переводили з м³с-
цÿ на м³сце óс³ма неозо-
рими просторами колиш-
нüоãо радÿнсüкоãо Сою-
зó. оск³лüки в³н слóæив 
ó ракетниõ в³йсüкаõ, óсе 
моє дитинство пройшло 
в л³саõ  — по÷инаю÷и 
з П³вно÷³ ³ завершóю÷и 
карпатами. Çмалкó дóæе 
любила кв³ти ³ бавила-
сÿ, здеб³лüшоãо, в кв³т-
никаõ або на л³совиõ по-
лÿнаõ. П³слÿ зак³н÷ен-
нÿ слóæби батüко разом 
з нами повернóвсÿ до р³д-
ниõ пороã³в. Тóт ÿ зак³н-
÷ила школó. Ìр³ÿла стати 
театралüним реæисером. 
Нав³тü зак³н÷ила к³лüка 

кóрс³в ó÷илища. Та æит-
тÿ внесло сво¿ корективи.

Витинанки по÷ала ро-
бити випадково ³ зрозóм³-
ла, що це моє покликан-
нÿ, ÿке мен³ приноситü 
не лише моралüне задо-
воленнÿ, а й внóтр³шню 
ãармон³ю. ²нод³ видаєтüсÿ, 
що це не ÿ, а рóка й но-
æиц³ сам³ виãадóютü ³ ви-
кроюютü óзори. Àбо да-
леко¿ П³вно÷³, або л³со-
степово¿ укра¿ни, або в³-
÷нозелениõ карпат. Ìо¿-
ми роботами зац³кавили-
сÿ. В³дбóла к³лüка виста-
вок. Приємно, що моє за-
õопленнÿ приноситü задо-
воленнÿ ³ мо¿м землÿкам, 
³  внóкам.

УЗОРИ ЗИмОВОГО ВІКНа



52



53



54



55

олександра дудІй

Я народиласÿ ³ меш-

каю в малüовни÷омó 

сел³ кóнис³вц³, що роз-

кинóлосÿ на висот³ пта-

шиноãо полüотó над ста-
рим ³ сивим Дн³стром. Тóт 
знайшла свою долю. ра-
зом з ÷олов³ком виõовó-
ємо двоõ доне÷ок. Çа ôа-
õом — теõн³к-теõнолоã. 
Так склалосÿ, що роботи 
на укра¿н³ не маю, томó 
вæе сüомий р³к працюю 
сезонно за кордоном.

Б³сером зац³кавиласÿ 
б³лüш ÿк в³с³м рок³в томó. 
По÷инала з маленüкиõ 
колüєшок ³ браслетик³в.

Ç ÷асом набóвала до-
св³дó ³ вм³ннÿ. китай-
сüкий б³сер, ÿк матер³ал, 
не влаштовóвав — пере-
йшла на ÷есüкий, ÿкий 

набаãато ÿскрав³ший 
³ ÿк³с н³ший. Ç ним пра-
цювати одне задоволеннÿ.

Çараз освоюю б³серо-
плет³ннÿ. ² õо÷а ÷асó об-
малü — ó сел³ баãато ро-
боти, все æ знаõодæó 
õвилинкó длÿ óлюблено-
ãо занÿттÿ, без ÿкоãо вæе 
не óÿвлÿю своãо æиттÿ. 
Ìо¿ доне÷ки теæ зац³-
кавилисÿ цим видом рó-
код³ллÿ ³ нав³тü допома-
ãаютü мен³. Приємно, що 
мо¿ми роботами зац³ка-
вилисÿ не лише землÿки, 
а й ãост³ нашоãо Покóттÿ. 

НаддНІстРЯНсЬКІ мЕРЕЖИВа
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юля Пелих

ВУЛИчНИЙ КОмПОЗИтОР
Потÿã вирóшав з дрóãо¿ платôорми о 12-³й. В мене ще бóло де-

к³лüка õвилин, щоб насолодитисÿ пóсткою своє¿ к³мнати, шóрõо-
том м³тли дв³рника за в³кном. ß завæди вваæала цüоãо дв³рника 
дивним. В³н п³дм³тав ó певномó, особливомó ритм³ та ще й коæно-
ãо разó цей ритм зм³нювавсÿ. Вл³ткó ритм йоãо мóзики бóв весе-
лий ³ швидкий, по розпе÷еномó асôалüтó б³ãали сонÿ÷н³ пром³н÷и-
ки, ÿк³ н³би спонóкали творити шедеври. Взимкó шóрõ³т ³ стóкот³н-
нÿ лопати робило мóзикó р³зкою ³ õолодною, ÿскраво п³дкреслю-
ю÷и порó рокó. Сüоãодн³, наприклад, надвор³ бóло сонÿ÷но ³ теп ло, 
³ ритм «дв³рниково¿ мелод³¿» бóв швидким та ãрайливим. По÷инав-
сÿ в³н пов³лüно та ãрац³озно, м³тла леãко п³дстрибóвала, немов ба-
лерина на сцен³ театрó. ß ÷óла, ÿк вона торкаласÿ земл³, так н³æ-
но, мовби зовс³м не õот³ла вдарÿтисÿ об не¿. В³н п³дм³тав дор³æкó, 
повертавсÿ, секóндó обдóмóвав настóпн³ кроки ³ продовæóвав цю 
неск³н÷еннó мелод³ю в томó æ ритм³, що й по÷инав. ß не ба÷ила 
дв³рника, та в³д÷óвала йоãо перем³щеннÿ з ãрÿдки на твердий ас-
ôалüт, бо ритм ставав æорстк³шим ³ швидшим. В³н керóвав м³т-
лою, мов скрипалü сми÷ком, вм³ло ³ так обереæно, немов би зай вий 
рóõ м³ã з³псóвати всю красó йоãо мелод³¿. ×олов³к крóæлÿв по колó, 
раз ó раз повторюю÷и вæе добре зав÷ен³ рóõи та щоразó додаю-
÷и щосü нове. ß ÷óла, ÿк ÷ерез коæн³ три óдари об землю в³н зó-
пинÿвсÿ, робив ãлибокий вдиõ ³ р³зко по÷инав óсе спо÷аткó. раз 
по раз м³тла спотикаласÿ об невелик³ кам³ннÿ, та вóли÷ний ком-
позитор робив цей порóõ наск³лüки витон÷ено, н³би так ³ бóло за-
дóмано. Ìен³ нав³тü здалосÿ, що ÿ зараз не в с³ромó, старомó бó-
динкó, а в зал³ оперноãо театрó, а цей ÷олов’ÿãа — вм³лий мóзи-
кант, ó рóкаõ ÿкоãо м³тла ставала новим, ориã³налüним мóзи÷ним 
³нстрóментом. ß не наваæóваласÿ п³д³йти до в³кна, щоб не в³двер-
нóти óваãó ÷олов³ка, бо йоãо ритм³÷не прибираннÿ подобалосÿ мен³ 
зна÷но б³лüше, н³æ окрем³ «шедеври» сó÷асниõ мóзи÷ниõ ãен³¿в. 
Ö³ несм³лив³ подрÿпóваннÿ по земл³, ãрац³йн³ óдари, ãолосн³ тóпо-
т³ннÿ йоãо стариõ ÷еревик³в творили певнó симôон³ю. Çв³сно, ÿ не 
пор³внювала ¿¿ з «Ì³сÿ÷ною сонатою», адæе вона бóла розраõова-
на зовс³м на ³ншó аóдитор³ю. Ї¿ не ÷óла пиõата ³нтел³ãенц³ÿ з³ сво-
¿õ новомодниõ балкон³в, ¿¿ не слóõали м³н³стри ³ бóрæóа ó опер-
ниõ театраõ. Öей шедевр бóв призна÷ений длÿ зви÷айниõ людей, 
÷ий слóõ ще не з³псований дзвоном золотиõ монет та шарóд³ннÿм 
кóпюр. Дв³рник в³д÷óвав, що йоãо мóзикó слóõаютü б³дн³ та без-
домн³ ó п³двалаõ, сироти та нóæденн³ на вокзалаõ… ³ ÿ. В³н рап-
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том обернóвсÿ до мене ³ широко óсм³õнóвсÿ, мовби запрошóвав на 
÷ерãовий концерт. ß кивнóла, ³ в³н продовæив своє твор³ннÿ. ×омó 
в³н обернóвсÿ до мене? ß æ на÷ебто не подавала н³ÿкиõ знак³в, не 
кликала йоãо. À моæе, в³н в³д÷óв мою зац³кавлен³стü? Так, в³н æ 
майстер своє¿ справи ³ одразó в³д÷óває людей, ÿк³ справд³ ц³нó-
ютü йоãо мистецтво.

×ас б³ã, ³ мен³ 
потр³бно бóло по-
сп³шати, щоб не 
зап³знитисÿ на по-
тÿã. ß вирóшала 
ó ÷ерãове в³дрÿ-
дæеннÿ, але ÷о-
мóсü сüоãодн³ мен³ 
не õот³лосÿ поки-
дати ãлÿдацüкий 
зал, коли концерт 
цüоãо «вóли÷ноãо 
композитора» бóв 
на п³кó майстер-
ност³. Та виборó не 
бóло. ß швидко з³-
браласÿ ³ спóсти-
ласÿ сõодами, по-
ба÷ивши йоãо, широко йомó óсм³õнóласÿ на знак подÿки за такий 
ранковий подарóнок. На потÿã ÿ прийшла в÷асно ³, с³вши в нüоãо, 
всю дороãó дóмала про м³й ранковий сюрприз. 

Дóæе ÷асто бóває, що люди справд³ талановит³ не моæóтü по-
казати св³й талант ³ншим. ß б³лüш н³æ впевнена, що цей дивний 
÷олов’ÿãа зак³н÷ив мóзи÷не ó÷илище, а моæе, й консерватор³ю, 
але ÷ерез матер³алüнó скрóтó не вибивсÿ в рÿди мóзикант³в. ßке 
æ велике бóло ³ є йоãо баæаннÿ, ÿкщо в³н творитü, незваæаю÷и на 
те, що нав³тü не має ³нстрóмента? Натовп ÷асто затоптóє таланти 
ноãами, бо не ба÷итü блискó золота ó рóкаõ митцÿ. ² томó справд³ 
талановит³ люди змóшен³ виконóвати зовс³м не свою роботó, але 
вкладати в не¿ св³й талант, щоб õо÷а б б³дн³ та бездомн³ моãли йоãо 
оц³нити. ² такиõ людей тисÿ÷³, вони на вóлицÿõ, ó п³двалаõ, в п³д-
земниõ переõодаõ… Потр³бно просто дослóõатисÿ ³ по÷óти крик 
¿õнüо¿ дóш³… виãлÿнóвши з в³кна своãо бóдинкó.

луїс Серрано. вуличний скрипаль
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Володимир ПрийМак

аЛЬПІНІст З ВІЛЬХІВЦІВ
Гора крові, штурм Хан-Тенгрі,  

перший прапор незалежної Української держави 
і трагічна смерть Ігоря Капируліна

коли при¿æдæає ²ван, то ÿ надиõаюсÿ ãорами. Ìен³ все здаєтü-
сÿ, що то ÿ побóвав на Елüбрóс³, ба÷ив йоãо заãадковó заãравó при 
заõод³ сонцÿ, що це ÿ штóрмóвав вершини в æаõливо õолодн³й мо-
розн³й ³мл³, що це ÿ стоÿв ó бóрев³ÿõ ³ зд³ймав óкра¿нсüкий прапор 
на п³кó Õан-Тенãр³, ÿкий мовою народ³в Тÿнü-Шаню зветüсÿ Горою 
кров³. Ç ²ваном народилисü ми ³ виросли в одномó сел³ — роман-
ти÷номó ³ малüовни÷омó сел³ на карпатсüко-Под³лüсüкомó розлом³, 
де вæе в³д Ìонаõово¿ скали Дн³стер веде св³й шлÿõ под³лüсüкими 
просторами ³ аæ до ×орноãо морÿ. Тóт — незайман³ в сво¿й кра-
с³ береãи нашо¿ юност³, с³м водоспад³в серед зелениõ л³с³в на без-
³менн³й р³÷е÷ц³, що вит³кає з с³ноæатей ³ по дороз³ до Дн³стра д³-
литü село на дв³ ãори (в нас не бóло вóлицü, а бóла «та» ãора ³ «та» 
ãора), ³ ще п³сн³, що залишилисü п³слÿ нас на ве÷оровиõ дороãаõ. ß 
бóв троõи старший ³ пам’ÿтаю, ÿк, п³дростаю÷и, õодили по сел³ два 
Ìакар³йовиõ õлопц³: попередó Василü, за ним — ²ван. À ще, приãа-
дóю, б³æитü левадами Гриãóрик³в ²ван ³ кри÷итü щосü несóсв³тне:

— Ìакар³¿в бóде æити до 21 рокó… «Порок» серцÿ… 
Так сказали доõтор³, казав Гриãóрик³в ²ван, до ÿкиõ возили Ва-

силÿ. Велика осорóãа лÿãала на зелен³ наш³ левади. Àле прийшов 
21 р³к — Василü помер ó центр³ сóдинно¿ õ³рóрã³¿ в києв³. ² це ÿк 
ôатóм, ÿк заклÿттÿ, ÿк ÷орна маã³ÿ. Василü ще встиã передати ²ва-
нов³ найãоловн³ше:

— Там ÿ ба÷ив оãолошеннÿ — õлопц³ на ãораõ, йди тóди, це те, 
що ти шóкав…

²ван п³шов. Öе бóв ×орнобилü, де брати по зак³н÷енн³ школи 
працювали на бóд³вництв³ ÀЕС, що зãодом стала символом ката-
строôи планетарноãо масштабó. «Õлопц³ на ãораõ» — це клóб алü-
п³н³ст³в, ÿкий запрошóвав до мандр³в. Ç тоãо ÷асó ²ван ×орнописü-
кий розпо÷ав торóвати непростий св³й шлÿõ св³товими вершина-
ми. Гори здавна манили йоãо. Гарно¿ поã³дно¿ днини з нашоãо села 
завæди видн³лисÿ карпати, ¿õ заãадково¿ краси засн³æен³ верши-
ни. кандидат ó майстри спортó з алüп³н³змó ²ван ×орнописüкий 
вл³ткó 1993 рокó ó склад³ зб³рно¿ команди карпат вирóшив ó най-
ваæлив³шó в своємó æитт³ експедиц³ю — на штóрм одн³є¿ з най-
складн³шиõ св³товиõ вершин, ÿкою є п³к Öентралüноãо Тÿнü-Шаню 
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семитисÿ÷ник Õан-Тенãр³ — Гора 
кров³, або кривава ãора, що д³ста-
ла такó назвó за ÷ервоним сво¿м ко-
лüором серед б³лосн³æниõ просто-
р³в ó заõ³дниõ променÿõ сонцÿ. À, 
моæе, в³д кров³ тиõ, õто нав³ки за-
лишивсÿ тóт, заплативши æиттÿм 
за спробó п³дкорити вели÷ приро-
ди. Õтозна. к³стÿк карпатсüко¿ ко-
манди склали неодноразов³ при-
зери ÷емп³онат³в укра¿ни з алüп³-
н³змó, кандидати ó майстри спор-
тó С. ×еленков, ². капирóл³н, В. Га-
лайда, ². ×орнописüкий. о÷олив ко-
мандó о. левицüкий. 9 серпнÿ 1993 
рокó леãендарна карпатсüка ко-
манда вперше в ³стор³¿ незалеæно¿ 

укра¿ни винесла æовто-син³й прапор на п³к Õан-Тенãр³. При спóс-
кó з вершини траã³÷но заãинóв один з найвидатн³шиõ карпатсüкиõ 
алüп³н³ст³в ²ãор капирóл³н — з³рвавсÿ з³ сн³æноãо ноæа на висо-
т³ 6.800 - 6.900 м над р³внем морÿ. краплина кров³ на синüо-æовтий 
прапор. Так заплатили карпатсüк³ алüп³н³сти за св³й подвиã на од-
н³й ³з найвищиõ вершин планети. ²ван ×орнописüкий в³в щоденник, 
ÿкий зãодом л³ã в основó йоãо заõоплюю÷о¿ книãи «×ерез карпа-
ти — на штóрм Õан-Тенãр³», що в 2001 роц³ поба÷ила св³т ó коло-
мийсüк³й дрóкарн³ ³мен³ Шóõеви÷а. останн³й розд³л, ÿкий спресó-
вав найдрамати÷н³ш³ ³ траã³÷н³ под³¿ днÿ 9 серпнÿ 1993 рокó, про-
понóю ÷ита÷ам за щоденником ²вана ×орнописüкоãо. 

9.08.93 р. Надвор³ займавсÿ ранок. у палатц³ дóæе õолодно, вста-
вати не õо÷етüсÿ. ×óти ãом³н ó сóс³дн³õ палаткаõ. Çна÷итü, там ãо-
тóютüсÿ на виõ³д. Володÿ Галайда встає першим, запалює примóс. 
Бóдемо ãотóвати кóрÿ÷ий бóлüйон. Голова болитü, апат³ÿ до всüоãо. 
Володÿ дає коæномó повнó æменю л³к³в, п³ãóлки р³зноãо кал³б рó. 
Випийте, ³ все бóде добре. Треба одÿãатисÿ, збирати рюкзак. Го-
ловне, н³÷оãо не забóти, що знадобитüсÿ при рóс³ на ãорó. Наша 
дрóãа палатка теæ оæила, ÷óти, ÿк ãóде примóс. Вир³шóємо вийти 
близüко десÿто¿. Поãано по÷óває себе олеã ×óрóк. Проситü олеãа 
левицüкоãо, йоãо залишити. Вãорó не п³де. Çа самопо÷óттÿм в³д÷ó-
ваю, каæе, що бóдó ãалüмóвати ãрóпó. В÷ора добрÿ÷е потрóдивсÿ. 
олеã дає добро. Бóдеш на рац³¿ сид³ти. Ç третüо¿ вийдеш на зв’ÿзок 
з базою, а пот³м, ÿк нас не бóде до п’ÿто¿, вийдеш ще раз. Виõо-
димо на вóлицю. Ìорозÿне пов³трÿ б’є в н³с. Диõати ваæко. Дрóãа 

іван чорнописький
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ãрóпа — Плеõов, кóзнєцов, капирóл³н стоÿтü ³ кóрÿтü. Потр³бно 
теп ло одÿãатисÿ. В³тер не вщóõ. Çнизó п³дн³малисü õмари. лüодови-
ка не видно. Вãор³ ÷исте небо — це дає змоãó нам вийти на штóрм. 
Берó в рюкзак однó бóõтó шнóрка, тепл³ ре÷³, пóõов³ штани. Вдÿ-
ãаю обв’ÿзкó, закр³плюю лüодорóб на самостраõовкó. Готов³ до ви-
õодó. Ìаршрóт бере по÷аток б³лÿ нашо¿ палатки. Володÿ вæе при-
÷епив æóмар, ãотовий. Ìаõає левицüкомó, ÷и моæна йомó йти. До 
перил п³дõодитü команда ÿпонц³в з двома ã³дами, один — спередó, 
дрóãий — позадó. ßпонц³ зв’ÿзан³ м³æ собою колüоровим 8 мм шнó-
ром. у ãрóп³ лише æ³нки, старшою в ниõ Ненка Тобей. Володÿ не 
витримав, по÷ав рóõатисü перилами. Ìи мóсимо ÷екати, поки ви-
йдóтü ÿпонки. Çвертаємо óваãó на п³вн³÷ний б³к Õан-Тенãр³. крó-
тий скалüний масив в³д вершини до лüодовика П³вн³÷ний ²нилü÷ек. 
Там прокладено рÿд маршрóт³в вищо¿ катеãор³¿. По÷инаємо рóõ, 
першим виõодитü олеã левицüкий, за ним — ÿ, капирóл³н, кóз-
нєцов, Плеõов. Éдемо ваæко, ÷асто зóпинÿємосÿ, щоб в³ддиõатисü. 
Дóæе õолодно, пост³йно розтираю н³с та щоки, ãр³ю рóки, в³д÷ó-
ваю, ÿк мерзнóтü ноãи, не допомаãаютü соба÷³ óнти. Сüоãодн³ в³д-
÷óв, що стан ó мене кращий, н³æ ó÷ора, це додає оптим³змó. На 
одн³й з д³лÿнок обõодимо ÿпонсüкó командó, ÿка йде вæе пов³лü-
но. Володÿ в³д³рвавсÿ далеко, попередó нüоãо рóõаєтüсÿ ³нстрóк-
тор з ÌÀлó. Çвертаємо направо, проõодимо нормалüно. Дал³ крóт³ 
ст³нки по кóлóар³, ÿкий п³вколом веде до першоãо сн³ãовоãо ноæа. 

п. хан-Тенгрі (7010 м)
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На коæномó пóнкт³ доводитüсÿ пере÷³пати æóмар, це дає змоãó пе-
репо÷ити, подиõати морозÿним пов³трÿм. Позадó мене йде ²ãор ка-
пирóл³н, на ãрóдÿõ два ôотоапарати. раз-по-раз ôотоãраôóє рóõ 
ãрóпи — то вãорó, то вниз. к³лüка раз³в просив мене позóвати на 
ôон³ ст³нки, ÷и висÿ÷и на перилаõ. Сн³ã скóвав мороз, добре три-
маютü к³шки. Траплÿютüсÿ лüодов³ д³лÿнки, в³д óдарó к³шкою л³д 
колетüсÿ ³ др³бними шмато÷ками зл³тає вниз на тиõ, õто п³дн³ма-
єтüсÿ. На першомó сн³ãовомó пол³ троõи перепо÷иваємо, поки олеã 
левицüкий пройде ст³нкó. Дивлюсÿ, ÿк наш³ õлопц³ проõодÿтü дóæе 
крóтий кóлóар. Внизó велика õмарн³стü, нас поки що милóє по-
ãода. Тóт троõи затишно, в³три ãóдóтü вище. Сн³ãовий н³æ проõо-
дитü ó кóлóар³, ÿкий веде на крóт³ п³вденн³ сõили. олеã левицüкий 
зв³лüнив перилüний шнóрок, моæна рóõатисü, на н³æ вийшли ²ãор 
капирóл³н ³ Þр³й кóзнєцов, ²ãорÿ Плеõова ще не видно. Томó рó-
õаюсü по ст³н³. крок, ще крок, потр³бно в³ддиõатисü, ³ дал³ крок за 
кроком. Наздоãанÿю левицüкоãо, ÿкий óперсÿ ãоловою ó сõил, в³д-
по÷иває. Дóæе ваæко. Тóт óæе в³д÷óваютüсÿ пориви в³трó, вище на 
сн³ãовомó сõилó ãонитü сн³ãовó кóрÿвó. Çóпинÿюсü б³лÿ олеãа. Да-
вай, Тарасови÷ó, по десÿтü крок³в, ³ перепо÷инок, робимо на коæ-
ний крок три-÷отири вдиõи ³ видиõи. Çапрацювало, олеã — попе-
редó, ÿ — порó÷ позадó, не в³дстаю н³ на крок. Наздоãанÿємо Во-
лодю Галайдó, котрий, в³дкинóвшисü на перилаõ, в³дпо÷иває. об-
õодимо йоãо, в нас õороший темп, потр³бно йоãо п³дтримóвати. П³д-
õодимо до великоãо каменÿ, олеã пропонóє знÿти рюкзак. Нав³що, 
в³н тоб³ не заваæає, там ³ так н³÷оãо немає, зате тепл³ше. Éдемо 
з рюкзаками. Тóт зак³н÷óютüсÿ перила. Дал³ по крóтомó сн³ãово-
мó сõилó до дрóãоãо сн³ãовоãо ноæа, ÿкий має довæинó в³с³мдесÿт 
метр³в. Видно, що ³нстрóктор ÌÀлó вæе вийшов на вершинó. Сн³-
ãова кóрÿва болÿ÷е б’є по обли÷÷³, зал³плює окóлÿри, доводитüсÿ 
раз-по-раз о÷ищóвати. Борода всÿ вкриласü лüодовими бóрóлüка-
ми. крок за кроком п³дõодимо до ноæа. В³тер дóæ÷ає. Нам потр³б-
но пройти обереæно. Ç обоõ бок³в — крóт³ сн³ãов³ сõили, один веде 
на п³вн³÷ний б³к, а ³нший — на п³вденний. Повол³ повземо на ÷о-
тирüоõ. ²нод³ криõкий сн³ã сповзає, просковзóє ноãа, потр³бно три-
матисü. Пройшли сн³ãовий н³æ, наш³ ще б³лÿ каменю, дал³ ще ме-
тр³в сорок ³ вершинний кóпол, пов³лüно рóõаємосÿ тóди, прав³ше 
метр³в сорок м³ститüсÿ триноãа. Сто¿мо ³ дивимосÿ один на одноãо. 
Вершина! Тарасови÷ показóє йти мен³ першим, ÿ йомó показóю. 
Вир³шóємо йти вдвоõ. обн³маємосü, борю÷исü з в³тровим потоком, 
виõодимо на вершинó. радост³ немає меæ! робимо запис ó æóрна-
л³, пишемо запискó. Потр³бно сôотоãраôóватисü.

— Тарасови÷ó, давай наш прапор! Сüоãодн³ 9 серпнÿ, алüп³н³с-
ти ²вано-франк³всüка п³днÿли на семитисÿ÷никó Õан-Тенãр³ пра-
пор своє¿ дерæави!
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Довãий шлÿõ пройдено, щоб тóт стоÿти з високо п³днÿтим пра-
пором. В³тер силüний намаãаєтüсÿ вирвати полотнище, але т³лü-
ки скрó÷óє йоãо в трóбо÷кó. П³дõодитü Þр³й кóзнєцов ³ ще один 
ó÷асник сõодæеннÿ, одинокий тóрист, котрий просивсÿ йти з на-
шою ãрóпою. фотоãраôóємосü втрüоõ, зн³маємо панорамó. лüодо-
вик ²нилü÷ек вкритий õмарами. Прекрасний вид на п³к Перемоãи, 
зв³дси видно весü йоãо масив, в³д перевалó ×онтарак до п³кó Нерó. 
Видно верõ³в’ÿ лüодовика П³вденний ²нилü÷ек з вершинами п³кó 
Поãребецüкоãо, В³йсüковиõ топоãраô³в. Добре видно мерид³алüний 
õрест довæиною 110 км. Ним проõодитü дерæавний кордон з кита-
єм. у нüоãо паралелüно впираютüсÿ õребти Сарадæасüкий (найп³в-
н³÷н³ший), а пот³м Тенãр³-Таã, ³ нарешт³, кокшаал-Таó, ÿкий тÿã-
нетüсÿ ³з заõодó на сõ³д ³ продовæóєтüсÿ в кита¿. Öим пейзаæем 
моæна милóватисü довãо, понад п³вãодини, на силüномó в³тр³ з мо-
розом. Повертаємосü до д³йсност³. ×екали сво¿õ õлопц³в, щоб разом 
сôотоãраôóватисü на ÷óдесн³й вершин³ Õан-Тенãр³.

По÷инаємо спóск. олеã — перший, ÿ за ним, позадó — Þр³й 
кóзнєцов. Першим зóстр³÷аємо Володю Галайдó, котрий нас поздо-
ровлÿє, каæе, що цей семитисÿ÷ник ó нüоãо десÿтий. Поздоровлÿ-
ємо йоãо. Çапитóємо, де решта õлопц³в, ба÷ив лише ²ãорÿ капирó-
л³на, десü тóт порó÷. Добре. Володю, побóдете на вершин³, зóстр³-
нетесü з ²ãорем, ³ разом вниз. Çóстр³нете Плеõова завертаєте йоãо 
вниз, вæе п³зно, в³н не встиãне вийти на вершинó. Володÿ зрозó-
м³в. киває ãоловою. П³шов ó напрÿм³ вершини, ми — вниз. ×ерез 
к³лüка õвилин зóстр³÷аємо ²ãорÿ капирóл³на, котрий щойно прой-
шов сн³ãовий н³æ. ²ãор всм³õаєтüсÿ. Поздоровлÿємо один одноãо. 
олеã наãадóє ²ãорю, що на вершин³ Галайда. Ти, ÿк старший ãрó-
пи, зберетесü разом, н³ в ÿкомó раз³ не залишай йоãо самоãо. Ти æ 
знаєш йоãо! ² разом — вниз, зóстр³нете Плеõова, повертаєте йоãо, 
разом — на 6.400, ми вас там ÷екаємо. Все добре. Прощаємосü по-
маõом рóки. Проõодимо сн³ãовий н³æ, п³д ÿким óæе ÷екаютü сõо-
дæóва÷³, пот³м д³зналисü, що це бóли маловсüк³ ³нстрóктори, п³д-
õодимо до каменю. На нüомó два рюкзаки, що ми заóваæили. олеã 
сказав, що ²ãор п³шов без рюкзака, осü ³ один йоãо сто¿тü тóт, при-
порошений троõи сн³ãом. Õоваємосü за кам³нü в³д в³трó. Видно, ÿк 
ô³ãóри ó сн³ãов³й ³мл³ п³дõодÿтü до нüоãо, наш³, сказав олеã. Ìоæе-
мо спóскатисü повол³ вниз, ó пол³ зорó один одноãо. Перила в³лü-
н³. ß йдó першим, за мною — олеã, позадó — Þр³й кóзнєцов. При 
спóскó на дрóãий сн³ãовий н³æ пропóстили московсüкó ãрóпó з двоõ 
÷олов³к. катÿ ²ванова ³ ¿¿ напарник. Çóстр³÷аємо Плеõова, ÿкий 
йде вãорó, ваæко крок за кроком. В³таємосÿ, в³н нас поздоровлÿє. 
В³н õо÷е йти вãорó, наск³лüки йомó дозволитü св³тловий ÷ас. ²ãоре, 
там зараз на ãор³ Галайда ³ капирóл³н, д³йдеш до ниõ, ³ повертай-
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сÿ вниз, óæе п³зно. До темноти не встиãнете з³йти. Добре. розõо-
димосü. Продовæóємо спóск. На дрóãомó ноæ³ збираємосü óтрüоõ. 
Потр³бно пере÷екати ÿпонок, котр³ по÷али спóск ³ зайнÿли перила. 
олеã õо÷е зв’ÿзатисÿ з³ мною, трóситü йоãо, так замó÷ивсÿ. розмо-
тóю шнóрок. Çв’ÿзóємосÿ. Вãор³ з’ÿвиласü ãрóпа, доб ре не видно 
õто це. Виÿвилосü, мал³вц³, не зóпинÿю÷исü, проб³ã ли нас — ³ вниз. 
Çм³шалисü з ÿпонцÿми, ÿк³ ¿õ пропóстили ³ зникли з полÿ зорó. 
Ç’ÿвивсÿ Володÿ Галайда, ми по÷инаємо рóõ вниз. Ноãи вæе поãа-
но тримаютü, падаємо, але перила зóпинÿютü. Впершисü в ÿпонок, 
доõодимо до ãребенÿ. Вони стали там перепо÷ити, ми рóõаємосÿ 
дал³. Близüко п’ÿто¿ бóли б³лÿ палаток, ×óрóк по¿в ãарÿ÷им ÷аєм. 
олеã Тарасови÷ зваливсÿ б³лÿ вõодó до палатки, в³дпо÷ивав. Þр³й 
п³шов до своє¿ палатки, ÿ вл³з до середини. Çнÿв рóкавиц³, палüц³ 
рóк вкрит³ м³õóрами, п³дморозив. Ноãи такоæ п³дмерзли, треба з³-
ãр³ватисÿ. Троõи в³д³йшли, зробили к³лüка зн³мк³в. Спóстивсÿ Пле-
õов, стало видно Володю. коли спóстивсÿ Володÿ, йоãо сôотоãра-
ôóвали п³д ст³нкою. Першим олеã запитав, де ²ãор капирóл³н, на 
що Володÿ не м³ã н³÷оãо в³дпов³сти. коли прийшли ÿпонц³, Володÿ 
троõи в³дпо÷ив, сказав, що з вершини ²ãор капирóл³н п³шов ско-
р³ше в³д нüоãо, ³ б³лüше йоãо не ба÷ив, дóмав, що вниз поб³ã. коли 
зóстр³всÿ з Плеõовим, ÿкий йшов вãорó, сказав, що потр³бно по-
вертатисü, але в³н попросив п³днÿтисü за катею ²вановою на вер-
шинó. À ²ãорÿ капирóл³на не зóстр³÷ав? В³н сказав, н³, моæе, про-
б³ã, ³ ÿ йоãо не зам³тив. Çна÷итü, п³шов вниз, подóмав Володÿ. Да-
вай, вãорó за катею, а ÿ тебе тóт по÷екаю. Спóстиласü катÿ з на-
парником, зóстр³лисü б³лÿ каменю. катÿ звернóла óваãó на рюк-
зак, що леæав одиноко на камен³, õтосü забóв, подóмали вони. По-
÷ав спóскатисü Плеõов, ³ ми помаленüкó п³шли по перилаõ вниз. 
При вõод³ на ãреб³нü ²ãор мене переãнав, ÿ пов³лüно по÷ав спóска-
тисü вниз. Володÿ пив тепле питво, ³ розказóвав щосü страшне. Çна-
÷итü, ви ²ãорÿ не ба÷или в³д вершини, кóди в³н м³ã под³тисü. рюк-
зак залишивсÿ на камен³, зна÷итü, йоãо рюкзак. о дев’ÿт³й ве÷ора 
бóв зв’ÿзок, ÿким передали, що з³йшло шестеро, але не повернóв-
сÿ з³ сõодæеннÿ ²ãор капирóл³н. Виÿвлÿютüсÿ обставини зникнен-
нÿ. Давай, зв’ÿæемосü ÷ерез ãодинó. Вс³ з³бралисü ó наш³й палатц³. 
На вóлиц³ потемн³ло, небо вкрилосü великими з³рками. ßк близüко 
ми до ниõ. Бол³ла ãолова, пóлüс високий, сили в³ддан³ в боротüб³ за 
вершинó. Володÿ ãр³в водó, треба б³лüше пити, троõи по¿сти. Ще 
раз пройшли весü п³дõ³д ³ спóск з ãори. ßк вийшло, що ²ãорÿ втра-
тили з полÿ зорó. Виÿвилосü, що коли Володÿ з ²ãорем зóстр³лисü 
на вершин³, обн³малисü, т³шилисü, зн³мали один одноãо на ôото, 
по÷али спóск. Володÿ попросив, що в³зüме длÿ своє¿ колекц³¿ к³лü-
ка камен³в з вершини Õан-Тенãр³. ²ãор вир³шив не ÷екати на нüо-
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ãо, вдарив йоãо по пле÷ó, ³ маõнóв рóкою вниз — зник за поворо-
том. Володÿ по÷ав спóск, п³д³йшов до ноæа, там п³дн³маласü ãрó-
па з ÌÀлó, ÿк в³н д³знавсÿ в³д ниõ, п³слÿ ниõ по÷ав спóск. Прий-
шов до каменÿ, зóстр³в Плеõова, запитав, ÷и не ба÷ив ²ãорÿ, той 
сказав, що не ба÷ив, а моæе, й не зам³тив, що п³шов вниз. ²ãор по-
просив, що в³н п³дн³метüсÿ вãорó з ãрóпою кат³ ²ваново¿, ÿка п³д³-
йшла до ниõ. Ìи зрозóм³ли, що ²ãор п³шов вниз. Скоро проб³ãли ³н-
стрóктори. Повернóласü катÿ ³ сказала, що на камен³ õтосü зали-
шив рюкзак. Àле це мен³ н³÷оãо не п³дказало. Поба÷ив, що Плеõов 
спóскаєтüсÿ, по÷ав спóск ³ ÿ. На ãребен³ довãо в³дпо÷ивав, де мене 
Плеõов об³ãнав. осü ³ все, що моæó сказати.

рад³озв’ÿзком передали все, про що д³зналисü. Домовилисü, що 
коæно¿ ãодини зв’ÿзóємосÿ, ³ бóдемо сиãналити л³õтариками вãо-
рó ³ за л³н³єю маршрóтó. Не в³рилосü, що на вершин³ ми ²ãорÿ ба-
÷или востаннє. Éоãо посм³шка вр³заласü ó пам’ÿтü назавæди. Ö³лó 
н³÷ тривоãи, спати н³õто не лÿãав. В³тер посиливсÿ, трÿс палаткою. 
коæнó ãодинó зм³нюю÷исü, сиãналили л³õтариком.

10.08.93 р. ранок нас н³÷им не пот³шив. ²ãорÿ не бóло, ³ в³ра, що 
в³н повернетüсÿ æивим, бóла марною. На ран³шнüомó зв’ÿзкó ви-
р³шили, що потр³бно п³дн³матисü ще раз наãорó. ² перев³рити все 
за маршрóтом. Серã³й знизó сказав, що ³нстрóктори ÌÀлó сüоãод-
н³ справд³ бóдóтü п³дн³матисü вãорó ³ дали зãодó допомоãти нам. 
Справд³ ÷ерез к³лüка ãодин п³д³йшов ³нстрóктор ÌÀлó з³ сво¿м кл³-
єнтом ³ сказав, що нам немає сенсó п³дн³матисü, тим па÷е, п³слÿ 
сõодæеннÿ. Ви й так не вийдете на вершинó ³ пошóки резóлüтатó 
не дадóтü. ß п³дн³маюсü вãорó ³ все довкола проãлÿнó. Наск³лüки це 
моæливо. ßкщо знайдó, передам по рац³¿ вам, ÿкщо н³÷оãо не зна-
йдó, подивлюсü, ÷и є рюкзак на камен³. Все передам вниз. Потр³б-
но бóло щосü вир³шóвати. олеã попросив, щоб ×еленков п³д³йшов 
до Ìал³кова, щоб дали ãел³коптер облет³ти ст³ни Õана, в палат-
ц³ докóменти з оплати. На дрóãий зв’ÿзок вийшла Танÿ. Сказала, 
що Серã³ÿ зловило серце ³ разом з людою вони п³шли до ÌÀлó, 
ÿкщо йомó не стане леãше, бóдóтü спóскати в каркарó. Потр³бно 
бóло щосü робити. Ìи сид³ли в палатц³, ÷екали ³нôормац³¿ в³д ³н-
шиõ ãрóп, але н³÷оãо вт³шноãо не бóло. рюкзак перебóває на ка-
мен³, б³лüше н³÷оãо не виÿвлено. Çна÷итü, в³н не д³йшов до рюкза-
ка, з ãори, за словами Волод³, п³шов не до÷екавшисü йоãо. основ не 
м³сце зникненнÿ — сн³ãовий н³æ довæиною до 80 метр³в. Н³õто не 
ба÷ив йоãо зникненнÿ. ßкщо злет³в, то кóди — задаємо соб³ пи-
таннÿ, — на п³вн³÷н³ сõили, де ст³на, ÷и п³вденн³ше. ßкщо робити 
пошóков³ роботи, треба наново п³днÿтисü на вершинó ³ зв³дти по-
÷инати. Длÿ тако¿ справи ó нас не має н³ людей, н³ спорÿдæеннÿ. 
Добре бóло б п³днÿти ãел³коптер ³ зробити обл³т сõил³в, щоб õо÷ 
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ÿкосü проÿснити, моæе, бóде пом³÷ений, ³ визна÷ити, ÷и змоæемо 
ми йомó допомоãти.

люди виснаæен³, третÿ н³÷ на висот³ ш³стü тисÿ÷ метр³в. Що 
робити? коæен задавав соб³ запитаннÿ. Виõодимо ó визна÷енó ãо-
динó на зв’ÿзок. В еô³р³ ãолос бази «карпати». ß база «карпати», 
ÿ база, ÿк мене ÷óєте, прийом… База. База. Ìи «карпати», ÷óє-
мо вас добре. ²нôормац³¿ в³дносно ²ãорÿ н³ÿко¿, вир³шóємо, ÿк нам 
бóти. Танÿ теæ не мала що сказати. В еô³р³ звó÷ав ÷олов³÷ий ãо-
лос, спитав, ÿкий стан ãрóпи. Ваæкий, зна÷н³ обмороæеннÿ палü-
ц³в рóк ³ н³ã. Õлопц³, немає ÷оãо вам там ще однó н³÷ но÷óвати, ви-
õодüте на пе÷ери, поки є ще сили. Öе ÿ вам радæó. Ìоæе, це й бóла 
правилüна порада. Õто це ãоворив, ми не знали, але õтосü вир³шив 
нам допомоãти в цей ваæкий момент.

олеã приймає р³шеннÿ. Çбирати вс³ ре÷³, ãотóватисü до спóскó 
вниз. Помалó вибралисü з палатки, зн³маємо ¿¿. Все робитüсÿ по-
в³лüно, ÿк³сü з³в’ÿл³, немоæливо з³братисü, ãолова болитü, обв³тре-
не обли÷÷ÿ пе÷е. Сõодæеннÿ далосü нелеãко.

останн³й поãлÿд на вершинó, ÿкó вæе окóтали õмари, ³ покида-
ємо майдан÷ик на 6.400. Éдемо ваæко, ковзаютü ноãи, падаю, п³д-
н³маюсü ³ продовæóю рóõ вниз. Õлопц³ ледве йдóтü. Ваæко диõа-
ютü. Ба÷ó, олеã Тарасови÷ випóстив рóкавицю, ³ вона, п³дõопле-
на в³тром, полет³ла вниз по сõилó, далеко в³д маршрóтó. олеã по-
ãлÿдом пров³в ¿¿ ³ п³шов дал³. Çнизó йдóтü õмари, раз по раз за-
криваютü маршрóт.

Çак³н÷илисü перила. ß йдó за олеãом левицüким, за мною олеã 
×óрóк, дал³ кóзнєцов, ²ãор Плеõов ³ останн³й Володÿ Галайда. Ви-
õодимо на сн³ãовó д³лÿнкó, ãреб³нü зовс³м затÿãóє õмарами, ÷екає-
мо просв³ткó, ãреб³нü має баãато зãин³в ³ моæна попасти на карнизи. 
Довший ÷ас зóпинÿємосü, не виста÷ає пов³трÿ. Õо÷ видим³стü поãа-
на, ми зóстр³ли ³ноземцÿ ³ йоãо ã³да, вони п³дн³малисü вãорó. Стеæ-
кó ледü видно, випало баãато сн³ãó, вæе видно людей, котр³ стоÿтü 
б³лÿ пе÷ер. Вони нам щосü маõаютü. Çрозóм³ли, що йдемо на карни-
зи, зм³нюємо троõи напрÿм, доõодимо до перилüноãо шнóрка. Пер-
ший на «в³с³мц³» з’¿æдæає олеã, ÿ — за ним, решта за нами. Сили 
зовс³м покинóли мене. роблю в³д÷айдóшний ривок, к³лüка крок³в 
ще ³ ще. Т³, що стоÿтü б³лÿ пе÷ер, поздоровлÿютü, киваємо рóкою 
на знак прив³таннÿ. ледü добравсÿ до пе÷ери, там óæе Тарасови÷, 
залаæó, ³ довãо леæó не рóõаю÷исü. Приõодитü решта õлопц³в не 
в кращомó стан³. По÷инає темн³ти. ßк добре, що засв³тó добралисü 
до пе÷ер. Тепер ãр³ти водó ³ пити, пити. розпалюємо примóса. На-
бираємо сн³ãó в казанки, ãотóємосü до снó. розстелюємо карема-
ти, спалüники, довãо леæó зверõó, пот³м забираюсü ó нüоãо ³ б³лü-
ше н³÷оãо не õо÷ó, т³лüки б заснóти.
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11.08.93 р. Встаємо дóæе рано, щоб о сüом³й по÷инати спóск. Çби-
раємо все, що нам потр³бно, рештó залишаємо — продóкти, бен-
зин. Виõодимо вниз. Сüоãодн³ õмарно вãор³, внизó — ÷исто. ×ерез 
п³к ×апаєва пов³лüно переповзаютü õмари, ÿк³ п³дõоплює в³тер ³ ãо-
нитü вãорó. По÷инаємо спóск, сн³ã ãлибокий, силüне в³д÷óттÿ õоло-
дó. Спóск проõодитü скоро, осü óæе ³ «ãорлишко», видно сл³ди сõо-
дó лавин. уваæно проõодимо, ³ осü майдан÷ик на 5.200. Çн³маємо 
палаткó, вона промерзла, припала сн³ãом. Витÿãóємо весü ¿¿ вм³ст. 
Çбираємо спорÿдæеннÿ, ре÷³, д³лимо палаткó. ß берó внóтр³шню 
÷астинó ³ запаковóю в рюкзак. Продóкти залишаємо в пе÷ер³. Те-
пер скор³ше пройти тр³щини. На п³дйом³ в³д тр³щин зóстр³÷аємо 
люб÷ика з³ лüвова. рад³ємо зóстр³÷³. На перш³й тр³щин³ моста вæе 
не має. Доводитüсÿ перекидати рюкзаки ³ перестрибóвати. уваæ-
но проõодимо настóпн³ дв³, ³ вниз. Проõодимо транше¿, видно, бóв 
силüний сн³ã, йдемо пробитими сл³дами. Вниз йдетüсÿ скор³ше, н³æ 
вãорó. На неб³ ÷ерез õмари пробиваєтüсÿ сонце. Тóт тепл³ше, не-
має такоãо в³трó. На 4.200 велелюдно. Тиõенüко пробиваємосü до 
своє¿ палатки. Тóт затишно ³ тепло. Ìоæна знÿти пóõове спорÿ-
дæеннÿ. Баãато ре÷ей залишаємо в палатц³. робимо ÷ай, щосü пе-
рекóсити. Силüно õо÷етüсÿ спати, потр³бно триматисü. П’ю баãа-
то õолодно¿ води з цóкром. олеã Тарасови÷ робитü останн³ зн³мки. 
Прол³тає ãел³коптер, забирає двоõ анãл³йц³в, котр³ бóли знайден³ 
в лавин³. Так б³лüше н³коãо ³ не знайшли. Çабрав св³й вантаæ, в³д-
л³тає. Троõи перепо÷или, моæна йти дал³. Сонце вæе високо. лüо-
довик накритий св³æим сн³ãом. Дв³ ãодини õодüби, ³ ми в базово-

Проміжний табір на 4.200
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мó табор³, де н³коãо немає, Серã³й ³ люда в ÌÀл³, Танÿ на кóõн³. 
Н³õто не зóстр³÷ає. Добираюсü до палатки. Падаю на тепле кам³н-
нÿ. Нарешт³ вдома, де моæна помитисü, по¿сти, випити, перепо-
÷ити. Не в³ритüсÿ, що вдома ³ н³кóди не потр³бно вæе йти. леæав 
довãо ³з заплющеними о÷има, не õот³лосü рóõатисü, õот³лосü про-
сто полеæати. ×ерез ãодинó вæе сид³ли за столом. Танÿ баãато на-
ãотóвала, зробили компот, ÷ай, напо¿ з томатноãо соóсó. Їли мов÷-
ки, десü колисü перекидалисü словом. коæен в³д÷óвав винó за те, 
що пропав ²ãор, котрий вваæавсÿ найсилüн³шим ó÷асником нашо¿ 
експедиц³¿. ² зараз, ãарÿ÷ими сл³дами, потр³бно роз³братисü, ÿк це 
сталосü. коли Серã³й ×еленков заõвор³в, олеã Тарасови÷ призна-
÷ив ²ãорÿ старшим ó ãрóп³. ²ãор Плеõов ³ Þр³й кóзнєцов за в³ком 
немолод³, обом за тридцÿтü, а в спорт³ досÿãли незна÷ниõ резóлü-
тат³в, всüоãо-на-всüоãо ÷истий перший розрÿд, висотниõ сõодæенü 
не мали. ²ãор мав зãóртóвати ãрóпó ³ орãан³зóвати виõ³д на вер-
шинó, спóск з не¿. Àле мен³ здаєтüсÿ, що цüоãо не вийшло, ãрó-
па бóла розтÿãнена, в³дпов³дно, контролю н³ÿкоãо. Тим па÷е, про-
падає кер³вник. Çа дóмками настóпив ве÷³р. Вир³шили з³братисü 
ó кают-компан³¿. Серã³й ³ люда не прийшли, випили за óпок³й дóш³ 
заãиблоãо. Ве÷³р видавсÿ на диво прекрасним. Повний м³сÿцü осв³-
тив сõили ã³р. Два красен³ п³к Õан-Тенãр³ й п³к Перемоãи зд³йма-
лисü над ãорами. Палатка ²ãорÿ капирóл³на пороæнÿ. Серã³й ³ люда 
óвесü ÷ас проводÿтü ó ÌÀл³, лише в³терецü нав³дóєтüсÿ до палат-
ки, пошелеститü, ³ б³æитü дал³. Стан пол³пшивсÿ, болÿтü розпóõл³ 
палüц³ рóк, л³кар сказав, що н³÷оãо страшноãо немає. Ì³õóр³ ско-
ро з³йдóтü. Тиõо влаæó до палатки, щоб не бóдити Таню ³ олеãа, 
вони вæе сплÿтü, т³сно притиснóвшисü одне до одноãо.

12.08.93 р. Сüоãодн³ замовили ãел³коптер, ÿкий на проõаннÿ 
казбека Вал³єва повинен допомоãти нам. Çбираємосü до ÌÀлó, 
на вертол³тний майдан÷ик, олеã левицüкий, ÿ, ²ãор Плеõов, Сер-
ã³й ×еленков, люда. В ÌÀл³ п³д³йшли до олеãа Ìал³кова, котрий 
за старшоãо на лüодов³й баз³. Там бóв ÿкраз зв’ÿзок, п³дн³малисü 
ãрóпи вãорó, але н³÷оãо не виÿвлено. Довãо оãлÿдали в п³дзорнó 
трóбó, але такоæ н³÷оãо не видно. олеã тривалий ÷ас працює ди-
ректором ÌÀлó, знає м³сцÿ, коли зл³тали йоãо кл³єнти, ³ взÿвсÿ 
допомоãти нам. Прилет³в ãел³коптер, ÿкий доставив ãрóпó ³нозем-
ц³в ³ кóõонн³ припаси ³з зелен³, а такоæ пиво в банкаõ. Ìи пован-
таæилисü, взÿли ôотоапарати. Серã³й не заõот³в с³дати, боÿ÷исü, 
що моæе зловити серце. ² ми п³днÿлисü ó пов³трÿ. Довãо крóæлÿ-
ли над лüодовиком, щоб набрати баæанó висотó, ³ по÷али набли-
æатисü до сõил³в Õан-Тенãр³. По÷али зверõó, все видно, ÿк на до-
лон³. Скалüн³ остр³вц³, сн³ãов³ сõили. На п³вденномó н³÷оãо не ви-
дно. Перелет³ли переми÷кó на обстеæеннÿ п³вн³÷ниõ сõил³в. Тóт 
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дóæе крóто ³ сн³ãó мало, ÷орний скалüний масив з ãори до низó. 
Прол³таємо ще раз п³вденною ÷астиною, але зновó н³÷оãо. Повер-
таємосü на базó. ß ще так н³коли високо на ãел³коптер³ не л³тав. 
Нас висадили, ãел³коптер полет³в за своєю проãрамою, олеã ви-
р³шив питаннÿ з оплатою за ãодинó полüотó. До нас п³д³йшов В³-
ктор Пастóõ, ³ ще дек³лüка ÷олов³к з ÌÀлó. люда плакала, Серã³й 
тримавсÿ за серце. В³ктор прийшов з апте÷кою ³ дав ¿м по óколó. 
Ìи п³шли до своãо таборó, дороãою нас наздоãнав Пастóõ й ска-
зав, що вони з Бершовим невдовз³ йдóтü на ãорó ³ акóратно там 
óсе проãлÿнóтü, õо÷а, ск³лüки ãрóп óæе пройшло вãорó, що, ÿкби 
в³н бóв там, йоãо вæе би поба÷или. Там немає де аæ так заõова-
тисü. Ìи подÿкóвали ³ п³шли додомó.

Серã³й ×еленков виконóвав ролü на÷алüника рÿтóвалüноãо заãо-
нó експедиц³¿, в õод³ сõодæенü бóв внизó ³ за зв’ÿзком стеæив за 
сõодæеннÿм ó÷асник³в, óвесü ÷ас бóв ó кóрс³ вс³õ справ. Àле коли 
ставсÿ випадок ³ олеã зãори просив йоãо п³днÿти ãел³коптер, ск³лü-
ки би не коштóвало, обстеæити сõили Õан-Тенãр³, ³ ÿкщо виÿвлÿтü 
²ãорÿ, дати знати приблизн³ координати, Серã³й н³÷оãо не зробив, 
³ нав³тü на зв’ÿзок не виõодив, виõодила Танÿ, а тепер звинóва÷óє 
нас, що ми не повернóлисü на пошóки. À з ÷им шóкати? Три ÷о-
лов³ки, ÿк³ моãли ще рóõатисÿ, два шнóри всüоãо 80 метр³в — н³-
÷оãо не допомоæóтü. À все кри÷ав, що потр³бно л³зти в кóлóар, 
в³н десü там. олеã бóв б³лüш õолоднокровним. Длÿ тоãо, щоб роз-
ãорнóти пошóков³ роботи в район³ вершини, б³лÿ каменю, потр³бно 
ставити ще один таб³р, занести тóди спорÿдæеннÿ ³ продóкти, за-
пас бензинó, примóси. Àле, перш за все, визна÷итüсÿ, в ÿкий б³к 
злет³в ²ãор. Öе моæна бóло настóпноãо днÿ зробити за допомоãою 
ãел³коптера, коли ãрóпа на ãор³, дек³лüка дн³в падав сн³ã, моæли-
во, прикрив йоãо, а, моæливо, з³рвав лавинó ³ разом з нею в³н по-
трапив ó лüодовó тр³щинó. р³зн³ верс³¿. Проõодили ãрóпи з ÌÀлó, 
одниõ знав Володÿ Галайда, ³ншиõ Серã³й ³ люда, але æодно¿ ³н-
ôормац³¿. Потр³бно щосü робити, але що саме, ми не знали. ×ека-
ли ³нôормац³¿ в³д Бершова ³ Пастóõа, ÿк³ вийшли на Õан-Тенãр³ 
за маршрóтом Поãрибецüкоãо. Так минóв денü ó роздóмаõ, опóсти-
ли наш прапор на знак скорботи ³ вс³ бóли знервован³, зривалисü 
з бóдü-ÿко¿ при÷ини, особливо нервóвав Володÿ, котрий таким спо-
к³йним бóв протÿãом сõодæеннÿ. Éоãо моæна зрозóм³ти, в³н зали-
шавсÿ з ²ãорем на вершин³, ³ в³н з ним мав спóститисü вниз. Над-
ве÷³р небо затÿãнóлосü õмарами, п³шов сн³ã. коæен зал³з ó свою 
норó, там тепло ³ затишно. 

13.08.93 р. П³слÿ сн³данкó олеã призна÷ив розб³р сõодæеннÿ на 
п³к Õан-Тенãр³. На вóлиц³ бóло тепло, вир³шили проводити б³лÿ кó-
õонно¿ палатки. На розб³р прийшли люда ³ Серã³й з³ сво¿м плеє-
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ром — бóдóтü записóвати. По÷ав олеã левицüкий з першоãо виõо-
дó длÿ встановлюваннÿ пром³æниõ табор³в, оõарактеризóвав ó÷ас-
ник³в, õто ÿк себе по÷óвав ³ ÿк працювали. Дав оц³нкó томó випад-
кó, що на першомó виõод³ ãрóпа ×еленкова залишила вс³ продóкти 
³ вийшла на 5.200 в полеãшеномó стан³. При цüомó н³комó не ска-
зали, лише випадково бóли залишен³ консервн³ банки ³ пакети, ÿк³ 
ãотóвали на ãорó. На дрóãий виõ³д вийшло с³м ÷олов³к длÿ встанов-
леннÿ таборó на 6.000 метр³в, óс³ справилисü добре ³ виõ³д пройшов 
нормалüно. Трет³й денü повинен бóв проõодити ãрóпами. Àле так 
не вийшло, дрóãа ãрóпа бóла невкомплектована ³ довелосÿ дв³ ãрó-
пи об’єднати в однó. До пром³æниõ табор³в йшли зã³дно такти÷ноãо 
планó. у штóрмовий таб³р прибóла всÿ ãрóпа. В³д виõодó на вер-
шинó за поã³ршеннÿ станó в³дмовивсÿ олеã ×óрóк. Ш³стü ÷олов³к 
вийшло на штóрм о дев’ÿт³й ранкó, взÿвши все необõ³дне длÿ цüо-
ãо. рац³ю залишили ×óрóкó длÿ зв’ÿзкó з базою. До вершини все 
йшло добре. ß з ×орнописüким з³йшли першими, п³д³йшов кóзнєцов. 
фотоãраôóвалисü. По÷али спóск з вершини, зóстр³ли Галайдó, ÷е-
рез к³лüка õвилин — капирóл³на, ÿкомó ÷³тко сказав забрати ãрó-
пó ³ разом йти вниз. Тримаю÷и в пол³ зорó один одноãо, пройшли 
небезпе÷н³ м³сцÿ на маршрóт³. Спóстилисÿ на 6.400 в склад³, в ÿко-
мó по÷али спóск з вершини. Спóстивсÿ Плеõов. ß запитав, де õлоп-
ц³, в³н маõнóв рóкою вãорó ³ сказав: там. Спóстивсÿ Володÿ. Перше 
запитаннÿ, де ²ãор? Сказав, що позадó н³коãо немає, йшов останн³м. 
À що в табор³ немає? Немає. Ви мали йти разом, в³н н³коãо не об-
ãанÿв. Тим па÷е, нашó ãрóпó. Так ³ виÿвилосü, що нема ²ãорÿ. Пе-
редали на базó. Дал³ ви все знаєте. Пот³м вистóпив ÿ, н³÷оãо ново-
ãо не сказав, т³лüки те, що практи÷но ãоворив олеã, бо йшли разом. 

Þр³й кóзнєцов допов³в нам, що Плеõов спав ó дрóã³й палатц³. 
²ãор ³ в³н разом. ²ãорю бóло дóæе õолодно, спалüник в³н не взÿв, 
т³лüки пóõов³ штани. Вл³зти в м³й в³дмовивсÿ. À ще сказав, що на 
першомó сн³ãовомó ноæ³, коли ÿ п³д³йшов, ²ãор др³мав, ÿ йоãо роз-
бóдив. В³н каæе, ти йди вперед, а ÿ троõи посплю. Дал³ ба÷ив йоãо 
позадó себе. Ç³йшов на вершинó, а дал³ все ÿсно. ²ãор Плеõов по÷ав 
з тоãо, що палатка в ниõ бóла маленüка ³ попросивсÿ до õлопцÿ-
тóриста, котрий спав сам. Вийшов з таборó останн³м, йшов за ãрó-
пою. коли ãрóпа об³йшла ÿпонц³в, посид³в троõи з ними, в³дстав 
в³д сво¿õ. П³д³йшов п³д вершинó, коли вниз вæе по÷али спóскатисü 
²ван, олеã ³ Þр³й. Çóстр³в мене Володÿ Галайда, котрий запитав, 
÷и ба÷ив ÿ ²ãорÿ капирóл³на, ÿ сказав, що не ба÷ив, моæе, прой-
шов, але ÿ йоãо не ба÷ив. Сказав, що õо÷ó п³днÿтисü на вершинó, 
в³н мен³ дозволив вийти на ãорó, ба÷ив триноãó, але силüний в³-
тер не дав довãо там побóти. По÷ав спóск, пройшов сн³ãовий н³æ, 
дал³ п³шов, ба÷а÷и спинó Волод³ Галайди, ÿкий мене пом³тив, по-
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÷ав спóск вниз. Б³лÿ каменÿ зóстр³в катю ²вановó з³ сво¿м товари-
шем, поба÷ив рюкзак, що леæав самотнüо, але на це ми не звернóли 
особливо¿ óваãи, так ÿк, напевно, здеб³лüшоãо õвилюємосü за себе. 
Володю слóõали óваæно. ßк в³н йшов, ми ба÷или. В ãрóп³ першим. 
Пот³м в³дстав. На вершинó прийшов ÷етвертим. Ìав ÷³ткий наказ 
в³д олеãа разом ³з капирóл³ним спóскатисü вниз. П³днÿвсÿ, каæе 
Володÿ, коли наша ãрóпа спóскаласü. Поздоровив, мене теæ поздо-
ровили, п³шов ó напрÿмкó триноãи. Там вища то÷ка. ×ерез к³лüка 
õвилин п³д³йшов ²ãор капирóл³н, ÿкий мене обнÿв, поздоровив, ôо-
тоãраôóвав, пот³м ÿ ôотоãраôóвав йоãо. Дивилисü панорамó. коли 
по÷али спóск, сказав, що в³зüмó к³лüка камен³в з вершини. Ç³ãнóв-
сÿ, щоб взÿти, ²ãор штовõнóв ó пле÷е ³ маõнóв рóкою в напрÿмкó 
спóскó ³ сõовавсÿ за поворотом. ß назбирав кам³ннÿ ³ спóстивсÿ до 
ноæа, ÿким п³дн³маласü ãрóпа з ÌÀлó. коли вони п³днÿлисü, по-
÷ав спóск ÿ, д³йшов до каменÿ, де бóло два рюкзаки. Çóстр³в Пле-
õова, котрий попросивсÿ на вершинó ³ запитав, ÷и не ба÷ив ка-
пирóл³на. ß сказав, що в³н п³шов вниз з вершини. À ти що, не зó-
стр³в йоãо? В³н каæе н³, а моæе, проско÷ив ³ не ба÷ив, в³н так ско-
ро õодитü. П³шов вãорó до вершини. Спóстилисü ÌÀл³вц³, забра-
ли рюкзак ³ п³шли вниз. П³днÿласÿ катÿ з сво¿м дрóãом. Çвернóла 
óваãó на рюкзак, ÿ сказав, що не знаю ÷ий, моæе, не вс³ ÌÀл³вц³ 
спóстилисü. Вони п³шли вãорó. коли поба÷ив, що ²ãор Плеõов з³й-
шов з сн³ãовоãо ноæа, по÷ав спóск вниз. Дал³ вс³ знаютü. Тóт по÷а-
ласü атака люди ³ Серã³ÿ на Володю, котрий не знав, що в³дпов³-
сти. Àдæе ситóац³ÿ доситü складна. Тоãо днÿ на вершинó п³дн³ма-
лосü баãато ãрóп ³ самост³йниõ ó÷асник³в, ³ мало õто звертав óваãó 
один на одноãо, коæен бóв зайнÿтий собою, при томó бóв силüний 
в³тер, ÿкий пост³йно п³дн³мав сн³ãовó кóрÿвó, óскладнював види-
м³стü. На так³й висот³ ³ дóмаєш зовс³м по-³ншомó, н³æ ó нормалü-
ниõ óмоваõ, ³ реакц³ÿ не та. Сóдити не нам, а сóддÿм. Їõ бóде баãато.

Висновок з тоãо, що пропав ²ãор, такий. Сл³дóю÷и з вершини, 
де залишивсÿ Галайда, не д³йшов до рюкзака, ÿкий залишив на 
камен³ на сн³ãовомó сõил³, недалеко в³д по÷аткó сн³ãовоãо ноæа. 
Н³ õто йоãо б³лüше не ба÷ив, н³ ÌÀл³вц³, ÿк³ п³дн³малисü, н³ Пле-
õов, н³ Володÿ Галайда, н³ катÿ ²ванова з³ сво¿м напарником. Є вер-
с³ÿ, каæе Тарасови÷, що просковзнóв на крóтомó сн³ãовомó ãребе-
н³, не зóм³в óтриматисü на сõил³ ³ злет³в óниз в однó ³з стор³н. На 
ÿкó — н³комó не ÿсно.

обл³т ãел³коптером сõил³в з П³вднÿ ³ П³вно÷³ резóлüтатó не дали. 
Бóли опов³щен³ вс³ ãрóпи, ÿк³ п³дн³малисÿ вãорó, але такоæ безре-
зóлüтатно, лише рюкзак синüоãо колüорó на камен³.

×еленков ³ люда пропонóвали п³слÿ в³дпо÷инкó, за сприÿннÿ 
поãоди, вийти на пошóки в район п³вденно¿ ст³ни, в кóлóари, де, 
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моæливо, в³н м³ã зóпинитисü. розб³р зак³н÷ивсÿ. Тиснóв кашелü, 
диõаннÿ наãадóвало надóваннÿ ковалüсüкоãо м³õа. Ìайæе с³м дн³в 
йшов штóрм, три но÷³вл³ на висот³ ш³стü тисÿ÷ метр³в ³ вище зро-
били своє. коæен залатóє рани. Þр³й кóзнєцов л³кóє зãор³ле об-
ли÷÷ÿ, Плеõов — посин³л³ палüц³ н³ã, ó Тарасови÷а ниæнÿ ãóба 
опóстиласü ниæ÷е бороди, розпóõла. л³кóвалисü «Гайдамацüкою», 
Танÿ л³кóвала нас сма÷ними об³дами ³ ве÷ерÿми.

Два дн³ п³слÿ розборó. Настав пер³од непоãоди, заãанÿю÷и нас 
до палаток. кóõар працювала добросов³сно, по двоє нас допомаãа-
ли ¿й. Таб³рне æиттÿ йшло сво¿м рóслом. люда ³ Серã³й мало бóва-
ли з нами, óвесü ÷ас ó ÌÀл³, це, моæливо, бóло й краще. Спóсти-
ласü ãрóпа Серã³ÿ Бершова, ÿка н³÷оãо не виÿвила. рюкзак на м³с-
ц³. Випало баãато сн³ãó. Çапитаннÿ, ÷и моæливо орãан³зóвати по-
шóков³ роботи в кóлóараõ п³вденниõ сõил³в, ¿õ дóæе здивóвало. 
Пошóки моæлив³, але там добрÿ÷а к³лüк³стü сн³ãó, велика крóтиз-
на, що та¿тü ó соб³ лавиннó небезпекó. Сóнóтисü тóди не рекомен-
дóємо, а дал³ — справа ваша. Ç цим зверталисü до олеãа Ìал³ко-
ва. В³н сказав, що так³ пошóков³ роботи на так³й висот³ за весü ÷ас 
роботи в ÌÀл³ не проводив, бóв один випадок, коли з 6.000 бóло 
виÿвлено т³ло алüп³н³ста, котрий пропав ó район³ сн³æноãо ноæа 
п³д вершиною. Àле стоÿла ст³йка поãода, сн³ã твердий ³ в³н просто 
злет³в, не ó тр³щини, а на висотó приблизно 5.300. ² бóв там пом³-
÷ений, що дало змоãó стÿãнóти йоãо вниз до ãел³коптерноãо май-
дан÷ика. À в б³лüшост³ випадк³в ³ноземц³ õоваютü сво¿õ алüп³н³с-
т³в ó ãораõ. Потр³бно бóло вир³шити з пошóковими роботами, ÿк³ 
пропонóвали ×елєнков ³ люда. 

16 серпнÿ в³дбóлосÿ зас³даннÿ нашо¿ експедиц³¿, ÿка мала вир³-
шити ãоловне питаннÿ: «Проведеннÿ пошóковиõ роб³т з виÿвлен-
нÿ т³ла ²ãорÿ капирóл³на». коæен мав право вистóпити, висловити 
свою то÷кó зорó з приводó пошóковиõ роб³т, ÿк в³н це ба÷итü, ÿк 
краще зробити. Пропрацювали те, що вæе бóло зроблено в спра-
в³ ²ãорÿ капирóл³на:

зроблено обл³т ãел³коптером П³вденниõ ³ П³вн³÷ниõ сõил³в п³кó 
Õан-Тенãр³, н³÷оãо не виÿвлено;

три ãрóпи, ÿк³ п³дн³малисü вãорó на вершинó Õан-Тенãр³ 
з ÌÀлó, на проõаннÿ Вал³єва, обстеæити шлÿõ п³дйомó ³ спóскó, 
н³÷оãо п³дозр³лоãо не виÿвили;

ãрóпа Серã³ÿ Бершова, ÿка зробила висновок, що моæлив³стü 
п³дйомó ãрóпи нереалüна, дає п³дстави на те, що робити виõ³д 
з óстановленнÿм пром³æниõ табор³в длÿ проведеннÿ пошóковиõ 
роб³т немає смислó. 

Стосовно цüоãо коæен висловивсÿ. Вир³шили не проводити по-
шóковиõ роб³т малою ãрóпою, а:
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з³брати таб³р на 4.200 ³ ãотóватисü до в³длüотó до зелено¿ зони;
п³дãотóвати всю докóментац³ю ³з заãибел³ ²ãорÿ капирóл³на;
óстановити символ³÷ний знак «Õрест пам’ÿт³ ²ãорÿ капирóл³на»;
п³дãотóвати експедиц³ю до закриттÿ висотноãо базовоãо таборó 

на П³вденномó ²нилü÷екó. 
П³слÿ об³дó ãрóпа в склад³ шести ÷олов³к, а саме левицüкий, ×ор-

нописüкий, Галайда, Плеõов, Сморкóцüка, кóзнєцов, вийшли в б³к 
таборó 4.200. Öüоãо днÿ стоÿла ÿсна сонÿ÷на поãода. Тал³ води, ÿк³ 
п³д д³єю сонÿ÷ниõ промен³в з’¿дали останки сн³ãó, що недавно ви-
пав, збиралисü ó бистр³ ст³÷н³, впадали в швидкоплинн³ ст³÷н³ «æо-
лоби», в лüодов³ колодÿз³, зникали в серединó лüодовика ³з силü-
ним шóмом, наãанÿю÷и на нас певний страõ. Не дай, Боæе, тóди 
потрапити, дóмав коæен про себе. 

Öüоãо днÿ бóв знÿтий останн³й таб³р на висот³ 4.200 ³ вир³шó-
валисü óс³ шанси пошóковиõ роб³т, що виÿвилисü на той ÷ас без-
резóлüтатними. Грóпа õарк³в’ÿн знÿла рюкзак ²ãорÿ ³ передала 
Серã³ю та люд³. Длÿ п³дãотовки докóмент³в ³з заãибел³ ²ãорÿ людó 
³ Серã³ÿ в³дправлено вниз, ó каркарó, а ми ãотóвалисü до в³длüо-
тó в порÿдкó ÷ерãи. Öüоãо днÿ ãоловним залишавсÿ ×óрóк, ко-
трий приãотóвав прекраснó ве÷ерю з кавою ³ конüÿком. Ве÷³р на-
стóпив ÷истий, ³з з³рковим небом, з великим колесом м³сÿцÿ, ÿкий 
посилав промен³ на сõили ã³р. Дóмки линóли в домашн³й затишок, 
теп ло. Все ÷аст³ше зãадóвалосü роботó, домашн³ проблеми, с³м’ю, 
р³дниõ ³ близüкиõ.

С³мнадцÿтоãо серпнÿ 1993 рокó бóло опóщено прапор, ÿкий двад-
цÿтü три дн³ майор³в над нашим табором. Éшов дев’ÿтий денü за-
ãибел³ ²ãорÿ. Сóмна ве÷ерÿ, вистóп олеãа Тарасови÷а.

Ìинóли дн³ нашоãо перебóваннÿ на П³вденномó ²нилü÷екó, до-
¿дали останки продóкт³в, ³з заздр³стю поãлÿдали на п. Õан-Тенãр³, 
ÿкий ó сонÿ÷ний денü бóв привабливим ³ õолодним, про що св³д-
÷или велик³ прапори, ÿк³ тÿãнóлисü в³д вершини за подиõом в³трó. 
Пров³сники в³тр³в. Небо зм³нюєтüсÿ залеæно в³д пори днÿ. Вран-
ц³ — св³тло, по об³д³ — настóпаютü порист³ õмари, перш³ пров³-
сники непоãоди.

20 серпнÿ ãел³коптер повантаæив нас на св³й борт, ³ вниз — 
ó каркарó. останн³й поãлÿд в ³люм³натори на наш³ ãори, на те, що 
стало нам таким дороãим. Ìи в³дл³таємо. Прощайте ãори, прощай, 
²ãоре, т³лüки моãила, ÿкó насп³õ зробили, наãадóватиме про тебе. Ти 
бóдеш завæди з нами ³ залишишсÿ таким, ÿким бóв длÿ нас. Гел³-
коптер набрав висотó ³ направивсÿ вниз до зелениõ лóã³в та стр³м-
киõ ÿлин Тÿнü-Шаню. Прощайте, ãори, прощай, засн³æений краю. 
Ваæко сказати, коли ми зновó зóстр³немосü. Прощай, Õан-Тенãр³ 
з сво¿ми стр³мкими сõилами ³ õолодними в³трами. у каркар³ со-



77

нÿ÷но ³ тепло. Вир³шóємо сво¿ питаннÿ з Вал³євим, на ве÷³р об³цÿє 
машинó, ÿка доставитü нас до Àлма-Àти. рад³сно зóстр³÷ає наша 
знайома кар³на. Ї¿ мама запросила нас до ¿далüн³ пооб³дати. Дóæе 
рад³ бóли познайомитисü. Õот³лосü в³дзна÷ити в каркар³, зайшли до 
барó. Взÿв плÿшкó шампансüкоãо, приãостив кар³нó, сво¿õ дрóз³в.

Ìашина в³дправлÿласü ³ ми посп³шали. Прощаннÿ, ³ ми в доро-
з³. останн³ но÷³ провели в оô³с³ ÌÀлó. квитки взÿто на 24 серпнÿ, 
а томó в нас бóло ще к³лüка дн³в длÿ оãлÿдó м³ста та йоãо окра¿н. 
розташóвалисü ó прим³щенн³ оô³сó «Õан-Тенãр³». Серã³й з людою 
залишилисü ó каркар³ на к³лüка дн³в, а ми по¿õали до Àлма-Àти, 
де потр³бно бóло оôормити алüп³н³стсüк³ докóменти ³ докóменти 
про заãибелü ²ãорÿ. На дев’ÿтó ранкó сõодилисü прац³вники оô³-
сó, щоб ¿м не заваæати, йшли блóкати м³стом, ÷и просто заãорÿти 
на вóлицю. Ì³сто Àлма-Àта бóло закладене майором Перемишлü-
сüким навесн³ 1854 рокó на берез³ р³÷ки Ìала-Àлма-Àтинка, ÿк 
óкр³плений воєнний ôорт в Семир³÷÷³. Çв³дси по÷ав сво¿ мандри 
по Тÿнü-Шаню молодий ãеоãраô П. Г. Семенов. Тóт зробив перше 
сõодæеннÿ, з³йшов на п³к киз-²л³÷ек. В³н не ставив перед собою 
спортивниõ план³в — бóв просто досл³дником. Народ ц³є¿ м³сцевос-
т³ — казаõи. р³д д³ÿлüност³ — скотарство. В пошóкаõ соковитиõ 

вершина взята. Кузнєцов, чорнописький
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пасовищ п³дн³малисü високо в ãори. На сüоãодн³шн³й денü цей край 
добре досл³дæено ³ баãато вершин пройдено. Àлма-Àта в перекла-
д³ з казаõсüкоãо озна÷ає «батüко ÿблóк». Тóт колисü проõодив ка-
равансüкий шлÿõ з Середнüо¿ Àз³¿ до Синдзÿм ³ дал³ в ²нд³ю, Т³-
бет. Так ³ виросло поселеннÿ, ÿке назвали Àлма-Àта. Çеленим раєм 
назвав йоãо Ш. Ìенон, посол ²нд³¿ в колишнüомó Союз³. Тóт побó-
довано високоã³рний каток Ìедео, канатнó дороãó в óро÷ищ³ ×ем-
бóлак, ÷имало тóристсüкиõ баз, розроблено баãато ц³кавиõ марш-
рóт³в. ущелина стала попóлÿрною далеко за меæами казаõстанó. 
Немало людей на автобóсаõ, машинаõ, велосипедаõ т³каютü пода-
л³ в³д м³сüко¿ спеки в ÷истий, проõолодний оазис п³дã³р’ÿ, де про-
õолодне пов³трÿ наси÷ене запаõом тÿнü-шанüсüкиõ ÿлин, алüп³й-
сüкиõ лóã³в, в³дв³дóютü природний кóто÷ок.

Дамба висотою 120 метр³в, шириною 420 над³йно заõищає м³сто 
в³д великиõ селевиõ поток³в ³ паводк³в. Побóдована в 1963 роц³ зри-
вом спрÿмовано¿ д³¿. Селü — це бóрõлив³ стр³мк³ потоки, ÿк³ скла-
даютüсÿ з кам³нниõ брил, брóдó, води, стр³мко рóõаютüсÿ вниз по 
долин³ з³ швидк³стю до 60 км/ãод. сóц³лüною ст³ною висотою 15 - 20 
метр³в з приãлóшеним ревом. Виõодÿ÷и на р³внинó, швидк³стü ¿õ 
зменшóєтüсÿ, а дал³ ³ зовс³м зóпинÿютüсÿ, залишаю÷и велике на-
ãромадæеннÿ предмет³в рóйнóваннÿ. у 1921 р. на Àлма-Àтó ринóв 
перший селевий пот³к, ÿкий прин³с ó м³сто баãато брóдó ³ кам’ÿниõ 
валóн³в, рóйнóванü. у 1973 р. з³йшов настóпний селевий пот³к ó ре-
зóлüтат³ проривó моренниõ озер на лüодовикó Тóюксó, ÿкий ó÷ет-
веро перевищóвав пот³к, що з³йшов ó 1921 роц³. На цей раз йоãо 
зóпинила дамба Ìедео. Сõодÿтü сел³, ÿк правило, вл³ткó, коли в³д-
бóваєтüсÿ ³нтенсивне таненнÿ сн³ãó ³ лüодó.

Ìи проãóлювалисü м³стом, милóю÷исü висотними бóд³влÿми, ÿк³ 
потопали в ãóст³й зелен³. В³д дороãи з двоõ бок³в — ст³÷н³ канали, 
де прот³кає õолодна ã³рсüка вода, ÿка слóæитü природним õоло-
дилüником. В³дв³дали базар, попо¿ли запашниõ динü, нац³оналüниõ 
блюд. В³дв³дали парк, проãóлÿлисü алеєю ãеро¿в. Побóвали в óро-
÷ищ³ Ìедео, на дамб³, милисü ó õолодн³й вод³ Ìало¿ Àлма-Àтинки, 
пили пиво, диõали св³æим пов³трÿм п³слÿ задóшливоãо м³ста.

24 серпнÿ — Денü Незалеæност³ укра¿ни — зóстр³÷аємо в оô³-
с³ ô³рми разом з ¿¿ прац³вниками. Природа прощаласü з нами. На-
стóпноãо днÿ попрощалисü ³ з новими дрóзÿми, повантаæилисü 
ó машинó ³ ви¿õали на вокзал. о 12.20 — по¿зд Àлма-Àта — Ìо-
сква. Гори залишилисü далеко позадó. лише спомини бóдóтü мó-
÷ити нас ³ над³ÿ æевр³тиме про новó зóстр³÷ з прекрасним краєм. 
Довãо бóдóтü снитисü сõили Õана та Перемоãи з³ сво¿ми б³лими 
шапками вершин, ÷исте зорÿне небо з великим м³сÿцем, ³ прекрас-
ним народом, ÿкий заселÿє цей край — Öентралüний Тÿнü-Шанü.
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P. S.
Ìинóв р³к, ÿк зак³н÷ивсÿ штóрм п³кó Õан-Тенãр³, т³лüки спомин 

про побратима, котрий в³ддав себе цüомó краю, повертає нас тóди. 
П³слÿ при¿здó експедиц³¿ до ²вано-франк³всüка в клóб³ «карпати» 
бóло óтворено ком³с³ю в склад³: кóрóс — ãолова, Ìартинюк, Çа-
валко, Езов³т ³з розборó нещасноãо випадкó. Грóпа бóла осóдæе-
на, з óс³õ бок³в облита брóдом ³ тóди ще й затоптана, щоб б³лüше 
н³коли не вил³зла зв³дти.

ус³ ó÷асники отримали заборонó на ó÷астü в óс³õ клóбниõ за-
õодаõ на два роки. П³слÿ новоãо рокó клóб «карпати» по÷ав п³дãо-
товкó до Öентралüноãо Тÿнü-Шаню в район п³кó Õан-Тенãр³ длÿ 
пошóковиõ роб³т. керóвав Ìартинюк. Склад: Езов³т, Çавалко, ×е-
ленков, крóлü.

Експедиц³ÿ досÿãла найвищо¿ то÷ки 6.000 метр³в над р³внем морÿ 
в склад³ ÷отирüоõ ÷олов³к, ³нш³ не змоãли тóди п³днÿтисü з лüо-
довика П³вденний ²нилü÷ек. Пошóков³ роботи резóлüтатó не дали, 
так ÿк ¿õ потр³бно бóло по÷инати з м³сцÿ зникненнÿ б³лÿ вершини 
на висот³ 6.800 - 6.900 м над р³внем морÿ.

* * *
осü така долÿ романтик³в, циõ мóæн³õ «ã³рсüкиõ вовк³в», ÿк³, 

в принцип³, знаютü, на що ³дóтü. Гори манÿтü, приносÿтü óсп³õи 
³ перемоãи, але й æорстоко караютü. ² не прощаютü. Ç ²ваном ×ор-
нописüким зóстр³всÿ ÿ ÷ерез баãато рок³в, що проминóли в р³дно-
мó сел³. Çãóбившисü ó св³таõ, зóстр³лисü ÿкосü на дороз³, що веде 
з корол³вки до нас, до В³лüõ³вц³в. 

— Öе правда, що ти алüп³н³ст? — запитав ÿ.
— Правда, — сказав мен³ Éван, що став óæе леãендою серед 

ã³рсüкиõ мандр³вник³в р³зниõ народ³в, але в нас ó сел³ мало õто 
про це в³дав.

Та випадкова зóстр³÷ на дороз³ стала моєю æóрнал³стсüкою 
óда÷ею, написав нарис «Три високиõ зор³ алüп³н³ста». Нарис на-
дрóкóвала найрейтинãов³ша тод³ серед ãазет — «Ìолодü укра¿ни». 
Éоãо бóло визнано класи÷ним на ôакóлüтет³ æóрнал³стики лüв³в-
сüкоãо óн³верситетó, ÿ ³ тепер визнаю це за найб³лüший твор÷ий 
св³й óсп³õ, бо сам своãо ÷асó нав÷авсÿ на ôакóлüтет³ æóрнал³стики 
лüв³всüкоãо óн³верситетó. Пот³м з ²ваном ãотóвали до дрóкó йоãо 
книãó «×ерез карпати — на штóрм Õан-Тенãр³». Там, окр³м ãолов-
но¿ теми на записаõ з щоденника, є ще «кава з видом на Елüбрóс», 
ÿк на мене, кращий зразок тоãо, що маємо в тепер³шн³й покóтсüк³й 
л³тератóр³, аби не сказати в прикарпатсüк³й. Св³тл³ емоц³¿, викли-
кан³ романтикою мандр³в ³ коõаннÿ. На одномó подиõó пере÷итав 
óæе не раз, надиõаю÷исü защораз ãорами. ²ван óæе баãато рок³в 
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ÿк в Àмериц³. Àлüп³н³зм, романтизм, виõованнÿ молодиõ на кра-
щиõ ³деалаõ, патр³отизм ³з прапором на найвищиõ вершинаõ св³-
тó давно вæе стали абсолютно непотр³бними р³дн³й В³т÷изн³. ²ван 
зароблÿє на проæиттÿ на ÷óæин³ ³ приноситü славó СШÀ — в³н 
незм³нний ó÷асник всесв³тнüо в³домиõ американсüкиõ надмараôо-
н³в. Ìинóлий м³сÿцü пров³в ó В³лüõ³вцÿõ, на р³дн³й земл³. Допома-
ãав матер³, ÿка залишиласÿ самотнüою, батüко — Ìакар в³д³йшов 
ó засв³ти давно. ²ван ³ ó В³лüõ³вцÿõ праãнóв п³дтримóвати ôормó, 
мав нам³р б³ãати мараôон. радивсÿ з мат³р’ю.

— Ìамо, моæна ÿ бóдó б³ãати тóт…
— кóди? — здивóваласÿ мама. 
— До Городенки й назад, — сказав ²ван. 
— À ÿк на це подивлÿтüсÿ люди?… — спитала мати н³би сама 

в себе.
— Не позор мене, Éване, по¿деш — там соб³ й б³ãай…
²ван по¿õав в Àмерикó. В листопад³ — знаменитий нüю-йорк-

сüкий надмараôон.

P.S
Не моæó не сказати к³лüка сл³в про «ßмãор³в». колисü, на зор³ 

незалеæност³, ãотóвали ми з Володимиром Никиôорóком перший 
номер ãазети «край». Вишóкóвали назвó, еп³ãраô — «² пам’ÿтай, 
ÿк³й земл³ ти син. кра¿н баãато, р³дний край — один». Приãадóю, ÿк 
ó франк³всüкó на вокзал³ великим аршином з³ свÿтими цими сло-
вами з’ÿвивсÿ рейсовий автобóс на Городенкó. ßк õодили довкола 
люди, милóю÷исü автобóсом ³ виписаними на нüомó словами. Пер-
ша демократи÷на ãазета Городенк³всüкоãо районó. À коли востаннє 
мали змоãó ви висловити власнó дóмкó в перш³й демократи÷н³й ãа-
зет³ Городенк³всüкоãо районó? ßкщо дóмка не зб³ãаєтüсÿ… Õа-õа… 
À в «ßмãоров³» ÿ маю змоãó. ßк сó÷асний покóтсüкий мислителü, 
õодитü м³стами ³ селами Володимир Никиôорóк, шóкає людинó. 
Десÿтки юниõ покóтсüкиõ талант³в в³дкрив в³н за циõ 25 номер³в. 
Спонóкає до твор÷ост³ мене. Тóт надрóкóвав своãо ÷асó «каперóс». 
каперóс, це, знаєте, такий ц³кавий танецü, де є поãони÷ з батоãом 
³ в³н, бóває, заобертає в дрóãий б³к. Вдаритü батоãом — ³ ти õрес-
ти на церкв³ ãризти бóдеш, ³ до колãоспó заãанÿтимеш, ³ тата р³д-
ноãо в сиб³ри вивезеш, а вдаритü в ³нший б³к — ³ ти колãоспи роз-
ãанÿтимеш, ³ про укра¿нó мовиш слова щонайсолодш³. Àле з ба-
тоãом… Без батоãа — нащо вона тоб³ потр³бна, укра¿на… À пот³м 
писав ÿ «листо÷ок б³ло¿ берези на см³ттю». рóс³в, Стеôаник, рó-
с³всüк³ вóйки на широк³й лав³ п³д церквою. Бóла єдина вимоãа в³д 
В. Никиôорóка: дрóкóємо т³лüки ексклюзив — ре÷³ н³де не надрó-
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кован³. Àле бóла велика спокóса ³ ÿ над³слав «листо÷ок…» ó «Ìо-
лодü укра¿ни». Все бóло ÷³тко прораõовано — «ßмãор³в» виõодив 
÷ерез два тиæн³, а «Ìолодü…», за мо¿ми п³драõóнками, моãла над-
рóкóвати м³й «листо÷ок…» ÷ерез три. Àле сталосü непередба÷óва-
не. «Ìолодü…» надрóкóвала ÷ерез тиæденü. Öе бóв м³й óсп³õ, але 
Володимир Никиôорóк знÿв ãотовий матер³ал з «ßмãорова».

— Без образ…
— Без образ.
À пот³м бóла в мене «Дæонÿ». В÷ерãове в сво¿й æóрнал³стсüк³й 

дол³ опинивсÿ серед безроб³тниõ, бóла зима, падав сн³ã ³ ÿ заносив 
до л³тнüо¿ кóõн³ баãато дров, вони потр³скóвали ³ в мене бóло сто-
сами паперó на стол³. П³слÿ ÿкиõосü там вибор³в ц³ стоси бóли з³-
псован³ н³комó непотр³бною аã³тац³єю. Àле з одноãо бокó. Ç ³ншо-
ãо ÿ до безк³не÷ност³ в³дс³ював слова. Дóæе ваæко даваласÿ тема, 
ÿка з дитинства стоÿла перед о÷има ³ до ÿко¿ ÿ боÿвсÿ п³дстóпити. 
² осü денü за днем ãор³ли в кóõн³ дрова ³ списан³ перес³ÿними сло-
вами листки. На пе÷³ сид³ла ще моÿ маленüка тод³ внó÷ка, ÿк кó-
рÿтко на бантин³, ÿкó залишали на мене, бо йшли на роботó. Вона 
дивиласÿ з пе÷³ ³ питала:

— Д³дóсю, а ÷омó ти ãóбами перебираєш, коли пишеш?
ß робив висновки — ãóбами не перебирав. Пот³м вона запитала:
— À ÷омó вороæка кинóла ¿й такó картó?
² просила мене, коли настане л³то, по¿õати тóди, де æила Дæо-

нÿ. На Çелен³ свÿта ми справд³ по¿õали. Õати не бóло давно. Все 
заросло самонас³ÿними деревами. ² любов, ³ пристраст³, ³ людсüка 
траãед³ÿ. 
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Василь МороЗ

бІЙ На чЕРЛЕНІ
Блиск ÿтаãана, ÿким ãоломозий тóрок роз÷ерепив мен³ ãоловó, 

нараз перетворивсÿ на ср³бло дзеркалüноãо коропа з першо¿ в мо-
ємó æитт³ риболовл³ з д³дóсем на Дн³стр³. Ìен³ бóло тод³ лише три 
роки. ² виãлÿд рибини, що биласÿ-задиõаласü на п³щаномó берез³, 
закарбóвавсÿ в пам’ÿт³ ÷и не найãлибше. 

Тепер цÿ картина виринóла в св³домост³ насамперед. Правда, 
затим, аби в³дразó æ ³ щезнóти, постóпившисü м³сцем настóпно-
мó враæенню. À дал³ ÷ереда розма¿тиõ вид³нü з моãо минóлоãо, що 
блискави÷но зм³нювали одне одноãо, закрóæлÿла мною в ÿк³йсü не-
сóсв³тн³й верем³¿-шарпанин³. Дóша металасÿ сюди-тóди в цüомó 
æивомó марев³, на÷е сõарапóдæений к³нü.

Çаãалом ÿ н³би м÷ав довæелезною покрó÷еною пе÷ерою, а об-
рази й под³¿ з переæитоãо — в³д народæеннÿ й донедавна — 
ãромадилисÿ-миãот³ли обаб³÷ ³ мовби щосü промовлÿли до мене. 

Та ÿ не розóм³в тоãо, бо ще не перестóпив остато÷но меæó. Жит-
тÿ поки що æевр³ло в моємó скал³÷еномó т³л³. ×ерез те ÷ас в³д ÷асó 
ÿ виринав на поверõню, немов з-п³д сóтемно¿ водÿно¿ товщ³, ³ спо-
ãлÿдав переб³ã нер³вноãо двобою, з ÿкоãо щойно вибóв.

Власне, з самоãо по÷аткó поєдинкó виãлÿдало, що не матимемо 
й найменшо¿ моæливост³ óникнóти заãибел³. Надто баãато ÿни÷а-
р³в та ноãайц³в обско÷или нас так зненацüка, бóц³мто виросли з-п³д 
земл³. ² ãоловне — ми сам³ бóли винн³ в томó.

Сюди, до стороæово¿ козацüко¿ ÷óãи, крайнüо¿ ó придн³стров-
сüкомó Покóтт³, наша неповна п³всотнÿ прибóла ще вдосв³та. Ìи 
мали зам³нити старó вартó при н³й св³æою й п³дсиленою. 

о ц³й пор³, коли канüйон зацв³тав, бóсóрмани полюблÿли вла-
штовóвати наб³ãи на наш³ села ³ збирати ÿсир. Õо÷а в Õотин³, де 
перебóвала наша залоãа й спод³валисÿ, що п³слÿ недавн³õ козацü-
киõ поãром³в ó каô³ й Трапезóнд³ неõристи оãовтаютüсÿ не скоро, 
полковник, д³ю÷и за староæитн³м правилом: обереæноãо обер³ãає 
й Боã, таки в³д³слав нас сюди, на поãрани÷÷ÿ.

Ç т³єю повинн³стю ми впоралисÿ швидко. Та прощаннÿ з побра-
тимами, ÿк³ залишалисÿ вартóвати, дещо затÿãлосÿ. В коãосü серед 
неõитроãо спорÿдæеннÿ знайшлосÿ й барилüце медово¿ настойки. 
À оск³лüки ÷ас бóв назаãал мирний…

однак ÷и то мед-ãор³лка бóла особливою, ÷и ÿк³ ÷ари под³ÿли, 
але п³слÿ веселоãо ÷аркóваннÿ, коли сонце приãр³ло, ми зморено 
прилÿãли (¿õали æ бо óсю н³÷). Çадр³мали, мабóтü, ³ т³, õто мав би 
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пилüнóвати. À коли споõопилисü од тисÿ÷оãолосоãо крикó «Àлла!», 
бóло вæе зап³зно, аби щосü óд³ÿти.

Скидалосü на те, що маємо пропасти н³ за цаповó дóшó. ² не томó, 
що вороãи в³дразó в³др³зали нас в³д коней ³ приторо÷ениõ до ¿õн³õ 
с³дел спис³в та мóшкет³в, ÷ерез що нам довелосÿ битисÿ в п³шо-
мó порÿдкó й покла-
датисÿ лише на ша-
бл³. À томó, що маса 
вивернóтиõ вовнÿ-
ниõ коæóõ³в впере-
м³шкó з оãоленими 
до поÿса мóскóлис-
тими т³лами ото÷и-
ла ÷óãó, на ÿк³й са-
мотнüо стрим³ла бо÷-
ка дещо розр³дæено¿, 
ãотово¿ до п³дпалó 
смоли. ² поки ми ста-
вали колом до оборо-
ни, к³лüка поãанц³в 
виско÷или наãорó ³, 
розãойдавши посó-
динó, æбóрнóли ¿¿ 
ÿкнайдал³ на землю.

В³д такоãо видо-
вища наш сотник аæ 
завив. Вт³м, бóло в³д 
÷оãо й розóм стерÿти. 
кр³зü õмарó ÿтаãан³в, що накинóлисü на нас, мов шóл³ки, ми до-
бре ба÷или, що маємо справó лише з передовим заãоном. Головн³ 
сили бóсóрман³в повзли ще на обр³¿ вели÷езною õмарою саран÷³. 

Ìи æ, ото÷ен³, õо÷ би ÿк скреãотали зóбами в³д лют³ й вини, 
не моãли н³ перешкодити нов³й навал³ на наш³ земл³, н³ пов³доми-
ти про вторãненнÿ, ÿк налеæало, димовим сиãналом. ² то бóло р³в-
нозна÷но зрад³.

одна÷е наш ватаã, козак бóвалий, не занепав дóõом н³ на митü. 
×ерез õвилю в³н óæе керóвав двобоєм. ² ми, оãовтавшисü од пер-
шоãо сóм’ÿттÿ, по÷али рóбати нев³рниõ так, аби щонайдороæ÷е 
в³ддати сво¿ æиттÿ. 

Та, сõоæе, отаман мав на мет³ й щосü ³нше, моæе, й ще варт-
н³ше. Бо дóæе скоро, на õодó в³дбиваю÷исü в³д нападник³в, ми за 
йоãо вел³ннÿми зãóртóвалисÿ з великоãо кола в мале, що наãадó-
вало кóлак. 
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На в³стр³ цüоãо клинó стали найвправн³ш³ козарлюãи разом ³з 
сотником. решта æ заõищала ¿õ з бок³в ³ з тилó.

«Та ãей, панове-молодц³, — крикнóв наш старшина так ãó÷но, 
аæ неõристи перед ним мимовол³ в³дсаõнóлисü, — нóмо до д³ла, 
та вс³ разом напираймо!..». 

Скорÿю÷исü покликов³, ми натисли ÿкомоãа дóæ÷е, вãризаю-
÷исü ó товстезний мóр недрóã³в. Öе бóв з д³да-прад³да перев³ре-
ний спос³б вибиватисÿ з вороæоãо ото÷еннÿ. Éоãо здавен назива-
ли «рилом вепра». 

Çопалó ÿ подóмав, що отаман õо÷е, щоб ми все æ прорвалисÿ 
до коней ³ ãайнóли в перел³сок. Àле в³дразó й в³дкинóв цю ãадкó. 
В так³й катавас³¿ ãод³ бóло й спод³ватисÿ на щосü. 

Проте бóсóрмани помислили ³накше. Невдовз³ з десÿток ноãай-
ц³в, ãалайкаю÷и, поãнали нашиõ в³рниõ побратим³в ãетü з-перед 
нашиõ о÷ей.

однак «рило вепра» й дал³ завзÿто орало землю. Попри те, що 
на нас ãóсто нас³дали зóс³б³÷, ми невмолимо кóдисü прÿмóвали. Õо÷ 
пов³лüно, зате неóõилüно. Виãлÿдало, що н³би й до ÷óãи простóємо, 
³ на÷е й троõи вб³к од не¿.

На в³стр³ клинó владно ãопакóвав сотник. Ç двома карабелÿ-
ми в рóкаõ в³н нездоланно в³дбивав одн³ óдари й завдавав ³ншиõ. 

Çрештою, перед йоãо довãими шаблÿми бóли безпом³÷н³ ³ ÿтаãа-
ни, й бердиш³. Тоæ не дóæе й нал³тали на нüоãо. Норовили зайти 
ззадó. Та ми пилüнóвали.

Çв³сно, раз за разом наскакóвали й на отамана, в³дразó ³ спере-
дó, ³ з бок³в. Àле так само прóдко й падали до йоãо н³ã ÷и в³дл³та-
ли назад. Недарма про нашоãо сотника подейкóвали, н³би в³н зна-
єтüсÿ з не÷истою силою.

отак ми вперто сóнóли на вершинó паãорба, що висо÷³в над 
Дн³стром, а вороãи або ãинóли, або æ задкóвали. ²ншо¿ ради вони 
не мали.

Та минóла ще ÷вертü ãодини нещадно¿ с³÷³, поки ÿ розãадав за-
дóм отамана. 

Çа цей ÷ас ми наблизилисÿ до тоãо м³сцÿ, де впала викинóта 
з ÷óãи бо÷ка з³ смолою. Ìи вæе ба÷или ¿¿ óламки, серед ÿкиõ по-
блискóвала на сонц³ велика темна калюæа…

Ìи таки д³сталисÿ тóди, õо÷ ³ встелили той шлÿõ т³лами до-
бро¿ половини своãо товариства. À дал³ сотник викóпавсÿ-вивалÿвсü 
ó смол³ з ãолови до н³ã — не пошкодóвав нав³тü оселедцÿ — ³ став 
сõоæий на мавра. 

Неõрист³в це приãоломшило. «Шайтан!» — заãорлали вони, мимо-
õ³тü подаю÷исü назад. Öе додало нам наснаãи, ³ ми повернóли до ÷óãи.
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Вороãам óсе ще бóло невтÿмки, ÷оãо ми петлÿємо. Бо ÿкби здо-
ãадалисÿ, то неодм³нно перешкодили б нашим нам³рам. À так…

Ö³ною надлюдсüкиõ зóсилü ³ æитт³в ще десÿтка козак³в «рило 
вепра» роз÷истило соб³ стеæкó й до драбини, що вела на веæó. ² со-
тник соколом шóãонóв по н³й…

ут³м, цüоãо ÿ вæе не ба÷ив. À виãóлüкнóв ³з тоãосв³тнüо¿ м³сте-
р³¿, що повол³ засмоктóвала мене, неподал³к ÷óãи, коли отаман бóв 
óæе на вишц³ ³, з³ãнóвшисü, намаãавсÿ викресати воãонü. À дюæи-
на останн³õ нетÿã затóлила сво¿ми спинами веæó й пл³÷-о-пл³÷ за-
õищала п³дстóпи до не¿.

Бóсóрмани æ нарешт³ зрозóм³ли, ÷оãо ми водили козó, ³ тепер 
наскакóвали на ниõ óраãанними поривами. Та дарма. 

ßкби вороãи в³дразó не лише бо÷кó з³ смолою скинóли, а й ÷óãó 
звалили, то цим п³дтÿли б нам ó корен³ моæлив³стü виправити ста-
новище. Та вони, сам³ тоãо не в³даю÷и, залишили нам шанс. ² ва-
таã не проминóв наãоди скористатисÿ ним. 

Тепер æе нев³рн³ силкóвалисÿ намарне. Бо ÷им ãóст³ший вал 
вдарÿвсÿ об закривавлениõ до невп³знаннÿ мо¿õ побратим³в, тим 
р³зк³ше зл³тали й падали ¿õн³ шабл³. разом вони стоÿли твердо, 
мов один баãатороãий бóй-тóр, зводÿ÷и нан³вецü óс³ вороæ³ потóãи. 

Çдавалосÿ, так триватиме в³÷но. Бо ÿ вæе к³лüка раз³в то ви-
ринав з потойб³÷ниõ ãлибин, то потопав ó ниõ, а ãерцü н³ÿк не до-
б³ãав к³нцÿ. 

ß не м³ã óтÿмити, ÷омó вороãи так несамовито й на в³д÷ай дóш³ 
накидаютüсÿ на æменüкó запороæц³в лише з шаблÿми ³ лÿãаютü 
трóпом або æ безсило в³дко÷óютüсÿ назад, зам³стü тоãо, щоби взÿ-
тисÿ за лóки й покласти край óсüомó. 

ßк óзаãал³ сталосÿ, що вони не перестр³лÿли нас ³ще на по÷ат-
кó нашо¿ стр³÷³? ×и то впали в бойовий раæ ³ втратили здоровий 
ãлóзд? ×и щосü ³нше слóãóвало при÷иною тоãо? 

Та ÷им б³лüше м³й мозок õапавсÿ за цю заãадкó, мов потопелü-
ник за соломинкó, ÷им ÷аст³ше м³й зãасаю÷ий з³р натикавсÿ на не-
затребóван³ саãайдаки, що õилиталисÿ за пле÷има недрóã³в, на÷е 
забóт³ ÷и з³в’ÿл³ крила, тим ãостр³ше в³д÷óвав: ÷ас недарма про-
ковзóє на м³сц³, ÿк неп³дкований к³нü на оæеледиц³. 

Така сама маã³ÿ св³тиласü ³ в томó, що ÿ н³ÿк не м³ã óторопати, 
÷омó сам ще õитаюсÿ м³æ цим св³том ³ тим, — адæе мав óæе дав-
но бóти там. леæа÷и з розкраÿним ÷олом посеред витоптаниõ со-
тнÿми н³ã покóтсüкиõ перелоã³в, ÿ ще длÿ ÷оãосü æив ³ поки що не 
вмирав, õо÷ ³ бóло ÿсно, що вороттÿ назад немає.

однак промайнóла õвилÿ-дрóãа, поки ÿ збаãнóв що й до ÷оãо. 
Öе сталосÿ тод³, коли, вкотре виãлÿнóвши в степ, поба÷ив, ÿк пе-
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рекладинами стороæово¿ веæ³ мавпою видираєтüсÿ доãори сприт-
ний тóр÷ин ³з киндæалом ó зóбаõ. 

Ваæко сказати, ÿк в³н опинивсÿ понад ãоловами запороæц³в, що 
боронили веæó й не пом³÷али йоãо. Àле то бóло дóæе зле. Сотник 
óсе ще кресав. À вороã óæе бóв майæе наãор³.

ß ще ãойднóвсÿ раз-дрóãий на меæ³, поки óсв³домив, що три-
маю, стискаю÷и в кóлац³, зарÿдæений п³столü, ÿким так ³ не встиã 
скористатисÿ в запал³ бою. À за митü п³днÿв рóкó. 

особливо не ц³ливсÿ, бо вæе не м³ã сõибити. Та й кóрок спóстив 
не ÿ, а õтосü ³нший. Àле все одно ÿни÷ар, ÿкий саме замаõнóвсÿ 
на отамана, з криком полет³в додолó. 

Сотник æе нав³тü не обернóвсÿ. Та не встиã вороã ³ ãепнóтисü об 
степовó ц³линó, ÿк наш ватаã óраз спалаõнóв ³ запалав-за÷адив не 
зã³рше в³д бо÷ки смоли.

уõопившисü намертво за дерев’ÿн³ порó÷н³, æивий смолоскип 
тóт æе заãрим³в: «Слава!». 

— Слава! — ревнóли невмирóщ³ шибайãолови. — Добре, батü-
кó, ти подбав, добре!». 

² бóло в тиõ виãóкаõ ст³лüки рад³сно¿ моãóт³, що лóна в³д ниõ 
докотиласü ³ до С³÷³, й до Стамбóла.

Та ÿ вæе спостер³ãав за цим зãори. ßкасü сила п³дн³мала мене 
дедал³ вище ³ над власним бездиõанним т³лом, ³ над тим м³сцем 
земним, де все ще кип³в б³й. 

ß ба÷ив, ÿк повсюди задим³ли стороæов³ веæ³, нена÷е запален³ 
в³д полóм’ÿ, ÿке оõопило вæе й нашó ÷óãó. ² ÷óв, ÿк по селаõ за-
калатали дзвони. 

На митü прозр³в, що укра¿на, споконв³кó спливаю÷и кров’ю 
в м³æóсобицÿõ та в³д вороæиõ напад³в, ãоритü незãасним воãнем, 
що вона неопалимою кóпиною майор³тиме ще довãо, аби св³тити 
маÿком…

отак, п³дносÿ÷исü над õмарами, й не з÷óвсÿ, ÿк опинивсÿ м³æ 
зорÿми. Çемлÿ стала завб³лüшки з ãарматне ÿдро. É бóла такою 
æ крóãлою та ÷орною, ÿк ³ воно. лише там, де укра¿на, пóлüсóвав 
воãонü. ² ÷им блиæ÷е до Боãа ÿ п³дн³мавсÿ, тим ÿскрав³шим става-
ло те полóм’ÿ. Àæ поки не бризнóло навс³б³÷ золотим пром³ннÿм, 
поãлинаю÷и св³тло з³рок. À ще за õвилю й сам ÿ розтанóв ó пото-
ц³ сóц³лüноãо б³лоãо сÿйва, що заполонило Всесв³т.
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Микола ВасилЬчук

сУбОтНІЙ ВаВІЛОН, абО  
КОЛОмИЙсЬКа тОРГОВИЦЯ

Ì³й знайомий опов³дав про перш³ дитÿ÷³ враæеннÿ: малим з ма-
мою з³ своãо села Торãовиц³ по¿õав до коломи¿. «ßк це так, — ди-
вóваласÿ дитина, доки не поба÷ила торãó, — з Торãовиц³ ¿демо на 
торãовицю». 

у коломи¿ торãовицÿ в³дома здавна. Ì³ститüсÿ вона на приле-
ãл³й до Прóтó територ³¿, ниæ÷е за те÷³єю в³д верб³зüкоãо мостó. 
На в³дм³нó в³д ринкó в середм³ст³, має свою окрем³шню специô³-
кó: зазви÷ай тóт продавали õóдобó, тод³ ÿк на ринкó з æивнос-
т³ моæна бóло в³дшóкати õ³ба що кóркó ÷и коãóта; все ³нше по-
траплÿло сюди ó виãлÿд³ м’ÿса. À на торãовиц³ марæинó кóпóва-
ли æивою, аби «тримати». Торãóвали тÿãловою õóдобою — к³нüми 
³, до 1930-õ рок³в, волами. À ще — коровами, би÷ками ³ тели÷ка-
ми, козами ³ цапо÷ками, в³вцÿми й баран÷иками, свинüми ³ поро-
сÿтами, óс³лÿкою птицею.

На торãовицю добиралисÿ к³нно ³ п³шо. Õóдобó старшоãо в³кó 
переãанÿли, а телÿт ³ свиней везли на возаõ ó дерев’ÿниõ кл³ткаõ; 
зв³дси й висл³в порося з койца — себто, з кл³тки-саæа.

Щоби скоротити шлÿõ, марæинó вели дороãами ³ стеæками, в³-
возами ³ ÷апашами. Бóли л³сов³ та п³лüн³ стеæки-дороãи, ÿк³ про-
вадили люд на коломийсüкó торãовицю з р³зниõ бок³в Гóцóлüщи-
ни ³ Покóттÿ. Так, ³снóвав шлÿõ з лю÷³ ³ Березов³в по÷ерез õре-
бет Верüõ, Великий клю÷³в ³ обидва Верб³æ³, ÿким добиралисÿ на 
ÿрмарок до коломи¿; несли бесаãи, ¿õали верõи на конÿõ або йшли 
³ вели з собою тварин. Пот³м цю õóдобó з Гóцóлüщини ³ншими стеæ-
ками тоãо самоãо днÿ вæе спровадæóвали ó села Покóттÿ. À бóло 
³ навпаки: марæина з-за Прóтó мандрóвала на П³дã³р’ÿ. Ç 1960-õ 
телÿт, ÿãнÿт, поросÿт на торãовицю все ÷аст³ше возили ó колÿскаõ 
мотоцикл³в ÷и в бобикаõ, доки ґазди не пристарали сó÷асн³ авто-
моб³л³, а до ниõ — спец³алüн³ при÷епи. 

у заст³йн³ роки на торãовиц³ ³снóвала так звана бараõолка. Сюди 
сõодилисÿ т³, õто õот³в продати ÷и кóпити деô³цитний крам. Так³ 
æ бараõолки бóли в косов³, ßблóнов³, отин³¿, Стоп÷атов³, лан÷ин³, 
Çаболотов³… Торãóвали всÿ÷иною, але найõодов³шими бóли «аме-
рикансüк³» (а насправд³ тóрецüк³) õóстки, ÿк³ в укра¿нó ó па÷каõ-
посилкаõ доправлÿли з-за кордонó канадсüк³ ÷и американсüк³ вóй-
ки ³ тети. Ö³ бараõолки розãанÿла м³л³ц³ÿ, забирала товар ³ скла-
дала протоколи, так що не вс³ ґаздин³ мали на Великденü обновкó. 
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Торãóвали л³æниками, нитками (бомбаком, мóл³нкою, самод³лüщи-
ною), вс³лÿкими пацüорками ³ люрексами длÿ вишиваннÿ. Продава-
ли сирн³ коники, вироби боднар³в, решета ³ сита, дерев’ÿн³ лоæки 
³ маґл³вниц³ длÿ праннÿ… ×оãо там т³лüки не бóло!.. ² п³лüн³ колãос-
пи вивозили свою продóкц³ю: з машин торãóвали картоплею, бó-
рÿками, капóстою, цибóлею… 

Торãовицÿ — в³дãом³н давн³õ правил товарообм³нó. ²сторики на-
водÿтü тексти середнüов³÷ниõ прив³ле¿в на торã³влю в коломи¿. Пи-
шóтü ³ про ÷аси нов³ш³. Так, з к³нцÿ в³с³мнадцÿтоãо ³ до по÷аткó сто-
л³ттÿ двадцÿтоãо тóт бóло дванадцÿтü р³÷ниõ торã³в-ÿрмарк³в. Бо æ 
колисü ¿õ влаштовóвали за спец³алüними дозволами. Порÿдков³стü 
ÿрмарк³в розписóвали так, щоби не зб³ãалисÿ в ÷ас³ й аби покóпц³ 
не розпорошóвалисü, а торã³вц³ мали кращий зиск. Çãодом óсе це 
порóшилосÿ. у добó радÿнсüкó торã ó коломи¿ бóв ó нед³лю. один 
з декрет³в першо¿ демократи÷но¿ коломийсüко¿ влади на самомó по-
÷аткó 1990-õ: нед³лÿ — длÿ молитви, а торã переноситüсÿ на сóботó. 

Àле торãóютü ³ в ÷етвер: рано-раненüко, коли ще сонце не всти-
ãло з³йти, на коломийсüк³й торãовиц³ сõодÿтüсÿ т³, õто продає ³ õто 
õо÷е кóпити вишиван³ соро÷ки, блóзи, рóшники. Тóт — дешевше, 
ан³æ де³нде. Сюди ¿дóтü мами з випóскницÿми шк³л, сюди зв³дó-
с³лü добираютüсÿ молодÿта, аби вибрати ãарне вес³лüне вишива-
не вбраннÿ…

уæе дек³лüка рок³в ÿк ÿ «п³дс³в» на торãовицю. À все розпо÷ало-
сÿ з так званоãо «блошиноãо ринкó» ó центр³ коломи¿ (цей терм³н 
не наш, ³ йоãо н³õто не вæиває щодо коломи¿, але тóт в³н доре÷-
ний). Д³ÿв цей ринок ó 1990-õ в самомó центр³ м³ста, на томó м³сц³, 
де тепер ринок ре÷овий. об³днüо¿ пори щоднини ÿ йшов тóди ³ мав 
немало задоволеннÿ, проõодæóю÷исü м³æ людüми, ÿк³ т³є¿ не над-
то замоæно¿ пори виносили на продаæ ст³лüки всüоãо, що й описа-
ти незмоãа. Там ÿ кóпив дек³лüка книæок, ÿк³ маю й донин³. À ще 
б³лüше книæок не кóпив, а тепер придалисÿ б, та нема… Под³бний 
«блошиний ринок» бóв аæ до по÷аткó 2000-õ рок³в ³ в район³ коло-
мийсüкоãо зал³зни÷ноãо вокзалó. Стара епоõа продавала свою сим-
вол³кó, спод³ваю÷исü омолодитисÿ. ² коломиÿ (а в ширшомó розó-
м³нн³ — весü пострадÿнсüкий прост³р) бóла «блошиним ринком»…

Çдаєтüсÿ, що тиæденü минóв марно, ÿкщо в сóботó вранц³ не 
пройдóсÿ торãовицею. ² не обов’ÿзково додомó вернóтисÿ з покóп-
кою, бо, власне, то÷но не знаю, що тóт шóкаю. Ìоæе, це пошóки 
втра÷еноãо ÷асó, сконденсованоãо ó матер³алüниõ символаõ. Тóт 
баãато такиõ самиõ «екскóрсант³в», ÿк ³ ÿ. Їõ так само кли÷е в до-
роãó не потреба щосü придбати, а баæаннÿ п³дæивити сво¿ емоц³¿ 
випадковими зóстр³÷ами ÷и барвистими враæеннÿми в³д т³є¿ всÿ-
÷ини, ÿкó тóт моæна знайти. Дивишсÿ ³ зãадóєш: це æ ó дитин-
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ств³ ó нас бóла така лампа-«ãрибок», а осü ó так³й бóтл³ квасили-
сÿ сливки-терн³нки…

у сóботó торãовицÿ не вм³щаєтüсÿ ó визна÷еномó длÿ не¿ м³сц³ 
й розпо÷инаєтüсÿ майæе коло ратóш³, в³д м³стка на ×орномó пото-
ц³. Çаймає прилеãл³ вóлиц³ ³ ÷астинó паркó на берез³ Прóтó.

Öе не зви÷ний торã, на ÿкомó продаютü лише палüта, кóртки, 
шóби, спортивн³ костюми, взóттÿ, шапки ³ капелюõи, канцтовари, 
детал³ до велосипед³в ³ бензопил; електробатарейки ³ ÷айники, зва-
рювалüн³ апарати ³ наст³нн³ ãодинники, — тобто, нов³, пристойн³ 
ре÷³. ² нав³тü не ринок, ор³єнтований на с³лüсüке ãосподарство, де 
моæна знайти св³æ³ оã³рки ³ пом³дори, морквó ³ капóстó; брикети 
сол³ длÿ õóдоби, зерно ³ комб³корм; сло¿ки ³ кастрóл³, в³дра ³ тази-
ки; сапи ³ сокири, дверн³ зав³си ³ клÿмки, стамески ³ долота, кован³ 
м³сцевими ковалÿми. Н³, це не такий торã, õо÷а ³ цüоãо тóт довол³. 

Öе — торã, на ÿкомó, кр³м новиõ ре÷ей, продаютü вæиван³, а то÷-
н³ше вс³лÿкий мотлоõ, назбираний по комораõ, ãорищаõ, п³двалаõ, 
ãараæаõ ³ см³тникаõ. Попл³снÿв³л³ книæки, потр³сканий ³ склеє-
ний ôарôор ÷и ôаÿнс, полковницüк³ папаõи, портóпе¿, кобóри в³д 
табелüно¿ збро¿, «заварн³» б³ãóд³, в³дкрива÷ки длÿ плÿшок з сим-
вол³кою московсüко¿ ол³мп³ади-80, подрÿпан³ ãрамплат³вки, лиæ-
не спорÿдæеннÿ, шестерн³ ³ електродетал³ в³д óсüоãо промислово-
ãо потенц³алó коломи¿ радÿнсüко¿ доби: ÷астини ткацüкиõ, мета-
ло- ³ деревообробниõ верстат³в, електродвиãóни ³ двиãóн÷ики, бол-
ти ³ болтики, шпилüки ³ шпилüо÷ки, рóбилüники ³ пакетники, ô³-
дери ³ тóмблери… Тóт продаютü залишки в³д давно роз³браниõ ло-
комотив³в, бронетранспортер³в, л³так³в. Дÿдüки, вбран³ в заõисноãо 
колüорó óн³ôорми без поãон³в, пропонóютü в³йсüков³ роскал³ й са-
перн³ лопатки, шоломоôони, ôари в³д БÌП ³ танк³в. Дивлюсÿ ³ дó-
маю: невæе це все не потр³бне наш³й арм³¿? 

у Першó св³товó в³йнó на торãовиц³ в коломи¿ пост³йно зóпинÿ-
лосÿ в³йсüко — й австро-óãорсüке, ³ рос³йсüке. Öе бóла ãромадсüка 
територ³ÿ, ³ тóт стоÿли обози, пекарн³, артилер³йсüк³ батаре¿, зл³та-
ли й приземлÿлисÿ в³йсüков³ аероплани. Тоæ ³ не дивина сотню ро-
к³в по томó надибати «роãатó» в³йсüковó каскó ÷и ôлÿãó-ôерôлÿшó. 
Çр³дка ÿк³сü нем³сцев³ люди пропонóютü масоãабаритн³ модел³ н³-
мецüкиõ автомат³в ÌП, радÿнсüкиõ ППШ, а ще баãнети, примóси 
³ к³роãази, таãанки ³ паÿлüн³ лампи, ацетиленов³ палüники ³ старо-
винн³ бензинов³ запалüни÷ки з ã³лüз ãвинт³во÷ниõ патрон³в. 

Приõилüниц³ Гараô³ни Ìаков³й, акóратно пов’ÿзан³ в õóстки, 
÷емно в³таютüсÿ ³ пропонóютü асортимент л³тератóри. À в ³ншомó 
м³сц³, не маю÷и столика ³ не ÷екаю÷и, доки õтосü п³д³йде, õодитü 
дÿдüко ³ рекламóє пол³ãраô³÷нó продóкц³ю ÿко¿сü секти: «Боæе-
ственн³ книæе÷ки! Даю безплатно вс³м, õто бóде ÷итати!». 
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Деõто за св³й товар правитü такó ц³нó, що, здаєтüсÿ, в³н не õо÷е 
йоãо продати, а тримає длÿ антóраæó, аби мати леãалüне право тóт 
стоÿти ³ дивитисÿ на цей сóботн³й здвиã людей.

Торãóютü пир³æками; продаютü, а най÷аст³ше «в³ддаютü ó добр³ 
рóки», цóценÿт ³ кошенÿт. Ìоæна придбати дивани, кр³сла, ст³лüц³, 
меблев³ ст³нки; дошкó-ваãонкó, балÿсини, листви, лати, дранкó…

Бородатий ÷олов³к спортивно¿ статóри торãóє зна÷ками ³ стари-
ми монетами, а ще — роãами лос³в, олен³в, цапк³в… любител³ ста-
ровини просто на капотаõ «Жиãóл³в» розклали книæки, б³нокл³ ÷а-
с³в в³йни, старе ÷авóнне литво, м³дн³ стóпки з макоãонами ³ без ниõ, 
мистецüк³ алüбоми, марки, детал³ обмóндирóваннÿ воÿк³в дерæав 
Варшавсüкоãо доãоворó, полóмиски ³ кóõл³ длÿ питтÿ м³нералüно¿ 
води. Все це моæна ó ниõ кóпити, але й моæна ¿м продати. 

À от бабóс³ лише продаютü: кóрто÷ки ³ в’ÿзан³ пан÷оõи, ÷обо-
ти ³ нед³ю÷³ ãодинники, л³õтарики ³ рад³оприйма÷³, на ÿк³ тепер не 
моæна зловити æоднó рад³останц³ю; к³мнатн³ термометри ³ вазони 
алое, кóл³нарн³ порадники длÿ домоãосподарок ³ пос³бники з крою 
та шиттÿ, в’ÿзаннÿ макроме, шпицÿми, ãа÷ком; розкомплектова-
н³ серв³зи, набори ÷арок, столов³ прибори, вази, щербат³ плаôони 
до люстр ³ бра…

Тóт не бóде вваæатисÿ поãаним тоном, ÿкщо, дивлÿ÷исü на крам, 
розминешсÿ з³ сво¿м знайомим ³ не прив³таєшсÿ: ³ ти, ³ в³н прийшли 
не ãоворити, а подивитисÿ на товар. Та все æ зóстр³÷ей не оминó-
ти. ßкосü свою знайомó запитав, де ¿¿ моæна поба÷ити в м³ст³ п³с-
лÿ тоãо, ÿк вийшла на пенс³ю. ² вона ц³лком серйозно в³дпов³ла: н³-
кóди не виõодæó, õ³ба що на торãовицю, отам ³ призна÷аю зóстр³-
÷³. ²ншоãо моãо приÿтелÿ-õóдоæника з дрóæиною так само най-
÷аст³ше здибаю на торãовиц³ — в³н кóпóє ãле÷ики, вона — ãасов³ 
лампи… Дек³лüка рок³в посп³лü на торãовиц³ зóстр³÷аю колишнüо-
ãо однокласника, ÿкий клас³ в ÷етвертомó п³дãоворив мене втек-
ти з óрок³в ³ поõодити-поландóвати вóли÷ками ³ зворами на кóткó 
Готарü ó Великомó клю÷ев³. Àæ тепер розóм³ю, що це стало од-
ним з найÿскрав³шиõ враæенü мо¿õ шк³лüниõ рок³в, — майæе та-
ким самим, ÿк торãовицÿ — ó в³ц³ доросломó…

Ìоæна по÷óти соковит³ ôрази. «Галю, то тв³й ÷óпер?», — пи-
тає ÷олов³к æ³нкó середнüоãо в³кó, ÿка розклала м³æ óс³лÿки-
ми шапками з обл³злоãо õóтра добрий æмóт ÷орноãо-пре÷орноãо 
³ довãоãо-предовãоãо æ³но÷оãо волоссÿ. ßкийсü ÷олов³к довãо роз-
дивлÿєтüсÿ старе зал³зÿ÷÷ÿ ³ врешт³ питає продавцÿ: «À нашо це 
колесо?». ² ÷óє по-ô³лосоôсüки мóдрó в³дпов³дü: «Õто кóпóє, той 
знає нашо воно йомó!».

Серед стариõ трансôорматор³в в³д телев³зора, ô³лüмоскоп³в, 
рæавиõ ãайо÷ниõ клю÷³в до с³÷карн³, велосипеда ÷и автомоб³лÿ 
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моæна здибати понищен³ ôотоапарати-«ãармошки», зви÷айн³ фЕДи, 
«Çен³ти», «Смени», — т³ пристро¿, що ними ловили митü. Àле й вони 
сам³ постóпилисü «циôр³» ³ стали символами ÷асó минóлоãо.

Не пропадóтü на торãовиц³ люди, сõилüн³ до твор÷оãо мисленнÿ. 
Õтосü робитü манãали длÿ шашлик³в ³ «в³÷н³» корита длÿ ãод³вл³ сви-
ней з розр³заниõ навп³л балон³в длÿ скрапленоãо ãазó. ²нший винаõ³д-

ник з диска в³д трак-
торноãо кóлüтиватора-
лóщилüника зробив 
барбекю-ãрилü… Де-
к³лüка рок³в на тор-
ã о в и ц ю  п р и ¿ з -
дитü «Çапороæецü» 
з прив’ÿзаним на нüо-
мó крини÷ним вер-
õом. То не простий 
даõ, а «ламаний», об-
кований карбованою 
«ср³бною» ³ «золотою» 
блÿõою. Покладеш на 
криницю ³ вона ста-

не сõоæою до капли÷ки, ÿка береæе водó. Є тóт вали длÿ криницü 
³ колеса, аби витÿãати водó, декоративн³ крини÷н³ оãороæ³… 

²снóютü певн³ правила й закони. Старий молоток ÷и сокира ко-
штóютü однó ц³нó, але ÿкщо власник не пол³нóвавсÿ поôарбóва-
ти ¿õ просто по ³рæ³ ÷орною ôарбою — ц³на вæе йнакша. При÷о-
мó, ц³ни тóт здеб³лüшоãо символ³÷н³. Дешево моæна кóпити посó-
динó Дüюара, призна÷енó длÿ збер³ãаннÿ зр³дæеноãо азотó, ÿка 
насправд³ коштóє тисÿ÷³ ãривенü, ³ дороãо бóдóтü правити за по-
блÿклó торт³вницю, з ÿкою ó продав÷ин³ пов’ÿзано баãато споãад³в.

рай длÿ автомоб³л³ст³в. Продаютü автомоб³л³ ц³л³, продаютü вроз-
др³б: мости, сид³ннÿ, панел³ прилад³в, помпи ³ ôари, п³дôарники, 
св³тлоповерта÷³, пристро¿ длÿ зарÿдæаннÿ акóмóлÿтор³в. À по-
рÿд, на «к³нсüк³й торãовиц³», ô³рман знайде все необõ³де: конÿ ÷и 
лоша, óпрÿæ, опалки, п³дкови, батоãи, колеса, ор÷ики ³ штилüваãи.

лиш ó декоãо, õто æиве порó÷, виã³дне «ãеопол³ти÷не роз та-
шóваннÿ» длÿ торã³вл³. ²нш³ æ люди щоразó приõодÿтü сюди зда-
лекó, спаковóютü ³ розпаковóютü те, ÷им торãóютü. Попри це, тóт 
óсе має своє м³сце. ² т³, õто стоÿв р³к томó, так само стоÿтü тепер. 
Àсортимент ¿õнüоãо товарó не надто м³нÿєтüсÿ, ÿк майæе незм³н-
ним зостаєтüсÿ йоãо розм³щеннÿ. Та й денü народноãо здвиãó на ко-
ломийсüк³й торãовиц³, оцüомó коломийсüкомó вав³лон³, незм³нний. 

Не забóдüте подивитисÿ в календар, ÷и нин³ бóва не сóбота! 

Коломийська торговиця початку 1990-х років
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РЕдаКТоРСьКа СТоРінКа

Володимир никиФорук

ПОКУттЯ — НЕ частИНа, 
а сВЯтИЙ КУт УКРаїНИ
(Продовження, початок у «Ямгорів»  

№15, 16-17,18-19, 20-21, 22-23)

Україна — це місце, де розгадуються всі загадки.
Тут зв’язок між цим світом і наступним.

Френк Герберт

Ми тут жили ще до часів потопу.
Наш корінь у земну вростає вісь.
І перше, ніж учити нас, Європо,
На себе ліпше збоку подивись.
Ти нас озвала хутором пихато.
Облиш, твій посміх нам не допече,
Бо ми тоді вже побілили Хату,
Як ти іще не вийшла із печер…

Борис оліéник
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останн³м ÷асом св³т поба÷ило ÷имало матер³ал³в про Покóттÿ. 
Берó÷и це до óваãи, варто задатисÿ одним запитаннÿм: «Õто так³ 
покóтÿни, ÿкоãо коренÿ? ×омó ó великомó мор³ етнос³в, ÿк³ ôор-
мóвали рóсü-укра¿нó, вони збереãли свою самобóтн³стü, що озна-
÷ена в одÿз³, вишивц³, писанкаõ, кóõн³, арõ³тектóр³, ãосподарюван-
н³ ³ т. д.?» До цüоãо ÷асó досл³дники минóвшини цüоãо етноãраô³÷-
ноãо реã³онó не в повномó обсÿз³ висв³тлюютü ³стори÷н³ в³õи поõо-
дæеннÿ йоãо мешканц³в, ÷и, в³рн³ше, правонастóпництва. Õто вони? 
Нащадки б³лиõ õорват³в, óли÷³в ÷и тиверц³в. Спробóємо розãлÿнó-
ти к³лüка оô³ц³йниõ верс³й ³стори÷ноãо та езотери÷но-сакралüноãо 
планó, щоб в³дпов³сти на покладен³ запитаннÿ. Длÿ по÷аткó ско-
ристаємосÿ енциклопеди÷ними даними.

отæе, «Б³л³ õорвати» — слов’ÿнсüке плем’ÿ, ÿке æило в VI-X сто-
л³ттÿõ на територ³¿ заõодó укра¿ни, п³вднÿ Полüщ³, п³вно÷³ Сло-
ва÷÷ини, п³вно÷³ ×еõ³¿ та ÷астково на сõод³ Н³ме÷÷ини. Вõодили 
ó Àнтсüкий союз та ки¿всüкó рóсü, взÿли ó÷астü ó етноãенез³ óкра-
¿нц³в. Вперше назва племен³ õорват³в зãадóєтüсÿ в зв’ÿзкó з м³с-
том Тана¿с, ÿке м³стилосÿ ó ãирл³ р³÷ки Дон, що впадає в Àзовсüке 
море. ²стори÷н³ õрон³ки бóли записан³ ãрецüкою мовою в ²²² сто-
л³тт³ н. е. клю÷овим дæерелом в³домостей про б³лиõ õорват³в є 
тв³р константина VII Баãрÿнородноãо «De Administrando Imperio». 
Тóт вони зãадóютüсÿ ÿк мешканц³ Велико¿ («Б³ло¿») неõрещено¿ 
Õорват³¿ (¿õнє дерæавне óтвореннÿ). константин VII виводитü в³д 
ниõ п³вденнослов’ÿнсüкиõ õорват³в, ÿк³ переселилисÿ на Балкан-
сüкий п³востр³в за правл³ннÿ в³зант³йсüкоãо ³мператора ²ракл³ÿ 
(610–641 рр.). В «De Administrando Imperio» такоæ зазна÷ено, що 
серби, ÿк³ не прийнÿли õристиÿнства, є б³лими сербами, ³ землю, 
де вони мешкали, звали Бойки. Б³л³ õорвати бóли такоæ в³дом³ на 
рóс³. Çокрема, л³тописецü Нестор називає ¿õ серед слов’ÿнсüкиõ 
племен: «По довãиõ æе ÷асаõ с³ли слов’ÿни по Дóнаєв³, де є нин³ 
уãорсüка землÿ ³ Болãарсüка. од тиõ слов’ÿн роз³йшлисÿ вони по 
Çемл³ ³ прозвалисÿ ³менами сво¿ми,— (од тоãо), де с³ли, на котромó 
м³сц³. Т³, що, прийшовши, с³ли по р³ц³ на йменнÿ Ìорава, ³ прозва-
лисÿ моравами, а дрóã³ ÷еõами назвалисÿ. À се — т³ сам³ слов’ÿни: 
б³л³ õорвати, серби ³ õорóтани».у 907 роц³ карпатсüк³ õорвати зãа-
дóютüсÿ ÿк рóсüке плем’ÿ, що бере ó÷астü ó поõод³ олеãа на кон-
стантинополü: «у р³к 6415 (907). П³шов олеã на Грек³в, ²ãорÿ зо-
ставивши в києв³. узÿв æе в³н мноæество варÿã³в, ³ словен, ³ ÷óд³, 
³ криви÷³в, ³ мер³, ³ полÿн, ³ с³верÿн, ³ деревлÿн, ³ радими÷³в, ³ õор-
ват³в, ³ дóл³б³в, ³ тиверц³в, котр³ є пособниками. Ö³ вс³ називалисÿ 
«Велика Ск³ô³ÿ». останнÿ зãадка Нестора про õорват³в стосóєтü-
сÿ поõодó Володимира Великоãо ó 993 роц³: «у р³к 6501 (993) п³-
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шов Володимир на Õорват³в. À коли вернóвсÿ в³н ³з в³йни õорват-
сüко¿, то тóт пе÷ен³ãи прийшли по т³й сторон³ (Дн³пра) од Сóли…» 

ßкщо брати до óваãи все вищенаведене, а такоæ те, що столицÿ 
б³лиõ õорват³в розташовóваласÿ поблизó нин³шнüоãо села Ст³лü-
сüке, що м³ститüсÿ в Ìикола¿всüкомó район³ лüв³вщини, то напро-
шóєтüсÿ к³лüка висновк³в. Перший. Çемлÿ, на ÿк³й мешкали б³л³ 
õорвати, називаласÿ Бойки. На Прикарпатт³ ³снóє територ³ÿ, ÿкó 
населÿє етн³÷на ãрóпа — бойки. Вони мешкаютü на роæнÿт³вщин³, 
в Долинсüкомó район³, ÿкий меæóє з лüв³вщиною. Дрóãий. Бойки 
в³др³знÿютüсÿ в³д покóтÿн одÿãом, вишивкою, а такоæ ÷астково д³-
алектом, незваæаю÷и на те, що сóс³дÿтü óæе к³лüка стол³тü. Тре-
т³й. В арõ³тектóр³ æитла, õрам³в, бóд³вництв³ теæ ³снóютü сóттє-
в³ в³дм³нност³. ×етвертий. у бойк³в, ÿк³ заселÿютü передã³рсüк³ ра-
йони переваæає тваринництво, ó покóтÿн, мешканц³в л³состепово¿ 
зони — р³лüництво. ßк на мене, достатнüо в³дм³нностей, щоб покó-
тÿн не в³дносити до нащадк³в б³лиõ õорват³в.

À тепер «ули÷³». у текст³ X ст. константина Порôирородноãо 
(ãрец. Ο’υλτίνοις) — сõ³днослов’ÿнсüке плем’ÿ, що заселювало ó 6-9 ст. 
пониззÿ Дн³пра в³д р. рос³ до ×орноãо морÿ ó меæаõ розселеннÿ ан-
т³в, нащадками ÿкиõ вони бóли. Вõодили ó Àнтсüкий союз. Ìеæóва-
ли на сõод³ з тюрками, на заõод³ — з тиверцÿми, на п³вн³÷номó за-
õод³ — з полÿнами. Вперше ó середин³ IX стол³ттÿ óли÷³ зãадóютüсÿ 
ó «Пов³ст³ минóлиõ л³т» порÿд з тиверцÿми в реã³он³ в³д р³÷ок Дн³с-
тер та Дóнай до ×орноãо морÿ. ули÷³ бóли ó добросóс³дсüкиõ в³дно-
синаõ з тиверцÿми, але вороãóвали з полÿнами ³ ки¿всüким кнÿз³в-
ством. кнÿзü олеã 885 рокó воював з óли÷ами. Новãородсüкий пер-
ший л³топис опов³дає, що кнÿзü ²ãор такоæ воював з óли÷ами. Вони 
довãо боронилисÿ, та ¿õ ґород-столицÿ Перес³÷енü тримавсÿ три роки 
³ не п³ддававсÿ ²ãорю, але той таки вистоÿв п³д ним три роки ³ здо-
бóв йоãо ó р³к 6448 (940). ули÷³ зãодилисÿ на данинó ²ãорев³, ÿкó в³н 
в³дстóпив своємó воєвод³ Свенелüдó. П³слÿ завоюваннÿ воєводою 
Свенелüдом ó (942)р., вони óв³йшли до складó ки¿всüко¿ рóс³. ули÷³ 
бóли ÷иселüно великим óãрóпованнÿм, а не малим племенем, ÿк за-
зна÷аєтüсÿ в пам’ÿтц³ IX ст. «Боварсüкий Геоãраô», народ цей мав 
на Дн³стрÿнсüко-Дóнайсüкомó меæир³÷÷³ понад 300 м³ст. у Õ ст. п³д 
натиском пе÷ен³ã³в óли÷³ пересóнóлисÿ на заõ³д ³ оселилисÿ над р³÷-
ками Бóãом та Дн³стром, доõодÿ÷и до Дóнаю ³ ×орноãо морÿ; ¿õн³м 
ãоловним ãородом бóв Перес³÷енü. ²снóє ще одна ã³потеза, що óли÷³, 
просóваю÷исü ó район карпат, передали свою етнон³м³ю ÷ерез однó 
з³ сво¿õ назв «óлóц³» ãóцóлам, верõовинцÿм П³дкарпатсüко¿ рóс³. 
Çваæивши ц³ дан³, моæна зробити деÿк³ висновки. Перший. оск³лü-
ки, зã³дно л³топис³в, волод³ннÿ óли÷³в доõодили до Дн³стра, тобто 
сó÷асне Под³ллÿ, моæна ствердæóвати, що вони мали о÷евидний 
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вплив на ôормóваннÿ майбóтн³õ покóтÿн. Дрóãий. Просóватисü ó ра-
йон карпат, óли÷³ моãли ÿкраз меæир³÷÷ÿм Прóта й Дн³стра, томó 
й, ÿк ÿ óæе зãадóвав, (ßмãор³в № 18-19 ст. 91), залишилосÿ в народ-
н³й пам’ÿт³ ãóцóл³в, що вони родом з Покóттÿ. Трет³й. Дóæе баãато 
сл³в ó покóтÿн ³ ãóцóл³в зак³н÷óютüсÿ на «с³» i «си». ×етвертий. До 
цüоãо ÷асó на р³здво ãóцóли кладóтü п³д ст³л плóã, ÿкий є засобом 
р³лüництва. ²снóютü задокóментован³ св³д÷еннÿ етноãраô³в, зокрема 
ßна фалüковсüкоãо, що наприк³нц³ дев’ÿтнадцÿтоãо стол³ттÿ земл³ 
поблизó косова оброблÿли ваæким металевим плóãом, запрÿãаю÷и 
в³с³м вол³в. П’ÿтий. у ãóцóлüсüкомó свÿтковомó одÿз³ присóтн³й ка-
пелюõ, що є ознакою р³внинниõ народ³в, адæе в л³с³ в нüомó õодити 
не зрó÷но. Çв³дси виõодитü, що óли÷³ спо÷аткó бóли народом л³состе-
пово¿ зони, ÿкий зãо-
дом опинивсÿ в кар-
патаõ.

Тепер розãлÿне-
мо «Tиверц³в» — 
сõ³днослов’ÿнсüке 
плем’ÿ, що проæи-
вало м³æ Дн³стром, 
Прóтом ³ Дóнаєм — 
до береã³в ×орноãо 
морÿ ó меæаõ розсе-
леннÿ ант³в, нащад-
ками ÿкиõ вони бóли 
ÿк ³ óли÷³. Вõодили 
такоæ ó Àнтсüкий 
союз. Вперше ó се-
редин³ IX стол³ттÿ тиверц³ зãадóютüсÿ ó «Пов³ст³ минóлиõ л³т» 
порÿд з óли÷ами в реã³он³ в³д р³÷ок Дн³стер та Дóнай до ×орноãо 
морÿ. основне занÿттÿ — õл³боробство, але в³домо такоæ, що вони 
мали майстерн³ длÿ рем³сництва (ковал³, ãон÷ар³, ювел³ри, збро-
ÿр³). у Тверсüкомó л³топис³ 863 р. є в³дом³стü про боротüбó ки¿в-
сüкиõ кнÿз³в Àсколüда та Д³ра з óли÷ами, а ó 885 р. кнÿзü олеã 
«мав ратü з тиверцÿми й óлó÷ами». Öе п³дтвердæóє б³лüш п³зн³-
шó поÿвó тóт тиверц³в пор³внÿно з óли÷ами. Тиверц³ брали ó÷астü 
ó поõодаõ на Öарãород кнÿзÿ олеãа (907) й ²ãорÿ (944) ÿк ¿õн³ со-
юзники; ó середин³ X стол³ттÿ óв³йшли до складó ки¿всüко¿ дер-
æави. у XII — XIII стол³ттÿõ земл³ тиверц³в вõодили до складó 
Галицüкоãо кнÿз³вства. 

² все æ спробóймо на основ³ нов³тн³õ ³сторико-арõеолоã³÷ниõ да-
ниõ простеæити, ÿким ÷ином тиверц³ опинилисÿ в меæир³÷÷³ Дн³-
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стра, Прóта й Дóнаю ³ дал³ на п³вденü до ÷орноморсüкиõ береã³в. 
ßк на мою дóмкó, найб³лüшó роботó в цüомó напрÿмкó зд³йсни-
ла одесüка досл³дницÿ Т. Сапелüнÿк, систематизóвавши вс³ ³снóю-
÷³ дан³ щодо поõодæеннÿ тиверц³в ³ óли÷³в.

Наш³ наóковц³ вид³лили п³вденно-заõ³днó ã³лкó слов’ÿнсüкиõ 
племен на п³дстав³ арõеолоã³÷ниõ досл³дæенü. у õарактеристиц³ 
арõеолоã³÷ниõ концепц³й доводитüсÿ, що тиверц³, ÿк ³ óли÷³, нале-
æатü до кóлüтóри лóки-райковецüко¿. Àле арõеолоã³÷н³ особливос-
т³ ¿õн³õ кóлüтóр залишаютüсÿ не досл³дæеними. Öе óнемоæливлює 
територ³алüний розпод³л пам’ÿток на «тиверсüк³» ³ «óлицüк³». лише 
молдавсüк³ арõеолоãи, зокрема р. раб³нови÷, пропонóютü катеãор³й-
ний под³л: р³зн³ типи пам’ÿток кóлüтóри лóки-райковецüко¿ — не-
óкр³плен³ селища варто пов’ÿзóвати з óли÷ами, а óкр³плен³ ãоро-
дища — з тиверцÿми. 

Назва «тиверц³» бóла запози÷ена сõ³дними слов’ÿнами до к³нцÿ 
IX ст. розãлÿд л³нãв³сти÷ниõ верс³й засв³д÷óє, що етнон³м «тиверц³» 
виводитüсÿ з тюрксüкоãо етнон³мó «turk» («turik»), ÿкий бóв запо-
зи÷ений ó болãар (². Добродомов, Г. Õарбóãаєв). Тиверц³ вваæаютüсÿ 
слов’ÿн³зованими нащадками тюркомовниõ племен. Терм³н «толко-
вини», перв³сно такоæ тюрксüкий, поÿснюєтüсÿ ÿк «tolmac» («пере-
клада÷») (Ì. фасмер, о. лüвов). Терм³н «тиверц³» поõодитü в³д назви 
р³ки «Tivras» — «швидкий» (Дн³стер). ули÷³ (óлüтини) вваæаютüсÿ 
слов’ÿн³зованими нащадками ãóнсüкоãо племен³ óлüтинзóр³в. Такими 
є незалеæн³ висновки л³нãв³ст³в про неслов’ÿнсüке поõодæеннÿ ¿õн³õ 
етнон³м³в. Тиверц³, ÿк ³ óли÷³ ó «Пов³ст³ минóлиõ л³т» в³дсóтн³ в де-
ÿкиõ перел³каõ слов’ÿнсüкиõ племен. Томó вони до «власне словен» 
не в³днесен³ ³ вид³лÿютüсÿ досл³дниками в окремó ãрóпó автоõтон³в. 
Вони сприймалисÿ л³тописцем не ÿк «сво¿», а ÿк «÷óæ³» племена, 
що лише пер³оди÷но вõодÿтü до складó рóс³, ÿк «союзники» києва. 

«особливе м³сце» óли÷³в ³ тиверц³в ó рóсüкомó л³топис³ моæе 
поÿснюватисÿ ¿õн³м «особливим» етн³÷ним поõодæеннÿм. «тивер-
ц³» — це слов’ÿн³зована назва племен³, ÿке ó дол³тописний пер³-
од носило самоназвó «тюрüци». П³д ÷ас запози÷еннÿ слов’ÿнами 
тюрксüко-болãарсüкоãо етнон³ма «tuurik» йоãо моãли передати ÿк 
«тивüрüцü». Так³ витоки плем³нно¿ назви «тиверц³» св³д÷атü про ро-
динний зв’ÿзок м³æ ними й óли÷ами — «колишн³ми» óлüтинзóрами 
(². Добродомов). À терм³н «толковин» озна÷ає «товма÷» («перекла-
да÷»), або «÷аклóн», «÷ар³вник», «тлóма÷» (за о. Потебнею). «Тез-
ки» тиверц³в м³стÿтüсÿ серед «тервóнÿн» («травóнÿн»), що æили в 
«кра¿н³ Тервóн³¿» в VII ст. — середин³ ²Õ ст. в Далмац³¿ ³ бóли п³д-
порÿдкован³ В³зант³¿. ×астина тервóнÿн ÷ерез сербсüко-болãарсüк³ 
в³йни (840-860 рр.) ³ настóпнó õристиÿн³зац³ю покинóла Далмац³ю. 
Дæерела вказóютü на занÿттÿ тервóнÿн мореплавством. Не виклю-
÷ено, що вони переселилисü ó При÷орномор’ÿ саме морем.
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Етимолоã³ÿ назви «тервóнÿни» виводитüсÿ в³д «æертовни-
ка», «свÿтилищ». Городища-свÿтилища тервóнÿн мали сакралüн³ 
ôóнкц³¿. Ö³ дан³ зб³ãаютüсÿ з³ зв³стками дæерел про кра¿нó «ба-
ãатüоõ óкр³пленü» Тервóн³ю ³ з висновками про тиверц³в ÿк æи-
тел³в óкр³плениõ поселенü — «твердей» (Г. федоров). Справд³, по-
ширеннÿ «крóãлиõ» ãородищ ó карпато-При÷орноморсüкиõ зем-
лÿõ наприк³нц³ IX — перш³й половин³ Õ ст. пов’ÿзане з приõодом 
тиверц³в. Ö³ ãородища ó тиверц³в виконóвали сакралüнó ôóнкц³ю. 
«Перв³сний тюрк³зм» тервóнÿн-тиверц³в пов’ÿзóєтüсÿ ³ з «перв³с-
ним тюрк³змом» óлüтинзóр³в-óли÷³в. «Головною» тотемною твари-
ною óлüтинзóр³в бóв вовк. Д. ²ловайсüкий вваæав óлüтинзóр³в то-
тоæними óлüтинам в³зант³йсüкиõ дæерел ³ óли÷ам «Пов³ст³ минó-
лиõ л³т». ×астина óлüтинзóр³в — «вовк³в», що в V ст. перем³сти-
ласü ó меæир³÷÷ÿ одри та В³сли, «потрапила» на стор³нки дæерел 
п³д назвою люти÷³в, в³лüц³в. ²нша ¿õнÿ ÷астина повернóласü ó П³в-
н³÷не При÷орномор’ÿ. ×астково óлüтинзóри залишилисü ó карпато-
При÷орноморсüкиõ землÿõ, а ³нш³ опинилисÿ на Дн³пр³. Придн³-
провсüк³ óлüтинзóри бóли в³дзна÷ен³ ÿк «óлüтини» константином 
Баãрÿнородним ³ ÿк «óли÷³» ó «Пов³ст³ минóлиõ л³т» ó IX-X ст., а 
придн³стровсüк³ — т³єю æ «Пов³стю минóлиõ л³т» й ³ншими л³то-
писами ÿк óлüц³-óли÷³, або «óãли÷³». останн³й етнон³м м³ã отри-
мати «слов’ÿнсüке» забарвленнÿ в³д «кóта» — онãлоса (Бóдæака).

кóлüт вовка вõодив в óн³версалüнó системó в³рóванü ³ ритóал³в 
в³йсüковиõ братств молодиõ воÿк³в «óлüтин³в-óли÷³в» (ф. кард³н³). 
Їõн³й ритóалüний еп³тет — «вовки» переноситüсÿ на все плем’ÿ. 
у вс³õ м³ôолоã³÷ниõ óÿвленнÿõ вовк завæди т³сно пов’ÿзаний ³з со-
бакою. у ск³ô³в ³ слов’ÿн бóли поширен³ óÿвленнÿ про поперем³н-
не перетвореннÿ людей то ó вовк³в, то в собак. Скандинавсüка на-
зва пороãó Ulvorsi («Вов÷е ãорло») в³дбиває перебóваннÿ óли÷³в «по 
Дн³прó вниз». «Вов÷ий» остр³в Õортицÿ зãаданий константином Ба-
ãрÿнородним ÿк остр³в Св. Гриãор³ÿ. у сõ³дниõ слов’ÿн з ³м’ÿм цüо-
ãо свÿтоãо пов’ÿзаний пер³од розãóлó вовк³в (õорт³в). Перш³ запо-
р³зüк³ козаки пов’ÿзóвали себе з вовками. Çãодом Çапор³зüка С³÷ 
стала «запов³дником» «вов÷оãо» кóлüтó. ×аклóном, що вм³в пере-
творюватисÿ на собакó ³ вовка, вваæавсÿ в³домий сво¿ми бойовими 
перемоãами кошовий отаман С³рко. ßк вваæає досл³дник В. Балó-
шок, пр³звисüко «отаман» має вов÷о-соба÷ó етимолоã³ю.

Грецüк³ та європейсüк³ автори VI-XII ст. засв³д÷óютü особли-
вó войовни÷³стü вовк³в-пс³в ó в³лüц³в ³ люти÷³в. л³тописи п³дтвер-
дæóютü такó æ войовни÷³стü ó люти÷³в-óли÷³в: вони не спла÷ó-
вали данинó õозарам ³ в³ддали переваãó виãнанню, не визнава-
ли залеæност³. ус³ в³домост³ про óли÷³в пов’ÿзан³ з ¿õнüою бо-
ротüбою проти Àсколüда й Д³ра, олеãа й Свенелüда. Поõодæеннÿ 
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«óли÷³в-вовк³в» в³д óлüтинзóр³в ³ ¿õнÿ настóпна слов’ÿн³зац³ÿ в³д-
пов³даютü кóлüтóрно-³стори÷ним реал³ÿм епоõи Великоãо пересе-
леннÿ народ³в. «Вов÷а» топон³м³ка Подн³пров’ÿ пов’ÿзана з пере-
бóваннÿм тóт саме óлüтинзóр³в-óлüтин³в-óли÷³в ó V — наприк³н-
ц³ IX ст. Їõ «вов÷а» менталüн³стü тóт бóла зãодом в³дтворена за-
пор³зüкими козаками. Наприк³нц³ ²Õ ст. придн³провсüк³ óли÷³ п³д 
тиском õозар, óãорц³в ³ пе÷ен³ã³в «повертаютüсÿ» до сво¿õ «роди-
÷³в» ó Подн³стров’ÿ. Саме тóт ó середин³ Õ ст. Свенелüд óзÿв м³с-
то óли÷³в Перес³÷енü. ² в³дтод³ óли÷³ бóли п³дпорÿдкован³ києвó. 

Çв’ÿзок óли÷³в-«вовк³в» з тервóнÿнами-тиверцÿми-æерцÿми 
виводитüсÿ з амб³валентност³ м³ôолоãеми «вовк-в³л (цар-æрецü)», 
а такоæ з³ сполó÷еннÿ — «т-р» («знак бика»). Припóскаєтüсÿ роз-
под³л в³йсüковиõ («вовки»-óли÷³) ³ сакралüниõ («бики»-тиверц³) 
ôóнкц³й м³æ племенами. Çна÷еннÿ терм³нó «толковини» ÿк «тлó-
ма÷³» ³снóвало паралелüно з³ зна÷еннÿм «перекладати» ³ мало са-
кралüний смисл. Томó тиверц³ в поõод³ олеãа бóли особливою ãрó-
пою тлóма÷³в, в³щóн³в, пров³сник³в тощо. Таким ÷ином, тюрксüк³ 
предки тиверц³в потрапили в Європó разом з ãóнами й óлüтинзóра-
ми. Вони перем³щаютüсÿ на Балкани разом з аварами й болãарами 
Àспарóõа, оселÿютüсÿ в Далмац³¿, де ³ в³дом³ п³д ³м’ÿм «тервóнÿн» 
з VII ст. Тервóнÿни óтворили рел³ã³йнó общинó п³д кер³вництвом 
æерц³в-тлóма÷³в. На той ÷ас вони вæе бóли зна÷но слов’ÿн³зован³. 
у резóлüтат³ сербсüко-болãарсüкиõ воєн 840-860-õ рр. ³ õристиÿн³-
зац³¿ 860-880 рр., що заãроæóвала влад³ æерц³в-тлóма÷³в, ÷асти-
на тервóнÿн переселÿєтüсÿ ó карпато-При÷орноморсüк³ земл³. Тóт 
вони вперше зãадóютüсÿ ó рóсüкомó л³топис³ п³д 885 р. Тервóнÿни-
тиверц³-толковини ó Придн³стров’¿ æили ÷ерезсмóæно з «первинно 
родинними» ¿м óли÷ами наприк³нц³ ²Õ — ó перш³й половин³ Õ ст. 
ули÷³ виконóвали в³йсüков³ ôóнкц³¿, а тиверц³ — сакралüн³, æрецüк³.

Ìаємо достатнüо ³нôормац³¿, щоб спробóвати заãлибитисÿ в ³с-
тори÷не минóле Покóттÿ на к³лüка тисÿ÷ол³тü назад — в епоõó ³с-
нóваннÿ трип³лüсüко¿ кóлüтóри. Досл³дники ¿¿ вказóютü, що три-
п³лüц³ з³йшли з ³стори÷но¿ арени ³ нев³домо де д³лисÿ, або, моæ-
ливо, роз÷инилисÿ в настóпниõ племенаõ, що мандрóвали неозо-
рими просторами м³æ карпатами ³ ×орним морем. Дрóãе припó-
щеннÿ все æ ³мов³рн³ше. Àдæе паралел³ м³æ тиверцÿми ³ трип³лü-
цÿми о÷евидн³. ßк зãадóвалосÿ вище, «крóãл³» ãородища , ÿк³, ÿк 
ми знаємо, бóли ваæливою ознакою трип³лüц³в, з’ÿвилисÿ з при-
õодом сюди тиверц³в. На територ³¿ Покóттÿ баãато пам’ÿток д³ÿлü-
ност³ трип³лüсüкиõ племен, а Дн³стер бóв р³÷кою з найб³лüшою ¿õ 
локал³зац³єю. Сакралüна ôóнкц³ÿ бик³в-тиверц³в м³ститü сво¿ коре-
н³ такоæ ó далекомó Трип³лл³. Поблизó Б³лü÷а-Çолотоãо, ó пе÷ер³ 
«Вертеба», що за десÿток к³лометр³в в³д Дн³стра, на Под³лл³ бóло 
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знайдено к³стÿнó пластинó ó ôорм³ ãолови бика. В³домо, що прине-
сеннÿ в æертвó бика бóло поширено серед баãатüоõ народ³в. Така 
æертва, (за Ì. Ìосс) моãла бóти ре³нкарнац³єю Боãа, ÿкий, ÿк ³ коæ-
на æертва обрÿдó æертвоприношеннÿ, в³дродæóєтüсÿ в сакралü-
номó св³т³, тобто отримóє безсмертÿ. Виконóютü ритóали п³дãотов-
лен³ æерц³, ÿк³ пройшли в³дпов³днó ³н³ц³ац³ю-посвÿ÷еннÿ. До цüоãо 
÷асó в окремиõ селаõ Покóттÿ д³ти колÿдóютü з «би÷ками» — ви-
робами з березовиõ прóтик³в, а в деÿкиõ ãóцóлüсüкиõ, що меæó-
ютü з покóтсüкими — виãотовлÿютü з т³ста або сирó ô³ãóрки кор³в, 
бик³в, коник³в, овецü ³ т.п. Бик вваæавсÿ ще й символом моãóтност³. 
Донин³ ³снóє застороãа, особливо серед молодиõ людей: «Не ÷³пай 
мене, бо ÿ тоб³ роãи поламаю», тобто зламаю твою м³цü, моãóтн³стü.

ßк óæе пов³домлÿлосÿ, тиверц³ бóли ще й добрими товма÷ами, 
тобто людüми, що моãли поÿснити певн³ ÿвища, ¿õ езотери÷ний та 
сакралüний зм³ст. Недарма кнÿзü олеã брав ¿õ з собою в поõоди, 
завдÿки ¿м ³ отримав пр³звисüко — В³щий. Ìоæливо, ц³ æ волõви-
товма÷³ напроро÷или йомó смертü в³д власноãо конÿ, що й зãодом 
сталосÿ. Ç ÷асом це вм³ннÿ по÷ало трактóватисÿ лише ÿк вм³ннÿ 
тлóма÷ити, тобто перекладати рел³ã³йн³ тексти з ³ншо¿, ÷и ³ншиõ, 
мов. À так³ поселеннÿ на Покóтт³, ÿк Тлóма÷, Товма÷ик — ÿскраво 
п³дтвердæóютü, ÷им займалисÿ тóт в давнинó йоãо мешканц³ — ти-
верц³, ÿк³ бóли прароди÷ами покóтÿн. Та все æ найкраще св³д÷итü 
про сакралüн³ ôóнкц³¿ сама назва краю, земл³ — Покóттÿ, адæе 
«покóтü» в óкра¿нсüк³й õат³ — Свÿтий кóт, Боæник, де донедавна 
проводилисÿ, а тепер в³дновлюютüсÿ в³дпов³дн³ обрÿдов³ д³йства, 
особливо на р³здвÿн³ свÿта (ßмãор³в № 20-21 ст. 52). 

До ре÷³, вперше теор³ю про приналеæн³стü покóтÿн до тиверц³в 
висóнóв в³домий етноãраô Ìиõайло Панüк³в, ÿкий досконало ви-
в÷ив ¿õ спос³б ãосподарюванннÿ, побóт, традиц³¿ ³ св³тоãлÿдн³ засади.

Тепер щодо в³йсüковиõ ôóнкц³й óли÷³в, про ÿк³ теæ зãадóвало-
сÿ вище. В³дãолосок ¿õ знаõодимо серед ãóцóл³в, ÿкиõ ще й зараз 
ваæко óÿвити без в³дпов³дно¿ збро¿ — топ³рцÿ, що н³би естаôет-
на пали÷ка з минóлоãо наãадóє ¿м про нüоãо. À ще бойовий танецü 
«аркан», що передаєтüсÿ з покол³ннÿ в покол³ннÿ ³ ÿкий, мабóтü, 
використовóвавсÿ п³д ÷ас ³н³ц³ац³¿ молодиõ во¿н³в. 

р.S. ßкщо поãлÿнóти на сó÷аснó картó укра¿ни, то вона дóæе 
наãадóє коровó. Правда цÿ корова не має н³ сили, н³ вол³, бо в³д-
сóтн³ роãи й заднÿ ÷астина тóлóба. Вони о÷евидн³, але в даномó 
випадкó укра¿н³ не налеæатü. ²з ÷отирüоõ сакралüниõ елемент³в 
³снóваннÿ æиво¿ ³стоти залишилосÿ лишенü два — розóм ³ дóша. 
Àле про це в настóпниõ пóбл³кац³ÿõ. 

Далі буде

м. Городенка
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ПоКуТСьКЕ ПідСоння

Валеріé БрускоВ

ФаУНа дНІстРОВсЬКОГО КаНЬЙОНУ
Тече вода з-під явора 
Яром на долину, 
Пишається над водою 
Червона калина.

Т. Г. шевченко

Природа — єдина книга, 
кожна сторінка якої 
повна глибокого змісту.

й. Гете

Найб³лüшою ц³нн³стю Городенк³всüкоãо краю є працüовит³ люди, 
родю÷³ земл³, в т. ÷. ÷орноземи ³, зви÷айно, р³зноман³тна природа 
малüовни÷о¿ прикарпатсüко¿ л³состепово¿ зони.

Незваæаю÷и на те, що в попередн³ роки на теренаõ краю вело-
сÿ бóд³вництво промисловиõ п³дприємств, в³дкривалисü кар’єри, 
розорювалисü сõили, застосовóваласü зна÷на к³лüк³стü м³нералü-
ниõ добрив та пестицид³в ³ внасл³док ³нтенсивноãо антропоãенноãо 
впливó завдаваласü зна÷на шкода довк³ллю, недостатнüо кошт³в 
вид³лÿлосü на заõист ³ в³дновленнÿ природи, на територ³¿ районó 
ще залишилисü óн³калüн³ кóто÷ки розма¿то¿ природи.

Ç метою ¿õ збереæеннÿ, вив÷еннÿ та в³дновленнÿ спец³ал³стами-
еколоãами попередн³õ рок³в нами — прац³вниками Дерæавноãо 
óправл³ннÿ еколоã³¿ та природниõ ресóрс³в в ²вано-франк³всüк³й 
област³ сп³лüно з наóковцÿми ²нститóтó ботан³ки Àкадем³¿ наóк 
укра¿ни п³д кер³вництвом доктора б³олоã³÷ниõ наóк, проôесора 
Т. л. Àнд р³єнко за активно¿ п³дтримки орãан³в м³сцевоãо самоврÿ-
дóваннÿ, п³слÿ деталüноãо обстеæеннÿ, в³дпов³дно до Çаконó «Про 
природно-запов³дний ôонд укра¿ни», створено ³ наóково описано 
12 новиõ запов³дниõ óро÷ищ, зб³лüшено пам’ÿткó природи заãалü-
нонац³оналüноãо зна÷еннÿ — óро÷ище «Ìасüок» та створено Дн³-
стровсüкий реã³оналüний ландшаôтний парк.
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Про баãатство р³зноман³ттÿ ôлори Дн³стровсüкоãо канüйонó, 
в т. ÷. про рослини, занесен³ до ×ервоно¿ книãи укра¿ни, ÷астково 
розказано в попередн³õ пóбл³кац³ÿõ æóрналó.

фаóна канüйонó не менш ц³кава ³ р³зноман³тна.
у ц³й пóбл³кац³¿ розпов³дü про дикиõ тварин класó ссавц³в, ÿк³ 

æивóтü на територ³¿ Дн³стровсüкоãо реã³оналüноãо ландшаôт ноãо 
паркó. ²з ссавц³в тóт водÿтüсÿ: козóлÿ європейсüка, дика свинÿ, 
лисицÿ зви÷айна, заєцü с³рий, вовк, ¿æак зви÷айний, б³лка, кр³т 
зви÷айний, борсóк, тõ³р, ласка, ãорностай, каæан, кóницÿ л³сова, 
миша л³сова.

КОзУЛЯ ЄВРОПеЙСьКА

Б³лüшó ÷астинó рокó ко-
зóл³ æивóтü маленüкими 
ãрóпками в³д 2 до 10 тва-
рин. П³д ÷ас шлюбниõ ³ãор 
самецü виконóє певний 
ритóал, пересл³дóю÷и 
самкó, що б³ãає по колó. 
Самки козóл³ на ноãаõ м³æ 
копитами маютü особлив³ 
залози, ÿк³ в липн³ ³ серп-
н³ вид³лÿютü паõó÷ий се-
крет, ÿкий ³нôормóє сам-
ц³в про ãотовн³стü самок до 

спаровóваннÿ. Самц³ з весни по÷инаютü ревниво оõоронÿти сво¿ те-
ритор³¿ в³д посÿãанü сóперник³в ³ намаãаютüсÿ привернóти до себе 
óваãó  самок.

Ì³æ самцÿми ÷асто в³дбóваютüсÿ змаãаннÿ за перш³стü, ÿк³ сó-
проводæóютüсÿ б³йками. П³слÿ спаровóваннÿ самецü певний ÷ас 
проводитü порÿд з самкою. П³слÿ дев’ÿтим³сÿ÷но¿ ваã³тност³, в пер³-
од м³æ кв³тнем ³ ÷ервнем, народæóєтüсÿ в основномó двоє дитин÷ат.

козóл³ найб³лüш активн³ рано вранц³ ³ вве÷ер³ — в цей ÷ас ¿õ 
моæна поба÷ити не т³лüки в листÿниõ ³ зм³шаниõ л³саõ, але ³ на 
полÿõ та болотаõ. ßк т³лüки лóнаютü п³дозр³л³ звóки, козóлÿ п³д-
н³має ãоловó ³ óваæно вдивлÿєтüсÿ, при цüомó ¿¿ вóõа повертаютü-
сÿ саме в б³к звóкó.

Т³лüки самц³ маютü роãи. À от õарактерн³ роãи з трüома в³дрост-
ками з’ÿвлÿютüсÿ на дрóãомó роц³ æиттÿ самц³в. Навесн³ роãи кос-
тен³ютü ³ самецü о÷ищає ¿õ в³д шк³ри, трó÷и ними об ã³лки ³ стов-
бóри кóщ³в ³ дерев.

козóлÿ здеб³лüшоãо пасетüсÿ на ãалÿвинаõ, а такоæ залюбки 
по¿дає брóнüки на дереваõ, кóщаõ та листÿ. Восени, коли трави 
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стає менше, козóлÿ споæиває б³лüше л³совиõ плод³в, на полÿõ шó-
кає коренеплоди, а п³д ÷ас сн³ãовиõ замет³в ³ лютиõ мороз³в козó-
лÿ обãризає з дерев молод³ ã³лки.

Тривал³стü æиттÿ козóл³ близüко 15 рок³в. ×иселüн³стü козóл³ 
пор³внÿно з минóлими роками в канüйон³ пом³тно зменшиласü, що 
є насл³дком антропоãенноãо впливó.

ДИКА СВИНЯ

у природниõ óмоваõ дик³ 
свин³ тримаютüсÿ стадами 
³ коæне з ниõ займає те-
ритор³ю близüко 20 км2. 
Свин³ стадами виõодÿтü 
ãодóватисÿ, йдóтü на водо-
п³й ³ в³дпо÷иваютü. Самц³ 
тримаютüсÿ окремо поо-
динц³. Ç самками вони зó-
стр³÷аютüсÿ в пер³од роз-
мноæеннÿ, а п³слÿ спаро-
вóваннÿ повертаютüсÿ до 

одино÷ноãо æиттÿ. Самц³ стаютü особливо аãресивними п³слÿ поÿ-
ви потомства.

П³д ÷ас ãонó самц³ об’єднóютüсÿ ó велик³ ãрóпи ³ ведóтü боротü-
бó за завоюваннÿ приõилüност³ самок, завдаю÷и сóперникó óда-
р³в ³клами по лопаткаõ ³ ши¿. ×ерез 120 дн³в на св³т, раннüою вес-
ною, з’ÿвлÿютüсÿ поросÿта. В одномó приплод³ ¿õ моæе бóти до 12. 
Самка з поросÿтами залишаєтüсÿ в л³ãв³ до 10 дн³в, а пот³м зно-
вó повертаєтüсÿ до стада. Ö³каво, що ó коæноãо поросÿти на æи-
вот³ свиноматки є св³й сосок, з ÿкоãо воно смок÷е молоко. Перш³ 
новонародæен³ поросÿта стараютüсÿ зайнÿти соски блиæ÷е до ãо-
лови самки, в найзрó÷н³шомó м³сц³, де ¿м надаєтüсÿ б³лüше óваãи.

Ìолод³ поросÿта на спин³ ³ з бок³в маютü смóæки длÿ маскó-
ваннÿ ó л³с³, ÿк³ ó в³ц³ шести м³сÿц³в втра÷аютü, а на зм³нó отри-
мóютü кори÷невий «одÿã». П³слÿ рокó ó ниõ виростає пост³йна 
÷орно-бóра щетина.

Дик³ свин³ ÷óдов³ плавц³ ³ моæóтü пропливти зна÷нó в³дстанü.
Свин³ риютü верõн³й шар земл³ ³ знаõодÿтü ¿æó. Живлÿтüсÿ зде-

б³лüшоãо рослинною ¿æею, але моæна ствердæóвати, що дик³ сви-
н³ є все¿дними, адæе по¿даютü æолóд³, ãор³шки бóк³в, ôрóкти, ко-
ренеплоди, травó, листÿ, а такоæ æаб, др³бниõ ãризóн³в ³ ли÷ин-
ки р³зниõ комаõ.

Необõ³дно в³дзна÷ити, що дик³ свин³ завдаютü зна÷но¿ шкоди 
с³лüсüкоãосподарсüким óã³ддÿм. Шóкати корм на полÿ вони йдóтü 
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ц³лим стадом, здеб³лüшоãо вранц³, або з настаннÿм сóт³нк³в. ²клами 
розриваютü ãрóнт ³ споæиваютü кор³ннÿ ³ коренеплоди.

розм³ри тварин так³: довæина т³ла 90 - 180 см, висота ó õолц³ до 
1 м. Ìаса самцÿ складає до 350 кã, а самки — до 100 кã. Середнÿ 
тривал³стü æиттÿ 15 - 20 рок³в.

у æитт³ дикиõ свиней особливе м³сце займає ритóал прийнÿт-
тÿ ванн, а томó в³н збер³ãсÿ нав³тü ó св³йсüкиõ свиней. кóпаю÷исü, 
свин³ позбавлÿютüсÿ в³д р³зниõ паразит³в, а в тиõ кра¿наõ, де спе-
котний кл³мат, тварини рÿтóютüсÿ ó вод³ в³д спеки.

у минóл³ роки в канüйон³ проæивало 7 - 12 стад свиней, тепер 
нараõовóєтüсÿ 3 стада.

ВОВК

Öей õиæак є õитрою ³ ви-
тривалою твариною. Вов-
ки æивóтü невеликою 
зãраєю, ÿкó о÷олює вата-
æок. розм³ри т³ла в до-
вæинó в³д 100 до 160 см, 
а самц³ на 20% б³лüш³ за 
самок при середн³й мас³ 
32 - 50 кã. Тривал³стü 
æиттÿ вовк³в близüко 
10 рок³в.

Вов÷иõи на дрóãомó 
роц³ æиттÿ досÿãаютü 

статево¿ зр³лост³, а самц³ ó в³ц³ трüоõ рок³в.
Г³н ó вовк³в проõодитü з ãрóднÿ по березенü. Ö³каво, що вов-

ки створюютü пари на все æиттÿ, томó ã³н ó дорослиõ вовк³в, ÿк³ 
збереãли свою парó, проõодитü мирно. Ваã³тн³стü ó вов÷иõ триває 
в³д 62 до 75 д³б ³ самка навесн³ приводитü в³д 4 до 7 вов÷енÿт. о÷³ 
ó вов÷енÿт розплющóютüсÿ ÷ерез 9 - 15 дн³в п³слÿ народæеннÿ, а з 
л³ãва вперше виõодÿтü ó тритиæневомó в³ц³. Протÿãом 1,5 м³сÿцÿ 
самка ãодóє вов÷енÿт молоком, але вæе в цей ÷ас батüки ãодóютü 
¿õ нап³вперетравленим м’ÿсом.

Вовки споæиваютü здеб³лüшоãо м’ÿсо козóл³, велико¿ роãато¿ õó-
доби, падалü, ÿãоди. Протÿãом ÷асó виãодовóваннÿ дитин÷ат самецü 
приноситü самц³ ³ вов÷енÿтам ¿æó. П³слÿ виõодó з л³ãва батüки на-
в÷аютü щенÿт полювати. Голодний вовк моæе з’¿сти до 10 кã м’ÿса. 
Серед вовк³в поширений кан³бал³зм. Вони тримаютüсÿ в ме æаõ те-
ритор³¿, ÿка прилеãла до л³ãва. коæна с³м’ÿ проæиває на сво¿й по-
м³÷ен³й д³лÿнц³. Сво¿ л³ãва вовки влаштовóютü п³д вивернóтим ко-
р³ннÿм дерев, на територ³¿ бóреломó, в óщелинаõ скелü. Полювати 
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на великиõ тварин вовки йдóтü óс³єю зãраєю. Про присóтн³стü вов-
к³в люди д³знаютüсÿ за ¿õ специô³÷ним завиваннÿм. люди завæди 
боÿлисü вовк³в, а томó пост³йно ¿õ пересл³дóвали. В³д ц³лковитоãо 
знищеннÿ ¿õ врÿтóвала здатн³стü пристосовóватисü до р³зниõ óмов 
æиттÿ. у÷ен³ вваæаютü, що вовки є корисними тваринами, особли-
во, ÿк сан³тари, а томó ¿õ не моæна бездóмно знищóвати. Вовки є 
дóæе обереæними ³ óникаютü зóстр³÷ей з людüми. На людинó на-
падаютü т³ тварини, ÿк³ õвор³ на сказ. На територ³¿ канüйонó вов-
ки траплÿютüсÿ дóæе р³дко, здеб³лüшоãо м³ãрóю÷и з ³ншиõ м³сцü.

БІЛКА зВИЧАЙНА

Öе один з найв³дом³-
шиõ ãризóн³в, до ÿко-
ãо люди ставлÿтüсÿ ³з 
симпат ³єю .  Б ³лкó 
моæна тепер зóстр³ти 
не т³лüки в л³с³, але 
й ó садаõ ³ паркаõ. 
Б³лки ведóтü одино÷-
ний спос³б æиттÿ, але 
ó õолодн³ зими, з ме-
тою з³ãр³ваннÿ, в од-
номó ãн³зд³  моæе 
æити по дек³лüка тва-
рин. Гн³зда б³лки бó-
дóютü кóлÿсто¿ ôор-

ми з ã³лок дерев ³ кóщ³в, а ó середин³ вистелÿютü м’ÿким рослин-
ним матер³алом. окрем³ б³лки æивóтü ó дóплаõ дерев.

Ö³каво, що зви÷айна б³лка линÿє дв³÷³ на р³к, але õв³ст линÿє 
за цей пер³од лише один раз. л³тню короткó, н³æнó рóдóвато-
кори÷невó шерстü вона з серпнÿ по листопад постóпово зам³нює 
на ãóстó ³ темн³шó зимовó.

Довæина т³ла б³лки ³ ¿¿ õвоста майæе одинаков³ — в³д 20 до 
32 см. Õв³ст використовóєтüсÿ длÿ п³дтриманнÿ р³вноваãи п³д ÷ас 
стрибаннÿ по ã³лкаõ, а такоæ ним б³лка накриваєтüсÿ п³д ÷ас снó. 
В³бриси ó б³лки довã³ ³ дóæе ÷óтлив³.

Так³ æ ÷óтлив³ волоски є на передн³õ лапкаõ, æивотикó ³ б³лÿ 
основи õвоста. Пер³од парóваннÿ ó б³лки проõодитü з ãрóднÿ по 
липенü, ваã³тн³стü протÿãом 38 - 44 дн³в. Народæóєтüсÿ до 6 б³л÷е-
нÿт, а за р³к моæе бóти 2 приплоди.

×ерез три тиæн³ ó б³л÷енÿт розплющóютüсÿ о÷³ ³ росте шерстü. 
у с³м тиæн³в вони виõодÿтü ³з ãн³зда ³ по÷инаютü приймати твер-
дó ¿æó.
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Ö³каво, що ÷астинó знайдено¿ ¿æ³ б³лка з’¿дає в³дразó, а ÷ас-
тинó õоває ó сõованкó, роблÿ÷и запас на зимó. Б³лки споæиваютü 
нас³ннÿ з шишок, але ¿дÿтü такоæ кв³ти, молод³ паãони, комаõ, ãо-
р³õи, плоди шипшини ³ ãриби. Практи÷но не ¿дÿтü æолóд³. ×асто 
навесн³ рóйнóютü ãн³зда птаõ³в ³ по¿даютü ¿õн³ ÿйцÿ, а такоæ об-
риваютü корó з дерев.

ЛИСИцЯ

Öе õиæак масою в³д 4 до 
8 кã, середн³õ розм³р³в, 
з довãим до 60 см пóõнас-
тим õвостом. Самц³ б³лüш³ 
за самок.

Çабарвленнÿ õóтра 
най÷аст³ше рóдоãо колüо-
рó з р³зними в³дт³нками. 
Ö³каво, що на ãорл³ та на 
ãрóдÿõ õóтро б³лоãо ко-
лüорó. На зовн³шн³й сто-
рон³ вóõа ÷орн³, на пере-
дн³õ лапаõ є ÷орн³ плÿ-
ми, а к³н÷ик õвоста за-
вæди б³лий.

лисицÿ полюблÿє м³-
шаний л³с ³з високою п³д-
стилкою, стар³ вирóбки 
дерев та наÿвн³стü водойм.

Норó лисиц³ моæна завæди в³др³знити в³д ³ншиõ за тим, що 
навесн³, п³д ÷ас о÷истки нори вона задн³ми лапами викидає зем-
лю на 2 - 2,5 м, по ÿк³й пот³м робитü стеæкó. Нора в лисиц³ бóває 
до 4 м ãлибиною, але завæди має 2 - 3 виõоди. ßкщо н³õто не три-
воæитü лисицю, то вона моæе æити в т³й сам³й нор³ протÿãом де-
к³лüкоõ рок³в. Норó длÿ молоднÿкó лисицÿ розм³щóє в центр³ в³д-
м³÷ено¿ нею територ³¿.

лисицÿ активна ц³лодобово, õо÷ на полюваннÿ виõодитü зде-
б³лüшоãо вно÷³. П³д ÷ас силüноãо дощó, зав³рюõи, раптово¿ в³длиãи 
лисицÿ перебóває в нор³. Вденü в³дпо÷иває в бóреломаõ, п³д кóща-
ми, б³лÿ копицü с³на та в м³сцÿõ, де є високий трав’ÿний покрив.

лисицÿ добре плаває, пересóваєтüсÿ б³ãом, або кроком. Öе над-
зви÷айно обереæна тварина, ор³єнтóєтüсÿ за допомоãою слóõó та 
нюõó.

основною ¿æею лисиц³ є ãризóни, зайц³, птаõи. Пер³од ãонó ли-
сицü припадає на лютий-березенü залеæно в³д поãодниõ óмов. Ва-
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ã³тн³стü триває в³д 52 до 56 дн³в, а в травн³-÷ервн³ народæóєтüсÿ 
4 - 6 лисенÿт, але бóває ³ до 12. Протÿãом 1,5 м³сÿцÿ вони споæи-
ваютü материнсüке молоко, пот³м батüки приносÿтü ¿м ¿æó ³ одно-
÷асно в÷атü полювати.

×ерез 3 м³сÿц³ молоднÿк покидає с³мейнó норó ³ по÷инає само-
ст³йне æиттÿ. В середнüомó ó природномó середовищ³ лисицÿ æиве 
6 - 8 рок³в, а ó невол³ моæе æити до 20 рок³в. Навесн³ приõодитü 
линüка, випадає майæе все õóтро ³ нав³тü пóõ.

По÷инаю÷и з серпнÿ ³ до по÷аткó зими, виростає зимове õóтро.

зАЄць

Водитüсÿ на м³сцевост³ де 
зна÷нó площó займаютü 
с³лüсüкоãосподарсüк³ óã³д-
дÿ. В³н звикає до одноãо 
разó вибраноãо м³сцÿ про-
æиваннÿ, а такоæ до сво-
є¿ д³лÿнки ³ користóєтüсÿ 
одними й тими æ леæан-
ками длÿ денноãо в³дпо-
÷инкó.

Т³лüки п³знüою ос³нню 
зайц³ моæóтü покидати 
сво¿ д³лÿнки та переõоди-
ти в м³сцÿ пос³вó озимиõ, 
а при недоста÷³ ¿æ³ змó-

шен³ переõодити на деревно-рослиннó ¿æó ³ переселÿютüсÿ в л³с 
та сади. По¿даютü вони картоплю, оã³рки, ãороõ, сонÿшник, топ³-
намбóр, але найб³лüше люблÿтü озим³ та ÿр³ зернов³. Çаєцü актив-
ний ó вс³ пори рокó, але особливо в н³÷ний ÷ас. Пересóваєтüсÿ, ÿк 
правило, стрибками ³, що ц³каво — сл³ди передн³õ н³ã перебóва-
ютü позадó задн³õ, ³ всередин³, м³æ сл³дами задн³õ. В³н добре пла-
ває ³ моæе лазити по наõилениõ дереваõ. Швидк³стü б³ãó досÿãає 
до 70 км за ãодинó. До тоãо, ÿк залÿãти на облюбован³й леæанц³, 
заєцü б³ãає довãими петлÿми, робитü дек³лüка стрибк³в ó б³к — так 
в³н заплóтóє сл³д. Такоãо майстра петлÿти б³лüше нема серед зв³-
р³в. Б³ãати ³ петлÿти — це заÿ÷а зброÿ.

Ö³каво, що ÷ерез довã³ задн³ ноãи зайцю ваæко спóскатисü з ãори, 
а тим па÷е при небезпец³, а томó при необõ³дност³ в³н ³з сõилó ко-
титüсÿ, ÿк колобок.

Пер³од розмноæеннÿ проõодитü з березнÿ по вересенü — 
2 - 3 рази на р³к. Все по÷инаєтüсÿ з тоãо, що самка залишає на сн³-
ãó син³ плÿми, за ÿкими ¿¿ моæóтü знайти залицÿлüники, а та-
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коæ особливим ÷ином стóкає лапами об землю. Ваã³тн³стü триває 
40 - 50 дн³в, ³ ó березн³-кв³тн³ народæóєтüсÿ в³д 2 до 9 зай÷ат. Вони 
добре вдÿãнен³ в õóтро, все ба÷атü ³ вм³ютü б³ãати. Силó ¿м дає ма-
теринсüке молоко. Довæина т³ла дорослоãо зайцÿ 55 - 70 см, а маса 
4 - 6 кã. Своє õóтро заєцü зм³нює дв³÷³ на р³к — навесн³ й восени.

Ö³каво, що за минóлиõ ÷ас³в в³рили, н³би ãр³шно обãризати за-
ÿ÷³ к³стки, а такоæ ¿сти ¿õ м’ÿсо, томó що мов÷азний заєцü, ÿко-
ãо вп³ймав собака або поранив мисливецü, ридає один в один, ÿк 
людсüке немовлÿ, а, помираю÷и, передн³ лапки складає õрестом на 
ãрóдÿõ. Àле людей ÷асто не õвилювали такоãо родó докази, ³ вони 
стр³лÿли зайц³в ÿк попало.

Çоолоãи вваæаютü, що æиттÿ зайцÿ моæе тривати до 9 рок³в, 
õо÷ бóваютü ³ винÿтки ó природ³.

ЇжАК

Çаãалüнов³домий, але 
в той æе ÷ас специ-
ô³÷ний за зовн³ш-
н³стю зв³р, ÿкий по-
критий короткими 
темноãо колüорó 
ãолками завдовæки 
до 3 см. Їõ к³лüк³стü 
ó дорослиõ ¿æак³в 
бóває до 6 000 шт., 
а ó молодиõ до 3 000 
штóк.

Ö³каво, що до 
коæно¿ ãолки кр³-
питüсÿ м’ÿз, ÿкий ¿¿ 

п³дтримóє ³ опóскає, а ãолки при цüомó переõрещóютüсÿ п³д р³з-
ними кóтами ³ створюютü над³йний заõист.

На спин³ ¿æака п³д шк³рою є особливий м’ÿз, ÿкий п³д ÷ас ско-
ро÷еннÿ забезпе÷óє йомó зãортаннÿ в колю÷ий клóбок.

Довæина т³ла ¿æака складає в³д 13 до 27 см, ваæитü в³н в се-
реднüомó 750 ãрам, але перед сплÿ÷кою моæе зб³лüшити ваãó до 
1 200 ãрам³в. Самц³ б³лüш³ за самок. На територ³¿ Дн³стровсüко-
ãо канüйонó проæиває на óзл³ссÿõ, перел³скаõ, невеликиõ ãалÿви-
наõ, б³лÿ заплав р³÷ок.

Їæак веде одино÷ний спос³б æиттÿ. Сво¿ кормов³ д³лÿнки ¿æаки 
аãресивно заõищаютü один в³д одноãо. Площа циõ д³лÿнок ó самц³в 
складає в³д 7 до 40 ãа, ó самок в³д 7 до 10 ãа. Àктивн³стü проÿвлÿ-
ютü ó ве÷³рн³й ³ н³÷ний ÷ас. В меæаõ своє¿ д³лÿнки ¿æак влаштовóє 



108

до 10 ãн³зд д³аметром 15 - 20 см, ÿк³ õоває в кóпаõ õмизó ³ в ÷аãар-
никаõ. у середин³ ãн³здо вистилає сóõими травами, листÿм, моõом.

Готóю÷исü до зим³вл³, ¿æак накопи÷óє æиров³ запаси, закриває 
щ³лüно вõ³д в норó ³ впадає в сплÿ÷кó до весни, коли пов³трÿ про-
ãр³ваєтüсÿ до 18°С.

Споæиває ¿æак комаõи ³ ¿õ ли÷инки, равлики, дощов³ ÷ерв’ÿки.
Ö³каво, що ¿æак нападає на зм³й.
В³н такоæ вæиває ³ рослиннó ¿æó — ãриби, ÿãоди, ôрóкти, æолó-

д³. ßкщо ¿æака тримати в домашн³õ óмоваõ, то в³н споæиває м’ÿсо, 
õл³б, в³всÿнó кашó. Ö³каво, що в³н не в³дмовлÿєтüсÿ в³д морозива, 
а от молоко не любитü, так ÿк не переноситü лактози.

Їæаки маютü ãострий слóõ ³ нюõ, а от з³р слабкий, вони добре 
плаваютü.

Àле корисн³ тим, що знищóютü шк³дливиõ комаõ. однак вони 
забираютü ³з кладки ÿйцÿ кóрей ³ викрадаютü кóр÷ат.

Їæаки є переносниками окремиõ заõворюванü, на ниõ ó вели-
киõ к³лüкостÿõ водÿтüсÿ кл³щ³ ³ блоõи.

Їæаки леãко пристосовóютüсÿ до æиттÿ ó людини. Ç л³тератóр-
ниõ дæерел в³домо, що в рим³ ó IV ст. до нашо¿ ери вирощóвали 
¿æак³в длÿ м’ÿса, зап³кали ó ãлин³. Ö³каво, що в ³стори÷номó ми-
нóломó з ¿æак³в виãотовлÿли препарати народно¿ медицини. Çо-
крема, длÿ боротüби з облис³ннÿм.

ЛАСКА

Öей маленüкий зв³р ³з 
рÿдó õиæиõ налеæитü 
до родини кóни÷ниõ. 
Водитüсÿ там, де є ба-
ãато мишопод³бниõ 
ãризóн³в. Довæина т³ла 
ó не¿ 13 - 28 см, а õвос-
та — до 9 см. Ваã³тн³стü 
триває 34 - 37 д³б ³ на-
родæóєтüсÿ 4 - 7 ди-
тин÷ат. Самка ãодóє ¿õ 
молоком до 8 тиæн³в, 
а п³слÿ 10 тиæн³в мо-
лод³ ласки по÷инаютü 
æити самост³йно.

ласки здеб³лüшоãо полюютü óно÷³. Вони з дивовиæною сприт-
н³стю ловлÿтü мишей, пол³вок та пересл³дóютü ¿õ нав³тü ó нораõ. 
Ö³каво, що ласки такоæ полюютü на водÿниõ пол³вок, лазÿтü по 
дереваõ, де ó ãн³здаõ шóкаютü пташенÿт та пташин³ ÿйцÿ. розм³-
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ри територ³й, ÿк³ займаютü ласки, залеæатü в³д попóлÿц³¿ мишей 
та пол³вок ³ складаютü до 4 ãектар³в.

Ö³каво, що сво¿ територ³¿ ласки позна÷аютü вид³леннÿми паõó-
÷иõ залоз.

Самки протÿãом рокó пост³йно залишаютüсÿ на сво¿й д³лÿн-
ц³, а самц³ навесн³, п³д ÷ас шлюбноãо пер³одó на р³зниõ територ³-
ÿõ шóкаютü партнеркó.

Пересóваєтüсÿ ласка короткими стрибками ³ дóæе ÷асто стає 
на задн³ лапки, щоб оãлÿнóти навколишню територ³ю. Спинка лас-
ки має св³тло-бóре забарвленнÿ, а æивотик — б³ле, або æовтóва-
те. На по÷аткó зими вона одÿãаєтüсÿ ó сн³æно-б³лó шóбкó. ласка 
перебóває п³д оõороною.

ГОРНОСТАЙ

Водитüсÿ на зволоæе-
ниõ д³лÿнкаõ з висо-
ким травостоєм. Живе 
ó дóплаõ, п³д кóщами 
³ õмизом та в р³зниõ 
пороæнинаõ.

Öе невели÷ка за 
розм³ром тваринка 
довæиною т³ла сам-
ц³в 26 - 31 см, а самок 
21 - 27 см з масою в³д-
пов³дно 240 - 320 ã. 

Õар÷óєтüсÿ миша-
ми, пацюками, õовра-
õами, норицÿми, он-
датрами ³ водоплав-
ними птаõами. При 

неста÷³ ¿æ³ споæиває рибó, рептил³¿ та плоди рослин. Õоває õар-
÷³ про запас.

Шлюбний пер³од триває майæе ш³стü м³сÿц³в, а ваã³тн³стü в³д 
240 до 393 д³б.

у виводкаõ є в³д 3 до 14 щенÿт. 
Живе на береãаõ водойм, заплаваõ р³÷ок та байра÷ниõ л³саõ, 

³нод³ в населениõ пóнктаõ.
Õóтро невисоке, але щ³лüне, вл³ткó кори÷невато-æовтóвато-с³ре, 

а взимкó — б³ле ³з ÷орним зак³н÷еннÿм õвоста.
Горностай оõоронÿєтüсÿ, йоãо занесено до дрóãоãо виданнÿ ×ер-

воно¿ книãи укра¿ни, ³ ÿк вид, що оõоронÿєтüсÿ — до Бернсüко¿ 
конвенц³¿.
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Правовою основою, ÿкою реãóлюютüсÿ в³дносини ó сôер³ оõо-
рони, використаннÿ ³ в³дновленнÿ тваринноãо св³тó, є Çакон «Про 
тваринний св³т», прийнÿтий Верõовною радою укра¿ни 03.03.1993 р.

Ç метою оõорони ³ реãóлüованоãо використаннÿ дикиõ тварин 
створено ³ д³є районна орãан³зац³ÿ укра¿нсüкоãо товариства оõорони 
природи та районна орãан³зац³ÿ укра¿нсüкоãо товариства мислив-
ц³в ³ рибалок. Àктивнó роботó з циõ питанü проводÿтü прац³вни-
ки ×ернелицüкоãо л³сництва, до територ³¿ ÿкоãо вõодитü Дн³стров-
сüкий реã³оналüний ландшаôтний парк. Çна÷ний особистий внесок 
в оõоронó ³ в³дтвореннÿ тваринноãо св³тó в район³ внесли кер³вни-
ки товариства оõорони природи: Вереæак фед³р Степанови÷, ×ов-
ãанюк Ìирослав Василüови÷; кер³вники товариства мисливц³в ³ ри-
балок: кл³ма Володимир Éосипови÷, криса Степан онóôр³йови÷, 
Àндреєв Валер³й Георã³йови÷.

ус³ перлини незаймано¿ природи краю, представники ôлори 
³ ôаóни — неповторн³, а томó вимаãаютü до себе нашо¿ особли-
во¿ óваãи.

Видатний рос³йсüкий писüменник ф. Ì. Достоєвсüкий писав: «Õто 
не любитü природи, той не любитü ³ людини, той не ãромадÿнин».

Тоæ, давайте óсв³домимо ц³ слова ³ висл³в анãл³йсüкоãо натó-
рал³ста Дæералüда Даррела: «Пам’ÿтайте, що ó рослин та тварин 
немає депóтат³в, ¿м н³комó писати ³ скарæитисü, за ниõ н³комó за-
стóпитисü, кр³м нас, людей, ÿк³ разом з ними заселÿютü цю пла-
нетó» ³ бóдемо активно ³ наполеãливо заõищати навколишнє при-
родне середовище.

м. Городенка
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орися кащишин

ГНІЗдОВІ ПтаХИ  
ПРИдНІстРОВсЬКОГО ПОКУттЯ

На територ³¿ Çаõ³дно¿ укра¿ни зóстр³÷аєтüсÿ понад 300 ви-
д³в птаõ³в; з ниõ ãн³здовиõ близüко 130 вид³в, ос³лиõ — 60, понад 
50 — перел³тниõ, до 50 — зал³тниõ ³ близüко 10 вид³в такиõ, що 
залишаютüсÿ зимóвати.

Гн³здовими птаõами на нашомó придн³стровсüкомó Покóтт³ є 
переваæно представники рÿдó ãоробцепод³бниõ, ÿкиõ називаютü 
ще комаõо¿дними або сп³во÷ими птаõами.

рÿд ãоробцепод³бниõ (ãоробиниõ) под³лÿєтüсÿ на 23 родини. 
Ç ниõ найб³лüш в³домими длÿ нас є æайворонков³, шпаков³, во-
ронов³, славков³, синицев³, в’юрков³, ласт³вков³, плисков³, ³волãов³, 
кропивников³ та ³нш³. 

Çа розм³рами, ãоробин³ або сп³во÷³ налеæатü до др³бниõ ³ се-
редн³õ. Найменший сп³во÷ий птаõ королüок æовтоãоловий ваæитü 
приблизно 5 - 6 ãрам³в, а ворон моæе мати ваãó до 1,2 к³лоãрами. До 
ре÷³, воронов³ такоæ налеæатü до сп³во÷иõ птаõ³в.

Ваæливою анатом³÷ною ознакою сп³во÷иõ птаõ³в є бóдова ãоло-
совоãо апаратó — с³р³нкса, ÿка майæе однакова ó вс³õ.

С³р³нкс — складне пристосóваннÿ, ÿке дає моæлив³стü сп³вати 
та ³м³тóвати р³зн³ звóки. розташований на к³н÷икó траõе¿, де вона 
д³литüсÿ на дв³ бронõи. Öе — невеликий барабан, ÿкий óтворивсÿ 
в резóлüтат³ зростаннÿ к³лüкоõ траõейниõ ³ бронõ³алüниõ õрÿщовиõ 
к³лецü. ²з зовн³шнüоãо бокó на ниõ розташован³ дек³лüка пар тон-
киõ ãолосовиõ м’ÿз³в. у тиõ м³сцÿõ, де сõодÿтüсÿ внóтр³шн³ ст³нки 
бронõ³в, м³ститüсÿ õрÿщовий, або закостен³лий, вистóп, ÿкий до-
сÿãає мембрани ãолосовиõ зв’ÿзок.

Проõодæеннÿ пов³трÿ ÷ерез ãолосовий апарат реãóлюєтüсÿ дво-
ма щ³линами, отв³р ÿкиõ зм³нюєтüсÿ п³д д³єю внóтр³шн³õ ³ зовн³ш-
н³õ ÿзи÷к³в ãолосовиõ зв’ÿзок; щ³лини ото÷ен³ перетинками. При 
¿õ натÿãóванн³ ãолосовими м’ÿзами ³ в³брац³¿ мембрани ãолосовиõ 
зв’ÿзок виникає звóк, ÿкий моæе посилюватисÿ леãеневими м³ш-
ками. Сп³в — прив³лей лише самц³в, õо÷а ¿õ ãолосовий апарат май-
æе такий ÿк ó самок. Çвóков³ сиãнали сп³во÷иõ птаõ³в надзви÷ай-
но р³зноман³тн³: ¿õ сóкóпн³стü моæна вваæати «пташиною мовою», 
коæний сиãнал або крик ÿко¿ має певний смисл.

В³сниками весни п³слÿ ãайворон³в (ãрак³в) є шпаки ³ æайворонки. 
Çв³дси виникає баãато запитанü. ×омó птаõи р³зниõ родин прил³-
таютü навесн³ неодно÷асно? ×омó в³дл³таютü ó р³зний пер³од? На-
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самперед, це залеæитü не лише в³д температóрниõ óмов, але й в³д 
наÿвност³ ¿æ³, тобто в³д способ³в æивленнÿ тоãо ÷и ³ншоãо видó пта-
õ³в. À ãоробин³ це переваæно комаõо¿дн³, зерно¿дн³ ³ все¿дн³ птаõи.

Шпаки ³ æайворонки прил³таютü на по÷аткó березнÿ, коли з³й-
шов сн³ã, ³ вони моæóтü знайти свою поæивó на земл³: ÷ерв’ÿк³в, 
павóк³в, комаõ та ¿õ ли÷инок, кор³нц³ рослин, нас³ннÿ бóр’ÿн³в 
³ кóлüтóрниõ рослин.

Шпак³в називаютü пересм³шника-
ми, томó що вони моæóтü ³м³тóва-
ти сп³в ³ншиõ птаõ³в — зÿблик³в, 
соловейк³в, синицü, нав³тü нÿвкан-
нÿ кот³в, але мелод³ю в³дтворюютü 
несповна, ÿк правило т³лüки ¿¿ ÷ас-
тинó. Шпаки, ÿк ³ сини÷ки, дóæе 
корисн³ птаõи, бо в пер³од виãодо-
вóваннÿ пташенÿт знищóютü ве-
ли÷езнó к³лüк³стü шк³дливиõ ко-
маõ та ¿õ ли÷инок, ¿õ спец³алüно 
приваблюютü ó сади, парки та л³-
сов³ насадæеннÿ, розставлÿю÷и 
длÿ ниõ шпак³вн³ та дóплÿнки.
Ìелод³йний сп³в æайворонка по-
лüовоãо моæна по÷óти наприк³нц³ 
березнÿ. Öе сп³ває самецü, ÿкий 
прил³тає ран³ше за само÷кó, виби-
рає м³сце длÿ ãн³здóваннÿ, а сп³-
вом сво¿м н³би попередæóє ³ншо-
ãо самцÿ про це.

Сп³в р³зниõ птаõ³в люди пере-
кладаютü на свою мовó. Сп³в по-
лüовоãо æайворонка зокрема звó-
÷итü так:

ß до боãа по ÿ÷м³нü.
По ÿ÷м³нü…
Боã до мене з коштóром
Ç коштóром…

у цüоãо невеликоãо птаõа, трошки крóпн³шоãо за ãоробцÿ, дóæе 
õарактерний токовий пол³т. Тр³по÷ó÷и крилüми, птаõ п³дн³маєтüсÿ 
майæе вертикалüно високо в небо з довãою дзв³нкою п³снею ó ви-
ãлÿд³ безперервно¿, квапливо¿ трел³: «т³-³, т³-³, т³-³» — висок³ звó-
ки, або: «тю-ю, тю-ю, тю-ю» — низüк³. ×ерез к³лüка õвилин птаõ 
замовкає ³, не складаю÷и крил, планерóю÷и, р³зко падає вниз.
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Гн³здÿтüсÿ æайворонки окремими парами. Гн³здо бóдóє самка на 
земл³ серед трави в невеликиõ заãлибинаõ п³д кóщиками. у ãн³зд³ 
4 - 5 ÿєцü, ÿк³ насидæóє само÷ка ÷отирнадцÿтü дн³в. Бóває по два 
виводки за сезон. Перша кладка — наприк³нц³ кв³тнÿ — на по÷ат-
кó травнÿ, дрóãа — в ÷ервн³. 

На по÷аткó березнÿ в паркаõ, 
сквераõ, садаõ ÷óєтüсÿ дóæе 
красивий, мелод³йний сп³в зÿ-
блика. Öей птаõ завб³лüшки 
з ãоробцÿ, має красиве опере-
ннÿ. Поæивó свою, ÿк ³ сини÷-
ки, повзики, знаõодитü п³д ко-
рою дерев, а такоæ на земл³.

латинсüка назва цüоãо пта-
õа — Fringilla coelebs, що перекладаєтüсÿ, ÿк вд³вецü. ×омó? Томó, 
що в³н в³д÷óває в окрем³ роки, коли зима бóде теплою ³ залишаєтü-
сÿ зимóвати. При÷омó залишаютüсÿ т³лüки самц³, а само÷ки в³дл³-
таютü на ×орноморсüке óзбереææÿ; зв³дси ³ назва така.

Бóдóвати своє ãн³здо на дерев³ по÷инає наприк³нц³ кв³тнÿ, 
воно акóратне ³ красиве. ßйцÿ насидæóє самка з по÷аткó травнÿ 
(13 - 14 дн³в).

Гн³здовим птаõом придн³стровсüко-
ãо Покóттÿ є такоæ ремез, ÿкий 
населÿє низинн³ л³си по береãаõ 
р³÷ок, ставк³в ³з зарослÿми верби, 
в³лüõи. Гн³здо бóдóє на дереваõ 
³ кóщаõ, ÷аст³ше на висок³й верб³, 
прикр³плює ¿õ до к³нцÿ тонко¿ ã³л-
ки, ÿка звисає над водою на висо-
т³ 2 - 5 метр³в. Воно ÿвлÿє собою 
мистецüки сплетений, майæе кó-
лепод³бний або продовãóватий м³-
шок з товстими ст³нками (до 
1,5 - 2 см) ³ з одним, або дóæе р³д-

ко двома, вõ³дними отворами ó виãлÿд³ трóбки ó верõн³й ÷астин³. 
основним бóд³велüним матер³алом є рослинн³ волокна, пóõ верб, 
смóæки лика, шерстü, павóтина. Ниæнÿ ÷астина ãн³зда заповню-
єтüсÿ б³лüш н³æним, м’ÿким пóõом, ним накриваютüсÿ ³ одноразо-
во в³дд³лÿютüсÿ одне в³д одноãо ÿйцÿ, щоб вони не розбивалисü при 
порив³ в³трó. Повн³ св³æ³ клади (6 - 7 ÿєцü) з’ÿвлÿютüсÿ в дрóã³й по-
ловин³ травнÿ. Їõ насидæóє самка. При÷омó ãн³здо по÷инає бóдó-
вати спо÷аткó самецü. коли вæе ãотова половина ãн³зда, в³н сп³вом 
кли÷е само÷кó, ³ ÿкщо ¿й сподобаєтüсÿ сп³в самцÿ та недобóдова-
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не ãн³здо, то вона сама йоãо добóдовóє, а самецü звеселÿє ¿¿ сво¿м 
сп³вом.

Гн³здÿтüсÿ на Покóтт³ з родини сорокопóдовиõ: сорокопóд-
æóлан, с³рий сорокопóд ³ ÷орнолобий сорокопóд, ÿкий занесений до 
×ервоно¿ книãи укра¿ни. Öе пор³внÿно невелик³, за розм³ром при-
близно з шпака, птаõи з ãа÷копод³бно з³ãнóтим дзüобом, що наãа-
дóє дзüоб õиæиõ птаõ³в в м³н³атюр³, з довãим сõ³д÷астим õвостом 
³ пор³внÿно короткими заокрóãленими крилами. люблÿтü сид³ти на 
верõ³вц³ кóща, на стовпаõ, нерóõомо виãлÿдаю÷и здоби÷.

Ö³ птаõи прекрасн³ мисливц³, по-
¿даютü не т³лüки др³бниõ та ве-
ликиõ комаõ — саран÷ó, æóк³в, 
але й ÿщ³рок, тритон³в та мишей.

Свою великó здоби÷ вони 
наколютü про запас на колю÷-
ки ãлодó, теренó. Таким ÷ином 
заô³ксованó, наприклад, мишó 
вони постóпово розриваютü 
дзüобом на шмато÷ки ³ по¿даютü. 
латинсüка назва родó Lanius, що 
озна÷ає м’ÿсник.

Слов’ÿнсüка назва «сороко-
пóд» — той, що в³длÿкóє (пóдитü) сорок. ² коли на подв³р’¿ ó вели-
комó кóщ³ ãн³здÿтüсÿ сорокопóди, сорок на вашомó подв³р’¿ не бóде.

рано навесн³ прил³таютü ó при-
дн³стровсüк³ перел³ски ³ ãа¿ на 
ãн³здóваннÿ представники роди-
ни плисковиõ: б³ла плиска, æов-
та плиска, щеврики. Ö³ др³бн³ 
(розм³ром з ãоробцÿ) стрóнк³ 
³ ãрац³озн³ птаõи з дещо видо-
вæеним т³лом, ³ пор³внÿно до-
вãим õвостом, ³ довãими тонки-
ми ноãами в³др³знÿютüсÿ в³д ³н-
шиõ ãоробиниõ.

Õарактерною ознакою пли-
сок є зви÷ка ÷асто «вклонÿтисÿ» ³ злеãка трÿсти або õитати õвостом.

Б³ла плиска поселÿєтüсÿ на береãаõ р³÷ок, пот³÷к³в, ÷асто зó-
стр³÷аєтüсÿ в населениõ пóнктаõ. коли вибирає м³сцÿ ãн³здóван-
нÿ, ãоловною óмовою є наÿвн³стü над³йно¿ сõованки. конóсовидне 
ãн³здо бóдóютü ³ самецü, ³ само÷ка на земл³ серед трави в невели-
к³й заãлибин³. Ìатер³алом длÿ нüоãо є сóõ³ стебла, кор³нц³, листÿ 
³ шмато÷ки моõó. лоток вистелений шерстю, к³нсüким волоссÿм, 
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п³р’ÿм. у р³к бóває 2 - 3 кладки, з кв³тнÿ по серпенü. Насидæóє сам-
ка 12 - 14 д³б. Пташенÿт виãодовóютü обоє батüк³в.

Жовта плиска ó нас зóстр³÷аєтüсÿ р³дко. оселÿєтüсÿ вона ó широ-
киõ долинаõ, на береãаõ р³÷ок та ставк³в, ó полÿõ м³æ бóр’ÿнами. При-
л³таютü ц³ птаõи п³зн³ше, на по÷аткó кв³тнÿ. Пари займаютü невели-
к³ ãн³здов³ територ³¿, в середнüомó близüко 60 метр³в навколо ãн³зда.

Полüовий щеврик — невели÷кий 
птаõ має дещо однотонне, с³рó-
вато-кори÷неве забарвленнÿ. зó-
стр³÷аєтüсÿ на добре осв³тлениõ 
м³сцÿõ р³÷ковиõ долин, на широ-
киõ л³совиõ полÿнаõ. Гн³здо при-
м³тивне, риõле. Ì³ститüсÿ на зем-
л³ в невели÷к³й заãлибин³ п³д кó-
щиками злак³в, полинó. Повна 
кладка має 4 - 6 ÿєцü. Сп³в йоãо 
дóæе мелод³йний при своєр³дно-
мó полüот³.

Дóæе корисними є птаõи, ÿк³ прил³таютü наприк³нц³ кв³тнÿ: ласт³в-
ки, ³волãи, зозóл³, др³млюãи, коли тепло ³ поÿвилосü листÿ на дереваõ. 
Вони знищóютü великó к³лüк³стü комаõ та ¿õ ли÷инок — ãóсеницü.

родина ласт³вковиõ — др³бн³ пта-
õи з довãими ãострими крилами 
³ ви¿м÷астим або «вилопод³бним» 
õвостом. Çабарвленнÿ зверõó 
синüо-÷орне з сталевим в³дт³н-
ком або с³ро-бóре. л³таютü вони 
дóæе швидко ³ спритно, ловлÿ÷и 
на лüотó комаõ. ²нод³ швидк³стü 
¿õ полüотó досÿãає 120 км/ãод. 
Дзüоб невели÷кий з великим роз-

р³зом, ÿкий заõодитü за о÷³. По бокаõ розр³зó є ÷исленн³ волоски, 
ÿк³ перетворюютü дзüоб на своєр³дний са÷ок — пристосóваннÿ длÿ 
óсп³шноãо полюваннÿ на комаõ.

По ³ншомó ласт³вки õар÷óватисü не моæóтü ³ томó п³д ÷ас р³з-
коãо поõолоданнÿ баãато ласт³вок ãине в³д ãолодó. В õолодн³ дощов³ 
дн³ ласт³вки л³таютü над водою, де троõи тепл³ше ³ комаõ б³лüше. 
Навесн³ перш³ ласт³вки з’ÿвлÿютüсÿ такоæ ³ б³лÿ водойм. При р³з-
комó поõолоданн³ ласт³вки впадаютü ó зац³пен³ннÿ, ¿õ тод³ моæна 
брати в рóки. Перебóваю÷и в тепл³, вони в³дæиваютü.

Деÿк³ в÷ен³ вваæаютü, що саме ÷ерез таке зац³пен³ннÿ ласт³-
вок, з’ÿвилосÿ припóщеннÿ серед досл³дник³в, що птаõи зимóютü 
ó пе÷ераõ ³ дóплаõ.
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ласт³вки дóæе красив³ птаõи, сп³в ¿õ мелод³йний, особливо тод³, 
коли вони прил³таютü на наше подв³р’ÿ. À ще вони прекрасн³ бó-
д³вни÷³.

На придн³стровсüкомó Покóтт³ ãн³здÿтüсÿ три види ласт³вок: 
ласт³вка с³лüсüка, ласт³вка м³сüка ³ ласт³вка береãова.

С³лüсüк³ ласт³вки ãн³здÿтüсÿ окремими парами ³ невеликими ко-
лон³ÿми на дерев’ÿниõ спорóдаõ р³зноãо типó, але надаютü пере-
ваãó в³дкритим бóд³влÿм — конюшнÿм, тваринницüким ôермам, 
коморам, зерносóшаркам, млинам, а в селаõ — ó невеликиõ стай-
нÿõ, де є корови ³ двер³ в прим³щеннÿ ц³лий денü в³дкрит³. ласт³в-
ки щор³÷но повертаютüсÿ на одне ³ теæ м³сце. Гн³здо ³ йоãо розта-
шóваннÿ дóæе õарактерн³. Воно має ôормó приблизно третини або 
÷етвертини кóл³, ³ под³бне зверõó на ãорнÿтко, прикр³плене до бал-
ки ст³ни п³д даõом, видн³єтüсÿ лише невелика щ³лина м³æ даõом 
³ ãн³здом. Гн³здо пташки вил³плюютü з маленüкиõ ãрóдо÷ок ãлини, 
намóлó, намóлистоãо п³скó, склеюю÷и ¿õ клейкою слиною. у бóд³-
велüний матер³ал такоæ вõодÿтü соломинки, стебла трави, волоссÿ, 
ÿк³ зб³лüшóютü м³цн³стü ãн³зда. Всередин³ зроблена м’ÿка п³дстилка 
з п³р’ÿ та волоссÿ. Д³аметр ãн³зда — 80 - 140 мм, висота — 80 мм, 
д³аметр лотка — 70 - 100 мм, йоãо ãлибина — 40мм. 

Перша кладка з 4 - 5 ÿєцü з’ÿвлÿєтüсÿ ó дрóã³й половин³ трав-
нÿ або на по÷аткó ÷ервнÿ, а дрóãа — в перш³й або дрóã³й декад³ 
липнÿ. Насидæóє ¿õ самка протÿãом 14 - 16 д³б. Самецü ó цей пер³-
од носитü ¿й корм, а пот³м обоє тóрбóютüсÿ про потомство. Пташе-
нÿт ó ãн³зд³ виãодовóютü три тиæн³, а зãодом ще дек³лüка дн³в п³с-
лÿ вилüотó п³дãодовóютü.

Сп³в ласт³вки дóæе мелод³йний ³ йоãо називаютü щебетаннÿм. 
люди дóæе люблÿтü циõ птаõ³в, баãато п³сенü ³ ãа¿вок про ниõ на-
писано, ³ нав³тü щебетаннÿ ласт³вок перекладено на людсüкó мовó: 

В³дл³тали, в³дл³тали, в³дл³тали
Бóли повн³ комори, повн³ обори
Нема н³ц, н³ц, н³ц.
Пере¿ли, перес…и
Д³тисüка ґ³ливат³
Нема н³ц, н³ц, н³ц.» 

Береãова ласт³вка оселÿєтüсÿ великими колон³ÿми — к³лüка де-
сÿтк³в, а ³нод³ й сотенü пар, на крóтиõ береãаõ Дн³стра. Гн³здÿтü-
сÿ в нораõ, ÿк³ вириваютü ó верõн³й ÷астин³ високоãо обривó — не 
менше 1 - 1,5 м. ×асто нори розташован³ в дек³лüка рÿд³в, ³ близü-
ко одн³ в³д одниõ.

Норó риютü по÷ерãово протÿãом 3 - 4 дн³в ³ самецü, ³ самка. Гори-
зонталüний õ³д ¿¿ зак³н÷óєтüсÿ розширеннÿм, так званою ãн³здовою 
камерою, в ÿк³й розм³щóєтüсÿ ãн³здо, встелене тонкими ³ дов ãими 
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стеблами сосновиõ ãолок ³ м’ÿкоãо п³р’ÿ. Повна кладка поÿвлÿєтüсÿ 
наприк³нц³ травнÿ на по÷аткó ÷ервнÿ ³ нараõовóє в³д 4 до 6 ÿєцü. 
Насидæóютü ¿õ по÷ерãово самка ³ самецü 14 д³б.

²волãа — єдиний представник тро-
п³÷но¿ родини ³волãовиõ. Длÿ при-
дн³стровсüкиõ ландшаôт³в це типо-
вий ãн³здовий птаõ, ÿкий прил³тає 
наприк³нц³ кв³тнÿ на по÷аткó трав-
нÿ. Öе красивий, троõи б³лüший за 
шпака птаõ, ÿкий є дóæе потайним 
³ õоваєтüсÿ в кронаõ дерев. Éоãо 
дóæе ваæко пом³тити серед зелено-
ãо листÿ. Самецü óвесü ÿскраво-
æовтий з ÷орними крилами ³ õвос-
том, самка ³ молод³ птаõи с³рóвато-
æовтó ватоãо колüорó. оселÿєтüсÿ 

в листÿниõ л³са, паркаõ, садаõ. Гн³здо под³бне на п³дв³шенó в роз-
вилц³ м³æ ã³лками акóратнó корзино÷кó з широкими овалüними 
краÿми. Éоãо основа м³ститü волокна (лико) дерев, сóõ³ стебла 
³ листки злак³в, шерстü, п³р’¿нки. Бóд³вництво ãн³зда триває близü-
ко двоõ тиæн³в. у повн³й кладц³, що наприк³нц³ травнÿ — 4 - 5 ÿєцü, 
ÿк³ насидæóє самка 13 - 15 д³б, а самецü ¿¿ ãодóє. основною поæи-
вою є найр³зноман³тн³ш³ комаõи, ÿкиõ ц³ птаõи ловлÿтü на лüотó 
³ збираютü ó кронаõ дерев, ó томó ÷исл³ вони, ÿк ³ зозóл³, по¿да-
ютü великó к³лüк³стü волоõатиõ ãóсеницü шовкопрÿд³в. 

Сп³во÷³ птаõи є нашими основними пом³÷никами в боротüб³ 
з шк³дниками с³лüсüкоãосподарсüкиõ та л³совиõ óã³дü. Певна к³лü-
к³стü сп³во÷иõ птаõ³в є ос³лими птаõами, це зокрема: ãороб÷ики, 
синиц³, повзики, щиãлики, сн³ãóр³, королüки, кропивники та ³нш³, 
ÿк³ в зимовий пер³од õар÷óютüсÿ не лише комаõами, але й нас³н-
нÿм р³зноман³тниõ бóр’ÿн³в. Çавдÿки цüомó виæиваютü ³ т³шатü 
селÿн сво¿м сп³вом.

м. ²вано-франк³всüк
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Божена Ікалюк

РІчКИ І РІчЕчКИ  
ГОРОдЕНКІВЩИНИ

о÷евидно не лише ó нас, а й ó ³ншиõ реã³онаõ укра¿ни, не за-
лишилосü р³÷ок, ÿк³ б мали перв³сний виãлÿд, ó ÿкиõ водний пот³к, 
рóсло ³ береãи не зазнали впливó людини. Томó проблема оõоро-
ни ³ рац³оналüноãо використаннÿ малиõ р³÷ок — об’єкт³в, найб³лüш 
÷óтливиõ ³ сõилüниõ до стр³мкиõ неãативниõ перетворенü — в³д-
несена до ÷исла найваæлив³шиõ дерæавниõ проблем.

В³домо, що перш³ поселеннÿ людини майæе завæди розташовó-
валисü ó долинаõ р³÷ок. Наÿвн³стü води, водниõ шлÿõ³в, риби, ро-
дю÷иõ заплавниõ земелü зóмовила найб³лüш ³нтенсивне заселен-
нÿ та освоєннÿ прир³÷ниõ територ³й.

ßкщо на ранн³õ етапаõ розвиткó сóсп³лüства р³÷ки укра¿ни мо-
ãли задоволüнити вс³ потреби людей ³ справлÿлисÿ з антропоãен-
ним навантаæеннÿм, то нин³ б³лüш³стü р³÷ок óæе не витримóє циõ 
навантаæенü ³ втратила моæлив³стü еколоã³÷но¿ самореãóлÿц³¿.

Не потр³бно забóвати, що:
 y Ìал³ р³÷ки є основним дæерелом æивленнÿ великиõ р³к, томó 
збереæеннÿ ¿õ має найваæлив³ше зна÷еннÿ длÿ заõистó вод-
ниõ ресóрс³в в³д виснаæеннÿ;

 y Внасл³док мало¿ вели÷ини ц³ р³÷ки дóæе ÷óтлив³ до певниõ 
вид³в ãосподарсüко¿ д³ÿлüност³;

 y На водозбораõ малиõ р³÷ок розм³щóєтüсÿ зна÷на к³лüк³стü на-
селеннÿ, с³лüсüкоãосподарсüкиõ земелü, промисловиõ об’єкт³в;

 y Скиданнÿ ст³÷ниõ вод та ³нш³ види забрóдненü, поã³ршóютü 
ÿк³стü води, зóмовлюютü ¿¿ неста÷ó длÿ розведеннÿ риби ³ ³во-
доплавниõ вид³в птаõ³в.

осü ÷омó виникла потреба в досл³дæенн³ правиõ приток р³÷ки 
Дн³стер на Городенк³вщин³. отæе, р³÷ка Гостинна.

Вона бере по÷аток на п³вн³÷номó заõод³ в³д села обертин Тлó-
мацüкоãо районó. Вит³кає з дæерела, ÿке має карстове поõодæен-
нÿ. Ширина рóсла при витоц³ становитü 15 - 30 см, ãлибина 1 - 3 см. 
Перес³÷на витрата води — 0,000594 м3/сек. Дæерело м³ститüсÿ на 
сõил³ ãорба.

Верõнÿ те÷³ÿ р³÷ки проõодитü ÷ерез село обертин та на-
вколишню паãорбковó м³сцев³стü. Середнÿ те÷³ÿ за÷³пає полÿ 
та л³си Тлóмацüкоãо, а такоæ ÷астково Городенк³всüкоãо райо-
нó. À ниæнÿ — заõодитü в село Незвисüко та прилеãл³ до нüоãо 
л³си. Тóт поãлиблюєтüсÿ долина р³÷ки (в деÿкиõ м³сцÿõ вона сÿ-
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ãає 100 - 130 м), а такоæ в ц³й ÷астин³ вона перетинає автошлÿõ 
Городенка — ²вано-франк³всüк. Близüко 0,5 км в³д ãирла, на пра-
вомó берез³ Гостинно¿ розташований пам’ÿтник, ÿкий св³д÷итü, 
що на ¿¿ береãаõ п³д ÷ас св³тово¿ в³йни проõодила л³н³ÿ ôронтó.

На своємó шлÿõó р³÷ка приймає 12 приток: 7 стрóмк³в впадає 
з правоãо бокó, а 5 — з л³воãо. Живленнÿ приток ³ р³÷ки зм³шано-
ãо типó, з переваæаннÿм карстовоãо та болотÿноãо. Деÿк³ прито-
ки є зна÷ними, але вс³ вони не маютü назв. Гирло р³÷ки м³ститü-
сÿ в сел³ Незвисüко Городенк³всüкоãо районó. Ширина рóсла р³÷-
ки тóт становитü близüко 5 - 9 м, ãлибина — 0,3 - 0,6 м. Перес³÷на 
витрата води — 0,8 м3/сек. р³÷ка активно використовóєтüсÿ меш-
канцÿми села длÿ ãосподарсüкиõ потреб. Çаãалüна довæина ста-
новитü 12 км, площа басейнó — 85 км2. Çвивист³стü — 1,5. р³÷ний 
ст³к — 25239168 м3. На вс³й протÿæност³ р³÷ки, ¿¿ долина склада-
єтüсÿ з сер³¿ вр³заниõ меандр.

у верõн³й те÷³¿ вона не силüно вимиває ã³рсüк³ породи, томó роз-
ãлÿнóти порÿдок розташóваннÿ пласт³в ã³рсüкиõ пор³д немає моæ-
ливост³. у середн³й те÷³¿ Гостинно¿ (м³æ селами Герасим³в ³ Не-
звисüко) р³÷ка меандрóє м³æ паãорбами, вимиваю÷и шари пор³д. 
у деÿкиõ м³сцÿõ л³воãо береãа пласти пор³д вистóпаютü назовн³. Ö³ 
пласти розташовóютüсÿ монокл³алüно. 

Çã³дно даниõ ãеолоã³÷ноãо компасó кóт пад³ннÿ пласт³в не пе-
ревищóє 5°, азимóт простÿãаннÿ 185°. Товщина пласт³в, ÿк³ виõо-
дÿтü назовн³, сóмарно дор³внює 55 - 65 м. кóт крóтизни сõил³в ста-
новитü 30°. Çверõó йде шар ãрóнтó, товщиною не б³лüше 1 м. Ниæ-
÷е — пласт сóãлинк³в, товщиною до 5 м. Сóãлинки залÿãаютü щ³лü-
но. Порода волод³є такими властивостÿми: в³дносна криõк³стü, по-
р³внÿно невелика щ³лüн³стü, леãко набóває клейкост³ ó вод³, не ре-
аãóє на солÿнó кислотó. у пласт сóãлинк³в м³сцÿми вклинюєтüсÿ 
малопотóæн³ вклю÷еннÿ л³тотамн³євиõ вапнÿк³в. Товщина вклю-
÷енü не перевищóє 2 м. Досл³дæóваний вапнÿк волод³є такими 
властивостÿми: щ³лüн³стü, нероз÷инн³стü водою, бóрõлива взаємо-
д³ÿ з солÿною кислотою. Вваæаєтüсÿ, що даний прошарок вапнÿкó 
налеæитü до третинниõ в³дклад³в. Ниæ÷е вклю÷еннÿ л³тотамн³є-
виõ вапнÿк³в спостер³ãаємо ãлинисто-п³щаний пласт товщиною до 
7 м. П³д ним ³де шар с³роãо п³сковикó неоãенноãо поõодæеннÿ, тов-
щиною до 10 м. Длÿ п³сковик³в õарактерна щ³лüн³стü, але водно-
÷ас ³ криõк³стü, нероз÷инн³стü ó вод³ та ³нертна повед³нка по в³д-
ношенню до солÿно¿ кислоти. Ниæ÷е розташований пласт конãло-
мерат³в потóæн³стю до 20 м. основó конãломерат³в складаютü тем-
н³ кремн³єв³ ãалüки. Öементóю÷ою ре÷овиною є вапнÿково-п³щаний 
компонент. конãломерати ст³йк³, малокриõк³. Пласт волод³є доброю 
водопров³дн³стю. Öементóю÷а ре÷овина слабо взаємод³є з роз÷и-
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ном солÿно¿ кислоти. П³д шаром конãломерат³в розташований ма-
лопотóæний шар мерãелю, товщиною до 20 м. Ìерãелü — нещ³лü-
на порода пилóвато¿ стрóктóри, слабо роз÷инÿєтüсÿ водою ³ слабо 
реаãóє з солÿною кислотою.

у ниæн³й те÷³¿ висота сõил³в досÿãає 150, а подекóди 180 м. кр³м 
попередн³õ пласт³в моæемо в³дзна÷ити, що пласт мерãелю в³д-
зна÷аєтüсÿ б³лüшою потóæн³стю. Éоãо товщина становитü 35 - 40 
м. у шараõ мерãелю знаõодимо конкрец³¿ ôосôорит³в ³ марказит³в. 
П³д пластом мерãелÿ м³ститüсÿ пласт темно-с³риõ вапнистиõ ар-
ã³л³т³в, ÿкий в³дзна÷аєтüсÿ невисокою щ³лüн³стю, поãаною пров³д-
н³стю води ³ слабкою взаємод³єю з солÿною кислотою вапнÿковоãо 
компонентó. Товщина пластó становитü близüко 20 м. Дал³ йде шар 
алеврол³тó крейдовоãо поõодæеннÿ, товщиною до 20 м. Дана поро-
да не є щ³лüною, криõка. Ìоæе ÷астково розмокати ó вод³. Прак-
ти÷но н³ÿк не взаємод³є з солÿною кислотою. Ще ниæ÷е йде пласт 
св³тло-с³риõ, о÷евидно, тóронсüкиõ вапнÿк³в з р³дкими, л³нзопод³б-
ними вклиненнÿми с³роãо кременю. Вапнÿки є щ³лüними порода-
ми, слабо роз÷инÿютüсÿ ó вод³. Порода некриõка. у ниæн³й ÷асти-
н³ присóтн³стü кремн³єво¿ ãалüки св³д÷итü про намиваннÿ пор³д на 
дн³ морÿ. Порода бóрõливо реаãóє ³з солÿною кислотою. Товщина 
пластó 25 м. Ниæ÷е попереднüоãо розташований шар девонсüкоãо 
п³сковика. Порода щ³лüна, некриõка, добре спресована, нероз÷ин-
на водою, не реаãóє на солÿнó кислотó. Товщина пласта — 25 м. 
Проанал³зóвавши законом³рн³стü розм³щеннÿ пласт³в ã³рсüкиõ по-
р³д та м³нерал³в в середн³й та ниæн³й те÷³ÿõ, ми моæемо зобрази-
ти ¿õ в таблицÿõ (див. таблиц³ 1 ³ 2), а такоæ ó сõем³ (див. сõема 1). 

Таблиця 1

ПОСЛІДОВНІСТь ПЛАСТІВ ГІРСьКИХ ПОРІД 
І МІНеРАЛІВ В СеРеДНІЙ ТеЧІЇ РІЧКИ ГОСТИННА

назви пластів Порода пласта Товща 
пласту

глибина 
залягання

ãрóнт рóõлÿк ³з орãан³кою 1 м до 1 м

сóãлинистий сóãлинки 5 м до 6 м

вапнÿковий л³тотамн³євий вапнÿк 2 м до 8 м

ãлинисто-п³щаний ãлина ³ п³сок 7 м до 15 м

п³сковий с³рий п³сковик 10 м до 25 м

конãломератний конãломерат 15 - 20 м до 45 м

мерãелüний мерãелü 20 м до 65 м
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Таблиця 2

ПОСЛІДОВНІСТь ПЛАСТІВ ГІРСьКИХ ПОРІД ТА 
МІНеРАЛІВ В НИжНІЙ ТеЧІЇ РІЧКИ ГОСТИННА

назва пластів Порода пласта Товща 
пласту

глибина 
залягання

ãрóнт рóõлÿк ³з орãан³кою 1 м до 1 м

сóãлинистий сóãлинки 5 м до 6 м

вапнÿковий л³тотамн³євий вапнÿк 2 м до 8 м

ãлинисто-п³щаний ãлина ³ п³сок 7 м до 15 м

конãломератний конãломерат 15 - 20 м до 45 м

п³сковиковий с³рий п³сковик 10 м до 25 м

мерãелüний мерãелü 35 - 40 м до 45 м

арã³л³товий темно-с³рий вапнис-
тий арã³л³т

20 м до 105 м

алеврол³тний алеврол³т 20 м до 125 м

вапнÿковий св³тло-с³рий вапнÿк 25 м до 150 м

п³сковиковий девонсüкий п³сковик 25 м до 175 м

Схема 1

ПОСЛІДОВНІСТь РОзТАШУВАННЯ ПЛАСТІВ  
ГІРСьКИХ ПОРІД І МІНеРАЛІВ  

У НИжНІЙ ТеЧІЇ РІЧКИ ГОСТИННА

умовні позначення

 ã³пc

 п³сок

 ãлина

 ãлина ³ п³сок

 конãломерат

 мерãелü

 арã³л³т

 алеврол³т

 вапнÿки

 п³сковик
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Àнал³зóю÷и дан³ щодо швидкост³ те÷³¿ р³÷ки, моæна з óпев-
нен³стю сказати, що Гостинна — р³внинна р³÷ка, бо швидк³стü 
¿¿ те÷³¿ незна÷на ³ практи÷но не зм³нюєтüсÿ в³д витокó до ãирла. 
у верõн³й та середн³й те÷³¿ р³÷ка прот³кає кр³зü полÿ та низин-
н³ болота, наõил рóсла незна÷ний, томó швидк³стü те÷³¿ становитü  
0,15 - 0,2  м/сек. у ниæн³й те÷³¿ р³÷ка вр³заєтüсÿ в Дн³стровсüкий 
канüйон, томó тóт дещо зростає ¿¿ швидк³стü, проте в пор³внÿнн³ 
з ³ншими вона є малою ³ становитü 0,2 - 0,3 м/сек. На р³÷ц³ практи÷-
но в³дсóтн³ пороãи, бистрини та водоспади. Б³лÿ витокó Гостинно¿ 
перес³÷на витрата води в середнüомó становитü б³лÿ 0,0006 м3/сек. 
у верõн³й те÷³¿, прийнÿвши рÿд приток, витрата води р³÷ки зрос-
тає до 0,012 м3/сек. у середн³й те÷³¿ р³÷ка прот³кає кр³зü л³си та 
полÿ Тлóмацüкоãо та ÷астково Городенк³всüкоãо район³в. Тóт вона 
приймає 3 притоки, внасл³док ÷оãо перес³÷на витрата води зрос-
тає до 0,09 м3/сек. у ниæн³й те÷³¿ в р³÷кó впадаютü потóæн³ при-
токи карстовоãо та болотÿноãо тип³в æивленнÿ. Внасл³док цüоãо ви-
трата води становитü близüко 0,32 м3/сек. Щосекóнди р³÷ка вкидає 
в Дн³стер 0,8 м3/cек води. Таким ÷ином, проанал³зóвавши дан³ про 
витратó води та ст³к р³÷ки за сезонами, моæемо зобразити ¿õ в та-
блиц³ (див. таблицÿ 3). 

Таблиця 3

ПеРеСІЧНІ ВИТРАТИ ВОДИ В РІЧцІ ГОСТИННА
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01
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01

1
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01
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77
76

0
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83

87
43
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10
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11
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0,
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0,
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43
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33
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4
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53
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48
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Вздовæ те÷³¿ р³÷ок вид³лено основн³ б³отопи ³ стац³¿. у верõн³й 
те÷³¿ це аãроценози, низинн³ болота, волоã³ лóки. у середн³й те-
÷³¿ — полезаõисн³ л³сосмóãи, аãроценози, óрбан³сти÷н³ ландшаôти. 
у ниæн³й те÷³¿ — ãрабово-дóбов³ л³си (æерднÿки) в³ком до 40 - 60 
рок³в. ßкщо деталüн³ше проанал³зóвати ц³ типи б³отоп³в за ôло-
ристи÷ним складом, то в меæаõ аãроценоз³в вид³лÿємо б³дн³ ó ви-
довомó в³дношенн³ ô³тоценози, бо тóт людина ³нтенсивно вирощóє 
окрем³ види кóлüтóр, а рештó праãне знищити меõан³÷но або шлÿ-
õом внесеннÿ пестицид³в.

рослинн³стü волоãиõ лóк баãатша; тóт ó стрóктóр³ трав’ÿнисто¿ 
рослинност³ вираæена ÿрóсн³стü. Переваæно це р³знотравно-бобово-
злаков³ лóки, де зóстр³÷аємо понад 45 вид³в трав: пир³й повзó÷ий, 
осока омсüка, тонкон³ã лóãовий, щó÷ник дернистий, кострицÿ пóр-
пóрна, конюшина повзó÷а, люцерна серповидна, ÷ина лó÷на, в’ÿз³лü 
барвистий, синÿк пóрпóрний ³ рÿд ³ншиõ вид³в.

Низинн³ болота — рÿска, сôаãнóм, валер’ÿна л³карсüка, м’ÿта 
довãолиста, м’ÿта перцева, водÿний перецü, калюæницÿ, стр³ло-
лист, о÷ерет, роã³з та ³нш³. 

Полезаõисн³ л³сосмóãи: штó÷но створен³ насадæеннÿ в 25 - 30 рÿ-
д³в, де серед деревниõ пор³д вид³лÿютüсÿ так³ рослини: дóб ãо-
стролистий, дóб ÷ерещатий, клен татарсüкий, ÿсен, барõат амóр-
сüкий, липа серцелиста. Ç кóщ³в вид³лÿємо бóзинó ÷орнó, ãл³д, л³-
щинó, отинó сизó. ²з трав’ÿнистиõ — кóлüбабó л³карсüкó, ãрав³-
лат м³сüкий та ³нш³.

урбан³сти÷н³ ландшаôти — це м³сцÿ приватно¿ забóдови æи-
тел³в Городенки та с³л вздовæ р³÷ок. Переваæно представлен³ 
1 - 1,5 поверõовими æитловими бóдинками ³ ãосподарсüкими бóд³в-
лÿми, а такоæ парками, садами ³ присадибами. Öе зона ³нтенсив-
но¿ антропоãенно¿ д³ÿлüност³.

Перший ÿрóс ôормóє дóб ÷ереш÷атий, дóб скелüний ³ липа 
серцелиста. Дрóãий ÿрóс: ãраб, ÷ерешнÿ л³сова, в’ÿз, осика. Трет³й 
ÿрóс: ãоробина ÷ервонопл³дна, ãл³д. ×етвертий ÿрóс; л³щина, бóзи-
на ÷орна, малина. П³дл³сок: маренка запашна, копитнÿк, п³дмарен-
ник м’ÿãкий, ãорлÿнка, зóбицÿ золотолиста. ßкщо проанал³зóвати 
тваринний св³т басейнó р³÷ок, то моæемо сказати, що ó видовомó 
в³дношенн³ сóõопóтн³ б³отопи по береãаõ р³÷ок доситü неоднор³дно 
орãан³зован³. Так, в меæаõ аãроценоз³в, розташованиõ вздовæ те÷³¿ 
р³÷ок за три роки нашиõ досл³дæенü в р³зн³ пори рокó, нами ви-
ÿвлено близüко 90 вид³в õребетниõ тварин. Ç ниõ 59 вид³в птаõи, 
20 — ссавц³, 3 — плазóни, 6 вид³в — земноводн³. Çаãалüна ãóстота 
населеннÿ б³оценозó даноãо б³отопó вваæаєтüсÿ середнüою ³ коли-
ваєтüсÿ в³д 458 особин/км2 вл³ткó до 248 особин/км2 взимкó. Таке 
зниæеннÿ ÷иселüност³ поÿснюєтüсÿ м³ãрац³ÿми баãатüоõ вид³в пта-
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õ³в на п³вденü ³ впаданнÿм в анаб³оз плазóн³в ³ земноводниõ. Серед 
птаõ³в за ãóстотою населеннÿ переваæатü ãрак, ãоробецü полüовий, 
мартин озерний, ãалка, сорока, в³всÿнка зви÷айна, зеленÿк, коно-
плÿнка, ãоробецü домовий. Серед ссавц³в: пол³вка рóда ³ пол³вка 
с³ра. Ìало÷иселüними вваæаютüсÿ так³ види: лóнü лóãовий, лóнü 
полüовий, сорокопóт с³рий, дербник, щебрик полüовий. у меæаõ 
волоãиõ ³ сóõиõ лóк бóло виÿвлено 89 вид³в õребетниõ. Серед ниõ 
56 вид³в птаõ³в, 25 вид³в — ссавц³, 2 — плазóни, 6 вид³в — земно-
водн³. Гóстота населеннÿ б³оценозó коливаєтüсÿ в³д 420 особин/км2 

вл³ткó, до 490 особин/км2 восени, взимкó — 300 осо бин/ км2. у насе-
ленн³ вид³лÿємо так³ дом³нóю÷³ види: в³всÿнка зви÷айна, шпак зви-
÷айний, ãрак, коноплÿнка, ÷екан лóãовий, ãоробецü полüовий, щи-
ãолü. ²з р³дк³сниõ: лóнü лóãовий, к³б÷ик, дерка÷, пастóшок та ³нш³. 
ßкщо проанал³зóвати тваринний св³т низинниõ бол³т, то тóт виÿв-
лено 96 вид³в õребетниõ. Ç ниõ 69 вид³в — птаõи, 18 вид³в — ссав-
ц³, 3 види — плазóни, 6 вид³в — земноводн³. Çаãалüна ãóстота на-
селеннÿ тварин б³оценозó становитü 890 особин/км2 п³д ÷ас веснÿ-
ниõ м³ãрац³й, 670 особин/км2 — вл³ткó, 700 особин/км2 — восени, 
180 особин/км2 — взимкó. у населенн³ низинниõ бол³т вид³лÿємо 
так³ панóю÷³ види: ãрак, сорока, др³зд-ãоробинник, ãоробецü полüо-
вий, о÷еретÿнка велика, мартин озерний, лиска, криæенü. Ç р³д-
к³сниõ вид³в вид³лÿємо бекаса, бóãай÷ика, малó б³лó ÷аплю, ÷аплю 
рóдó, совó болотÿнó. Àнал³з тваринноãо св³тó полезаõисниõ л³со-
смóã дає нам ³нш³ резóлüтати. Тóт виÿвлено 98 вид³в õребетниõ тва-
рин. Ç ниõ 74 — птаõи, 20 — ссавц³, 1 — плазóн, 3 — земноводн³. 
Çб³лüшеннÿ к³лüкост³ вид³в пернатиõ поÿснюєтüсÿ зрó÷н³стю розта-
шóваннÿ л³сосмóã на стикó р³зниõ б³оãеоценоз³в. Çменшеннÿ вид³в 
амô³б³й поÿснюєтüсÿ в³дносною сóõ³стю м³сцевост³. Çаãалüна ãóс-
тота населеннÿ õребетниõ тварин висока вл³ткó ³ восени (в³дпов³д-
но 2060 особин/км2 ³ 1850 особин/км2). Взимкó цей показник р³зко 
спадає ³ становитü в³дпов³дно 260 особин/км2. Дом³нóю÷ими вида-
ми птаõ³в тóт вваæаютüсÿ зÿблик — 250 особин/км2, кропив’ÿнка 
с³ра — 220 особин/км2, в³в÷арик-ковалик — 180 особин/км2, соро-
ка — 130 особин/км2, др³зд-ãоробинник — 125 особин/км2. Ö³ види 
³ є найб³лüш зна÷ними в населенн³ л³сосмóã. Ìало÷иселüними вва-
æаютüсÿ ÿстрóб великий, ÷еãлок, к³б÷ик, æовна ÷орна, дÿтел зе-
лений, мóõоловка мала. В меæаõ населениõ пóнкт³в (óрбан³сти÷-
ниõ ландшаôт³в) нами виÿвлено 85 вид³в наземниõ тварин, з ниõ 
65 — птаõи, 18 — ссавц³ ³ 2 земноводн³. Çаãалüна ãóстота населен-
нÿ õребетниõ тварин висока: вл³ткó — 1800 особин/км2, восени — 
2150 особин/км2, взимкó — 1650 особин/км2. Дом³нантами є ãрак, 
ãалка, сорока, кропив’ÿнка с³ра, ãоробецü домовий, ãоробецü полüо-
вий. Висока концентрац³ÿ циõ вид³в ó населениõ пóнктаõ створює 
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високий ÷исловий показник населеннÿ. Баãато÷иселüними вваæа-
ютüсÿ так³ види: дÿтел сивий, дÿтел зелений, си÷ик-ãоробецü, бо-
рив³тер зви÷айний та ³нш³. ßкщо проанал³зóвати населеннÿ тварин 
ãрабово-дóбовиõ л³с³в ниæнüо¿ те÷³¿ р³÷ок, то тóт в³дм³÷ено 86 ви-
д³в. Ç ниõ птаõи — 59 вид³в, 20  вид³в — ссавц³, 3 види — плазó-
ни, 4 види — амô³б³¿. Сл³д вид³лити поÿвó такиõ вид³в ссавц³в ÿк 
кабан, косóлÿ, борсóк, ³ такиõ вид³в плазóн³в ÿк ãадюка зви÷айна 
³ вóæ водÿний. Çаãалüна ãóстота населеннÿ õребетниõ тварин ста-
новитü 356 особин/км2 — вл³ткó, 386 особин/ км2 — восени ³ 220 осо-
бин км2 — взимкó. Дом³нантами тóт вваæаютüсÿ зÿблик, синицÿ 
велика, кропив’ÿнка с³ра, в³в÷арик-ковалик, кропив’ÿнка ÷орноãо-
лова. р³дк³сними моæна вваæати шóл³кó ÷орноãо, п³дорлика мало-
ãо, лелекó ÷орноãо, к³б÷ика, совó с³рó, дÿтла малоãо, æовнó ÷орнó. 
ßкщо проанал³зóвати ôаóнó сóõопóтниõ õребетниõ, то зã³дно зоо-
ãеоãраô³÷ниõ даниõ ó вс³õ ландшаôтниõ ãрóпаõ переваæаютü пред-
ставники європейсüко¿ ôаóни (в³д 44,4% в óрбан³сти÷ниõ ландшаô-
таõ до 65% в аãроценозаõ). На дрóãомó м³сц³ ³дóтü види транспа-
леаркти÷но¿ ôаóни (до 25%). Третю позиц³ю пос³даютü види сиб³р-
сüко¿ ôаóни (5%). ² зовс³м незна÷н³ показники по ôаóн³ ³ населен-
н³ пос³даютü види аркти÷но¿, ãоларкти÷но¿, монãолüсüко¿ ³ серед-
земноморсüко¿ ôаóни. ßкщо проанал³зóвати тваринний св³т само¿ 
р³÷ки, то в силó активно¿ ãосподарсüко¿ д³ÿлüност³ за останн³ де-
сÿтил³ттÿ зб³днивсÿ видовий ³ к³лüк³сний склад ôаóни, а в м³сцÿõ 
впаданнÿ промисловиõ ³ побóтовиõ в³дõод³в ситóац³ÿ взаãал³ ка-
тастроô³÷на. Тóт ôакти÷но мертва пелаã³алü ³ бенталü. Àле все æ 
тóт моæна виÿвити ц³лий наб³р вид³в риб. рÿд окóнепод³бн³: йорæ 
³ йорæ-косар — в тиõиõ заводÿõ ниæнüо¿ те÷³¿, окóнü — в ниæ-
н³й те÷³¿. рÿд щóкопод³бн³: щóка зви÷айна — в ниæн³й те÷³¿. рÿд 
коропопод³бн³: сазан, ср³бний карасü, верõоводка, плотва, ãóнтера 
по вс³й те÷³¿, особливо в м³сцÿõ, де є ÿми ³ те÷³ÿ спок³йн³ша. рÿд 
в’юнопод³бн³: в’юн, щип³вка аз³атсüка — верõнÿ ³ середнÿ те÷³ÿ; 
п³скар — ниæнÿ те÷³ÿ. Всüоãо виÿвлено 12 вид³в к³стковиõ риб, ÷и-
селüн³стü ÿкиõ в р³÷ц³ доситü невисока.

м. Городенка
Далі буде
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ярослав ВороБецЬ

øРаìи на РоСI

дОЛЯ НЕ шКОдУВаЛа ЙОмУ  
стРаЖдаНЬ

Несприÿтлив³ побóтов³ óмови в дитинств³, непосилüна робота 
вденü ³ вно÷³ в п³дл³тковомó в³ц³ не кращим ÷ином позна÷алисÿ 
на здоров’¿ молодоãо Тараса. Навесн³ 1837 рокó, ще перебóваю÷и 
в стан³ кр³пака, Шев÷енко тÿæко заõвор³в. В³домий óкра¿нсüкий 
õóдоæник ²ван Сошенко, з ÿким Тарас познайомивсÿ п³д ÷ас малю-
ваннÿ статóй в л³тнüомó садó Петербóрãа, примóсив õлопцÿ лÿã-
ти в л³æко ³ викликав знайомоãо л³карÿ олекс³ÿ Жидовцова. Той, 
оãлÿнóвши õвороãо, порадив в³дправити йоãо в л³карню.

Ìолод³ дрóз³ Шев÷енка поклопоталисü перед товариством õó-
доæник³в ³ на з³бран³ 50 карбованц³в поклали Шев÷енка в однó ³з 
кращиõ петербóрзüкиõ м³сüкиõ л³каренü — в л³карню Ìар³¿ Ìаã-
далини (п³зн³ше л³карнÿ ³м. В³ри Слóцüко¿).

Про тó õворобó в автоб³оãраô³÷н³й пов³ст³ «Õóдоæник» Шев÷ен-
ко описóє: «В³с³м д³б юнак бóв непритомний — м³æ æиттÿм ³ смер-
тю. Дрóз³ щоденно приõодили до л³карн³, щоб дов³датисÿ ³ коæно-
ãо разó д³знавалисÿ, що õворий все ще перебóває в стан³ мареннÿ. 
Àле л³кóваннÿ, дбайливий доãлÿд, óваãа дрóз³в, молоде здоров’ÿ 
перемоãли».

Шев÷енко з новими силами беретüсÿ до óлюблено¿ справи, до 
нав÷аннÿ. Ìолодий õóдоæник, талант ÿкоãо визнавали найавтори-
тетн³ш³ представники æивописó та л³тератóри, на той ÷ас ще за-
лишавсÿ кр³паком. Настóпноãо рокó йоãо приÿтелü карл Брюллов 
намалював портрет поета Жóковсüкоãо. Çãодом цей портрет роз³-
ãрали в лотерею варт³стю 2500 карбованц³в. Çа ц³ ãрош³ óкра¿нсüк³ 
³ рос³йсüк³ дрóз³ 22 кв³тнÿ 1838 рокó викóпили Тараса з кр³пацтва.

Õлопецü поринає ó св³т õóдоæн³õ, л³тератóрниõ ³ наóковиõ ³н-
терес³в. В³н слóõає лекц³¿ в Петербóрзüкомó óн³верситет³, Àкадем³¿ 
мистецтв, В³лüномó економ³÷номó товариств³, медико-õ³рóрã³÷н³й 
академ³¿. В останн³й з ц³кав³стю вив÷ає пласти÷нó анатом³ю, де лек-
ц³¿ ÷итав один ³з засновник³в в³т÷изнÿно¿ анатом³¿ ³ õ³рóрã³¿ ²ллÿ 
Бóÿлüсüкий, óродæенецü ×ерн³ã³вщини.
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Нав÷аю÷исü в Àкадем³¿ мистецтв, 
Шев÷енко виÿвив себе не лише ÿк об-
дарований õóдоæник, а й ÿк таланови-
тий поет. На по÷аткó 1840 рокó в³н ви-
дав невели÷кó зб³ркó сво¿õ твор³в п³д 
назвою «кобзар».

«Сÿ маленüка книæе÷ка — п³зн³ше 
зазна÷ав ²ван франко — в³дразó в³дкри-
ла немов новий св³т поез³¿, вибóõла мов 
дæерело ÷исто¿ õолодно¿ води, заÿсн³ла 
нев³домою дос³ в óкра¿нсüк³м писüмен-
ств³ ÿсн³стю, простою ³ поети÷ною ãра-
ц³єю висловó».

Проте ó ц³ молод³ роки õвороби да-
вали ÷ас в³д ÷асó себе знати. На авто-
портрет³ 1839 - 1840 рок³в зобраæено 
õóдорлÿве молоде обли÷÷ÿ з запали-
ми о÷има, заãостреним носом. На нüо-
мó ÿскраво позна÷алисÿ сл³ди виснаæ-
ливо¿ õвороби.

у æовтн³ 1842 рокó Шев÷енко на па-
роплав³, що прÿмóвав до Стокãолüма, 
ви¿õав з Петербóрãа, в дороз³ тÿæко за-
õвор³в. у лист³ до в÷ителÿ Õарк³всüко¿ 
ã³мназ³¿ П. королüова в³д 18 листопада 
тоãо рокó в³н писав: «Так занедóæав, 
що ледве привезли мене в ревелü, там 
трошки о÷óнÿв. Õо÷ л³кар ³ ãоворитü, що 
«ни÷ево», одна÷е так кивне ãоловою, що 
аæ сóмно дивитüсÿ. Сüоãодн³ оце трош-
ки леãше стало, моæна õо÷ перо в рó-
каõ óдерæатü».

у 1845 роц³ Шев÷енко зак³н÷ив ака-
дем³ю мистецтв, д³ставши званнÿ «в³лü-
ноãо õóдоæника». ², не ÷екаю÷и поки 
йомó видадóтü атестат, по¿õав в укра¿-
нó. у æовтн³ 1845 рокó, перебóваю÷и на 
Полтавщин³, Шев÷енко зновó заõвор³в. 
Про те в³н писав: «Ç тоãо ÷асó, ÿк при-
¿õав ÿ в Ìирãород, н³ разó ще не виõо-
див з к³мнати. ß страшно простóдивсÿ, ¿дó÷и з Õорола ³, пов³рте, 
що знаменитий Ìирãород не має н³ л³карÿ, н³ аптеки…» Шев÷енко 
ще раз ви¿õав до Переÿслава ³ там, троõи п³дл³кóвавшисü ó зна-
йомоãо л³карÿ ³ дрóãа коза÷ковсüкоãо, вирóшив дал³ по укра¿н³.

з колекції  
володимира Карого

Тарас øевченко. 
гайдамаки. — Київ: 
ìолодь, 1964

Тарас øевченко. Твори 
в шести томах. Том 1. — 
Київ: дніпро, 1978
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Àле 24 ãрóднÿ тоãо æ рокó зновó тÿæко заõвор³в. В³н леæав не-
рóõомо, заплющивши о÷³, ваæко, з õрипотою, диõав. л³кар не в³д-
õодив в³д дрóãа: намаãавсÿ полеãшити йоãо страæданнÿ. Прийнÿв-
ши прописан³ коза÷ковсüким л³ки, Шев÷енко намаãавсÿ заснóти, 
але марно… Саме тóт п³д ÷ас õвороби, в невелик³й к³мнат³ при св³т-
л³ св³÷ки поет написав св³й славнозв³сний «Çапов³т»:

Поõовайте та вставайте,
кайдани порв³те,
² враæою злою кров’ю
Волю окроп³те — 

закликав ó нüомó поет.
В³домий в л³тератóр³ поет о. Àôанасüєв-×óæбинсüкий зãадóвав: 

«одóæóю÷и, поет бóв дóæе слабий, бл³дий ³ з поãоленою ãоловою 
п³слÿ недавнüо¿ пропасниц³».

ßскравим св³д÷еннÿм теплиõ по÷óтт³в Шев÷енка до своãо пере-
ÿславсüкоãо дрóãа, ÿкий по сóт³ врÿтóвав йоãо в³д смерт³, є в³домий 
в³рш «À. коза÷ковсüкомó», написаний óæе в орсüкомó óкр³пленн³ 
1847 рокó, в ÿкомó є так³ слова:

ой слóõай æе, м³й ãолóбе,
Ì³й орле-коза÷е!
ßк конаю ÿ в невол³,
ßк ÿ нóдæó св³том…

Тóãа за волею, за укра¿ною тÿæко краÿла Шев÷енкове серце. 
«²нод³ так мене нóдüãа на серце здавитü, що аæ запла÷ó» — писав 
Шев÷енко 20 ãрóднÿ 1847 рокó з орсüка до своãо приÿтелÿ, одно-
ãо ³з шести брат³в лазаревсüкиõ — Ìиõайла.

Весною тоãо рокó, мандрóю÷и по укра¿н³, Шев÷енко бóв затри-
маний æандармами 5 кв³тнÿ 1847 рокó, коли повертавсÿ до киє-
ва, б³лÿ переправи. у÷аст³ йоãо в кирило-Ìеôод³¿всüкомó товари-
ств³ сл³д÷³ не змоãли довести. однак в допов³дн³й шеôа æандарм³в, 
сõвален³й царем Ìиколою ², бóло сказано: «Õóдоæника Шев÷ен-
ка за складаннÿ обóрливиõ ³ ó вищомó стóпен³ зóõвалиõ в³рш³в, 
ÿк над³леноãо м³цним т³лом, призна÷ити рÿдовим в оренбóрзüкий 
окремий корпóс, з правом вислóãи, дорó÷ивши на÷алüствó встано-
вити найсóвор³ший наãлÿд, щоби в³д нüоãо н³ в ÿкомó раз³ не мо-
ãло виõодити обóрливиõ ³ паскв³лüниõ в³рш³в». осü так бóло оц³-
нено здоров’ÿ ³ приã³дн³стü поета, що ÷асто õвор³в.

Восени 1847 рокó в орсüк³й ôортец³ Шев÷енко заõвор³в, ÿк зазна-
÷ено в йоãо меди÷ниõ докóментаõ, на ревматизм. у лист³ в³д 11 ãрóд-
нÿ тоãо рокó до своãо знайомоãо пом³щика ³з ×ерн³ã³вщини Àндр³ÿ 
лизоãóба писав: «Бодай ³ вороãов³ моємó лютомó не довелосÿ так ка-
ратисü, ÿк ÿ тепер караюсü. ² до всüоãо треба бóло ще й занедóæатü, 
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восени мó÷ив мене ревматизм…» л³-
кóвав õвороãо тод³ штаб-л³кар ба-
талüйонноãо корпóсó кóзüма Боãо-
словсüкий. À ще невдовз³ п³слÿ спа-
лаõó ревматизмó, внасл³док поãано-
ãо õар÷óваннÿ, Шев÷енко заõвор³в 
на типовó длÿ засланц³в та в’ÿзн³в 
õворобó — цинãó ³ бóв шпитал³зо-
ваний ó лазарет. À настóпноãо рокó 
в³д р³зкоãо пекó÷оãо сонцÿ в спра-
ãл³й пóстел³ поета сп³ткала ще й не-
дóãа о÷ей, про що в³н теæ спов³щав 
в укра¿нó À. лизоãóбó.

² в прикасп³йсüкиõ степаõ бóли 
л³кар³, ÿк³ намаãалисÿ в м³рó сво-
¿õ сил ³ моæливостей полеãшити 
страæданнÿ Шев÷енка. В орсüк³й 
ôортец³³ м³сцевий л³кар, ãóманна, 
÷óйна людина Ìиõайло Àлексан-
др³йсüкий (родом теæ з ×ерн³ã³вщи-
ни) не лише надавав меди÷нó допо-
моãó, але й знайомив поета з новин-
ками õóдоæнüо¿ л³тератóри ³, ризи-
кóю÷и, поста÷ав йомó пап³р, ôар-
би, а приÿтелü Шев÷енка з м³сце-
во¿ Прикордонно¿ слóæби, ÷инов-
ник фед³р лазаревсüкий розпов³-
дав, що л³кар одерæóвав листи, па-
кóнки з книãами ³ все, що потр³бно 
бóло длÿ малюваннÿ поетов³. Саме 
в ãостÿõ в Àлександр³йсüкоãо Шев-
÷енко зóстр³÷авсÿ ³ з баталüйонни-
ми та ³ншими ãарн³зонними оô³це-
рами «ÿк ã³стü, а не рÿдовий».

Незваæаю÷и на сóворó заборо-
нó, Шев÷енко потай писав ³ малю-
вав. у засланн³ в³н створив ÷имало 
в³рш³в ³ к³лüка поем, зробив баãато малюнк³в, портрет³в. Шев÷ен-
ко ãлибоко сóмóвав за р³дним краєм, сво¿м народом. «ßк зãадаю 
що-небóдü про нашó б³днó укра¿нó, то слüози так ³ закапаютü ³з 
стариõ о÷ей» — ÷итаємо в одномó з йоãо лист³в.

о доле моÿ! Ìоÿ кра¿но!
коли ÿ вирвóсü з ц³¿ пóстин³? — 

ãоворитü поет ó в³рш³ «À. коза÷ковсüкомó».

з колекції  
володимира Карого

Тарас øевченко. графіка. — 
Київ: ìистецтво, 1964

øевченківський словник. 
в двох томах. Том 1. — Київ: 
головна редакція уРЕ, 1978
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Сó÷асна медицина наóково обґрóнтóвала, ÿк зãóбно впливаютü 
на здоров’ÿ так зван³ веãетативн³ емоц³¿. Тóãа, сóм, приãн³÷ен³стü, 
самотн³стü ó поєднанн³ з нестерпними óмовами æиттÿ в солдат-
сüкиõ казармаõ п³дто÷óвали орãан³зм Шев÷енка.

у кв³тн³ 1855 рокó в³н писав конôеренц-секретарю Àкадем³¿ Ва-
силю Гриãорови÷ó: «ревматизм мене швидко рóйнóє». Öÿ õвороба, 
ÿк в³домо, ãризе сóãлоби, а кóсає серце. Так сталосÿ ³ з Шев÷енком, 
ó ÿкоãо ревматизм óскладнивсÿ вадою серцÿ ³ ãострою серцевою 
недостатн³стю. Дрóз³ поета робили все моæливе, щоб полеãшити 
йоãо тÿæкó долю, вс³лÿко допомаãали йомó моралüно ³ матер³алüно.

Õворомó поетов³ намаãавсÿ вс³лÿко допомоãти ординатор ново-
петровсüкоãо п³вãосп³талю олександр лебедєв. у 1851 роц³ працю-
вав в³н л³карем каратаóсüко¿ експедиц³¿, в ÿк³й брав ó÷астü ³ Шев-
÷енко, забравши йоãо на деÿкий ÷ас ³з óмов солдат÷ини, дорó÷ив-
ши йомó замалüовóвати краєвиди п³д ÷ас експедиц³¿.

À коли, нарешт³, помер «коронований æандарм» Ìикола ², низ-
ка представник³в проãресивниõ д³ÿ÷³в кóлüтóри й мистецтва ро-
с³йсüко¿ ³мпер³¿, в першó ÷ерãó, óкра¿нсüка ³нтел³ãенц³ÿ, домоãли-
сÿ зв³лüненнÿ Шев÷енка ³з засланнÿ.

у 1855 роц³ Шев÷енко заõвор³в на виснаæливó малÿр³ю. В лис-
т³ до Брон³слава Çалесüкоãо в³д 25 вереснÿ тоãо æ рокó в³н з цüо-
ãо приводó писав: «… вернóвшисü ³з Õанта-Баби, витримав порÿд-
ний пароксизм лиõоманки». Öе заõворюваннÿ, окр³м ³ншиõ страæ-
данü, дедал³ силüн³ше враæало ³ серце поета.

Çв³лüненнÿ ³з засланнÿ в³дбóлосÿ «21 ÷ервнÿ 1857 рокó в 11 ãо-
дин ранкó» — так записано в щоденникó Тараса Шев÷енка. у не-
вол³ в³н пров³в 10 рок³в 3 м³сÿц³ ³ 27 дн³в. Дал³ бóли Àстраõанü, 
Ниæн³й Новãород, де, о÷³кóю÷и дозволó на поверненнÿ в Петер-
бóрã, з 20 вереснÿ 1857-ãо до 10 березнÿ 1858 рокó Шев÷енко зó-
стр³всÿ з баãатüма сво¿ми дрóзÿми.

П³слÿ двотиæневоãо перебóваннÿ в Ìоскв³ Шев÷енко потÿãом ви-
¿õав до Петербóрãа, де в³н зóпинивсÿ в своãо давнüоãо дрóãа Ì. ла-
заревсüкоãо, а зãодом оселивсÿ в доситü незрó÷номó бóдинкó Àка-
дем³¿ мистецтв. Àле в³н ãоворив: «Нарешт³ ÿ маю м³сце длÿ робо-
ти ³ моæó написати на дверÿõ «Ш».

Вл³ткó 1859 рокó Шев÷енко по¿õав в укра¿нó. В³н побóвав на 
×ерн³ã³вщин³, ×еркащин³. Çóстр³÷авсÿ з кр³паками, пансüкими слó-
ãами, роб³тниками цóкроварн³, ÷итав ¿м сво¿ твори. 12 ÷ервнÿ поет 
при¿õав до Переÿслава, зóпинивсÿ ó своãо давнüоãо приÿтелÿ, л³-
карÿ À. коза÷ковсüкоãо, óве÷ер³ ловили рибó на Дн³пр³, милóвалисÿ 
тиõою óкра¿нсüкою н³÷÷ю з м³р³адами з³рок на ÷истомó небосõил³.

À здоров’ÿ ó поета лишалосÿ дедал³ менше. Õóдоæник В. ко-
валüов п³слÿ ¿õнüо¿ зóстр³÷³ писав: «ß бóв враæений йоãо зовн³ш-
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н³стю: це вæе не той широкопле÷ий, 
кремезний, рóсÿвий ÷олов³к ó с³ромó 
сюртóц³, ÿкоãо ÿ знав колисü. Перед³ 
мною бóв зовс³м сõóдлий, лисий ÷о-
лов³к, без кровинки на йоãо обли÷÷³… 
ß мало не заплакав».

Побóвав Тарас ³ ó сво¿й кирил³в-
ц³. Про цей при¿зд зãадóвав йоãо дво-
юр³дний брат Варôолом³й Шев÷енко 
(єдиний писüменний роди÷ Тараса, ÷е-
рез ÿкоãо р³дн³ брати ³ сестри пере-
писóвалисü з ним ³ м³æ собою) зãадó-
вав: «Тарас закватирóвав ó мене, поки 
дóмав пробóти на укра¿н³. «Так, так, 
братикó — ãоворив Тарас — ó тебе, 
ó тебе бóдó, бо на вс³й свÿт³й укра¿н³ 
н³де ³ н³ в коãо не бóде мен³ так тепло, 
ÿк в тебе.» В той ÷ас Тарас проæив 
ó мене м³сÿц³в зо два. Öе бóло останнє 
ãостюваннÿ йоãо в мене ³ на укра¿н³. 
Не довелосÿ вæе б³лüше нам поба÷и-
тисü. Не так æдалосÿ, та так сталосÿ».

у Петербóрз³, кóди повернóвсÿ 
поет, здоров’ÿ йоãо р³зко поã³ршилосü. 
Насл³дки дистроô³¿ ³, ãоловним ÷ином, 
ревматизм, дедал³ давалисÿ взнаки. 
23 листопада 1860 рокó в³н звернóв-
сÿ до л³карÿ Едóарда Бар³ — ордина-
тора петербóрзüко¿ л³карн³ св. Ìар³¿ 
Ìаãдалини — ³з скарãою на силüний 
б³лü ó ãрóдÿõ. л³кар óваæно оãлÿнóв 
õвороãо, вислóõав серце й леãен³ — 
³ споõмóрн³в. Призна÷ивши л³кóван-
нÿ, порадив не виõодити з домó, вес-
ти спок³йний спос³б æиттÿ. В останн³ 
м³сÿц³ æиттÿ Тараса Гриãорови÷а л³-
кóвав Павло крóневи÷, обдарований 
л³кар, товариш поета по засланню.

Õóдоæников³ лєсковó, ÿкий в³дв³д-
óвав Шев÷енка на квартир³ в Àкаде-
м³¿ мистецтв в к³нц³ с³÷нÿ 1861 рокó, 
п³слÿ довãиõ роздóм³в поет сказав: 
«от ÿкби до весни дотÿãти! Та на 

ìирослав ìамчак. Тарас 
øевченко і флот. — Снятин: 
ПрутПринт, 2010

цікаві оповідки зі 
«Щоденника» Тараса 
øевченка / упоряд. 
о. ìельниченко. — чернівці: 
Букрек, 2013 

з колекції  
володимира Карого
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укра¿нó… Там моæе б ще õо÷ трош-
ки подиõав».

В³д÷óваю÷и близüкий к³нецü, поет 
написав 14 лютоãо св³й останн³й пе-
редсмертний в³рш «×и не покинóтü 
нам, небоãо» — зверненнÿ до Ìóзи 
з дрóæн³ми прощалüними словами, 
сповненими безм³рно¿ дóшевно¿ тóãи:

×и не покинóтü нам, небоãо,
Ìоÿ сóс³донüко óбоãа,
В³рш³ н³к÷емн³ в³ршóватü,
Та знаõодитüсÿ риштóватü
Воли в далекóю дороãó,
На той св³т, дрóæе м³й, до Боãа,
По÷им÷икóєм спо÷иватü.
Втомилисÿ ³ п³дтопталисü,
² розóмó таки набралисü,
Той бóде з нас! — õод³мо спатü,
Õод³мо в õатó спо÷иватü…

Õворомó необõ³дна бóла серйоз-
на меди÷на допомоãа. Çавæди скром-
ний ³ невибаãливий, Шев÷енко зрештою дав зãодó лÿãти в л³карню. 
Дрóз³-õóдоæники ³ л³кар³ з³йшлисÿ на влаштóванн³ в Ìаксим³л³-
ан³всüкó л³карню, де бóли зрó÷н³ к³мнати за не дóæе високó ц³нó. 
Àле поки вир³шóвали р³зн³ ôормалüност³ (дозволи, пошóки кошт³в 
тощо), тóрботи бóли вæе зап³зн³л³. Життÿ поета зãасало. В н³÷ з 24 
на 25 лютоãо ó Шев÷енка бóв тÿæкий серцевий пристóп. В³н си-
д³в на л³æкó ³ напрóæено диõав. Додаласü ще й застóда. «Все це 
не давало йомó лÿãти», — зãадóвав о. лазаревсüкий, ÿкий прий-
шов тод³ до нüоãо.

25 лютоãо, на денü народæеннÿ поета, надõодили прив³таннÿ 
óлюбленомó поетов³ з побаæаннÿм здоров’ÿ ³ щастÿ. Ç õвилюван-
нÿм слóõав Шев÷енко ц³ коротк³ посиланнÿ. «Спасиб³, що не забó-
ваютü», — шепот³в знесилений поет.

Вно÷³ в³н н³би задр³мав. Àле близüко 5 ãодини раптом п³дв³всÿ 
з л³æка, запалив св³÷кó ³, тримаю÷исü за ст³ни, вийшов з к³мна-
ти. Éомó заõот³лосÿ побóти ó сво¿й майстерн³. В³н спóстивсÿ ÷а-
вóнними ãвинтовими сõодами, на митü зóпинивсÿ, поõитнóвсÿ, 
скрикнóв ³ ваæко впав на п³длоãó. П³днÿли йоãо мертвим. Öе ста-
лосÿ о 5 ãодин³ 30 õвилин ранкó 26 лютоãо (10 березнÿ за новим 
стилем) 1861 рокó.

у ôондаõ Öентралüноãо дерæавноãо арõ³вó збер³ãаєтüсÿ ори-
ã³нал л³карсüкоãо св³доцтва про õворобó ³ смертü Т. Г. Шев÷енка:

ìикола Савчук. Тарас 
øевченко на землі 
Коломийській. — івано-
Франківськ: галичина, 1991

з колекції  
володимира Карого
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Свідоцтво
Видано с³є про те, що академ³к Тарас Шев÷енко, 47 рок³в в³д 

родó, давно óæе заполонений орãан³÷ним розладом пе÷³нки ³ серцÿ 
(Вада орãан³÷на пе÷³нки ³ серцÿ); в останн³й ÷ас розвиласü водÿна 
õвороба (Г³дрокс), в³д ÿко¿ в³н ³ помер сüоãо 26 лютоãо. С-Петербóрã, 
лютоãо 26 ÷исла 1861 рокó.

Оригінал підписав: Доктор едуард Барі.
Ординатор при лікарні св. Марії Магдалини.
Достовірність копії сії з дійсним свідченням доктора еду-
арда Барі з застосуванням печатки поліції імператорської 
Академії мистецтв. Лютого, 27 дня 1861.
Поліцмейстер Академії, капітан І рангу Набатов.

Сó÷асна меди÷на наóка óто÷нила д³аãноз, встановлений ó 1861 
роц³ л³карем Е. Бар³: передсмертною õворобою Шев÷енка бóла ор-
ãан³÷на декомпенсована вада серцÿ третüоãо стóпенÿ, цироз пе÷³н-
ки ³ асцит. Смертü настала внасл³док парал³÷ó серцÿ, зóмовленоãо 
õрон³÷ною серцево-сóдинною недостатн³стю.

л³кóвали Шев÷енка в³дпов³дно до р³внÿ медицини тоãо ÷асó. ×и 
моæна бóло врÿтóвати Тараса Гриãорови÷а, застосовóю÷и методи 
сó÷асно¿ медицини? «Ìедицина нашиõ дн³в з моãóтн³ми л³кóвалü-
ними засобами, безпере÷но, продовæили б æиттÿ великоãо кобза-
рÿ, але ненадовãо, — надто вæе велико¿ ³ непоправно¿ шкоди за-
вдали здоров’ю нестерпн³ тÿæк³ óмови йоãо æиттÿ — óв’ÿзненнÿ, 
засланнÿ, солдат÷ина» — так писав в³домий в укра¿н³ õ³рóрã ³ шев-
÷енкознавецü, проôесор Ìиõайло Сидорови÷ коломой÷енко ó кни-
з³ про кобзарÿ «у кол³ дрóз³в» (1982).

На завершеннÿ, зам³стü висновк³в нашоãо нарисó, зак³н÷имо оц³н-
кою вели÷³ поета, õóдоæника ³ особи Тараса Шев÷енка словами ³н-
шоãо кориôеÿ óкра¿нсüко¿ ³ св³тово¿ л³тератóри, наóки ³ кóлüтóри:

«В³н бóв сином мóæика ³ став володарем в царств³ дóõа. В³н бóв 
кр³паком ³ вказав нов³, св³тл³ ³ в³лüн³ шлÿõи проôесорам, книæ-
ним ó÷еним. Десÿтü л³т в³н томивсÿ п³д ваãою рос³йсüко¿ солдат-
сüко¿ мóштри, а длÿ вол³ рос³¿ зробив б³лüше, ÿк десÿтü перемоæ-
ниõ арм³й.

Долÿ пересл³дóвала йоãо в æитт³, ск³лüки лиш моãла, та вона 
не змоãла перетворити золото йоãо дóш³ ó рæó, ан³ йоãо любов³ до 
людей в ненавистü ³ поãордó, а в³рó в Боãа ó знев³рó ³ песим³зм.

Долÿ не шкодóвала йомó страæданü, але й не поæал³ла вт³õ, що 
били ³з здоровоãо дæерела æиттÿ.

Найкращий ³ найм³цн³ший скарб долÿ дала йомó лише по смер-
т³ — невмирóщó славó ³ всерозкв³таю÷ó рад³стü, ÿкó в м³лüйон³в 
людсüкиõ сердецü все наново збóдæóватимóтü йоãо твори». 

²ван франко.

м. Снÿтин
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Богдан куПчинсЬкий 

Наша ЛюбОВ І сВЯтИНЯ 
(Про пам’ятник тарасові шевченку  

в тишківцях)
Він був сином мужика — і став 
володарем у царстві духа.

Він був кріпаком — і став велетнем 
у царстві людської культури.

Іван Франко

уæе перш³ дрóкован³ твори Шев÷енка вразили «просв³тÿн» ав-
стр³йсüкиõ Тишк³вц³в вибóõом поети÷но¿ сили, красою мови, моãóт-
н³стю образó та дóмки, палкою любов’ю до знедоленоãо людó, до 
знедоленоãо краю, до знедолено¿ укра¿ни. Öе розкр³па÷ена воле-
любна дóша поета, з³бравши всю скорботó, вс³ бол³, вс³ спод³ваннÿ 
³ всю поез³ю своãо п³д’ÿрменноãо народó, заãоворила йоãо словом, 
йоãо в³рою, йоãо над³ÿми, йоãо нескореною правдою.

усе в Тараса Шев÷енка, по÷инаю÷и з назви йоãо першо¿ зб³рки 
поез³й «кобзар», ³де в³д ãлибини народноãо æиттÿ, в³д знаннÿ народ-
ниõ õарактер³в, в³д проникненнÿ в кор³ннÿ ³стор³¿ народó ³ в пер-
воцв³т йоãо п³сенно¿ твор÷ост³.

Тишк³вц³ ще з 80-õ рок³в Õ²Õ ст. бóли добре об³знан³ з твор-
÷³стю кобзарÿ. В цüомó сел³, напевно єдиномó в укра¿н³, д³ÿло ÷о-
тири (!) ÷италüн³ «Просв³ти» — ó власниõ бóд³влÿõ з театралüни-
ми сценами ³ великими б³бл³отеками. Àктивне просв³тÿнсüке æит-
тÿ тóт вирóвало з 1885 рокó — ÷асó заснóваннÿ першо¿ ÷италü-
н³ 1. Незм³нним орãан³затором та ãоловою ÷италенü до вибóõó Пер-
шо¿ св³тово¿ в³йни бóв м³сцевий пароõ, патр³от-просв³тителü о. Çе-
нон Шóõеви÷ 2.

Селÿни Тишковецü вив÷али напам’ÿтü безсмертн³ твори поета, 
в³ддавали ваæко зароблен³ крейцари, щоб придбати Шев÷енк³в пор-
трет ³ «кобзарÿ», а кóпивши, збер³ãали ¿õ ÿк найдороæ÷³ рел³кв³¿. 
Çа «кобзарем» ¿õн³ д³ти в÷илисü ÷итати. ² недарма тоãо÷асна пре-
са писала: «Тишк³вц³ — нац³оналüно св³доме, баãате, добре заãос-
подарüоване село, перлина пов³тó. На це село р³внÿлисÿ, з нüоãо 
брали приклад. Тишк³вцÿми ãордиласü ц³ла околицÿ».

ßк св³д÷атü арõ³вн³ матер³али, великий вклад в попóлÿризац³ю 
твор³в Т. Шев÷енка в Гали÷ин³ вн³с óродæенецü Тишк³вц³в — про-
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ôесор Володимир Шóõеви÷ 3. Àктивний д³ÿ÷ товариства «Просв³-
та» 4, ÷лен Товариства ³м. Шев÷енка 5, ãолова товариств «Боÿн» та 
«рóсüка Бес³да» 6. Володимир Шóõеви÷ вõодив в óс³ óкра¿нсüк³ 
ãромадсüк³ ком³тети з³ свÿткóваннÿ юв³ле¿в Т. Шев÷енка ó лüво-
в³, видавництв³ книã, календар³в «Просв³ти», виãотовленн³ портре-
т³в, лист³вок та бюст³в великоãо кобзарÿ. На ц³й нив³ в³н проÿвив 
такó бóрõливó д³ÿлüн³стü, що це тема окремо¿ велико¿ моноãраô³¿ 7.

Çавдÿки В. Шóõеви÷ó Тишк³всüк³ «Просв³ти» ÷и не першими 
отримóвали нововидан³ книãи. у лüв³всüкомó арõ³в³, ó 348 ôонд³ 
«Просв³ти» м³ститüсÿ понад 200 стор³нок «Çв³ти, списки, листóван-
нÿ та ³нш³ матер³али про д³ÿлüн³стü ÷италенü Просв³ти в с. Тишк³в-
цÿõ 1885 - 1939 рр». Öе надзви÷айно ц³кав³ матер³али. Так от, пере-
ãлÿдаю÷и список книã в ÷отирüоõ ÷италüнÿõ села, ми бóли приєм-
но здивован³. Тóт на к³нецü 1913 рокó бóло 43 «кобзар³» — р³зниõ 
рок³в виданü. у 1908 р. ÷италüн³ №1 ³ №2 отримали ще й двотомн³ 
виданнÿ «кобзарÿ» п³д редакц³єю ². франка. Немоæливо перел³÷ити 
всю к³лüк³стü окремиõ виданü — «Гайдамаки», «Сон», «катерина», 
«Назар Стодолÿ», «² мертвим ³ æивим…» та баãато ³ншиõ. В репер-
тóар³ просв³тÿнсüкиõ õор³в бóли п³сн³: «Çапов³т», «Те÷е вода з п³д 
ÿвора», «Садок вишневий», «ой вмер старий батüко», «ßкби мен³ 
÷ереви÷ки», «реве та стоãне Дн³пр широкий», «Дóми мо¿ дóми», 
«×овен». Великим óсп³õом користóваласÿ вистава «Назар Стодо-
лÿ» 8. À аматори ÷италüн³ №2 (ки÷óр) п³д ÷ас етноãраô³÷но¿ ви-
ставки ó 1912 в коломи¿ за постановкó вистави «катерина» отри-
мали перше м³сце 9. До ре÷³, цю виставó тишк³всüк³ артисти ста-
вили в Городенц³ та обертин³ та баãатüоõ навколишн³õ селаõ. Öе, 
безóмовно, бóв великий óсп³õ тишк³в÷ан. Саме цю виставó «ка-
терина» бóло поставлено на по÷аткó 90-õ рок³в ÕÕ ст. в³дновле-
ним товариством «Просв³та» з ¿¿ невтомним ãоловою Г. П. кó÷³ркою. 

Такоæ в³дзна÷ó, що на заклик ãромадсüкоãо ком³тетó з³ зборó ко-
шт³в на бóд³вництво пам’ÿтника Т. Г. Шев÷енкó ó лüвов³ 1894 рокó 
активно в³дãóкнóлисü тишк³в÷ани 10. Çбереãлисü óн³калüн³ докó-
менти: «Виказ предмет³в ³ кошт³в æертвóваниõ в рокаõ 1892, 1893 
³ 1894 п³д кер³вництвом олüãи Шóõеви÷ на ôонд бóдови пам’ÿтника 
Т. Г. Шев÷енкó ó лüвов³» 11. у березн³ 1894 р. в ãазет³ «Д³ло» деталü-
но розпов³даєтüсÿ про в³дзна÷еннÿ циõ роковин. Голова «Боÿна» 
В. Шóõеви÷ п³д бóрõлив³ оплески пóбл³ки п³дн³с С. крóшелüницü-
к³й та о. Ìишóз³ лавров³ в³нки з синüо-æовтими стр³÷ками 12. Вар-
то зãадати ³ про ц³нний малüований портрет Шев÷енка, ÿкий м³с-
тивсÿ в õат³-÷италüн³ Просв³ти №1 ще з 80 рок³в Õ²Õ ст. Öе м³ã 
бóти портрет роботи корнила устиÿнови÷а. Всесв³тнüо в³домий õó-
доæник, близüкий роди÷ Шóõеви÷³в, ÷асто ãостював в Тишк³вцÿõ 13. 
Саме в³н в 1877 роц³ розписав óн³калüний 5-ти ÿрóсний Тишк³в-
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сüкий ³коностас 14. На превеликий æалü, цÿ безц³нна перлина са-
кралüноãо мистецтва найб³лüше знищена óæе в наш ÷ас. корни-
ло устиÿнови÷ першим серед ãалицüкиõ õóдоæник³в звернóвсÿ до 
твор³в кобзарÿ. Нав÷аю÷исü ó В³денсüк³й академ³¿ мистецтв, в³н 
познайомивсÿ з полüсüким писüменником Брон³славом Çалесüким, 
приÿтелем Т. Шев÷енка, що перебóвав разом з поетом на заслан-
н³. ßк св³д÷ив писüменник Ìикола устиÿнови÷, Çалесüкий прив³з 
з собою малюнки Шев÷енка, зокрема йоãо автопортрет. ознайо-
мившисü з цими творами кобзарÿ, корнило устиÿнови÷ створив 
полотна: «Шев÷енко на засланн³», «Ìар’ÿна-÷ерницÿ», «×ернецü», 
а такоæ портрет поета (1870 р.). Ö³ твори о÷евидно маютü дóæе ве-
ликó õóдоæню ц³нн³стü, бо æ написан³ п³д безпосередн³м впливом 
малюнк³в самоãо Шев÷енка 15.

На превеликий æалü, тишк³всüкий портрет Шев÷енка разом 
з портретами франка та козацüкиõ ãетüман³в заãинóв ó воãн³ п³д 
÷ас æаõливо¿ полüсüко¿ пациô³кац³¿ 4 æовтнÿ 1930 р. 16.

у вересн³ 1939 «нов³ ÷ервоно-
зорÿн³ визволител³» припинили 
в Тишк³вцÿõ д³ÿлüн³стü осеред-
к³в пол³ти÷ниõ парт³й, ãромад-
сüкиõ ³ кóлüтóрно-мистецüкиõ 
орãан³зац³й. Бóли проведен³ зм³-
ни в дерæавномó, ãосподарсüкомó 
³ сóсп³лüно-ãромадсüкомó сектор³. 
Ç проникненнÿм страшноãо вина-
õодó — «самоãонно¿ трóбки» бóло 
припинено ³ ôакти÷но зведено до 
нóлÿ антиалкоãолüний рóõ в сел³.

Ç приõодом б³лüшовик³в зак³н-
÷иласü працÿ «Просв³ти» в Тиш-
к³вцÿõ, одноãо з найб³лüш заслó-
æениõ товариств, перен³сши на 
соб³ весü тÿãар вороæиõ нашомó 
народó окóпац³й.

Сл³д заóваæити, що «Просв³та» 
серед найваæ÷иõ обставин зóм³-
ла виõовати тисÿ÷³ народниõ пра-
ц³вник³в, повниõ посвÿти ³ патр³о-
ти÷но¿ наснаãи в слóæ³нн³ своємó народов³ ³ томó сов³сно сповни-
ла своє завданнÿ в п³днесенн³ кóлüтóри ³ осв³ти серед найширшиõ 
мас óкра¿нц³в на слóæб³ Боãов³ ³ Батüк³вщин³. 

у цей æаõливий стал³нсüкий пер³од в³÷но актóалüними стали 
слова б³лüшовицüкоãо воæдÿ, що «заборона вшанóваннÿ Шев÷ен-

1952 рік
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ка бóла таким ÷óдовим, прекрас-
ним, на р³дк³стü щасливим ³ вдалим 
заõодом ³з то÷ки зорó аã³тац³¿ про-
ти óрÿдó…» 17.

À тепер перейдемо безпосереднüо 
до бóд³вництва пам’ÿтника Т. Г. Шев-
÷енкó в Тишк³вцÿõ ó 1952 роц³.

Ç попереднüо викладеноãо ба÷и-
мо, що тишк³в÷ани протÿãом баãа-
тüоõ десÿтк³в рок³в налеæно шанó-
вали своãо нац³оналüноãо ãен³ÿ. Çер-
на, пос³ÿн³ «Просв³тою», не пропали 
марно ³ недаремно один ³з колãосп³в 
ó Тишк³вцÿõ ó 1947 роц³ отримав на-
звó Шев÷енка 18.

Ç³ споãад³в ãолови с³лüради 
в Тишк³вцÿõ ó 1950 р. В. Ì. Ск³цü-
ка: «у 1950 р. в Тишк³вцÿõ бóло 
об’єднано два колãоспи ³м. Шев÷енка 
та ³м. ×апаєва в одне велике ãоспо-
дарство ³м. Шев÷енка. Головою кол-
ãоспó призна÷ено Ì. В. Брóса з рашкова, а мене ãоловою с³лüради. 
Тод³ бóла тенденц³ÿ ставити пам’ÿтники, так ÿк називавсÿ кол-
ãосп. Àле треба бóло з в³дпов³дною заÿвою звернóтисü за дозво-
лом ó райком. ß, ÿк ãолова с³лüради, написав такоãо листа, разом 
з³ мною йоãо п³дписав ². Ì. Шлемкеви÷ — директор Тишк³всüко¿ 
школи, в÷ителü óкра¿нсüко¿ мови та л³тератóри родом з Сераôин-
ц³в. Брóс цüоãо листа нав³др³з в³дмовивсÿ п³дписóвати… В³дпов³д³ 
ми ÷екали довãо, десü п³втора рокó. ² аæ в середин³ л³та 1951 рокó 
отримали в³д райкомó дозв³л на пам’ÿтник (р³шеннÿ Городенк³в-
сüкоãо райвиконкомó №205 в³д 16.08.1951 р. — к. Б.)

Шлемкеви÷ дав мен³ давню лист³вкó з Шев÷енком, ÿкий мав би 
бóти пам’ÿтник. ß йоãо в³дв³з до лüвова ³ дав на ôабриц³ майстров³ 
Ìиколишинó, ÿкий ³ зробив нам Шев÷енка то÷но за тим малюнком. 
(уæе тепер ми д³зналисÿ, що «майстер Ìиколишин» — це один 
з найв³дом³шиõ лüв³всüкиõ скóлüптор³в — Éосип Николишин, ÿкий 
тод³ працював на лüв³всüк³й керам³ко-склÿн³й ôабриц³. Пам’ÿтник 
Т. Г. Шев÷енкó — скóлüптóра 1,2 м ³з зал³зобетонó — к.Б.)

Наприк³нц³ 1951 р. пам’ÿтник з³ лüвова в Тишк³вц³ прив³з шо-
ôер В. Д. Ìорãан ³з завклóбом В. Д. Паращóком.

Öе¿ осен³ б³лÿ колãоспно¿ контори (в Грималюка) бóло залито по-
стамент. À навесн³ в березн³ 1952 р. пам’ÿтник бóло в³дкрито. По-
т³м мене знÿли з ãолови с³лüради» 19. До ре÷³, тод³ æ знÿто з поса-
ди ³ директора школи ². Ì. Шлемкеви÷а.

1953 рік
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ßк ба÷имо, радÿнсüка влада н³би й не заборонÿла Шев÷енка, 
але велик³ неприємност³ мали занадто ³н³ц³ативн³ ó справ³ вшанó-
ваннÿ óкра¿нсüкоãо пророка.

Дал³ под³¿ розвивалисü так. В 1960 - 1961 рр. конторó колãос-
пó перенесено до Гаôтóнÿка на Öиãан³вкó, а тóт, ó центр³ села, 
де пам’ÿтник, бóло в³дкрито дитÿ÷ий садок. Шев÷енко ще деÿкий 
÷ас постоÿв в дитÿ÷омó садкó, а зãодом з нев³домиõ при÷ин йоãо 
демонтóвали. Постамент роз³брали, а бюст перенесли на задв³рки 
садка, б³лÿ тóалет³в. 

Видовище бóло æаõливе — бюст Шев÷енка накрито ÷орним рó-
беро¿дом ³ обмотано колю÷им дротом. Так в³н простоÿв до 1969 рокó.

осü так любила ³ шанóвала «поета-революц³онера» радÿнсüка 
влада. В цüомó æ 1969 роц³ в районн³й ãазет³ бóла надрóкована 
невели÷ка статтÿ «Шев÷енко в кайданаõ» з ôотоãраô³єю. Ї¿ ав-
тор — молодий тишк³всüкий юнак, в майбóтнüомó в³домий ки¿в-
сüкий æóрнал³ст Василü олекс³йови÷ Ск³цüко. Статтÿ наробила ве-
ли÷езноãо переполоõó в парт³йниõ орãанаõ. Вæе зараз ãоворÿтü, 
що за ц³єю статтею стоÿли знан³ тишк³всüк³ патр³оти-пол³тв’ÿзн³ 
Ì. Ск³цüко, П. Çаводовсüкий, В. Бернин, ß. Д³дик та ². Петлüоõа. Та-
коæ є в³домост³, що óродæенецü Тишк³вц³в — ÷лен Сп³лки май-
стр³в народноãо мистецтва укра¿ни Д. ². Прони÷ особисто з цüоãо пи-
таннÿ бóв на прийом³ в ãолови Презид³¿ Верõовно¿ ради урСр. На 

æалü, ми не моæемо це зараз н³ 
п³дтвердити н³ спростóвати. Та 
п³слÿ циõ под³й ó Тишк³вц³ терм³-
ново ви¿æдæала велика парт³йна 
ком³с³ÿ з област³. ² на основ³ мо-
менталüно прийнÿтоãо р³шеннÿ 
²вано-франк³всüкоãо облвиконко-
мó №812/4 в³д 28.11.1969 р. в екс-
тренномó порÿдкó пам’ÿтник Шев-
÷енкó бóло перенесено б³лÿ ново¿ 
колãоспно¿ контори, збóдовано¿ 
в 1966 - 1967 рокаõ. роботи виконó-
вали майстри м³сцево¿ бóд³велüно¿ 
бриãади. Çа ¿õ споãадами, один раз 
вони стали св³дками, ÿк перший 
секретар райкомó парт³¿ ². к. Гри-
ãоренко кри÷ав на ãоловó колãос-
пó Ì. о. Тó÷ака: «коли ви вæе на-
конец поставите цüоãо õ..! — мен³ 
треба в³д÷итатисü».2005 рік
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² справд³, посп³õом зновó 
пам’ÿтник бóло встановлено не-
вдало. Низüкий постамент ó за-
т³нкó, з ÷асом в³н зар³с кóща-
ми — йоãо  зовс³м не бóло видно.

Нарешт³ з обраннÿм до кер³в-
ництва Тишк³всüкою с³лüсüкою ра-
дою в 1974 роц³ ². В. кóлü÷инсüко-
ãо длÿ пам’ÿтника Т. Г. Шев÷енкó 
настали кращ³ ÷аси.

Çа йоãо споãадами: «В 1974 роц³ 
до мене при¿õав дрóãий секретар 
райкомó парт³¿ Б. В. Пóõа, в³н тод³ 
бóв кóратором з кóлüтóри. ² ÿ по-
рóшив питаннÿ, що пам’ÿтник 
Т. Шев÷енкó не на м³сц³. Ìи по-
÷али шóкати в сел³, де йоãо моæ-
на встановити, щоб бóли верби, 
краєвиди. Нав³тü розãлÿдаласü 
ãреб лÿ м³æ першим ³ дрóãим ста-
вом. Àле зóпинилисü в центр³ села. 
Тóт, ó так званомó «Гóркал³», тре-

ба бóло провести баãато роб³т ³ вкласти зна÷н³ кошти — зробити 
дренаæ, поставити бетонн³ к³лüцÿ в³д дæерел, засипати ³ розр³в-
нÿти землю, зробити оãороæó. ß поãодивсÿ, бо тóт ³ так треба бóло 
провести блаãоóстр³й, ³ пристóпив до роботи. Силами села ³ м³с-
цевоãо колãоспó в 1975 - 1976 рр. це бóло зроб лено. особливо õо÷ó 
в³дзна÷ити с³лüсüкиõ майстр³в, ÿк³ за власним проектом зроби-
ли постамент, ÿкий ба÷ите сüоãодн³. Щира подÿка: Ì. В. кóп÷ин-
сüкомó, Ì. В. Бóрÿкó, П. Ì. Пострансüкомó та В. Ì. Паращóкó. В бе-
резн³ 1976 рокó пам’ÿтник Тарасов³ Шев÷енкó в Тишк³вцÿõ óро-
÷исто в³дкрито. Варто заóваæити, що ³ в цей пер³од, за споãадами 
ще æивиõ о÷евидц³в, перший секретар Городенк³всüкоãо райкомó 
парт³¿. ². к. Гриãоренко вкотре привселюдно нецензóрно висловлю-
вавсÿ про Т. Шев÷енка — ваæко зрозóм³ти, ÷им завинив поет пе-
ред комóнÿкою. В 1989 роц³ тими æ майстрами зновó кап³талüно 
в³дреставровано пам’ÿтник. кошти вид³лив м³сцевий колãосп, ãо-
лова Г. Т. Скорейко. ² осü так, пройшовши надзви÷айно ваæк³ ви-
пробóваннÿ, Тишк³вц³ маютü один з найкрасив³шиõ ³ найдавн³шиõ 
пам’ÿтник³в Т. Шев÷енкó на Городенк³вщин³ — однó з найÿскра-
в³шиõ в³зит³вок села. В наш ÷ас пам’ÿтником оп³кóєтüсÿ с³лüсüка 
рада, школа, с³лüсüке товариство «Просв³та» та СВк ³м. Шев÷ен-
ка. В школ³ реãóлÿрно на високомó мистецüкомó р³вн³ проводÿтü-

2012 рік
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сÿ Шев÷енк³вcüк³ ÷итаннÿ. Доброю традиц³єю останн³õ рок³в ста-
ли велелюдн³ м³тинãи ³ концерти — 22 травнÿ, в денü перенесен-
нÿ тл³нниõ останк³в поета на ×ерне÷ó ãорó.

Ìайбóтнє народó залеæитü в³д йоãо ставленнÿ до своє¿ ³стор³¿ 
та ¿¿ ãен³алüниõ творц³в, бо йоãо минóле найкоштовн³ший скарб на 
земл³.
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олександр каГлян, 
роман сМеречансЬкий, 

Іван Миронюк

У ЗмаГаННЯХ За дЕРЖаВУ 
ІСТОРІЯ У ПОШТІВКАХ ДО 100-РІЧЧЯ УСС

С³÷овий рóõ Гали÷ини по÷инавсÿ ó 1899 - 1900 рр. на Покóтт³ — 
з с³л Снÿтинщини та Городенк³вщини: Çаваллÿ, устÿ, ²лл³нц³в, То-
пор³вц³в та ³н. Çа÷инателем йоãо став син бóдил³всüкоãо пароõа ад-
вокат кирило Трилüовсüкий. Створеннÿ «С³÷ей» в³н приóро÷óвав до 
становленнÿ в óкра¿нсüкиõ селаõ тако¿ орãан³зац³¿, ÿка б наãадóва-
ла нашомó народов³ ³стори÷нó Çапор³зüкó С³÷. À додаткова проти-
поæеæна ролü «С³÷ей» в³дкрила ¿õ леãал³зац³ю в Àвстро-уãорщин³. 
Щоб пов’ÿзати «С³÷³» з запор³зüкою в³йсüковою традиц³єю, Три-
лüовсüкий вв³в ó об³ã званнÿ: кошовий, осавóл, писар, ÷етар та ³н. 
×лени «С³÷ей» зобов’ÿзан³ бóли носити п³д ÷ас с³÷овиõ свÿт широк³ 
стр³÷ки малиновоãо колüорó, а зãодом ³ ³ншиõ колüор³в ÷ерез пле-
÷е, на ÿкиõ бóв напис «С³÷» ³ назва населеноãо пóнктó.

Носити стр³÷кó кошовоãо ÷и осавóла — то бóла ÷естü не т³лü-
ки в «С³÷³», а й ó ãромад³, сел³. Так³ орãан³зац³¿ п³двищóвали на-
ц³оналüнó св³дом³стü. Спо÷аткó на Покóтт³, п³зн³ше на Бóковин³, 
а зãодом ó вс³й Гали÷ин³ вони розвинóлисÿ в широкó мереæó ор-
ãан³зац³й. у «С³÷аõ» óс³ бóли р³вними, ÿк р³вними бóли колисü ко-
заки на Çапор³ææ³. Не забóвали ³ про взаємодопомоãó.

Сл³д зазна÷ити, що дóæе великó роботó з орãан³зац³¿ с³÷овоãо 
рóõó проводили на Волин³ так зван³ ком³сар³ати уСС, ÿк³ займа-
лисÿ там потóæною просв³тницüкою д³ÿлüн³стю з óкра¿нсüким на-
селеннÿм Пол³ссÿ. Проводили роз’ÿснювалüнó роботó ³ нав÷аннÿ 
д³тей, в³дкривали óкра¿нсüк³ школи.

На Сõ³дн³й укра¿н³ с³÷ов³ стр³лüц³ з’ÿвилисÿ в с³÷н³ 1918 рокó, 
коли з полонениõ óкра¿нц³в-ãали÷ан бóв створений Галицüко-
Бóковинсüкий кóр³нü, ÿкий зãодом перейменóвали на 1-ий кóр³нü 
С³÷овиõ Стр³лüц³в, скоро÷ено (С.С.). о÷олив йоãо Євãен конова-
лецü — колишн³й австр³йсüкий оô³цер. À вæе 23 с³÷нÿ перша со-
тнÿ бóла в³дправлена на Полтавщинó проти б³лüшовицüкиõ в³йсüк. 
С.С. перебóвали в склад³ арм³¿ уНр ³ п³д÷инÿлисÿ С. Петлюр³ та 
óрÿдó респóбл³ки.

Ç розпадом Àвстро-уãорсüко¿ ³мпер³¿ в листопад³ 1918 р. уСС в³-
д³ãрало надзви÷айно ваæливó ролü в óтворенн³ Çаõ³дно-укра¿нсüко¿ 
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іллінці. Товариство «Січ»

Січовий з’їзд городенківського повіту

уСС — чета 4-ї сотні, 1916 р.
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Народно¿ респóбл³ки та укра¿нсüко¿ Галицüко¿ Àрм³¿ (уГÀ) — ар-
м³¿ ÇуНр. 

В нер³вн³й боротüб³ проти полüсüкиõ аãресор³в та ¿õ попл³÷ни-
к³в, уГÀ перейшла р³÷кó Çбрó÷ ³ об’єдналасÿ з арм³єю уНр. Бри-
ãада уСС продовæóвала воювати в склад³ уГÀ проти б³лüшови-
к³в та б³лоãвард³йц³в.

Представники уГÀ та уСС нав³тü вели переãовори з³ штабом 
Нестора Ìаõна про сп³лüн³ д³¿ проти б³лüшовик³в ³ ден³к³нц³в. В³-
домий в майбóтнüомó ÷есüкий арõеолоã, а тод³ старшина уСС ³ ар-
м³¿ уГÀ ²ван Борковсüкий, óродæенецü ×орт³вцÿ, бóв ó÷асником 
циõ домовленостей.

П³слÿ поразки уНр, ². Борковсüкий разом з ³ншими стр³лüцÿ-
ми уСС та уГÀ прорвавсÿ в склад³ ãрóпи ãенерала Àнтона крав-
са (бóковинсüкий н³мецü, старшина в арм³ÿõ ÇуНр та уНр) ÷ерез 
б³лüшовицüк³ та полüсüк³ заслони до ×еõослова÷÷ини в Н³мецü-
ке ßблонне. В резóлüтат³ проривó рештки нашоãо в³йсüка в серп-
н³ 1920 р. вв³йшли в м³сто Городенкó (Гали÷ина, Покóттÿ), де ¿õ 
теп ло зóстр³ли йоãо мешканц³. В Городенц³, ÿка вæе ц³лий р³к бóла 
п³д Полüщею, пройшов óкра¿нсüкий в³йсüковий парад з розãорнó-

уСС в Карпатах. 

Ю Буцманюк. на горі Кічерка 
в Славську. наклад Союзного 
Базару у львові-2587
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Перегляд Бригади уСС Президентом зунР 
др. Є. Петрушевичем

Етапна гімназія в Коші уСС. 
Світлина зроблена під фото-листівку, напис 
від руки на звороті — «видавець: комісаріат 
уСС у володимир-волинському»

Біля географічного центру Європи 
(закарпаття)четар (лейтенант) уСС

Світлина без авторства 
(стоять у мазепинках — 
старшини та підстаршини 
уСС)
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уСС, лев 
лепкий

уСС

лист уСС Романа до 
ìарії Коник в червні 
1918 з штампом 
1 українського 
стрілково-козацького 
артдивізіону

уСС і уга. Привіт від академіків з української бригади в  німецькому 
яблонному
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тими прапорами, ймов³рно, останн³й в ³стор³¿ укра¿нсüко¿ Галицü-
ко¿ Àрм³¿ на óкра¿нсüк³й земл³.

В ×еõ³¿ (Н³мецüкомó ßблонномó) бóло створено таб³р длÿ ³нтер-
нованиõ óкра¿нсüкиõ воÿк³в. ßк би не бóло ваæко на ÷óæ³й земл³ 
далеко в³д Батüк³вщини, але знаõодивсÿ ÷ас длÿ роботи, длÿ осв³ти 
³ длÿ в³дпо÷инкó. Баãато в³йсüковиõ продовæили свою осв³тó в ви-
щиõ ó÷бовиõ закладаõ ×еõ³¿.

В ц³ломó, укра¿нсüк³ С³÷ов³ Стр³лüц³ з³ãрали надзви÷айнó ролü 
ó бóд³вництв³ незалеæно¿ укра¿ни. Без ниõ дерæава просто не ³с-
нóвала б. коли розпадаласÿ Àвстро-уãорсüка ³мпер³ÿ ³ стало пи-
таннÿ здобóттÿ незалеæност³ Çаõ³дно¿ укра¿ни, саме уСС стало 
т³єю силою, ÿка забезпе÷ила óтвореннÿ ÇуНр в листопад³ 1918 р. 
³ саме уСС стала основою укра¿нсüко¿ Галицüко¿ Àрм³¿, ÿка бóла 
найб³лüш боєздатною ÷астиною Àрм³¿ уНр тоãо ÷асó. 

м. ки¿в-Городенка

уСС в øепетівці. липень 1918. Фото угрина-Безгрішного

Київ. галицький 
базар. Фото 
уСС ì. угрина-
Безгрішного, 
квітень 1918
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уСС пишуть 
листа до 
Бойової 
управи. Фото 
угрина-
Безгрішного, 
1918

український 
броневик у Києві

Бронепотяг уСС «вільна україна»

Сірожупанна дивізія
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øтаб нестора 
ìахна (іван 
Борковський 
був там на 
переговорах). 
з фотоархіву 
С. Пивоварова

Борковський іван, 
хорунжий уСС. 
з фотоархіву 
С. Пивоварова

лист від уСС 
Т. Кузика, 
що був 
у комісаріаті 
на волині, 
до Софії 
Слободян, 
з печаткою 
ì. гаврилка. 
Травень 1916

українська бригада в німецькому яблонному (чехословакія) 
вид табору. Фото поручн. С. Смолинського-Серія ка
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Марія Вуянко

підслухані дзвони

ЗаГадКа стаРОї табЛИЦІ
катедралüний Собор Свÿтоãо Воскрес³ннÿ уГкÖ — колишн³й 

костел оо. Єзó¿т³в — одна з найстар³шиõ кóлüтовиõ спорóд м³ста 
²вано-франк³всüка. В цüомó роц³ ãромадсüк³стü в³дзна÷атиме юв³-
лей ц³є¿ ³стори÷но¿ бóд³вл³. 

В³дносно дати прибóттÿ до Станиславова — ²вано-франк³всüка 
÷енц³в орденó Єзó¿т³в ³снóє к³лüка припóщенü: Т. Домбровсüкий вва-
æав, що монаõи з’ÿвилисÿ ó м³ст³ в 1691 -1700 рр.; на дóмкó À. Шар-
ловсüкоãо — ó м³æ÷асс³ 1713 -1722 ³ нав³тü ó 1717 - 1722 рр. На ще-
др³ кошти ôóндатор³в — власника м³ста Éосиôа Потоцüкоãо, ÿкий 
запросив єзó¿т³в до Станиславова, йоãо дрóæини В³ктор³¿ з лєщин-
сüкиõ Потоцüко¿ та ³ншиõ æертводавц³в ÷енц³ збóдóвали вели÷ний 
костел, перше óро÷исте Боãослóæ³ннÿ ó ÿкомó в³дбóлосÿ 1729 рокó. 
отæе, в³д ÷асó завершеннÿ бóд³вництва костелó минає 285 рок³в, ³, 
зви÷айно, за цей тривалий пер³од в³н неодноразово перебóдовóвав-
сÿ, ремонтóвавсÿ, реконстрóювавсÿ. ремонтно-реставрац³йн³ роботи 
зд³йснювалисÿ ÿк за теõн³÷но¿ необõ³дност³, так ³ ó зв’ÿзкó з ваæ-
ливими, «знаковими» под³ÿми ó æитт³ ãромади Станиславова. ²мена 
æертводавц³в, сóми кошт³в, витра÷ениõ на проведеннÿ роб³т тощо, 
ретелüно обл³ковóвалисÿ, але бóли в³дом³ переваæно людÿм, зац³-
кавленим ó виконанн³ замовленü. Найб³лüше прислóãовóвалисÿ до 
збереæеннÿ пам’ÿток ¿õ власники — митрополити, єпископи, насто-
ÿтел³ церков, що вистóпали ³н³ц³аторами ремонтно-реставрац³йниõ 
роб³т, а такоæ представники св³тсüко¿ влади, ÿк³ мали ó своємó роз-
порÿдæенн³ велик³ матер³алüн³ засоби та впливи. Щоразó проведен-
нÿ зна÷ниõ роб³т сóпроводæóвалосÿ ¿õ в³дзна÷еннÿм ÷ерез встанов-
леннÿ пам’ÿтниõ знак³в: це моãли бóти р³зноãо зм³стó написи, роз-
м³щен³ на каменÿõ, плитаõ, таблицÿõ, одв³ркаõ тощо, ³з зазна÷ен-
нÿм дат та ³мен ôóндатор³в. Длÿ оãлÿдó параô³ÿн, в³дв³дóва÷³в на-
писи переваæно вм³щóвали на виднот³. ² так³ пам’ÿтн³ знаки збере-
ãлисÿ практи÷но ó вс³õ õрамаõ Станиславова — ²вано-франк³всüка, 
на що звертали óваãó досл³дники ³стор³¿ м³ста.

Àло¿з Шарловсüкий ó сво¿й прац³ «Станислав³в ³ пов³т Станисла-
в³всüкий з поãлÿдó ³стори÷ноãо ³ ãеоãраô³÷но-статисти÷ноãо», вида-



151

н³й 1887 рокó, описóю÷и костел оо. Єзó¿т³в — сó÷асний катедралü-
ний Собор Св. Воскрес³ннÿ уГкÖ, зãадóвав про такий пам’ÿтний 
знак-таблицю. Досл³дник в³дзна÷ав: «Таблицÿ з написом латинсüким, 
розм³щена донедавна на õораõ, а встановлена там-таки в роц³ 1835 
за старости Ì³лüбаõера, подає 1732 р. ÿк р³к зак³н÷еннÿ бóд³вни-
цтва. Напис той, що бóв затертий п³д ÷ас реставрац³¿ тоãо костелó 
на катедрó, звó÷ав настóпним ÷ином: «Öерква цÿ рокó 1732 поста-
ла, вибóдована з ласки Найвели÷н³шоãо ²мператора Àвстр³¿ фер-
динанда ² ³ в³дновлена п³д оп³кою Найÿсн³шоãо Принца фердинан-
да Д’Есте, ерцãерцоãа Àвстр³¿». À. Шарловсüкий звернóв óваãó на 
те, що р³к заснóваннÿ костелó поданий на таблиц³ помилково, адæе 
õрам бóв збóдований ó 1729 р. (за Т. Домбровсüким — ó 1728 р.). 

о÷евидно, перв³сний нар³æний кам³нü з то÷ною датою заснóван-
нÿ костелó оо. Єзó¿т³в не бóв в³домий на той ÷ас н³ свÿщеникам, н³ 
моæновладцÿм, н³ досл³дникам, н³ реставраторам-бóд³велüникам; 
цÿ таблицÿ виконóвала своєр³днó ролü цüоãо нар³æноãо каменÿ.

у пов³домленн³ À. Шарловсüкоãо не вказóвалосÿ то÷но, де на õораõ 
м³стиласÿ таблицÿ ³ ÿк вона виãлÿдала. Томó досл³дæеннÿ ó ÷ервн³-
липн³ минóлоãо рокó ми розпо÷али саме з ¿¿ виÿвленнÿ. Бóло деталü-
но обстеæено прим³щеннÿ õор³в, вс³ ст³ни, розãлÿнóто моæлив³ вар³-
анти розташóваннÿ пам’ÿтки, але æодниõ спод³ваниõ ознак монтó-
ваннÿ тóт ÿко¿сü таблиц³ (спо÷аткó припóскали, що це мала б бóти 
ÿкасü мармóрова або кам’ÿна плита) не знайшли. Тод³ нашó óваãó 
привернóла ориã³налüна прикраса на зовн³шн³й сторон³ балконó õо-
р³в. Öе овалüно¿ ôорми дещо опóклий медалüйон, пишно обрамлений 
позоло÷еною релüєôною р³зüбою. Дивним бóло те, що все поле ме-
далüйонó вкрите ôарбою темно-вишневоãо колüорó ³ не м³ститü æод-
ниõ елемент³в декорац³¿, ÷им наприклад, моãла б бóти ãол³вка анãе-
ла, ÿкиõ немало ба÷имо в ³нтер’єр³ костелó, емблема ÷енц³в Єзó¿т³в, 
моноãрама ÷и що ³нше. Тод³ ³ виникла дóмка: ÷и не є цей медалü-
йон зãаданою À. Шарловсüким пам’ÿтною таблицею. Придивившисü 
óваæно з р³зниõ ракóрс³в до медалüйонó, моæна бóло ледü здоãа-
датисÿ про сл³ди ÿкоãосü написó. П³слÿ ôотоãраôóваннÿ таблиц³ на 
р³вн³ ¿¿ розташóваннÿ д³йсно виÿвлено текст, з ÿкоãо про÷итóвало-
сÿ к³лüка сл³в, серед котриõ «кир Ìакар³й». На наше проõаннÿ за-
ц³кавлен³ в³дкриттÿм прац³вники катедралüноãо Соборó, ÿк³ на той 
÷ас проводили ó õрам³ ремонтн³ роботи, в³д÷истили поверõню ме-
далüйона, в резóлüтат³ ÷оãо в³дкривсÿ повний текст написó, зробле-
ний золо÷еними л³терами ³ розташований ó п’ÿтü л³н³йок:

«Кафєдральний Собор
рєставровано р Б 1984 - 1986 при
високопрєосвященнішім
архієпіскопі
Кір ìакарії».
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Стало о÷евидним, що це таблицÿ, про ÿкó писав À. Шарловсüкий, 
але з нов³тн³м, останн³м, написом на н³й. ßк ó к³нц³ Õ²Õ ст. бóв за-
тертий попередн³й напис, так майæе ÷ерез 100 рок³в бóло «затер-
то» — замалüовано давн³шó ³нôормац³ю. Ç метою встановленнÿ в³-
рност³ припóщеннÿ запросили реставратора ²вано-франк³всüкоãо 
краєзнав÷оãо мóзею Солом³ю Сташк³в-ол³йник, ÿка зробила зон-
даæ ôраãментó таблиц³ в ¿¿ правомó ниæнüомó кóткó й м³æ бóква-
ми «ш» та «³» в слов³ «Високопрєосвÿщенн³ш³м». В резóлüтат³ бóло 
п³дтвердæено наÿвн³стü к³лüкашаровоãо записó полÿ медалüйонó. 
П³д сó÷асним темно-вишневим шаром ôарби ôабри÷ноãо виробни-
цтва, де м³стивсÿ вищезãаданий текст, виÿвлено посл³довно шар 
воõристоãо(близüкоãо до ô³олетовоãо) колüорó, ниæ÷е — шар ко-
лüорó слоново¿ к³стки, настóпний шар св³тло-зеленоãо забарвленнÿ, 
дал³ — вишневий ³ нарешт³ шар темно-зеленоãо, óмбристоãо колüорó, 
нанесеноãо на основó таблиц³. Встановлено, що сó÷асний напис бóло 
зроблено спо÷аткó на воõристомó (до ô³олетовоãо) тл³, але оск³лüки 
позолота на нüомó поãано ÷италасÿ, бóкви обвели темно-вишневоãо 
ôарбою — по контóраõ л³тер збереãлисÿ сл³ди в³д пензлÿ, залише-
н³ п³слÿ обводó. ²нший напис про÷итóєтüсÿ на шар³ колüорó слоно-
во¿ к³стки: бóкви тóт виконано воõристою ôарбою ³ в³др³знÿютüсÿ 
вони в³д бóкв сó÷асноãо шарó розм³ром. оск³лüки роз÷истка бóла 
ôраãментарною, то вдалосÿ в³дкрити лише склад «ко». однак ³ цей 
напис не бóв перв³сним. Ниæ÷е, на темно-зеленомó (óмбристомó) 
тл³, виÿвлено залишки позолоти. обриси бóкв на цüомó шар³ ãра-
в³рован³. о÷евидно, перв³сний текст м³стивсÿ саме на цüомó пол³. 
Таблицÿ виãотовлена з ã³псó, позоло÷ене обрамленнÿ — з дерева.

отæе, попередн³м досл³дæеннÿм встановлено баãатошарове по-
криттÿ таблиц³ ³ к³лüка пер³од³в зм³ни написó. На сüоãодн³ в³до-
мо два з ниõ: напис, зãаданий À. Шарловсüким, ³ напис, зробле-
ний ó 1984 - 1986 рр. обидва в³добраæаютü ÷ас проведеннÿ в церк-
в³ ремонтно-реставрац³йниõ роб³т та ³мена блаãод³йник³в-оп³кóн³в 
õрамó. В текст³ 1984 - 1986 рр., на в³дм³нó в³д текстó, заô³ксовано-
ãо À. Шарловсüким, зовс³м не зãадóєтüсÿ ÷асó заснóваннÿ спорóди. 
Бóд³вництво костелó оо. Єзó¿т³в тривало з 1720 по 1729рр. — тод³ 
в³дбóлосÿ перше óро÷исте Боãослóæ³ннÿ. В зв’ÿзкó з тим, що вна-
сл³док недостатнüо¿ м³цност³ ôóндамент³в ó ст³наõ з’ÿвилисÿ тр³-
щини, костел ó 1752 р. роз³брали, ³ ÷ерез р³к по÷али спорóдæóва-
ти новий; ó 1763 р. п³д кер³вництвом ³нæенера-ôортиô³катора Ста-
н³слава Потоцüкоãо бóд³вництво бóло завершене. П³слÿ л³кв³дац³¿ 
орденó Єзó¿т³в ó 1773 р., тод³ æ, восени, костел за ц³сарсüким на-
казом закрили, а в³дтак в³ддали длÿ Боãослóæ³нü ã³мназ³йн³й мо-
лод³ м³ста. костел потребóвав новоãо ремонтó, оск³лüки ó йоãо ст³-
наõ зновó з’ÿвилисÿ тр³щини. В³дправи припинилисÿ, ³ протÿãом 
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1828 - 1835 рр. õрам бóв за÷инений, а в нüомó розм³стили в³йсüко-
вий маãазин. у 1835 р., за старости Ì³лüбаõера, проведен³ ґрóн-
товн³ реставрац³йн³ роботи, в³дновилисÿ Боãослóæ³ннÿ длÿ молод³ 
вс³õ õристиÿнсüкиõ обрÿд³в. Тод³ на зãадкó про ц³ под³¿ на õораõ 
костелó й встановили пам’ÿтнó таблицю. ßк зãадóвалосÿ, ó напи-
с³ йшлосÿ про те, що збóдований костел бóв «з ласки Найвели÷н³-
шоãо ²мператора Àвстр³¿ фердинанда ²». Правл³ннÿ австр³йсüкоãо 
³мператора фердинанда ² припадало з 2 березнÿ 1835 р. — 2 ãрóд-
нÿ 1848 р., коли в³н зр³ксÿ престолó на користü своãо плем³нника 
франца Éосиôа ². у повномó титóл³ ³мператора фердинанда ² се-
ред баãатüоõ бóв ³ титóл королÿ Гал³ц³¿ й лодомер³¿. Саме ÿк ко-
ролü Гали÷ини й Володимер³¿ фердинанд ² ÷ерез високопосадов-
ц³в оп³кóвавсÿ вс³ма сôерами æиттÿ на «сво¿õ» землÿõ, в т.÷. ³ дó-
õовним æиттÿм Станиславова. ßк видно, Станислав³всüкий костел 
бóло реконстрóйовано одразó по томó, ÿк фердинанд пос³в ³мпе-
раторсüкий престол Àвстр³¿. Öиркóлÿром ц³сарÿ франца Éосиôа 
в³д 21 æовтнÿ 1849 р. на проõаннÿ óкра¿нсüко¿ ãромади м³ста ко-
лишн³й костел оо. Єзó¿т³в бóло передано ãреко-католикам, ³ костел 
став параô³ÿлüною укра¿нсüкою Греко-католицüкою церквою Свÿ-
тоãо Воскрес³ннÿ. Настóпн³ велик³ ремонтно-реставрац³йн³ роботи 
ó церкв³ велисÿ за п³дтримки ³ п³д оп³кою «Найÿсн³шоãо Принца 
фердинанда Д’Есте, ерцãерцоãа Àвстр³¿». Плем³нник австр³йсüко-
ãо ³мператора франца Éосиôа принц франц фердинанд ôон Габ-
сбóрã óспадкóвав ³м’ÿ Д’Есте ó 1875 р. в³д представника боково¿ 
ã³лки Габсбóрã³в ãерцоãа Ìоденсüкоãо фран÷еска V. Саме принц 
фердинанд Д’Есте, ерцãерцоã Àвстр³¿ мав óспадкóвати ³мператор-
сüкий престол в³д франца Éосиôа. Досл³дники йоãо д³ÿлüност³ в³д-
зна÷али, що принц першо÷ерãовó óваãó прид³лÿв зм³цненню стано-
вища католицüко¿ церкви й клерикал³змó в дерæав³ та б³лüш в³лü-
номó розвиткó нац³оналüниõ областей ³мпер³¿, одн³єю з ÿкиõ бóла 
Гали÷ина. отæе, п³слÿ реставрац³¿ ³ «в³дновленнÿ» параô³ÿлüно-
ãо õрамó Свÿтоãо Воскрес³ннÿ уГкÖ, що проводилосÿ п³слÿ 1875 
рокó, ³м’ÿ блаãод³йника Принца фердинанда Д’Есте бóло записане 
на пам’ÿтн³й таблиц³, вм³щен³й ó церкв³. Тóт сл³д зãадати, що за-
вдÿки пол³тиц³ фердинанда Д’Есте та йоãо приõилüност³ до като-
лицüко¿ церкви оо. Єзó¿ти в³дновили свою д³ÿлüн³стü ó Станисла-
вов³, та оск³лüки ¿õ колишн³й костел бóло передано ó використаннÿ 
вс³õ католицüкиõ конôес³й м³ста, а з середини Õ²Õ ст. óкра¿нсüк³й 
ãреко-католицüк³й ãромад³, то ÷енц³ збóдóвали новий костел ³ мо-
настир на сó÷асн³й вóл. Грюнвалüдсüк³й, ÿкий передано наприк³н-
ц³ ÕÕ ст. укра¿нсüк³й Православн³ Öеркв³ ки¿всüкоãо Патр³арõатó.

ßк видно, реставрац³йн³ роботи власне ãреко-католицüко¿ па-
раô³ÿлüно¿ церкви Свÿтоãо Воскрес³ннÿ бóли проведен³ принай-
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грамота, видана другим станіславським єпископом  
Юліаном Сас-Куїловським священику о. іполиту Баб’яку
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мн³ не ран³ше 1875 р., о÷евидно, з ³н³ц³ативи óкра¿нсüкоãо дóõовен-
ства та з³ зãоди й оп³ки принца фердинанда Д’Есте, про що зãада-
но ó пам’ÿтн³й таблиц³. На 1887 р., коли вийшла працÿ À. Шарлов-
сüкоãо, цÿ ³нôормац³ÿ залишиласÿ вæе ÿк споãад, що ³ заóваæив 
ó сво¿й робот³ досл³дник: напис той бóв затертий п³д ÷ас рестав-
рац³¿ костелó на катедрó. Справедлив³ше, певно, бóде вваæати, що 
на катедрó бóло ³меновано вæе не костел, а параô³ÿлüнó укра¿н-
сüкó Греко-католицüкó церквó.

Çаõодами óкра¿нсüкиõ митрополит³в, р³шеннÿм ц³сарÿ франца Éо-
сиôа ² та бóллою папи лева Õ²²² в³д 26 березнÿ 1885 рокó бóло ство-
рено Станислав³всüкó укра¿нсüкó Греко-католицüкó єпарõ³ю, першим 
єпископом ÿко¿ став о. д-р Þл³ÿн Пелеш, ³нтрон³зований на єпископ-
ство 28 ãрóднÿ 1885 р. Саме єпископов³ о. Þл³ÿнó Пелешó окр³м вре-
ãóлюваннÿ дóõовно-рел³ã³йниõ питанü новостворено¿ єпарõ³¿ випали 
ремонтно-реставрац³йн³ роботи катедралüноãо соборó Воскрес³ннÿ 
Господа нашоãо ²сóса Õриста. П³д ÷ас тиõ першиõ роб³т в 1886 - 1887 
³ бóло «затерто» латиномовний напис, про ÿкий зãадóвав À. Шарлов-
сüкий. Ìоæливо, на ÷ас виõодó прац³ ó 1887 р. ³ншоãо написó на та-
блиц³, вм³щен³й на õораõ, ще не бóло — реставрац³йн³ роботи три-
вали. Принаймн³ À. Шарловсüкий про ÿкийсü новий текст на таблиц³ 
ó книæц³ не зãадóє. Çа єпископства Þл³ÿна Пелеша (1885 - 1891 рр.) 
ремонти та реставрац³ÿ лише розпо÷алисÿ, а завершóвалисÿ вæе 
дрóãим станислав³всüким єпископом — Þл³ÿном Сас-кó¿ловсüким 
(1891 - 1899 рр.), що, ÿк в³дзна÷али сó÷асники, доклав баãато зóсилü 
до оновленнÿ й реконстрóкц³¿ катедралüноãо Свÿтовоскресенсüкоãо 
соборó. ×имало прац³ до налеæноãо станó й виãлÿдó õрамó в³ддали на-
стóпн³ єпископи — кир Àндрей Шептицüкий (20.09.1899 — 17.01.1901) 
та кир Гриãор³й Õомишин (19.06.1904 — 28.12.1945).

В заãалüномó ремонтно-реставрац³йн³ роботи тривали понад 40 
рок³в — протÿãом 1885 — 1927 рр., про що писали досл³дники ³с-
тор³¿ м³ста й Соборó зокрема. Бóло в³дновлено веæ³ церкви, вста-
новлено ãоловний та б³÷н³ в³втар³, виãотовлено ³коностас та баãато 
³ншоãо. ×и ц³ знаков³ длÿ катедралüноãо соборó Свÿтоãо Воскре-
с³ннÿ под³¿ в³дзна÷алисÿ ÿкимисü написами на пам’ÿтн³й табли-
ц³ — поки що нев³домо, ³сторики про ниõ не зãадóютü. До тоãо мо-
æемо лише припóскати, що напис мóс³в би бóти, й ³мена вс³õ ÷о-
тирüоõ єпископ³в першо¿ половини ÕÕ ст., що докладали вс³õ зó-
силü до розбóдови õрамó, мали б бóти в³дзна÷ен³ — ³ кир Þл³ÿна 
Пелеша, ³ кир Þл³ÿна Сас-кó¿ловсüкоãо, ³ кир Àндреÿ Шептицü-
коãо, ³ кир Гриãор³ÿ Õомишина. Д³знатисÿ про це моæливо бóде 
п³слÿ проведеннÿ реставрац³¿ пам’ÿтно¿ таблиц³. 

Певним є той ôакт, що нов³ власники — рóсüка Православ-
на Öерква, ÿким собор д³ставсÿ п³слÿ повно¿ заборони в 1946 р. 



156

укра¿нсüко¿ Греко-католицüко¿ Öеркви та л³кв³дац³¿ ¿¿ ³єрар-
õ³в — постаралисÿ про в³дзна÷еннÿ своє¿ прац³, про що св³д÷итü 
в³дкритий на таблиц³ напис. Протÿãом 1946 - 1990 рр. ó катедралü-
номó Собор³ Свÿтоãо Воскрес³ннÿ Стан³славсüко¿, а в³дтак ²вано-
франк³всüко¿ єпарõ³¿ рПÖ слóæили православн³ єпископи Àнто-
н³й Пелüвецüкий (1946 - 2.02.1957 рр.), Éосиô Савраш (1957 - 1982 
рр.), Ìакар³й Свистóн (1982 - 1990 рр.). ßк видно з написó, остан-
н³ реставрац³йн³ роботи, про ÿк³ залишиласÿ конкретна зãадка на 
пам’ÿтн³й таблиц³, в³дкрит³й длÿ оãлÿдó в³рóю÷иõ, проводилисÿ 
при ²вано-франк³всüкомó арõ³єпископов³ Ìакар³¿ ó 1984 - 1986 рр. 
ó зв’ÿзкó з п³дãотовкою до свÿткóваннÿ 1000-л³ттÿ Õрещеннÿ рóс³. 
Тод³ з Єпарõ³алüноãо óправл³ннÿ бóло вид³лено великó сóмó ãро-
шей, п³слÿ завершеннÿ реконстрóкц³й зробили в³дпов³дний напис.

Таким ÷ином, пам’ÿтна таблицÿ м³стила щонайменше ÷отири 
написи — нев³домий текст 1835 р., коли власне вона бóла вста-
новлена; напис, зроблений м³æ 1875 - 1885 рр. за Принца фран-
ца фердинанда Д Есте; нев³домий напис 1885 - 1946 рр., коли õрам 
бóв катедралüним Собором уГкÖ; напис 1984 - 1986 рр., зроблений 
за владицтва єпископа Ìакар³ÿ Свистóна. П³слÿ поверненнÿ õра-
мó укра¿нсüк³й Греко-католицüк³й Öеркв³ ó катедралüномó Собо-
р³ стараннÿми єпископ³в кир Соôрона Дмитерка, кир Павла Ва-
силика, кир Соôрона Ìóдроãо проводиласÿ велика працÿ по в³д-
новленню церкви. Надзви÷айно пл³дно ремонтно-реставрац³йн³ ро-
боти ведóтüсÿ останн³ми роками п³д оп³кою єпископа, митрополи-
та ²вано-франк³всüко¿ єпарõ³¿ уГкÖ кир Володимира В³йтишина. 
особлив³ заслóãи в пост³йномó оновленн³ Соборó налеæатü насто-
ÿтелÿм õрамó о. Ìикол³ С³мкайлó (1990 - 2005 рр., з 2005 — єпис-
коп коломийсüко-×ерн³вецüкий) та отцю-м³тратó Þр³ю Нов³цüко-
мó (2005 — до сüоãодн³). ²стори÷но справедливим бóде написати на 
пам’ÿтн³й таблиц³ на õораõ ³м’ÿ Ìитрополита Володимира В³йти-
шина, за влади÷ництва ÿкоãо не лише зд³йснюютüсÿ зна÷н³ в³дбó-
дов÷³ роботи ó Собор³, а й п³днесено ²вано-франк³всüкó єпарõ³єю 
уГкÖ до ã³дност³ Ìитропол³¿.
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адам щуПак

«ВІРмЕНсЬКа сХИЗма».  
дО ПИтаННЯ ІстОРІї ВІРмЕН  

На ПОКУттІ В ХІХ стОЛІттІ 
у Õ²Õ ст. земл³ Гали÷ини ÿвлÿли собою етн³÷нó, рел³ã³йнó ³ кóлü-

тóрнó моза¿кó. ×асто нав³тü в одн³й м³сцевост³ проæивали представ-
ники к³лüкоõ етнос³в: рóсüкоãо (óкра¿нсüкоãо), полüсüкоãо, єврей-
сüкоãо, а такоæ в³рменсüкоãо. останн³ по÷али прибóвати на рóсü-
к³ земл³, по÷инаю÷и в³д Õ ст. ×ерãова ôаза в³рменсüко¿ м³ãрац³¿ 
в³дбóласÿ в Õ²²² ³ XIV ст. В³рмени ос³дали здеб³лüшоãо ó великиõ 
³ маленüкиõ м³стаõ. ×исленн³ в³рменсüк³ колон³¿ передóс³м м³сти-
лисÿ ó лüвов³ ³ кам’ÿнц³-Под³лüсüкомó, а такоæ ó такиõ осеред-
каõ, ÿк ßзловецü, кóти, Городенка, Стан³слав³в, Береæани, обер-
тин, лисецü, Снÿтин, Çоло÷³в, Тисменицÿ. Традиц³йним зайнÿттÿм 
в³рмен бóла торã³влÿ, зокрема з кра¿нами Сõодó. Çавдÿки доско-
наломó знанню сõ³дниõ мов, в³рмени ôакти÷но повн³стю дом³нó-
вали в торã³вл³. окр³м торã³вл³ в³рмени займалисÿ такоæ рóкод³л-
лÿм, зокрема ювел³рною справою, виробництвом килим³в, а такоæ 
слóæили на дипломати÷н³й слóæб³ ре÷³ Посполито¿ п³д ÷ас пере-
ãовор³в з тóрками ³ персами. В³рменсüк³ колон³¿ розвивалисÿ ³нтен-
сивно завдÿки прив³леÿм, отриманим в³д полüсüкиõ корол³в. Про-
тÿãом настóпниõ стол³тü проõодила постóпова полон³зац³ÿ в³рмен-
сüкоãо сóсп³лüства в ре÷³ Посполит³й. Ç ³ншоãо бокó, вели÷езним 
бóв вплив в³рмен на полüсüкó кóлüтóрó, зокрема на ор³єнтал³за-
ц³ю полüсüко¿ шлÿõетсüко¿ кóлüтóри. одно÷асно ÷астина в³рмен-
сüкиõ прибóлüц³в п³ддаласü такоæ рóтен³зац³¿, або óкра¿н³зóваласü1. 

В³рмени, що прибóвали на рóсü, бóли в переваæн³й б³лüшос-
т³ в³р ними Àпостолüсüко¿ В³рменсüко¿ церкви, ÿкó називали теæ 
моноô³зитсüкою. Öÿ сп³лüнота в³дд³лиласÿ в³д Вселенсüко¿ церк-
ви п³слÿ Õалк³донсüкоãо соборó в 451 р. Впродовæ стол³тü неодно-
разово бóли зд³йснен³ спроби провести óн³ю м³æ римом ³ В³рмен-
сüкою церквою, ÿк³, однак, не вт³лювалисÿ в æиттÿ, в основномó 
÷ерез оп³р в³рменсüкиõ в³рниõ. Тим не менш, певна ãрóпа в³рмен-
сüкиõ католик³в таки ос³ла на рóс³. у лüвов³ васил³ани в³рменсüко-
ãо обрÿдó нав³тü пос³дали свою власнó свÿтиню, ÿка п³слÿ припи-
неннÿ ³снóваннÿ цüоãо орденó на по÷аткó XV ст., перейшла ó влас-
н³стü латинсüко¿ церкви. Тод³ æ в³рмени, що визнавали католи-
цизм в своємó обрÿд³, зникли з кóлüтóрноãо пейзаæó земелü Полü-
сüкоãо корол³вства, роз÷инÿю÷исü ó полüсüкомó соц³óм³, або в в³-
рменсüкомó — моноô³зитсüкомó. Тривала óн³ÿ В³рменсüко¿ церк-
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ви з католицüкою церквою в ре÷³ Посполит³й бóла óкладена т³лü-
ки в 1630 р. Тод³ в³рменсüкий єпископ з³ лüвова Ìикола Торосо-
ви÷, прийнÿв католицüке визнаннÿ в³ри, ÿке п³дтвердив ó 1635 р. 
перед папою ураном VII. В цей спос³б лüв³всüка єпарõ³ÿ Àпостолü-
сüко¿ церкви бóла перетворена в арõид³єцез³ю католицüко¿ церк-
ви в³рменсüкоãо обрÿдó. В ÷асаõ австр³йсüкоãо панóваннÿ вона об³-
ймала терени Сõ³дно¿ Гали÷ини ³ Бóковини2.

Ö³кавим питаннÿм з ³стор³¿ в³рмен, що мешкали на Покóтт³, є 
лист з 1868 р., авторства латинсüкоãо пробоща з м³сте÷ка ×ерне-
лицÿ, ó ÿкомó в³н проситü своãо дóõовноãо зверõника ó лüвов³ про 
прийнÿттÿ в³рно¿ Àпостолüсüко¿ В³рменсüко¿ церкви в лоно римо-
католицüко¿ церкви. Öей докóмент, за нез’ÿсованиõ обставин ³ не-
в³домо коли зник з лüв³всüкоãо Àрõ³д³єцез³алüноãо арõ³вó латин-
сüкоãо обрÿдó. ×и в³дбóлосÿ це ще перед вибóõом Дрóãо¿ св³тово¿ 
в³йни, ÷и в п³зн³ший пер³од, в ÷ас³ баãаторазовиõ перенесенü ар-
õ³вниõ матер³ал³в лüв³всüко¿ митрополи÷о¿ кóр³¿ — цüоãо встано-
вити не моæна. Надзви÷айно ц³каво, що под³бн³ докóменти з³ спад-
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щини латинсüкоãо митрополи÷оãо консистор³ÿ ó лüвов³ бóли в ан-
тикварномó оборот³ вæе в перш³й половин³ ÕÕ ст. ×астина такиõ 
арõ³в³в знайшласü ó приватниõ ôондаõ олександра ×оловсüкоãо, 
баãатор³÷ноãо кер³вника лüв³всüкиõ б³бл³оте÷ниõ та арõ³вниõ óста-
нов. Öей досл³дник зãромадив великó колекц³ю давн³õ докóмент³в, 
скрóпóлüозно вив÷аю÷и антиквар³¿, паперов³ склади, а такоæ отри-
мóвав ц³нн³ рóкописи в³д р³зниõ торãовц³в. ßк писала ²вона Ç³ма: 
«ривсÿ по стриõаõ ³ п³вницÿõ, виãребóвав докóменти з паперовиõ 
склад³в ³ см³тник³в, призна÷ениõ вæе на знищеннÿ. Громадæеннÿ 
пам’ÿток тривало роками ³ завдÿки цüомó з³брав в³н показовó ко-
лекц³ю […]. Çдобóваннÿ р³зниõ арõ³в³в в³дбóвалосÿ по-р³зномó ³ не 
завæди це моæна бóло оц³нити позитивно, õо÷а в такий спос³б вц³-
л³ло баãато ц³нниõ докóмент³в»3. ×астина розд³лено¿ на сüоãодн³ ко-
лекц³¿ о. ×оловсüкоãо перебóває в Головномó Àрõ³в³ Давн³õ Àкт³в 
ó Варшав³. Тóди такоæ потрапили арõ³ви, ÿк³ поõодили з³ спад-
щини лüв³всüкоãо ординар³атó ³ консистор³ÿ латинсüкоãо обрÿдó, 
³ бóли ó власност³ цüоãо колекц³онера4.

Баãато вказóє на те, що долÿ листа ÷ернелицüкоãо пробоща бóла 
сõоæа — моæе п³слÿ зникненнÿ з арõ³д³єциз³алüноãо арõ³вó латин-
сüкоãо обрÿдó ó лüвов³ в³н потрапив до ôонд³в одноãо з колекц³о-
нер³в, а дал³ до спадкоємц³в ÷и контраãент³в, ÿк³ óспадкóвали йоãо 
ôонди. Викóпивши цей докóмент з приватниõ рóк, автор циõ сл³в 
переказав йоãо до ôонд³в Àрõ³вó ³м. Àрõиєпископа Евãен³óша Ба-
зÿка в краков³, де переõовóютüсÿ привезен³ до п³слÿвоєнно¿ Полü-
щ³ арõ³ви лüв³всüко¿ митрополи÷о¿ кóр³¿ латинсüкоãо обрÿдó. 

лист о. Àнтон³ÿ Пектендорôера, латинсüкоãо пробоща з ×ерне-
лиц³ до римо-католицüкоãо Ìитрополи÷оãо ординар³атó ó лüвов³ 
є дóæе скóпий за сво¿м зм³стом. ×ернелицüкий дóõ³вник проситü 
в нüомó лüв³всüкоãо арõиєпископа латинсüкоãо обрÿдó — фран-
ц³шка ксавер³ÿ Верõлейсüкоãо, про зãодó на приєднаннÿ до римо-
католицüко¿ церкви Ìар³анни Себов, ÿка бóла õрещена ³ виõова-
на ó «в³рменсüк³й сõ³дн³й сõизм³», тобто бóла в³рна Àпостолüсüко¿ 
В³рменсüко¿ Öеркви. о÷евидно, цÿ в³рменка не бóла родовитою м³-
щанкою Покóттÿ, а прибóла до ×ернелиц³ з-поза Гали÷ини. Томó 
що ваæко припóстити, що понад 200 рок³в п³слÿ прийнÿттÿ цер-
ковно¿ óн³¿ на теренаõ в³рменсüко¿ лüв³всüко¿ арõ³єпарõ³¿ залиши-
лисÿ ще в³рн³ «сõизматики». Ìар³анна Себов перед зãодою на зм³-
нó обрÿдó отримала в÷еннÿ в³д о. Пектендорôера про засади като-
лицüко¿ в³ри. лист ÷ернелицüкоãо дóõ³вника носитü датó 24 ÷ерв-
нÿ 1868 р., а до лüвова в³н потрапив ÷ерез обертин 27 ÷ервнÿ. На 
зворот³ поданнÿ пробоща óрÿдники канцелÿр³¿ Ìитрополи÷оãо ор-
динар³атó ó лüвов³ вм³стили конспект в³дпов³д³, що дозволÿє при-
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йнÿти навернóтó в³рменкó в лоно римо-католицüко¿ церкви. Дозв³л 
п³дписав особисто арõиєпископ франц³шек ксавер³й Верõлейсüкий5. 

Õо÷а бракóє деталей æиттÿ Ìар³анни Себов, докóмент, що св³д-
÷итü про зм³нó нею обрÿдó, є ц³нним длÿ ³стор³¿ Покóттÿ ³ ×ерне-
лиц³. Çавдÿки йомó отримóємо ³нôормац³ю про наÿвн³стü в³рниõ 
ó Àпостолüсüко¿ В³рменсüко¿ церкви в Сõ³дн³й Гали÷ин³ ó дрóã³й по-
ловин³ Õ²Õ ст. одно÷асно це ставитü перед нами рÿд новиõ питанü. 
Наприклад: ÷и Ìар³анна Себов бóла єдина в³рменка-моноô³зитка на 
Покóтт³ в томó ÷ас³? ßкщо н³, то ÿка бóла тод³ ÷иселüн³стü в³рмен 
«сõизматик³в» ó Сõ³дн³й Гали÷ин³? Çв³дки вони прибóли? В ÿкиõ 
м³сцевостÿõ ос³ли? ×и вони асим³лювалисÿ з полüсüкою кóлüтóрою 
³ ÷и приймали римсüкий католицизм? Öе найваæлив³ш³ питаннÿ, 
ÿк³ ще залишаютüсÿ без в³дпов³д³, а «в³рменсüка сõизма» на По-
кóтт³ в Õ²Õ ст. надал³ ÷екає витривалоãо досл³дника.

Додаток

1. ЛИСТ ЛАТИНСьКОГО ПРОБОЩА з ЧеРНеЛИцІ 
АНТОНІЯ ПеКТеНДОРФеРА ДО РИМО-КАТОЛИцьКОГО 

МИТРОПОЛИЧОГО ОРДИНАРІАТУ У ЛьВОВІ,  
24 ЧеРВНЯ 1868 Р.

оригінал:
Reverendissime ac Excelentissime Archipraesul! 
Humillime subsignatus rogat licentiam recipiendi Marianam Sebow 

in schismate armeno orientali natam et educatam; modo autem per 
subsignatum in rudimentis S[anctae] Fidei nostrae sat bene intrac-
tam in sinum S[anctae] romanae Ecclesiae, et facultatem absolvendi 
prefatam revertutem a memorato schismate.

Czernelica, die 24 Junii [1]868 
Antonius Pectendorfer 
Curatus r[ritus] l[atini] czernelicensis

Переклад: 
Високо преосвÿщенний ³ найдостойн³ший арõиєпископе! 
Найпок³рн³ше п³дписаний проситü про зãодó на приєднаннÿ Ìа-

р³анни Себов, народæено¿ ³ виõовано¿ ó в³рменсüк³й сõ³дн³й сõизм³, 
однак недавно достатнüо добре впровадæено¿ ÷ерез п³дписаноãо до 
засад свÿто¿ нашо¿ в³ри до лона свÿто¿ римсüко¿ церкви, ³ про пра-
во зв³лüнити навернóтó в³д зãадано¿ сõизми. 

×ернелицÿ, 24 ÷ервнÿ 1868 
Àнтон³й Пектендорôер 

Пробощ ÷ернелицüкий латинсüкоãо обрÿдó 
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2. КОНСПеКТ ЛИСТА РИМО-КАТОЛИцьКОГО 
МИТРОПОЛИЧОГО ОРДИНАРІАТУ У ЛьВОВІ  

ДО О. АНТОНІЯ ПеКТеНДОРФеРА, 3 ЛИПНЯ 1868 Р. 
оригінал:
Exp[edire] R[everendo] Antonio Pectendorfer
Parocho in Czernelica
Deferendo petito dato 24 Junii 1868 concedimus Rev[erentiae] Tuae 

in fundamento facultatem, Mariannam Sabow hactenus schismati 
addictam, a schismate adsolvemur :/ reliqua scribe ex Exhib[itorum]. 
N[umerus] 1802.

Leopoli, 3 Julii 1868 
Fr[anciscus] Xav[erius] A[rchi]Ep[isco]p[us]

Переклад:
Вислати преосвÿщенномó Àнтон³ю Пектендорôеров³ 
Пробощó в ×ернелиц³
На проõаннÿ внесене п³д датою 24 ÷ервнÿ 1868 р., óд³лÿємо Тво-

ємó Преосвÿщенствó дозв³л в цüомó питанн³, Ìар³аннó Себов, до 
ц³є¿ пори приналеæно¿ до сõизми, в³д сõизми зв³лüнити. рештó пе-
реписати з протоколó висланиõ лист³в, номер 1802. 

лüв³в, 3 липнÿ 1868 
франц³шек ксавер³й Àрõиєпископ

ПоСилÀННß:

1. ²стор³ÿ в³рмен на рóс³ ³ в Полüщ³ до÷екаласü ÷исленно¿ наóково¿ л³те-
ратóри. Серед найваæлив³шиõ працü необõ³дно в³дм³тити: Barącz S. Żywoty 
sławnych Ormian w Polsce. — Lwów, 1856; Éоãо æ: Rys dziejów ormiańskich. — 
Tarnopol, 1869; Gromnicki T. Ormianie w Polsce, ich historia, prawa i przywileje. — 
Warszawa, 1889; Kowalska J. Ormianie polscy. — Kraków, 1999; Lechicki C. Kościół 
ormiański w Polsce. — Lwów, 1928; Nieczuja-Ostrowski P. Ormianie w Polsce. 
Przeszłość i teraźniejszość. — Toruń, 2011; Stopka K. Ormianie w Polsce dawnej 
i dzisiejszej, Kraków, 2000; Zakrzewska-Dubasowa M. Ormianie w dawnej 
Polsce. — Lublin, 1982. Там такоæ обширна наóкова л³тератóра.

2. Obertyński Z. Ormianie polscy // Oriens. — 1934. — nr. 6. — S. 170 - 174; 
Catalogus universi cleri et schematismus archidioecesis Leopoliensis ritus Armeno-
Catholici ineunte anno 1889, Leopoli, 1889. 

3. Zima I. Aleksander Czołowski 1865 - 1944. Luminarz lwowskiej kultury. — 
Gdynia, 2011. — S. 301.

4. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. — Zbiór A. Czołow-
skiego. — Sygn. 235.

5. Archiwum abpa Eugeniusza Baziaka w Krakowie. — Zespół Adama 
Szczupaka. — Sygn. 1.

м. крак³в
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Петро сІреджук

історичні перехрестя

ГОРОдЕНКІВсЬКа ФОРтЕЦЯ
Городенка в³дома з 1520 р. Вона розташована на ваæливиõ 

стратеã³÷ниõ шлÿõаõ, ÿк³ ведóтü з Под³ллÿ ³ Бóковини на Покóт-
тÿ й Гóцóлüщинó. Власне ãеоãраô³÷ний ôактор з³ãрав вир³шалüнó 
ролü ó зм³н³ статóсó поселеннÿ. На ¿¿ землÿõ навколо ôортиô³ка-
ц³¿ ос³дали рем³сники й селÿни. Çãодом з’ÿвилосÿ поселеннÿ, ÿке 
постóпово набирало обрис³в м³сте÷ка, а сôормóвалосÿ ³ юриди÷-
но св³й м³сüкий статóс óæе мало з 1662 рокó. Ìаãдебóрзüке право 
Городенка отримала 13 лютоãо 1668 р. На першиõ пораõ ³снóвали 
два однойменниõ поселеннÿ — село ³ м³сто Городенка. Щоправда, 
аби не бóло плóтанини, нововиникле м³сто деÿкий ÷ас ³менóвали 
кам’ÿний Пот³к, в³д м³сцÿ розташóваннÿ над кам’ÿним обривом, на 
дн³ ÿкоãо котилисÿ води потокó ßмãор³в.

²стор³оãраô³ÿ ãороденк³всüкоãо замкó запо÷аткована полüсüки-
ми досл³дниками ². Стóпницüким та В. лоз³нсüким. Çокрема, ². Стóп-
ницüкий першим з досл³дник³в зазна÷ив, що Городенка мала обо-
ронний замок.

Верс³ю рóйнóваннÿ ãороденк³всüкоãо замкó в наóковий об³ã 
ó 1918 р. óв³в в³домий ãалицüкий наóковецü À. Проõаска.

Ç д³аспорниõ полüсüкиõ наóковц³в к. Барансüкий н³÷оãо новоãо 
не висв³тлив, а лише обмеæивсÿ под³ÿми 1648 р.

укра¿нсüкó ³стор³оãраô³ю покóтсüко¿ твердин³ в Городенц³ за-
по÷атковано С. Томаш³всüким. В³н теæ п³дтримав верс³ю À. Про-
õаски. Çãадóвав ãороденк³всüкó ôортецю такоæ д³аспорний ³сто-
рик В. ßшан, родом з села Сераôинц³, котрий в нарис³ «Ç минóло-
ãо Городенки й околиц³» зазна÷ав, що селÿни Городенки й околи-
ц³ зрóйнóвали ³ спалили замок ß. Стæемовсüкоãо.

фортецÿ розташована в п³вн³÷н³й ÷астин³ середм³стÿ Городенки 
на високомó правомó берез³ р³÷ки ßмãор³в мала виãлÿд неправилü-
ноãо трикóтника, ÿкий замикавсÿ на п³вденномó сõод³ ÷отирüоõ або 
п’ÿтикóтною замковою веæею з в³дпов³дним кон³÷ним даõом. Тóт, 
моæливо, м³стиласÿ п³двалüна кóрдиãарнÿ — в’ÿзницÿ, де óтри-
мóвали непок³рниõ покóтÿн та р³зниõ мастей зло÷инц³в. Ç п³вно-
÷³ й заõодó, а такоæ з п³вн³÷ноãо сõодó замок мав добрий природ-
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ний заõист: обривист³ береãи, ÿк³ спадали до р³÷ки. Б³лüш достóп-
ною ôортецÿ бóла з п³вднÿ та п³вденноãо сõодó. Ст³ни ãороденк³в-
сüко¿ твердин³ бóли зведен³ з каменю ³ ¿õ товщина м³сцÿми стано-
вила метр — п³втора. Çамок мав два п³дземн³ õоди: до костелó ³ за 
м³сто. один з ниõ збер³ãсÿ до нашиõ дн³в. 

у п³вденн³й ÷астин³ замкó, в³роã³дно, м³стиласÿ резиденц³ÿ — па-
лац маãнатсüко¿ родини Потоцüкиõ. Тóт на дитинцю бóв ц³лий æит-
ловий комплекс, кóди вõодили р³зн³ за ôóнкц³оналüним призна÷ен-
нÿм бóд³вл³: насамперед замково¿ адм³н³страц³¿ та обслóãовóю÷о-
ãо персоналó, трапезна. В сõ³дн³й ÷астин³ твердин³, ймов³рно, бóли 
казарми в³йсüковоãо ãарн³зонó, кóõнÿ, пекарнÿ, пивниц³, арсенал з³ 
зброєю ³ склади продоволüства. В п³вденно-сõ³дн³й ÷астин³ ôорте-
ц³ розташовóвалисÿ конюшн³ ³ склади ôóраæó. П³вденно-заõ³дна 
÷астина цитадел³ виконóвала сóто обороннó ôóнкц³ю, ÿк доказ ц³є¿ 
здоãадки, є залишки ôóндамент³в двоõ паралелüниõ ст³н. Варто за-
зна÷ити, що ãороденк³всüка твердинÿ своєю конô³ãóрац³єю наãадóє 
ôортиô³кац³йнó спорóдó в П³дзамо÷кó, що в Теребовл³.

Çамок ó Городенц³ збóдовано покóтсüкими селÿнами перед 
1628 р. Ç писüмовиõ дæерел, що д³йшли до нашиõ дн³в, в³н вперше 
зãадóєтüсÿ в актовиõ матер³алаõ Теребовлÿнсüкоãо ãродсüкоãо сóдó 
за 1628 р. у той ÷ас йоãо володарем бóв Õристоôор Стрæемесüкий.

15 липнÿ 1650 р. до Галицüкоãо ãродсüкоãо сóдó в Гали÷³ внесено 
протест, що восени 1648 р. æител³ с³л Городенка, колюõ³в (кели-
õ³в), любк³вц³, олешк³в ³ ×ернÿтин та м. Çаболотова здобóли ôео-
далüний замок родини Потоцüкиõ. Çокрема, ãороденк³всüкий замок 
штóрмóвали ²ван Àбрам÷ин, зÿтü Блискав÷ин, Гаврило з двома си-
нами, зÿтü Çóбри÷ик³в, костü котован, фед³р крик, Ìиõайло кóр-
к³в, лизан÷ин, Василü Телебóс з олешкова; лóцü Бабин, ²ван÷ик 
з сином, Семен ²са¿в, к³рик з сином, лесüко з сином, ²ван Сливка, 
старий Трóшко з наймитами; ²ван з двома синами, два сини Éо-
сиôа, ²ван кóшн³р³в з братом, два сини Ìандз³йови, Àртим Ìат-
в³¿в, Панüко Понóр÷ик, Пóõник³в з сином; осад÷ий з любк³вц³в; 
²ван В³дай÷к³в, фед³р Гон÷ар, Стеôан клю÷ник, ßсüко костри-
к³в, Семен кóшн³р, ²ван кóшн³р³в, фед³р Ìолощин, Петрик з си-
ном, Сава рамшин, Ìикола Тка÷ з Тóлóкова; Дмитро Борищóк³в, 
брати калин ³ лавро Голова÷ики, Àндр³й Долобан³в та рÿд ³ншиõ 
(пр³звища, ÿкиõ не вдалосÿ роз³брати); ²ван Сливка, старий Трóш-
ко з наймитами, к³рик з сином, лесüко з сином, ²ваношик з сином, 
лóцü Бабин з колюõова (келиõова). окр³м ниõ в напад³ на замок 
такоæ взÿли ó÷астü селÿни с³л В³кно, Ганüк³вц³, Çадóбр³вц³, але ¿õ 
пр³звища в докóмент³ не названо. Повсталими керóвав полковник 
²ван кравецü з Тóлóкова.
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на передньому плані — залишки городенківського замку. 1902 р. 

П³слÿ поразки визволüниõ змаãанü твердиню швидкими темпа-
ми в³дбóдóвали ³ вона дал³ продовæóвала ôóнкц³онóвати за сво¿м 
призна÷еннÿм. у цüомó замкó йоãо володар Стрæемесüкий 17 трав-
нÿ 1656 р. написав запов³т длÿ родини.

Повторниõ рóйнóванü замок зазнав дрóãоãо днÿ п³слÿ свÿта 
Àпостола ²вана (9 липнÿ) 1676 р. в³д сп³лüниõ в³йсüковиõ заãон³в 
татар ³ тóрк³в ó õод³ полüсüко-тóрецüко¿ в³йни. Тод³ йоãо ãоспода-
рем бóв Брацлавсüкий воєвода ²оан Потоцüкий, ÿкий окр³м Горо-
денки ще волод³в м³стами Потоком ³ Бó÷а÷ем на Терноп³лüщин³. 
Вороãам д³сталасÿ зламана рóшницÿ, лонтовий мóшкет, 22 ãак³в-
ниц³ (11 з ниõ без лоæ), три ц³лиõ ãармати, одна пошкодæена, про-
дóкти õар÷óваннÿ, ц³нност³ тощо. 

2 кв³тнÿ 1677 роц³ замок власницею с³л Городенка, Велика Сло-
бода (котик³вка), Слоб³дка, м³сте÷ка кам³нний Пот³к (Городенка) 
урсóлою Данили÷³вною-Потоцüкою з Жóрова на роãатинщин³ ко-
лишнüоãо Жида÷³всüкоãо пов³тó лüв³всüко¿ земл³ здано в орендó 
Àндр³ю кóрдвановсüкомó на три роки за 28780 злотиõ.

5 æовтнÿ 1677 рокó драãани корол³всüкоãо в³йсüка, повилазив-
ши на ÷асток³л, вдерлисÿ на територ³ю замкó ³ завдали йомó зна-
÷но¿ шкоди. Öÿ зãадка дає п³дстави ствердæóвати, що ãороден-
к³всüкий замок на першиõ пораõ своãо ³снóваннÿ бóв дерев’ÿною 
ôортиô³кац³єю.

Новий спомин про ãороденк³вскó обороннó спорóдó датóєтüсÿ 
12 æовтнÿ 1678 р. Öÿ ôортиô³кац³ÿ зãадóєтüсÿ в ³нвентар³ м. Го-
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роденки. Щоправда, ³нвентар м³ста самоãо описó покóтсüко¿ твер-
дин³ не подає, а лише пов³домлÿє, що потрапити на дитинецü моæ-
на лише ÷ерез в’¿знó брамó.

Перебóдова ôортец³, ймов³рно, в³дбóласÿ п³слÿ 1678 р., адæе 
в ÷ас³ останнüоãо наб³ãó татарсüко-тóрецüко¿ орди на Городенк³в-
щинó в 1699 р. немає н³ÿкиõ пов³домленü, що ¿¿ здобóто вороãом. Не 
виклю÷ено, що вона моãла бóти реконстрóйована близüко 1720 р., 
бо тод³ ó Снÿтин³ дерев’ÿний замок зам³нили кам’ÿним, ÿкий в³д-
пов³дав новим вимоãам обороноздатно¿ ôортиô³кац³¿.

Вкотре ãороденк³всüкий замок зãадóєтüсÿ ó матер³алаõ Галицü-
коãо ãродсüкоãо сóдó за 1728 р., ÿкий розãлÿдав цив³лüний позов Ге-
орã³ÿ Варæинсüкоãо до володарÿ м³ста ³ ôортец³ Степана Потоцü-
коãо. коп³ÿ цüоãо сóдовоãо розãлÿдó довãий ÷ас збер³ãаласÿ в арõ³-
в³ м³сüко¿ твердин³.

Éмов³рно ÷ерез зрадó ó серпн³ 1739 р. до замкó вдерлисÿ воÿки 
рос³йсüко¿ арм³¿ ³ завдали ôортиô³кац³¿ зна÷ниõ óшкодæенü, а йоãо 
володарю вели÷езниõ матер³алüниõ збитк³в. Так 11 æовтнÿ 1739 р. 
власник м³ста воєвода Белзüсüкоãо воєводства, староста кан³всüкоãо 
староства ки¿всüкоãо воєводства Ìикола Потоцüкий ó своємó замкó 
склав реєстр збитк³в, нанесениõ йомó 16 серпнÿ тоãо æ рокó трити-
сÿ÷ним заãоном запор³зüкиõ козак³в ки¿всüкоãо полкó, озброєноãо 
ãарматою, п³дрозд³лом рос³йсüко¿ арм³¿, а такоæ в³йсüком кантими-
ра ³ оц³нив ¿õ на сóмó, що складала 269800 полüсüкиõ злотиõ. Ç ниõ 
сóма завдано¿ шкоди ãороденк³всüкомó замкó становила 12 тисÿ÷ 
злотиõ. у замкó бóло повибивано в³кна, розбито в к³мнатаõ ôарôо-
ров³ пе÷³, з³псовано двер³ та пошкодæено ст³ни. В спалüнÿõ ó кре-
денсаõ рос³йсüк³ воÿки повибивали шкло, порозбивали кришталев³ 
вироби, з поко¿в забрали три великиõ ст³нниõ ãодинники, люстра, 
кр³сла, табóретки, с³м матрац³в з дороãоãо матер³алó.

Ç ре÷ей володарÿ ôортец³ воÿками рос³йсüко¿ арм³¿ бóло забра-
но д³аманти, обрó÷ки з д³амантами, д³амантов³ õрестики, д³амантов³ 
пера, ар³ансüк³ перли, золот³ ланцюæки, три скрин³ дороãоãо одÿãó, 
õрестики кавалерсüк³, 18 пар дороãиõ æ³но÷иõ сóконü. Ç ÷олов³÷иõ 
скринü забрано 21 плащ п³дшитий соболÿми ³ кóницÿми, ср³бн³ по-
ÿси, одинадцÿтü коштовниõ поÿс³в, 47 єдвабниõ коберц³в оздобле-
ниõ золотими нитками, 24 дороãиõ дивани, 13 баãатиõ пав³лüйо-
н³в, ш³стü золотиõ ãодинник³в, п’ÿтü ц³нниõ наст³лüниõ ãодинник³в.

Ç õолодно¿ ³ воãнепалüно¿ збро¿ забрано дев’ÿтü дороãоц³нниõ 
шабелü, п’ÿтü кóлüбак оздоблениõ дороãоц³нним кам³ннÿм, три ла-
д³вниц³ оздоблен³ д³амантами ³ рóб³нами, ÷отири панцери, 24 де-
мешковиõ ÿни÷арки ãаптованиõ золотом, 30 демешковиõ ÿни÷арок 
оздоблениõ ср³блом, 50 ³ншиõ ÿни÷арок, 12 пар п³столет³в оздобле-
ниõ золотом ³ ср³блом заãалüною варт³стю 760 тисÿ÷ злотиõ. 
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Ç ¿далüн³ палацó непроõан³ ãост³ вилó÷или дороã³ вази, кóбки, 
тац³, ш³стü серв³з³в, ср³бн³ скринüки, 150 мисок, полóмиск³в, тар³-
лок, 12 ср³бниõ ноæ³в. окр³м тоãо, з воз³вн³ взÿли з собою позоло-
÷енó пóбл³÷нó каретó оздобленó дороãим оксамитовим китайсüким 
матер³алом та дороãоц³ннó óпрÿæ.

у поãрабованомó замкó деÿкий ÷ас ³з сво¿м штабом ³ свитою 
перебóвав командóю÷ий рос³йсüкими в³йсüками маршал Ìóнн³õ. 
Штабн³ оô³цери теæ привласнили з ôортец³ рÿд ³ншиõ ц³нниõ ре-
÷ей, ÿк³ не вв³йшли до вищезãаданоãо перел³кó зазна÷еноãо реєстрó, 
завдавши шкоди маãнатó Ì. Потоцüкомó на великó сóмó злотиõ.

В³д себе додам, що такиõ баãатств тод³ не мав æодний ³нший за-
мок Прикарпаттÿ, а ôарôоровиõ пе÷ей не бóло нав³тü ó резиден-
ц³ÿõ полüсüкиõ корол³в.

Власник Бó÷а÷а, Городенки, Çолотоãо Потокó, П³дãайц³в, кан³в-
сüкий староста Ìикола Потоцüкий ó 1757 р., перебóваю÷и в зам-
кó, видав ерекц³йнó ãрамотó длÿ церкви в Сераôинцÿõ, в ÿк³й 
зазна÷алисÿ, що за церквою закр³плюютüсÿ земл³ в³д молдов-
сüко¿ сторони 1.

Володарем ãороденк³всüко¿ твердин³ в 1770 р. óæе бóв Теодор 
Потоцüкий, а в 1773 р. ¿¿ оõоронÿв невеликий заã³н, ÿкий складавсÿ 
з 21 особи. у йоãо склад вõодили: ²ван Байстрóк, Гриãор Бамбóшко, 
Семен Б³лик, Тимко Б³лоóс, Гриãор Б³лоóсик, Ìиõайло В³нтонюк, 
Василü В³нтонÿк³в, Степан Галаберда, ²ван Галин³в, Василü Гамó-
лишин, олекса Гамóлишин, Василü Демк³в, Дмитро Дидóõ, ²ван кó-
риленко, Данило кóц³в, Петро осадц³в, Àндр³й ощипко, ßк³в ро-
манюк, Василü Страцишин, олекса Танасю÷ин ³ Василü ×óпóрда. 

Çа австр³йсüко¿ доби замок опинивсÿ ó власност³ дерæави. Ì³сü-
ка óправа йоãо здавала в орендó. В 1781 р. оренда ôортиô³ка-
ц³¿ становила 2500 ôлорин³в. Бóд³влÿ занепала в останн³й ÷верт³ 
ÕV²²² стол³ттÿ, а припинила своє ³снóваннÿ наприк³нц³ ÕÕ стол³т-
тÿ. рó¿ни замкó ще добре видн³лисÿ на стариõ ôотоãраô³ÿõ к³нцÿ 
Õ²Õ — по÷аткó ÕÕ ст. Çа радÿнсüко¿ доби на йоãо територ³¿ м³с-
тиласÿ середнÿ школа, побóтов³ прим³щеннÿ, б³бл³отека, а сüоãод-
н³ на дитинцю твердин³ збóдовано православнó церквó.

Таким ÷ином, ãороденк³всüка ôортецÿ, ÿка бóла св³дком заро-
дæеннÿ, становленнÿ ³ розвою районноãо центрó має ще баãато та-
ємницü, ÿк³ треба розкривати краєзнавцÿм ³ досл³дникам кастеоло-
ã³¿, щоби з п³тüми стол³тü по зернин³ скласти ц³кавó стор³нкó л³то-
писó ôортиô³кац³йноãо бóд³вництва Городенки. Нов³ ôакти до ³стор³¿ 
ôортец³ сл³д шóкати в ÷исленниõ актовиõ книãаõ Галицüкоãо ãрод-
сüкоãо ³ земсüкоãо сóд³в, ÿк³ сüоãодн³ збер³ãаютüсÿ в Öентралüномó 
дерæавномó ³стори÷номó арõ³в³ укра¿ни ó лüвов³. Ö³ пошóки потре-
бóютü великиõ затрат ÷асó, але коæний в³днайдений ôакт, безпере-
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÷но, вартóє цüоãо, бо заповнює проãалини в³т÷изнÿноãо краєзнавства 
³ дає новий поãлÿд на минóле Городенки зокрема ³ Покóттÿ в ц³ломó.

Насамк³нецü зазна÷ó, що розãорнóта ³стори÷на дов³дка з залó-
÷еннÿм новиõ арõ³вниõ матер³ал³в, по÷ерпнóтиõ з к³лüкоõ актовиõ 
книã Галицüкоãо ãродсüкоãо сóдó про ôортиô³кац³ю в Городенц³, 
в наóковий об³ã вводитüсÿ вперше.

узаãалüнюю÷и викладене, моæна констатóвати так³ висновки:
1. Витоки ôортиô³кац³¿ в Городенц³ сÿãаютü к³нцÿ першо¿ ÷вер-

т³ ÕV²² ст. Öе бóв невеликий малопотóæний замок — ôеодалüний 
дв³р дерев’ÿно¿ констрóкц³¿ резиденц³йноãо õарактерó, адæе в нüо-
мó мешкав йоãо володар.

2. у ÷ас³ нац³оналüно-визволüниõ змаãанü восени 1648 р. покó-
тÿни леãко здобóли це ôеодалüне ãн³здо. Öüомó є просте поÿснен-
нÿ: по-перше, оõорона бóла óкомплектована з м³сцевиõ людей, то 
æ вони добре знали слабк³ м³сцÿ оборони замкó, ³ моãли передати 
³нôормац³ю повсталим, а такоæ про йоãо таємн³ õоди, а по-дрóãе, 
сам³ оõоронц³ не бóли зац³кавлен³ в³ддавати своє æиттÿ за сво-
ãо володарÿ й моãли сам³ в³д÷инити двер³ в’¿зно¿ брами на дити-
нецü твердин³.

3. Перебóдова дерев’ÿноãо замкó в ôортецю, в³роã³дно, в³дбóласÿ 
в останн³й ÷верт³ ÕV²² ст., коли Городенка стала власн³стю маãнат-
сüко¿ родини Потоцüкиõ. Тод³ в³н став одн³єю з найбаãатшиõ ôор-
тиô³кац³й на Покóтт³. окр³м оборонно¿ ³ резиденц³йниõ ôóнкц³й, 
замок ще виконóвав адм³н³стративнó длÿ ãороденк³всüкоãо клю÷а, 
арõ³внó (збер³ãаласÿ виõ³дна ³ вõ³дна докóментац³ÿ, родинн³ докó-
менти: ãрамоти, наданнÿ полüсüкиõ корол³в, р³зн³ контракти тощо), 
пен³ц³арнó (óтримóвали непок³рниõ та зло÷инц³в), поштовó (сюди 
надõодила маãнатó пошта ³ зв³дси в³н ¿¿ в³дправлÿв адресатам), мó-
зейнó (збер³ãалисÿ дороãоц³нн³ р³дк³сн³ ре÷³, в томó ÷исл³ картини), 
а такоæ кóлüтóрнó (тóт мала бóти б³бл³отека з р³дк³сними книãа-
ми й рóкописами).

4. Длÿ б³лüш повноãо в³дтвореннÿ л³тописó ãороденк³всüко¿ ôор-
тец³ краєзнавцÿм ³ в÷еним сл³д опрацювати вс³ актов³ книãи Га-
лицüкоãо ãродсüкоãо ³ земсüкоãо сóд³в, ÿк³ збер³ãаютüсÿ в Öентралü-
номó ³стори÷номó арõ³в³ укра¿ни в м. лüвов³, оск³лüки на сüоãодн³ 
опрацüовано лише дек³лüка з ниõ. Çв³сно, ¿м не завадило би шóка-
ти й ³нш³ першодæерела, ÿк³ дос³ не в³дом³.

ДЖЕрЕлÀ ТÀ л²ТЕрÀТурÀ

1. лННБ НÀН укра¿ни. Вр. — ф. 9. — Спр. 778. — Àрк. 625 зв.

м. ²вано-франк³всüк.
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Віталіé наГІрний

ФОтОаЛЬбОмИ ЕдВаРда сКшИНсЬКОГО 
ЯК дЖЕРЕЛО дО ІстОРІї ПОКУттЯ 

мІЖВОєННОГО ПЕРІОдУ
у ôондаõ варшавсüко¿ незалеæно¿ пóбл³÷но¿ орãан³зац³¿ «кар-

та» («Ośrodek Karta»), в арõ³в³ ôотоãраô³й, є три ôотоалüбоми, що 
налеæали Едвардó Скшинсüкомó (Edwar Skrzyński)1, котрий ó лис-
топад³ 1932 рокó бóв призна÷ений ãороденк³всüким старостою (пе-
реведений ³з кам³нü-коширсüкоãо пов³тó) ³ займав це становище 
протÿãом ÷отирüоõ рок³в — до осен³ 1936 рокó, коли бóв призна÷е-
ний старостою кременецüкоãо пов³тó на Волин³ 2. Перш³ два ôото-
алüбоми м³стÿтü ôотоãраô³¿ Городенк³вщини, трет³й вклю÷ає ôото-
ãраô³¿ кременецüкоãо пов³тó на Волин³, де Е. Скшинсüкий перебóв 
до к³нцÿ 1938 рокó. Вс³ три ôотоалüбоми бóли передан³ до осеред-
кó «карта» наприк³нц³ 1990-õ рр. ²забелою Сшедн³цüкою (Izabella 
Srzednicka). На æалü, при переда÷³ ôотоалüбом³в не бóло заô³ксо-
вано ан³ то÷но¿ дати ц³є¿ под³¿, ан³ тоãо, ÿким ÷ином алüбоми потра-
пили в³д Е. Скшинсüкоãо до ². Сшедн³цüко¿. В даний ÷ас б³лüш³стü 
ôотоãраô³й в оциôрованн³й верс³¿ вм³щен³ на сайт³ орãан³зац³¿3. 

Перший ³з зãаданиõ ôотолüбом³в повн³стю присвÿ÷ений с³лü-
сüкоãосподарсüк³й виставц³, що бóла в³дкрита в Городенц³ 16 ве-
реснÿ 1934 рокó. Àлüбом ó тверд³й шк³рÿн³й оправ³ на титóлüн³й 
сторонц³ ÿко¿ прикр³плена металева пластина ³з написом «ßсно 
Велüмоæномó Панó Старост³ Е. Скшинсüкомó на памÿтü про «Денü 
с³лüсüкоãосподарсüкоãо прац³вника», людв³к Теодорови÷, Городен-
ка, 16.09.1934». В³н нал³÷óє 39 ôотоãраô³й на 25 алüбомниõ листаõ 
ôорматó À4, ³з ÿкиõ 38 зроблен³ п³д ÷ас с³лüсüкоãосподарсüко¿ ви-
ставки в Городенц³ ó вересн³ 1934 рокó, а на одн³й зобраæена зи-
мова Вороõта. Вс³ ôотоãраô³¿ ÷орно-б³л³, р³зниõ розм³р³в, виконан³ 
на ãлÿнцевомó ôотоãраô³÷номó папер³4. 

Ç то÷ки зорó ³стор³¿ Покóттÿ найб³лüший наóковий ³нтерес ÿв-
лÿє дрóãий ôотоалüбом. Ìеталева пластина на титóлüн³й стор³н-
ц³ м³ститü напис «ßсно Велüмоæномó Панó Старост³ Едвардов³ 
Скшинсüкомó на памÿтü про йоãо працю в Городенк³всüкомó по-
в³т³, 13.10.1934». ßк сл³дóє з назви, ôотоалüбом бóв подарований 
Е. Скшинсüкомó йоãо сп³вроб³тниками в ãороденк³всüкомó староств³ 
на пам’ÿтü про йоãо працю в пов³т³ ³ з приводó йоãо переведеннÿ до 
кременцÿ на Волин³. Àлüбом нал³÷óє 281 ÷орно-б³лó ôотоãраô³ю на 
59 стор³нкаõ ôорматó À4. Вс³ ôотоãраô³¿ зроблен³ на ãлÿнцевомó 
ôотоãраô³÷номó папер³. основнó ÷астинó алüбомó складаютü зн³м-
ки Городенки з 1933 - 1935 рок³в. Попри те, в алüбом³ м³ститüсÿ ÷и-
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мало св³тлин з ³ншиõ населениõ пóнкт³в пов³тó 5. факти÷но, на ниõ 
в т³й ÷и ³нш³й м³р³ представлена б³лüш³стü населениõ пóнкт³в Го-
роденк³всüкоãо пов³тó. Вс³ ôотозн³мки датóютüсÿ пер³одом м³æ 1933 
³ 1935 роками. Àвтор св³тлин не в³домий, однак видаєтüсÿ правдопо-
д³бним, що ôотоãраô³¿ виконан³ р³зними ôотоãраôами, на що вка-
зóє ÿк неодинаковий ¿õ розм³р так ³ р³зна ÿк³стü зн³мк³в. Не бóдó 
деталüн³ше зóпинÿтисü на õарактеристиц³ циõ ôотоãраô³й, оск³лü-
ки ¿õ заãалüна õарактеристика вм³щена в подан³й ниæ÷е таблиц³. 

Трет³й ³з алüбом³в датóєтüсÿ 30 листопада 1938 рокó ³ м³ститü 
ôотоãраô³¿ населениõ пóнкт³в кременецüкоãо пов³тó на Волин³ 6. До 
³стор³¿ Покóттÿ в³н не має æодноãо стосóнкó. 

Вказан³ ôотоалüбоми Едварда Скшинсüкоãо до цüоãо ÷асó за-
лишалисü поза óваãою досл³дник³в. Àле саме завдÿки ¿м ми д³зна-
ємосÿ, наприклад, в ÿкомó стан³ передóвали дороãи ³ школи пов³-
тó, ÿк розвивалосü с³лüсüке ãосподарство ³ скотарство, дов³дóємосü 
про бóд³вництво р³зниõ спортивниõ об’єкт³в ó пов³т³ ³ т.д. Незва-
æаю÷и на те, що вони демонстрóютü нам лише вибран³ ôраãмен-
ти æиттÿ Городенк³всüкоãо пов³тó, ôотоãраô³¿ з колекц³¿ Едварда 
Скшинсüкоãо, безпере÷но, є ц³нним ³коноãраô³÷ним дæерелом длÿ 
вив÷еннÿ ³стор³¿ Покóттÿ в м³æвоєнний пер³од.

ТÀБлиÖß. СПиСок фоТоГрÀф²É ÀлÜБоÌу № 2  
²Ç колЕкÖ²Ї ЕДВÀрДÀ СкШиНСÜкоГо. 

Сто-
рін-
ка

номер 
фото-
графії

опис фотографії дата

1 004848 колективна ôотоãраô³ÿ прац³вник³в Горо-
денк³всüкоãо староства на ÷ол³ з Едвардом 
Скшинсüким 

13 
 æовтнÿ 

1934
2 004849 Др. Çд³слав Ìатрасü, застóпник ãороденк³в-

сüкоãо старости 
3 004850 Городенка. Пов³товий в³дд³л. Вид спередó
3 004851 Городенка. Пов³товий в³дд³л. Вид спередó збокó
3 004852 Городенка. Öерква Пресвÿто¿ Д³ви Ìар³¿. Çа-

ãалüний виãлÿд
3 004853 Городенка. Селÿнсüка õата ³з солом’ÿним да-

õом в передм³ст³
3 004854 Городенка. Вид на римо-католицüкий параô³-

алüний костел ³з передм³стÿ
3 004855 Городенка. В³рменсüкий костел. Çаãалüний ви-

ãлÿд
3 004856 Городенка. Öерква св. Ìиколаÿ.  

Çаãалüний виãлÿд
4 004857 Городенка. В³рменсüка вóлицÿ 1934
4 004858 Городенка. Перебóдова В³рменсüко¿ вóлиц³ 1935
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4 004859 Городенка. Площа П³лсóдсüкоãо 1934
5 004860 Городенка. Площа П³лсóдсüкоãо 1933
5 004861 Городенка. Площа П³лсóдсüкоãо 1934
5 004862 Городенка. Вóл. леã³он³в перед перебóдовою 1933
5 004863 Городенка. Вóл. леã³он³в 1935
5 004864 Городенка. Парк на площ³ П³лсóдсüкоãо 1934
6 004865 Городенка. Перебóдова вóл. Батор³ÿ. фраãмент 

вóлиц³ перед перебóдовою
1935

6 004866 Городенка. Перебóдова вóл. Батор³ÿ. фраãмент 
вóлиц³ перед перебóдовою 

1935

6 004867 Городенка. Перебóдова вóл. Батор³ÿ. фраãмент 
перебóдови 

1935

6 004868 Городенка. Перебóдова вóл. Батор³ÿ. фраãмент 
вóлиц³ п³д ÷ас перебóдови 

1935

7 004869 Городенка. Перебóдова вóл. леã³он³в. фраãмент 
вóлиц³ п³д ÷ас перебóдови 

1935

7 004870 Городенка. Перебóдова вóл. леã³он³в. фраãмент 
вóлиц³ п³д ÷ас перебóдови 

1935

7 004871 Городенка. Перебóдова вóл. леã³он³в. фраãмент 
вóлиц³ п³д ÷ас перебóдови 

1935

7 004872 Городенка. Перебóдова вóл. леã³он³в. фраãмент 
вóлиц³ п³д ÷ас перебóдови

1935

7 004873 Городенка. Вóл. леã³он³в. Старий õ³дник
7 004874 Городенка. фраãмент вóл. леã³он³в. 1935
8 004875 Городенка. фраãмент Площ³ П³лсóдсüкоãо 

³ вóл. леã³он³в 
1935

8 004876 Городенка. Параô³алüна церква 1935
8 004877 Городенка. костел ве÷ором 1935
8 004878 Городенка. Газон на Площ³ П³лсóдсüкоãо 1935
9 004879 ×ернелицÿ. Çамок
9 004880 Тишк³в. Г³псов³ скали
9 004881 Стр³лü÷е. Старий палац ³ сад
9 004882 Городенка. Параô³алüний костел ³ староство
9 004883 Перед³ваннÿ. Çаãалüний виãлÿд
10 004884 Городенка. Çаãалüний виãлÿд 1935
10 004885 Городенка. Çаãалüний виãлÿд 1935
10 004886 Городенка. Öóкр³внÿ 1935
10 004887 Городенка. Парк 1935
11 004888 Городенка. Персонал П. Ç.Д. 3 травнÿ 

1935
11 004889 Городенка. у÷асники тваринно¿ виставки 1935
11 004890 Городенка. Випóск кóрсó наãлÿда÷³в за пó-

бл³÷ними дороæними роботами 
1935

12 004891 Торãовицÿ. С³лüсüкоãосподарсüк³ знарÿддÿ. 
Сн³данок длÿ ãостей 

1935
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12 004892 Торãовицÿ. С³лüсüкоãосподарсüк³ знарÿддÿ. На 
експерименталüниõ ãрÿдкаõ 

1935

12 004893 Торãовицÿ. С³лüсüкоãосподарсüк³ знарÿддÿ. На 
експерименталüниõ ãрÿдкаõ 

1935

12 004894 Торãовицÿ. С³лüсüкоãосподарсüк³ знарÿддÿ. 
Сн³данок длÿ ãостей 

1935

12 004895 Торãовицÿ. С³лüсüкоãосподарсüк³ знарÿддÿ. На 
експерименталüниõ ãрÿдкаõ 

1935

12 004896 Топор³вц³. С³лüсüкоãосподарсüк³ знарÿддÿ 1935
12 004897 Стр³лü÷е. С³лüсüкоãосподарсüк³ знарÿддÿ. Тео-

рети÷на лекц³ÿ 
1935

12 004898 Стр³лü÷е. С³лüсüкоãосподарсüк³ знарÿддÿ. В³д-
по÷инок 

1935

12 004899 Стр³лü÷е. С³лüсüкоãосподарсüк³ знарÿддÿ. 
Практи÷на лекц³ÿ. 

1935

13 004900 Городенка. Вóл. Собесüкоãо перед перебóдовою
13 004901 Городенка. Вóл. Собесüкоãо в ÷ас³ перебóдови
13 004902 Городенка. Перебóдована вóл. Собесüкоãо 1933
13 004903 Городенка. Вóл. Стр³лецüка перед перебóдо-

вою
13 004904 Городенка. Новий парк на площ³ П³лсóдсüкоãо
14 004905 Городенка. Вóл. Собесüкоãо. ×асткова перебó-

дова
1933

14 004906 Городенка. Вóл. Собесüкоãо. Çаливаннÿ ас-
ôалüтом шв³в в брóк³вц³

14 004907 Городенка. Вóл. Собесüкоãо. укладаннÿ брó-
к³вки

14 004908 Городенка. Вóл. Собесüкоãо. фраãмент вóлиц³ 
п³д ÷ас перебóдови

14 004909 Городенка. Вóл. Собесüкоãо. фраãмент вóлиц³ 
перед перебóдовою 

1935

15 004910 Городенка. Вóл. Стан³славсüка перед перебó-
довою

15 004911 Городенка. Вóл. леã³он³в ос³нн³м тóманним 
ранком 

1935

15 004912 Городенка. В³дбóдова про¿здно¿ ÷астини на 
котик³вц³

1934

15 004913 Городенка. В³дбóдований в 1933 р. м³ст на 
ãм³нн³й дороз³

зима 
1933- 1934 

(?)
15 004914 Городенка. Головний ринок 1935
16 004915 Городенка. Вóл. Словацüкоãо п³д ÷ас перебó-

дови
1935

16 004916 Городенка. Вóл. леã³он³в 1935
17 004917 Городенка. Вóл. Грюнвалüдсüка п³д ÷ас ремон-

тó
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17 004918 Городенка. Пов³това дороãа Городенка-
обертин перед перебóдовою

17 004919 Городенка. Вóл. Гетüмана ×арнецüкоãо перед 
перебóдовою

1935

18 004920 Перебóдова про¿здно¿ ÷астини на дороз³ 
Торсüке-Делÿтин, км. 30 - 40. Çасипаннÿ тов÷е-
ноãо каменю на 34 к³лометр³

18 004921 Перебóдова про¿здно¿ ÷астини на дороз³ 
Торсüке-Делÿтин, км. 30 - 40. укатка про¿здæо¿ 
÷астини на 34 к³лометр³

18 004922 Перебóдова про¿здно¿ ÷астини на дороз³ 
Торсüке-Делÿтин, км. 30 - 40. Çасипаннÿ верõ-
нüоãо шарó тов÷еноãо ãран³тó на 39 к³лометр³

18 004923 Перебóдова про¿здно¿ ÷астини на дороз³ 
Торсüке-Делÿтин, км. 30 - 40. укатка верõнüо-
ãо шарó про¿здæо¿ ÷астини на 39 к³лометр³ но-
вим катком «Chrzanów № 41»

18 004924 Перебóдова про¿здно¿ ÷астини на дороз³ 
Торсüке-Делÿтин, км. 30 - 40. Перед перебóдо-
вою на 33 к³лометр³

1935

18 004925 Перебóдова про¿здно¿ ÷астини на дороз³ 
Торсüке-Делÿтин, км. 30 - 40. По перебóдов³ на 
33 к³лометр³

1935

18 004926 Перебóдова ãараæó Пов³товоãо В³дд³лó. розби-
раннÿ староãо ãараæó

1935

18 004927 Бóдова камÿноãо аро÷ноãо кóлüверта на ãм³н-
н³й дороз³ Сераôинц³ — ßсен³в-П³лüний

1935

18 004928 Бóдова камÿноãо аро÷ноãо кóлüверта на ãм³н-
н³й дороз³ Сераôинц³ — ßсен³в-П³лüний

1935

18 004929 Далешево. Бóдова твердоãо покриттÿ на 6 к³-
лометр³ дороãи № 6 

19 004930 рак³вецü. Гм³нна дороãа 
19 004931 рак³вецü. Ì³ст на ãм³н³й дороз³ перед в³дбóдо-

вою
19 004932 рак³вецü. В³дбóдований м³ст на ãм³н³й дороз³ 1934
19 004933 Городенка. Ì³ст на ãм³н³й дороз³ перед в³дбó-

довою
1933

19 004934 Городенка. В³дбóдований м³ст на ãм³н³й дороз³ 1933
20 004935 рашк³в. Пóбл³÷на бóдова дороãи 1933
20 004936 рашк³в. Прийом тов÷еноãо каменю длÿ дороãи
20 004937 ол³єво-корол³вка. Пóбл³÷на бóдова дороãи 1933
20 004938 Семак³вц³. ²нспекц³ÿ роб³т по пóбл³÷н³й в³дбó-

дов³ ãм³нно¿ дороãи № 1 з твердою поверõнею 
1935

20 004939 Гм³нна дороãа № 5 на 3 к³лометр³ перед пере-
бóдовою твердо¿ поверõн³

1935

20 004940 ×орт³вецü. Бóдова моста на 18 км пов³тово¿ до-
роãи № 1

1935
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20 004941 ×орт³вецü. Бóдова моста на 18 км пов³тово¿ до-
роãи № 1

20 004942 Городницÿ. В³дбóдован³ б³÷н³ опори мостó на 
ãм³нн³й дороз³

20 004943 каток «Kemna № 1517» на бóдов³ дороãи
21 004944 ×орт³вецü. кап³талüно в³дремонтований м³ст 

на воєводсüк³й дороз³ № 342
1933

21 004945 ×орт³вецü. Бóдова твердоãо покриттÿ на 18 к³-
лометр³ пов³тово¿ дороãи № 1

1935

21 004946 Торãовицÿ П³лüна. Новозбóдований камÿний 
м³ст на ãм³нн³й дороз³

п³слÿ 
л³та 1934

21 004947 Ìиõалü÷е. Àвтомоб³лüний м³ст ÷ерез Дн³стер 
21 004948 Гм³нна дороãа № 5 на 2 к³лометр³ перед пере-

бóдовою
1935

21 004949 Жóк³в. укатка верõнüоãо шарó про¿здæо¿ 
÷астини на пов³тов³й дороз³ № 3 катком 
«Chrzanów № 25»

1935

21 004950 ×орт³вецü. В³дремонтований м³ст на ãм³нн³й 
дороз³

1934

22 004951 Городницÿ. Бóдова поромó ÷ерез Дн³стер. Пла-
новане м³сце до¿здó до поромó на правомó бе-
рез³

22 004952 Городницÿ. Бóдова поромó ÷ерез Дн³стер. Ì³с-
це на бóдовó до¿здó до поромó

22 004953 Городницÿ. Новий пором на Дн³стр³ на шлÿõó 
до Çал³щик

1935

22 004954 Городницÿ. Новий до¿зд до поромó
22 004955 Стр³лü÷е — Городницÿ. Планована в³дбóдо-

ва ãм³нно¿ дороãи. фраãмент дороãи перед в³д-
бóдовою

1935

22 004956 Городницÿ. В³дновлений пóбл³÷ними зóсиллÿ-
ми ôраãмент дороãи з твердою поверõнею 

1935

22 004957 Стр³лü÷е. фраãмент ÷астково в³дновлено¿ пó-
бл³÷ними зóсиллÿми дороãи, перед повною в³д-
бóдовою

1935

22 004958 Торãовицÿ П³лüна. Старий м³ст на ãм³нн³й до-
роз³

23 004959 Незвисüко. кам’ÿний кар’єр «Б³лÿ поромó» 

23 004960 Городницÿ. кам’ÿний кар’єр. Çаãалüний виãлÿд
23 004961 Городницÿ. кам’ÿний кар’єр. Верõнÿ скала
23 004962 Семак³вц³. кам’ÿний кар’єр. кам³нü приãотов-

лений длÿ перебóдови дор³ã
23 004963 Семак³вц³. фраãмент кам’ÿноãо кар’єрó ³ пов³-

тово¿ дороãи
24 004964 Городенка. Бóдова басейнó. Çатоплений талою 

веснÿною водою викоп п³д басейн
1935

24 004965 Городенка. Бóдова басейнó. Çаãалüний виãлÿд 
викопó перед по÷атком бетонниõ роб³т

1935
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24 004966 Городенка. Бóдова басейнó. Дæерело длÿ на-
повненнÿ басейнó

24 004967 Городенка. Бóдова бетонноãо басейнó
24 004968 Городенка. Бóдова басейнó. фраãмент басейнó 1935
24 004969 Городенка. Бóд³вництво роздÿãалüн³ при ба-

сейн³
1935

25 004970 обертин. фраãмент бóдови 7-класно¿ школи
25 004971 обертин. уро÷исте в³дкриттÿ 7-класно¿ школи 23 верес-

нÿ 1934
25 004972 обертин. фраãмент бóдови 7-класно¿ школи
26 004973 рашк³в. фраãмент бóдови школи
26 004974 рашк³в. фраãмент бóдови 7-класно¿ школи липенü 

1934
26 004975 рашк³в. Стан бóдови школи Вересенü 

1933
26 004976 рашк³в. Бóд³влÿ 3-класно¿ заãалüно¿ школи 1934
26 004977 обертин. Çак³н÷ена 7-класна школа 1934
26 004978 обертин. По÷аток бóдови школи 20 ÷ерв-

нÿ 1933
26 004979 обертин. Стан бóдови школи Жовтенü 

1933
27 004980 ×орт³вецü. Новий бóдинок 7-класно¿ заãалü-

но¿ школи
1933 - 
1934

27 004981 ×орт³вецü. Старий шк³лüний бóдинок
27 004982 кип’ÿ÷ка. В³дбóдований шк³лüний бóдинок 1934
27 004983 кип’ÿ÷ка. фраãмент бóдови школи
28 004984 Стр³лü÷е. Громадсüка банÿ, збóдована в 1934 р. 1934
28 004985 Стр³лü÷е. Пралüнÿ в ãромадсüк³й бан³ з дæе-

релüною водою
28 004986 Стр³лü÷е. Дæерело з водою длÿ ãромадсüко¿ 

бан³
29 004987 корн³в. Площа п³д бóдовó ново¿ 3-класно¿ 

школи 
30 004988 ×ернÿтин. Новобóдова ãромадсüко¿ бан³ 1934
30 004989 ×ернÿтин. Новобóдова ãромадсüко¿ бан³ з п³в-

денноãо бокó
30 004990 ×ернÿтин. Çак³н÷еннÿ бóдови водопроводó
30 004991 ×ернÿтин. Бóдова твердо¿ дороãи до зак³н÷ено¿ 

ãромадсüко¿ бан³
1935

30 004992 ×ернÿтин. Бóдова водонап³рноãо зб³рника до 
водопроводó

30 004993 ×ернÿтин. фраãмент бóдови водопроводó
30 004994 ×ернÿтин. фраãмент бóдови водопроводó
30 004995 ×орт³вецü. Бóдова ãромадсüко¿ бан³ 1935
31 004996 обертин. В³це воєвода ×ерв³нсüкий на óро÷ис-

томó в³дкритт³ 7-класно¿ школи
23 верес-
нÿ 1934



175

31 004997 обертин. В³це воєвода ×ерв³нсüкий на óро÷ис-
томó в³дкритт³ 7-класно¿ школи

23 верес-
нÿ 1934

31 004998 обертин. В³це воєвода ×ерв³нсüкий на óро÷ис-
томó в³дкритт³ 7-класно¿ школи

23 верес-
нÿ 1934

32 004999 Семак³вц³. Старий шк³лüний бóдинок ³ площа 
п³д бóд³вництво новоãо шк³лüноãо бóдинкó

1935

32 004500 Семак³вц³. фраãмент бóдови новоãо шк³лüно-
ãо бóдинкó

14 æов-
тнÿ 1935

32 004501 Сераôинц³. Новий шк³лüний бóдинок 
33 004502 Городенка. Парад 3 травнÿ 

1933
33 004503 Городенка. Полüова меса
33 004504 Городенка. уро÷исте в³дкриттÿ стад³онó
33 004505 Городенка. В³йсüковий парад на стад³он³ 
34 004506 Городенка. Парад 3 травнÿ. рапорт в³йсüковий 

в³дд³л³в
3 травнÿ 

1934

34 004507 Городенка. Парад 3 травнÿ. ранок на стад³о-
н³ «Сок³л»

3 травнÿ 
1934

34 004508 Городенка. Парад 3 травнÿ. рапорт в³йсüковий 
в³дд³л³в

3 травнÿ 
1934

34 004509 Городенка. Парад 3 травнÿ. Прийом парадó 
старостою

3 травнÿ 
1934

34 004510 Городенка. Парад 3 травнÿ. Поõ³д в³йсüковиõ 
п³дрозд³л³в на площ³ П³лсóдсüкоãо

3 травнÿ 
1934

34 004511 Городенка. Парад 3 травнÿ. Поõ³д представ-
ник³в м³сцевиõ орãан³зац³й ³ прийом ¿õ парадó 
старостою ³ представниками м³сцево¿ влади 

3 травнÿ 
1934

35 004512 обертин. В³дкриттÿ стад³онó. Вистóп в³це воє-
води ×ерв³нсüкоãо на в³дкритт³ стад³онó

2 верес-
нÿ 1934

35 004513 обертин. В³дкриттÿ стад³онó. Перер³заннÿ 
стр³÷ки 

23 верес-
нÿ 1934

35 004514 обертин. В³дкриттÿ стад³онó. Вистóп воєводи 
ßãодзинсüкоãо на в³дкритт³ стад³онó

23 верес-
нÿ 1934

35 004515 обертин. В³дкриттÿ стад³онó. фраãмент з óро-
÷истост³

23 верес-
нÿ 1934

36 004516 Городенка. Парад 3 травнÿ. оãлÿд в³сüковиõ 
в³дд³л³в

3 травнÿ 
1934

36 004517 Городенка. Парад 3 травнÿ. люди на стад³о-
н³ «Сок³л»

3 травнÿ 
1934

36 004518 Городенка. Парад 3 травнÿ. Промова старости 
на подв³р¿ м³сüко¿ заãалüно¿ школи 

3 травнÿ 
1934

36 004519 Городенка. Парад 3 травнÿ. Поõ³д по вóл. ле-
ã³он³в 

3 травнÿ 
1934

36 004520 Городенка. Парад 3 травнÿ. Поõ³д по площ³ 
П³лсóдсüкоãо

3 травнÿ 
1934

36 004521 Городенка. Парад 3 травнÿ. В³дд³ли прикор-
донно¿ стороæ³

3 травнÿ 
1934
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36 004522 Городенка. Парад 3 травнÿ. фраãмент з в³д-
криттÿ парадó на стад³он³ «Сок³л»

3 травнÿ 
1934

36 004523 Городенка. Парад 3 травнÿ. фраãмент з в³д-
криттÿ парадó на стад³он³ «Сок³л»

3 травнÿ 
1934

36 004524 Городенка. Парад 3 травнÿ. Представники м³с-
цевиõ орãан³зац³й на стад³он³ «Сок³л»

3 травнÿ 
1934

37 004525 обертин. рапорт в³йсüковиõ в³дд³л³в 23 верес-
нÿ 1934

37 004526 обертин. Промова воєводи ßãодзинсüкоãо 23 верес-
нÿ 1934

37 004527 фото без назви. околицÿ нев³домоãо населено-
ãо пóнктó

38 004528 Незвисüко. Бóд³вництво клóбó 1934
39 004529 Незвисüко. уро÷исте в³дкриттÿ клóбó. Промо-

ва ãолови пов³тово¿ ради д-ра Ìатрасÿ 
23 верес-
нÿ 1934

39 004530 Незвисüко. оãлÿд в³йсüковиõ в³дд³л³в 23 верес-
нÿ 1934

39 004531 Незвисüко. клóб. Çаãалüний виãлÿд 23 верес-
нÿ 1934

40 004532 Незвисüко. Бóд³вництво клóбó 1934
40 004533 Незвисüко. Воєвода ßãодзинсüкий ³ в³це воєво-

да ×ерв³нсüкий в³дв³дóютü бóдовó клóбó 
6 лис-
топада 
1933

40 004534 Жива÷³в. Бóд³вництво клóбó листопад 
1933

41 004535 Городенка. кóрси поæеæник³в. Грóпове ôото 
кóрсант³в

23 листо-
пада — 
3 ãрóднÿ 

1934
41 004536 Городенка. кóрси поæеæник³в. Практи÷н³ на-

в÷аннÿ 
1 ãрóднÿ 

1934
41 004537 Городенка. кóрси поæеæник³в. Екзамен 2 ãрóднÿ 

1934
42 004538 Городенка. кóрси поæеæник³в. Взвод дрóãоãо 

кóрсó. Самост³йн³ занÿттÿ
30 лис-
топада 
1934

42 004539 Городенка. кóрси поæеæник³в. Г³мнасти÷н³ 
вправи кóрсант³в

1 ãрóднÿ 
1934

42 004540 Городенка. кóрси поæеæник³в. Взвод дрóãоãо 
кóрсó. Самост³йн³ занÿттÿ

30 лис-
топада 
1934

42 004541 Городенка. кóрси поæеæник³в. командóваннÿ 
перед сиãналом тривоãи

П³вн³÷, 
1 ãрóд-
нÿ1934

43 004542 Городенка. Ç³браннÿ с³лüсüкоãосподарсüкиõ ³н-
стрóктор³в

1933

43 004543 Городенка. Сн³данок длÿ новобранц³в 1934
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43 004544 Городенка. Призовна ком³с³ÿ 1934
43 004545 кордон з рóмóн³єю 
43 004546 Городенка. Призовна ком³с³ÿ 1934
44 004547 ×ернелицÿ. л³цензóваннÿ свиней 1935
44 004548 Глóшк³в. Õлоп÷ик ³з ÷орною в³вцею на рóкаõ 
44 004549 Городницÿ. Çакладка винниц³ ³ насадæеннÿ 

виноãрадник³в 
1934

44 004550 Верб³вц³. Експерименталüн³ ãрÿдки 
44 004551 ×орт³вецü. Стриæка овецü 1934
44 004552 Топор³вц³. С³лüсüкоãосподарсüк³ знарÿддÿ
44 004553 Городницÿ. С³лüсüкоãосподарсüк³ знарÿддÿ
44 004554 Топор³вц³. Експерименталüн³ ãрÿдки 1934
44 004555 Торãовицÿ. С³лüсüкоãосподарсüк³ роботи 1935
45 004556 Городенка. каÿкова пристанü 1934
45 004557 Пото÷ище. Д³ти з С³лез³¿ в л³тнüомó табор³ 1933
45 004558 Без назви. Д³ти ³ виõовател³
45 004559 ун³æ. Бóдова ãм³нно¿ криниц³ на берез³ Дн³-

стра 
1933

45 004560 Городенка. каÿкова пристанü
46 004561 колон³ÿ «Harlanja». Çак³н÷еннÿ с³лüсüкоãоспо-

дарсüкиõ кóрс³в
12 трав-
нÿ 1934

46 004562 колон³ÿ «Harlanja». кóрси с³лüсüкиõ ãосподинü 12 трав-
нÿ 1934

46 004563 колон³ÿ «Harlanja». С³лüсüкоãосподарсüка ³н-
спекц³ÿ

12 трав-
нÿ 1934

46 004564 колон³ÿ «Harlanja». С³лüсüкоãосподарсüка ³н-
спекц³ÿ

12 трав-
нÿ 1934

46 004565 колон³ÿ «Harlanja». кóрси с³лüсüкиõ ãосподинü 12 трав-
нÿ 1934

47 004612 Городенка. С³лüсüкоãосподарсüке свÿто. фраã-
мент

16 верес-
нÿ 1934

47 004595 Городенка. С³лüсüкоãосподарсüке свÿто. фраã-
мент

16 верес-
нÿ 1934

47 004610 Городенка. С³лüсüкоãосподарсüке свÿто. фраã-
мент

16 верес-
нÿ 1934

47 005066 Городенка. С³лüсüкоãосподарсüке свÿто. фраã-
мент

16 верес-
нÿ 1934

47 005067 Городенка. С³лüсüкоãосподарсüке свÿто. фраã-
мент

16 верес-
нÿ 1934

47 005068 Городенка. С³лüсüкоãосподарсüке свÿто. Полüо-
ва меса

16 верес-
нÿ 1934

48 005069 Без зазна÷еннÿ м³сцÿ. Бики 1935
48 005070 Екскóрс³ÿ до Спали 1933
48 005071 ×ернелицÿ. Ìолод³æне товариство
48 005072 Городенка. Çаãалüне ôото с³лüсüкоãосподар-

сüкиõ кóрс³в
21 æовт-
нÿ 1934
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48 005073 ×ернелицÿ. Ìолод³æне м³сüке товариство
48 005074 Без назви. колективна ôотоãраô³ÿ молодиõ 

æ³нок 
48 005075 Екскóрс³ÿ до Спали 1933
49 005076 Городенка. кóрси противоãазово¿ допомоãи 1934
49 005077 ун³æ. Товариство с³лüсüко¿ молод³ 
49 005078 рак³вецü. Товариство с³лüсüко¿ молод³ 1934
49 005079 Городенка. кóрси ³нстрóктор³в позашк³лüно¿ 

осв³ти 
1933

50 005080 Городенка. В³йсüков³ в³дд³л³ в денü ³менин ко-
менданта на дитинц³ перед староством

19 берез-
нÿ 1934

51 005081 Перед³ваннÿ. Çак³н÷еннÿ кóрсó домашнüоãо 
ãосподарства 

Травенü 
1935

51 005082 В³кно. С³лüсüкоãосподарсüк³ знарÿддÿ 1934
51 005083 Перед³ваннÿ. Çак³н÷еннÿ кóрсó домашнüоãо 

ãосподарства
Травенü 

1935
51 005084 В³кно. С³лüсüкоãосподарсüк³ знарÿддÿ 1934
51 005085 Сераôинц³. Пропилюваннÿ розсадника 1934
51 005086 Городенка. кóрси передовиõ с³лüсüкоãосподар-

сüкиõ знарÿдü
1934

51 005087 Городенка. кóрси передовиõ с³лüсüкоãосподар-
сüкиõ знарÿдü

1934

51 005088 раковецü. кóрси домашнüоãо ãосподарства 1934
52 005089 Городенка. Çакладеннÿ м³сüкоãо паркó. Полüо-

ва меса
1935

52 005090 Городенка. Çакладеннÿ м³сüкоãо паркó. Промо-
ва директора É. Õоцеÿ

1935

52 005091 Городенка. Çакладеннÿ м³сüкоãо паркó. Поса-
дæеннÿ першоãо дерева старостою Е. Скшин-
сüким

1935

52 005092 Городенка. Çакладеннÿ м³сüкоãо паркó. По-
садæеннÿ дрóãоãо дерева м³сüким ãоловою 
É. Барв³÷ем

1935

52 005093 Городенка. Çакладеннÿ м³сüкоãо паркó. Поса-
дæеннÿ дерев

1935

52 005094 Городенка. Çакладеннÿ м³сüкоãо паркó. Полüо-
ва меса

1935

52 005095 Городенка. Çакладеннÿ м³сüкоãо паркó. Поса-
дæеннÿ першоãо дерева старостою Е. Скшин-
сüким.

1935

53 005096-
005103

Без м³сцÿ. фотоãраô³¿ з виставки коней

54 005104-
005108, 
005110

Без м³сцÿ. Виставка õóдоби

54 005109 Городенка. Господарство В³нтонюка
54 005111 Городенка. Господарство лесÿ Вели÷ки
54 005112 Городенка. Бик пов³товоãо в³дд³лó
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54 005113 Городенка. Бик пов³товоãо в³дд³лó 
54 005114 ×ернелицÿ. л³цензован³ бики 1935
54 005115 Незвисüко. л³цензований бик. Бик Пшибислав-

сüкоãо з ун³æа
1935

55 005116 Екскóрс³ÿ с³лüсüкоãосподарсüкиõ кóрс³в до 
Торãовиц³

1935

55 005117 Екскóрс³ÿ с³лüсüкоãосподарсüкиõ кóрс³в до 
Торãовиц³

1935

55 005118 Городенка. Дов³з цóкровиõ бóрÿк³в до цóкр³вн³ 1935
55 005119 Городенка. Àвтомоб³лü «Татра» пов³товоãо в³д-

д³лó
55 005120 Без м³сцÿ. кон³ з санüми Грóденü 

1934
55 005121 усте÷ко. Полюваннÿ 1933
56 005122 Стр³лü÷е. Çаãалüний виãлÿд 
56 005123 Долина «лем³ца». Скали що осóваютüсÿ 
56 005124 Городенка. Öóкр³внÿ
56 005125 Сераôинц³. Статóÿ св. Ìиколаÿ
56 005126 Стр³лü÷е. С³лüсüка õата
57 005127 Тишк³вц³. Ж³но÷ий вес³лüний одÿã
57 005128 Тишк³вц³. Ж³но÷ий вес³лüний одÿã
57 005129 ×ернÿтин. Василü косменко з дрóæиною
57 005130 Глóшк³в. В³вц³ на посовищ³
57 005131 Дн³стер. рибак ó ÷овн³
57 005132 ×ернелицÿ. Éордан
57 005133 Ìиõалü÷е. Гм³нний óрÿд 1934
57 005134 ×ернÿтин. Господарство В. косменка
57 005135 Без м³сцÿ. Ж³но÷ий вес³лüний одÿã
 58 005138 Без м³сцÿ ³ н³зви. фраãмент виставки с³лüсüко-

ãосподарсüкиõ продóкт³в
59 005137 Без м³сцÿ ³ назви. Е. Скшинсüкий з ото÷еннÿм 

ПоСилÀННß:

1. Zbiory Ośrodka «Karta» w Warszawie. — Archiwum Fotografii. — Albumy 
Edwarda Skrzyńskiego. 

2. Mierzwa J. Starostowie Polski międzywojennej. Portret zbiorowy. — 
Kraków, 2012. — S. 452. 

3. Див.: http://www.karta.org.pl [10.02.2014]. 
4. Zbiory Ośrodka «Karta» w Warszawie. — Archiwum Fotografii. — Albumy 

Edwarda Skrzyńskiego. — Album 1. — 25 ark. 
5. Там само. — Album 2. — 59 ark. 
6. Там само. — Album 3.

м. крак³в
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артур ГощинсЬкий

ВІд аВдаНЦІВ дО ПІЛаВІтІВ: 
ВЛасНИКИ чЕРНЕЛИЦІ  

ВІд XV дО КІНЦЯ XVIII стОЛІттЯ
Перша половина XVII ст. — це ÷ас, коли стар³ кнÿз³всüк³ ³ маã-

натсüк³ роди, що становили основó правлÿ÷о¿ ел³ти в попередн³ сто-
л³ттÿ, зãасаютü. Смертü останн³õ представник³в род³в Çбараæсü-
киõ, Çборовсüкиõ або Тен÷инсüкиõ стала катал³затором переãрóпó-
ваннÿ в середовищ³ полüсüкоãо ³стебл³шментó1. одним з насл³дк³в 
цüоãо процесó став переõ³д маєтк³в, що налеæали до стариõ род³в, 
ó волод³ннÿ новиõ власник³в. у випадкó окремиõ маєтк³в ÷и м³с-
цевостей, смертü попереднüоãо власника зóмовила процес трива-
лоãо протистоÿннÿ ÷исленниõ спадкоємц³в навколо спадщини по-
мерлоãо. Öе бóло зóмовлено тим, що претенз³¿ до вакантниõ во-
лод³нü зãолошóвали особи, ÿк³ õо÷а б ó найменшомó стóпен³ бóли 
спор³днен³ з попередн³ми власниками ³ вс³ма моæливими способа-
ми намаãалисü взÿти ó÷астü ó под³л³ спадкó. Ситóац³ÿ додатково 
óскладнюваласü ó випадкó, ÿкщо ÷ерãовий власник такоæ не за-
лишав прÿмиõ нащадк³в. 

Прикладом тако¿ м³сцевост³, ÿка в сво¿й ³стор³¿ баãато раз³в пе-
реõодила в³д одноãо родó до ³ншоãо, є розташована над Дн³стром 
×ернелицÿ. До недавнüоãо ÷асó ³стор³¿ цüоãо покóтсüкоãо м³сте÷ка 
ÿк в óкра¿нсüк³й так ³ в полüсüк³й ³стор³оãраô³¿ ôакти÷но не нада-
валосü óваãи. В кращомó випадкó ×ернелицÿ зãадóваласü в кон-
текст³ ³стор³¿ ц³лоãо реã³онó2, або ÿк м³сцев³стü, ó ÿк³й розташова-
н³ рó¿ни баст³онноãо замкó ÕV²² ст.3 Ситóац³ÿ по÷ала зм³нюватисü 
т³лüки в останн³õ рокаõ, коли в наóков³й л³тератóр³ стали все ÷ас-
т³ше з’ÿвлÿтисü наóков³ прац³, присвÿ÷ен³ ³стор³¿ ×ернелиц³4.

Першим óдокóментованим власником ×ернелиц³ бóв ÷ервоно-
ãородсüкий староста Теодорик Бó÷ацüкий, ÿкий став володарем 
зãадано¿ м³сцевост³ внасл³док поæалóваннÿ королÿ Владислава III 
Варнен÷ика. В докóмент³, написаномó в краков³ ³ датованомó 7 бе-
резнÿ 1440 рокó, королü зобов’ÿзóвавсÿ надати Теодориков³, взам³н 
за ÷отири шóби ткан³ золотом ³ двоõ коней, певнó сóмó ãрошей або 
17 с³л на Покóтт³ ³ Çаõ³дномó Под³лл³, серед ÿкиõ бóла ³ ×ернели-
цÿ5. ßк виникає з подалüшоãо переб³ãó под³й, Владислав так ³ не 
зм³ã сплатити Теодориков³ зãаданó в докóмент³ ãрошовó винаãоро-
дó, внасл³док ÷оãо ×ернелицÿ в ÷исл³ ³ншиõ м³сцевостей в³д³йшла 
ó волод³ннÿ ÷ервоноãородсüкоãо старости. Öе п³дтвердæóє докóмент 
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лüв³всüкоãо земсüкоãо сóдó, датований 25 æовтнÿ 1454 р., в ÿкомó 
Бó÷ацüкий названий власником ×ернелиц³6. 

П³слÿ смерт³ Теодорика Бó÷ацüкоãо в 1456 р. йоãо волод³ннÿ 
на Покóтт³ перейшли ó власн³стü син³в Ìиõайла ³ ßна7. 11 травнÿ 
1469 р. брати под³лили батüк³всüкó спадщинó, внасл³док ÷оãо ×ер-
нелицüкий клю÷ в³д³йшов до молодшоãо з син³в Теодорика — ßна, 
названоãо п³зн³ше Ìонастирисüким. В свою ÷ерãó старший брат от-
римав ßзл³вецü з окрóãою8. П³слÿ смерт³ ßна (по 1493 р.) йоãо зем-
л³ óспадкóвав син в³д шлюбó з Барбарою олексою — камÿнецü-
кий каштелÿн Ìиколай Ìонастирсüкий9. П³слÿ викóпó ßзл³вцÿ в³д 
рóсüкоãо воєводи ³ коронноãо полüноãо ãетüмана Ìиколаÿ Сенÿв-
сüкоãо в 1544 р. Ìиколай Ìонастирсüкий ³ йоãо потомки по÷али 
³менóватисü ßзловецüкими10. Саме ¿м налеæала ×ернелицÿ протÿ-
ãом настóпноãо стол³ттÿ. 

у 1607 р., не залишивши нащадк³в, помер под³лüсüкий воєвода 
²єрон³м з Бó÷а÷а ßзловецüкий, останн³й представник родó за ÷оло-
в³÷ою л³н³єю, котрий волод³в ×ернелицею11. у зв’ÿзкó з цим, має-
ток перейшов до йоãо сестри, воєводини рóсüко¿ ßдв³ãи Белзецüко¿ 
з ßзловецüкиõ12. ßдв³ãа до÷екаласü т³лüки одн³є¿ до÷ки, котра бóла 
видана зам³æ за ки¿всüкоãо воєводó ßнóша Тишкеви÷а ³ померла 
ще за æиттÿ матер³13. Внасл³док вреãóлюваннÿ спадковиõ справ, 
б³лüша ÷астина спадкó ßдв³ãи Белзецüко¿ мала перейти до ×óри-
л³в, спор³днениõ з ßзловецüкими ÷ерез шлюб корол³всüкоãо ротм³-
стра Ìарц³на ×óрило ³з старшою сестрою ßдв³ãи, Àнною14. Виõо-
дÿ÷и з цüоãо, п³слÿ смерт³ ßдв³ãи ×ернелицÿ опиниласü ó власнос-
т³ одн³є¿ з до÷ок Ìарц³на ³ Àнни ×óрил³в — Ìар³анни, видано¿ за-
м³æ за камÿнецüкоãо каштелÿна Ìиõайла Стан³славсüкоãо15. В ¿õ-
нüомó шлюб³ народилосü двоє д³тей — каспер ³ Євôросин³ÿ. Син 
×óрил³в помер в молодомó в³ц³, що призвело до тоãо, що весü ро-
довий маєток óспадкóвала Євôросин³ÿ16. 

Євôросин³ÿ Стан³славсüка бóла видана зам³æ за снÿтинсüкоãо 
старостó Петра Потоцüкоãо. Шлюб цей бóв безд³тним оск³лüки вæе 
в 1648 р. Потоцüкий помер. На по÷аткó 1650 р. Євôросин³ÿ вдрó-
ãе виõодитü зам³æ, цüоãо разó за камÿнецüкоãо старостó Ìиõайла 
Єæи ×арторийсüкоãо, приносÿ÷и йомó в придане ×ернелицю ³ на-
вколишн³ села17. ßк ³ перший шлюб Стан³славсüко¿, ¿¿ дрóãе одрó-
æеннÿ теæ не принесло потомк³в. у 1668 р. Євôросин³ÿ померла, 
що ôакти÷но позбавило ×арторийсüкоãо моæливост³ закр³пити ×ер-
нелицю за сво¿м родом18. Çã³дно конститóц³¿, прийнÿто¿ на радом-
сüкомó сейм³ в 1505 р., котра реãóлювала майнов³ в³дносини в шлю-
б³, роди÷³ æ³нки, померло¿ ран³ше в³д ÷олов³ка не мали права ви-
маãати в³д нüоãо поверненнÿ приданоãо аæ до к³нцÿ йоãо æиттÿ19. 
Брак ³нôормац³¿ о претенз³ÿõ роди÷³в Євôросин³¿ до ×ернелицü-
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коãо клю÷а ³ ³ншиõ ¿¿ волод³нü св³д÷итü про те, що вона ³ ¿¿ ÷олов³к 
óклали óмовó, зã³дно ÿко¿ ×ернелицÿ залишиласü ó волод³ннÿ ×ар-
торийсüкоãо аæ до йоãо смерт³. 

Ìиõайло Єæи ×арторийсüкий помер 13 кв³тнÿ 1692 р. Éоãо т³ло 
не встиãло ще остинóти ÿк кревн³ Євôросин³¿ по÷али добиватисü ¿¿ 
спадщини. Першим претенз³¿ висловив син Àнни ×óрило ³ люба-
÷³всüкоãо каштелÿна Àлександра Д³дóшицüкоãо, под³лüсüкий воє-
вода ßн франциск Д³дóшицüкий, котрий óæе в 1692 р. ô³ãóрóвав 
ó лüв³всüкиõ ãродсüкиõ актаõ ÿк власник косова, Çаболотова ³ ×ер-
нелиц³20. однак, в³н бóв не єдиним претендентом до спадкó по ×ó-
рилаõ. Складне право óспадкóваннÿ в ре÷³ Посполит³й дозволÿло 
висловлювати претенз³¿ до зãаданоãо маєткó такоæ ³ншим особам, 
спор³дненим з ×óрилами. Правдопод³бно, в³д претенз³й до ×ерне-
лиц³ не в³дмовивсÿ ³ син Ìиõайла ×арторийсüкоãо, казимир. Ще 
одним претендентом бóв камÿнецüкий каштелÿн Éозеô Стан³слав 
Потоцüкий. Видаєтüсÿ правдопод³бним, що настóпн³ два роки ÷ер-
нелицüким маєтком, разом з косовом ³ Çаболотовом, розпорÿдæав-
сÿ Д³дóшицüкий, котрий однак мóс³в протистоÿти ÷исленним пре-
тенз³ÿм до циõ земелü сво¿õ конкóрент³в. у к³нцевомó резóлüта-
т³ в³н зóм³в óтримати за собою ÷етвертó ÷астинó спадкó Євôро-
син³¿21. Çã³дно з тоãо÷асним законодавством (так звана «коректó-
ра прóсüка» з 1598 р.), ×ернелицÿ мала в³д³йти до спадкоємц³в л³-
н³¿, що виводиласü в³д саноцüкоãо ст³лüника Ìар÷³на ×óрило, котр³ 
мали перш³стü перед нащадками л³н³¿, що брала по÷аток в³д Ìи-
õайла Стан³славсüкоãо22. Àле в к³нцевомó резóлüтат³ новим власни-
ком ×ернелицüкоãо клю÷а став Éозеô Потоцüкий, котрий в ÿкост³ 
арãóментó в сóдов³й справ³ використав той ôакт, що першим ÷о-
лов³ком Євôросин³¿ Стан³славсüко¿ бóв Петро Потоцüкий, в³дпов³д-
но Потоцüк³ маютü право до спадкó по Євôросин³¿23.

остато÷но сп³р навколо ×ернелиц³ бóв розв’ÿзаний ó косов³ 
в 1694 р. Д³дóшицüкий ³ Потоцüкий поãодилисü на под³л сп³рниõ 
земелü, котрий провели лüв³всüкий ÷есник Владислав Ìиколай 
коссаковсüкий ³ теребовелüсüкий õорóнæий Стан³слав Д³дóшицü-
кий24. Внасл³док проведеноãо под³лó под³лüсüкий воєвода отримав 
м³сте÷ко кос³в з арендою, солÿною брамою, передм³стÿм Ìоска-
л³вка ³ селом Старий кос³в, а камÿнецüкий каштелÿн став влас-
ником ×ернелиц³ разом ³з замком, а такоæ корнева з корн³вкою 
³ ол³євом25. у свою ÷ерãó казимир, син Ìиõайла ×арторийсüкоãо 
³ Éоанни олендсüко¿, ôормалüно зр³ксÿ сво¿õ прав до ×ернелиц³ 
в 1696 р., що затвердив королü ßн ²²² Собесüкий26.

П³д к³нецü 1697 р. ×ернелицÿ в÷ерãове зм³нила власника. Ним 
став красноставсüкий староста Ìиõайло Потоцüкий. обставини пе-
реõодó м³сте÷ка ³ замкó до новоãо õазÿ¿на ÷астково моæна в³дтво-
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рити з допомоãою записó в «Щоденникó» великоãо коронноãо ãетü-
мана ßна Стан³слава ßблоновсüкоãо, котрий датований 13 ãрóднÿм 
1697 р. у нüомó ÷итаємо: «П[ан] с[тароста] красноставсüкий при-
¿õав, ×ернелицю кóпóю÷и спадково в³д п[ана] кам³нсüкоãо»27. Õа-
рактер ³нôормац³¿ моæе св³д÷ити про те, що Ìиõайло Потоцüкий 
м³ã мати б³лüше прав до даноãо маєткó. однак, щоб óникнóти кон-
ôл³ктó в середин³ родó, Ìиõайло поãодивсÿ викóпити ÷ернелицü-
к³ земл³. В такий спос³б покóтсüке м³сте÷ко, котре п³слÿ смерт³ 
Ìиõайла ×арторийсüкоãо стало обєктом тривалиõ спор³в, опини-
лосü ó власност³ Ìиõайла Потоцüкоãо, котрий волод³в ним ÷ерãо-
виõ п³встол³ттÿ.

Ìиõайло Потоцüкий помер ó 1749 р., дослóæившисü до посади 
волинсüкоãо воєводи. Éоãо спадкоємцÿми стали сини Петро ³ Àн-
тон³й, а такоæ вдова Ìарц³анна Потоцüка з оã³нсüкиõ, ÿк³ неодно-
разово д³лили м³æ собою родов³дн³ волод³ннÿ28. Ì³сте÷ко ×ернели-
цÿ в³д³йшло до вдови Ìиõайла Ìарц³анни, котра волод³ла ним аæ 
до своє¿ смерт³ в 1766 р.29.

×ерãовим власником населеноãо пóтнктó став син Ìиõайла 
³ Ìарц³анни, Петро Потоцüкий30. ×ерез ô³нансов³ проблеми в³н змó-
шений бóв в³ддати маєток ó заставó ³ ×ернелицÿ бóла под³лена 
м³æ йоãо кредитор³в. 29 липнÿ 1780 р. бóло визна÷ено р³÷ний доõ³д 
м³сте÷ка, а 5 березнÿ 1781 р. проведено йоãо под³л м³æ кредитор³в 
Потоцüкоãо31. Гостинсüкий п³д÷аший кшиштоô рилüсüкий отримав: 
«×астинó м³сте÷ка ×ернелицÿ в ринковомó циркóл³ в³д передм³стÿ 
званиõ Селÿнсüкий кóт ³ Щиãл³вка, що розташована по л³в³й сто-
рон³ в³д пóбл³÷но¿ дороãи до ринкó в³д замкó, а такоæ село Õме-
лева, що леæитü над Дн³стром […] такоæ прилеãл³ ставки, мóро-
ваний замок ³з óс³ма забóдованнÿми ³ ц³сарсüкою стайнею, з рин-
ковою юрисдикц³єю; кор÷мó в¿зднó на ринкó; ãород конопище 
[…]; дрóãий ãород розташований вздовæ л³во¿ сторони в³д дороãи 
з ô³лüваркó; церква Вознес³ннÿ Д³ви Ìар³¿ з декансüким cumiure 
patronatus»32. литовсüкомó п³д÷ашомó Éоаõимó каролю Потоцüко-
мó припали: «×астина ×ернелиц³ в ринковомó циркóл³ в³д перед-
м³сттÿ Àндрóõ³вка, що розташована б³лÿ пóбл³÷но¿ дороãи до рин-
кó, по прав³й сторон³ кладовища ³ костелó костел оо. ×ернелицüкиõ 
дом³н³кан³в», з полÿми ³ сонокосами33. ×ерãовим власником стала 
Ìар³анна Ìорсüка, до ÿко¿ в³д³йшли: «×астина м³сте÷ка ×ернели-
цÿ в ринков³м циркóл³ в³д передм³стÿ кос³вка з костелом оо. дом³-
н³кан³в розташована по прав³й сторон³ в³д пóбл³÷но¿ дороãи в сто-
ронó олüõ³вцÿ» з полÿми ³ с³нокосами34. Незнаний по ³мен³ Стше-
ãоцüкий отримав: «×астинó м³сте÷ка ×ернелиц³ в ринков³й циркó-
л³ в³д передм³стÿ к³лавки ³ Виноãрадó, ³ розташован³ ниæ÷е замкó 
ô³лüварки», а такоæ два ãороди, перший з ÿкиõ тÿãнóвсÿ справа 
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в³д ô³лüваркó аæ до винницü, а дрóãий знаõодивсÿ б³лÿ дв³рсüко-
ãо садó. кр³м тоãо, йомó бóло в³ддано ô³лüварок на к³лавц³ разом 
з ãосподарсüким двором ³ вс³ма бóд³влÿми, винницю, а такоæ церк-
вó св. Ìиколаÿ35. ост³нн³м з кредитор³в Потоцüкоãо, котрий отри-
мав волод³ннÿ ó ×ернелиц³ бóв Ìиколай Волüсüкий. Éоãо над³ле-
но ÷астиною м³сте÷ка, котра знаõодиласü на П³дзам÷³ разом ³з по-
лÿми ³ с³нокосами. В³н такоæ отримав ãород на к³лавц³ а такоæ 
право до в³лüноãо вирóбó л³сó на опаленнÿ в ÷ернелицüкиõ л³саõ36.

На дóмкó сó÷асноãо ³сторика ßрослава Николови÷а, defacto, та-
кий ÷астковий под³л ×ернелиц³ в³дбóвсÿ одразó п³слÿ смерт³ Ìар-
ц³анни Потоцüко¿. Досл³дник вваæає, що рилüсüкий ³ Стшеãоцüкий 
користóвалисü ³з сво¿õ ÷астин м³сте÷ка, по÷инаю÷и з 1766 р., а Ìи-
колай Волüсüкий — з 1767 р.37 Не в³домо однак наск³лüки таке при-
пóщеннÿ є обãрóнтованим, оск³лüки збереæн³ арõ³вн³ матер³али не 
дозволÿютü в³дкинóти ÷и п³дтвердити йоãо. Ç ³ншоãо бокó, наÿвн³ 
докóменти св³д÷атü, що на по÷аткó дрóãо¿ половини XVIII ст. ÷ас-
тина ×ернелиц³ знаõодиласü ó власност³ Ворони÷³в38. 

В÷ерãове ваæлив³ зм³ни серед власник³в ×ернелиц³ в³дбóлисü 
наприк³нц³ Õ²Õ ст. з поÿвою в даномó населеномó пóнкт³ родó Öен-
сüкиõ. однак проблема виõодитü за рамки нашоãо досл³дæеннÿ39.

П³дсóмовóю÷и, в³дзна÷имо, що ÿкщо встановленнÿ власник³в 
×ернелицüкоãо клю÷а в³д середини XV до середини XVIIIст. не ви-
кликає особливиõ трóднощ³в ³ моæна довол³ то÷но датóвати под³¿, 
пов’ÿзан³ ³з зм³ною приналеæност³ покóтсüкоãо м³сте÷ка до тоãо ÷и 
³ншоãо родó, то встановленнÿ власник³в ×ернелиц³ в дрóã³й поло-
вин³ XVIII ст. є зна÷но складн³шою справою. 
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нащадками сестер Àнни з ×óрил³в, Соô³¿ ×етвертинсüко¿ коссаковсüко¿ i Елü-
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æбети, видано¿ зам³æ за росперсüкоãо каштелÿна Àдама Дзєрæка. Д³дóшицü-
к³ под³лили спадек по ×óрилаõ на три ÷астини. Дв³ з ним в³д³йшли до Дзєрæ-
к³в. Першó ÷атсинó становили села роæн³в, Новос³лüц³ ³ Жаб’є. Дрóãó — кó-
нис³вц³, копа÷инц³, ßсен³в ³ кривор³внÿ. В свою ÷ерãó Д³дóшицüк³ отримали 
Õ³м÷ин, Сокол³вкó з навколишн³ми полÿми ³ ßвор³в, а такоæ 180 зл дозодó в³д 
Бан³ кос³всüко¿. В акт³ под³лó брав ó÷астü такоæ Владислав Ìиколай коссаков-
сüкий ³ сини Àнни з Дзєрæк³в Жевóсüко¿ (до÷ки Елüæбети з ×óрил³в): õолм-
сüкий староста Стан³слав Ìатеóш Жевóсüкий ³ висüкий староста Àдам Же-
вóсüкий, ÿк³ мали отримати ô³нансовó компенсац³ю з ÷астини Дзєрæк³в ³ Д³-
дóшицüкиõ. ÖД²Àл. — ф. 5. — оп. 9. — Спр. 602. — Àрк. 683 - 684, 692 - 693; 
Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego. — T. 3. — S. 471; Dzieduszycki M. Kronika 
domowa Dzieduszyckich. — Lwów, 1865. — S. 86 - 88.

26. AGZ. — T. 10 / wyd. K. Liske. — Lwów, 1884. — S. 373.
27. ННБу ³мен³ Василÿ Стеôаника. — В³дд³л рóкопис³в. — ф. 91: Archiwum 

Radzimińskich. — Спр. 75. — Àрк. 346.
28. Baczkowski K. Sędziszów w XVII i XVIII wieku (do I rozbioru Polski) // 

Szkice z dziejów Sędziszowa Małopolski i okolicy. — Sędziszów-Rzeszów, 1983. — 
S. 71.

29. ННБу ³мен³ Василÿ Стеôаника. — В³дд³л рóкопис³в. — ф. 9 — оп. 1. — 
Спр 778. — Àрк. 435.

30. Szczygielski W. Potocki Piotr h. Pilawa (zm. po 1800) // Polski Słownik 
Biograficzny. — T. 28. — Kraków. — 1984 - 1985. — S. 124.

31. ÖД²Àл. — ф. 134. — оп. 2. — Спр. 860. — Àрк. 28зв-29.
32. Там само. — Àрк. 83.
33. Там само. — Àрк. 85.
34. Там само. — Àрк. 86зв.
35. Там само. — Àрк. 88зв.
36. Там само. — Àрк. 90зв.
37. Николови÷ ß. Çакóвала зозóленüка ой п³д ×ернелицев. Нариси, докó-

менти з ³стор³¿ м³сте÷ка. — лüв³в, 2013. — С. 253.
38. Biblioteka Narodowa w Warszawie. — Dział rękopisów. — Sygn. 6931: 

D. Dubiski do Jabłońskiego z Kozłowa 30 maja 1762 r.. — S. 3; Там само. — 
Worotyński do Jabłońskiego z Trojanowa 5 kwietnia 1758 r. — S. 10; Там само. — 
Worotyński do Jabłońskiego z Łęcznej 6 kwietnia 1760 r. — S. 12.

39. Деталüн³ше про це див.: Наã³рний В. ×ернелицÿ ÿк резиденц³ÿ Öенсüкиõ 
ó перш³й половин³ Õ²Õ стол³ттÿ // В³сник Прикарпатсüкоãо óн³верситетó. ²с-
тор³ÿ. — Т. 25. — ²вано-франк³всüк — 2014 (в дрóц³). 

м. крак³в
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самвел аЗІЗян

ГаЛИЦЬКІ І ПОКУтсЬКІ ВІРмЕНИ  
У дРУГІЙ сВІтОВІЙ ВІЙНІ.  

Голокост: постановка проблеми
30 ÷ервнÿ 1941 р. лüв³в бóло окóповано Вермаõтом. уæе з пер-

шоãо днÿ окó пац³¿ по÷алисÿ пересл³дóваннÿ на пол³ти÷номó й ет-
н³÷номó ґрóнт³. В³дпов³дно до расово¿ ³деолоã³¿ нацисти запрова-
дили пол³тикó под³лó м³сцевоãо населеннÿ на так зване «ар³йсüке» 
³ «неар³йсüке». ßк насл³док тако¿ сеґреґац³¿, ó лüвов³ та ³ншиõ ãа-
лицüкиõ м³стаõ створювалисÿ єврейсüк³ ãетто, кóди переселÿли 
вс³õ м³сцевиõ ³ при¿æдæиõ євре¿в.

Пол³тика «под³лó й володарюваннÿ» справлÿла вплив на п³дсв³-
дом³стü натовпó та призводила до м³æнац³оналüниõ з³ткненü ³ єв-
рейсüкиõ поãром³в. ßк приклад моæна навести описан³ ÷исленними 
св³дками сóмнозв³сн³ под³¿, що сталисÿ ó лüвов³ 1 липнÿ 1941 р. Тоãо 
днÿ, п³слÿ в³дõодó радÿнсüкиõ в³йсüк, ó трüоõ лüв³всüкиõ в’ÿзницÿõ 
бóло знайдено т³ла тисÿ÷ розстр³лÿниõ арештант³в, переваæно м³сце-
виõ æител³в. Öей зло÷ин окóпантами бóло використано длÿ розпалю-
ваннÿ вороæне÷³ серед ãородÿн. Нацисти оãолосили, що кер³вництво 
лüв³всüкиõ в’ÿзницü, ÿке бóло винне за масове вбивство арештант³в, 
складалосÿ н³бито лише з ос³б єврейсüко¿ нац³оналüност³. Провока-
ц³йна зв³стка миттєво по шириласÿ м³стом, викликавши обóреннÿ ро-
ди÷³в заãиблиõ, що вилилосÿ в першó õвилю єврейсüкиõ поãром³в 1.

В³домо, що ÷астина м³сцевоãо населеннÿ Гали÷ини, вклю÷но з ³н-
тел³ãенц³єю ³ церковними д³ÿ÷ами, засóдæóвали так³ провокац³й-
н³ акц³¿, виÿвлÿли сп³в÷óт тÿ й надавали допомоãó пересл³дóваним 
сп³вãромадÿнам. користóю÷исü сво¿м особливим рел³ã³йним статó-
сом, ãалицüк³ свÿщеники з ризиком длÿ власноãо æиттÿ допомаãали 
єврейсüким родинам переõовóватисÿ в³д нацистсüкиõ пере сл³дóванü. 
Про д³ÿлüн³стü свÿщеник³в, що рÿтóвали євре¿в, написано ÷имало. 
Баãато в³домостей про це моæна знайти ó споãадаõ рабина Давида 
каõане 2. однак малов³домо, що, кр³м óн³атсüкиõ ³ католицüкиõ свÿ-
щеник³в, свÿщеники й параô³ÿни В³рмено-католицüко¿ церкви лüво-
ва такоæ допомаãали ãалицüким євреÿм óникнóти пересл³дóванü.

1  Химка І. Достов³рн³стü св³д÷еннÿ: релÿц³ÿ рóз³ Ваґнер про лüв³всüкий 
поãром вл³ткó 1941 р. // Голокост і сучасність. — 2008. — № 2 (4). — 
С. 43 - 65.

2  Щоденник лüв³всüкоãо ãетто: Споãади рабина Давида каõане / упор. 
Ж. ковба. — к.: Дóõ ³ л³тера, 2003. — 267 с.
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Öÿ пóбл³кац³ÿ є спробою õо÷а б ÷астково розкрити й заповни-
ти цю б³лó плÿмó, що стосóєтüсÿ в³дносин м³æ в³рменами ³ євреÿ-
ми в окóпованомó лüвов³, а такоæ нам³тити напрÿми длÿ подалü-
шоãо досл³дæеннÿ ц³є¿ теми.

Треба наãадати, що з Õ²²² ст. етн³÷н³ в³рмени бóли одними ³з 
традиц³й ниõ населüник³в Гали÷ини, що й до ÕÕ ст. збереãли еле-
менти нац³оналüно¿ кóлüтóри ³ рел³ã³¿. Вони проæивали невеликими 
компактними ãрóпами ó ве ликиõ ³ малиõ м³сцÿõ Çаõ³дно¿ укра¿ни. 
До середини ÕÕ ст. ãалицüк³ в³рмени бóли зãóртован³ в нац³оналüно-
рел³ã³йнó ãромадó навколо лüв³всüко¿ В³рмено-католицüко¿ церкви 
(ВкÖ). Главою В³рменсüко¿ Öеркви бóв митрополит з ре зиденц³єю 
ó лüвов³. ×иселüн³стü ãалицüкиõ етн³÷ниõ в³рмен бóла невели-
ка — 5,5 тис. ос³б. однак ó м³æвоєнн³ роки в³рменсüка община ³с-
тотно поповнила сÿ за раõóнок ÷исленниõ в³рменсüкиõ родин, що 
пере¿õали ó Гали÷инó п³с лÿ æовтнево¿ революц³¿ в рос³¿, а такоæ 
за раõóнок асим³лüованиõ в³рмен-поселенц³в «радÿнсüко¿ õвил³», 
³з ÷исла ôаõ³вц³в, роб³тник³в, в³йсüковиõ, що при¿õали на Çаõ³днó 
укра¿нó за радÿнсüкиõ ÷ас³в, з 1939 по 1941 р.

у пер³од н³мецüко¿ окóпац³¿ 1941 - 1944 рр. лüв³всüк³ в³рмени, 
незва æаю÷и на рел³ã³йн³ в³дм³нност³, соц³алüний ³ пол³ти÷ний ста-
тóс, по÷али об’єднóватисÿ навколо В³рменсüко¿ Öеркви лüвова, ÿка, 
ó свою ÷ерãó, на маãаласÿ заõистити ³нтереси параô³ÿн, що зверта-
лисÿ за допомоãою. Àле бóли такоæ випадки, коли до в³рменсüкиõ 
свÿщеник³в зверталисÿ євре¿ з проõаннÿм про допомоãó в³д на-
цистсüкиõ пересл³дóванü. Полüсüк³ авто ри, ґрóнтóю÷исü на даниõ 
католицüкиõ арõ³в³в, наводÿтü баãато приклад³в порÿтóнкó євре¿в 
в³рменсüкими свÿщениками. у ÷исл³ переõовóва÷³в єв рейсüкиõ ро-
дин — секретар лüв³всüко¿ в³рмено-католицüко¿ кап³тóли о. ка зимир 
ромашкан, що бóв цин³÷но обвинóва÷ений сп³вроб³тниками НкДБ 
³ засóдæений 1946 р. на 15 рок³в сиб³рсüко¿ каторãи. усю в³йнó, 
ризикó ю÷и власним æиттÿм, в³н переõовóвав ó своємó помешкан-
н³ на територ³¿ в³рменсüкоãо каôедралüноãо соборó 15-р³÷нó до÷кó 
Берти коãане й вида вав ¿¿ за свою власнó плем³нницю, за що зãо-
дом ³ бóв визнаний ã³дним по÷есноãо званнÿ «Праведник Св³тó» 3 
(порÿдковий номер дипломó ууÀ, о-3/2541). Настоÿтелü кóтсüко-
ãо деканатó о. Самó¿л Ìанóãеви÷ два роки переõовóвав в³д н³мц³в 
м³сцевоãо рабина, а до тоãо — в³д сп³вроб³тник³в НкДБ м³сцевоãо 
свÿщеника уГкÖ о. романа Çакревсüкоãо 4.

3  Yones E. Smoke in the sand. The Jews of Lvov in the war years 1939 - 1944. — 
Jerusalem; New York: Gefen Publishing House, 2004. — 390 p. (ãлава: «Тhose 
who took the ultimate risk»). YVA — Àрõ³в ²нститóтó и Ìóзею «ßд Вашем» 
(Єрóсалим), дал³ том ³ стор³нка, що м³стÿтü св³д÷еннÿ св³дк³в ³ тиõ, коãо врÿ-
тóвали, ³нод³ тиõ, õто рÿтóвав // лüвов 1941 - 1944.

4  Св³д÷еннÿ Ганни кривцово¿-лóцüко¿, аóд³озапис // Àрõ³в автора.
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Баãато ôакт³в переõовóваннÿ євре¿в лüв³всüкими в³рменсüкими 
свÿщеника ми ³ параô³ÿнами ÷ерез закрит³стü радÿнсüкиõ дерæав-
ниõ арõ³в³в стали в³до мими т³лüки сüоãодн³. Ç’ÿсóвалосÿ, що одн³-
єю з ôорм допомоãи в³рменсüкиõ свÿщеник³в єврейсüким родинам, 
кр³м прÿмоãо переõовóваннÿ, бóло õрещеннÿ євре¿в. В³кар³й лüв³в-
сüко¿ арõ³д³єцез³¿ Д³он³с³й каетанови÷, за даними лüв³в сüкоãо ãеста-
по, власнорó÷ видавав євреÿм в³рменсüк³ метрики 5. Баãато авто р³в, 
посилаю÷исü ó сво¿õ статтÿõ на докóменти допит³в ãестап³всüкиõ 
³ радÿн сüкиõ сл³д÷иõ, називаютü видан³ свÿщениками ВкÖ ме-
трики «ô³ктивними». À ÿк це бóло насправд³? Процедóра приско-
реноãо õрещеннÿ длÿ доросло¿ лю дини полÿãає в томó, що перед 
зд³йсненнÿм Та¿нства õрещеннÿ в³дбóваєтüсÿ наре÷еннÿ ³мен³ на 
÷естü коãосü ³з õристиÿнсüкиõ свÿтиõ. При цüомó моæ на зазна÷и-
ти бóдü-ÿкó нац³оналüн³стü, ó цüомó раз³ вказóвалосÿ õарактерне 
в³рменсüке пр³звище. Саме ãраôа про нац³оналüн³стü ó метрикаõ 
вваæала сÿ нацистами «ô³ктивною», тобто такою, що не в³дпов³дає 
д³йсност³. однак óс³ õристиÿнсüк³ свÿщеники без винÿткó дотри-
мóютüсÿ єдиноãо церковноãо правила, заснованоãо на Б³бл³¿, зã³дно 
з ÿким при õрещенн³ нац³оналüн³стü не враõовóєтüсÿ. Томó запис 
про нац³оналüн³стü ó метриц³ длÿ свÿщеника бóдü-ÿко¿ конôес³¿ є 
необов’ÿзковою ôормалüн³стю ³ зазна÷аєтüсÿ в типовомó ôормó лÿр³ 
за óсною заÿвою оõрещеноãо, без поданнÿ бóдü-ÿкиõ докóмент³в. 
у такий спос³б видан³ євреÿм метрики практи÷но н³÷им не в³др³з-
нÿлисÿ в³д метрик, виданиõ, скаæ³мо, в³рменам.

Внасл³док ц³є¿ церковно¿ акц³¿ в Гали÷ин³ з’ÿвилисÿ євре¿ з ти-
пово в³рмен сüкими пр³звищами. Наãадаємо, що в дорадÿнсüк³ ÷аси, 
в томó ÷исл³ й ó пер³од н³мецüко¿ окóпац³¿ Гали÷ини, церковн³ ме-
трики бóли п³дставою длÿ одерæан нÿ новоãо паспорта або посв³д-
÷еннÿ особи. Ìаю÷и на рóкаõ метрикó, моæна бóло леãал³зóвати-
сÿ й одерæати так званó розп³знавалüнó картó, д³йснó п³д ÷ас н³-
мецüко¿ окóпац³¿. Так, ÷ерез баãато рок³в п³слÿ в³йни, за розпов³д-
дю ãоло ви федерац³¿ в³рменсüкиõ ãромад Полüщ³ Ìа÷еÿ Боãóсеви-
÷а, ÿкосü до нüоãо ó Варшав³ п³д³йшов йоãо єврейсüкий одноôам³-
лецü ³ розпов³в ³стор³ю про те, ÿк йоãо батüки одерæали це пр³зви-
ще завдÿки в³рменсüк³й метриц³, виписан³й в окóпованомó лüвов³ 6.

Õрещеннÿ й вида÷а в³рменсüкими свÿщениками євреÿм õрис-
тиÿнсüкиõ метрик бóли справою не примóсовою, а сóто добров³лü-
ною. Ìоæна навести баãато приклад³в, коли п³д ÷ас окóпац³¿ õрис-

5  Галóзевий дерæавний арõ³в Слóæби безпеки укра¿ни (далі — ГДÀСБу), 
ô. 6, спр. 75182фП, арк. 72 (Протокол допроса рóпп роберта Евãенüеви÷а 
от 19 ноÿбрÿ 1945 ã.).

6  Хечоян А. Наш ÷еловек в Варшаве. интервüю с Ìа÷еем Боõосеви÷ем //
Анив. — 2007. — № 5 (14).
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тиÿнсüк³ метрики врÿтóвали æит тÿ єврейсüким родинам. Напри-
клад, ó палац³ лüв³всüкоãо римо-католицüкоãо митрополита Твар-
довсüкоãо за докóментами на пр³звище в³рменсüкоãо арõ³ єпископа 
Теодорови÷а леãалüно æила єврейсüка родина в³домоãо лüв³всüко-
ãо л³карÿ проôесора В. Елüнера. Їõн³ докóменти виписав кап³тóлü-
ний в³кар³й лüв³всüко¿ В³рмено-католицüко¿ церкви Д³он³с³й кае-
танови÷. Öе пов³домленнÿ наводитü ó сво¿й книз³ Þр³й Смирнов 7, 
посилаю÷исü на Стан³слава Бизóна 8.

Ç арõ³вниõ докóмент³в моæна такоæ д³знатисÿ про малов³дом³ 
ôакти пе ресл³дóваннÿ лüв³всüкиõ в³рмен³в ³з бокó нацист³в ÷ерез 
зовн³шню сõоæ³стü ³з євреÿми, за що вони ставали æертвами вó-
ли÷ниõ ³ квартирниõ облав. Саме томó до в³рменсüкиõ свÿщени-
к³в за роки окóпац³¿ зверталисÿ за õрис тиÿнсüкими метриками не 
лише євре¿, а й в³рмени з ÷исла переселенц³в «ра дÿнсüко¿ õвил³» 
1939 - 1941 рр. Наприклад, «радÿнсüка» в³рменка, óродæенка Àш-
ãабата Гоар³не Бабаєва ÷ерез зовн³шню сõоæ³стü ³з єврейкою бóла 
сõоплена пол³ц³єю лüвова й просид³ла ó в’ÿзниц³ ãестапо два м³сÿ-
ц³, марно намаãаю÷исü довести свою нац³оналüн³стü. осü ¿¿ св³д÷ен-
нÿ: «Проæиваÿ в оккóпированном ãороде лüвове, ÿ преследоваласü 
немецкими карателüными орãанами, с÷итавшими, ÷то ÿ по нацио-
налüности еврейка, а не армÿнка. Несколüко раз созданнаÿ немца-
ми еврейскаÿ полициÿ требовала от менÿ óплатитü контрибóции, 
но ÿ отказываласü выполнитü иõ требование, заÿвлÿÿ, ÷то ÿ ар-
мÿнка, предъÿвлÿÿ в подтверæдение — паспорт с óказанием наци-
оналüности. Но мне не верили. Впоследствии 24 декабрÿ 1941 ãода 
еврейской полицией ÿ была задерæана и передана ãестапо. Ìенÿ 
арестовали и под страæей ÿ наõодиласü в тюрüме по óл. лонскоãо 
до марта 1942 ãода. Çа этот период времени толüко в первый денü, 
коãда была доставлена в ãестапо, оôицер ãестапо, не знаю еãо ôа-
милии, допрашивал один раз и интересовалсÿ моей националüнос-
тüю, и действителüно ли мой мóæ работал в орãанаõ НкВД» 9. Ви-
пóщена на клопотаннÿ близüкиõ з ãестап³всüко¿ в’ÿзниц³, Гоар³не 
Бабаєва прийнÿла р³шеннÿ — неãайно оõрес титисÿ, щоб óникнó-
ти подалüшиõ пересл³дóванü ³ арешт³в. Вона оõрестила сÿ з до÷кою 
ó в³рменсüкомó каôедралüномó собор³ й одерæала з рóк о. кази-
мира ромашкана рÿт³внó метрикó на себе й на свою дванадцÿти-
р³÷нó до÷кó В³олеттó. Ç отриманнÿм õристиÿнсüко¿ метрики, зãа-
дóє постраæдала, пересл³ дóваннÿ одразó припинили 10.

7  Smirnow Ju. Katedra Ormianska we Lwowe. — Lwow, 2002. — P. 216.
8  Bizun St. Historia kryzem znaczona. — Lublin, 1994. — P. 187-188.
9  ГДÀСБу, ô. 6, спр. 75182фП, арк. 374 (Протокол допроса Бабаевой Г. С. от 

16 авãóста 1956 ã.).
10  Там само, арк. 346 (Просüба о пересмотре дела от 1 марта 1956 ã.).
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однак 1943 р. на кап³тóлüноãо в³кар³ÿ о. Д³он³с³ÿ каетанови-
÷а донесли, в³н бóв зап³дозрений ³ заарештований ãестапо саме за 
õрещеннÿ ³ вида÷ó в³р менсüкиõ õристиÿнсüкиõ метрик євреÿм 11. 
При цüомó сп³вроб³тники ãестапо вилó÷или з канцелÿр³¿ в³рмен-
сüко¿ церкви вс³ метри÷н³ книãи останн³õ рок³в длÿ зв³реннÿ за-
пис³в. Ìотив арештó кап³тóлüноãо в³кар³ÿ ВкÖ — «переõовóваннÿ 
євре¿в» — вваæавсÿ, за н³мецüкими окóпац³йними законами, дóæе 
сер йозним зло÷ином. Саме томó ãестап³вц³ п³шли на надзви÷айн³ 
заõоди — арешт вищоãо ³єрарõа католицüко¿ церкви. у зв’ÿзкó ³з 
ãó÷ним арештом настоÿтелÿ В³рменсüко¿ Öеркви митрополит Àн-
дрей Шептицüкий, що тим÷асово оп³кó вавсÿ справами В³рменсüко¿ 
Öеркви, неãайно ÷ерез папсüкоãо нóнц³ÿ в Берл³н³ дов³в до в³дома 
Ватиканó, що трапилосÿ. увесü ÷ас, поки тривало розсл³дó ваннÿ, 
в³кар³й о. каетанови÷ перебóвав ó бóдинкó ³золÿтора лüв³всüкоãо 
ãеста по. Тим ÷асом, не о÷³кóю÷и насл³дк³в дипломати÷но¿ перепис-
ки, митрополит Àндрей Шептицüкий самост³йно розпо÷ав переãо-
вори ³з представниками м³сцево¿ н³мецüко¿ влади, наполеãливо ви-
маãаю÷и ÿкнайшвидшоãо зв³лü неннÿ в³кар³ÿ ВкÖ. Певниõ зóсилü 
докладали такоæ ³єрарõи В³рменсüко¿ Öеркви ³ роди÷³ арештова-
ноãо в³кар³ÿ, стóрбован³ р³зким поã³ршеннÿм станó йоãо здоров’ÿ. 
Длÿ зв³лüненнÿ в³кар³ÿ кап³тóл лüв³всüко¿ В³рменсüко¿ Öеркви в³д-
дав ãестап³вцÿм вели÷езний ãрошовий õабар 12.

Ìетод вимаãаннÿ та здирництва бóв типовим длÿ ãестапо. Сприÿ-
ло ко рóпц³¿ те, що саме ãестап³вцÿм бóло дорó÷ено одноос³бно й без-
контролüно займатисÿ збором «контрибóц³¿» з єврейсüкоãо насе-
леннÿ окóпованиõ тери тор³й. Öе породæóвало вели÷езн³ слóæбов³ 
зловæиваннÿ, а сам процес «ви лó÷еннÿ» контрибóц³¿ сóпроводæó-
вавсÿ наõабним цин³змом ³ нарóãою над особист³стю. Серед прийо-
м³в вимаãаннÿ найпоширен³шими бóли шантаæ ³ заõопленнÿ за-
рó÷ник³в, нав³тü з ÷исла церковник³в. Так сталосü ³з в³рмен сüким 
в³кар³єм о. ле÷еком Прелинсüким, що помер 1942 р. ó концтабор³ 
Даõаó, ³ в³кар³єм лисецüко¿ параô³¿ о. Стан³славом ласк³, що за-
ãинóв 1944 р. ó концтабор³ Ìаóтõаóзен. Пам’ÿтаю÷и про це, секре-
тар в³рменсüко¿ церковно¿ канцелÿр³¿ о. казимир ромашкан пере-
дав ãестап³вцÿм ÷ерез ¿õнüоãо аãента роберта рóппа ãрошовий õа-
бар розм³ром 120 000 злотиõ 13. Сóма, ÿк на т³ ÷аси, астроном³÷на: 

11  Chrzaszczewski J. Historia Katedry Ormianskiej we Lwowie // Biuletyn OTK 
(Ormianskiego towarzystwa kulturalnego, Krakow). — 2001. — № 26/27. — 
S. 44.

12  ГДÀСБу, ô. 6, спр. 75182фП, арк. 52 (Протокол допроса ромашкана кази-
мира Николаеви÷а от 12 декабрÿ 1945 ã.).

13  ГДÀСБу, ô. 6, спр. 75182фП, арк. 374 (Протокол допроса ромашкана к. Н. 
от 12 декабрÿ 1945 г.).
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доситü заóваæити, що р³÷ний податок лüв³всüко¿ в³рмен сüко¿ ар-
õ³д³єцез³¿ становив 35 000 злотиõ. Посередником в óãод³ з ãестапо 
вистóпила сестра в³кар³ÿ каетанови÷ ßн³на. À от ÿк коментóвав 
зв³лüненнÿ каетанови÷а сам сп³вроб³тник лüв³всüкоãо ãестапо ро-
берт Євãенови÷ рóпп на допит³ в уНкДБ лüв³всüко¿ област³: «Вви-
дó тоãо, ÷то Ватикан с немецким правителüством в Берлине имел 
доãовор о том, ÷тобы никоãо из католи÷ескиõ епископов не тро-
ãатü, а в каæдом слó÷ае иметü переãоворы непосредственно с рим-
ским Папой длÿ тоãо, ÷тобы в слó÷ае необõодимости доãоворитü-
сÿ о каæдом в отделüности с немецкими правÿщими крóãами» 14. ×и 
знав про це на÷алüник лüв³всüкоãо ãестапо? ßк з’ÿсóвалосÿ, на÷алü-
ник ãестапо бóв пре красно об³знаний щодо статóсó недоторканнос-
т³ кап³тóлüноãо в³кар³ÿ ВкÖ. осü що розпов³дає дал³ роберт рóпп: 
«На÷алüник лüвовскоãо ãестапо Стависки знал об этом и опасаÿсü 
бытü привле÷енным к ответственности за нарóшение этоãо доãово-
ра освободил каетанови÷а, поставив в известностü о деÿтелüности 
каетанови÷а Гиммлера» 15.

Нацистсüким пересл³дóваннÿм п³ддавалисÿ не лише єврейсüк³, 
а й на в³тü ³ зм³шан³ родини, ÿкщо õтосü з подрóææÿ бóв євреєм. 
Так, дрóæина лüв³всüкоãо в³рмена Серã³ÿ Õристоôорови÷а Назарÿ-
на — рóдовсüка Валентина Þõим³вна бóла за нац³оналüн³стю єв-
рейкою. Н³мц³ зв³дкисü про це д³зналисü ³ арештóвали обоõ ó с³÷-
н³ 1944 р. Ìайæе м³сÿцü ¿õ протримали ó в’ÿзниц³ в окремиõ ка-
мераõ. Гестап³вц³ намаãалисÿ д³знатисÿ про нац³оналüн³стü æ³н-
ки. однак ÷олов³к ³ æ³нка непоõитно трималисÿ на допитаõ ³ за-
взÿто не видава ли своє¿ с³мейно¿ таємниц³ щодо нац³оналüноãо по-
õодæеннÿ дрóæини. Врÿ тóвало Назарÿна та йоãо дрóæинó писü-
мове св³д÷еннÿ, ÿке надав свÿщеник В³рменсüко¿ Öеркви. ßк роз-
пов³дав сам Назарÿн на допит³ ó лüв³всüкомó НкДБ, «в ãестапо 
менÿ допрашивал оôицер с перевод÷иком и еще сидела в кабине-
те машинистка допрашивали менÿ тоæе по вопросó моей æены, 
еврейка она или нет, ÿ так æе отрицал и настаивал, ÷то она рóс-
скаÿ, тоãда и менÿ оôицер стал обвинÿтü, ÷то ÿ тоæе еврей, но по-
том свÿщенник армÿнской церкви дал отношение, в котором óка-
зал, ÷то ÿ армÿнин, после этоãо мне сделали медицинский осмотр 
и на второй денü после этоãо ÿ вместе с æеной был из под ареста 
освобоæден». На питаннÿ: «По÷емó óзнали армÿнские свÿщенни-
ки о том, ÷то вас арестовало ãестапо и обвинÿет именно в принад-
леæности к евреÿм?» — Назарÿн в³дпов³в: «у менÿ во лüвове про-
æивает племÿнник по óлице Сапеãа дом № 9, кв. № 7. Довидови÷ 

14  Там само, арк. 72 (Протокол допроса рóпп р.Е. от 19 ноÿбрÿ 1945 ã.).
15  Там само.
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Эдóард романови÷. коãда менÿ арестовали, он пошел в армÿнскóю 
церковü и сказал армÿнским свÿщенникам, ÷то ÿ арестован, после 
этоãо было ими предпринÿто то, ÷то показал выше» 16.

Öей випадок бóв не поодинокий, в ³ншиõ справаõ такоæ моæ-
на зóстр³ти в³ домост³ про наданнÿ допомоãи євреÿм В³рменсüкою 
Öерквою. Çа розпов³дÿми лüв³всüко¿ єврейки Ìар³¿ Ìарк³вни Гриãо-
рÿн 17, що зм³нила своє єврейсüке пр³звище на в³рменсüке, длÿ одер-
æаннÿ «ар³йсüкоãо докóмента» сл³д бóло зарó÷итисÿ рекомендац³-
єю дек³лüкоõ в³рмен ³ мати випискó про õрещеннÿ, виданó свÿще-
никами ВкÖ. Вида÷ею в³рменсüкиõ «ар³йсüкиõ» докóмент³в лüв³в-
сüким євреÿм безпосереднüо займавсÿ секретар лüв³всüко¿ в³рмен-
сüко¿ нац³оналüно-рел³ã³йно¿ ãромади Стан³слав Дон³ãеви÷. На п³д-
став³ зãаданиõ вище докóмент³в ³ рекомендац³й Стан³слав Дон³ãе-
ви÷ робив в³дпов³дний запис ó реєстровомó спискó лüв³всüкиõ в³-
рмен, а з ÷асом видавав окремий докóмент (посв³д÷еннÿ), на ÿкомó 
ставиласÿ пе÷атка В³рменсüко¿ Öеркви. Öей докóмент, за словами 
Ìар³¿ Ìарк³вни, бóло видано ¿й безкоштовно: «Дониãеви÷ сам пе÷а-
тал, заполнÿл, после ÷еãо давал подписатü ксендзó армÿнской церк-
ви, и ставил церковнóю пе÷атü, после ÷еãо сам óæе раздавал…» 18.

Тоæ, незваæаю÷и на сóвор³ антисем³тсüк³ закони, встановлен³ 
окóпантами, за ÿкими заборонÿлосÿ м³сцевомó населенню сп³лкó-
ватисÿ з євреÿми, люди ³ншиõ нац³оналüностей, ó томó ÷исл³ в³-
рмени, за моæливост³ допомаãали євреÿм óник нóти нацистсüкиõ 
пересл³дóванü. ул³ткó 2008 р. ÿ записав в ²вано-франк³всüк³й об-
ласт³ розпов³дü про нацистсüк³ пересл³дóваннÿ ³ порÿтóнок євре-
¿в м³сцевими æителÿми. Пан³ Ганна кривцова (лóцüка), мешкан-
ка м³сте÷ка кóти, розпов³ла: «Ì³й сóс³д, в³рмен Ìико Ìойзесови÷, 
³ йоãо дрóæина в³рменка Ганецüка з само ãо по÷аткó в³йни сõова-
ли 12 євре¿в — родини л³карÿ, адвоката, дантиста разом ³з д³тüми. 
À 1944 р., коли залишалосÿ двадцÿтü дн³в до зв³лüненнÿ, ¿õ сõопи-
ли. Õтосü п³дслóõав, що розмовлÿютü єврейсüкою. Àле коли ¿õ за-
бирали, вони м³æ собою домовилисÿ ³ сказали ãестап³вцÿм, що «єв-
ре¿ прийшли на однó н³÷». Тод³ õазÿйкó Ганецüкó в³дпóстили. Вона 
по¿õала в коломию в ãестапо, там мешканка ³з кóт³в, н³мкенÿ пан³ 
Гретõелü, варила ãестап³вцÿм, вона врÿтóвала цüоãо Ìико Ìойзе-
сови÷а, однак сóс³д³в-євре¿в óрÿтóвати не змоãла, ¿õ розстр³лÿли. 
Àле ÷е рез два м³сÿц³ спалили д³м Ìойзесови÷³в, вбили дрóæинó 

16  ГДÀСБу ó лüв³всüк³й област³, спр. П-29738[71], арк. 11 (Протокол допроса 
Назарÿна С. Õ. от 4 авãóста 1944 ã.).

17  Дерæавний арõ³в лüв³всüко¿ област³, ô. р-3258, оп. 1, спр. П-37194(484), арк. 
37 (Протокол допроса Гриãорÿн Ìарии Ìарковны от 10 авãóста 1945 ã.).

18  Там само, арк. 35.
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Секретар капітули львівської вірменської архідієцезії о. Ромашкам (стоїть 
зліва), настоятель Кутського деканату вКц о. Самуїл ìанугевич (сидить) 
і секретар львівської вірменської громади Станіслав донігевич (стоїть пра-
воруч). 1956 р., м. Кути (з родинного архіву п. г. Кривцової-луцької).

випуск Кутської школи. Сидять (зліва направо) місцевий рабин, римо-
католицький ксьондз, директор школи і священик угКц о. Роман 
закревський. 1938 р., м. Кути (з родинного архіву п. г. Кривцової-луцької).
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Ганецüкó й старшó до÷кó Галинó. Çалишившисü ³з молодшою до-
÷кою ромою, Ìико не заõот³в б³лüше бóдóватисÿ на старомó попе-
лищ³, що наãадóвало про заãибелü близüкиõ йомó людей, ³ пере ¿õав 
з донüкою до Полüщ³ ó Бидãощ, пот³м до канади»19.

Такоæ вваæаю за доц³лüне, длÿ в³дтвореннÿ вс³є¿ повноти 
в³рмено-єврейсüкиõ м³æнац³оналüниõ взаємов³дносин, процитóвати 
тóт слова з книãи проôесора ³ зав³дóва÷а каôедри В³дкритоãо óн³-
верситетó ²зра¿лю ß¿р орона, ÿкий наводитü приклад порÿтóнкó 
радÿнсüкоãо солдата, євреÿ за поõодæеннÿм, в³рменом — док тором 
з в³рменсüкоãо нац³оналüноãо в³йсüковоãо леґ³онó Вермаõтó, що три-
валий ÷ас бóв розташований ó Гали÷ин³: «зареєстровано дек³лü-
ка випадк³в, коли єврей сüк³ солдати, що слóæили ó ×ервон³й ар-
м³¿ й потрапили ó полон, бóли врÿтован³ в³рменами. ß ³нтерв’ював 
нещодавно одноãо з ниõ в ²зра¿л³. Éосип Ìойсейови÷ коãан, ÿкоãо 
бóло врÿтовано в³рменсüким л³карем, переõовóвавсÿ ó в³рменсüко-
мó баталüйон³ та вт³к завдÿки допомоз³ в³рмен. Ще один єврей бóв 
одним ³з л³дер³в п³дп³лüноãо рóõó ó В³рменсüкомó баталüйон³…» 20.

Нами наведено випадки порÿтóнкó євре¿в в³д нацистсüкиõ пере-
сл³дóванü ãалицüкими в³рменами, що налеæали до р³зниõ етн³÷ниõ 
ãрóп, соц³алüниõ верств, бóли приõилüниками р³зниõ пол³ти÷ниõ 
поãлÿд³в, ó томó ÷исл³ з радикалüниõ антирадÿнсüкиõ в³йсüковиõ 
óãрóпованü. Ç óривк³в з³ сл³д÷иõ докóмент³в ³ короткиõ розпов³дей 
о÷евидц³в под³й ми дов³дóємосÿ про те, ÿк деÿк³ церковнослóæи-
тел³ та представники цив³лüноãо в³рменсüкоãо насе леннÿ Гали÷ини 
за моæливост³ ³ безкорисливо намаãалисÿ допомоãти безне винним 
єврейсüким родинам óникнóти пересл³дóванü ³ смерт³.

Длÿ деталüн³шоãо вив÷еннÿ теми необõ³дно ретелüн³ше вив÷ити 
арõ³в лüв³всüко¿ в³рменсüко¿ кап³тóли, а саме метри÷н³ книãи й до-
кóменти в³рмен сüко¿ нац³оналüно¿ ãромади в роки н³мецüко¿ окóпа-
ц³¿. Проблема óскладню єтüсÿ тим, що 1946 р. ц³л³сний церковний 
арõ³в бóв роз÷ленований, ÷астина церковниõ докóмент³в нин³ зна-
õодитüсÿ ó лüвов³, а рештó вивезено до полü сüкиõ арõ³в³в ³ Вати-
канó. однак тепер, коли моæливий достóп до ран³ше закритиõ ар-
õ³в³в, а досл³дникам Голокостó не ставлÿтü цензóровиõ пере шкод, 
настав ÷ас длÿ подалüшоãо вив÷еннÿ м³æнац³оналüниõ взаємов³д-
носин, ó томó ÷исл³ в³рмено-єврейсüкиõ, ó роки н³мецüко¿ окóпа-
ц³¿ Покóттÿ ³ Гали÷ини.

19  Св³д÷еннÿ Ганни кривцово¿-лóцüко¿, аóд³озапис 17 липнÿ 2008 р. // Àрõ³в 
автора.

20  Auron Ya. The Banality of Denial: Israel and the Armenian Genocide. — New 
Brunswick, N.J.: Transaction Publishers, 2004. — р. 262.

м. ки¿в
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Іван БондарЄВ

Ç дЕРЕва Паì’яТі

аНЕКдОтИ ПРО ПОтОЦЬКОГО
Серед полüсüкиõ аристократ³в 

ÕV²²² ст. Ìикола Базилü Потоцüкий 
пос³дає особливе м³сце. Çавдÿки влас-
ним дивацтвам, нестандартн³й пове-
д³нц³ та зви÷кам, в³н став ãероєм баãа-
тüоõ анекдот³в, ³стор³й, леãенд. Нав³тü 
в³домий óкра¿нсüкий ³сторик сó÷ас-
ност³, Наталÿ ßковенко, ³ та назвала 
Потоцüкоãо «маãнатом-неôормалом».

Життÿ цüоãо шлÿõти÷а бóло ц³-
кавим, ÿскравим, веселим, ³ заслóãо-
вóє, щонайменше, на окремó статтю. 
Скаæ³мо лише, що Ìикола Потоцüкий 
(1712 - 1782) займав посади старости 
кан³всüкоãо (пан канüовсüкий), воє-

води Белзüкоãо, бóв власником Городенки, Бó÷а÷а, Çолотоãо Пото-
кó та ³ншиõ земелüниõ маєтк³в. Взаãал³, все йоãо æиттÿ бóло т³сно 
пов’ÿзане ³з Çаõ³дною та Öентралüною укра¿ною. 

Çа к³лüк³стю анекдот³в про нüоãо «пан канüовсüкий» см³ливо 
моæе конкóрóвати з ×апаєвим, Шт³рл³цем та ÷óк÷ами. Наведемо 
деÿк³ з циõ «скарб³в óсно¿ народно¿ твор÷ост³».

ВеСеЛИЙ ПОХОРОН

у 1751 роц³ помер власник Стан³славова, велик³й ãетüман корон-
ний, Éосип Потоцüкий. Син ³ спадкоємецü померлоãо — Стан³ слав, 
запросив на поõовалüн³ óро÷истост³ вели÷езнó к³лüк³стü полüсüко¿ 
шлÿõти. лише ксüондз³в бóло 1275 ÷олов³к. Серед ãостей бóв ³ дале-
кий роди÷ померлоãо, 39-р³÷ний володар Бó÷а÷а Ìикола Потоцüкий. 
Поминаю÷и ãетüмана, останн³й добре напивсÿ та розпо÷ав стр³лü-
бó по ãолóбаõ. Та зам³стü «птаõа мирó» цей снайпер з п’ÿниõ о÷ей 
влó÷ив ó євреÿ, ÿкий впав замертво. Под³ÿ цÿ викликала неаби ÿкий 
резонанс ó впливов³й єврейсüк³й ãромад³ м³ста.
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Новий д³ди÷ Стан³славова п³д³йшов до пана канüовсüкоãо та 
виказав томó своє обóреннÿ з приводó вбивства. Àле Ìикола не 
розãóбивсÿ, ³ мало тоãо, нав³тü образивсÿ: «Тоб³ що, шкода ÿко-
ãосü там æида? Та ÿ тоб³ ¿õ ц³лий в³з пришлю!». Виãóкнóвши це, 
п’ÿний маãнат ско÷ив на конÿ, та разом ³з сво¿ми людüми, поки-
нóв м³сто. 

×ерез дек³лüка дн³в ÷ерез Тисüменецüкó брамó Стан³славова 
в’¿õав в³з ³з далекоãо Бó÷а÷а. ßке æ бóло здивóваннÿ мешканц³в 
м³ста, коли з п³дводи, прÿмо на брóк³вкó б³лÿ палацó Потоцüкоãо, 
висипаласü дюæина євре¿в. Öе бóла своєр³дна «моралüна компен-
сац³ÿ» в³д пана канüовсüкоãо. П³зн³ше один з тиõ змóшениõ пере-
селенц³в, розбаãат³в та нав³тü зв³в кам’ÿницю ó престиæномó ра-
йон³ Стан³славова.

ПІСНЯ ПРО БОНДАРІВНУ

Çавдÿки ц³є¿ народно¿ п³сн³ Потоцüкий став знаменитий по вс³й 
укра¿н³. Немає то÷но¿ ³нôормац³¿, де в³дбóвалисü описан³ под³¿. 
Є вар³анти, що це бóло «в Стан³слав³ на рино÷кó…», такоæ в Го-
роденц³, Бó÷а÷³, канев³, нав³тü ó києв³.

отæе, молода Бондар³вна (тобто до÷ка майстра, ÿкий вироблÿв 
бо÷ки), «пила й ãóлÿла на рино÷кó». Вродливó д³в÷инó поба÷ив пан 
канüовсüкий, ÿкий з ãалантн³стю справæнüоãо аристократа, п³д³й-
шов до красóн³ ³ по÷ав ¿¿ «за циц³ стискати». обóрена молодицÿ 
вдарила наõабó по пискó та по÷ала вт³кати. у поãоню кинóлисü 
два пансüк³ ãайдóки, ÿк³ затримали вт³ка÷кó та привели ¿¿ до ка-
нüовсüкоãо. останн³й запропонóвав два вар³анти — стати йоãо на-
лоæницею, або померти:

«À ÷и маєш, Бондар³вно в сиõ покоÿõ æити?
À ÷и маєш, Бондар³вно, в сир³й земл³ ãнити?»
Д³в÷ина, не баæаю÷и ставати ³ãрашкою æорстокоãо маãната, 

в³дпов³ла:
«ßк коõала тебе, пане, так тепер коõаю:
Де поба÷ó м³æ панами, за пса тебе маю.»
обóрений такою в³дпов³ддю Потоцüкий власнорó÷но застрелив 

¿¿. у р³зниõ п³снÿõ в³н це зробив з п³столÿ, рóшниц³ або лóка, тощо.

КМІТЛИВІ ЛІСНИЧІ

Серед баãатüоõ добр³в Потоцüкий волод³в ще й вели÷езними л³-
совими масивами. раптом до нüоãо д³йшли ÷óтки, що л³сни÷³ кра-
дóтü ³ продаютü л³с. Ìаãнат вир³шив перев³рити, ÷и справедлив³ ц³ 
п³дозри, але йоãо лакей встиã попередити л³сни÷иõ.
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Д³ло бóло взимкó, ³ томó л³сорóбам не ваæко бóло сõовати вæе 
приãотовленó парт³ю деревини п³д товстим шаром сн³ãó. Незаба-
ром на санÿõ при¿õав ³ сам власник л³сó, переодÿãнений ó просто-
ãо кóпцÿ. Õо÷ л³сники й вп³знали маãната, але видó не подали. Той 
одразó æ запропонóвав продати йомó л³с длÿ бóд³вл³. «×есн³» л³-
сорóби з ãорд³стю в³дпов³ли, що без в³дома пана Потоцüкоãо н³ÿ-
киõ оборóдок не зд³йснюютü.

Тод³ канüовсüкий виставив õлопцÿм моãори÷ — два в³дра ãо-
р³лки. Т³, зви÷айно, все випили, але дров не продали. розлю÷ений 
«кóпецü» по÷ав кри÷ати, скандалити, ³ тод³ отаман л³сни÷иõ роз-
порÿдивсÿ дати наõаб³ 50 батоã³в.

Незваæаю÷и на те, що весü настóпний тиæденü Потоцüкий бóв 
не в змоз³ сид³ти, в³н щедро наãородив ÷есниõ ³ в³дданиõ л³сни÷иõ.

Настóпноãо днÿ ÷ерãова парт³ÿ л³сó бóла щасливо продана 
«на л³во».

КЛЮЧНИцЯ

Поет франц³шек карп³нсüкий, ÿкий бóв добре знайомий з ка-
н³всüким старостою, ó сво¿õ «Споãадаõ» описóє ц³кавий еп³зод. од-
ноãо разó пом³щик В³тославсüкий запросив поета та Ìиколó По-
тоцüкоãо до себе на об³д. Гост³ розс³лисÿ за столом, але ¿æó все не 
несли. До цüоãо Потоцüкий не звик. коли економка В³тославсüко-
ãо проõодила б³лÿ ниõ, в³н шепнóв карп³нсüкомó — «À ÿ б³лüше б 
õот³в оцю клю÷ницю, ÷им майбóтн³й об³д В³тославсüкоãо!». À бóло 
панó Потоцüкомó тод³ вæе 70 рок³в.

ПОЧАЇВ

ßкосü ó 1759 роц³ пан канüовсüкий про¿æдæав ó сво¿й розк³шн³й 
карет³ б³лÿ По÷а¿всüкоãо монастирÿ. раптом кон³ ÷оãосü налÿкалисü, 
понесли ³ врешт³-
решт перекинó-
ли в³зок. Весü за-
мащений ó баãню-
ц³ Потоцüкий в ãн³-
в³  д³став п³столü та 
нав³в на кó÷ера, 
ÿкий не впоравсÿ 
з к³нüми. Той лише 
встиã повернóтисÿ 
ó б³к монастирÿ та 
крикнóти: «Ìати 
Боæа, ÷óдод³йна, 



200

в ³кон³ По÷а¿всüк³й, врÿтóй мене!». ² осü ãраô натискає на кóрок, 
а з п³столÿ н³ димó н³ воãню — ос³÷ка. Натискає вдрóãе, ³ знов не-
має постр³лó. ² лише п³слÿ третüо¿ невдало¿ спроби Потоцüкий на-
решт³ зрозóм³в, що ÿкасü сила стримóє кóрок ³ «в³д÷óв неперебор-
не баæаннÿ поба÷ити ³конó», до ÿко¿ звертавсÿ кó÷ер. П³д’¿õавши 
до монастирÿ ³ поба÷ивши ³конó, пан канüовсüкий з³ слüозами по-
каÿннÿ впав на кол³на перед образом. П³зн³ше в³н нав³тü перейшов 
з латинсüко¿ до ãреко-католицüко¿ в³ри ³ перед смертю æив ó По-
÷а¿всüк³й лавр³, де й поõований.

МОНАХИ І МОНАХИНІ

Той самий карп³нсüкий так зãадóє ÷аси перебóваннÿ Ìиколи 
Потоцüкоãо ó По÷а¿всüк³й лавр³:

«Вранц³ ³ óве÷ер³ õодив до церкви на молитвó, доãлÿдав за мона-
õами, а, опр³÷ тоãо, ó себе к³лüка д³вок длÿ розпóсти тримав; ранком 
¿õ бóдив до молитви, ÿкó разом промовлÿли; а ÿкщо ÿкасü з ниõ п³слÿ 
молитви розсм³ÿласü, цибóõом по пле÷аõ бив, щоб Боãа не ãн³вила…»

осü такий строãий бóв пан канüовсüкий.

ВИПАДОК У ДОРОзІ

ßкосü ¿õав пан Потоцüкий дороãою до каãарлика. Ì³сцев³стü 
бóла нер³вною, баãато паãорб³в та впадин. раптом б³лÿ дороãи ста-
роста поба÷ив селÿнина, ÿкий ã³рко плакав над возом з розбитою 
бо÷кою дüоãтю. 

Потоцüкомó стало ц³каво, ³ в³н запитав селÿнина, що трапилосü. 
Той в³дпов³в, що коли спóскавсÿ з паãорбó, ÿкийсü пан, що ¿õав 
ззадó, дишлом в³д воза пробив дно бо÷ки, ³ весü дüоãотü вит³к. ка-
нüовсüкомó стало шкода б³дноãо селÿнина, в³н заплатив за дüоãотü, 
а сво¿м ãайдóкам наказав наздоãнати тоãо пана.

×ерез деÿкий ÷ас козаки повернóлисü ³ притÿãли з собою монаõа-
дом³н³канцÿ, ÿкий одразó æ по÷ав виправдовóватисü. Àле пан ка-
нüовсüкий бóв невблаãанний та наказав монаõó прол³зти кр³зü по-
роæню бо÷кó з-п³д дüоãтю. Дом³н³канецü, зви÷айно, «не зм³ã в³д-
мовити» панó старост³.

ПОРТРеТ

одна дóæе вродлива молода д³в÷ина сподобаласü Ìикол³ Потоцü-
комó. Àле ãорда молодицÿ в³дкинóла вс³ пропозиц³¿ пана старости. 
Тод³ той запросив õóдоæника, ÿкий намалював портрет красóн³. 

коли робота бóла завершена, Потоцüкий п³дв³в д³в÷инó до пор-
трета ³ сказав: «Ба÷иш, ÿк ÿ шанóю твою красó. ² онóки поба÷атü, 
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ÿка ти бóла ãарна! Àле ÿкщо ти не д³сталасÿ мен³, то не д³станеш-
сÿ вæе н³комó!»

П³слÿ цüоãо канüовсüкий застрелив красóню з п³столÿ.

ВеСІЛЛЯ

²нод³ Потоцüкий влаштовóвав соб³ доситü ориã³налüн³ вес³ллÿ. 
В³дбóвалосü це так. При¿õавши з³ сво¿ми людüми в ÿкесü село, пан 
староста одразó æ обирав соб³ вродливó д³в÷инó ³ влаштовóвав 
з нею вес³ллÿ, при÷омó з дотриманнÿм вс³õ вес³лüниõ обрÿд³в. П³слÿ 
добро¿ пиÿтики «молодий» та йоãо наре÷ена йшли спати. Настóп-
ноãо днÿ Потоцüкий б³дкавсÿ, що в³н вæе старий, йомó незрó÷но 
бóти одрóæеним ³ вимаãав розлó÷еннÿ. робилосÿ це довол³ просто: 
нещаснó «молодó» зашивали ó м³шок та топили ó блиæн³й р³÷ц³.

Ö³каво, що законна дрóæина пана Потоцüкоãо — Ìар³анна Домб-
ровсüка, б³лüшó ÷астинó æиттÿ переõовóваласü в³д своãо «люблÿ-
÷оãо» ÷олов³ка ó лüв³всüкомó монастир³ кармел³ток.

БАНІцІЯ

розпов³даютü, що Ìикола Потоцüкий ско¿в близüко 150 вбивств, 
³ за це сóд приãоворив йоãо до «бан³ц³¿». ²ншими словами — це бóло 
позбавленнÿ заõистó закон³в та виãнаннÿ за меæ³ корол³вства. фак-
ти÷но Потоцüкоãо бóло оãолошено поза законом ³ бóдü-ÿкий шлÿõ-
ти÷ м³ã безкарно вбити йоãо, не боÿ÷исü в³дпов³далüност³.

Àле пан канüовсüкий бóв не з тиõ, ÿкиõ моæна залÿкати ÿки-
мосü там вироком. На ÷ол³ заãонó озброєниõ надв³рниõ козак³в 
Потоцüкий вриваєтüсÿ ó сóдовó залó, де йшло зас³даннÿ. Сво-
¿м ãайдóкам в³н наказóє спóстити з сóдд³в штани та покласти ¿õ 
обли÷÷ÿм до низó на перãамент з вироком стосовно пана старо-
сти. П³слÿ тоãо Потоцüкий вин³с сóддÿм власний вирок — коæ-
номó 100 батоã³в.

Öей вирок бóв виконаний неãайно.

РОзБИТИЙ ГЛеЧИК

одноãо разó пан канüовсüкий закликав до себе ãоршкодраÿ ³ за-
питав, ÷и добре той знає своє ремесло. Ìайстер, зви÷айно, в³дпо-
в³в, що добре. Тод³ Потоцüкий кинóв св³й ãле÷ик зãори, ³ той роз-
сипавсÿ на др³бн³ кавалки. П³слÿ тоãо староста сказав, ÿкщо ãорш-
кодрай зробитü ãле÷ик так, щоб той не т³к, то отримає 25 золотиõ, 
а ÿкщо ãле÷ик поте÷е — то, в³дпов³дно, 25 бóк³в.

Ìайстер скр³пив розбитий ãле÷ик, але ÷ерез тр³щини текла 
вода. Випадково засмó÷еномó ãоршкодраю зóстр³всÿ пансüкий кó-
õар, ÿкий ³ допом³ã б³долас³ — намастив ãле÷ик з середини лоєм.
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коли ãоршкодрай прин³с повний ãле÷ик води панó Потоцüкомó, 
той не торãóю÷исü, в³дсипав 25 золотиõ. отриман³ ãрош³ майстер 
пропив разом ³з кóõарем.

МИТНИцЯ ПАНА СТАРОСТИ

ßкосü розпорÿдивсÿ пан староста поставити ó ÷истомó пол³ бра-
мó, а б³лÿ не¿ ãайдóк³в з наãайками. Тиõ, õто про¿здив ÷ерез бра-
мó, не ÷³пали, а тим, õто намаãавсÿ обминóти ц³ ворота, виписóва-
ли по 25 наãа¿в. Ìотивац³ÿ бóла проста — за «контрабандó», та не 
вшанóваннÿ вор³т ÿсновелüмоæноãо пана старости.

ПРО ШеВцЯ ТА СМеРТь

Жив соб³ швецü на ³м’ÿ В³ник, ÿкий шив найкращ³ ÷оботи в óс³й 
окрóз³. Нав³тü сам пан Потоцüкий ó нüоãо ÷оботи замовлÿв. Що-
правда, ãрош³ не платив, а так забирав.

² осü одноãо разó прийшла до шевцÿ Смертü, ³ забирає йоãо до 
себе. À В³ник ¿й каæе: «Та ÿк æе ÿ п³дó, ÿкщо панó Потоцüкомó не 
встиã одноãо ÷обота дошити. ßк æе в³н в одномó ÷обот³ без õалÿви 
õодити бóде?» Смертü йомó в³дпов³дає: «Там, кóди ÿ тебе заберó, 
пана Потоцüкоãо немає.» На що швецü в³дпов³в: «Е, стара, ти поãа-
но знаєш нашоãо пана старостó, в³н мене ³ на томó св³т³ знайде!»

Враæена такою в³дпов³ддю Смертü дала майстров³ в³дстро÷кó 
на 10 рок³в.

МУХТАР

у 1772 роц³ в³дбóвсÿ перший под³л ре÷³ Посполит³й. Гали÷ина 
в³д³йшла до Àвстр³¿. у ãороденк³всüкомó клÿштор³ розквартирóва-
ласü австр³йсüка в³йсüкова ÷астина.

розпов³даютü, що власник Городенки Ìикола Потоцüкий, пе-
ребиравсÿ ó вели÷езноãо собакó, ³ вно÷³ лÿкав ÷атовиõ. Ö³сарсüк³ 
солдати з³ страõó óт³кали з поста.

Добре, що н³õто не стр³лив. Çã³дно Статóтó.

ДАЙ ПРИКУРИТИ

одноãо разó зóстр³в канüовсüкий селÿнина ³ запитав, ÷и має 
той воãонü. Селÿнин в³дпов³в, що має кресало ³ оãниво. Потоцüкий 
запропонóвав йомó ãрó — ÿкщо мóæик до трüоõ раз викреше во-
ãонü, то д³стане 100 злотиõ, а коли н³ — 100 наãа¿в. Селÿнин поãо-
дивсÿ ³ виãрав.

П³зн³ше, ó кор÷м³, в³н розпов³в цю ³стор³ю одномó заздр³сномó 
÷олов³кó, ÿкий теæ вир³шив заробити. В³н с³в б³лÿ дороãи, розклав 
б³лÿ себе оãниво ³ кресало та по÷ав ãратисÿ ними.
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коли Потоцüкий поба÷ив це, то одразó зрозóм³в, що до ÷оãо, 
³ попросив викресати воãонü, бо õо÷е кóрити. Çаздр³сник по÷ав здо-
бóвати воãонü, але ÷ерез õвилюваннÿ не зм³ã йоãо д³стати за тре-
т³м разом.

розãн³ваний пан наказав дати невдас³ 100 наãа¿в.

ПООБІДАВ

×омóсü Потоцüкий дóæе не любив євре¿в. ßкосü пан староста 
ãостював ó сóс³да-пом³щика, ³ за одним столом з ним сид³в єврей, 
ÿкий бóв економ³÷ним радником сóс³да. Õо÷ канüовсüкий ³ обра-
зивсÿ, але видó не подав. До÷екавшисü перерви, в³н вийшов з єв-
реєм ó парк, щоб «поãоворити», ³ там наказав сво¿м козакам пов³-
сити б³долаõó на блиæнüомó дерев³.

Пот³м Потоцüкий повернóвсÿ до столó, завершив об³д, та, подÿ-
кóвавши сóс³дó за сма÷н³ страви, по¿õав додомó.

ЯКИЙ БОГ КРАЩИЙ?

у канев³ бóла велика єврейсüка ãромада, ³ пан Потоцüкий ви-
р³шив знÿти з не¿ великó сóмó ãрошей. Àле в³рний сво¿м зви÷кам, 
староста пооб³цÿв зв³лüнити ¿õ в³д сплати, ÿкщо євре¿ вир³шатü за-
ãадкó — ÿкий Боã кращий, єврейсüкий ÷и õристиÿнсüкий? На роз-
дóми в³дводиласü ãодина. 

кер³вник ãромади бóв ó в³д÷а¿, ÿк не в³дпов³дай, а все одно обра-
зиш маãната-õристиÿнина. Тод³ вир³шили покликати староãо рабина, 
такоãо давнüоãо, що пам’ÿтав напевно ще Боãдана Õмелüницüкоãо.

у визна÷ений ÷ас Потоцüкий прийшов до синаãоãи, ³ старий ра-
бин попросив дозволó спо÷аткó задати дек³лüка сво¿õ питанü.

— ×и має ÿсний пан староста оркестр?
— Ìаю, нав³тü ц³лó капелó, — ãордо в³дпов³в Потоцüкий.
— À ÷и є там скрипки, баси та цимбали?
— Çви÷айно.
— Так осü, — продовæóвав розмовó старий рабин, — ÷и ÿ цим-

бали, а ÿсний пан староста скрипки, ÷и ÿ баси, а ÿсний пан — цим-
бали?

В³дпов³дü сподобаласü Потоцüкомó ³ в³н не взÿв ãрошей з ãро-
мади.

ТАЄМНИцЯ БУЧАцьКОГО зАМКУ

²снóє леãенда, за ÿкою ó Бó÷ацüкомó замкó бóла к³мната, ó ÿк³й 
серед паркетó бóв замаскований люк, а п³д ним вели÷езний коло-
дÿзü. Сво¿õ вороã³в пан староста запрошóвав до ц³є¿ к³мнати ³ коли 
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т³ ставали на люк, 
провалювалисü ³ роз-
бивалисü на смертü. 
Так в³н вбив 98 ÷о-
лов³к.

ßкосü слóãа ÷и-
мосü проãн³вав пана 
старостó, ³ той на-
казав кинóти слóãó 
в люк. Вæе на летó 
той проклÿв Потоцü-
коãо ³ крикнóв, що 
староста стане сотим.

Так ³ сталосÿ — ÷ерез дек³лüка дн³в п’ÿний канüовсüкий, про-
õодÿ÷и к³мнатою, випадково настóпив на люк ³ проваливсÿ тóди, 
де йоãо ÷екали 99 трóп³в.

Öе, зви÷айно æ, леãенда, бо Потоцüкий помер своєю смертю 
ó 1782 роц³ ³ поõований ó По÷а¿всüкомó монастир³.

ОСТАННЯ ЛеГеНДА  
ПРО ПАНА КАНьОВСьКОГО

Çа своє довãе æиттÿ Ìикола Потоцüкий баãато ãрошей ôóндó-
вав ó розбóдовó По÷а¿всüкоãо монастирÿ. Там в³н й помер, там в³н 
³ поõований.

ßк це не дивно, але ó Õ²Õ стол³тт³ йоãо нав³тü õот³ли в³днести 
до ликó свÿтиõ, але «кандидатóра не пройшла».

Çабалüзамоване т³ло Потоцüкоãо збер³ãаєтüсÿ ó пе÷ер³ По÷а¿в-
сüкоãо монастирÿ, вõ³д до ÿко¿ замóрований.

ßк мен³ розпов³дали православн³ свÿщеники, ÿк³ в÷илисü ó По-
÷аєв³, останн³й раз ó пе÷ерó заõодили ó 60-т³ роки ÕÕ стол³ттÿ. 
Ìонаõи поба÷или добре збереæене т³ло, ó ÿкоãо в³дросли борода 
³ н³ãт³. П³дстриãати Потоцüкоãо н³õто не сõот³в, ³ пе÷ерó замóрóвали.

Так, п³слÿ своє¿ смерт³, пан канüовсüкий встóпив ó ел³тний клóб 
забалüзамованиõ, ÷ленами ÿкоãо є лен³н, Пироãов, к³м ²р Сен та 
єãипетсüк³ ôараони.

м. ²вано-франк³всüк
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Cтепан ПаВчак

сЛОВНИК ПОКУтсЬКОГО ГОВОРУ
Автор складав його протягом тривалого часу. Перші публікації 

покутським говором здійснив ще в 1990-х рр. Досі зібрав близько 
3,5 тисячі слів. Ареал охоплення — переважно м. Городенка і Го-
роденківщина Івано-Франківської обл., хоча використано й слова, 
почуті в інших суміжних районах Покуття — Снятищині, Ко-
ломийщині і Тлумаччині. У словнику присутні слова, які можна 
зарахувати до покутсько-говіркових, а також з творів західно-
українських письменників, переважно В. Стефаника, Л. Мартови-
ча, М. Черемшини, О. Федьковича, О. Кобилянської, І. Франка тощо, 
а ще з відповідної західно-української преси ХХ століття, зде-
більшого його першої половини. 

Покутський говір входить поряд з найближчими до ньо-
го буковинським і гуцульським, і іншими західно-українськими, 
як то: наддністрянським, бойківським до галицького (західно-
українського) наддіалекту, як варіанту української літератур-
ної мови. Тому подаючи обов’язковий переклад покутського (пок.) 
слова на українську літературну мову (у.), автор рівночасно 
старається показати і відповідний галицький (гал.) відповідник.

Окрім того, для правильного розуміння деяких, засвоєних з ін-
ших мов слів покутського говору як і галицького надддіалекту, по-
декуди подає і паралельні російський (рос.), польський (пол.) і ав-
стро (авс.)-німецький (нім.) відповідники, а окремі слова й з інших 
мов (латинська, французька, ґотська, середньо-верхньонімецька 
тощо). це необхідно для того, щоб показати, що такі покут-
ські слова (теж галицькі!) зовсім не є ні російською, ні польською 
простою калькою, ні жодною австро-німецькою мовною інтри-
ґою, а лише нормальним іноземним запозиченням слів з їх — чи 
не завжди обов’язковою відповідною українською, а в даному разі, 
покутською чи галицькою трансформацією.

1. Ää («а-умља’ўт») грам.
Середне а/е,- одна з двох -поряд 
з ë-умљаўтом-особливих букв по-
кутської «альфабе’ти»=у. алфа-
віту (вказує, зокрема, на інозем-
ні впливи).
пор.: пок. трäба=у. треба (пор. н. 
bedërfen), бäрвін=укр. барвінок (н. 
Bärwinkiel), бäрліг (н. Bär), окäю 
(анґ.okay), йäнкі (анґ.yanky).

2. äкс! виг. (обридженя, огиди і т.п.)
у. бр!
р.фу!,тьфу!
з н.äks!

3. äч! виг.(роздратованя, иронії, зло-
радства і т.ин.)
рос. ага!, поделом!, вот тебе!, так 
тебе и надо!
з н. ätsch!
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4. -ëр,-ëра 
зак. іменн. ч (здебільша іноземного, 
зокрема німецького, походження)
у. -ер
р.-ер
п.-er
н.-er
пор. под. вахма’йстëр =у. вахмістр 
(з н. Wachmeister).

5. а спол.
переважно, як єднальний сполуч-
ник:
«Робити цëсе а онто»;
але теж і як протиставний: 
«Нє, нë цëсе, а тамто!»; також 
у виг. а у’шь!, 
а кє’ц!
Гр.1,1;СУМ,1,1-2

6. а кє’ц!
виг. (для відгону телят)

7. абеца′дло,-ла с 
т.с. альфавіта, альфабета
у.алфавіт

8. аблюзува’ти військ.
(змінювати, приходити зі зміною /
нової/ варти)
п.luzować=зміняти (вартового)
з н.ablősen
«Пішли варту люзувати… «Федьк. 
«Некрут»
«Брат і сестра аблюзу’ют сі, зна-
чит, поперемінно гонє пасти худо-
бу» з Город.

9. аблюзу’нок,-нку ч військ.
(зміна, прихід /нової/ варти)
з н. Аblősung
пор. аблюзува’ти
Гр.2,389 (але тільки «люз» і »лю-
зом» як «смъна караула»)
«За ним іде облюзунок» Федьк. 
«Конець»

10. абрихту’нок,-нку ч військ.
(військова підготовка, зокрема, по-
чаткова новобранців в А.-У. армії)
з н.abrichten

пор. под. тресу’ра, зици’рка

11. абтре’тëн! виг., військ.
у.розійдись!
гал. розхід!! «Рядові вправи. (Муш-
тра)» Н. Сіяк,1906
рос.разойдись!
п.rozejść się!
з авс.abtreten! H. Schmid.»Handbuch 
fuer Unteroffiziere» Wien 1915, 247
пор. под. антре′тëн!, аўстре′тëн!

12. а’бшит,-та ч військ.
(звільненє /зі служби/ у війську)
гал. т.с. Фр.7.450
рос.вольная
з н.Abschied
Гр.1,2; СУМ,1,7;ЕСУМ,1,40
«Обом дали і абшити…» Федьк. 
«Циганка»

13. аву’с,-са ч
Стеф.Твори (1964).539
у. кінець, все (завершення дії, про-
цесу)
пор. под. фе’ртик, капу’т, шлюс, 
фäйра’бент, крепі’р
з н. розм. aus=кінець, закінчено

14. ага’!
у. еге!, еге ж!
рос. ага!, вот как!, вот в чём дело!
пор. н.aha!

15. агі’! виг.
у.агій!: СУМ,1,16
гал. т.с. : Куз,3
пор. н. ahoi! і свн. ahi! (виг. болю, 
здивуваня); пор. теж свн. ahten =за-
мічати, приймати до уваги, обдуму-
вати (пор. гапта’х!)
«Агі’ на тебе!» з Город.

16. а’ґрест,-та ч
у. агрес
гал. т.с.: Куз.3
поль.agrest
Шух.5,282

17. адию’! виг.
у. до побачення!
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н. adiu!, діал. adjës! (з фр. adiu!)
пор. под. ’відëрзе’йн!, до ви’ джен-
ня!

18. адука’т,- та ч
у.адвокат Гр.1,4
гал.адвокат; меценас

19. адюстеру’нок,-нку ч військ.
у.екіпірування, обмундирування
гал. екіпірованє, обмундированє
з авс. Adjustierung

20. актуе’льний прикм.
у.актуальний; дійсний; сучасний; 
теперішний
рос. актуальный; настоящий, ны-
неш ний
з н.(з. лат., фр.) aktuell

21. акура’т присл.
у.якраз; точно;а саме; іменно
поль.akurat
авс. Akkurat

22. акце’с,-са ч
(право на заняття посади з випро-
бувальним строком)
з авс.Akzeß

23. акцеси’ст,-та (~а,-ти) ч
(кандидат на заняття посади; мо-
лодший урядник)
з авс. Akzessist

24. алімента’ция,-циї ж
гал. удержанє, проживленє
з н.Alimentation (з Alimente)

25. альбо’
у.або; чи ; так чи інакше

26. алькьи’р,-ра ч
(«бокова кімната, відділена від світ-
лиці перегородкою» ЕСУМ.1.61)
гал.алькир Куз.7
у.алкир
рос.быт альков, ниша (для посте-
ли) і стр. эркер 
п.alkierz i alkowa
пор. двн. arkere, н.Alkoven (Neben-
stube) і Erker(Zimmer) 

поль.»ganek (przed domem»); 
wypust, występ F. Boch-Arkossy 
«Słownik polsko-niem.».217

27. аљеґа’ция,-циї ж
(цитовання; приведення /посиланє/ 
цитати; вказування на когось)
гал.прилога, долучник
рос.цитирование, приведение 
цитаты, ссылка
н.Allegation (з лат. через фр.)

28. аля′рум,-ма ч
у. тривога
гал.алярм
з нім Alarm
А й бо там, на ’гофі, на аљарум 
трублє»
«Гордиянка. Пісні», №101

29. анбі’нд,-да ч військ.
(строге покарання в а.-у. армії для 
нижчих чинів, що полягало в підві-
шенні винуватця за звязані за спи-
ною руки на час до 2-ох год.)
з авс. Anbind (з н.anbinden)
«Дали ’му дві години анбінда» з Го-
род.

30. анклю’з,-зу ч
(чарівний гріш, котрий- за повір’ям- 
щораз вертає до свого первинного 
властителя)
Шух.5.214

31. антре’тëн! військ. ком.
у.шикуйсь!
гал.збірка!; стати в ряд! «Рядо-
ві вправи. (Муштра)» Н. Сіяк,1906
рос. становись!
поль.zbiórka!
з авс.antreten!
пор. под. абтретëн!, аўстретëн!

32. аншљакго’лька,-кьи ж
інстр. стол.
для «гољо’вання» (вистругування 
видовбуванням) виїмок, заглиблень 
і т.п. заглиблень на «канти’» і »таф-
лі’» при вироблені вікон.
 з н. Anschlag і н. Hőhlung.
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Пор. под. го’лька, гольгë’бель 
і фрайго’лька. 

33. а’пëль,-плє ч військ.
1)збірка- на апëль-пљацу з шику-
ванням- вояків для переклички, 
огляданя, виступу і т.п.; рідше 2)
в значенні апëлляция=у.звернення)
п.apel 
з н.Appell 

34. апа’ч,-чє ч
(різка неґативна відповідь, стро-
гий словесний відпір; запереченє; 
заборона)
пор. фр.aparte=театрова репліка 
в сторону, про себе
н. a part (sprechen)=говорити в сто-
рону (театр.)
«Чо’ він від тебе хоче? Дай ’му до-
брий апач!» 
з Город.
«Нë годна тим розпущеним 
дітєм дати апач, шоби сі ў день ’ле-
візор нë дивили» розм.

35. ари’зм,-зма ч
у.арійскість
гал.арийскість
«На її культурі /Веданти-С.П./-
оперся наш нинішний аризм» 
В. Левицький «Історія вихован-
ня»(1925),15

36. ароґа’нция,-циї ж
у.зухвальство; наглість
гал. т.с.
рос.высокомерие, надменность; 
дерзость
п.arogancja
н.Arroganz

37. ас,-са ч карт.
(назва вищої грової фіґури в картах)
див. ще кра’льи, ва’љо (кава’лір), 
круль
у.туз
рос. туз
п.as
н.As

38. а’са! ; а’ са-са’!, а’са- ґо’ґа! виг. 
(заохочувальний, понукання)
у.ура!, вперед!
рос. ура!, вперёд!; ну-ну!, ну и ну!
пор.н. juchheerassa!, juchheisa!, juch-
heißa!; sa’sa!

39. асентëру′нок,-нку ч військ.
у.набір (до війська), рекрутування; 
мобілізація
гал.бранка, побір; мобілізация
р.набор; мобилизация
п.mobilizacja; pobór
н . We r b u n g ,  R e k r u t i e r u g , 
Militärabgabe
з авс.assentieren

40. асентëрува’ти, ’сентëрува’ти 
1)дієслово від «асентëру′нок» 
військ.
2)ставити ґеґар (љевативу) перен.

41. ас’ист,-ти ч військ.
у.свита, ескорт, супровід
гал.асистенция Фр.7.450
рос.свита, эскорт, сопровождение
п.asysta
н.Eskorte, Suite (Begleitung)
теж пор. н. assistieren=асистувати 
(допомогати, співробітничати)

42. а’ўс. присл.
у.назовні (вказує на рух з середи-
ни на зовні)
пор. под. гараўс
з н. aus

43. аўсра’шпиль,-п(ë)лє ч шевст., 
техн.
(рашпиль для внутрішного зпилян-
ня кінців кілочків всередині взу-
тя і т.ин.)
у.пильник
р.напильник
з н.aus i Raspel
«А ўсередині чоботіў збирає сі кін-
ці забитих кілкіў аўсрашпилем» (від 
шевця Батури, 1910 р.н. з Город.)

44. аўстретëн! військ., ком.
у.вийти (з строю, позиції)!
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рос. выйти из строя!
з авс. аustreten!
пор. под. абтретëн!, аnтретëн!

45. а’ўф! військ.
у.встати!; уверх (вказує напрям 
руху вгору)
р.встать!
з н.auf!

46. а’фини,-ніў мн бот.
у.чорниці

47. ахту’нок,- нку ч військ.
у.увага
гал.бачність Куз.20
рос.внимание
поль.uwaga, baczność
з н.Achtung

48. аче’й (чей) присл.
т.с. хоць
у.хоч, хоча

49. аш
у.аж (теж в значенні «якщо»)

50. ая’! виг. (потвердженя чи ірон. за-
перечення)
гал. т.с.: Куз.14
у.а так, аякже; атож; авжеж; так
пор. н. o ja! теж н. ja (sagen)

51. бä’рва,-ви ж
див. черчє’тий 
гал.барва; фарба; симболіка
у.колір, краска, окрашення; сим-
воліка
рос.цвет, краска, окраска; симво-
лика
н.Farbe
«Лежєли берви чарчакії,
ой учера із вечера» Kolb.2,№ 262

52. бäрві’н,-ну ч
у.барвінок
«Ой бäрвін, бäрвін,
бäрвінковий він» «Гордиянка. Ве-
сільні пісні»

53. бëзі’ц,-цу ч госп.
у. посідання; маєток; хозяйство; во-
лодіння
гал.посілість; ґрунт; господарство 
з н.Besitz
пор. под. ґазді’ўство; пљац

54. бëндю’х,-ха ч оољоґ.
Гр.1,56 («биндюх», «бендюг»)
у.джміль
«Ади якьий бëндюх надутий»з Го-
род.

55. бëнчє’ти 
у.бинчати Гр.1,56; бреніти, дзижча-
ти (як джміль)
«Бëндюх бëнчит» з Город.
нл.bincaš=т.с.

56. бëсерува’ти
(покращувати скількість очок в гро-
вих картах шляхом добираня нових)
у.покращувати
рос.улучшать, совершенствовать, 
поправлять
з н.verbessern
«Твій дід, такіж Штëфан, добре 
граў ў карти: як сідаў (грали ў верб-
лє), то добирає карту-бëсерує, аж 
покьи нë віграє» з Город.

57. бëшля’к,-ка ч
у.заборона
гал.секвестр
з н.Beschlag
«Гуцульщина»(1991),178

58. ба,-и ж філол.
(буква «б» покутського абецадла)
у.»бе»

59. ба’ба (ба’бка),-кьи ж куліннар.
рос. баба (печенье)
пор. н.Babe, Bäbe (східн.н.-сер. -н.)
“Моя бабка спекла ба’бку» з Город.

60. бабрани’на,-ни ж
у.вовтузня; метушня; перен. морока
«Алë то-смо мали з тим бабрани-
ну: трäба було по кавалку ўсьо пе-
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реберита, закіль змогли добрати 
сі до споду» 
з Город. 1997р.
пор. копани’на

61. ба’брати 
у.розгрібати, ритись; вовтузитись, 
морочитись; партачити; торкатись
рос.возиться, пачкаться;копаться
поль.babrać
«Нë хочу сі з тим ніц бабрати!» 
з Город.1997р.

62. ба’вити (сі)
у.барити(ся) ;  забавляти(ся) ; 
грати(ся)
«Нë ўбавяй ся- за чотири неді-
лонькьи
Додому вертай ся» «Гордиянка.
Співанки» 
«Шос та баба сі за своїм дідом нë 
забавила:
ў якьих піў року такіж і собі піш-
ла на той світ спати…» з Город.

63. бага’кати
у. недобре співати (зокрема в церк-
ві, надто про недоладності слуху 
попа чи дяка); кричати; сперечатись
Шух.(1908),5,280; «Гуцульщи-
на. Лінгв. етюди»(1991),123; 
ЕСУМ,1,108 і 109
пор. двн.bвgan, bвgen

64. ба’данє,-ня с
мед.
(оглядини, обслідуванє, зокрема 
до’хторем= у.лікарем слабо’го=у.
хворого)
пор. ба’дати
пор. «баданьесǠ=испытаніе» Берин-
да(1961), 5

65. ба’дати
(оглядати, обслідувати, переважно 
лікарем хворого)
«Ґанц гет ’го збадаў: від голови до 
ніг» розм.

66. бадило’,-ла с
у.бадилля

гал.бадилє

67. ба’діко (ба’дьо, ба’дік),-ка ч
зменш. ба’дічка
(старший брат; вуйко і, взагалі, 
старший віком чоловік; «титул, 
що його дає менший брат старшо-
му, молодший селянин старшому, 
селянка свому чоловікові, або ко-
ханому, коли говорить просто до 
нього або як говорить про нього; 
міщанин так каже селянинові; ін-
коли «ба’діка» має пейоративне 
значення», -І. Дощівник «Румун-
ські слова в укр. мові»//ж.»Рідна 
мова»(1934),ч.5,194-195)
пор. молд. бадіка («старший брат“ 
від Іванка Лєсніка, 06.07.2013р.)
рум.báde, bǎdica=т.с.
рос. большак («старший в москов-
ській родині“)
Походить, ймовірно, з болг. батя, 
батьо, бате=т.с., що, в свою чергу, 
може походити від псл.*bratrъ=брат 
ЕСУМ,1,112 і 152
«Бадіко, кажу я, та й справляю 
на гостинець,-Гей, крикнув мій 
брат…»
Федьк.(1902),2,136

68. ’бажур,-ра ч
у.абажур

69. Ба’зьо,-зьи ч (перс. імя)
у.Василь
п.Bazyli (з лат. Basilius)

70. бай спол.
1) та й (як злиття спол. «ба» та «і»)
2) нічого?
Шух.(1908),5,280;ЕСУМ,1,115;»Гу
цульщ.Лінгв.етюд.»(1991),129
«Ой нë женили сь, та й нë жени-
ли сь,
та ўже бай нë будемо,
бо прийшла карта від цісарє марта,
шо до воська підемо»
«Гордиянка.Співанкьи» №154
«Було Спаскі ўрльопникьи
бай нë зачіпати» Kolb.2, №15
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71. ба’йда,-ди ж
у.кусень (хліба)
пор. п.pajda
Куз.17;ЕСУМ,1,115
Див. ще бо’хта і бо’хонь
«Дай ’му байду хліба- най теше» 
з Город.

72. ба’йдужно присл.
у.байдуже; однаково
«А мëні тото ўсьо байдужно» 
з Город.

73. байоне’т,-та ч військ.
т.с. ба’ґнëс, баґнëча’йка
у.багнет
р.штык-нож
п.bagnet
н.Bajonett (з фр.)

74. байпа’сний
у.обвідний
пор. н.beipassieren
ґаз.»Криця»(м.Косів) з 17липня 
2003р.

75. ба’йтëль,-длє ч стельм.
у.долото
рос.стамеска; долото
н.Beitel, (Loch)beitel
(пор. свн. bőzen=»вдаряти»)
пор. под. љохба’тëль, ма’йзëль
«Льохбайтëль — робит дєри на 
чопи до дверëй» 
з Город.,2004р.

76. байц,-ца ч стол.
у.морилка СУМ,4,803
рос.  морилка (для морения-
крашения или прижигания)
п.bejc  (przyprawa grzyząca) , 
bajcowadło
з н.Beiz.

77. байцо’ванє,-ня с ремісн.
у.морення «морилкою»
р. морение; крашение;травление; 
прижигание
з н.beizen

78. бала’-бала’ звуконасл.
у.говоря-говорячи
пор.под. балі’к-балі’к, га’ла-ба’ла
«Зараз я ті віпитаю, неборе, та й, 
бала-балік, мало помало ўсьо-м ў 
дитини ўзнала»
з Город.

79. бала’чка,-кьи ж
у.говірка
«І ти, найрідніща покутска ба-
лачка»
«Лоґос» ПЛ, № 1/2004

80. ба’льон,-ну ч спорт.
у.м’яч
гал. пилка, копаний мяч
пор. н. Ball
«Нема води в ставках села.Що бу-
дем робити?

81. балю’нок,-нку ч
пор. под. банкє’т
у.бал
гал.баль
н.Ball
«Кому балюнок, а курци смерть» 
«Гордиянка. Приповідкьи» №

82. бамбаљо’сикьи,-кіў мн
у.бубенці
рос.бубенцы
«Ше до тої пари коніў були бам-
бальосикьи якіс причіплені» розм.

83. бамбо’ли,-ліў мн
(щось велике кругле і т.п.)
«Цицкьи висє, як бамболи» розм.
пор. под. бамбу′лька

84. бамбу’лька,-кьи ж
(набряк, ґуля на тілі; картопли-
на; «кругла ягода на картоплині» 
ЕСУМ,1,131)
«Ў него з носа вітікают дві малюсь-
кі бамбулькї «з Город.

85. банбе’тëль,-тлє ч
(розкладне деревяне ліжко-лавка, 
вдень складене,-служить замість 
лави в пок. хаті)
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пор. н. Bank =лавка і betten= вкла-
датися (спати)
«Де будеш спати? Хіба ті розкла-
ду на бамбëтли» з Город.

86. банго’фа (’го’фа),-фи ж
гал.двірець
у.вокзал (залізничний)
рос.вокзал (анг.vauxhall)
з н.Bahnhof
«Збирай сі ў торністру, запері-
зуй куплю,
А й бо там, на ’гофі, на аљарум 
трублє»
«Гордиянка. Пісні», №101

87. бандажува’ти
у.накладати бинт (банда’ж); 
перев’язувати (рану)
пор. фр.bandage=перевязувати
Кисілевськ.(1927),11;ЕСУМ,1,132

88. банди’ґьи би’ти ідіом.; пор. под. 
льо’нтом ходи’ти
гал.биґи збивати Желех.;Гр.1,55
у.байдики бити; небелиці плести
«∾ гнути»: ж. «Рідна мова» (1935), 
ч.6,277
Желех.; Гр.1,55; Горбач,2

89. банє’к,-ка ч
гал.баняк
у.горщик, казан
«Той банєк трäба ўзєти занютува-
ти, бо тече» розм.

90. банкгë’бель,-блє ч інстр. стол.
т.с. фуґба’нок
рос. фуганок (столярный рубанок)
з н.Bankhobel

91. банкє’т,-та ч
т.с. балю’нок
у.бенкет
рос.банкет
н.Bankett

92. ба’нно
присл. пор. банува’ти
у.тужливо, сумно
Куз.(1943),19;СУМ,1,101 «діал.»

93. бант,-та ч (банти’на ж) тесл.
(поперечина, зокрема в курнику для 
сидіня курей при їх спячці)
Куз.19;
пор. н.Band =бандаж, звязка; пет-
ля; обруч
«Ўсі курочкьи ўже на бантах, ко-
гут на порозі, Ўсі парубкьи ў тан-
цєх ходє, а мій ў дорозі»
«Співанкьи» №141

94. банува’ти
у.тужити, сумувати; жалувати; тер-
піти 
Куз.19
пор. ба’нно присл.
«Я тепер дуже баную за тим ча-
сом, що ми були разом.» Стеф.ПЗТ 
(1954), 3, 126
«Нў ворог ми отец-мати// нë хоті-
ли мене дати,-//Сама-м собі сподо-
бала-//ні на кого банувати» «Горди-
янка. Співанкьи»

95. ба’нька,-кьи ж фінан.
вели’ка ~ =десять ґульденів (бан-
кнота);
мала’ ~ =ґульден
Шух.1,185; Гр.1,27; Горбач,2
пор. молд. bani (дрібна монета 
в сучасній «Republica Moldowa», 
2004 р.)
2) у.банка (посудина) ЕСУМ,1.134

96. бао′н ч,-на ч військ.
у.батальйон
гал. курінь
рос. батальйон
п.batalion, baon
хорв.bojna
н.Bataillon (з фр.bataillon, що — 
в свою чергу- з іт. battaglione)
з авс. Baon

97. барабу’льи,-лі ж
гал.бараболя Куз.19; картофля
у.картопля
див. ще карто’фльи
авс.Bramboli, Bramburi
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ЕСУМ,1,137 («фонетичні видозміни 
німецької землі Branderburg…»)

98. ба’рзо (барз) присл. (не плут. 
з бо’рзо)
у.дуже, більше, в більшій мірі
рос.очень
з п.bardzo

99. барі’ўка,-кьи ж
у. барильце (бочівка)
пор. фр.barriaque=бочка
Шух.1,250, 251 і 307; Гн.2,175; 
Гр.1,52 (ЕСУМ,1,143 пов’язує з іт. 
або сер. лат.)

100. ба’ркї,-рок дв
(груди; верхня частина рук; плечі) 
ЕСУМ.1.144
п.barki=плечі
пор. н. Brust=груди
«Хапіґ та злапаў мене за баркї!»з 
Город.

101. басам! виг.(прокл.)
п.plugawię!
з мад.?
«Карабіне Залістецкі,
басам твою душу;» Kolb.2,№173
«Чув ти, чи ні?-Волошина!!-
Басуй ′му, Максим’як!» Федьк. «Ка-
прал»

102. басару’нок,-нку ч госп.
(прикорм, даваний худобі при єї 
доїні)
у.басаринок : ЕСУМ,1,147
«басарунок -сїно і т.п., що дають 
при подою» Шух.5,281;Горбач,2 
н.Aufbesserung=покращення; під-
вищення

103. басе’н,-ну ч
у.басейн
рос.басейн
з п.basen
н.Bassin

104. батю’га,-ги ч згруб.
у.батіг

«а батюгов того борозного» 
Стеф.100
«Та батюгоў єго  молотит , 
батюгоў» 
з Город.

105. баўді’нст,-ту ч
(напіввоєнізована будівельна 
«Служба Праці» для юнаків у дис-
трикті Галичина 1942-43рр.)
гал.бавдінст
у.баудінст
з н. Baudienst
«В баудінсті добра зупа:
Літра води, штири крупа»
« Е н ц и к л .  К о л о м и й щ и -
ни»(1998),2,35
«Ви, хлопці, нë сумуйте, ви, хлопці-
юнакьи,
Підем до баўдінсту сапати бура-
кьи» з Город.
пор. баўдінстшу’льи, гольцшу’є

106. бац!, ба’ўц! 
виг., (звуконасл. «ба’цати»)
Куз.373; СУМ,1,114; ЕСУМ,1,154
у.бац!
рос.бац!
пор. н. bauz!

107. ба’цати
(різко вдаряти) СУМ,1,114
пор. н.bauzen

108. баюва’ти
у.балювати
«Учора я заколов веприка, тож 
треба на останок побаювати» 
ґаз.»Захід» з 15.10.1999

109. бе! виг.
(виражає невдоволення, розчару-
вання, роздратування)
пор. н.bőse =злий, сердитий, не-
добрий
анг.bad=поганий, кепський, не-
гарний

110. беге’кати
т.с. бага’кати
у.базікати; говорити пусті слова 
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Горбач,3

111. без,-зу ч
у.бузок
Гр.1,119 «діал.»; Март. «Тв.» 
(1954),105

112. безголо’ўє,-вя
у.безголов’я
«а як сі ненька- о тім довідає, зро-
бит мені безголовє» Kolb.2, № 121

113. безче’сницьи,-ці ж
див. т.с. негі’дницьи, негі’дна, 
нехто’лицьи,  ха’бальницьи, 
пода’ла, шу’дра, ља’рва, ку’рва.
гал.куртизана, гейша
у.повія, шльондра, проститутка, 
куртизанка
рос. шлюха, потоскуха, блядь
«Мала вона девіть синіў// а десє-
ту Оленицу,// такі мені безчесни-
цу» Kolb.2, №33.

114. беле’ґа,-ґьи ж
госп.
(екстременти великої рогатої ху-
доби)
Шух.1,24; Гр.1,49
пор. т.с. кьизє’к

115. беленд’іти
у.белькотіти, лепетати, джеркотіти, 
герготати (і т.п.невиразно говорити)
рос.лепетать (и т.п. невнятно, не-
вразумительно говорить)
«Вона війшла в хату, побеленді-
ла…»
Шух.5,208

116. бе’нькарт,-та ч
у.байстрюк
Гр.1,108 (з Фр.Пр.129); ЕСУМ,1,167

117. бербени’цьи,-ці ж
(діжечка з двома де’нками-денцями)
«Гуцульщина»(1971),67
Пор. назву гори Бребенескул (2036 
м.) в українських Карпатах.

«А як ўвійшов Дребенюха// до сво’ї 
піўниці://стоя меди, стоя вина-// 
поўні бербениці» 
«Гордиянка.Співанкьи №»

118. берља’нджї,- джіў дв
(соломянки, плетені з соломи, котрі 
носили зимою поверх чобіт)
ґаз.»Галичина» з 25.05.1993р.

119. берфе’льи,-лі ж
(частина верклю’ґа)
з мад.
Шух.1,109;  2 ,187;  Горбач,3; 
ЕСУМ,1,175

120. бесі’д- бесі’дь
звуконасл. бесі’дувати

121. бе’фëль,-лю ч військ.; т.с. бефë’ло
у.наказ
гал.при’ка’з, розказ, команда
п.rozkaz
рос.приказ, приказание
з н.Befel
«А вахмайстëр попереду бефëль 
їм видає,
А ритмайстëр на конику швадро-
ну ріўнає»
«Рекрутські пісні» (1974), 414

122. бефëрдеру’нок,-ку ч військ.
(підвищенє в звані на військовій 
службі,-
протилежне- див. абшит)
з н.Befőrderung
«Надійний бефëрдерунок»С.П.

123. бецукша’йн,-ну ч
(ордер, квитанція на відпуск насе-
ленню за здачу континґе’нту лімі-
тованих товарів у Дистрикті Гали-
чина в часі Другої світової війни)
рос. ордер на получение
з н.Bezugschein
«Робиў ў «Союзі»- бецукшайни 
віписуваў»
з Город.

124. бешвëрува’ти (сі) пер.
(ускладнювати комусь житя)
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рос.обременять, отягощать
з н.beschweren
«Але один мудрагель стає до мене 
до рапорту, бешверується, що я 
його бив»
Март.»Забобон»(1971),189

125. беши’ґа,-и ж мед.
(хвороба)
див. т.с. ру’жьи
гуц.бешеґа «Гуцульщ.»(971),177
рос.роза (рожистое воспаление)
з н.Rose
«Як довго червона, називає ся: ру-
жьи, а як 
вже посиніє: бешеґа»
Шух.5,241(теж 281)

126. бе’штати
у.лаяти, сварити, ганити
рос.обругать, поносить
з свн.beschelten (нн.schelten, 
двн. Skelten)= т.с.
(натомість в ЕСУМ,1,180, що ніби 
з уг.bestel /lelek/ =бестія, скоти-
на лайл.)
«Так-єм ’го тоди збештала та ві-
сварила?» 
з Город.

127. биленді’ти
1)нерозбірливо говорити; свари-
ти ся
2)гавкати, тявкати (про собак)
пор. н.bellen=гавкати
«Шо ти там билендиш?!» розм.

128. би’лень,-льнє ч
у.бич
Шух.1,166; Гр.1,55
«Ходит як билень» (=Ходить й ні-
чого не робить) з Город.

129. би’лє,-ля с
гал.било’ Куз.30
у. билля (стебло) Гр.1,56
п.bylica
рос.стебель
Шух.1,147

«Ти, Василю, сиди в билю, //я буду 
в бод/ґячу» Kolb.2, №201
«Семенку,…Та не сотай огірчинє, 
але рви попри саме било» Стеф.ПЗТ 
(1949),1,141

130. би’цкати (сі)
у.1)ґзитись (про корів, яких куса-
ють оводи);2) які потребують па-
рування (бика?)

131. бише′ 
3 ос. мн. від «би»
(бим, бис, бист, бисмо, бисте, 
бише)
«Вони бише то а онто робили» 
з Город.
← стсл. бъшĄ (Н. Ван-Вейк «Ис-
тория старославянского языка», 
М.1957, с.323)
Новгородський літопис розпові-
дає про переселення уличів: «и 
бѣша сѣдяще Углицѣ по Днѣпру 
вънизь …»

132. бі’ сі нак.
гал. бій ся
«Такий непосидючий, такий опри-
шок
малий, що не бі’сі…» 
Л. Гринюк «Троє дітей»(1904)

133. бі’бковий (листо’к) прикм.; кулін.
у.лавровий (лист)
пор. н. Lohbeerblat

134. Біг (пан Біг),-Бога ч
у.Бог
Гр.1,60
«Біг даў, Біг забраў» 
«Гордиянка Приповідкьи» №900
«Пан Біг ’Митра, небощика, ше 
тогід 
на той бік (д’собі) припрєтаў» 
з Город.

135. бі’гати (сі)
(паруватися тваринам в період ста-
тевого злученя)
Гр.1,60 (з посиланєм на Шух.1,211)
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136. бі’ґлї,-ґоль дв фірм.
(частина покутського воза-фі’ри : 
дві вигнуті дуги із залізної штаби 
на «пере’дні’ ті’чци»)
пор. н.Biegung=згин, вигин

137. бігме’! виг.
у.їй Богу!
пор. серб. борме!, богме!=т.с.

138. бігу’н,-на ч техн.; т.с. верхнє’к
(біжучий -верхній- камінь жорен)
у.верхняк Гр.1.140
р.бегун; бегунок
н.Läufer
див. ще ле’жінь

139. бі’гці присл.
у.бігцем Желех.,Гр.1,61
пор. зги’нці

140. біда’,-ди ж
перен. вульґ.
див. т.с. таба’ка, фісгармо’нія, 
паніспере’ду
«Біда мокра, грошей мало…» «Гор-
диянка.Пісні»

141. бідньи’,-ні ж
у.бідня Гр.1,62
«Іде біднє в полонину» Шух.1,201

142. біє’ц,-ійцє’ ч
гал.бієць Куз.31; Гр.1,63(э

143. бізува’ти
1.ручати ся; потверджувати
2.бути в можности
Гр.1,63 (э

144. бій, бо’я род. ч
у.боязнь, страх, острах
Фр.Пр.14; Гр.1,63
«Цëсє дитина фëст розпущена, бо 
ніц нë має боя» з Город.

145. бі’йно присл.
у.боязно, боязко
Гр.1,64 (Шух.1,81)

146. бі’ле, бі’ле! виг. (кликання теляти 
пастухом на пасовищі і т.п.)
з н. bielebiele! (die Laute, mit denen 
man Tiere lockt, scheucht, antreibt 
oder lenkt)

147. бі’лє,-ля с
(біла пряжа, полотно) 
гал.білля Куз.32
у.білизна
Гр.1,67 (теж «белі»,»біле» і »беле»)
«Ой на річци, на Йордані
біль білила діўка Гані» з Город.

148. білш присл.
у.більш
Гр.1,67

149. бі’лший прикм.
у.більший

150. білшина’,-ни ж
у.більшість; величина
Гр.1,68
Пор. вели’кість, скі’лькість

151. білши’ти
у.збільшувати
Гр.1,68 («більшити»)

152. біля’вина,-ни ж
(женщина з волосєм бљонд)
у.білявка Гр.1,68, блондинка
рос.белянка Ушак.1,122

153. бім-бом! звуконасл. «бімбо’мкати»
1.бім-бім! Гр.1,68 ; у.дзелень-
дзелень!
рос.динь-динь! Ушак.1,711; динь-
дон!, бим-бом!
пор.н.bim bam!
2. «~ ў голові мати»=бути несповна 
розуму перен.
«Ти шо- дурний: маїш бім-бом ў го-
лові?!» з Город.

154. бі’рно,-на с тех.
у.лампочка, лампка (електрична для 
фонарика)
гал.љампочка, љампка, жарівочка 
(ељектрична для ліхтарика)
рос.лампочка
п.lampka, żarówka
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н.Birne
«Нë маїш маленькє бірно до мо’ї 
љампкьи?» 
з м.Заставна (Буковина) 2001р.

155. бйо! виг.(понуканє для коней)
гал.вйо! Куз.117
у.т.с. СУМ,1,695
рос.двигай!
н.beweg(e)!
«Маю на тя вхоту,
Запряжу в роботу-
Вйо!» 
Т. Мельничук «Пиймо, браття, пий-
мо»
див. ще вішт!, гайт!, цурі’к!, 
обëрґі’ц!

156. блава’ти,-тіў мн
у.волошки
«Коло мої хати
зацвили блавати» з Город.

157. блава’тний прикм.
у.голубий, синій

158. блаву’чити
(ледарювати, гайнувати час; нічо-
го не робити)
Гр.1,70; Желех.; ЕСУМ,1,123; Гор-
бач,4
Пор. рос.баклуши (бить);»синий 
понедельник»
н. blau Montag machen ; Bőrenhaut 
(auf der ~ liegen)
пор. под. «льо’нтом ходити»

159. бле’кати
у.блеяти(про овець, кіз); розмовля-
ти (невиразно) перен.
рос. блеять
лат.balatus
н.blőken

160. блеск,-ку ч
Кобилянськ.65; Куз.35
у.блиск
пол.błysk
псл.*blьskъ
іе.*bhlei

161. блє’ха,-хьи ж техн.
(листове залізо)
у.бляха 
р.жесть
поль.blaszanka
н.Blech
пор. под. блєшка, бљат

162. блє’шка,-кьи ж
1.у. бляшка «бляха, лист (залїзний, 
що на йому печуть пироги то-що)» 
Уман.831
рос.противень, лист
пор. н.Kuchenblech
2. спец. бляшана форма для випі-
кання паскьи, бабкьи, цвібака, ця-
течок і т.п. в печі.

163. бли’кати
СУМ,1,198 «діал.»
у.блимати; блискати; мигтіти (про 
світло); кліпати (про повіки)
рос.сверкать, мерцать
пор. н.blinken

164. бли’ско присл.
Горбач.5
у.близько

165. блізі’р,-ру ч військ.
(рана, пораненя; љазарет)
п.bleserowany, blesura, plejserować, 
plejser,
н.Blessur = рана
авс.Blessierträger

166. блі’зна,-ни ж
гал.близна
у.рана, шрам (прокол)
п.blizna
псл.*blizna, *blizno ЕСУМ,1,208-
209
«Болонка ока має блізну, того то 
ми, як сі дивимо на голе небо, ви-
дим гей би мацьонькі цяпки, котрих 
нëма напраўді, а котрі бігают, як 
ми оком водим обі оцї»
(від батька, 1920 р.н.)
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167. блі’ндëр,-ра ч
у.»бли’нда» (сліпий, сліпа особа) 
ЕСУМ,1,209
з н.Blinder
пор. «на пасблі’нда» (всліпу)
«Та той бліндер захотів перевіри-
ти, чи добре гроші поділені…» «Ям-
горів» (1994-95), чч.7-8, стор.156

168. бліц-за’щіпка,-кьи ж
у.блискавка-»металічна застібка» 
СУМ.1.199
рос. застежка-молния
з н.Blitz

169. бліц-ља’мпа,-пи ж
у.лампа-спалах (для фотографу-
вання)
рос.фото-вспышка
з н.Blitz

170. блю’зка,-кьи ж
(піджак; верхня одіж; кітель)
у.блуза СУМ,1,203
рос.блуза
н.Bluse
пор. ка’бат

171. блю’кнути
(впасти /у воду/, булькнути)
«Гуц. Лінгв етюди»(1991), 205

172. бљат,-та ч
(залізна плита на кухні; лист заліза, 
станина /із залізного листу/)
Горбач,5
н.Blat

173. бо то’
у. тому що
«…ne nadobne wstupaty sia boto 
było wszey naszey woły a Nasza 
Danyna…»
«Укр. грамоти 15 ст» (1965)57

174. бо’ба (бу’ба),-би ж
дит.; здрібн. бо’бка
у. ранка (поранення)

175. бода’й (=Бог дай)
ідіом.
у.нехай, хай; щоб;хоча б, хоч

Гр.1,803; Кисілевськ.19;Кузел.38;
СУМ,1,210
«Бодай би ті кроў нагла залєла!» 
прокл.
з Город.

176. бо’дати (бо’длати)
(штрикати,проколювати; розятрю-
вати, але не лише рогами)
«Гуцуль.Лінгв. етюд.»(1991),213
пор. рос.бодать (бить, колоть рога-
ми) Ушак.1,163
«Мата Божа пішла терновов 
горов, ніжки бодаючи…» Шух.
(1908),5,23

177. бо’дньи,-ні ж
(велика бочка)
гал.бодня, бочка
у. діжка, бочка
діал. н.Bodden=кадка, чан, бочка
«…та накрили злодія-аби нë ўтік-
такоў теньґоў боднеў (бочкою)…» 
«Гордиянка.Притрафункьи.»

178. бої’ско,-ка ч
гал.бойовище
у.боєвище
з п.boisko

179. бой,-я ч
у. боязнь (страх)
ідіом. «мати бо′я»= мати боязнь; 
страхатись

180. бока’нчї,-чіў дв
(важкі військові черевики)
Горбач 5
пор. уг.?

181. бокс,-су ч
(хромові чоботи з тонко вичиненої 
телячої шкіри, на відміну від юхто-
вих і кирзових)
у.хром СУМ,11,151,  опойок 
СУМ,5,721; виросток СУМ,1,476
рос.хром Ушак.4,1190; опоек 
Ушак.2,822; опойковые сапоги
н.Boxcalf (Boxkalb)
анґ.Boxcalf (Boxkalb)
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«Як наше на Схід прут /потяги 
«візволителіў» після 1945р. -С.П./, 
то аж стогнут:люкс-бокс, люкс-
бокс,- а як суда на Захід своє пха-
ют, то лиш пищє:фантє-дрантє, 
фантє-дрантє»
з Город.

182. болі’к,-ку ч мед.
у.болячка; хвороба Гр.1,85(з Фр.)
гал.боляк І. Фр. Прип.106
«Ади: якьийс болік мене найшоў» 
з Город., 1998

183. бо’льи,-лі ж мед.
гал.хороба, хворість;недомаганє
у.хвороба
Горбач.5
«Якас больи ’го напала» з Город.
(Не плутати «бо’я ма’ти»= мати 
боязнь)

184. больф,-фа ч
(ранка від опіку, нариву з водянис-
тим наповненнєм)
у.міхур, пухир
рос.волдырь
пор.н.Beule=ґуля; жовно
Горбач.5 

185. больц,-цу ч техн.
у.болт СУМ.1.215; «бовт; прого-
нич» Уман. 56
р.болт
п.sworzeń; sruba
н. (Gewind)Bolzen
«Егë, цëсьи техніка на больцах 
зшрубована» розм.

186. бо-м, бо-с, бо (бо-ст), бо-ста, бо-
смо, бо-сте, бо-ше? (бо-што?)
у.бо я, бо ти, бо він (вона, воно), бо 
ви (двоїна), бо ми, бо ви, бо вони
гал. бось
«Не диво, сватку! Бось над гро-
бом!»
О. Козловський «Поезії» (1966),79

187. бо’мблик,-ка ч
у.круглі кульки (твердого козячо-
го посліду)

Горбач.5 :»кругла кулька як прикра-
са у волоссі»

188. бо’мкьи (гну’ти) ідіом.
Гр.1,85;Фр. Прип.107
у.дурниці (верзти); байдики бити 
(ледарювати, лайдакувати) перен.
«Ади, ніц нë робит лиш ходит суда-
туда та бомкьи гне» з Город.
пор. под.»љо’нтом ходити»

189. бонбо’ни,-ніў мн
гал.цукєрки
у.конфети
рос.конфеты
з н.Bonbon

190. борта’вий прикм.
у.дуплистий (з дуплом, діркою в се-
редині)
Горбач.6

191. борува’ти
гал.бурувати 
у.свердлити 
з н.bohren

192. бо’ўтицьи,-ці ж
гал.бовтиця Куз.37; Горбач5: «при-
краса на голову; гудзик»; кутас
у.китиця
рос.кисть (украшение); темляк

193. бо’цькати (роз~)
у.розбавити, розвести; розмішати 
(рідину, розчин)
«Ўзєла тоту фарбу зі старкоў та 
перш ’ю трохьи-м розбо’цькала» 
з Город.

194. бо’я (ма’ти) ідіом.
у.боязнь, страх (мати)
«Діти мают хоч якогос боя мати!» 
з Город.

195. бранзолє’,-ляти с
гал .бранзољет  (бранзољета , 
бранзољетка СУМ,1,226 «діал.»)
у.браслет ibid.227
з п.bransole(t)ka
н.Brasselett (Armband)
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196. братру’ра,-ри ж побут.
Горбач(1997),6
у.духовка СУМ,2,444
рос.духовка Ушак.1,816
п.piekarnik
з н. Bratrőre, Bratrohr 
(пор. теж Bratofen, Bralkofen)

197. бре! виг. (рефрен у деяких пок. спі-
ванках)
ЕСУМ,1,249-250
пол. bre! (17 ст.) : ibid.
«Використання вигуків для вияв-
лення різного душевного стану…
наприклад,на означення радощів: 
… гойбре»
Ужевич.Граматика (1970),50
«Ходит турчин по зарінку//Гей 
море бре!»
«Гордиянка.Співанки №30»

198. бри′кі,-кіў? дв.?
у.?
«То де твої, пане Саво,//мальова-
ні брикі?//
А-а в містечку, в Берестечку// по-
лотном накриті» Kolb.ib.4

199. бри’кнути
1 «дати дуба», загинути (зробивши 
конвульсійний порух кінцівками);
2 впасти Гр.1,98
рос.брыкнуться=упасть С. Есенин.
СС (1967),4,282
пор. под. крепірува’ти, «оста’тну 
годи’ну (мати)»
/Похідне від «брикати «=бити за-
дніми ногами/
«Небожчик лиш взєў та брикнуў» 
з Город.

200. брикольо’з(а) (’~),-зу(и) ч(ж) 
мед.
у.туберкульоз

201. ’брикос,-са ч
гал.мореля Куз397
у.абрикос, абрикоса СУМ,1,5;
мореля, жерделя Уман.17
рос.абрикос

п.morela 
н.Aprikose

202. бритва’нка,-кьи ж посуд.
пор. т.с. пате’льньи, де’чка
гал.братван Жел.(ЕСУМ,1,247)
у.сковорода, деко (але бритваль =ти-
гель Гр.1,100)
рос.сковорода Ушак.4,223; про-
тивень
п. brytwana, brytfanna
з нвн.Bratpfanne (Blech zum Backen 
und Braten)
«Збиў яйці ў бритванку та зжариў 
си яєшницу» розм.

203. брич,-чє ч
у.бритва
Горбач,6 («саморобна бритва 
з коси»)
див. підбри’чити (сі)=у.підбрити(сь)

204. бріхонькьи’,-ньок мн
у.побрехеньки
«А на мене, молодоньку,//бріхонь-
кьи зложили»
Kolb.2.№171

205. бро′вї,-віў дв
у. брови (двоє)
пор. под. о′цї, ру′цї, но′зї, колі′нї, 
ву′сї, ву′шї, 
що′цї, но′здрї (і ін. частини тіла 
в кількості двї)

206. брої’ти (ві’~, на~)
у.(ви-, на-)творити; коїти; зробити 
(перев. пустощі чи базлад)
цсл. броити(з псл. вrojiti=різати)
поль.broić
ЕСУМ,1,261
«Шо той бенькарт ўже там 
ві’броїў?!» розм.

207. брон(д)зо’вий
у.темно-коричнєвий
гал.брунат(н)ий, темно-коричневий
пор. под г’ебе’новий
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208. броскви’на,-ни ж бот.
у.персик Passica vulgaris (брески’ня, 
брески’нка Гр.1,96 за Гол.2,701)
рос.персик
з п.brzoskwinia, brzoskiew
н.Pfirsich

209. бро’цäк (бро’цак, бро’цëк),-ка ч
(наплечна сумочка-рюкзак, зокре-
ма молодіжно- шкільна)
гал.бротзак
з авс. Brotsack (військовий мішок 
для харчу)
«Одяг був літний, форми російської 
армії, крім торби на хліб, яка чо-
мусь була австрійська т.зв. брот-
зак» З. Стефанів»Два роки в укра-
їнській армії»;
«…нинькі молодєта взєли си за 
моду з броциками на плечєх ходи-
ти» ґаз.»Три мости» №1(8) з 1січ-
ня 2006р., с.6 

210. бруна’т(н)ий
гал.брунатний Куз.44
у.коричневий 
п. brunatny
н.braun
«Бери ўбирай сі ў брунатові шта-
нї» род.

211. бубні’стий,-того ч
т.с. бубністогра’й, бубні’ста (гра-
вець на бубні)
гал. бубнар
у.бубняр СУМ,1,244

212. буджени’на,-ни ж кулін.
гуц.буджениця
у.вудженина
(але див. вендза’рньи)

213. буджиґа’рньи,-ні ж
«стара дрантива хата» Шух.5,282

214. будз (буц),-дзу(-цу) ч кулін.
(сир з овечого молока)
пор. под. жëнтицьи
«Гуцульщина»(1991),252

215. буди’ти
у.вудити 
п.wędzić
рос.коптить

216. бу’зьок (бу’зько),-ка ч зоољоґ.
у.лелека 
гал. бусол, бусел; боцян (діал. Чер-
воноградщина)
СУМ,1,251 «діал.»

217. Буйні’стер,-стра ч геогр.
(різкий холодний вітер з півночі, 
що часом віє на Покуття з боку р. 
’Ні’стра-Дністра)
Голов.375 

218. бука’т,-та ч (бука’та ж)
у.кусок
гал.кусень
пор. под. кава’лок
Шух.5,282

219. букëльште’льи,-лі ж муляр.
(деревяна підпорка випуклої 
форми для мурованя склепіня 
піўни’ці=підвалу і т.п. арок)
п о р .  н . B u c k e l = в и п у к л и н а  i 
Stelle=місце

220. бу’кльи,-лі ж муляр.
у.дуга, кривизна, вигин; арка, скле-
піння
поль. garb; wypuklość 
з н.Buckel 

221. бу’кшьи,-ші ж техн., фірм.
рос.букса, втулка; колпак
з н.Buchse
Горбач7: «насувний циліндер між 
віссю й головкою колеса» /фі’ри-
воза-С.П./

222. бульбо’на,-ни ж розм.
у.болото, «баюра, калюжа, яма під 
водою» (з молд. булбоаке=»вир, 
ковбаня» ЕСУМ,1,292)

223. бумц! виг.
у.бум!, тарах!
пор. н. bums!
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224. бунт,-ту ч
вязка соломи («ріщє»-хмизу і т.п.)
Горбач7: «в’язка ґонтів»

225. бурде’й,-дея ч вульг.
(дім розпусти)
рос.притон
Шух.1,111;5,282: «бідна хатина»
Горбач7:»хижина, земл’янка»
«Нë хата, а чисто тобі бурдей!» 
з Город.

226. бу’рити (з-)
(зруйнувати, знищити; розкидати і 
т.п. руйнівна дія)
гал.=т.с. 
Кузеля 47; ЕСУМ1,301

227. бу’ркнути, бу’ркати
Жел.; ЕСУМ,1,302
у.штовхнути, штовхати; трясну-
ти, трясти
псл. burkati=у.штовхати

пор. н.beben

228. бурла’к,-ка ч
у.бурлака
К и с і л е вс ь к . 2 5 ;  СУ М , 1 , 2 5 9 : 
«заст.,рідк.»
«Ото найшла си бурлака’ до пари!» 
розм.

229. бу’рок,-рка ч (бу’рґа ж)
у.замок; фортеця
з н.Burg

230. бу’тльи,-лі ж
у.бутля, бутель
н. (з фр.) Bouteille і теж пор. н.Beutel

231. бю’рко,-ка с
гал. письмовий стіл Куз.49
у. т.с.
рос.письменный стол Ушак.3,268
з п.biurko
н.Schreibtisch

УМОВНІ СКОРОЧеННЯ

№
п/п

Скоро-
÷еннÿ Çна÷еннÿ

1. авс. австр³йсüка (мова)
2. арх. арõ³тектóрне (зна÷еннÿ)
3. будів. бóд³велüне
4. військ. в³йсüкове
5. вульґ. вóлüґарне
6. гал. ãалицüка («бес³да», заõ³дно-óкра¿нсüкий надд³ÿлект 

ÿк вар³ÿнт у. л³тератóрно¿ мови)
7. госп. ãосподар÷е
8. ґот. ґотсüка
9. гуц. ãóцóлüсüкий (ãов³р)
10. дв. дво¿на (дóалü)
11. дом. домашнє
12. з Город. з Городенки (записане з теренó м³ста)
13. згруб. зãрóб³ле
14. ідіом. ³д³омати÷не
15. іе.* ³ндоевропейсüка (наóкова реконстрóкц³ÿ прамови)
16. інстр. ³нстрóменталüне (знарÿддÿ)
17. ірон. ³рон³÷не
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18. іст. ³стори÷не
19. карт. картÿрсüке
20. ком. командне (в³йсüкова команда, терм³н ³ т.п.)
21. кулінар. кóл³нарсüке
22. лат. латинсüка
23. молд. молдавсüка
24. муляр. мóлÿрсüке
25. н. н³мецüка
26. нак. наказовий спос³б (³мператив)
27. новотв. новотв³р (авторсüкий)
28. обряд. обрÿдове
29. п. полüсüка
30. пер. переносне (зна÷еннÿ)
31. пок. покóтсüка («бала÷ка», ãов³р ãалицüкоãо надд³ÿлектó 

óкра¿нсüко¿ мови)
32. пор. пор³внÿй
33. пор. под. пор³внÿй под³бне (з под³бними словами в цüомó æ 

словникó)
34. прокл. проклинаю÷е (лайливе)
35. псл.* праслов’ÿнсüка (наóкова реконстрóкц³ÿ)
36. р. рос³йсüка
37. рел. рел³ґ³йне
38. родин. родинне (с³мейне)
39. розм. розмовне (без то÷но¿ љокал³зац³¿, але в терен³ Го-

роденщини ³ Покóттÿ вæиване)
40. рум. рóмóнсüка
41. свн. середноверõнон³мецüка 
42. спорт. спортове
43. стельм. стелüмаõарсüке
44. стсл. старослов’ÿнсüка, староцерковнослов’ÿнсüка

(заô³ксована в писемниõ дæерелаõ)

45. т. с. таке саме
46. тесл. теслÿрсüке
47. техн. теõн³÷не
48. у. óкра¿нсüка 
49. фірм. ô³рманкове (в³зни÷е)
51. фр. ôранцóзüка
52. шевськ. шевсüке
53. школ. школÿрсüке (арґо)
54. ? недостов³рне (авторсüка реконстрóкц³ÿ, припóщен-

нÿ, новотв³р ³ т.п.)

м. Городенка.

Далі буде
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 Володимир шереМеТа

тРИ ЗРІЗИ ОдНІєї дОЛІ
Àнна раврен÷óк. Покóтÿнка, ко-

тра мешкає в невели÷комó м³сте÷кó 
поблизó люрдó — вели÷но¿ свÿти-
н³ франц³¿. Їй 93 роки. Незваæаю÷и 
на ã³рк³ ³ прикр³ óдари дол³ вона ще 
æиве Батüк³вщиною, Покóттÿм, р³д-
ними ³ дороãими серцю П³двербцÿми. 
Çнаю÷и б³дó з дитинства, Àнна б³лü-
шó ÷астинó своãо æиттÿ в³ддала не 
лише ÷олов³ков³, ÿкий п³слÿ операц³¿ 
залишивсÿ без н³ã, а й пам’ÿтала про 
милó сторонó, де залишила юн³ роки. 
Довãий ÷ас працюю÷и ó ôонд³ допо-
моãи потерп³лим в³д ×орнобилüсüко-
ãо лиõа провела ÷имало блаãод³йниõ 
акц³й на допомоãó ³нвал³дам, знедоле-
ним ³ покинóтим.

Öÿ мóæнÿ æ³нка завæди бóла 
т³єю лелекою, ÿка використовóвала 
вс³ моæлив³ й немоæлив³ засоби, щоб 
прилет³ти õо÷а б на õвилинкó на р³д-
нó землю до своãо ãн³зда, до сивоãо Дн³стра. 

Ї¿ споãади, передан³ мен³ п³д ÷ас останн³õ в³дв³дин родини — ле-
бединий крик сотн³ тисÿ÷ землÿк³в, котр³ в страшн³ ÷аси Дрóãо¿ св³-
тово¿, бóли примóсово в³д³рван³ в³д материнсüко¿ земл³-пóповини. 
Та вони, перемелен³ æорнами ÷óæини ³ нев³лüницüкою працею, 
зневаæен³ радÿнсüкою в³т÷изною, десÿтил³ттÿми лÿãали ³ вста-
вали з єдиною дóмкою про от÷инó, про р³дниõ, про кращ³ ÷аси…

СПОГАДИ АННИ РАВРеНЧУК 
зРІз 1. ДИТИНСТВО

Ган³ ÿ, óкра¿нка з пшени÷ноãо полÿ. Ìоє р³дне село П³двербц³. 
описóю моє æиттÿ веселе ³ сóмне, моє маленüке село на Дн³стром. 

анна Равренчук на могилі 
нареченого івана Кушнірика 
15.09.1999р.

Ç ПЕРøих уСТ
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Б³ленüк³ õати обсадæен³ садами, ÷ерешн³ми, вишнÿми, ÿблóнÿми. 
Навколо села верби ãнóтüсÿ до земл³, а такоæ висок³ стрóнк³ ÿсе-
ни, на котриõ ворони кра÷óтü на весü ãолос. ß в т³м сел³ родила-
сÿ. Çдавалосÿ, що нема кращоãо н³ãде в св³т³. Ìо¿ роди÷³ побрали-
сÿ зараз по 18-м роц³, по войн³. у той ÷ас бóло дóæе трóдно æити, 
всüо бóло знищено. 

ß родиласÿ 1921 рокó 1 ãрóднÿ. Жили ми б³дненüко, ó нас не-
бóло баãато полÿ, треба бóло баãато робити. Батüки мо¿õ роди÷³в 
перед в³йнов, ó 14-мó роц³ óсüо пропили по кор÷маõ, так ми ста-
ли дóæе б³дн³. 

Ì³й батüко бóв тка÷ем, в³дколи ÿ запам’ÿтала. усе приноси-
ли робити верети, м³шки, полотно. Так, що ó с³нÿõ на цвєкаõ ви-
с³ла основа, ³ такоæ клóнки ниток до тканнÿ. ß мала 5-6 рок³в то 
óæе сóкала ц³вки, бо м³й тато робив денü ³ н³÷. Ìама з тетов баãа-
то прали, лóдили, приносили прєдиво ³ кло÷³, бо треба бóло заро-
бити парó ãрош. у п³ст вишивали такоæ, длÿ людей баãатшиõ в³д 
нас. Бо треба бóло в³дробити, щоби вивезли ãн³й, привезли р³÷и ³з 
полÿ. То треба бóло за всüо платити, а ãрошей небóло ó нас, то ми 
óсüо в³дроблÿли. 

Ìоÿ мама óм³ла дóæе вишивати ³ мене нав÷ила. ß мала 8 рок³в, 
то óæе вишивала, óм³ла прєсти, óсüо робити на ãород³ — сапати 
кóкóрóдзó ³ нав³тü æати пшени÷кó. л³том мо¿ роди÷³ мали баãато 
роботи, ми брали землю за половинó. То треба бóло поãно¿ти, об-
робити, висапати, аби добре óродилосÿ. Тато брав землю ó нашо-
ãо в÷ителÿ Бой÷óка, ³ такоæ ó свÿщенника. À ó æнива ми õоди-
ли по баãа÷аõ æати æито ³ пшени÷кó за одинадцÿтий сн³п. Треба 
бóло сÿ добре наробити, аби три снопи заробити. Ìоæна бóло зна-
йти ³ за десÿтий сн³п, але треба бóло шóкати õто зãодитüсÿ. Так 
ми æали тотó пшени÷кó, то вона стоÿла ÿк ст³на, така бóла висо-
ка ³ бóйна. колоски ãнóлисÿ вс³ до одноãо бокó ³ клонилисÿ до зем-
л³. ßк ÿ õот³ла в³дпо÷ити, п³днÿлас³, бо криæ³ дóæе бол³ли, то за-
раз тато крикнóв:»Не дивис³ де ворони л³таютü». ² на т³м по÷аласü 
сварка, бо мама за мною обстала:»²ване, вона ще маленüка, 12 ро-
к³в, а óæе наæала б³лüше в³д тебе». Тоãо мам³ нетреба бóло каза-
ти, бо тато бóв дóæе завзÿтий до роботи. À мама коæна любитü 
сво¿ д³ти. Тато каæе: «Àнно, ³ди принеси води ³з то¿ к³рни÷ки, на 
кадовб³». Там бóла така зимна вода, то ÿ поб³ãла, ÿк полет³ла. Там 
ÿ в³дпо÷ила, напилас³ зимно¿ водиц³, котра котилас³ ³з дæерела, 
Послóõала ÿк æєбки квакали ³ понесла скоренüко ó коновци зим-
нó водó. ßк сон³÷ко заõодило, мама поб³ãла додомó, бо треба ве-
÷ерю варити. À ми з тетов носили снопи, а тато клав ó полóк³пки, 
бо ÿкби дощик п³шов, аби не змокло колосÿ ó снопаõ, треба бóло 
зробити ³з снопа шапкó. Так³ бóли ôайн³ колис полóк³пки, óсюди 
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по полю стоÿли. ßк весело бóло дивитисÿ на такó красó. ² так ми 
тÿæко робили, збирали ãрош до ãроша, бо тато казав, що кóпимо 
за ãрош³ поле, ³ так ми робили днÿми й но÷ами. Продали коровó, 
в³вц³, свиню, кóри. ßйц³, молоко — до моло÷арн³, масло ³ сир — до 
кооперативи. Так ³ кóпили три морãи полÿ. ßк ÿ мала 17 рок³в, то 
óæе мала один морã земл³. ßк ÿ мала 14 рок³в, то ÿк небóло робо-
ти вдома, просила роди÷³в ³ти на панск³ ô³лüварки до роботи, бо 
óс³ б³дн³ ³шли парó ãрош заробити. 

Ìи сапали бóрÿки. ß ще мала д³в÷ина, то мен³ призна÷или однó 
стеæкó, а æ³н-
ки по дв³. Пла-
тили на денü 80 
ãрош, а мен³ за 
однó стеæкó — 
40. Так ÿ õоди-
ла ц³лий тиæ-
денü, а ó нед³лю 
рано треба бóло 
³ти на ô³лüварок 
за виплатов. ßка 
ÿ бóла рада при-
нести мою випла-
тó роди÷ам до-
домó. роди÷³ не-
õот³ли мо¿õ ãро-
шей, каæóтü, ти 
соб³ кóпиш ма-

тер³¿ на сп³дни÷кó ³ моæе ниток до в³шиттÿ. ßк ÿ ³шла до робо-
ти, мама зварила ÿйце, аби тато не вид³в, п³вл³три молока, ÿк своє 
бóло. À ÿк небóло молока, то два оã³рки квашен³, óæе æовт³, до-
бре пристиãл³. ßк õрóпнеш, а зерн³тка скакали вище ãолови. À ми 
см³ÿлисÿ — õлопц³ ³ д³в÷ата з б³дноãо родó. Баãат³ д³в÷ата сид³ли 
ó õолод³, або б³лили полотно над Дн³стром. 

Таке бóло моє æиттÿ ó р³дн³м сел³ П³двербц³. Àле ÿк бóла при-
пов³дка — б³дна, але весела. ßк ³шли ми з роботи, з корол³вки, то 
не бóли засмó÷ен³. Сп³вали, що з Гостинц³ бóло ÷óти аæ до села. 
у той ÷ас бóло дóæе тÿæке æиттÿ. котр³ р³÷и ми продавали, то 
власне бóло задóрно, À що ми кóпóвали, то дóæе дороãо коштóва-
ло, С³лü, с³рники, цóкор, наôта — бо треба бóло св³тити, електри-
ки небóло. Найдороæ÷е бóло — óбóтисÿ. ×оботи ÿ мала ó 17 рок³в. 
Так õот³ла першиõ новиõ ÷об³т — боксовиõ, ÷орниõ, на високиõ об-
цасаõ. «Татó, кóп³т мен³ ÷оботи, ÿк мо¿ товаришки маютü». Ìо¿ по-
дрóãи бóли óс³ боãатш³ в³д мене. À тато каæе: «Доню, зв³дки ÿ в³-

анна Равренчук серед сільських дівчат  
(крайня справа)
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зüмó так³ велик³ ãрош³». Продасте пацє. Бóдемо вид³ти, ó понед³лок 
по¿демо до Тóма÷³. На торãовиц³ прийшли кóпц³, й даютü 15 зло-
тиõ. ß дóмаю, Боæе, коби дали 17 злотиõ. Тато помаõав ãоловою 
³ каæе:»Ганüко, ÿ за 15 злотиõ не дам». À ÿ троõа не пла÷ó, скоро 
бóде кол³да, ÿ õот³ла ÷об³т, на кол³дó, на Новий р³к, на Паскó. Бо 
кол³да, а Паска то найкращ³ дн³ длÿ молодиõ. ßкосü тато продав 
за 19 злотиõ, кóпив мен³ ÷оботи — боксов³ на обцасаõ. ßка рад³стü 
бóла, що ÿ п³дскакóвала власне аæ до неба. Дóмаю, що ÿ описала, 
що бóло ваæн³ше в моємó æиттю. 

Незабóдó мо¿õ роди÷³в н³коли, котр³ мене ó÷или, перше — лю-
бити Боãа, молитисÿ коæний денü до Ìати Боæо¿, до ²сóса Õриста. 
Поваæати товариш³в, любити стариõ, слóõати тиõ, що нас ó÷или, що 
мóдр³ш³ в³д нас. ² ó÷итисÿ робити óсÿкó роботó. ² просити Боãа на 
коæд³м кроц³. Ì³й батüко казав — Без Боãа, ан³ до пороãа. ²сóс ка-
зав сво¿м ó÷еникам: «Прос³тü Боãа ³ моÿ ³м’ÿ ³ бóде ó вас баãато тер-
п³ннÿ ³ любови». Ìен³ бóло ó моємó æиттю треба терп³ннÿ ³ любови, 
котрó мен³ моÿ мама передала. То бóв м³й ц³лий маєток — любити 
родинó, брата, сестрó. Бо ÿ п³шла, а родина лишиласÿ. Наше кор³н-
нÿ розростаєтüсÿ по ц³ломó сел³, нав³тü по ÷óæомó краю. осталасÿ 
родина на наш³й укра¿н³ мил³й, котрó ÿ н³коли незабóдó. 

Перед в³йною за÷ало бóдóватисÿ Çакарпаттÿ, повстали С³÷ов³ 
Стр³лüц³. По÷али випóскати ãазети óкра¿нсüк³, називали «Çакар-
паттÿ». одн³ кóпóвали, дрóã³ зи÷или ³ ÷итали. Трошки полÿки по-
пóстили, бóло весел³ше æити. Ìоæна бóло дещо про укра¿нó дов³-
датисÿ. Çи÷или книæки ³ ÷итали про козак³в. Недовãо óсüо трива-
ло, бо в³йна бóла коæномó за пле÷има. Полüща розлет³лас³, укра¿-
нó рóск³ заãорнóли. Тод³ повставали всÿк³ парт³йн³, комóн³сти óсüо 
роз³ãнали. Ìолод³ не знали котров дороãов моæна ³ти. Баãато та-
киõ, що óтратили ãоловó, стала ó сел³ незãода. По÷али видавати 
один дрóãоãо. При¿õали но÷ами ÿк³сü машини, забирали óс³õ мо-
лодиõ õлопц³в. осталисÿ æ³нки ³ д³ти. 

Ще ³ сüоãодн³ дóмаю, õто наробив такоãо нещастÿ. Àле треба 
бóло æити óс³м разом. À ÿк н³мц³ прийшли ³ знов мстилис³ один на 
дрóãомó, Çа÷али знов в³возити. ур³дó доброãо не бóло. рóск³ п³ш-
ли, а н³мц³ ще с³ не встановили. Çнов по÷алосÿ бóти без æадноãо 
сóдó. À решта вивезли на роботó. Ìолодиõ õлопц³в забрали до н³-
мецüкоãо войсüка. À пот³м повт³кали до партизанки, õтоcü ¿õ зра-
див. Ìолод³ козаки немали щастÿ на сво¿й земл³ ó зãод³ æити. ой 
б³дна наша укра¿на, õто ¿¿ так карав ³ за що? 

(Мову оригіналу збережено).

Написано ó æовтн³ 1998 рокó ó франц³¿.

Далі буде.
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ольга БучоВсЬка (коЗорІЗ)

ПРИсмЕРКИ сОРОКОВИХ
СПОГАДИ

Бóли це сороков³. Ба÷ила ÿ полüсüк³, н³мецüк³ порÿдки. Àле со-
вєцüк³ вс³õ перевершили. Стоÿв ó наш³й õат³ ¿õн³й штаб. В од-
н³й з к³мнат æив «ãеб³ст», ó дрóã³й — п³дполковник. ²мен ¿õн³õ не 
пам’ÿтаю. Нас ³з с³м’єю бóло виãнано до стодоли. Но÷ами ми дослó-
õовóвалисü до ãóркотó машин. То бóли ãодини смертник³в. одниõ 
привозили, ³ншиõ — забирали. Н³ ³мен, н³ сл³д³в… одн³ н³м³ ÷орн³ 
св³дки — дев’ÿтü викопаниõ ÿм ó земл³, ÿк³ бóли накрит³ дошками 
³ землею з невеликими дверцÿтами ÷ерез ÿк³ заводили ³ виводили 
людей. Довкола ÿм колю÷ий др³т ³ стороæов³ вишки.

ранками длÿ смертник³в варили ãороõ ó в³драõ. ×ерв’ÿки спли-
вали. Àле й цю ¿æó ¿м не давали, ц³дили лишенü самó водó з ãо-
роõó ó блÿшанки ³ подавали десü тóди, п³д землю, стоã³н людсüкий 
вãамовóю÷и на õвилинó. 

Н³õто ³з с³лüсüкиõ не навертавсÿ на наше подв³р’ÿ. Та одноãо 
разó прийшла на оборó дóæе вродлива æ³нка з õлоп÷иком на рó-
каõ. Називаласÿ Ìар³ÿ. Вона просила вмовити «ãеб³ста» вислóõа-
ти ¿¿. В т³ ÿми бóло забрано ¿¿ ÷олов³ка — в÷ителÿ з ×ернÿтина.

Çãадавсÿ мен³ бранецü, ÿкоãо вели серед днÿ до õати. Ìав ó рó-
каõ ó дóæе ãарниõ рамкаõ образ-тризóб. Ìоскалü кинóв йоãо п³д 
пор³ã ³ по÷ав топтати. ß виблаãала ó нüоãо рамц³, ÿк³ в³н кинóв мен³ 
п³д ноãи, ÿк соба÷ат³. До сиõ п³р є вони в наш³й родин³, збереãли-
сÿ. Ìоæна бóло доãадатисÿ, що ÷екає в÷ителÿ.

Не в³рилосÿ, що «ãеб³ст» зãлÿнетüсÿ на слüози æ³нки. Àле в³н 
оãлÿнóв ¿¿ з н³ã до ãолови ³ запросив до õати. Довãо не виõодили 
з õати. Привели ÷олов³ка. В³н óзÿв дитинó на рóки й дóæе пла-
кав. Ж³нка по÷ала допитóватисÿ йоãо: «То йти мен³, ÷óєш?». ×оло-
в³к в³дпов³в: «²ди. рÿтóй мен³ æиттÿ». Çа æиттÿ в÷ителÿ «ãеб³ст» 
запросив свою поõ³тливó ц³нó — на к³лüка тиæн³в наказав ¿õати 
з ним до Снÿтина. На красó ¿¿ злакомивсÿ. ×олов³ка таки в³дпóстив.

Сина-москалика народила пот³м Ìар³ÿ. Назвали йоãо Þрком. В³н 
не знав õто йоãо батüко. À ÷олов³к Ìар³¿ вваæав йоãо сво¿м рÿт³вником.

Жили смертники ó нас ц³ле л³то. Восени забрали ¿õ «÷орним во-
роном» ³ ó Незвисüкó розстр³лÿли.

…Ìинóло рок³в з десÿтü по в³йн³. Поба÷ила ÿ одноãо разó на ÿмаõ-
землÿнкаõ ÷олов³ка, що з ãодинó стоÿв ³ дививсÿ в смертелüн³ ¿õ пащ³. 
ß п³д³йшла ³ п³знала в н³м в÷ителÿ. По йоãо лиц³ котилисÿ слüози.

с. Сераôинц³. Городенк³вщина
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Василь лесІВ

ОчИма — дО сВІтУ,  
сЕРЦЕм — дО УКРаїНИ

Çвернóтий óродæенецü села кол³н-
ц³ ²ван ßц³в, ÿкий в³д 1949 рокó мешкає 
ó далек³й канад³, є там визнаним мист-
цем, зокрема ÿк ãраô³к ³ скóлüптор. 

В адресномó зверненн³-запрошенн³ 
до розмови, ÿкó викладаємо цим тек-
стом, ÿ коротко зазна÷ив св³й ôаõо-
вий та родовий статóс, заóваæив-
ши при цüомó, що по мамин³й л³н³¿ ÿ 
з Ìар÷óк³в-Õрóщ³в, а по батüков³й — 
лесюк³в-лес³виõ-кóц³в. ², ÿк прийнÿ-
то в еп³столÿрномó æанр³, за ôормою 
«пане ²ване, ÿкщо Ваша добра ласка, 
то ÿкнайшвидше дайте в³дпов³д³ на мо¿ 
запитаннÿ»…

×ерез певний ÷ас далекий адре-
сат в³дãóкнóвсÿ листом, але най-
перше застер³ã об³йтисÿ без «титóлüноãо пане», наãадавши, що 
ми — односелü÷ани, а ще до тоãо спор³днен³, додавши в дóæкаõ 
«не знаю, в ÿк³м порÿдкó». Ìен³, ÷есно каæó÷и, аæ н³ÿк не випа-
дало з’ÿсовóвати родов³дн³стü, зрештою, це всüоãо-на-всüоãо ôор-
малüн³стü ³ не б³лüше. 

в. л.:
— о÷евидно, Ваша дитÿ÷а пам’ÿтü вв³брала ³ збереãла баãа-

то ÷оãо, насамперед св³тоãлÿдно-просторовоãо, пов’ÿзаноãо з тоãо-
÷асним середовищем селÿнсüкоãо бóттÿ, де повсÿк÷ас панóвав дóõ 
взаємин ³ протир³÷, праãненü ³ тривоã. ² моæливо, вим³ром óсüоãо 
бóв не т³лüки õл³б насóщний та нова б³ла соро÷ка на Великденü…

і. я.:
— Õо÷ ÿ вæе ó поваæномó в³ц³ ³ в³ддалений в³д родини з кол³н-

ц³в, але мóшó поõвалитисÿ, що не маю спонóки, так би мовити, вда-
ватисÿ до євшан-з³ллÿ. Баãато ÷оãо з дитÿ÷иõ л³т над³йно заô³ксó-
вала пам’ÿтü, на÷е все те в³дбóвалосÿ в÷ора. Трибóною мо¿õ босо-
ноãиõ спостереæенü за довколишн³м св³том ó бóдü-ÿкó порó рокó, 
а особливо в л³тнüо-ос³нн³й ÷ас, бóв коленецüкий ãорб, що висо-
÷³в прик³нц³ нашоãо садó. На н³м ÿ пров³в немало ÷асó в роздóмаõ 

художник іван яців
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про ÷ари природи, одв³÷н³ люд-
сüк³ клопоти, ÿк³ сóпроводæó-
вали бóдн³ та свÿта, про знане 
й незнане, óперем³ш ³з õимерни-
ми ôантаз³ÿми ³ мр³ÿми вр³венü 
³з небесами або й вище. 

в. л.:
— То все æ ÷им особливим 

бóла враæена, подивована дитÿ-
÷а дóша: сõодом- заõодом сон-
цÿ, рÿсними дощами, розãонис-
тими в³трами, сполошеними ко-
нÿми, змореними æенцÿми, ãос-
подарсüкими полóк³пками на ни-
ваõ, а ÷и ÿрмарками по середаõ 
ó Товма÷³, Великодн³м постом 
÷и переп³вкою коло дерев’ÿно¿ 
зрóбно¿ церкви або вертепом ³з 
козою, зас³ваннÿми з конем ста-
роновор³÷но¿ оп³вно÷³?

і. я.:
— Тóт ÿ м³ã би скористати-

сÿ натÿками, п³дказками, бо д³й-
сно все оте наше предв³÷но коле-
нецüке ³ водно÷ас воно ÿк еск³-
зи враæенü та емоц³й, ÿк³ в томó 
÷ас³ бóли ³ знаю, що й дос³ є орãа-
н³÷ною ц³л³сн³стю æиттÿ. Попри 
все те, в м³рó певниõ обставин 
³ дос³ проймає особливий трепет 
в³д зãадок про ÿрмарок ó Тов-
ма÷³. Ж³нки й д³в÷ата з кошика-
ми (³ де ст³лüки роãози набира-
лосÿ на ниõ?) дороãою ³ стеæка-
ми понад р³÷кó Дóстр³в квапкó-
ютü ÿрмаркóвати. ² всÿк ó зви÷-
н³й потреб³ ÿкнайборше прода-
ти ³ кóпити.

у мене, д³твака, вæе тод³ 
проÿвивсÿ талант скóлüптора. 
²з ãлини ÿ л³пив вóæ³в крадüки 
в обороз³. коли троõи вони п³д-

ìонета Ingenuity визнана 
найкращою

Проекти неофіційних  
марок-наліпок, виготовлені 
і. яцівим з метою поширення знань 
про україну
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Проекти українських 
монет

Рекламні наліпки

сиõали, то розмалüовóвав. À дал³ крадü-
кома розкидав ¿õ по стеæкаõ, ÿкими стÿ-
ãóвалисü ó м³сто сторонсüк³ та наш³ с³лü-
сüк³ ÿрмаркóвалüники. Пасó÷и неподалü 
коровó, то з одн³є¿, то з дрóãо¿ м³сцини 
÷óв верески сво¿õ æертв: «Гадюка!» Га-
дюка! Не йд³тü стеæкою!.. Їõ тóт баãато!.. 
Вони соб³ на сонц³ виãр³ваютüсÿ! Éой!» 
Що бóло, то бóло. Ìо¿ роди÷³ з отими 
страõами розминалисÿ, бо ¿õали на ÿр-
марок возом. Ç отиõ ÿрмарк³в мен³ дещо 
перепадало солодкоãо ³ сма÷ноãо. Та най-
б³лüшó вт³õó мав, коли мама привозила 
звиток б³лоãо паперó, над ÿким ÿ довãо 
÷ип³в з ол³вцем.

в. л.:
— у 50 - 60-õ рокаõ минóлоãо стол³ттÿ 

³нтер’єр моє¿ батüк³всüко¿ õати баãато ÷им 
(меблÿми, декором ст³н) óæе в³др³знÿвсÿ 
в³д осел³, в ÿк³й минало ваше дитинство. 
Çа полüовими в³домостÿми етноãраô³в, 
покóтсüке æитло на злам³ Õ²Õ-ÕÕ сто-
л³тü ще збер³ãало ÷имало арõа¿÷ниõ ознак 
сакралüно-обер³ãалüноãо та св³тоãлÿдно-
образноãо зм³стó: розмалüований комин 
пе÷³, витинанки на сволокó та м³æ образа-
ми, солом’ÿний павóк п³д стелею ÷и ¿æак 
на стол³. Все це, а такоæ ткан³, вишиван³ 
ре÷³ з³ скрин³ ó дн³ народно-церковниõ ÷и 
родинно-побóтовиõ свÿт плекали в дóш³ 
п³днесений настр³й ³ пасимкóвалисÿ па-
ã³ллÿм всüоãо тоãо, що є св³том краси. ² ÿк 
правило, селÿнсüко¿ краси, витворено¿ 
ãосподарÿми домó. В н³й, так³й на пер-
ший поãлÿд прост³й та на¿вн³й, пóлüсóвав 
правдивий дóõ прадавнüо¿ в³ри. 

і. я.:
— ß народивсÿ ó зви÷айн³й селÿн-

сüк³й с³лüсüк³й, п³д стр³õою õат³, що бóла 
виб³лена вапном óсередин³ та знадво-
рó. у н³й порÿд з т³сним рÿдом образ³в, 
низ ÿкиõ опиравсÿ на латó завширшки 
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з долоню, декорова-
нó р³зноколüоровими 
ка÷³лами (витинанка-
ми) та ґрейцариками 
³ зóб÷астими смóæка-
ми, бóли й портрети 
великиõ син³в укра-
¿ни — Тараса Шев-
÷енка й ²вана франка. 
На÷е ба÷ó: мама щиро 
малює комин ÿкимисü 
дивними кв³тами на-
вãад, а в комор³ витис-
кає вказ³вним мокрим 
палüцем на ст³н³ вино-
ãрадн³ ãалóзки… Перед 
полüсüко-н³мецüкою 
в³йною ми перебрали-
сÿ æити до ново¿ мо-
дерн³шо¿ õати. Вона 
вæе бóла п³д блÿõою, 
ст³ни всередин³ ã³псо-
ван³, а не ãлинÿн³. При 
вõод³ — ґанок, лише 
п³÷ залишиласÿ ста-
роãо покрою, на ÿк³й п³д ÷ас зимово¿ стóден³ ãр³лосÿ старе й мале. 
Той дóõ пе÷³ незр³внÿнний з н³÷им мен³ ³ дос³. 

в. л.:
— Нав³тü оц³ скóп³ штриõи, ÿкими ви, ²ване, мимовол³ торкнóли-

сÿ родинноãо ос³дкó, засв³д÷óютü певнó маєтнó спромоæн³стü батü-
к³в ³ спонóкаютü до дóмки: æити б та бóти ó кол³нцÿõ. То з ÿко¿ 
при÷ини ви рóшили ó непевнó дороãó, ó такий далекий ³ ÷óæий св³т?

і. я.:
— Визволеннÿ сов³тами Гали÷ини в³д полüсüкиõ пан³в не дава-

ло над³¿ на краще æиттÿ… À критий блÿõою даõ нашо¿ õати зро-
бив батüка кóркóлем-бóрæóєм. До тоãо æ перебóваннÿ моãо бра-
та в укра¿нсüк³й див³з³¿ «Гали÷ина» стало вироком: ßц³ви — клÿт³ 
вороãи радÿнсüко¿ власти. розóм³ю÷и, що нас æде Сиб³р, мо¿ роди-
÷³ скористалисÿ з в³дстóпó ôронтó. Гадалосÿ: на певний ÷ас, коли 
все перемелетüсÿ…

в. л.:
— Та, на прикр³стü ÷и щастÿ, заæорнóвало безповоротно…

Проект поштової марки в пам’ять  
Пилипа Коновала

Проект банкноти
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лого до ювілею

Скорбота, висловлена 
в металі

і. я.:
— Нам ÿкосü там вдалосÿ роздобóти 

товарний ваãон, ó ÿкий спакóвали деÿк³ 
õатн³ ре÷³, одÿã, а такоæ конÿ, коровó, в³з, 
³ при дóмц³, що п³дкóпала не лише мо¿õ 
батüк³в, але й баãатüоõ ³ншиõ людей, н³-
бито радÿнсüк³ в³йсüка д³йдóтü лише до 
карпат. Водно÷ас ос³нÿла над³ÿ, що вели-
ка м³л³арна оôензива в недалекомó ÷ас³ 
випõає болüшевик³в ãетü з укра¿ни. Без 
особливиõ потрÿс³нü по¿зд докотивсÿ до 
Стрийсüкоãо пов³тó. À тóт, ÿк каæóтü, по-
÷алисÿ непереливки. Н³мецüк³ воÿки на-
ãло, з притиском в³д³брали ваãон. По÷а-
лисÿ зам³шаннÿ, розãóблен³стü з отим па-
н³÷ним «ÿк дал³ бóти». Çвернóли ми ³ так³, 
ÿк ми, на ÿк³сü непевн³ дороãи, ó непев-
не нев³доме. коли зãадóю оте понев³рÿн-
нÿ, перед о÷има виринає безк³не÷на вал-
ка воз³в, сõарапóдæен³ кон³, протÿæне ре-
в³ннÿ õóдоби ³ томó тлóм³ ÿ, знемаãаю÷и, 
на мотóзкó ведó-тÿãнó нашó коровó, по-
боюю÷исü заãóбитисÿ. коли той великий 
õ³д людства зóпинÿвсÿ на перепо÷инок, 
корова лакомо припадала до присоõло¿ на 
обо÷инаõ трави… ßк плóãанилисü ×еõос-
лова÷÷иною, то словаки сп³в÷óтливо ви-
ãóкóвали нам: «кóди йдете? Наш³ брати 
з³ сõодó ³дóтü. Вертайтесÿ дом³в!» 

Баãато õто ваãавсÿ, а мо¿ батüки бóли 
твердо впевнен³ ó сво¿м нам³р³ — ÷имда-
л³ в³д б³ди. ² знов н³мц³. Н³мц³ ÿк н³мц³: 
проô³лüтрóвали мандр³вний люд, ÿк вони 
це вм³ли, ³ все те добро, що моãло займа-
ти баãато м³сцÿ ó ваãон³ по¿зда, позаби-
рали, в томó ÷исл³ кор³в ³ коней. Невдо-
вз³ потÿãом завезли в Àвстр³ю, м³сцинó, 
де промислово добóвали наôтовó ропó. 
Àле й тóт не бóло н³ÿко¿ над³¿ на спок³й 
та ÿкесü там тривке мирне æиттÿ-бóттÿ. 
Но÷ами в³дбóвалисÿ бомбардóваннÿ…

П³д к³нецü в³йни ми опинилисÿ в ба-
варсüкомó розенобóрз³. Тóт виник ба-
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ãатотисÿ÷ний та-
б ³р  з  б ³æенц³в-
óкра¿нц³в, так би 
мовити, м³н³атюр-
на укра¿на. Про-
ôес³йна ³ конôес³й-
на приналеæн³стü, 
ÿк ³ в минóломó, ÷и 
соц³алüний стан н³-
ÿкоãо зна÷еннÿ не 
мали. Ì³æ óс³ма па-
нóвало сп³лкóваннÿ 
та порозóм³ннÿ. Ви-
давали таб³рнó ãа-
зетó, д³ÿли по÷ат-
кова та ã³мназ³йна 
школи, театр, само-
орãан³зóвавсÿ пласт. 
Гóрт мистц³в вла-
штовóвав õóдоæ-
н³ виставки, ÿ теæ 
терсÿ коло ниõ ³ п³д 
оп³кою проôес³йниõ 
õóдоæник³в рисó-
вав ã³псов³ поãрóд-
дÿ, ÷ас в³д ÷асó пе-
реносÿ÷и ¿õ на сво-
¿õ пле÷аõ ó придат-
н³ длÿ занÿтü м³с-
цÿ. Ìама мала моæ-
лив³стü вишивати, 
батüко працював 
ó пекарн³…

в. л.:
— Çãадан³ Вами 

рисóвалüн³ стóд³¿ 
в óкра¿нсüкомó та-
бор³ длÿ б³æенц³в 
безпере÷но сприÿли 
мистецüкомó розви-
ткó, але справæн³м 
твор÷им спрÿмó-
ваннÿм бóла, зда-
єтüсÿ, Б³бл³ÿ.
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і. я.:
— Саме так. оцÿ свÿта книãа бóла ó книãоз³бранн³ мо¿õ батüк³в. 

Ìене ó н³й особливо заõоплювали ³люстрац³¿ славноãо ôранцóзü-
коãо ãравера Доре. Не вм³ю÷и ще ÷итати, ÿ просив батüка розтлó-
ма÷óвати теми сюæет³в, ³ це прискорило опанóваннÿ мною óкра-
¿нсüко¿ азбóки. Правда, цüомó сприÿла обоп³лüна наполеãлив³стü 
ÿк батüка, так ³ матер³. Непевно пам’ÿтаю, але в³дей за однó зимó 
ÿ таки нав÷ивсÿ ÷итати, закр³пити здобóте допомаãав мен³ дóæе 
ц³кавий дитÿ÷ий æóрнал «Дзв³но÷ок», пронóмерований батüками. 

Щодо малÿрсüкиõ стóд³й ó подалüшомó ÷ас³, то ÿ намаãавсÿ ко-
ристати з ниõ повсюдно, де лиш бóла перша-л³пша в³дпов³дна моæ-
лив³стü, не пропóскав æодниõ сем³нар³в ³ лекц³й видатниõ майстр³в, 
що бóли вæе визнан³ ó певниõ æанраõ… уæе ÿк õóдоæник-ãраô³к 
ÿ 30 рок³в працював ó компан³¿ «Гайрам Вокер» з правом «в³лü-
но¿ рóки», що давало мен³ моæлив³стü в³лüно займатисÿ твор÷³с-
тю з потреби Àмерики ³ канади та наблиæатисÿ своєю ãраô³кою 
до певниõ ³стори÷ниõ, сóсп³лüно-кóлüтóрницüкиõ ³ дóõовниõ царин 
укра¿ни. Досÿãнóвши ÷оãосü там ³ ÿкоãосü розãолосó, ÿ й дос³ доро-
æó званнÿм, ÿке присво¿в сам соб³ «Дов³÷ний стóдент».

в. л.:
— ßк на м³й вим³р, ви мен³ óпод³бнюєтесÿ до с³ва÷а на ц³лин-

н³й нив³, ÿкий óпевнений, що трóд йоãо немарний. 

і. я.:
— Так ÷и ³нак, але ÿ тóãоãо селÿнсüкоãо зам³сó. Н³коли, н³ в ÷омó 

мен³ не бракóвало на-
полеãливост³, а то÷-
н³ше — впертост³ та 
в³ри ó твор÷³ моæ-
ливост³. ² повсÿк÷ас 
маю на приãадц³ нашó 
óкра¿нсüкó припов³д-
кó «Не свÿт³ ãоршки 
л³плÿтü». ² ще мо¿м 
дороãовказом є ãасло 
«Нав÷аннÿ ³ пошóк 
маютü поборювати 
невм³ннÿ ³ незнаннÿ». 
Томó ó р³зниõ сво¿õ 
малиõ ³ великиõ стó-
д³ÿõ ÿ повсÿк÷ас шó-
кав майстр³в, але коли 
вони намаãалисÿ бóти 
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нар³вн³ з³ мною, то старавсÿ 
розшóкóвати ³ншиõ нав÷и-
тел³в. ² саме в такий спос³б 
ÿ самоóтвердæóвавсÿ ÿк 
майстер ³ вæе м³ã бóти по-
тр³бний тим, õто теæ спра-
ãло æадав б³лüшоãо, н³æ ÷и-
мосü там волод³в. 

в.л.:
— Пробóю÷и сво¿ твор÷³ 

спромоãи ó р³зниõ æанраõ 
образотвореннÿ, ви, мабóтü, 
до ÿкиõосü ³з ниõ мали 
³ маєте особливе тÿæ³ннÿ? 
×и, моæе, реал³зац³ÿ пев-
ноãо нам³рó, ³де¿ змóшóва-
ли вибирати найоптималü-
н³ший, праãмати÷но доц³лü-
ний шлÿõ йоãо реал³зац³¿?

і. я.:
— Ще п³дл³тком мою 

óва ãó привернóла полü-
сüка монета з ликом П³л-

сóцüкоãо. Вдивлÿю÷исü ó ô³л³ãранне зобраæеннÿ, ÿ ó сво¿й дитÿ-
÷³й дóш³ в³д÷óвав спалаõ над³¿, що, моæе, колисü ³ укра¿на в такий 
спос³б прославлÿтиме нац³оналüниõ ãеро¿в. ßкщо по Боæ³й прав-
д³, то мо¿ твор÷³ потóãи в деÿк³й м³р³ зреал³зовано ó канадсüкиõ 
монетаõ, пол³ти÷н³й сатир³, маркаõ-нал³пкаõ про укра¿нó, проек-
таõ пам’ÿтник³в…

ßк³ б не проймали твор÷³ мисл³ ³ не обс³дали клопоти, ÿ ³ дос³, 
незваæаю÷и на св³й в³к, о÷има — до св³тó, а серцем — до укра¿-
ни ³, зокрема, до кол³нц³в.

м. ²вано-франк³всüк

Проект пам’ятника на пошану всіх 
американців українського походження,  
які служили в збройних силах Сøа
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 Василь ощиПко

НЕВИГадаНІ ІстОРІї  
З ЛІКаРсЬКОГО ЩОдЕННИКа

Перед тобою, шановний читачу, правдиві історії. Все, що за-
писав — життєві дороги, протоптані горем, болем, страхом, не-
справедливістю та слізьми. це сповідь моїх пацієнтів, крик душі, 
особисті родинні драми, які пов’язані зі страшною бідою нашої 
минувшини і сучасності — алкоголем. Крізь призму таких од-
кровень вбачаю велику трагедію нашої молодої держави.

Щиро вдячний Богові за те, що послав відвертих співбесідни-
ків і наділив мене здатністю слухати. Як зазначив колись пись-
менник Григорій Тютюнник : «На світі немає нецікавих людей. 
Просто треба заглибитися в людську душу і разом з нею про-
йтися її життєвими шляхами». Низький уклін пацієнтам, які 
довірилися мені і не повстидалися оповісти свою долю.

ОСКАЛ зеЛеНОГО зМІЯ
історія перша. з минулого

— Славайсó, доõтор!
— Нав³ки слава. Прошó с³дати. Çв³дки Ви при¿õали, æ³но÷ко? 

Де мешкаєте?
— Ç Городенки.
— коли народилисÿ?
— 1911-ãо.
— На що скарæитесÿ? Що болитü?
— Дóæе ãолова. По к³лüка раз на тиæденü.
— ×асто мали б³дó з ãоловою?
— Не то слово, доõтор. На мо¿й мак³тр³ æодноãо клаптика здо-

рово¿ шк³ри. лише рóбц³, раз попри раз, рóбецü на рóбц³.
— Öе ÷омó? Бóли в ÿк³йсü катастроô³? — запитóю з ц³кав³стю.
— коби… Не так бóло би тепер ã³рко ³ встидно Вам признава-

тисü. À то все «ãостинц³» в³д моãо доброãо ÷олов³÷ка. 
— Не моæете, не ãовор³тü.
— То не секрет, л³карю. ß все розкаæó ÿк бóло. Ìоæе скинó 

тÿãар з серцÿ ³ стане леãше на дóш³.
— колисü мóдр³ люди казали : «Под³л³тüсÿ ãорем з блиæн³м 

³ воно стане леãшим на половинó».
— Добре. Õай би дав Боã, ÿк Ви каæете.
Старенüка ледü óсм³õнóласÿ ³ розпо÷ала довãий монолоã, немов 

сп³вала тóæливó п³сню:
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— Жила ÿ з ÷олов³ком пиÿком. Éой- йой, панóнüцю. Ск³лüки 
раз³в бóла-м бита в³д нüоãо, копана на квасне ÿблóко — лиш Боã 
св³док. Ìен³ ÷ерез тó ãор³лкó не щастило в³д народæеннÿ. Ìама, 
õай з Боãом спо÷иває, бóла алкоãол³÷ка, а батüко — оãо! То бóв 
н³врокó ãазда. Що Вони пристараютü до õати, то нен³ проп’ютü. 
у не¿ лиш одне бóло на óм³ — де б д³стати ãор³лки? Вæе зранкó 
писок заллє, лÿæе спати на п³÷ ³ н³ц ¿й не в ãолов³, н³÷им не тр³-
бóє — н³ д³тüми, н³ ÷олов³ком, н³ ãосподаркою. Çа тó клÿтó ãор³л-
кó все пов³дносила з õати. Що не вмовлÿли пиÿ÷кó дєдüо та р³д-
н³ — н³ÿкоãо зрóшеннÿ.

Не витерп³ли цеãо встидó, саракó, дєдüо ³ по¿õали до кана-
ди на зароб³тки. Довãий ÷ас вони давалисÿ знати, посилки сла-
ли, листи. Просили неню вãамóватисÿ, взÿтисÿ за розóм. Та де 
там! Що ãороõом об ст³нó. Ç нен³ татов³ слова, що з ãóски вода. 
Так тÿãнóлосÿ дек³лüка рок³в. Д³зналисÿ дєдик, що н³÷оãо не до-
помаãає, зб³дкалисÿ ³ не заõот³ли б³лüше нас п³дтримóвати. Прав-
да, не бóдó ãр³шити, ще напосл³док вислали посилкó з шал³но-
вими ôóстками, матер³алом на анцóã ³ ôотоãраô³ю з ³ншою ôай-
ною æ³но÷кою, ще й двома др³бонüкими д³то÷ками. Тай не ÷óти 
н³÷оãо в³д ниõ ³ по нин³. 

— À ÿк з мат³р’ю? Що бóло дал³?
— Ìама так ³ померла, ÿк алкоãол³÷ка. Напиласÿ одноãо разó 

в дóпелü, ледве вил³зла на п³÷, тай заõлинóвшисü померла. ßк ка-
æóтü: «Собац³ — соба÷а смертü».

— À що пот³м сталосÿ з Вами?
— Ç тринадцÿти рок³в п³шла ÿ в завод працювати. Ìóс³ла-м 

зароблÿти на двоõ меншенüкиõ. Доста с³ наб³дóвала — Боã св³док. 
ледве зводила к³нц³ з к³нцÿми. À два роки потомó в³ддала-м с³ ÷е-
рез свою нещаснó дóрнó ãоловó. Дóмала, бóдó мати п³дмоãó, а ви-
йшло всüо навивор³тü. Добре каæóтü — õто без любов³ сõодитüсÿ, 
в тоãо щастÿ не водитüсÿ. отак ³ в мене вийшло. ×олов³к полюбив 
¿¿, смердю÷ó оковитó, б³лüше н³æ мене. À що вæе п’ÿний мав дóр-
нó натóрó — встидно й страшно зãадати. Що з³ мною лиш не ви-
роблÿв. ßкби розказала, не пов³рили б.

Старенüка зновó поринóла в споãади. Ї¿ виплакан³, вицв³л³ о÷³ 
дивилисÿ з болем кр³зü мене кóдисü далеко в минóле.

— Найб³лüше любив бити. лóпив, ÿк кобилó, без ÷óттÿ, без æалю, 
без сов³ст³. Певно мав з цüоãо ôист óт³õó. Ск³лüки õт³в ³ кóди попа-
ло: ãолова — не ãолова, око — не око. Не розбирав. Éой, не раз õо-
дила «з ôонарем». Спо÷аткó бóло дóæе встидно в³д людей. À дал³ 
до всüоãо звикла й б³лüше не õоваласÿ. ² до поãаноãо людина при-
зви÷аюєтüсÿ, ÿк ÷ервак до õр³нó. Так ³ ÿ…
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Бабцÿ затнóласÿ, зробила зóсиллÿ, ковтнóла клóбок, що п³дстó-
пив до ãорла. Склипнóла. Ше к³лüка раз³в ваæко ковтнóла, обтер-
ла покрó÷еними палüцÿми зашерõл³ ãóби ³ продовæила:

— À ÿк п³шов на войнó, то ÿ ãр³шила, б³ãме Боæе просила небес-
ноãо отцÿ, аби тоãо скóрвоãо сина десü óбило до д³дüка. Àби-м óæе 
ск³лüки з ним не мó÷иласÿ. Àле йоãо, заразó, лише контóзило. ² в³н 
повернóвсÿ додомó. Життÿ моє стало ще нестерпн³шим. До цüоãо 
÷асó мала-м óæе трüоõ д³тей. Сам³ розóм³єте, б³лüше за ниõ пере-
æивала, н³æ за себе. Не раз но÷óвала ó малин³, просто п³д небом, 
п³д дощем, на в³тр³, на мороз³, а бóвало й на сн³ãó. Накрию ¿õ, б³-
долашниõ, ÷им змоæó, а сама трем÷ó, ÿк осиковий листок в³д стó-
ден³. Притóлюсÿ до д³тей ³ боюсÿ ворóõнóтисÿ, щоб не розбóдити. 
À вранц³ — н³ ноãи, н³ рóки не моæó роз³ãнóти — затерпли ãетü.

обли÷÷ÿ старенüко¿, мов зоране поле. Глибокими борознами, не 
вибираю÷и шлÿõ, ст³кали стрóмо÷ками слüози. о÷евидно ¿õ бóло 
баãато в надраõ дóш³. ² осü, нарешт³, пробилисÿ на волю. опов³-
да÷ка сл³з не пом³÷ала. Виõлюпóю÷и з ними страшнó минóвши-
нó, вела дал³:

— À ск³лüки раз³в в³н поãроæóвав мен³ ноæем! Õот³в зар³зати. 
² так óæе доп³кав, так до¿дав, що бóв ÷єс, коли дóмала тоãо ката 
сама зãóбити з б³лоãо св³тó. Най л³пше сÿдó до крим³налó, бо б³лü-
ше так не ãодна мó÷итисÿ. À ãоловне д³ти не бóдóтü æити ó в³÷но-
мó страõó. Àле, дÿкóвати Боãов³, що по÷óв нарешт³ мо¿ молитви 
³ забрав ÷олов³ка. П³слÿ йоãо смерт³ мен³ з б³дов попóстило. Н³ õто 
не бив ³ не виãанÿв з õати. П³дросли, ³ мов т³ ласт³в’ÿта розлет³ли-
сÿ св³тами д³ти. Çосталасÿ сама. Õо÷ ³ сваталисÿ ще ÷олов³ки, дрó-
ãий раз в³ддаватисÿ не õот³ла. Доста бóло одноãо. Боÿласÿ зновó 
помилитисÿ, обпектисÿ. 

Ж³но÷ка ÿкосü зн³ÿков³ло посм³õнóласÿ, немов велика ãр³шни-
цÿ, ÿка знає свою провинó ³ ÷екає сóвороãо вирокó. В напрóæено-
мó о÷³кóванн³ подивиласÿ мен³ прÿмо в в³÷³, мовлÿв: «Що ви на це 
скаæете?» ß мов÷ав ãлибоко враæений ³ зворóшений ¿¿ тÿæкою до-
лею, ÷и в³рн³ше — недолею. Çбиравсÿ з дóмками. На к³лüка õви-
лин запанóвало мов÷аннÿ. Дал³ бабцÿ в³дновила бес³дó: 

— ßк роз’¿õалисÿ д³ти св³тами, знов наразила мене долÿ на лиõо. 
À бóло це так. Сóс³дсüкий зÿтü зал³з ó м³й ãород ³ в³дсóнóв меæó 
майæе на метр. ß повернóла на м³сце. Öе йомó дóæе не сподобало-
сÿ. одноãо ве÷ора приперсÿ п’ÿний до õати ³ так побив, що б³лüше 
п’ÿти нед³лü õодила ó ã³пс³ з переломаною рóкою. Добр³ люди п³д-
казали, ÿк томó дати радó. По¿õала до коломи¿, знÿла побо¿, тай 
подала на сóд. Àле в³н в³дкрóтивсÿ — має ãрошей, ÿк макó. ßк за-
÷óв, що смердитü паленим, то ц³лий тиæденü рано ³ вве÷³р приõо-
див перепрошóвати. Пропонóвав ãрош³, на кол³наõ молив, рóки ц³-
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лював, аби забрала заÿвó. об³цÿв аæ тисÿ÷ó рóбл³в. ² õо÷ рóка ще 
бол³ла, простила йомó. Виõодитü, що простила за дв³ст³ рóбл³в, бо 
рештó в³с³мсот так ³ не в³ддав донин³. 

— Тепер той ÷олов³к вас не тривоæитü? — питаю.
— Н³, що бóдó кривити дóшею. Правда, нема пом³æ нами доб-

росóс³дсüкиõ стосóнк³в… отак ³ минóлосÿ æиттÿ, росла — весни 
не ба÷ила; виросла — л³те÷ка не знала. Прийшла ос³нü — сир³т-
сüкоãо серцÿ не наãр³ла…

Ї¿ б³да н³би заповзла в каб³нет ³ ми мов÷ки сид³ли, коæен з³ сво-
¿ми роздóмами, аæ доки в двер³ не постóкав настóпний пац³єнт.

історія друга. Сучасна

На прийом³ молода æ³нка. Ìабóтü не одрóæена, бо в³дсóтнÿ об-
рó÷ка. уваæно слóõає мо¿ запитаннÿ ³ ÷ас в³д ÷асó кидає:

— Так… Бóло таке… Õвор³ла…
Д³йшовши до обстеæеннÿ ãолови ÿ заóваæив:
— Ви дек³лüка раз³в мали зазнати травми.
— Так, так, — о÷³ враз заср³блилисÿ. рóка автомати÷но п³р-

нóла до кишен³ за носовою õóстинкою. Витерши непроõан³ слüо-
зи æ³нка продовæила :

— ² не раз. ×олов³к ÿк при¿æдæав п’ÿний дододомó, ловив мене 
за волоссÿ ³ бив ãоловою до сõод³в, напевно, маю÷и в³д цüоãо ве-
ликó вт³õó. 

— ² ви, таке терпите? — запитóю сп³в÷óтливо.
— Н³.
— À ÿк вãамóвали йоãо?
— розлó÷иласÿ.
— À д³ти є?
— Н³, слава Боãó. Ç таким придóрком ³ садистом ÿ не заõот³-

ла ¿õ мати.
— Даютü травми про себе знати?
— Àвæеæ. розлó÷итисÿ — розлó÷иласÿ, але насл³дки п³вр³÷-

ноãо «щасливоãо» сóпрóæоãо æиттÿ зосталисÿ — дос³ ãолова бо-
литü. Добре каæóтü стар³ люди: «Женитисÿ — не води напитисÿ».

м. Городенка
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бУВаЛИЦІ тЛУмаччИНИ 

ДзВІН «ЮРКО» 
ßкосü слóæив молодий наймит Þрко ó лиõоãо ãадзи, одноãо 

разó застала йоãо разом з õóдобою в пол³ силüна ãроза. À õóдо-
ба бóла не лише баãацüка, а й óбоãиõ селÿн. ×орн³ õмари коти-
лисÿ понад землею, били ãроми, сипав ãрад, õóдоба з³ страõó по-
÷ала розб³ãатисÿ млаками, а наймит приклÿк тод³ на одне кол³-
но тай молитüсÿ щиро до неба: «Боæе, — каæе, — вирÿтóй мене 
³ цю ÷елÿдü, бо мене ãазда виæене з села. ßк ÿ сей р³к в³дслóæó, 
то óс³ ãрош³ дам аби õто дзв³н в³длив ³ в³н бóв пом³÷ний в³д ÷ор-
но¿ õмари.» ² своє слово той наймит не скасóвав. В³дслóæив р³к, 
взÿв ó ãазди платню ³ кóпив дзв³н. П³двербц³всüк³ люди назвали 
той дзв³н «Þрком». ² ще довãо, коли над селом розс³валисÿ ÷орн³ 
ãрозов³ õмари в³д калатаннÿ дзвона, вони зãадóвали б³дноãо най-
мита, ÿкий не пошкодóвав зароб³ткó, аби в³ддÿ÷ити небесн³й сил³ 
за те, що вбереãла в³д ãромó ³ йоãо, ³ баãацüкó õóдобó, ³ õóдобó 
м³сцевиõ б³дак³в.

РАДА НА ЛЮБОВ
На краю села æила соб³ не то вороæка, не то знаõарка — баба 

Гóпайлиõа. ×оãо так називали ¿¿, н³õто не пам’ÿтав. Перед тим, ÿк 
в³ддавати донüкó, коæна мама брала з кóрника найкращó кóркó 
³ йшла до Гóпайлиõи, а та виливаю÷и в³ск на водó радила:

— Бери, — каæе — води з двоõ поток³в або млин³вок, що зли-
ваютüсÿ в однó. Õай д³вка зраннÿ óмиєтüсÿ цею водою, а в³дтак ви-
ллє ¿¿ там, де ãóлÿютü парóбки, то óвесü в³к ¿й з³йде весело.

…À ще вороæила Гóпайлиõа лопóõом та ÷орнобилем. Добре ка-
зала. люди до не¿ йшли. Не любив ¿¿ нараз лишенü шандар. В³н ÿк 
т³лüки за÷óє, що ó баби збираютüсÿ æ³нки, в³дразó за÷инає писа-
ти протокол, подає до сóдó, а за тиæденü-дрóãий тÿãнóтü Гóпай-
лиõó до цюпи. В³дсидитü баба троõи ³ все по÷инаєтüсÿ спо÷аткó… 
² шандар має роботó, ³ баба в пошан³вц³.

СТоРінКа для діТЕй
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«ДУДІВКА» — ТАМ ХОДИЛА ДІВКА
у сел³ ²саков³ є поле, ÿке м³сцев³ називаютü «Дóд³вка» ³ л³с коло 

нüоãо. Стар³ пастóõи розпов³дали, що ÿк випливав на небо новий 
м³сÿцü, ба÷или вони, ÿк там з’ÿвлÿєтüсÿ д³в÷ина. оп³вн³÷но¿ пори 
вона йшла до ãори ³ сп³вала, а ÿк спóскаласÿ з не¿ — то плака-
ла. один побереæник дóмав, що то йоãо донüка прийшла, аби йоãо 
закликати додомó. Éшов за нею, але та д³в÷ина втекла ³ не зна-
ти де д³ласÿ.

казали м³сцев³ æ³нки, що тó д³вкó обдóрив ÿкийсü с³лüсüкий 
парóбок. Ç ãорÿ вона п³шла з³ св³тó, але коæноãо м³сÿцÿ, ÿк наста-
вав молодий м³сÿцü, õодила полем, л³сом, сп³вала й плакала. À õто 
з в³д÷айдóõ³в ³шов за нею сл³дом — не вернóвсÿ й донин³.

СТРАХИ КОЛО ХОТИМИРА
В³дколи æивó, на æива÷³всüкомó пол³ коло Õотимира ÿ ще не 

бóв оп³вно÷³. À ÿк ¿õав з обертина обминав це м³сце ÿкнайдал³. 
² с³лüсüк³ ãазди так робили, бо казали, що там ÿкасü б³да переõо-
дитü дороãó. одномó вона 
на в³з с³дала, поломила 
йоãо. ²ншоãо ц³лó н³÷ води-
ла довкола вертеба. Àле 
ÿкийсü баãатий ãазда не 
в³рив тим переказам. 

— Най лишенü пере-
йде дороãó, — казав, — ÿ 
¿й боки намнó. 

С³в одноãо разó на 
ô³рó ³ по¿õав до корше-
ва, аби там зраннÿ нарó-
бати дров. Çа¿õав на æива÷³всüке поле, коли це видитü : а недале-
ко, до верби прив’ÿзана ÷орна корова. Çл³з в³н, приõодитü блиæ÷е, 
а то сидитü соб³ панок ³ люлüкó кóритü:

— Що скаæете? — питає.
— Õо÷ó прикóрити, — виправдовóєтüсÿ ãазда.
Çакóрив, ³де дал³. Нараз дороãи йомó розб³ãлисÿ перед о÷има. 

Çа¿õав ó видолинок, а там болото, вода, така тванü, що ô³ра за-
ãрóзла по мостовинó. Çаледве ÷олов³к сам врÿтóвавсÿ та й коней 
повитÿãав. Ìóс³в б³долаõа вертатисÿ до села. Àле доки æив óæе 
тим æива÷³всüким полем б³лüше н³коли не ¿здив. Та ще й дрóãим 
запов³дав.

Çаписано ôолüклористом ³ краєзнавцем ²ваном Волошинсüким в³д меш-
канц³в с³л Тлóма÷÷ини.
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оксана ГаВадЗин

КуТоК наРодоÇнавця

дИНамІчНІ ПРОЦЕсИ В ОдЯГОВОмУ 
НаЗОВНИЦтВІ ПОКУттЯ

Ìова — динам³÷на система, ÿка має здатн³стü пост³йно зм³ню-
ватисÿ, оновлюватисÿ, томó актóалüним ó сó÷асниõ л³нãв³сти÷ниõ 
стóд³ÿõ є вив÷еннÿ динам³÷ниõ зм³н словниковоãо складó ÿк л³те-
ратóрно¿, так ³ д³алектно¿ мови. 

Пропонована працÿ, присвÿ÷ена досл³дæенню побóтово¿ лекси-
ки на позна÷еннÿ одÿãó, взóттÿ, ãоловниõ óбор³в, прикрас ó ãов³р-
каõ Покóттÿ. Ç одÿãом, взóттÿм, ãоловними óборами, прикрасами 
людина стикаєтüсÿ щоднÿ, томó цÿ темати÷на ãрóпа налеæитü до 
широко вæиваниõ пласт³в лексики, несе ваãомó л³нãвалüнó ³нôор-
мац³ю, дóæе швидко реаãóє на зм³ни ó сóсп³лüств³, що законом³рно 
призводитü до зм³н ó сôер³ ном³нац³¿ та прискорює процес арõа¿за-
ц³¿ лекси÷ниõ одиницü тиõ темати÷ниõ ãрóп лексики, ÿк³ пов’ÿзан³ 
з матер³алüною та дóõовною кóлüтóрою народó. 

Перед нами постало завданнÿ заô³ксóвати назви народноãо одÿ-
ãó Покóттÿ, ÿкий повол³ в³дõодитü ó минóле. Вт³шає те, що остан-
н³ми роками спостер³ãаєтüсÿ деÿке п³двищеннÿ ³нтересó óкра¿нц³в, 
ÿк ³ покóтÿн зокрема, до традиц³йноãо вбраннÿ. На ÿрмаркаõ, ви-
ставкаõ вишиванки та ³нш³ елементи народноãо одÿãó користóютü-
сÿ попитом. у цüомó вба÷аємо ÷астково данинó мод³, але й такоæ 
збереæеннÿ пам’ÿт³ про свою кóлüтóрó, сво¿ корен³.

лексика на позна÷еннÿ традиц³йноãо покóтсüкоãо вбраннÿ ôор-
мóваласÿ óпродовæ стол³тü, т³сно пов’ÿзана з позна÷óваними ре-
ал³ÿми, в³дбиває тривалó еволюц³ю одÿãó в³д давнüоãо домоткано-
ãо до сó÷асноãо ôабри÷ноãо. 

На лекси÷номó р³вн³ найб³лüш пом³тно переõрещóютüсÿ ãов³р-
ков³ елементи, ÿк³ не однаково реал³зóютüсÿ ó мовленнєв³й прак-
тиц³ р³зниõ соц³алüниõ ãрóп населеннÿ сó÷асноãо Покóттÿ. 

Поãодæóємосÿ з досл³дницею Г. о. коза÷óк, ÿка вид³лÿє три 
основ н³ типи мовленнÿ д³алектонос³¿в. Перший тип õарактерний 
длÿ представник³в найстаршоãо покол³ннÿ. Сôера ôóнкц³онóван-
нÿ такоãо типó мовленнÿ обмеæена переваæно родинними ³ побó-
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товими в³дносинами. Öÿ ãрóпа людей найповн³ше збер³ãає вс³ осо-
бливост³ м³сцево¿ ãов³рки… Длÿ представник³в ц³є¿ ãрóпи вæиван-
нÿ д³алектниõ лекси÷ниõ рел³кт³в є природним, õо÷а нер³дко вони 
знаютü л³тератóрн³ в³дпов³дники.

Дрóãий тип мовленнÿ властивий переваæно людÿм середнüоãо 
в³кó, ÿк³ берóтü активнó ó÷астü ó виробництв³ та промисловост³, 
ó ãромадсüкомó та кóлüтóрномó æитт³ села ³ мовленнÿ ÿкиõ не об-
меæóєтüсÿ родинними ÷и побóтовими в³дносинами. Öÿ ãрóпа лю-
дей в³д÷óває, що ãов³рка не є нормою мовленнÿ, а томó намаãаєтü-
сÿ св³домо не розмовлÿти нею ³ переõодитü на заãалüнонародне л³-
тератóрне мовленнÿ, ³нколи не позбавлене м³сцевиõ рис.

Трет³й тип мовленнÿ близüкий до л³тератóрноãо ³ баãато в ÷омó 
зб³ãаєтüсÿ з ним. Öе переваæно мовленнÿ м³сцево¿ ³нтел³ãенц³¿ ³ т³є¿ 
÷астини населеннÿ, ÿка твердо засво¿ла норми л³тератóрно¿ мови… 
Традиц³¿ ãов³рки п³дтримóютüсÿ ó с³м’¿, де ãов³рков³ елементи зна-
õодÿтü своє природне застосóваннÿ…

Сл³д зазна÷ити, що вид³леннÿ циõ трüоõ тип³в мовленнÿ óмов-
не, оск³лüки м³æ ними не моæна встановити ÷³ткиõ меæ [2, 45 - 46].

Д³алектонос³¿в Покóттÿ под³лÿємо на людей старшоãо, серед-
нüоãо та молодшоãо покол³ннÿ. До старшоãо покол³ннÿ в³дносÿтü-
сÿ люди, ÿк³ проæиваютü на ц³й територ³¿ з ² третини ÕÕ стол³т-
тÿ ³ зазнали вплив³в з бокó полüсüко¿, н³мецüко¿, радÿнсüко¿ влад. 
На ¿õ мовленн³ позна÷илисÿ риси, в³дпов³дно, полüсüко¿, н³мецü-
ко¿, рос³йсüко¿ мов. Старшим людÿм властивий старовинний спо-
с³б æиттÿ, ниæ÷ий р³венü осв³ти ³ б³лüш консервативне мисленнÿ, 
томó вони найкраще збер³ãаютü арõа¿÷н³ д³алектн³ риси.

Ìолодше покол³ннÿ в³ддзеркалює сó÷асний стан ãов³рки. Ö³ люди 
народилисÿ наприк³нц³ ÕÕ стол³ттÿ, ¿õнє мовленнÿ б³лüше зазна-
ло впливó л³тератóрно¿ мови. 

Середнє покол³ннÿ становитü своєр³дний прошарок м³æ цими 
двома в³ковими ãрóпами.

у ãов³ркаõ Покóттÿ спостер³ãаємо за динам³÷ними мовленнєви-
ми процесами на матер³ал³ вид³лениõ лексико-семанти÷ниõ ãрóп: 
заãалüн³ назви одÿãó, назви верõнüоãо одÿãó, назви пле÷овоãо одÿ-
ãó, назви поÿсноãо одÿãó, назви взóттÿ, назви ãоловниõ óбор³в, 
а такоæ назви прикрас. компоненти циõ ãрóп об’єднан³ на п³дста-
в³ сп³лüност³ ÷и близüкост³ семантики ³ водно÷ас протиставлÿютü-
сÿ баãатüма диôеренц³йними ознаками.

у лексико-семанти÷н³й ãрóп³ назв верõнüоãо одÿãó в³дзна÷аємо 
ном³нац³¿ на позна÷еннÿ верõнüоãо одÿãó з õóтра, з тепло¿ тканини.

Çна÷еннÿ ’довãий õóтрÿний верõн³й одÿã з рóкавами’ в ãов³ркаõ 
Покóттÿ репрезентóє низка лексем: коу׀жух, ׀футро, дуб׀л’онка, 
 .шуба׀
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Ном³нац³ÿ коу׀жух (ô³ксóєтüсÿ по вс³й територ³¿) позна÷ає довãий 
зимовий одÿã з барана õóтром до середини. 

коæóõ використовóютü доситü р³дко в повсÿкденномó æитт³, õ³ба 
що ó вес³лüномó обрÿд³, томó ³ ном³нац³ÿ коу׀жух арõа¿зовóєтüсÿ, за 
винÿтком, коли слово коу׀жух вæиваєтüсÿ з семантикою ’õóтрÿна 
п³дкладка ó верõнüомó одÿз³’.

у п³вденно-заõ³дн³й зон³ ãов³рок Покóттÿ ô³ксóємо ном³нац³ю 
бајба׀рак з семантикою ’одÿã типó коæóõа, але коротший’. 

По вс³й територ³¿ Покóттÿ в мовленн³ середнüоãо ³ молодшоãо 
покол³ннÿ побóтóє назва дуб׀л’онка ÿк ’дóблений коæóõ’.

основним елементом верõнüоãо одÿãó з õóтра сüоãодн³ є шóба. 
лексема ׀шуба в³дома ó зна÷енн³ ’довãий верõн³й одÿã з õóтра’ ó вс³õ 
обстеæениõ ãов³ркаõ. Длÿ пошиттÿ шóб використовóвали шкóри 
кролÿ, лисиц³, нóтр³¿, норки тощо. ф³ксóю÷и зазна÷енó назвó, ми 
виÿвили, що, ôóнкц³онóю÷и порÿд з лексемою коу׀жух, вона бóла 
менш вæиваною ó мовленн³ старшоãо покол³ннÿ, натом³стü активно 
вæиваєтüсÿ покóтÿнами середнüоãо та молодшоãо покол³ннÿ, ÿк 
³ деривати полу׀шубок, ׀шубка.

у лексико-семанти÷н³й ãрóп³ назв верõнüоãо одÿãó анал³зóємо 
назви ׀футро, фу׀терко, ÿк³ ôóнкц³онóютü то ÿк назви на 
позна÷еннÿ р³зноãо видó верõнüоãо одÿãó, то ÿк синон³м³÷н³ м³æ 
собою. На обстеæен³й територ³¿ лексема ׀футро має розширенó 
семантикó: це ³ ’коæóõ, покритий сóкном, з широким ком³ром 
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з õóтра’, ³ ’п³дкладка ó верõнüомó одÿз³’, ³ ’верõн³й одÿã типó 
кóртки’. Ç³ сл³в покóтÿн д³знаємосÿ, що ׀ôóтро ׀було і на ко׀жус’і, 
і на вата׀л’ін’і, а шче ׀мало веи׀лик’і дво׀јарусн’і ׀ґудзиекие, ׀комн’ір 
з ׀кримкоў (об.). 

Çовс³м вийшли з óæиткó так³ р³зновиди одÿãó, ÿк ôóтро, 
ôóтерко, що призвело до зникненнÿ лексем на позна÷еннÿ циõ 
реал³й. 

На Покóтт³ попóлÿрним бóло нос³ннÿ безрóкавок. 
Безрóкавний коæóшок передаєтüсÿ лексемами к’іп׀тар, 

к’иеп׀тар. к. Ìатейко зазна÷ає, що кептар є найдавн³шим 
р³зновидом õóтрÿно¿ безрóкавки. В³н бóв одно÷асно л³тн³м ³ зимовим 
одÿãом [3, 141]. На обстеæен³й територ³¿ õóтрÿн³ кептар³ баãато 
прикрашалисÿ, ¿õ носили переваæно на свÿто ÷и в нед³лю, але 
й бóли ватÿн³ кептар³ на щоденü, покрит³ тканиною. лексема 
к’іп׀тар активно вæиваєтüсÿ на Покóтт³, ÿк ³ дем³нóтив к’іп׀тариек. 

Назви ׀лејбиек, леиј׀бик в³дом³ з семантикою ’безрóкавка 
з тканини’ або ’безрóкавка на коæóс³’. 

респонденти вæиваютü назвó каца׀вејка, ÿка специô³÷на 
ôонети÷ним вар³юваннÿм (каца׀бејка, каца׀бајка каца׀вајка, 
коцу׀бејка) та лекси÷ним наповненнÿм, вæиваєтüсÿ ÿк ’безрóкавка 
на õóтр³ ÷и на ват³ або кóртка на ват³’ (див³тüсÿ таблицю 1). 
²нôорматори зазна÷аютü: Каца׀бејка на по׀добу г’і к’іп׀тар 
з ко׀жухом (об.). Каца׀вејкие ׀булие і з рука׀вамие, і без рука׀в’іў 
(Гор.).

Таблиця 1.

но-
мер 

моде-
лі

Семантична структура лексеми каца׀бејка

говірки
’верх-

ній одяг 
на хутрі 
з рукава-

ми’

’верхній 
одяг на 

хутрі без 
рукавів’

’верхній 
одяг на 

ваті з ру-
кавами’

’верхній 
одяг на 
ваті без 
рукавів’ 

1. +
Жóк., Гер., Çаб., 
орел., Дæ., Тó÷., 
кн., рóн.

2. +
Жив., Глóш., 
Пет., Гор., Топ., 
рак.

3. +
уã., коп., реп., 
Çаб.

4. + ол., Бóк., Õот.

Примітка. В³дзна÷ено ôонети÷н³ вар³анти назв: каца׀вејка 
(Гор., Вор., Топ., рак.), каца׀вајка (ол., Бóк.), каца׀бајка (Тр., Пет.), 
коцу׀бејка (Уг.).



247

На Покóтт³ семанти÷на м³кроãрóпа верõнüоãо одÿãó з тканини 
репрезентована низкою лексем пеи׀тек, сеир׀дак, жу׀пан, плашч, 
пал’׀то, буш׀лак, ку׀фајка, ׀куртка, ту׀журка та ³нш³. у ц³й 
лекси÷н³й парадиãм³ не вс³ назви ôóнкц³онóютü однаково. Статóсó 
арõа¿зм³в набóли назви сар׀дак, пеи׀тек, жу׀пан, ту׀журка тощо.

у покóтсüкомó ареал³ активно ôóнкц³онóє назва пал’׀то (уã., 
лóк. Гос., ßк., ол., Бóк., Пет., Бóдз., Ìос., Жив., реп., рак., Гор., 
Глóш., лóк., корол., Вин., Вор., ×ер., Гв., уã., ков., рóн., Гв., Бал., кн., 
Тóл., Прóт., Çад.) ÿк верõн³й одÿã довãоãо крою, пошитий з тепло¿ 
тканини. лексема пал’׀то запози÷ена з ôранцóзüко¿ мови, ôр. 
paletot ’палüто’ [1, ²V, 269; 5, ²²², 194].

На вс³й обстеæен³й територ³¿ вæиваєтüсÿ назва плашч ó зна÷ен-
н³ ’верõн³й довãий одÿã, ÿкий носÿтü весною, восени’. Назва плащ 
праслов’ÿнсüка за поõодæеннÿм, пор. *plascь ’плащ’ [1, ²V, 435].

короткий верõн³й одÿã з сóкна, що заст³баєтüсÿ на ґóдзики, або 
на замок, ó обстеæениõ ãов³ркаõ репрезентований лексемою ׀куртка 
(по вс³й територ³¿) та дем³нóтивом ׀курточка з семантикою ’кóртка 
меншиõ розм³р³в, дитÿ÷а’. 

В ãов³ркаõ Покóттÿ спостер³ãаємо ã³перо-ã³пон³м³÷нó п³дпорÿд-
ко ван³стü номен³в ó назв³ ׀куртка, ÿка є ã³перон³мом до видовиõ 
назв в³дносно матер³алó виãотовленнÿ ба׀лонова ׀куртка, сук׀н’ена 
 ,куртка׀ на׀куртка, реим’ін׀ на׀куртка, шк’ір’і׀ шк’ір’іна׀ ,куртка׀
 .куртка׀ дж’інсова׀

Синон³м³÷ний рÿд з ном³нац³єю ׀куртка óтворюютü лексеми 
кур׀дел’ка, ту׀журка.

Назва кур׀дел’ка (уã., Гос., Вор., Ст. кр.) вæиваєтüсÿ на 
позна÷еннÿ короткоãо верõнüоãо одÿãó з сóкна. В досл³дæóваниõ 
ãов³ркаõ вона р³дкоô³ксована.

Найменóваннÿ ту׀журка (рак., уã., рóн., Тл., Ст. кр., Пет., ßк.), ÿк 
³ вар³ант ׀журка (Петр.) позна÷аютü кóрткó длÿ щоденноãо нос³ннÿ. 

На територ³¿ Покóттÿ заô³ксован³ назви буш׀лак (×ер., рак., реп., 
Прóт., Бал., Жив., об., Õот., Гор., лóк., Çаб., корол., Вин., Вор., кн., 
рóн., ков., Гв., уã., ßк., кор., ол., Ìос., Ст. кр.) ó зна÷енн³ ’ãрóба 
тепла кóртка на ват³’ та ку׀фајка (вс³ обстеæен³ населен³ пóнкти) 
ÿк ’ãрóба тепла кóртка на ват³, перешита повздовæн³ми смóãами’. 

Ç ÷асом все б³лüше ó верõнüомó одÿз³ Покóттÿ спостер³ãаємо 
переõ³д традиц³йноãо вбраннÿ на одÿã заãалüноєвропейсüкоãо типó, 
що ÿскраво в³ддзеркалилосÿ в ном³нац³ÿõ. 

у мовленн³ середнüоãо ³ молодшоãо покол³ннÿ просл³дковóємо 
великó к³лüк³стü запози÷ениõ назв (ман׀то, с’ур׀тук, френч, 
комб’ін’і׀зон) на позна÷еннÿ сó÷асноãо верõнüоãо одÿãó. 

Ном³нац³ÿ ман׀то вæиваєтüсÿ з семантикою ’æ³но÷ий верõн³й 
одÿã з тканини або õóтра без наскр³зно¿ заст³бки’, запози÷ена 
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з ôранцóзüко¿ мови, пор. ôр. manteau ’плащ, палüто, манто, шинелü’, 
поõодитü в³д лат. mantellum ’покривало, плащ’ [1, ²²², 387; 5, ²², 570].

Назва с’ур׀тук передає зна÷еннÿ приталеноãо верõнüоãо одÿãó, 
що сÿãає кол³н, запози÷ена з ôранцóзüко¿ мови, пор. ôр. surtout 
’широкий верõн³й одÿã’ [1, V, 494 - 495; 5, ²²², 823].

Верõн³й одÿã типó кóртки спец³алüноãо крою довæиною ниæ÷е 
поÿса репрезентований лексемою френч, що є запози÷еннÿм 
з анãл³йсüко¿ мови french ’ôранцóзüкий’ [5, ²V, 207].

Çапози÷еннÿ з ôранцóзüко¿ мови комбіне׀зон, пор. ôр. combinai-
son ’комб³нац³ÿ; комб³незон’, що в ãов³ркаõ Покóттÿ ôóнкц³онóє ÿк 
комб’ін’і׀зон, вæиваєтüсÿ з семантикою ’костюм, ÿкий складаєтüсÿ 
з поєднаннÿ м³æ собою верõнüо¿ ÷астини одÿãó типó кóртки ³ штан³в’ 
[1, ²², 533]. 

Таким ÷ином, в õод³ анал³зó спостер³ãаємо неоднакове 
ôóнкц³онóваннÿ назв верõнüоãо одÿãó. ×имало назв в досл³дæóван³й 
лексико-семанти÷н³й ãрóп³ набóли статóсó арõа¿зм³в (бајба׀рак, 
жу׀пан, ׀пе׀тек, сеир׀дак та ³нш³), адæе вийшов з вæиткó сам одÿã, 
позна÷óваний цими ном³нац³ÿми. Натом³стü ó мовленн³ середнüоãо 
та молодшоãо покол³ннÿ з’ÿвилисÿ нов³ назви (ман׀то, с’ур׀тук, 
френч тощо) на позна÷еннÿ сó÷асноãо верõнüоãо одÿãó.

Çна÷н³ зм³ни в³дбóлисÿ ó лексико-семанти÷н³й ãрóп³ назв 
пле÷овоãо одÿãó, оск³лüки давн³ше до ¿¿ складó вõодили переваæно 
назви п³дæак³в, соро÷ок здеб³лüшоãо домашнüоãо виãотовленнÿ, ÿк³ 
нараз³ втра÷ен³, оск³лüки зам³нилисÿ ³ншими р³зновидами коôт, 
блóзок тощо. 

Ö³кавою ³ р³зноман³тною є лексика на позна÷еннÿ соро÷ок. 
Çазви÷ай, покóтсüка соро÷ка бóла довãою, вишитий край ÿко¿ 
виãлÿдав з-п³д запаски. Öей вид одÿãó покóтÿни одÿãали щоднÿ. 
Вишита соро÷ка ³ сüоãодн³ є достатнüо актóалüна в ãардероб³ 
покóтÿнина.

Покóтсüка соро÷ка в³дзна÷аєтüсÿ великим розма¿ттÿм назв. 
р³зн³ види крою, баãатство вишивки, оздобленнÿ, — все це мало 
своє найменóваннÿ 

лексема со׀рочка побóтóє в óс³õ ãов³ркаõ Покóттÿ. у ôолüклор³ 
Покóттÿ знаõодимо баãато приказок, присл³в’¿в, п³сенü, пов’ÿзаниõ 
з ц³єю ном³нац³єю, наприклад, даў бие з ׀себеи по׀сл’ідну со׀рочку 
(Ниæ., Ст. кр., уã., Вор.); ׀свойа со׀рочка ׀ближчеи до ׀т’іла (кн., 
Вор., Вин.); наро׀дитиесі ў со׀роц’:і (Вор., Вин., Бал., Ст. кр., Ниæ.); 
со׀рочку ўбие׀ралие на׀в’іворот’ абие ў׀рокие с’і неи ׀бралие (корол., 
кол., Незв., Ст. кр.). 

Соро÷ки прикрашалисÿ вишивкою, ÿка вказóвала на реã³оналüн³ 
в³дм³нност³. 
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Соро÷ка, оздоблена орнаментац³єю з ниток, тобто вишивкою, 
передаєтüсÿ анал³ти÷ними ном³нац³ÿми в’і׀шивана со׀рочка, 
вие׀шивана со׀рочка, ׀в’ішиета со׀рочка. 

у покóтсüкомó ôолüклор³ ô³ксóємо:
По дорозі щось чорніє, 
Напевно, милий мій іде.
На нім соро÷ка вишивана, 
Вона мене з ума зведе (Нов.).
На багацькім сині в³шита соро÷ка,
А на сиротині нема ні шнурочка (Ст. кр.).

у наш ÷ас в óс³õ обстеæениõ населениõ пóнктаõ ÷асто вæива-
є тüсÿ, особливо ó мовленн³ середнüоãо ³ молодшоãо покол³ннÿ, 
лексема виешие׀ванка. 

Вишита соро÷ка, в ÿко¿ ком³р ³ рóкави оздоблен³ мереæивом, 
виãовленим ãа÷ком, позна÷аєтüсÿ двома синон³м³÷ними назвами 
гач׀кована со׀рочка, коуроун׀кована со׀рочка. 

В³дзна÷ено покóтсüк³ ном³нац³¿ гап׀тована со׀рочка та ¿¿ ôоне-
ти÷ ний вар³ант гаф׀тована со׀рочка, що позна÷аютü соро÷кó, в ÿко¿ 
нанесений на полотно малюнок заштриõовóвали ниткою 

Назви рукаў׀йенка, рукаў׀йанка, рука׀в’іўка позна÷аютü соро÷кó 
з вóставками, ÿка мала широк³ рóкави, що призбирóвалисÿ вãор³ 
³ внизó, ³ бóли ãóсто зашит³ вишивкою. 
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Соро÷ка, ãóсто вишита по рóкаваõ ³ ãрóдÿõ, найменовóєтüсÿ на 
Покóтт³ ÿк гуо׀цул’с’ка со׀рочка, гуо׀цулка. Найменóваннÿ гуо׀цулка 
óтворене шлÿõом метон³м³÷ноãо переносó. 

Диôеренц³йна ознака матер³алó, йоãо ÿкост³ вплинóла на низкó 
покóтсüкиõ назв соро÷ок.

Соро÷ка, пошита ³з зр³бноãо полотна, ãрóбшоãо, ã³ршоãо за ÿк³стю, 
ÿкó æ³нки ³ ÷олов³ки одÿãали длÿ роботи, називаласÿ ׀зр’ібна 
со׀рочка (Гос., Õот., Ниæ., Ст. кр., уã., Вор., Вин., Пе÷., Çаб., рак., 
Çакр.). у ãов³ркаõ Покóттÿ траплÿєтüсÿ ôонети÷ний вар³ант цüоãо 
найменóваннÿ ׀згр’ібна со׀рочка (ßсен.-П³лüн., Çадóб., Незв., кн.). 

ознака матер³алó вплинóла на лексеми полот׀н’енка, полот 

 н’анка, ÿк³ в обстеæениõ населениõ пóнктаõ позна÷аютü полотнÿнó׀
соро÷кó (рак., Ниæ., уã., Незв., Вин., Çакр.). 

Çношена, стара, подерта соро÷ка позна÷аєтüсÿ номеном ׀дранка 
(кн., Ниæ., Вор., Çакр.). 

Бóденна довãа соро÷ка, верõ ÿко¿ бóв пошитий з ÿк³сноãо тон-
коãо полотна, а низ дото÷óвавсÿ з ãрóбоãо, ó ãов³ркаõ Покóттÿ 
позна÷аєтüсÿ словосполó÷еннÿми со׀рочка до п’ід׀точкие (кор., ×ер., 
Ниæ., Çакр.), п’ід׀точеина со׀рочка (ßк³в.). 

На Покóтт³ вæиваєтüсÿ номен ׀моршчиінка (Ниæ., Õот.), а такоæ 
словосполó÷еннÿ со׀рочка з ׀моршч’ін’ием (Ниæ.), ÿк³ позна÷аютü 
æ³но÷ó полотнÿнó соро÷кó, ãóсто з³бранó (морщенó) б³лÿ ком³ра 
³ внизó рóкав³в. 

Соро÷кó, ÿка б³лÿ ши¿ стÿãóваласÿ на ниткó, називаютü 
 .ст’еганка (ßсен.-П³лüн., коп.), що ÿвлÿєтüсÿ оказ³онал³змом׀
В³дд³єсл³вний дериват ׀ст’еганка мотивований особлив³стю виãлÿдó 
соро÷ки б³лÿ ши¿.

Ном³нац³ÿ р’і׀шена со׀рочка (Незв., Ниæ.) позна÷ає соро÷кó, 
в ÿко¿ рóкави бóли ãóсто з³бран³ ó складо÷ки.

Çаô³ксован³ назви соро÷ки зникли, оск³лüки вийшли з óæиткó 
позна÷óван³ ними реал³¿, за винÿтком ном³нац³й в’і׀шивана со׀рочка, 
вие׀шивана со׀рочка, ׀в’ішиета со׀рочка, виешие׀ванка. 

Сó÷асний р³зновид такоãо одÿãó р³знитüсÿ кроєм, матер³алом 
виãотовленнÿ, що позна÷илосÿ на ном³нац³ÿõ, зна÷на ÷астина ÿкиõ 
є запози÷еними. 

у наш ÷ас доситü попóлÿрним є леãкий æ³но÷ий одÿã з шовкó, 
атласó ÷и ³ншоãо дороãоãо матер³алó довæиною переваæно до поÿса, 
що лекси÷но реал³зóєтüсÿ в назваõ: ׀кофта, ׀кофточка, в’іт׀р’іўка, 
 .бл’узочка׀ ,блузка׀

Варто зазна÷ити, що на Покóтт³ назва в’іт׀р’іўка в³дома 
з розширеною семантикою. Надд³алектнó моделü досл³дæóвано¿ 
ном³нац³¿ моæна простеæити в таблиц³ 2.
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Таблиця 2.

но-
мер 
мо-
делі

Семантична структура лексеми в’іт׀р’іўка

говірки
’жіноча кофта’ ’легкий чоло-

вічий одяг’

’короткий 
верхній одяг 
типу куртки’

1. +
Õот., Гос., ×ер., 
кор., Жóк.

2. + Ìате¿в., рак.

3. + Çаб., кн.

Семанти÷нó м³кроãрóпó æ³но÷оãо пле÷овоãо одÿãó з рóкавами 
типó п³дæака ó ãов³ркаõ Покóттÿ репрезентóютü назви ׀кабат, 
кап׀тан, каф׀тан, ка׀танка, ׀жак’ет. 

лексема ׀кабат засв³д÷ена з семантикою ’леãкий æ³но÷ий одÿã 
типó п³дæака’, творитü сóц³лüний ареал поширеннÿ ó всüомó 
обстеæеномó реã³он³. 

В анал³зованиõ ãов³ркаõ такоæ побóтóє дериват каба׀ток, що 
втратив пестливо-здр³бн³ле зна÷еннÿ, а вæиваєтüсÿ ÿк бóдü-ÿкий 
пле÷овий леãкий æ³но÷ий одÿã. ßк засв³д÷óє з³браний матер³ал, 
обидв³ назви вæиваютüсÿ переваæно ó мовленн³ людей старшо-
ãо в³кó. 

лексеми кап׀тан, каф׀тан репрезентован³ семантикою ’п³дæак 
на ãóдзикаõ з кишенüками’. 

На п³вденномó сõод³ Покóттÿ траплÿєтüсÿ назва ка׀танка 
з семантикою ’æ³но÷ий п³дæак’. 

Найменóваннÿ ׀жа׀кет, позна÷аю÷и в обстеæениõ ãов³ркаõ 
æ³но÷ий п³дæак, повол³ в³дõодитü в розрÿд застар³лиõ. 

Семанти÷нó м³кроãрóпó ÷олов³÷оãо пле÷овоãо одÿãó типó п³дæака 
ó ãов³ркаõ Покóттÿ репрезентóютü назви ׀бл’уска, п’ід׀жак. 

Ном³нац³ÿ ׀бл’уска, ÿк ôонети÷ний вар³ант лексеми ׀блузка, 
вæиваєтüсÿ з в³дм³нним в³д л³тератóрноãо зна÷еннÿм, переваæає 
в мовленн³ старшоãо покол³ннÿ.

Àктивно вæиваною є лексема п’ід׀жак. у наш ÷ас зазна÷ена на-
зва стосóєтüсÿ ном³нац³¿ такоæ сó÷асноãо æ³но÷оãо п³дæака. 

П³дæак порÿд з штанами або сп³дницею, а ³нод³ й æилеткою 
óтворює комплект одÿãó, що передаєтüсÿ по вс³й обстеæен³й 
територ³¿ назвою кос׀т’ум. 

Назви пле÷овоãо безрóкавноãо ÷олов³÷оãо та æ³но÷оãо одÿãó, 
пошитоãо з тоншо¿ тканини, ÷и в’ÿзаноãо, в досл³дæóваниõ ãов³ркаõ 
передаютüсÿ безпосереднüо родовою назвою беизру׀каўка, ÿка 
мотивована особливостÿми крою, матер³алó, õóдоæн³ми прийомами 
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оздобленнÿ, та видовими назвами, лекси÷но реал³зованими ÿк 
 .зел’ка׀ґорсиек, кам’і׀

останн³м ÷асом репертóар назв лексико-семанти÷но¿ ãрóпи 
пле÷овоãо одÿãó в ãов³ркаõ Покóттÿ поповнивсÿ назвами на 
позна÷еннÿ б³лüш сó÷асниõ р³зновид³в ÷олов³÷оãо та æ³но÷оãо 
пле÷овоãо вбраннÿ.

Çна÷еннÿ ’плетена коôта без ком³ра й заст³бок з рóкавами, ÿкó 
одÿãаютü ÷ерез ãоловó’, ’плетена коôта на ґóдзикаõ’ передаютüсÿ 
назвою ׀свидиер. 

Найменóваннÿ гол’ф позна÷ає коôтó з високим ком³ром, ÿкий 
щ³лüно облÿãає шию.

П³дæак ÷и сведер, баãато прикрашений, довæиною вище л³н³¿ 
тал³¿ позна÷аєтüсÿ лексемою болеи׀ро.

Ном³нац³ÿ тун’і׀ка вæиваєтüсÿ з семантикою ’пле÷овий одÿã 
прÿмоãо силóетó, коротше сп³дниц³ ³ довше блóзки’. 

Деÿк³ зм³ни спостер³ãаємо ³ в лексико-семанти÷н³й ãрóп³ назв 
поÿсноãо одÿãó, кóди вõодÿтü назви на позна÷еннÿ сп³дницü, 
запасок, штан³в. 

Назва сп’ід׀ниц’і по вс³й обстеæен³й територ³¿ позна÷ає зшите 
поÿсне æ³но÷е вбраннÿ.

В³дносно матер³алó виãотовленнÿ в³дзна÷ено покóтсüк³ анал³ти÷н³ 
констрóкц³¿: пл’у׀ше(о)ва сп’ід׀ниц’і (по вс³й обстеæен³й територ³¿), 
оксам’і׀това сп’ід׀ниц’і (по вс³й обстеæен³й територ³¿), сам’і׀това 
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сп’ід׀ниц’і (Ст. кр., ол., Гос., ßк., Бóк., Пет., Ìате¿в.), струк׀сова 
сп’ід׀ниц’і (Ст. кр., уã., кор., ×ер., Гос., Вор.), сп’ід׀ниц’і сатие ׀нова 
(уã., Бор., Гос., Вин., Гор., коп., Тр.), сатиен׀кова сп’ід׀ниц’і (кор., уã., 
×ер., Гв., коп., Вор.), пар׀чева сп’ід׀ниц’і (уã., Бор., Гос., Вин., Гор., 
коп., Тр.), лиесиеч׀кова сп’ід׀ниц’і (Ст. кр., кор. ×ер., уã.), веил’׀ветова 
сп’ід׀ниц’і (Ст. кр., кор. ×ер., уã.), ׀штапеил’на сп’ід׀ниц’і (по вс³й 
обстеæен³й територ³¿), криептие׀шинова сп’ід׀ниц’і (Ст. кр., Õот., 
лóка, ßк., Пот., Гор.). 

Диôеренц³йна ознака ’зовн³шн³й виãлÿд’ лекси÷но реал³зована 
ó низц³ назв, адæе в³дносно малюнкó, зобраæеноãо на сп³дниц³, 
розр³знÿютü так³ лексеми: сп’ід׀ниц’і ў ׀хмарие (кор. ×ер., уã.), 
гарбу׀зова сп’ід׀ниц’і (кор ×ер. уã.), сп’ід׀ниц’і з пру׀тамие (уã., 
Гос.), шал’і׀нова сп’ід׀ниц’і (шал’а׀нова сп’ід׀ниц’і, ша(и)л’і׀нова 
сп’ід׀ниц’і, ша׀л’ова сп’ід׀ниц’і, шал’і׀н’іўка). 

На обстеæен³й територ³¿ виÿвлено атрибóтивне словосполó÷еннÿ 
фуст׀кова сп’ід׀ниц’і (Гос., Õот., уã.), ÿке вæиваєтüсÿ длÿ називаннÿ 
сп³дниц³, пошито¿ з тканини в кв³ти. 

На Покóтт³ носили такоæ сп³дниц³, пошит³ з тканини, з³брано¿ 
ó складки р³зноãо розм³рó. 

окремий синон³м³÷ний рÿд становлÿтü назви сп³дниц³, тканина 
ÿко¿ мала др³бн³ складо÷ки, переданий лексемами пл’іс’і׀роўка, 
пл’іс’і׀рована сп’ід׀ниц’і, ґу׀рована сп’ід׀ниц’і р’і׀шена сп’ід׀ниц’і, 
гар׀мошка. Найменóваннÿ гар׀мошка óтворене шлÿõом вторинно¿ 
ном³нац³¿, позна÷ає з³бранó в складо÷ки сп³дницю, що наãадóє 
мóзи÷ний ³нстрóмент. 

Сп³дницÿ в широк³ складки на обстеæен³й територ³¿ позна÷аєтüсÿ 
лексемою фал׀дована сп’ід׀ниц’і (Õот., уã., рак., реп., Нов., Жив., 
кор., рóн., Вор., ×ер.). 

Традиц³йна покóтсüка сп³дницÿ бóла довãою. Длÿ представницü 
середнüоãо та молодшоãо покол³ннÿ õарактерне розр³зненнÿ залеæно 
в³д довæини виробó, вид³лÿємо опозиц³йнó парó ׀довга сп’ід׀ниц’і — 
ко׀ротка сп’ід׀ниц’і (׀м’ін’і-׀йупка), залеæно в³д крою в³дзна÷аємо 
назви пр’а׀ма сп’ід׀ниц’і — сп’ід׀ниц’і на тра׀пец’ійу тощо.

Покóтÿнки носили поÿсний одÿã, що складавсÿ з двоõ полотнищ, 
з ÿкиõ одне бóло прикр³плене позадó, ³нше одÿãалосÿ спередó, або 
одноãо полотнища, обмотаноãо крóãом станó. Семанти÷нó м³кроãрóпó 
назв такоãо видó одÿãó репрезентóютü номени ׀запаска, фар׀тух, 
 ,да׀гортка, приепиен׀горбатка, об׀ ,ник׀припиенка, пеиреид׀ ,опиенка׀
 фота. Сüоãодн³ використовóютü т³лüки ôартóõ длÿ запоб³ãаннÿ׀
одÿãó в³д забрóдненнÿ, а ³нш³ назви стали арõа¿змами. 

Назва шта׀ни поширена по вс³й обстеæен³й територ³¿, виÿвиласÿ 
ст³йкою ó мовленн³ д³алектонос³¿в р³зноãо в³кó. 

Синон³м³÷ними назвами до слова шта׀ни на територ³¿ Покóттÿ 
вистóпаютü лексеми ׀сподн’і, ׀бр’укие. 
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Назви штан³в ó ãов³ркаõ Покóттÿ диôеренц³юютüсÿ за р³зними 
ознаками: ’матер³ал’, ’призна÷еннÿ’, ’кр³й’.

лексико-семанти÷на ãрóпа ’поÿсний одÿã’ в³дзна÷аєтüсÿ 
наÿвн³стю велико¿ к³лüкост³ арõа¿÷ниõ лексем, ÿк³ траплÿютüсÿ 
ó мовленн³ старшоãо покол³ннÿ. Наприклад, в покóтсüкиõ ãов³ркаõ 
ô³ксóємо видов³ назви слова шта׀ни, ном³нац³¿ кал’і׀соние (вс³ 
населен³ пóнкти Покóттÿ), ׀гач’і (׀ґач’і) (Õот., корол., ×ер., уã., рак., 
Вор., Тóл., Тр., Ст. кр., ßс.-П³л.), ׀ґац’і (Борт.), ва׀тован’і, ׀ват’ін’і 
шта׀ни (назви в³дом³ по вс³й обстеæен³й територ³¿), полотн’ін׀ки 
(Гос., Гв., Вор., уã.), ׀рајткие (реп., Õот., коп., Тр., Вор., Гор., корол., 
Пот.), гал’і׀фе, хо׀лошн’і (Тр., ßк., Õот., Тóл.), ׀порткие (Ìате¿в., Гос., 
ßк., ол., Бóк., Пет., Бóдз., Ìос., Жив., реп., рак., Гор.) та ¿¿ вар³анти 
порт’і׀ниц’і (Çаб.), порк’е׀ниц’і (Стец.) 

Найменóваннÿ рај׀тузие, ло׀с’іние, спор׀тиўн’і, ׀дж’інсов’і 
шта׀ни, ׀дж’інсие, ׀бр’ідж’і, ׀шортие в³дзна÷аютüсÿ ÷астим 
вæиваннÿм на сó÷асномó етап³. 

у лексико-семанти÷н³й ãрóп³ назв взóттÿ теæ в³дбóлисÿ динам³÷н³ 
зм³ни, що позна÷илисÿ на мовленн³ д³алектонос³¿в Покóттÿ.

На позна÷еннÿ заãалüно¿ назви взóттÿ заô³ксовано лексеми 
 т’:а, ÿк³ знаõодÿтüсÿ ó вар³антниõ ³ синон³м³÷ниõ׀обуў, ўзу׀ ,капц’і׀
в³дношеннÿõ. В активномó вæиванн³ перебóває слово ׀капц’і. Назвó 
 т’:а ôóнкц³онóє׀обуў моæна вваæати застар³лою. Номен ўзу׀
в мовленн³ молодшоãо ³ середнüоãо покол³ннÿ п³д впливом 
л³тератóрно¿ мови. 

Семанти÷на м³кроãрóпа ’старе, поношене взóттÿ’ ó досл³дæóваномó 
ареал³ репрезентóєтüсÿ монолексемами шл’апа׀ки, шкроба׀ки, 
мотивованими особлив³стю нос³ннÿ, та описовою констрóкц³єю 
ста׀р’і ׀капц’і.

Ном³нац³ÿ ׀капц’і до ׀ходу (реп., Õот., Ст. кр., уã., кор., рак., Бал., 
Вор., Ст. кр.) передає зна÷еннÿ взóттÿ, призна÷еноãо на щоденü.

На позна÷еннÿ новоãо взóттÿ вæиваютüсÿ словосполó÷еннÿ но׀в’і 
 .капц’і׀ точн’і׀св’ета, приесв’і׀ капц’і до׀ ,капц’і׀

Семанти÷на м³кроãрóпа назв високоãо шк³рÿноãо взóттÿ пред-
ставлена лексемою ׀чоботие та дериватами чоб’іт׀ки, чобо׀т’ета, 
чобо׀к’ета, чобо׀т’етка. Çдр³бн³ло-пестливе óтвореннÿ чоб’іт׀ки 
÷асто вæиваєтüсÿ на позна÷еннÿ æ³но÷иõ ÷обот³в, а такоæ дитÿ÷иõ 
÷об³т. 

В синон³м³÷ниõ в³дношеннÿõ до назви ׀чоботие перебóває 
лексема са׀пожшкие (Бал., Çад., ор., кор., рóн.). Досл³дæóвана назва 
в ãов³ркаõ Покóттÿ р³дкоô³ксована ÿк ³ дериват полуса׀пожки, óтво-
рений за допомоãою преô³кса полу- з семантикою ’æ³но÷³ ÷оботи 
з ниæ÷ою õалÿвою’. 

×оботи з³ шк³ри найменовóютüсÿ атрибóтивними слово спо лó-
÷еннÿми ׀шк’ір’ін’і ׀чоботие, шк’ір’і׀н’і ׀чоботие. 
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На Покóтт³ старше покол³ннÿ вæиває ó мовленн³ констрóкц³¿ 
бок׀сов’і ׀чоботие, бук׀сов’і ׀чоботие, ׀хромов’і ׀чоботие, що 
позна÷аютü ÷оботи, виãотовлен³ з õромó. 

До розрÿдó арõа¿зм³в налеæатü покóтсüк³ ном³нац³¿ ׀йухтов’і 
.чоботие, мотиван³ матер³алом виãотовленнÿ ׀лов’і׀чоботие, йа׀

×оботи з к³рзи ³менóютüсÿ назвами ׀к’ірзов’і ׀чоботие, к’ірза׀ки. 
у ãов³ркаõ Покóттÿ на ном³нац³ю ÷об³т вплинóв ³ спос³б 

виãотовленнÿ, заô³ксовано лексеми ׀зсуван’і ׀чоботие (лóка), 
 .чер’імие (кор., ×ер.)׀в’ібиет’і з ку׀ чоботие׀

у теплó порó ос³ннüо-веснÿноãо пер³одó носÿтü взóттÿ, що 
закриває ноãó не вище к³сто÷ки. Öей вид взóттÿ на Покóтт³ 
позна÷аєтüсÿ назвами ׀мештие, ׀мешта, ׀туфл’і. останнÿ назва менш 
вæивана, проникла в досл³дæóван³ ãов³рки п³д впливом л³тератóрно¿ 
мови. В обстеæениõ населениõ пóнктаõ вæиваютü семанти÷н³ 
дóблети зазна÷ениõ назв: ׀туфл’і || ׀капц’і || ׀мештие, ׀капц’і || 
 мештие. В сел³ копа÷инц³ Городенк³всüкоãо районó заô³ксована׀
ном³нац³ÿ штиеб׀л’етие на позна÷еннÿ тóôелü, що є запози÷еннÿм 
з ³тал³йсüко¿ мови за посередництвом рос³йсüко¿ та н³мецüко¿; ³т. 
stivaletti ’полóботки; висок³ ÷еревики, ÷об³тки’ [1, V², 475; 5, ²V, 478]. 

Семанти÷на м³кроãрóпа л³тнüоãо видó взóттÿ на обстеæен³й 
територ³¿ представлена назвами сан׀далие, босо׀н’іжшкие, ׀ шл’опанц’і.

леãке домашнє взóттÿ без каблóк³в ном³нóєтüсÿ на Покóтт³ 
назвами ׀тапочк’і (Вор., Õот., Нов., Тл., кн., коп., П³д.), ׀тапк’і 
(Вор., Õот.). 

До давнüоãо видó взóттÿ налеæатü вироби з соломи, дерева, 
шк³ри, що лекси÷но реал³зован³ назвами деиреив’ін׀ки, соломjін׀ки, 
посто׀ли. Ö³ найменóваннÿ поодиноко вæиваютüсÿ представниками 
старшоãо покол³ннÿ ³ в досл³дæóваномó ареал³ давно в³д³йшли 
в розрÿд арõа¿зм³в. 

Саморобне шк³рÿне взóттÿ позна÷аєтüсÿ лексемою посто׀ли 
(кор.,×ер., Вор., кол., кн., Слоб., коп., Сер., обер., Вос., Õот., реп., П³д.). 

лексико-семанти÷на ãрóпа ’взóттÿ’ в³дзна÷аєтüсÿ наÿвн³стю 
велико¿ к³лüкост³ арõа¿÷ниõ лексем, ÿк³ траплÿютüсÿ ó мовленн³ 
старшоãо покол³ннÿ: ׀обуў, бок׀сов’і ׀чоботие, ׀зол’і, об׀цасие, ׀коркие 
та ³нш³, проте баãато проанал³зованиõ найменóванü активно 
ôóнкц³онóютü сüоãодн³: ׀капц’і, ґума׀ки, босо׀н’іжшкие, ׀тапочкие тощо. 

Динам³÷н³ зм³ни спостер³ãаємо ³ ó лексико-семанти÷н³й ãрóп³ 
назв ãоловниõ óбор³в, ÿка вклю÷ає дв³ семанти÷н³ п³дãрóпи на 
позна÷еннÿ ÷олов³÷иõ ³ æ³но÷иõ ãоловниõ óбор³в.

Проанал³зóвавши назви ÷олов³÷иõ ãоловниõ óбор³в, спостер³ãаємо 
ÿвище переõодó баãатüоõ лексем до розрÿдó арõа¿зм³в (ба׀ран’ічка, 
па׀паха, ку׀банка тощо), так³ лексеми ³снóютü т³лüки в мовленн³ 
людей старшоãо в³кó, за винÿтком ном³нац³¿ ׀ш’епка, ÿка на протÿз³ 
тривалоãо пер³одó перебóває в активномó вæиткó. Натом³стü 
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побóтóютü нов³, переваæно запози÷ен³ назви (кар׀туз, ׀к’епка, 
па׀нама тощо). 

Доповнюютü цю семанти÷нó м³кроãрóпó заãалüновæиван³ назви 
шапок, ÿк³ розр³знÿютüсÿ залеæно в³д видó õóтра (кро׀л’еча ׀ш’епка, 
 цева׀ш’епка, пеис׀ нутр’іjеива׀ ,ш’епка׀ ракулеива׀ш’епка, ка׀ норкова׀
 ш’епка). Ö³ атрибóтивн³ словосполó÷еннÿ в³дом³ мовцÿм середнüоãо׀
та молодшоãо покол³ннÿ, на досл³дæóван³й територ³¿ не виÿвлÿютü 
просторово¿ вар³ативност³. 

Семанти÷на п³дãрóпа æ³но÷иõ ãоловниõ óбор³в вклю÷ає назви 
нам³тки та р³зниõ вид³в õóсток. 

На Покóтт³ на׀м’ітка зовс³м вийшла з óæиткó, а ¿¿ назва стала 
арõа¿змом, ÿк ³ синон³м³÷на ¿й ном³нац³ÿ пеиреи׀м’ітка (Гор., ßсен.-
П³лüн., Топ.). 

Ном³нац³ÿ о׀ч’іпок, ÿк ³ вар³ант ׀чепеиц’, позна÷аютü ãоловний 
óб³р зам³æнüо¿ æ³нки ó ôорм³ шапо÷ки, вваæаютüсÿ на Покóтт³ 
застар³лими. 

Досл³дæóю÷и æ³но÷³ ãоловн³ óбори, ми заóваæили, що на По-
кóтт³ дос³ великою попóлÿрн³стю користóєтüсÿ õóстка. Ж³нка п³слÿ 
одрóæеннÿ мала пост³йно õодити з покритою ãоловою, зараз цüо-
ãо дотримóютüсÿ т³лüки старш³. Õóсткó одÿãаютü, йдó÷и до õрамó. 
Õóстка п³дкреслює свÿтков³стü ÷и бóденн³стü одÿãó, ³нôормóє про 
статóс æ³нки. Вона вказóє на в³к æ³нки: молод³ æ³нки носÿтü св³т-
л³ õóстки, æ³нки середнüоãо в³кó — бордов³, зелен³, æовт³, а стар-
ш³ — õóстки темниõ колüор³в. П³д ÷ас постó æ³нки р³зноãо в³кó но-
сÿтü т³лüки темн³, неÿскрав³ õóстки.
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На обстеæен³й територ³¿ назва ׀фустка встóпає в семанти÷н³ 
опозиц³¿ 

в³дносно товщини (׀фустка тон׀ка / ׀фустка ׀груба), 
в³дносно з³ãр³валüниõ властивостей (׀тепла ׀фустка / хо׀лодна 

,(фустка׀
в³дносно вели÷ини (веи׀лика ׀фустка / ма׀ла ׀фустка), 
в³дносно ÷асó (׀фустка теипеи׀р’ішна / ׀фустка ׀даўна), 
в³дносно призна÷еннÿ (׀фустка до ׀св’ета / ׀фустка на ׀будние),
в³дносно розташóваннÿ (׀нижна ׀фустка / ׀верхна ׀фустка).
На покóтсüк³ ном³нац³¿ õóстки вплинóли р³зн³ мотивац³йн³ 

ознаки: 
Сп³вв³днесен³стü ³з матер³алом виãотовленнÿ (׀пухова ׀фустка, 

шеирст’і׀на ׀фустка, ׀воўн’іна ׀фустка (׀воўн’інка), ׀коцова ׀фустка 
(ко׀ц’енка), пар׀чева ׀фустка (׀фустка з пар׀чеў)).

Сп³вв³днесен³стü ³з способом виãотовленнÿ (паву׀тинка). 
Сп³вв³днесен³стü ³з зовн³шн³м виãлÿдом (׀фустка в ׀руж’і, 

 ,ки׀фустка в jаг’ід׀ ,хмарие׀ фустка в׀ ,р’емие׀фустка з качу׀
шал’і׀нова ׀фустка тощо).

Сп³вв³днесен³стü з нац³оналüною та територ³алüною ознакою 
(ту׀рец’ка ׀фустка, амеирие׀канс’ка ׀фустка (амеирие׀канка), 
ка׀надс’ка ׀фустка (кана׀д’іјс’ка ׀фустка), ׀рах’іўс’ка ׀фустка).

Сп³вв³днесен³стü з кроєм (триеу׀гол’на ׀фустка, штиериеу׀гол’на 
.фустка) тощо׀

Сп³вв³днесен³стü з розм³ром (меит׀рова ׀фустка, п’іўто׀рачка).
Взимкó на ãолов³ æ³нки, переваæно старшоãо в³кó, моæна бóло 

поба÷ити дв³ õóстки — ниæню тонкó, верõню ãрóбó.
Семанти÷нó м³кроãрóпó теплиõ (ãрóбиõ) õóсток ó ãов³ркаõ 

Покóттÿ óтворюютü ном³нац³¿: ׀пухов’а фуст׀ка, шеирст’і׀на 
фуст׀ка, ׀воўн’іна фуст׀ка, коц’е³н׀ка, ׀бита ׀фустка, шал’ 
ба׀ран’іча, ׀рах’іўс’ка ׀фустка. 

На п³вденномó сõод³ Покóттÿ траплÿютüсÿ назви шал’ ба׀ран’іча, 
шал’ ба׀ранкова з семантикою ’велика шерстÿна õóстка’.

На Покóтт³ носÿтü в’ÿзанó, ãа÷кованó õóсткó з аæóрними 
мереæивними в³зерóнками, що називаєтüсÿ паву׀тинка (Ст. кр., 
рак., лóк., Тóл., Гор., рóн., Õот., ßк., Пет., Нов., кор.). 

Ç óст респондент³в дов³дóємосÿ, що бóли õóстки свÿтков³, 
невелик³ за розм³ром, виãотовлен³ з тоншо¿ тканини, ¿õ називали 
амеирие׀канс’к’і ׀фусткие, амеирие׀канкие. Покóтсüк³ æ³нки мали 
замилóваннÿ такими õóстками. Св³д÷еннÿм цüомó є велика к³лüк³стü 
назв в³дносно малюнкó на õóстц³, що є доказом високо¿ мовотвор÷о¿ 
спромоæност³ нос³¿в ãов³рок Покóттÿ. Вид³лÿємо так³ семанти÷н³ 
рÿди назв залеæно в³д тоãо, ÿка ознака лÿãла в основó називаннÿ: 
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1. Назви, óтворен³ в³д назв рослин (особливо кв³т³в): ׀фустка 
в ׀руж’і, ׀фустка в ׀кв’ітие, ׀фустка в ׀братчиекие, ׀фустка 
в пол’і׀тиечку, ׀фустка в ׀макие, ׀ фустка в ׀колос, ׀фустка в ко׀лос’і, 
 фустка׀ ,(л’іjа׀синон³м л’і) л’іjу׀фустка в л’і׀ ,шинку׀фустка в кон’у׀
в кон׀вал’іjу, ׀фустка в ро׀машкие, ׀фустка у в’і׀ночкие.

2. Назви, óтворен³ в³д назв кóщ³в, дерев, ôрóкт³в, ово÷³в, ÿã³д: 
 фустка׀ ,р’ішок׀тр’існутиеj го׀ фустка в׀ ,жолуд’і׀ фустка в׀
в ду׀бовиеj лиес׀точок, ׀фустка в ׀jагодие, ׀фустка в jаг’ід׀ки, 
 фустка׀ ,аґриес׀ фустка в׀ ,жиние׀фустка в о׀ ,ки׀’фустка в виешеин׀
в ма׀линку, ׀фустка в о׀ґуркие, ׀фустка в ог’і׀рочкие.

3.Назви, пов’ÿзан³ з т³лом людини: ׀фустка в ׀пал’чиекие (синонім 
.ц’а׀пал’чиекие), фустка в сеир׀

4.Назви, пов’ÿзан³ з ÿвищами природи (׀фустка з ׀сонцеим, 
.(капку׀ фустка в׀ ,дощиек׀ фустка в׀ ,хмарие׀ фустка в׀

у покóтсüкиõ селаõ такоæ каæóтü ׀фустка в го׀рошок, ׀фустка 
в му׀тил’, ׀фустка в ланц (синон³м ланц) (це є велика õóстка 
з ôрензл³ми, на ÿк³й зобраæений малюнок сõоæий на ланцюã), 
 ,ки׀’фустка в криевул׀ ,ромб’ік’і׀ фустка в׀ ,рону׀фустка в ко׀
 .вера (така õóстка мала баãато закрó÷ениõ л³н³й)׀фустка в ро׀

Нац³оналüна ознака лÿãла в основó ном³нац³й амеирие׀канс’к’а 
 ׀надс’ка׀канка, ÿк ми óæе зазна÷али, а такоæ ка׀фустка, амеирие׀

фустка, кана׀д’іјс’ка ׀фустка, ׀пол’с’ка ׀фустка, ту׀рец’ка ׀фустка, 
синон³мом останнüо¿ вистóпає констрóкц³ÿ ׀фустка з качу׀р’емие 
 .(чуриекамие׀качурамие, ка׀)

На позна÷еннÿ ôóстки в кв³ти ³снóютü назви шал’а׀нова 
 ,фустка׀ нова׀фустка, шиел’і׀ л’ова׀фустка, ша׀ нова׀фустка, шал’і׀
шал’і׀н’іўка. Так³ лексеми траплÿютüсÿ ó мовленн³ старшиõ людей. 

у теплó порó носили тонк³ õóстки. На позна÷еннÿ тонко¿ б³ло¿ 
л³тнüо¿ õóстки ô³ксóємо ном³нац³¿ пла׀ток (уã., ßк., Ст. кр., Вин.), 
пла׀тина (уã., Ìост., Тр., ×ер.), пла׀тинка (Ìате¿в., уã., Гос.). 

у ãов³ркаõ Покóттÿ в³дзна÷ено найменóваннÿ ко׀синка, ра׀з’іўка, 
га׀з’іўка з семантикою ’бóденна тонка õóстка, ÿкó носÿтü переваæно 
вл³ткó’.

Назва ко׀синка (поширена по вс³й територ³¿) позна÷ає невеликó 
тонкó õóсткó ³ ÷отирикóтно¿, ³ трикóтно¿ ôорми. 

Назва ра׀з’іўка (Вин, уã., Ст. кр., Вор., ×ер., Гос.), ймов³рно, 
мотивóєтüсÿ тим, що залеæно в³д ниæ÷о¿ ÿкост³ тканини, з ÿко¿ вона 
бóла виãотовлена, ¿¿ одÿãали к³лüка раз (або õóстка на один раз). 

Õóстка з тонко¿ прозоро¿ тканини найменовóваласÿ лексемами 
га׀з’іўка, га׀з’івочка, ׀газова ׀фустка (×ер., лóк. Гос., ßк., ол., Бóк., 
Пет., Бóдз., Ìос., Жив., реп., рак., Гор., лóк., корол., Вин., Вор., уã., 
рóн., Гв., Бал., кн., Тóл., Прóт., Çад.). 
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Споради÷но на територ³¿ Покóттÿ вæиваютüсÿ назви па׀вунка 
(Тó÷., Бал., Гор.), па׀вунка шал’і׀нова (Тó÷.), ÿк³ репрезентóютü 
зна÷еннÿ ’велика кв³т÷аста õóстка’. 

Ном³нац³ÿ пок׀ривало (Тó÷., Бал., Гор., орел., ßсен.-П³лüн.) 
в³дома на Покóтт³ такоæ ÿк велика õóстка в кв³ти, мотивована 
призна÷еннÿм.

отæе, проанал³зóвавши æ³но÷³ ãоловн³ óбори, ба÷имо, що 
ваæливим ãоловним óбором бóла ³ є õóстка, ÿка, залеæно в³д 
колüорó, ôóнкц³онóваннÿ, призна÷еннÿ, розм³рó, мала р³зн³ назви, 
зна÷нó ÷астинó ÿкиõ ³ дос³ ô³ксóємо на обстеæен³й територ³¿. Про 
ном³нац³¿ о׀ч’іпок, ׀чепеиц’, на׀м’ітка ми д³зналисÿ т³лüки з óст 
старшиõ людей, вони вæе в³д³йшли в розрÿд арõа¿зм³в. 

В наш ÷ас великою попóлÿрн³стю покóтÿнок користóєтüсÿ 
ãоловний óб³р з м’ÿко¿ тканини без окола й козирка (р³дше йоãо 
носÿтü ÷олов³ки), переданий назвою беи׀рет та вар³антом беи׀ретка. 
лексема бе׀рет в³дома в сó÷асн³й óкра¿нсüк³й мов³, в ³ншиõ 
слов’ÿнсüкиõ моваõ, ÷ерез рос³йсüкó ³ заõ³днослов’ÿнсüк³ мови 
запози÷ена з ôранцóзüко¿ ³, моæливо, ³тал³йсüко¿ мови, пор. ôp. 
beret ’басксüка шапка’, ³т. beretta ’ковпак’ [1, ², 174].

у лексико-семанти÷н³й ãрóп³ назв прикрас, вид³лÿю÷и к³лüка 
семанти÷ниõ м³кроãрóп: назви прикрас ãолови, назви прикрас вóõ, 
назви прикрас ши¿ та ãрóдей, назви прикрас рóк, назви прикрас 
одÿãó, спостер³ãаємо ó коæн³й динам³÷н³ зм³ни.

Ì³кроãрóпа прикрас ãолови вклю÷ає назви, ÿк³ õарактеризóютüсÿ 
одно÷асно ³ прикрашаннÿм, ³ призна÷еннÿм: в’і׀нок, в’і׀ночок, 
ч’іл’׀це, по׀зл’ітка, ׀стончка (׀стоншка), ׀л’ента, ׀л’енточка, ׀бинда 
 ,шпил’ка׀ ,(бант’ік׀) бантиек׀ ,пл’ітка׀л’ітка, по׀уп ,(бленда׀)
.шпилеичка׀

Прикраса з кв³т³в (÷асом штó÷ниõ) ³ т. ³н., сплетениõ в коло, ÿкою 
зви÷айно прикрашаютü ãоловó, ³менóєтüсÿ ó покóтсüкиõ ãов³ркаõ 
лексемою в’і׀нок (ó вс³õ обстеæениõ ãов³ркаõ) та дем³нóтивом 
в’і׀ночок. Назва ві׀нок праслов’ÿнсüкоãо поõодæеннÿ, пор. псл. *viti, 
в³дома в сõ³днослов’ÿнсüкиõ моваõ [1, ², 400]. 

Слово ׀лента вæиваєтüсÿ ó мовленн³ д³алектонос³¿в середнüоãо, 
молодшоãо в³кó, а назви ׀стончка (׀стоншка), ׀бинда (׀бленда) 
вæиваютüсÿ ó мовленн³ людей старшоãо в³кó.

Вплетена в коси на зразок стр³÷ки смóæка тканини або ÷ервона 
вол³÷ка ³ т. ³н. найменовóваласÿ в ãов³ркаõ Покóттÿ ÿк уп׀л’ітка (уã., 
Жóк., Ст. кр.), по׀пл’ітка (ßс.-П³л., Незв., Гер.). Çазна÷ен³ назви на 
обстеæен³й територ³¿ повол³ в³дõодÿтü в розрÿд арõа¿зм³в. 

Поширеними ó покóтсüкиõ ãов³ркаõ є лексема ׀шпил’ка та 
дем³нóтив ׀шпилеичка (Вор., Õот., Бор., реп., ×ер., уã., Çаã. Ст. кр., 
Стец.) на позна÷еннÿ прикраси ó виãлÿд³ велико¿ прÿмо¿ ãолки, ÷и 



260

заãострено¿ пали÷ки длÿ заколюваннÿ волоссÿ, р³дко длÿ прикраси 
одÿãó, моæе бóти оздобленою дороãоц³нним кам³ннÿм ÷и орнаментом. 

Прикраси длÿ вóõ в³дзна÷аютüсÿ р³зноман³тн³стю ôорм, мате-
р³ал³в виãотовленнÿ. Їõ вироблÿли з м³д³, ср³бла, золота з додаван-
нÿм кам³нц³в ÷и без ниõ. 

у ãов³ркаõ Покóттÿ вóшн³ прикраси ³менóютüсÿ лексемами 
 .ки׀ки, коугут׀кул’чиекие, коўт׀

Ì³кроãрóпа ’прикраси ши¿ та ãрóдей’ в обстеæениõ нами ãов³ркаõ 
представлена лексемами ко׀рал’і, ׀перлие, ׀перлиекие, па׀ц’орк’иі, 
ґеир׀дан, ׀сил’інка, ׀плет’інка, ׀тканка, ду׀катие, меин׀тел’і, ׀чешкие.

Дом³нантою є назва ко׀рал’і (кор., уã., ×ер., Çаã., Пал., Гер., 
Õот., ост., Бор., Нез., ßс.-П³л., реп., рак., Стец., ус., Бóд., Бел., Дæ.) 
з семантикою ’бóдü-ÿке намисто’, ’велике, ваæке намисто переваæно 
÷ервоноãо колüорó з дерева, скла та ³н.’ 

Слово ко׀рал’і активно ôóнкц³онóє в наш ÷ас, незваæаю÷и на 
те, що óдосконалиласÿ теõн³ка виробництва цüоãо видó прикрас, 
зб³лüшилисÿ р³зновиди матер³ал³в тощо.

Ном³нац³ÿ меин׀тел’і спор³днена з назвою ׀менталь, запози÷еною 
з полüсüко¿ мови, п. [mental] ’медалü’, [mentalik] (зменш.) виникло 
внасл³док видозм³ни слова, що в³дпов³дає óкр. ме׀даль [1, ²²², 437].

Длÿ слова ׀чешкие деривац³йною базою стало найменóваннÿ [чех] 
’старовинна ср³бна або золота монета’, що виникло метаôори÷ним 
шлÿõом ÷ерез назвó чех ’представник основноãо народó ×еõ³¿’ [1, 
V², 314].

На Покóтт³ носили медалüйони з тисненими ô³ãóрами свÿтиõ, 
ÿк³ швидше назвемо обереãи, ан³æ прикраси. Ö³ реал³¿ ³менóвалисÿ 
назвами ׀хрестиек (ó вс³õ обстеæениõ ãов³ркаõ), меи׀далиек (Õот., 
Бор., уã., Ст. кр.), ׀ментеилиек (Пал., Ст. кр., Гост.). 

Ном³нац³ÿ ׀хрестиек поõ³дна в³д слова хрест, що ÷ерез 
посередництво старослов’ÿнсüко¿ мови запози÷ене з ãрецüко¿; ãр. 
Хрίотос ’Õристос, бóкв. помазаник’ [1, V², 209]. 

Номен медаль׀йон запози÷ено з ôранцóзüко¿ мови; ôр. medaillon 
поõодитü в³д ³т. medaglione ’медалüйон’ [1, ²²², 427]. 

у наш ÷ас покóтÿни носÿтü прикраси ³ з дороãоц³нниõ метал³в.
Ном³нац³ÿ кол’׀йе позна÷ає намисто, основа ÿкоãо виãотовлена 

най÷аст³ше з дороãоц³нноãо металó, оздоблена коштовним кам³ннÿм. 
Çазна÷ена назва ôóнкц³онóє серед д³алектонос³¿в середнüоãо, 
молодшоãо покол³ннÿ. Етимолоãи зазна÷енó назвó вваæаютü 
запози÷еннÿм з ôранцóзüко¿ мови; ôр. collier ’намисто; нашийник, 
õомóт’ виводитüсÿ з лат. collare ’вид кайдан³в на ши¿; нашийник’, 
що поõодитü в³д ³м. collum ’шиÿ’ [1, ²², 527].

Прикраса з металó, що має виãлÿд рÿдó з’єднаниõ м³æ собою 
к³лецü, лекси÷но реал³зóєтüсÿ ó назваõ ׀цепочка, це׀почка. 
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Семанти÷на м³кроãрóпа прикрас рóк ó ãов³ркаõ Покóттÿ не є 
÷исленною. Покóтÿни мало оздоблювали палüц³ рóк, зап’ÿстÿ. 

Прикраса палüц³в рóк ó виãлÿд³ к³лüцÿ, виãотовленоãо з золота, 
ср³бла, м³д³ тощо, ÷асом оздобленоãо дороãоц³нним кам³ннÿм, 
³менóєтüсÿ лексемою ׀перстеин’ (по вс³й обстеæен³й територ³¿) та 
дериватами пеирс׀тениек (ост., Вор., Õот., Стец., Гер., Бор., реп., уã., 
Çаб., рак., Бал., ×ер., Дæ.), пеирстеи׀нец’ (Ст. кр., уã.), пеирсту׀нец’ 
(ост.), пеирсте׀нина (Ст. кр., уã., Гос.).

у ôолüклор³ Покóттÿ знаõодимо:
Ой кувала зозуленька, сіла на коренець,
Казав милий, що ми купить золотий перстенецü (Ст. кр.).

Ішов любчик в полонину з білими вівцями,
забрав мою перстенинó з трьома камінцями (Ст. кр.).
Ном³нац³ÿ ׀перстеин’ поõодитü в³д слова перст, пор. псл. pьrstь 

’палецü’ [1, ²V, 354].
у синон³м³÷ниõ в³дношеннÿõ з лексемою ׀перстеин’ перебóває 

назва кол’׀цо (ост., Бал., Бор., Ст. кр., рак. Вор., Õот., реп., кор., 
Çаã., Пал., ×ер., уã.). 

На Покóтт³ виÿвлено так³ види перстенÿ: об׀ручка (в³н÷алüний 
перстенü) (Вор., Õот., Гер., Бал., ×ер., кор., уã.), пеи׀чатка (в óс³õ 
обстеæениõ ãов³ркаõ). 

у наш ÷ас на Покóтт³ найменóваннÿ пеи׀чатка, ÿк ³ кол’׀цо 
вæиваютüсÿ переваæно ó мовленн³ середнüоãо та молодшоãо 
покол³ннÿ. 

Таким ÷ином, досл³дæóю÷и ном³нац³¿ вбраннÿ покóтÿн, заóваæóємо 
переõ³д традиц³йноãо одÿãó на одÿã заãалüноєвропейсüкоãо типó, що 
ÿскраво в³ддзеркалилосÿ в ном³нóванн³. Ç розвитком сóсп³лüства 
зм³нюєтüсÿ мода, з’ÿвлÿютüсÿ нов³ тканини. ßкщо ран³ше одÿã 
виãотовлÿли здеб³лüшоãо ³з сóкна та домотканоãо полотна, то нин³ 
виб³р тканин длÿ пошиттÿ модноãо одÿãó набаãато ширший. кр³м 
натóралüниõ матер³ал³в, використовóютü баãато штó÷ниõ тощо. 
Çм³нюєтüсÿ ôасон ³ довæина одÿãó. Все це позна÷илосÿ на ном³нац³¿ 
одÿãó, взóттÿ, ãоловниõ óбор³в, прикрас, ÿк³ ÷асто сóпроводæóютüсÿ 
зм³ною семантики лексем, перенесеннÿм назви на ³нш³ предмети 
одÿãó, а то й ц³лковитим зникненнÿм ÿк реал³¿, так ³ назви. ×асом 
в ãов³ркаõ Покóттÿ спостер³ãаємо паралелüне вæиваннÿ стариõ ³ новиõ 
назв.
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ПЕрЕл²к  
оБСТЕЖЕНиÕ НÀСЕлЕНиÕ ПуНкТ²В ПокуТТß

1. Бал. — Балинц³ Снÿтинсüкий район; 
2. Бор. — Бортники Тлóмацüкий район; 
3. Бóк. — Бóк³вна Тлóмацüкий район; 
4. Вин. — Виноãрад коломийсüкий район; 
5. В³лüш. — В³лüшаницÿ Тисменицüкий район; 
6. Вор. — Ворона коломийсüкий район; 
7. Гв. — Гв³здецü коломийсüкий район; 
8. Гер. — Герасим³в Тлóмацüкий район;
9. Глóш. — Глóшк³в Городенк³всüкий район; 
10. Гор. — Городенка; 
11. Гос. — Гост³в Тлóмацüкий район; 
12. Дæ. — Дæóр³в Снÿтинсüкий район; 
13. Жив. — Жива÷³в Тлóмацüкий район; 
14. Жóк. — Жóкотин коломийсüкоãо районó;
15. Çаб. — Çаболот³в Снÿтинсüкий район; 
16. Çаã. — Çаãайп³лü коломийсüкий район; 
17. Çадóб. — Çадóбр³вц³ Снÿтинсüкий район; 
18. Çакр. — Çакр³вц³ коломийсüкий район; 
19. клóб. — клóб³вц³ Тисменицüкий район; 
20. кн. — кнÿæе Снÿтинсüкий район; 
21. кол. — коломиÿ;
22. коп. — копа÷инц³ Городенк³всüкий район; 
23. кор. — корш³в коломийсüкий район; 
24. корол. — корол³вка Тлóмацüкий район;
25. Ìарк. — Ìарк³вц³ Тисменицüкий район; 
26. лóка — лóка Городенк³всüкий район; 
27. Ìате¿в. — Ìате¿вц³ коломийсüкий район;
28. Ìил. — Ìилóваннÿ Тисменицüкий район; 
29. Ìос. — Ìостище Тлóмацüкий район; 
30. Незв. — Незвисüко Городенк³всüкий район; 
31. Ниæ. — Ниæн³в Тлóмацüкий район; 
32. Нов. — Новосел³вка Городенк³всüкий район; 
33. об. — обертин Тлóмацüкий район; 
34. ол. — олеша Тлóмацüкий район; 
35. орел. — орелецü Снÿтинсüкий район; 
36. Пал. — Палаãи÷³ Тлóмацüкий район; 
37. Пет. — Петр³в Тлóмацüкий район; 
38. Пе÷. — Пе÷ен³æин коломийсüкий район; 
39. П³дв. — П³двисоке Снÿтинсüкий район;
40. Поã. — Поãонÿ Тисменицüкий район; 
41. Пот. — Пото÷ище Городенк³всüкий район; 
42. Прóт. — Прóт³вка Снÿтинсüкий район; 
43. рак. — раковецü Городенк³всüкий район; 
44. реп. — репóæинц³ Городенк³всüкий район; 
45. рóн. — рóнãóри коломийсüкий район; 
46. Ст. кр. — Стар³ кривотóли Тисменицüкий район; 
47. Стец. — Стецева Снÿтинсüкий район; 
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48. Тисм. — Тисменицÿ; 
49. Тл. — Тлóма÷; 
50. Топ. — Топор³вц³ Городенк³всüкий район;
51. Тр. — Тро¿цÿ Снÿтинсüкий район;
52. Тóл. — Тóлóк³в Снÿтинсüкий район;
53. Тó÷. — Тó÷апи Снÿтинсüкий район;
54. уã. — уãорники коломийсüкий район; Õом. — Õом’ÿк³вка Тисменицüкий 

район; 
55. Õот. — Õотимир Тлóмацüкий район; 
56. ×ер. — ×еремõ³в коломийсüкий район; ×орн. — ×орнол³зц³ Тисменицüкий 

район; 
57. ßк. — ßк³вка Тлóмацüкий район;
58. ßс.-П³л. — ßсен³в-П³лüний Городенк³всüкий район.
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христина наГорняк

ПОКУтсЬКИЙ НаРОдНИЙ стРІЙ  
КІНЦЯ ХІХ — ПОчатКУ ХХ ст. 

Прикраси та доповнення
Доповненнÿ до одÿãó (поÿси, сóмки, калитки) та прикраси в³-

д³ãравали ваæливó ролü ó стро¿ покóтÿн. Öе, власне, т³ складов³ 
÷астини без ÿкиõ не моæе бóти завершений стр³й, бо разом ³з ãо-
ловним óбором ³ взóттÿм вони завершóютü ³ творÿтü композиц³й-
нó ц³л³сн³стü, тобто, повний одÿãовий комплекс. Вони вказóвали на 
соц³алüний стан, естети÷ний смак нос³¿в, р³венü теõн³÷ниõ ³ вироб-
ни÷иõ досÿãненü сóсп³лüства. 

окрійками п³дпер³зóвалисÿ óс³: ÷олов³ки й æ³нки, õлопц³ й д³в-
÷ата. ×олов³ки й õлопц³ зав’ÿзóвали окр³йкó збокó ³ к³нц³ звисали 
майæе до кол³н. Ж³нки й д³в÷ата п³дпер³зóвалисÿ так, щоб не спа-
дала ãорботка{ãобортка}. окр³йка ó æ³нок бóла довшою ³ нею обмо-
тóвалисÿ ó к³лüка шар³в. На к³нцÿõ окр³йки мали тороки. у ÷олов³-
÷иõ окр³йкаõ на к³нц³ торок³в деколи дороблÿли малесенüк³ кити÷ки. 
у æ³но÷иõ — теæ, але бóли й так³, що зам³стü кити÷ок оздоблюва-
ли тороки красиво зробленими р³зноколüоровими кóлüками — кó-
тасами, кóтасиками. особливо так³ к³нц³ окр³йок є õарактерними 
длÿ коломийщини та Тлóма÷÷ини. 

Деÿк³ баãат³ ґазди поваæноãо в³кó зам³стü окр³йок носили шк³рÿ-
н³ череси. Їõ зазви÷ай, виãотовлÿли ãóцóлüсüк³ майстри. ×ерес бóв 
шириною десü 16 - 18см. В³н мав внóтр³шн³ кишенüки, де збер³ãа-
ли ãрош³, пап³рц³ — «зап³рки» на кóриво, тютюн та ³нш³ ре÷³. ×е-
рес защ³павсÿ на прÿæки. Ìоãла бóти одна велика прÿæка, або дв³ 
менш³, ³нколи нав³тü три, але ще менш³. ×асто ÷ереси бóли нав³тü 
«поцÿткован³». Öе вваæалосÿ ґонором длÿ с³лüсüкоãо ґазди (рис. 1.).

Не менш ваæливим доповненнÿм до одÿãó ó покóтÿн вваæа-
лисÿ сóмки. ×олов³÷³ юõтов³ сóмки «тобівки» на Покóтт³ мали 
поширеннÿ на територ³¿, що меæóє з Гóцóлüщиною. Ö³ плоск³ не-
велик³ сóмки носили на довãомó паскó ³ пом³щали в ниõ так³ ре÷³ 
³ предмети, котр³ бóли необõ³дн³ в дороз³ (тютюн, люлüка, кресало 
тощо). Водно÷ас тоб³вки слóæили, обов’ÿзковим доповненнÿм до 
÷олов³÷оãо одÿãó. Правда, покóтсüк³ тоб³вки бóли менш оздоблен³, 
тóт р³дше застосовóвали метал, н³æ ó сóс³дн³й Гóцóлüщин³ (рис. 2.).

Ще одним доповненнÿм до ÷олов³÷оãо костюма на Покóтт³ бóла 
сóмка-дзьобанка (дзюбенка) — леãка полотнÿна торбина, ÿкó носи-
ли здеб³лüшоãо на коломийщин³. Досл³дник народноãо побóтó ко-
ломийщини Ì. Сав÷óк в³дзна÷ає: «ймов³рно, дзюбенки використо-
вóвали доти, доки не з’ÿвилисÿ шк³рÿн³ ÷ерезпле÷н³ сóмки — таш-



265

ки, табали, шебети тощо» [4]. у дзюбенкаõ носили ¿æó, кресало та 
люлüкó, др³бн³ ре÷³. Вийшли вони з óæиткó в 1940-õ рокаõ. В од-
н³й ³з коломийок сп³ваєтüсÿ: 

Горе томó ÷олов³ков³, шо с³ пропива¿,
Пропив люлüкó та й дзюбенüкó, та с³в та й дóма¿. 
Пропив люлüкó та дзюбенüкó, та й дóма¿ дóмкó,
À ÿк би то в³кóпити дзюбенüкó та й люлüкó.

(с. Великий клю÷³в)

особливо широко використовóвалисü на Покóтт³ сóмки — биса-
ги (бесаãи) — це подв³йна торба, ÿка складаєтüсÿ з двоõ бисаæок, 
ÿк³ перекидаютü ÷ерез пле÷е: однó спередó — дрóãó ззадó. В н³й 
роблÿтü попере÷ний розр³з, ÿкий стÿãóютü шнóрком завдовæки до 
1,5 м ³ завширшки до 0, 54 м. Бисаãи завдаютü соб³ на пле÷³ ³ несóтü, 
або кладóтü на конÿ перед с³длом. Çа композиц³йним р³шеннÿм орна-
ментó тканинó в³дносÿтü до, так званиõ «бесагових тканин». В³д-
м³нност³ ó вибор³ орнаментó зóмовлен³ призна÷еннÿм, р³зним спо-
собом ношеннÿ, видом матер³ал³в та ³н., але орнамент óтворюєтüсÿ 
завдÿки р³зним ниткам основи ³ п³дтканнÿ, в резóлüтат³ ÷оãо ôор-
мóєтüсÿ кл³тина. Т÷óтü тканинó з ãрóбо¿ коноплÿно¿ або вовнÿно¿ 
прÿæ³. Бисаãи використовóвали й ó вес³лüн³й обрÿдовост³: ó вес³лü-
номó õод³ староста йшов ³з бисаãами попередó молодиõ, а молодий 
з дрóæбами, скликаю÷и ãостей на вес³ллÿ, везли на конÿõ бисаãи, 
наповнен³ кала÷ами й ãор³лкою. Çразки бисаã збер³ãаютüсÿ ó ко-
ломийсüкомó та Городенк³всüкомó етноãраô³÷ниõ мóзеÿõ. (рис. 3.).

Ç тонко¿ юõти в кóтаõ ³ коломи¿ виãотовлÿли в XIX — ² по-
ловин³ XX стол³ттÿ калитки длÿ збер³ãаннÿ ãрошей, що ôормою 
наãадóвали маленüк³ торбинки, стÿãнен³ ó верõн³й ÷астин³ рем³н-
цем. Їõ переваæно оздоблювали ãаптованими смóæками з трикóт-
ник³в, ромб³в, крóæе÷к³в або кв³тковими мотивами.

Таким ÷ином, попри ³снóваннÿ шк³рÿниõ сóмок, ÷аст³ше вæи-
валисÿ сóмки з тканини, бо бóли б³лüш вм³стим³ш³ ³ практи÷н³ш³. 
Томó, зазви÷ай, ¿õ використовóвали в домашнüомó ãосподарств³. 
Традиц³ÿ оздобленнÿ шк³рÿниõ вироб³в на Покóтт³ ãрóнтóваласÿ 

Рис. 1. види декорування поясів-«чересів», набиванням металевих цвяшків 
городенківщина, серед. хх ст. 
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на повторенн³ к³лüкоõ мотив³в виконаниõ тисненнÿм, аæóрним ви-
р³зóваннÿм, набиваннÿõ цвÿшк³в, апл³кац³єю, шк³рою, ãаптóван-
нÿм та ³ншими засобами. 

Ваæливим ³ нев³д’ємним компонентом народноãо æ³но÷оãо одÿ-
ãó (в менш³й м³р³ ÷олов³÷оãо) бóли прикраси. Вони п³дкреслюва-
ли ³ посилювали õóдоæню виразн³стü æ³но÷оãо костюма, водно÷ас 
виконóвали, протÿãом в³к³в, традиц³йнó заõиснó ôóнкц³ю. Çа спо-
собом одÿãаннÿ основнó типолоã³÷нó катеãор³ю становлÿтü начіпні 
прикраси. До ниõ налеæатü намиста, коралі, згарди, таляри, брас-
лети, сережки та ³нш³. у свою ÷ерãó ц³ прикраси д³лÿтüсÿ за спо-
собом ношеннÿ на ÷отири типолоã³÷ниõ п³дãрóпи: головні, нашийні 
й нагрудні, поясні та для рук [2 ] . Такоæ ¿õ моæна диôеренц³ю-
вати в залеæност³ в³д матер³ал³в з ÿкиõ вони виãотовлен³, що ви-
стóпаютü окремо або доповнюютü один одноãо; вироби ³з дороãо-
ц³нниõ ³ нап³вдороãоц³нниõ метал³в, коштовноãо кам³ннÿ, скла, ко-
рал³в, б³серó, смалüти. 

Прадавнüою традиц³єю на укра¿н³ вваæалосÿ використаннÿ рос-
лин, перш за все кв³т³в та листÿ, ÿк прикрас. Дикоросл³ та садов³ 
æив³ кв³ти — óлюблена, повсюдно поширена прикраса длÿ волос-
сÿ в óкра¿нсüкиõ д³в÷ат. Їõ закр³плювали на волосс³, втикали п³д 
õóсткó в бóденü, а особливо ó свÿто. Найб³лüшою попóлÿрн³стю 
користóвалисü ÷ервон³ маки, ÷орнобривц³, малüви, роæ³, ромашки, 
барв³нок, безсмертник, а восени — æорæини р³зниõ колüор³в. кв³-
ти приваблювали своєю св³æ³стю та соковит³стю, дóõмÿн³стю, а та-
коæ бóли символом краси, молодост³, ÷ар³вност³ — такиõ баæаниõ 
рис длÿ коæно¿ д³в÷ини. Ç кв³т³в плели в³нки. у в³нкаõ ¿õ компо-
нóвали в певномó порÿдкó: велик³ за розм³ром ³ ÿскрав³ в колüо-
р³ — ÷ервон³, роæев³, æовт³ (маки, малüви, æорæини) розм³щóва-
ли на певн³й в³ддал³ однó в³д одно¿, а м³æ ними впл³тали др³бн³ш³ 
(волошки, ромашки, барв³нок). 

Рис. 2. Сумка-«тобівка».  
Коломийщина, серед. хх ст.

Рис. 3. Типи сумок-«бесаги».  
городенківщина, поч. хх ст.  
з колекції гЕìП
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Поширеним матер³алом, з ÿкоãо виãотовлÿлисü прикраси, бóли 
вовнÿн³ нитки. Поôарбован³ в ÿскрав³ ÷ист³ колüори, нитки заõо-
плювали твор÷ó óÿвó рóкод³лüницü насамперед колüором, ворсис-
тою ôактóрою, об’ємн³стю. Ç вовнÿно¿ прÿæ³ «вол³÷ки» на Гóцóлü-
щин³ ³ Покóтт³ виãотовлÿли прикраси длÿ волоссÿ. Пасмом прÿæ³, 
най÷аст³ше ÷ервоноãо, оранæевоãо або æовтоãо колüор³в обпл³тали 
заплетен³ коси в спос³б, що наãадóє петелü÷астий шов, при цüомó 
зовн³шн³й край коси завершóвавсÿ орнаменталüним, зóб÷астим кон-
тóром, збаãа÷óю÷и декоративне оôормленнÿ за÷³ски. На потилиц³ 
прив’ÿзóвали ще пасма вовни, ÿк³ попереднüо старанно роз÷³сóва-
ли, щоб надати ¿м б³лüшо¿ об’ємност³. Ö³ пасма (нитки) закривали 
шию ззадó ³ спадали на пле÷³, виконóю÷и ролü ³ наспинно¿ прикра-
си. ²нод³ вони ще доповнювалисÿ стр³÷ками. Вовнÿн³ нитки ³ пасма 
прÿæ³ використовóвали томó, що вовна — за народними в³рóван-
нÿми — це символ баãатства ³ обереã в³д злоãо ока.

Прикраси в æ³но÷омó стро¿ Покóттÿ мали ц³лий рÿд сп³лüниõ рис 
з прикрасами Под³ллÿ, П³вн³÷но¿ Бóковини та Гóцóлüщини. В пер-
шó ÷ерãó це стосóєтüсÿ нашийниõ прикрас, ролü ÿкиõ виконóвало 
склÿне намисто невеликоãо д³аметрó з баãатüоõ низок, що óтворюва-
ли об’ємнó смóãó. Верõн³ разки, ÿк правило, б³лоãо колüорó. Ниæ÷е 
лÿãало намисто ³ншиõ колüор³в. На ши¿ носили такоæ силÿнки з б³-
серó. Серед наãрóдниõ прикрас основними компонентами бóли: ко-
ралове намисто ÷и йоãо ³м³тац³¿, намисто з колüоровоãо скла, «писан³ 
пацüорки» (рис. 4.) у дрóã³й половин³ Õ²Õ стол³ттÿ використовóвали 
поодинок³ п³дв³ски-монети на ланцюæкó або шнóркó ó центр³ наãрóд-
ноãо наборó. На по÷аткó XX стол³ттÿ вæивавсÿ рÿдок монет на лан-
цюæкó або дек³лüка монет, п³дв³шениõ до намиста в середн³й ÷асти-
н³ рÿдка. В селаõ коломийсüкоãо, Городенк³всüкоãо район³в прикра-
си з монет викладалисü поверõ решти наãрóдниõ прикрас (рис. 5.).

Õарактерною композиц³йною особлив³стю покóтсüкоãо комплек-
сó бóло те, що нашийн³ прикраси вкладалисü ãóсто, нашаровóю÷исü, 
а наãрóдн³, особливо ниæн³ рÿдки, лÿãали на певн³й в³ддал³ один в³д 
одноãо, залишаю÷и в просв³таõ поле соро÷ки. Таким ÷ином, ритм рÿд-
к³в намиста, сконденсований ó верõн³й ÷астин³, постóпово спов³лü-
нювавсÿ, паóзи м³æ рÿдками ставали б³лüш³ ³ створювавсÿ постó-
повий плавний переõ³д в³д релüєôно¿ ôактóри прикрас до ãладкоãо 
полÿ одÿãó. Проте в к³нц³ Õ²Õ — на по÷аткó ÕÕ стол³ттÿ ó зв’ÿзкó 
з широким розповсюдæеннÿм склÿноãо дóтоãо намиста цей принцип 
÷асто порóшóвавсÿ. На по÷аткó ÕÕ стол³ттÿ в околицÿõ коломи¿ 
десÿтü-п’ÿтнадцÿтü разк³в р³зноколüоровоãо намиста викладалисü 
поверõ кл³т÷асто¿ õóстини, складено¿ навк³с ³ накладено¿ на соро÷-
кó та сердак. [2, с.181]. Õóдоæн³ особливост³ æ³но÷иõ прикрас з ко-
лüоровиõ камен³в, скла та б³серó зна÷ною м³рою визна÷алисü ô³-
зи÷ними та теõнолоã³÷ними параметрами, а длÿ прозориõ ³ опти÷ни-
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ми õарактеристиками, ³ залеæали в³д ¿õ 
забарвленнÿ, текстóри та ôактóри, ÿк³ 
зóмовлювали так³ ÿкост³, ÿк дзв³нк³стü 
або ãлóõ³стü, св³тлоносн³стü або тüмÿ-
н³стü, блиск або матов³стü тощо. колüо-
ров³ камен³ та скло використовóвалисü 
длÿ виãотовленнÿ намистин р³зно¿ ôор-
ми та розм³рó, з ÿкиõ нанизóвали на-
ãрóдн³ прикраси — намисто. Намисто, 
óкладене ³з крóãлиõ або овалüно видо-
вæениõ коралин, в³д меншиõ по краÿõ 
до б³лüшиõ по середин³, мало орнамен-
талüн³ õвилÿст³ обриси, спок³йний рó-
õомий ритм ÿкиõ спов³лüнювавсÿ до се-
редини рÿдк³в. Коралове намисто бóло 
дороãе в ц³н³. к³лüк³стü разк³в в³д³ãрава-
ла ролü показника соц³алüноãо станови-
ща власниц³. у малиõ м³сте÷каõ Гали÷и-
ни (а намисто з коралó тóт бóло дóæе 
ваæливим компонентом наборó прикрас), 
найб³дн³ша æ³нка стараласü мати õо÷а б 
два — три разки, а баãатша — десÿтü 
³ б³лüше. Ще ß. Головацüкий, п³дкреслю-
ю÷и великó óваãó, ÿкó прид³лÿли кора-
ловомó намистó ãали÷анки, образно за-
зна÷ив, що «декотра з баãатшиõ нав³шає, 
напевно, ³ десÿтü-п’ÿтнадцÿтü шнóрк³в 
великиõ корал³в по самий поÿс ³ виãлÿ-
дає, ÿк пишна ³нди÷ка» [3]. Ж³нки пиша-
лисü намистом з коралó, воно бóло в ÷ис-
л³ престиæниõ ре÷ей народноãо побóтó.

особливо¿ óваãи з то÷ки зорó ви-
разност³ õóдоæнüоãо образó заслóãовóє 
свÿтковий комплекс склÿноãо намиста 
покóтсüко¿ д³в÷ини (с.раковецü над Дн³-
стром) [1, с.2 - 3]. В³н має ÷³тко визна÷е-
нó двод³лüнó об’ємно-просторовó компо-
зиц³йнó бóдовó: шийно-пле÷овий комп-
лекс (ó ôорм³ п³всôери, дещо витÿãнено¿ 
в основ³) та наãрóдний (ó виãлÿд³ овалó). 
утворена вели÷езною к³лüк³стю довãиõ 
(розташованиõ одна над одною) низок ³з 
др³бниõ намистин.

Рис. 4. øийні та нагрудні 
прикраси: коралі, «писані 
пацьорки» 
городенківщина поч. хх ст.

Рис. 5. нагрудні прикраси — 
підвіски з монетами, «зґарди» 
с. Тишківці,  
городенківщина, хх ст.
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Перш³ зãадки про прикраси з б³серó на Покóтт³, за в³домими нам 
дæерелами, подав в³домий в÷ений-етноãраô ß. Головацüкий. у сво-
¿й прац³ про народний одÿã в³н писав, що æ³нки на Покóтт³ в нед³-
лю та свÿта обв’ÿзóвали заплетен³ коси ґерданом ³з р³зноколüо-
ровиõ бóсинок, нашитиõ на солом’ÿнó плет³нкó, зв’ÿзанó ó виãлÿд³ 
обрó÷а. На ши¿ носили такий æе ґердан, ниæ÷е ÿкоãо в³шали 40 - 50 
разк³в намиста [3, с.122].

Ще одне св³д÷еннÿ маємо в³д о. колüберãа, ÿкий, зокрема, 
твердив, що æ³нки носили р³зноколüоров³ ґердани ³з др³бненüкиõ 
намистинок, нанизаниõ на тоненüк³ нито÷ки ³ пришит³ до ÷ер-
воно¿ стр³÷ки [7]. На Покóтт³ д³в÷ата носили прикраси — ґер-
дани, силÿнки ³ намиста. Ґердан — насилÿн³ на нитки др³бненüк³ 
б³серинки, викладен³ й перешит³ в³дпов³дним óзором. Çнизó п³д-
шивавсÿ вóзüкою щ³лüною стр³÷кою, ÿка звисала ³з двоõ стор³н. 
Ґердан, ÿк правило, носили на ãолов³. Деõто й на ши¿. 

Силянка — теæ насилÿн³ ó певномó порÿдкó на нитки б³серин-
ки, що творÿтü ³нод³ дóæе складний орнамент. Çнизó силÿнка п³д-
шиваласÿ тоненüкою вóзüкою стр³÷кою. Силÿнкó носили, ÿк пра-
вило, на ши¿, ниæ÷е намиста. уæе п³слÿ дрóãо¿ св³тово¿ в³йни д³-
в÷ата по÷али носити на ãолов³ ґалüон÷ики. Öе вишивка ³з б³серó, 
намистин ³ лел³ток на плюшев³й стр³÷ц³. Такó прикрасó викорис-
товóвали приблизно до 60-õ рок³в минóлоãо стол³ттÿ.

При виãотовленн³ прикрас ³з б³серó застосовóвали дв³ теõн³ки: 
плет³ннÿ (силÿннÿ) ³ тканнÿ.

Техніка плетіння бóла прост³шою, достóпн³шою, а томó поши-
рен³шою. На ниткó, або волос³нü набирали намистинки б³серó, ви-
зна÷ениõ колüор³в, пот³м нитки перепл³тали таким ÷ином, щоб 
óтворивсÿ орнамент. Покóтÿнки переваæно плели б³серн³ прикра-
си на 6, 8, 10, 12, 14 ниткаõ ÷и волос³ннÿõ, нанизóю÷и б³сер з од-
ноãо к³нцÿ або в³д середини виробó. 

Техніка ткання виконóваласü на невели÷комó станкó, з на-
тÿãнóтою основою в³д 8-14 ниток. Процес виãотовленнÿ наãа-
дóвав тканнÿ полотна способом простоãо переборó. Öÿ теõн³ка 
дозволÿла робити р³зноман³тн³ ґердани складниõ ãеометри÷ниõ 
³ рослинниõ óзор³в, але зóмовлювала прÿмокóтнó ôормó виробó 
(смóæки р³зно¿ ширини та довæини).

На Покóтт³ б³лüшоãо застосóваннÿ набóла теõн³ка плет³ннÿ. Тóт 
ó дрóã³й половин³ XIX стол³ттÿ прикрашали ãоловó ґерданами за-
вширшки 4, 5 см ³ силÿнками до 1 см. у коломийсüкомó ³ Снÿ-
тинсüкомó районаõ виãотовлÿли ґердани ó виãлÿд³ вóзенüкиõ 
смóæок (в³д 0,5 - 1,5см завширшки), плетен³ на волос³нü ³ скла-
ден³ ó ãеометри÷ний орнамент. В орнаментаõ використан³ æов-
тий, зелений, блакитний та б³лий колüори. Так³ зразки датова-
н³ дрóãою половиною XIX стол³ттÿ збер³ãаютüсÿ ó ôондаõ Ìó-
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зею етноãраô³¿ та õóдоæнüоãо промислó ó лüвов³ ³ коломийсüкомó 
мóзе¿ народноãо мистецтва Гóцóлüщини ³ Покóттÿ (рис.6.)

у прикрасаõ з б³серó на Покóтт³ моæна вид³лити два компо-
зиц³йниõ принципи: перший — стр³÷ковий ³з з’єднаниõ м³æ со-
бою мотив³в; другий — ³з роз’єднаниõ мотив³в, ÿк³ розд³лен³ не-
займаним тлом. Сóц³лüний орнамент ³ рослинн³ мотиви бóли õа-
рактерними б³лüше длÿ Под³ллÿ та Çакарпаттÿ.

колористи÷на ãама æ³но÷иõ б³серниõ прикрас в основномó на-
си÷ена ³ в³дкрита — ÷ервоний, æовтий, зелений, син³й колüори. Б³-
лий використовóвавсÿ переваæно ÿк тло (рис. 7.).

На по÷аткó XX стол³ттÿ зна÷но розширивсÿ асортимент ви-
роб³в з б³серó — поÿси, браслети, ãаманц³, æ³но÷³ сóмо÷ки та ³нше.

окр³м б³серниõ прикрас, æ³нки на Покóтт³ носили й ³нш³ оздо-
би: таляри, перла. основною прикрасою на коломийщин³ вваæалисü 
таляри — ср³бн³ австр³йсüк³ монети — талери. Переваæно серед-
нüоãо статкó д³в÷ата мали три — ÷отири рÿди талÿр³в, õо÷а деÿк³ 
мали ¿õ до семи. Öе вваæалосü ознакою баãатства ³ ставало пред-
метом обãовореннÿ в æ³но÷³й с³лüсüк³й ãромад³. Про такиõ в одн³й 
коломийц³ сп³ваєтüсÿ: 

À ÿк зйиæи кóралики та ср³бн³ талÿри -
Нема тоб³ (Àннóсе÷ко) ó клю÷ев³ пари.

(с. Великий клю÷³в)

Побóтóвали на досл³дæóван³й територ³¿ в т³ ÷аси такоæ мета-
лев³ намиста «згарди», ÿк³ виãотовлÿли мосÿæники способом лит-
тÿ з латóн³, ³ намиста, що складалисÿ з одноãо або к³лüкоõ рÿд³в 
монет, склÿн³ намиста, р³дше з коралó тощо.

Ще одним елементом ó систем³ прикрас бóли хрестики. ßк 
символ õристиÿнства, вони вистóпали ó стро¿ одно÷асно ³ зна-
ком, ³ оздобою, ³ бóли пласти÷ним акцентом ó композиц³¿ наãрóд-
ниõ прикрас. На Покóтт³ побóтóвала традиц³ÿ носити по два-три 
õрести одно÷асно.

Прикрасами длÿ рóк слóæили браслети з дротó. На палüц³ æ³н-
ки одÿãали на свÿта персн³ та обрó÷ки, в³длит³ з латóн³, ср³бла, ÿк³ 
розр³знÿлисü за ôормою ³ способом декорóваннÿ. 

Рис. 6. øийні прикраси: коралі, таляри, ґердан. Снятинщина, поч. хх ст. 
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Перед дрóãою св³товою в³йною ó с. 
Топор³вц³ (Городенк³вщина), описóє 
Д. Ìоõорóк, ó õлопц³в п³шла мода но-
сити на ши¿, ÿк при красó — вівсьор-
ки. особливо це сподобали ã³мназис-
ти. В³всüорок под³бний до сó÷асноãо 
ãалстóка. В³н вишитий на плюшев³й 
широк³й смóæц³ óзором з намистин, 
б³серó ³ лел³ток. Éоãо носили т³лüки 
тод³, коли одÿãали б³лó соро÷кó [5].

отæе, комплекс прикрас ó æ³но÷о-
мó вбранн³ покóтÿн заãалом õаракте-
ризóєтüсÿ ÷³ткою двом³рн³стю скла-
довиõ ÷астин. композиц³йний прин-
цип сконденсованост³ шийниõ при-
крас ³ розр³дæен³стü ритмó в наãрóд-
ниõ прикрасаõ майæе повторюєтüсÿ 
ó способ³ розм³щеннÿ орнаментó ви-
шивки. Що стосóєтüсÿ прикрас ³ до-
повненü до одÿãó, то õо÷емо наãоло-
сити на томó, що саме ó Городенк³в-
сüкомó одÿãовомó комплекс³ наãрóд-
н³ ³ шийн³ прикраси в³д³ãраютü ваæ-
ливó ролü, що робитü цей комплекс 
одÿãó найб³лüш ÿскраво вираæеним.
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йосип карПІВ

шЕВстВО — РЕмЕсЛО ХЛІбНЕ
у п³слÿвоєнн³ роки — маю на óваз³ н³мецüко-радÿнсüкó в³йнó 

1941 - 1945 — люди в óсüомó в³д÷óвали трóднощ³. коæна молода 
людина намаãаласÿ осво¿ти ÿкийсü ôаõ, аби бодай щосü заробити. 
Бралисÿ за кравецтво, шевство, мóлÿрство, бóд³вництво, мóзикó-
ваннÿ. Бóдü-ÿке ремесло моæна бóло перейнÿти в ³ншоãо рем³с-
ника. До всüоãо змóшóвали нестатки. Тод³ æ бóв попит на взóттÿ, 
³ люди традиц³йно виãотовлÿли йоãо врó÷нó.

Ì³й тато Ìисик Семен Танас³йови÷ бóв шевцем, мав ³нстрóмен-
ти й шевсüкó машинкó. ²нш³ с³лüсüк³ шевц³ — Василü ²васюк, Пав-
ло Самóлÿк, Éосип Шешóрак — приõодили до нüоãо, аби нею по-

користóватисü. Тато ще бóв бó-
д³велüником, на роботó н³÷ в³дãа-
нÿла йоãо, н³÷ приãанÿла, а ÿ за 
нüоãо виãотовлÿв взóттÿ ³ т³шив-
сÿ, що вм³ю це робити, бо саме 
в³д тата й нав÷ивсÿ.

Щоб мати взóттÿ, замовник 
звертавсÿ до в³домоãо в с³лüсüко-
мó кóткó майстра: «Çроб³тü мен³ 
÷оботи з³ своãо матер³алó. ² про-
шó, аби бóли м³цн³, бо на ниõ є 
ще два ÷елÿдники ó наш³й с³м’¿». 
Çви÷айно, ÷оботар поãодæóвав-
сÿ, бо мав длÿ цüоãо õист, шк³рó 
й ґóмó та потр³бне знарÿддÿ: пра-
видло, колодки (копита), молотки, 
кл³щ³, шило, н³æ, березов³ к³ло÷-
ки. ² õот³в, зрештою, щосü заро-
бити. коли домовилисÿ про ц³нó, 
то це озна÷ало, що замовник «зãо-
див ÷оботи».

Швецü ó першó ÷ерãó зн³мав м³ркó з ноãи замовника: м³рÿв тов-
щинó ³ висотó литки, в³ддалü в³д палüц³в до п’ÿти, довæинó стóпн³, 
окрóæн³стü ноãи ó палüцÿõ. Öе п³дказóвало певний розм³р майбóт-
нüоãо взóттÿ, ÿкомó в³дпов³дала óæе заãотовлена ôорма на õалÿ-
ви, пришви, лóби, п³дошви, ³ за ц³єю ôормою майстер кро¿в мате-
р³ал. копита такоæ мав на коæен розм³р. Бóло ваæливо — не за-
вóзити шийкó õалÿви, ¿¿ попóскали, щоб ÷об³т бóло леãко взóвати.

øвець іван ìисик
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Березові кілочки (зліва — заготовки)
Правидло для халяви 
(зліва — клинці)

Виробництво ÷об³т по÷инали з õалÿв. Õалÿвó зшивали звивор³т-
кó, стебнóвали, прошивали наскр³зü др³бненüкими ст³бками, д³р-
ки проколювали шилом. Çверõó вниз накладали два шви. ум³лий 
швецü це робив так, що н³де не бóло н³ одноãо ґóдза, бо шив двома 
к³нцÿми дратви. До цüоãо подв³йноãо шва додавали ще шк³рÿний 
пасо÷ок — листвó — óздовæ õалÿви аæ до лóба. Öей æе пасо÷ок 
пот³м закр³плювали разом з лóбом до п³дкладки на копит³ — к³л-
ками або цвÿшками. Õалÿвó зшивали дратвою (просмоленою, про-
воскованою, аби бóла ãладка), з³сóканою з прÿдениõ (зр³бниõ) ни-
ток, ³ щоб вона не ãнóласÿ, ще додавали волоски щетини з дико¿ 
свин³. Такó щетинó кóпóвали або роздобóвали де моãли. Ç³шитó 
двома швами õалÿвó (звивор³ткó вона бóла ôóтрована) виверта-
ли на лице. Ì³цн³стü шиттÿ бóла дов³÷на. Дал³ — õалÿвó брали на 
правидло, тобто натÿãали на дерев’ÿнó цил³ндри÷нó ôормó, ÿка 
складаласÿ з двоõ ÷астин, ³ длÿ розтÿãóваннÿ õалÿви м³æ ÷асти-
нами правидла забивали клинц³: знизó — б³лüший, товщий, звер-
õó — менший, тонший. Õалÿва, натÿãнена на правидл³, мала стоÿ-
ти п³втора-два дн³, щоб закр³пити правилüнó ôормó.

Õалÿвó звивор³ткó пришивали дратвою до пришви на правидл³ 
в рóбецü або накладали õалÿвó на пришвó. Щоб бóло р³вненüко, ¿õ 
попереднüо скр³плювали к³ло÷ками. Ваæливо бóло, щоб ÿзи÷ок при-
шви не зм³стивсÿ, а бóв правилüно пришитий до õалÿви спередó.

коли з õалÿви стÿãали правидло, тод³ майбóтн³й ÷об³т брали на 
копито. Спередó ÷обота п³д пришвó, ÿка мала ôóтр³вкó, закладали 
сп³цкапó. Длÿ цüоãо зако÷óвали верõню передню ÷астинó пришви 
³ на ôóтр³вкó вкладали сп³цкапó — пластинó твердо¿ шк³ри, по-
верõню ÿко¿ змащóвали клейстером з обоõ бок³в, в³дтак натÿãали 
пришвó, щоб писок ÷обота бóв твердий ³ не заломлювавсÿ. Тепер 
óсю пришвó цвÿшками закр³плювали на копит³. Пришвó за допо-
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моãою кривоãо шила дратвою пришнóровóвали до шк³рÿноãо спо-
дó, а цвÿшки витÿãали.

До сподó ÷обота краєм навколо прибивали к³ло÷ками смóæкó 
шк³ри, ÿка називаєтüсÿ кедра. Серединою сподó м³æ шнóровани-
ми краÿми пришви в³д передó до п’ÿти óкладали опаковкó. Àби 
÷оботи рип³ли, на опаковкó прибивали шматок шк³ри, ли÷ком до 
п³дошви. коли людина, йдó÷и, натискала, ли÷ко терлосü об п³до-
швó ³ видавало риплÿ÷³ звóки. Поверõ цüоãо зверõó (óæе на ко-
пит³) к³ло÷ками ó два рÿди прибивали п³дошвó, вир³занó за роз-
м³ром ³ ôормою в³д писка аæ до п’ÿти. Д³рки длÿ к³ло÷к³в проби-
вали шп³лером — спец³алüним д³роколом. Öвÿшками п³дошвó н³õ-
то н³коли не прибивав, а березов³ к³ло÷ки добре ¿¿ тримали. Тепер 
п³дошвó навколо обр³зали ноæем ³ рашпилювали — пилÿли раш-
пилем, аби кра¿ бóли р³вними ³ ãладкими. При цüомó старалисÿ не 
протерти пришвó. обр³зали к³ло÷ки ³ ¿õ рашпилювали. Поверõню 
п³дошви по к³ло÷каõ протирали ³ вир³внювали склом. 

Длÿ виãотовленнÿ лóба швецü брав шматок шк³ри певноãо роз-
м³рó ³ на не¿ наклеював ще однó шк³рó, п³др³зав, рашпилював. лóб 
складавсÿ з двоõ ÷астин — аõталüєдр³в, ÿк³ зшивали докóпи на 
зап’ÿткó, в задн³й ÷астин³ ÷обота. Вверõó ¿õ пришивали до õалÿ-
ви, внизó — натÿãали на копито ³ закр³плювали п³д п³дошвою до 
сподó. Деÿк³ шевц³, зокрема тисменицüк³, вкладали в лóби, зам³стü 
шк³ри, липовó корó. Такий ÷об³т бóв «тендитний», тобто неÿк³сний. 
лóби з липово¿ кори намакали ³ швидко розлазилисÿ.

Щоб встановити обцас, до п³дошви пришивали смóæкó шк³ри 
(кранци) ³ ще шматок шк³ри ÷ерез ц³лий обцас. ² ще дрóãий шма-
ток шк³ри прибивали. Тод³ ґóмó. Öе бóв ÷об³т на низüкомó обцас³. 
обцаси моãли прибивати ще й цвÿшками. Àби ÷оботи бóли на ви-
сокиõ обцасаõ, то набивок давали б³лüше, ¿õ постóпово зменшó-
вали в розм³раõ, цей наб³рний обцас звóæóвали донизó. Прибива-
ли к³ло÷ками ³ цвÿшками. Нак³нецü на ґóмó цвÿшками прибивали 
п³дк³вкó. у ÷оботаõ на низüкиõ обцасаõ õодили ÷олов³ки ³ æ³нки, 
на високиõ — лише æ³нки.

коли швецü стÿãнóв копито (в³н це робив обереæно), ставив ÷об³т 
на зал³знó штанґелüкó ³ спиловóвав, рашпилював óсередин³ к³ло÷ки, 
щоб не ãризли в ноãó. Ваæливо бóло ãарно вик³н÷ити ÷оботи: роз-
ãладити шви, п³др³зати, за÷истити кра¿ ³ низ п³дошви, змастити ¿¿…

Щоб виãотовити парó ÷об³т, треба бóло попрацювати не мен-
ше двоõ дн³в. коли ск³н÷или шити ÷оботи, мóсили — длÿ краси — 
штóперóвати кедрó: краÿми робити прор³зи, р³в÷ики. Пот³м ôóме-
лем — дерев’ÿним пристроєм — виãладæóвали, р³внÿли р³в÷ак м³æ 
пришвою ³ п³дошвою, йоãо воскóвали ÷орним воском, ÿкий наãр³ва-
ли ó колüб³, капали на ÷об³т ³ навколо заãладæóвали сóкном. Такий 
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÷об³т не прот³кав, ó нüоãо не треба бóло вкладати в³õт³. Тод³ казали, 
що ÷об³т ôоремний, тобто виã³дний, правилüний, м³цний, ãарний. Çа 
такий продóкт замовник платив добр³ ãрош³ ³ бóв задоволений. До-
бротне взóттÿ бóло м³рилом достаткó. Éоãо дóæе шанóвали. Нав³тü 
до церкви йшли босон³æ, а перед вõодом — мили ноãи ³ взóвалисÿ.

ßк³сн³ ÷оботи на щоденü слóæили людин³ 2 - 3 роки, а ÷оботи 
про свÿто, «на виõ³д» — 10 рок³в ³ б³лüше. Çрозóм³ло, що вл³ткó ¿õ 
вæивали зна÷но р³дше, н³æ óзимкó, вл³ткó ¿õ намащóвали дüоã-
тем ³ клали на збереæеннÿ.

Длÿ д³в÷ат, особливо в³дданицü, робили ôайн³ ÷оботи з³ шк³ри 
вищоãо ґатóнкó, з ÷орноãо або æовтоãо боксó. Длÿ замоæниõ замов-
ник³в шили р³сован³ ÷оботи, а длÿ парóбк³в ³ д³в÷ат — ще й з ри-
пами. Бóвало, що найкращ³ ÷оботи додавали донüц³ до в³на. Õалÿ-
ви оздоблювали д³рковими óзорами: на шк³р³ вибивали д³рки, а п³д 
ôóтро п³дкладали б³ле полотно, щоб д³рки б³л³ли. кр³м нескладниõ 
в³зерóнк³в, з зовн³шнüоãо бокó ÷об³ток моãли бóти кóтаси. Длÿ ґаз-
ди виãотовлÿли взóттÿ з зако÷еними õалÿвами.

люди замовлÿли р³зне взóттÿ: ÷оботи, ÷еревики, мешти, бо кó-
пити не бóло моæливост³, а про матер³али вæе тóрбóвалисÿ шев-
ц³. ×асто вони д³ставали шк³рó в Болеõов³ (бокс, юõт), там ¿¿ виро-
блÿв шк³рзавод. ²нод³ шп³кóлÿнти носили шк³рó поп³д õати ³ про-
давали. Çавба÷ливий швецü мав ôормó, прикладав ¿¿ до кóсенÿ 
шк³ри (ременю) й óæе м³ркóвав, ск³лüки вийде ÷об³т, ³ ор³єнтóвав-
сÿ в ц³н³ — ск³лüки моæна заплатити за пропонований товар, ÿкий 
принесли йомó додомó.

фабри÷на шк³ра не завæди бóла добре виправлена, ³ вправн³ 
майстри сам³ виãотовлÿли матер³ал длÿ взóттÿ. Вони занóрювали 
телÿ÷ó шк³рó ó роз÷ин вапна, ÷ерез певний ÷ас шерстü зл³зала. 
Пот³м шк³рó ÷ервонили — мо÷или ¿¿ в дóбов³й кор³, мо÷или в олив³ 
³ м’ÿли. Вона ставала ÷истою, м’ÿкою, ³ н³ÿк³ барвники до не¿ вæе 

Ґума для обцасів

дерев’яна підошва Копита (колодки) і клинець
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не додавали. Ç телÿ÷о¿ шк³ри виãотовлÿли ÷оботи ÷олов³÷³ ³ æ³но-
÷³ — боксов³ ³ юõтов³. ×еревики робили з п³д÷еревно¿ шк³ри (сло-
ва под³бн³: ÷ерево — ÷еревик). коæен швецü старавсÿ зробити до-
бре взóттÿ, зãрабне, бо це впливало на йоãо репóтац³ю в ãромад³.

Ç³ свинÿ÷о¿ шк³ри ÷оботи не робили, вона неÿк³сна, швидко на-
мокала, набирала волоãи.

Бóли так³ шевц³, ÿк³ не виãотовлÿли взóттÿ, лише ремонтóва-
ли йоãо. у нашомó сел³ — Дмитро Ìатв³й, Дмитро Тка÷óк, Ìи-
õайло федорак, олекса федорак. ßкщо ÿкомóсü с³лüсüкомó до-
брод³єв³ ó пришв³ витерло д³ркó, не кидати æ ÷об³т. Шевц³ лата-
ли йоãо — акóратно пришивали до пришви шматок шк³ри, п³дри-
вали п³дошвó з кедрою, латкó заãинали п³д п³дошвó ³ прибивали 
березовими к³ло÷ками. 

ßкщо ³нший доброд³й за 2 - 3 роки сõодив п³дошви, то до шев-
цÿ приносив ÷оботи п³дзолювати. Швецü брав мóстер, викроював 
золю ³ прибивав к³ло÷ками до п³дошви. Çолÿ бóла коротшою за п³-
дошвó, не сÿãала до обцаса. однак вона не пропóскала водó, ó ÷о-
бот³ завæди бóло сóõо.

ßкщо пришви ³ п³дошви зносилисÿ ãетü-÷исто, а õалÿви бóли 
ще добр³, ãосподар н³с ¿õ до шевцÿ «п³дшити нов³ ÷оботи», тобто до 
стариõ õалÿв додавали нов³ пришви, п³дошви й ³нш³ детал³. Таке 
п³дшиттÿ обõодилосÿ ãосподарев³ зна÷но дешевше.

Çа н³мц³в люди мóсили õодити в дерев’ÿнкаõ — ÷еревикаõ 
з дерев’ÿними п³дошвами. До тако¿ п³дошви по краÿõ цвÿшками 
прибивали лÿм³вкó — шк³рó, до ÿко¿ кр³пили пришви, лóби, õалÿви.

Тепер шевство п³шло н³ в що. Тепер взóттÿ клеєне, швидко 
пропóскає водó. П³дошвó н³ до ÷оãо не приб’єте. Çам³стü шк³ри ви-
користовóютü полакований зам³нник. В³д штó÷ниõ зам³нник³в бо-
лÿтü п’ÿти. Добре, що в район³ є шевсüка майстернÿ, ÿка ще до-
помаãає людÿм.

чобіт на високому і на низькому 
обцасіСпід чобота, опаковка, кедра, обцас
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ШеВСьКИЙ СЛОВНИК
ахтальєдра, -и — тверда шк³ра на зап’ÿтки (лóби) длÿ ÷обота в³д 

пришви до п’ÿти.
Бокс, -у — тонка телÿ÷а шк³ра.
віхоть, віхтя — æмóт соломи, вкладений ó серединó взóттÿ ÿк 

вист³лка.
дерев’янки — ÷оботи або ÷еревики на дерев’ÿниõ п³дошваõ.
дратва, -и — ãрóба з³сóкана нитка з прÿдениõ ниток, просмо-

лена, провоскована.
золя, -і — п³дметка, прибита до сõодæено¿ п³дошви ³ менша 

за не¿.
Кедра, -и — ранта, вóзенüка смóæка ãрóбо¿ шк³ри, ÿкó приби-

ваютü по краю ÷обота, щоб пот³м з’єднати п³дошвó 
з верõнüою ÷астиною взóттÿ.

Кілкувати — прибивати п³дошвó березовими к³лками.
Клейстер, -а — спец³алüний роз³ãр³тий клей длÿ взóттÿ, виãотов-

лений ³з карóкó. 
Копито, -а — колодка, копил, шматок дерева, вир³заний ó ôор-

м³ стóпн³ людини, що йоãо використовóютü при ви-
ãотовленн³ взóттÿ.

Кранци — вóзенüка смóæка шк³ри п³д набивками на обца-
саõ. 

латка, -и — шматок шк³ри, ÿким зашиваютü д³ркó в ÷обот³.
листва, -и — шк³рÿний пасо÷ок, ÿкий додаютü при зшиванн³ 

õалÿви.
луб, -а — тверда ÷астина в ÷обот³ ззадó.
лямівка, -и — шматок шк³ри, ÿка прибита до дерев’ÿно¿ п³до-

шви ³ до ÿко¿ кр³пили пришви ³ лóби.
ìустер — ôорма длÿ зол³, ÿкó прибиватимóтü до п³дошви.
обцас, -а — закаблóк, каблóк, зап’ÿток, п³дбор, шк³рÿна на-

б³йка на п³дошв³ п³д п’ÿтою.
опаковка, -и — шматок шк³ри, ÿка прибита до сподó к³ло÷ками 

м³æ краÿми пришито¿ кедри.
Пакувати — щ³лüно óкладати.
Писок, писка — переднÿ ÷астина взóттÿ, сп³ц, шп³ц.
Підбиття, -я — сп³дна ÷астина ÷обота.
Підзолювати — прибити золю до п³дошви березовими к³лками 

ó два рÿди.
Підошва, -и — ниæнÿ ÷астина взóттÿ, прибита до спода к³лками 

в два рÿди.
Правидло, -а — дерев’ÿна ôорма длÿ õалÿви.
Пришва, -и — переднÿ ÷астина ÷обота, ÿка прикриває стóпню.
Рашпиль, -ю — напилок з р³дко розм³щеними зóбцÿми длÿ пер-

винно¿ обробки поверõн³ шк³ри або ґóми.
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Рашпилювати — оброблÿти, зãладæóвати поверõню шк³ри, ґóми.
Ремінь, ременю — ви÷инена шк³ра, що йде на пошиттÿ ÷об³т.
Спід, споду — ниæнÿ ÷астина взóттÿ, до ÿко¿ прибиваютü п³до-

швó.
Спіцкапа, -и — шматок твердо¿ шк³ри, ÿкó вкладаютü спередó 

÷обота м³æ пришвою ³ ôóтр³вкою.
Стебнівка, -и — р³зновид шва.
Стебнувати — прошивати наскр³зü великими ст³бками.
Фумель, -я — шевсüкий ³нстрóмент, ÿким заãладæóютü, вир³в-

нюютü р³вецü м³æ п³дошвою ³ пришвою.
Футрівка, -и — õóтро з внóтр³шнüоãо бокó õалÿви або пришви.
халява, -и — верõнÿ трóб÷аста ÷астина ÷обота, що прикриває 

литкó.
черевик, -а — невисоке взóттÿ з³ шнóр³вками.
чоботар, -я — майстер, ÿкий шиє ³ ремонтóє ÷оботи та ³нш³ види 

взóттÿ.
чоботи — вид взóттÿ з високими õалÿвами.
чоботи на рипах — ÷оботи, ÿк³ риплÿтü.
чоботи підзольовані — в³дремонтован³ ÷оботи, в ÿкиõ до п³дошов березо-

вими к³ло÷ками прибито зол³.
чоботи підшиті — ÷оботи, в ÿкиõ до стариõ добриõ õалÿв пришито 

вс³ ³нш³ ÷астини.
чоботи рісовані — ÷оботи, в ÿкиõ середнÿ ÷астина (шийка), ÿка 

з’єднóє пришви ³ õалÿви, зморщена в ãармошкó.
øвець, шевця — ÷оботар, майстер, ÿкий шиє ³ ремонтóє взóттÿ.
øийка, -и — ниæнÿ ÷астина õалÿви, ÿкó з’єднóютü з пришвою.
øило, -а — ³нстрóмент з ãострим металевим стерæнем ³ де-

рев’ ÿною рó÷кою, ÿкий використовóютü длÿ проко-
люваннÿ д³рок. 

øнурувати — стÿãóвати шнóр³вкою, дратвою, просилюю÷и ¿¿ 
кр³зü д³ро÷ки, зроблен³ з двоõ бок³в розр³зó на взóт-
т³.

øпілер, -а — ³нстрóмент з ãострим стерæнем ³ дерев’ÿною рó÷-
кою, ÿким вибиваютü д³рки длÿ березовиõ к³ло÷к³в.

øтуперувати — прор³зóвати штóпером р³вц³ ó кедр³ навколо ÷о-
бота.

øтупер, -а — пристр³й, ÿким штóперóютü кедрó, тобто прор³-
зóютü ó н³й р³вц³.

Юхт, -и — ãрóба телÿ÷а шк³ра длÿ взóттÿ.

Çаписано з óст Ìисика ²вана Семенови÷а, 1935 рокó народæен-
нÿ, мешканцÿ села клóб³вц³, колишнüоãо шевцÿ ³ мóзиканта, ÿкий 
береæе ó пам’ÿт³ шевсüк³ виробни÷³ таємниц³.

с. клóб³вц³, Тисмени÷÷ина
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 Володимир Великочий 

тРадИЦІЙНІ ПОКУтсЬКІ сВЯта 
НОВОРІчНОГО ЦИКЛУ та їХ 

ВИКОРИстаННЯ В сУчасНІЙ 
тУРИстИчНІЙ ГаЛУЗІ КРаю 

Çа роки незалеæност³ владними стрóктóрами, орãанами м³сцево¿ 
влади, самоврÿдóваннÿ бóло розроблено й прийнÿто ÷имало р³зно-
ман³тниõ проãрам з метою перетвореннÿ тóризмó на ãалóзü ãоспо-
дарюваннÿ. одна дерæавна проãрама зм³нювала ³ншó, а тóристи÷-
на стрóктóра реã³он³в ³ кра¿ни в ц³ломó, спроби впровадæеннÿ пе-
редовиõ зразк³в ôóнкц³онóваннÿ тóристи÷но¿ ãалóз³ залишаласÿ 
далекою в³д ниõ самиõ. На сüоãодн³ моæемо констатóвати: з óс³õ 
компонент³в тóристи÷но¿ ³нôрастрóктóри б³лüш розвинóтими се-
ред ³ншиõ є заклади розм³щеннÿ та õар÷óваннÿ. 

Сôера дозв³ллÿ, мереæа атракц³йниõ заклад³в длÿ задоволен-
нÿ потреб тóрист³в ³ тиõ, õто в³дпо÷иває, перебóваютü лише в за-
родковомó стан³.

Àктóалüн³стü теми наóковоãо досл³дæеннÿ полÿãає, на нашó 
дóмкó, в томó, що анал³з станó ³ перспективи розвиткó сôери до-
зв³ллÿ, ÿк складово¿ ãалóз³ тóризмó, нев³дкладно має стати пред-
метом ãрóнтовноãо вив÷еннÿ в÷ениõ з метою створеннÿ орãан³за-
ц³йниõ засад ¿¿ ôóнкц³онóваннÿ зокрема в окремиõ реã³онаõ, а ÷е-
рез ниõ — ó кра¿н³ заãалом.

Ìетою статт³ є намаãаннÿ проанал³зóвати ³ висв³тлити в заãалü-
ниõ рисаõ стан ³ перспективи подалüшоãо впровадæеннÿ в тóрис-
ти÷нó ãалóзü Прикарпаттÿ циклó народниõ свÿт ³ традиц³й пер³о-
дó р³здва, ÿк³ свÿткóютüсÿ на Покóтт³.

Çавданнÿм ц³є¿ розв³дки є óзаãалüнити резóлüтати найб³лüш 
зна÷имиõ наóковиõ ³ наóково-попóлÿрниõ досл³дæенü ³з задекла-
ровано¿ теми, описати ¿õ та накреслити моæлив³ шлÿõи викорис-
таннÿ в тóристи÷н³й ãалóз³ ÿк Прикарпаттÿ, так ³ карпатсüкоãо 
реã³онó заãалом. 

Практи÷не зна÷еннÿ отриманиõ резóлüтат³в дозволитü, на мою 
дóмкó, сприÿти створенню системи використаннÿ ³ впровадæеннÿ 
етноãраô³÷ниõ свÿт длÿ розвиткó тóристи÷но¿ ³нôрастрóктóри ÷е-
рез мереæó тиõ, що ³снóютü, ÷и планованиõ заõод³в евент-тóризмó.

Новизна роботи полÿãає о÷евидно в томó, що на сüоãодн³шн³й 
денü сôера дозв³ллÿ й атракц³й на Прикарпатт³ ще не стала пред-
метом спец³алüниõ наóковиõ досл³дæенü, не каæó÷и вæе про окре-
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мий етноãраô³÷ний реã³он ²вано-франк³всüко¿ област³ — Покóттÿ, 
територ³ю м³æ верõн³ми те÷³ÿми р³к Дн³стра та Прóта, в³домó ще 
з Õ²²² стол³ттÿ, ÿка сüоãодн³ м³ститüсÿ в територ³алüниõ меæаõ Го-
роденк³всüкоãо, Снÿтинсüкоãо, Тлóмацüкоãо район³в ц³лком, коло-
мийсüкоãо, Тисменецüкоãо, кос³всüкоãо, Надв³рнÿнсüкоãо ³ Боãород-
÷ансüкоãо — ÷астково.

Àнал³з ³стор³оãраô³÷но¿ бази проблеми досл³дæеннÿ дає п³дста-
ви ствердæóвати, що розробка озна÷ено¿ проблематики, власне ÿк 
³ система використаннÿ народниõ свÿт ³ традиц³й в тóристи÷н³й ãа-
лóз³ краю, перебóває в зародковомó стан³. комплексн³стю ³ систем-
н³стю вир³знÿютüсÿ прац³ ². Петрово¿[1;2], ÿк³ маютü óзаãалüнюю÷ий 
õарактер, стосóютüсÿ вив÷еннÿ б³лüшою м³рою досв³дó орãан³зац³¿ 
сôери дозв³ллÿ в зарóб³æниõ кра¿наõ, õо÷ ³ розãлÿдаютü окрем³ ас-
пекти ц³є¿ проблеми в óкра¿нсüкомó контекст³. Водно÷ас Покóттÿ 
разом з³ своєю ³сторико-кóлüтóрною спадщиною, етноãраô³÷ною ко-
лоритн³стю завæди перебóвало ó пол³ зорó наóковц³в. Виокремимо 
дв³ óзаãалüнюю÷³ прац³ прикарпатсüкиõ в÷ениõ, присвÿ÷ениõ По-
кóттю ³ Прикарпаттю [3;4], окрем³ розд³ли ÿкиõ розãлÿдаютü роз-
виток тóризмó в кра¿, йоãо ³сторико-кóлüтóрн³ ресóрси. До пробле-
ми станó збереæеност³ й використаннÿ пам’ÿток ³стор³¿ ³ кóлüтóри, 
народниõ традиц³й м³сцевим населеннÿм ÿк ãоловноãо компонентó 
евентивниõ заõод³в позна÷ен³ наóков³ й наóково-попóлÿрн³ розв³д-
ки В. Бóрдóланюка [1], Ì. Гаврил³ва [4], П. Гер÷ан³всüко¿ [5], Ì. Дра-
ãан [6], À. к³ркора [7], В. Никиôорóка [10], р. Процака [11], Н. Тарно-
вецüко¿ [17], В. Велико÷оãо [2;3].

Покóттÿ завæдти бóло баãатим на народн³ зви÷а¿ ³ традиц³¿. 
Àрõеолоãи, ³сторики сüоãодн³ все б³лüше сõилÿютüсÿ до дóмки про 
визна÷алüнó ролü цüоãо реã³онó длÿ розвиткó цив³л³зац³йниõ про-
цес³в на всüомó європейсüкомó континент³. Давн³ зви÷а¿ ³ традиц³¿ 
б³лüшою ÷и меншою м³рою збереãлисÿ донин³ в цüомó кра¿. Вони 
адаптован³ до ново÷асниõ обставин проæиваннÿ етносó р³зними 
деæавно-пол³ти÷ними óтвореннÿми, що ³снóвали на циõ землÿõ 
з Õ²²² стол³ттÿ (корол³вство Полüсüке, Ìолдавсüке кнÿз³вство, р³÷ 
Посполита, Àвстр³йсüка й Àвстро-уãорсüка ³мпер³¿, Дрóãа р³÷ По-
сполита, укра¿нсüка рСр ³ нарешт³ — незалеæна укра¿на), ÷ин-
никами сóсп³лüно-пол³ти÷ноãо й св³тоãлÿдно-рел³ã³йноãо õарактерó 
(ãромадсüк³ орãан³зац³¿, рел³ã³йн³ конôес³¿ тощо). однак визна÷алü-
ною ¿õ рисою є саме тривал³стü ³ незнищенн³стü ôóнкц³онóваннÿ 
самиõ традиц³й ³ ôорм ¿õ проведеннÿ, ÿк приклад незнищенност³ 
нац³оналüно¿ пам’ÿт³, неперервност³ бóттÿ нац³¿.

Серед найб³лüш масовиõ, колоритниõ, а зна÷итü — репрезен-
тативниõ свÿт р³÷ноãо обрÿдовоãо календарÿ покóтÿн, одне з ÷³лü-
ниõ м³сцü пос³дає р³здвÿна м³стер³ÿ. Õо÷ óкра¿нсüка православ-
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на ³ ãреко-католицüка церкви за зна÷им³стю ставлÿтü р³здво, ско-
р³ш за все, на дрóãе м³сце, б³лüше шанóю÷и Воскрес³ннÿ Õристо-
ве, але óкра¿нсüкий народ веселитüсÿ ³ розваæаєтüсÿ найщир³ше 
³ най ÿскрав³ше саме ó сóворó зимовó порó.

р³здво з найдавн³шиõ ÷ас³в присвÿ÷óвалосÿ Боãов³-Творцев³. Та-
ким Боãом нашиõ предк³в вваæавсÿ Свароã. Саме йомó сп³вали мо-
литви в ÷ас зимовоãо сонцеворотó: «Свароæе! Ти, що сотворив св³т-
ло, ти єстü Боã св³тла, ³ Боã Прави, ßви ³ Нави, — се бо маємо ¿õ 
во ³стинó. ² єстü цÿ ³стина наша, що перемоæе темнó силó ³ виведе 
нас до блаãа» (Велесова книãа, дошка 15-À). Ö³ ãлибинн³ народн³ 
обрÿди óславленнÿ новонародæеноãо Сонцÿ (Даæбоãа) бóли ство-
рен³ ще нашими ар³йсüкими пращóрами. Томó й знаõодимо безл³÷ 
сп³лüниõ мотив³в óкра¿нсüко¿ м³стер³¿ р³здва Св³тла з давнüо³нд³й-
сüкими п³снÿми-славами р³ґведи — найдавн³шоãо Свÿтоãо Писüма 
на земл³. Саме цю сп³лüн³стü поõодæеннÿ засв³д÷óютü наш³ óкра-
¿нсüк³ космоãон³÷н³ колÿдки.

Çимовий сонцеворот, ³з ÿким пов’ÿзóвали народæеннÿ новоãо 
сонцÿ, свÿткóвавсÿ аæ 12 дн³в. Çа цим зимовим циклом ó слов’ÿн 
традиц³йно закр³пилисÿ дв³ народн³ назви, ÿк³ подекóди сп³в³снó-
ютü: «Свÿтки», ÿка переваæає на сõод³ сõ³днослов’ÿнсüкоãо ареа-
лó, та «колÿди, колÿдки, ÷и колÿда», ÿкó вæиваютü óкра¿нц³, б³-
лорóси, б³лüш³стü п³вденниõ слов’ÿн, а такоæ полÿки. 

Õристиÿнсüка церква докладала ÷имало зóсилü, аби позбóтисÿ 
«поãансüкиõ» обрÿд³в, ³ приóро÷ила до циõ дн³в свÿткóваннÿ р³здва 
Õристовоãо. однак лише в V стол³тт³ воно м³цно óв³йшло в æиттÿ 
õристиÿн. розб³æн³стü ó свÿткóванн³ р³здва заõ³дними ³ сõ³дними 
церквами викликана тим, що вони користóютüсÿ р³зними кален-
дарними системами — ãриãор³ансüким та юл³ансüким. Православ-
на церква свÿткóє йоãо 7 с³÷нÿ (25 ãрóднÿ за старим стилем), а ка-
толицüка церква — 25 ãрóднÿ за новим стилем.

До р³здвÿниõ свÿткóванü налеæатü традиц³йно ÷отири основн³ 
д³йства: Свÿтве÷³р (колÿда), р³здво Õристове, так званий Старий 
Новий р³к (або Ìаланки ³ Свÿтоãо Васил³ÿ Великоãо) та Водоõре-
ща. На Покóтт³ цÿ р³здвÿна м³стер³ÿ має сво¿ особливост³, склада-
єтüсÿ ãоловно з³ Свÿто¿ ве÷ер³ (6 с³÷нÿ), власне самоãо свÿта р³зд-
ва Õристовоãо (7 с³÷нÿ) та р³здвÿниõ колÿдóванü (7 - 8 с³÷нÿ). Свÿто 
Ìаланки ³ Свÿтоãо Васил³ÿ Великоãо теæ в³дзна÷аютüсÿ, але не так 
масово ³ зна÷имо, ÿк, наприклад, ó сóс³дн³й Бóковин³. ос³бно серед 
óс³õ свÿт зимовоãо циклó є Водоõреще, ÿке має б³лüш сакралüний, 
н³æ побóтово-обрÿдовий зм³ст ³ несе в соб³ енерãетикó о÷ищеннÿ, 
оновленнÿ, запо÷аткóваннÿ кращоãо, силüн³шоãо.

На Покóтт³ з середини XX ст. óсталилисÿ народн³ в³рóваннÿ 
³ прикмети, пов’ÿзан³ з р³здвÿними свÿтами. Так, ó селаõ ×ернÿтин³, 
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Сорокаõ, Слоб³дц³ Городенк³всüкоãо районó збереãласÿ така прикме-
та: в ÿкий денü тиæнÿ приõодитü р³здво, то в такий денü потр³бно 
по÷ати зб³р óроæаю. особливоãо зна÷еннÿ надавалосü р³здвÿн³й по-
ãод³: ÿкщо в н³÷ на р³здво впаде сн³ã — вродÿтü ÿблóка; ÿкщо впаде 
силüна паморозü — до вроæаю õл³бноãо; ÿкщо небо в зорÿõ — сл³д 
÷екати розма¿т-
тÿ л³совиõ ласо-
щ³в та припло-
дó õóдоби. Под³-
бна прикмета ³с-
нóвала ³ в ³ншиõ 
реã³онаõ укра¿-
ни [8, С.88].

Приãотóваннÿ 
до р³здва — пе-
р³од з особливи-
ми д³ÿми. у Тор-
ãовиц³ цüоãо æ 
районó, зокрема, 
ще за тиæденü до 
свÿт ãосподар³ ãо-
тóвали дрова на 
паливо, витиска-
ли (били) св³æó 
ол³ю. Господар наводив лад ó всüомó об³йст³, ãосподинÿ мала за-
в÷асно кóпити новий посóд, приãотóвати длÿ коæноãо ÷лена с³м’¿ 
новий свÿтковий одÿã або випрати старий. Газда (ãосподар — В.В.) 
до р³здва ãотóвав æитнüо-пшени÷ноãо снопа-Д³дóõа та с³но длÿ п³д-
стелÿннÿ п³д ст³л на Свÿтó ве÷ерю. Длÿ ãосподин³ ãоловним бóло 
приãотóваннÿ дванадцÿти п³сниõ страв на Свÿтве÷³р. Õата мала 
бóти ÷истою, прибраною, об³ãр³тою ³ затишною.

Щодо к³лüкост³ страв, то ³снóє дóмка, що саме дванадцÿтü свÿт-
ве÷³рн³õ страв ãотóєтüсÿ томó, що протÿãом рокó м³сÿцü обб³ãає зем-
лю дванадцÿтü раз³в [9, С.62]. отæе, коæномó м³сÿцев³ на÷е при-
свÿ÷ена окрема страва. À за леãендою, записаною ó вæе зãадан³й 
Торãовиц³, 12 страв ãотóвали длÿ дванадцÿти апостол³в. На Покóт-
т³, ÿк ³ в ³ншиõ реã³онаõ, на Свÿтó ве÷ерю страви ãотóютüсÿ з óс³-
є¿ ãородини, садовини, що бóла в ãосподарств³ т³лüки в цüомó роц³, 
щоб настóпноãо отримати ще б³лüший óроæай.

основною стравою Свÿто¿ ве÷ер³ є кóтÿ. Давн³стü кóт³ на óкра-
¿нсüкиõ теренаõ засв³д÷óютü арõеолоã³÷н³ спостереæеннÿ трип³лü-
сüко¿ кóлüтóри. Вæе за 6 тисÿ÷ рок³в до нашиõ дн³в люди вæивали 
в ¿æó сма÷нó стравó з пшениц³ й медó, ÿка мала ÷óдод³йнó силó. 
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Приправлÿли кóтю тертим ó мак³тр³ маком. Çдавна ÿк приправó 
до кóт³ вæивали ще ãор³õи, мед. П³д ÷ас вар³ннÿ кóт³ вороæили. 
ßкщо зварена кóтÿ виõодила з верõом — це в³щóвало вроæайний 
р³к, бóдóтü «верõóват³» стоãи с³на та соломи (заô³ксовано в селаõ 
Торãовиц³, Верб³вцÿõ, Сорокаõ на Городенк³вщин³).

кóтю на Покóтт³ варили до коæноãо основноãо зимовоãо свÿта 
окремо, в³дпов³дно вона мала ³ сво¿ назви: Баãата (на р³здво), Го-
лодна (на Водоõреща). На Новий р³к на Покóтт³ ве÷ерю не ãотóва-
ли, Щедроãо ве÷ора не свÿткóвали, томó на в³дм³нó в³д ³ншиõ ре-
ã³он³в укра¿ни, щедро¿ кóт³ тóт не бóло.

у козацüкомó сел³ Топор³вцÿõ Городенк³всüкоãо районó водó на 
кóтю приносили «незайманó» (набранó до св³танкó — В.В.), а кóтÿ 
мала зваритисÿ до сõодó сонцÿ 6 с³÷нÿ. Такоæ побóтóвав зви÷ай, 
щоб дрова в п³÷ накладали з особливими церемон³ÿми ãосподар 
³ ãосподинÿ разом. Наãр³вши п³÷, ãосподар³ зновó разом óкладали 
тóди «Боæó ¿æó» — кóтю та óзвар. Ì³сили т³сто в корит³ длÿ ка-
ла÷³в такоæ разом — ÷олов³к ³ æ³нка. Так³ сп³лüн³ д³¿ ãосподарÿ 
³ ãосподин³ засв³д÷óютü давню р³вн³стü ÷олов³ка ³ æ³нки.

Ç то÷ки зорó атракц³йност³ ³ видовищност³ найб³лüш ц³кави-
ми є обрÿди пов’ÿзан³ з колÿдóваннÿм. Вони õарактерн³ масов³с-
тю ³ водно÷ас — ÷³ткою визна÷ен³стю ролей, ³єрарõ³єю в колекти-
в³. однак, дозволимо соб³ не заãлиблюватисÿ в перипет³¿ свÿткó-
ванü р³здва Õристовоãо на Покóтт³. По-перше, ¿õ опис зайнÿв би 
÷имало стор³нок текстó, по-дрóãе — це радше предмет зац³кав-
леност³ етноãраô³в ³ етнолоã³в, ôолüклорист³в, краєзнавц³в. Спро-
бóємо проанал³зóвати кóлüтóрно-масов³ заõоди, що в³дбóваютüсÿ 
в цей ÷ас на Покóтт³.

Ìóсимо ствердæóвати, що, на æалü, ÿк сама к³лüк³стü, так 
³ масштаби тиõ заõод³в, що проводÿтüсÿ в ÷ас р³здвÿно¿ м³стер³¿ на 
Покóтт³ з метою розвиткó тóт тóристи÷но¿ атракц³¿ та сôери до-
зв³ллÿ є недостатн³ми. Çа нашими спостереæеннÿми, æодноãо спе-
ц³алüноãо заõодó масовоãо õарактерó з метою залó÷еннÿ тóрист³в 
до краю в цей ÷ас не проводитüсÿ. Винÿтком моæóтü бóти окре-
м³ зв³ти õóдоæнüо¿ твор÷ост³ с³лüсüкиõ ãромад, вистóпи церков-
ниõ õор³в п³д ÷ас пер³одó колÿдóванü, традиц³йн³ длÿ коæноãо на-
селеноãо пóнктó масов³ колÿдóваннÿ та окóнаннÿ ó водó р³÷ок ÷и 
ставк³в ³ озер на Éордана (на Водоõреща 19 с³÷нÿ — В.В.). À от те-
атрал³зованиõ д³йств аматорсüкиõ колектив³в ÷и проôес³йниõ те-
атралüниõ трóп з метою попóлÿризац³¿ народниõ зви÷а¿в ³ тради-
ц³й, отриманнÿ прибóткó в цей ÷ас не проводитüсÿ. 

Çаради справедливост³ сл³д в³дзна÷ити, що спроби орãан³зац³¿ 
ôестивалüноãо рóõó на р³здвÿн³ свÿта в ²вано-франк³всüк³й облас-
т³ бóли зроблен³ м³сцевими орãанами влади. Ìаю на óваз³ родин-
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ний ôестивалü «родослав», ÿкий востаннє проводивсÿ 2012 рокó, 
ó 325 р³÷ницю в³д першо¿ писемно¿ зãадки про м. ²вано-франк³всüк 
[16]. В³н бóв ÷етвертим з ÷ерãи в³д по÷аткó проведеннÿ, бо реал³зó-
єтüсÿ один раз на три роки. Çрештою, сам ôестивалü, маю÷и õарак-
тер м³æнародноãо, територ³алüно оõоплює всю ²вано-франк³всüкó 
областü, вклю÷аю÷и так³ етноãраô³÷н³ територ³¿, ÿк Гóцóлüщина, 
Бойк³вщина ³ оп³ллÿ, окр³м Покóттÿ, тобто не є «спец³алüно по-
кóтсüким».

Ìаркетинãов³ досл³дæеннÿ, зд³йснен³ стóдентами ²нститóтó тó-
ризмó Прикарпатсüкоãо нац³оналüноãо óн³верситетó ³мен³ Васи-
лÿ Стеôаника в рамкаõ наóково-досл³дно¿ теми каôедри тóриз-
мознавства ³ краєзнавства, засв³д÷óютü, що потреба в орãан³зац³¿ 
³ проведенн³ такиõ заõод³в евентивноãо õарактерó п³д ÷ас р³здвÿ-
но¿ м³стер³¿ є ÷ималою. Ç понад тисÿ÷³ респондент³в, що перебóва-
ли на Прикарпатт³ в пер³од з 29 ãрóднÿ 2012 по 22 с³÷нÿ 2013 рокó 
на тóристи÷номó комплекс³ Бóковелü, майæе 90 в³дсотк³в виÿви-
ли баæаннÿ ознайомитисÿ з народними свÿтами ³ обрÿдами р³здва 
на Покóтт³. Б³лüше тоãо, 92% з ниõ бóли ãотов³ взÿти в ниõ ó÷астü 
безпосереднüо.

усв³домлюємо певнó в³дносн³стü отриманиõ емп³ри÷ним шлÿõом 
резóлüтат³в, ¿õ локалüний õарактер, оск³лüки опитóваннÿ прово-
дилосÿ на одномó в³дпо÷инковомó комплекс³, моæливó недоскона-
л³стü само¿ методики опитóваннÿ тощо. однак за тенденц³єю стає 
о÷евидним — на ÷ас³ орãан³зац³ÿ ³ проведеннÿ орãанами дерæав-
но¿ влади, м³сцевоãо самоврÿдóваннÿ широкомасштабниõ д³йств, 
пов’ÿзаниõ з р³здвÿною м³стер³єю на Покóтт³. Çрештою, рÿд л³тн³õ 
ôестивал³в ó цüомó кра¿ п³дтвердæóютü потребó ¿õ реал³зац³¿ та 
еôективн³стü проведеннÿ. Вваæаю, це завданнÿ повинно перейти 
в площинó пр³оритетниõ до реал³зац³¿ насамперед на реã³оналüно-
мó р³вн³. Éоãо вт³леннÿ, безóмовно, сприÿтиме розвиткó сôери до-
зв³ллÿ та атракц³йниõ заõод³в на Покóтт³, ÿк ³ тóристи÷но¿ ³нôра-
стрóктóри на Прикарпатт³ заãалом.

Покóттÿ баãате на народн³ зви÷а¿ ³ традиц³¿, особливо зимовоãо 
календарноãо циклó. однак рÿд заõод³в евентивноãо õарактерó, що 
сприÿли б розвиткó дозв³ллєво¿ сôери краю, ÿк³ проводÿтüсÿ ор-
ãанами м³сцево¿ влади, самоврÿдóваннÿ в цей ÷ас, є недостатн³ми, 
малоеôективними. Сама ³нôрастрóктóра ³ система заõод³в дозв³л-
лєво¿ сôери ²вано-франк³всüко¿ област³ перебóває в зародковомó 
стан³, вимаãає ÿк креативниõ ³дей длÿ реал³зац³¿, так ³ ³нвестóван-
нÿ кошт³в длÿ ¿¿ розвиткó. Çа приклад в цüомó план³ моæе слóæи-
ти реал³зований на лüв³вщин³ проект «р³здво ó лüвов³», ÿкий на-
бóває масовоãо õарактерó ³ попóлÿрност³ [18]. 
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руслана кІрЄЄВа

НОВОРІчНа дИтЯча ГРа-ВОРОЖба 
«бИчКИ»

Великою рад³стю длÿ д³тей на р³здвÿн³ свÿта завæди бóла ³ є 
колÿда, а п³д старий — Новий р³к «на Василÿ» — õод³ннÿ з «козою», 
маланкóваннÿ та пос³ваннÿ. Öÿ давнÿ традиц³ÿ збереæена практи÷но 
на вс³й територ³¿ укра¿ни. À на снÿтинсüкомó Покóтт³ здавна 
³снóвало р³здвÿне д³йство, ÿке називалосÿ õод³ннÿ з «би÷ками». 
у селаõ Видин³в, кнÿæе, Попелüники, ²лл³нц³, олешк³в, Балинц³, 
Белелóÿ, Çадóбр³вц³ староæили ще пам’ÿтаютü цей давн³й зви÷ай 
вороæ³ннÿ.

Çарисовки етноãраô³÷ниõ пам’ÿток Снÿтинщини зд³йснила 
в 1929 роц³ в³дома õóдоæницÿ олена кóлü÷ицüка. у лüв³всüкиõ 
ôондаõ досл³дниц³ збер³ãаютüсÿ рисóнки ô³ãóрок дитÿ÷о¿ новор³÷но¿ 
вороæби «æеребц³» («би÷ки») з с. карл³в (нин³ Прóт³вка).

Василü Ìат³й÷óк з Çадóбр³вц³в записав давню новор³÷нó дитÿ÷ó 
вороæбó, ÿкó зãадóвав ó своємó ôолüклорно-етноãраô³÷номó 
досл³дæенн³ к. Ìро÷ко (1897 р.). у етноãраôа вона називаласÿ 
«æеребц³», а в ³ншиõ селаõ районó ¿¿ пам’ÿтаютü п³д назвою «бе÷ки» 
(моæливо, в³д тоãо, що матер³алам длÿ виãотовленнÿ предмет³в-
символ³в слó æили ã³лки верби — бе÷ки). Ìайстер в³дтворив символи 
дитÿ÷о¿ ãри, ÿка в³дбóваласÿ за настóпним сценар³єм:

у Çадóбр³вцÿõ, ó дрóã³й половин³ днÿ перед старим — Новим 
роком õлоп÷ики в³ком 7 - 12 рок³в õодÿтü до р³дниõ ³ близü киõ 
сóс³д³в «з би÷ками» (р³зними м³н³атюрними предметами-символами, 
вистрóãаними з верби). Серед ниõ є предмети по бóтó: «ко÷ерãа», 
«лопата», «пранник», «маãл³вка», «верете но», «кóделÿ», «ãрабл³», 
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«ц³п», ÿкими користóвалисÿ в с³лü-
сüкиõ родинаõ. Ìар³ÿ Стóпарик 
з цüоãо æ села зãадóє, що в ди-
тин ств³ бóли ще й ³нш³ назви 
«би÷к³в» — «старости», «вес³ллÿ», 
«д³д», «баба», «молод³», «би÷ки», 
«ове÷  ки», «бдæоли», «æе ребц³», 
«õрест», «церква», «дзв³ницÿ», 
«сани», «в³з», «бо÷ка з пивом», «до-
роãа до пекла», «дороãа до раю» та 
³нш³ (всüоãо 40 ô³ãóрок). Все це — 
символи под³й або надбанü, ÿкиõ 
сл³д бóло о÷³кóвати в настóпномó 
роц³ тим, õто соб³ вибрав ÿкóсü ³з 

перел³÷ениõ м³н³атюрниõ ô³ãóрок п³д ÷ас «вороæби».
Д³ти заõодили до õати, в³талисÿ ³ запитóвали ó ãосподарÿ: 
— ×и треба Вам би÷к³в, ове÷ок, бдæ³л?
À дал³ в³дбóвавсÿ д³алоã:
— À маєш? 
— Ìаю.
— Àнó, показóй…
Д³ти висипали на ст³л або лавó «би÷ки», ÿк³ носили в капе люс³, 

шапц³, õóстин³ ÷и торбин³ (в коæномó сел³ бóла своÿ тра диц³ÿ). Гос-
подар вибирав соб³ т³ ô³ãóрки, ÿк³ õот³в, а д³тÿм давав ãрош³ або ãос-
тинц³. Де бóла в с³м’¿ д³в÷ина — вибирали «старост³в», де тримали 
бдæоли — залишали «вóлик» або «бдæоли», щоб комаõи ро¿лисÿ. 
Àле най÷аст³ше вибирали «би÷ки» — «ове÷ки», «волики», «æеребц³», 
бо в коæн³й с³лüсüк³й родин³ тримали циõ тварин. «Би÷ки»-«ове÷ки» 
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кидали п³д ст³л, щоб 
веласÿ õóдоба (ó де-
ÿкиõ селаõ кидали 
ó стайню п³д õóдобó, 
а ÷асом давали й до 
п³йла). коли вибира-
ли ô³ãóрки «старост³в» 
або «вес³л лÿ», — ¿õ 
ставили п³д образами.

у селаõ Бó÷а÷-
ки, Троôан³вка, Ба-
линц ³ ,  кóла÷к ³ в -
ц³, Õом’ÿк³вка «би÷-
ки» виби рали наосл³п 
ó шапц³ ÷и торбин³ 
³ це вæе вваæалосÿ 
вороæ³ннÿм. у Бор-
щев³ ãосподар нама-
ãавсÿ взÿти непом³т-
но ô³ãóркó «би÷к³в» 
³ кинóти п³д õóдобó. 
у циõ селаõ з «би÷-
ками» õодили õлоп-
÷ики ³ д³в÷атка. Àна-
лоã³÷на ãра ó Дæóров³ 
та Новоселиц³ має на-
звó «æеребц³». укра-
¿нсüк³ етноãраôи в³д-
найшли сл³ди пере-
дновор³÷но¿ дитÿ÷о¿ ãри-вороæби ó селаõ Ìикола¿всüко¿ облас-
т³. Öю традиц³ю, моæливо, завезли тóди депортован³ ó 1950-õ рр. 
æител³ Снÿтинщини. 

В останн³ роки традиц³ÿ õод³ннÿ з «би÷ками» ÷астково в³дро-
дæóєтüсÿ. ф³ãóрки «би÷к³в» стали б³лüш õóдоæн³ми, але не втра-
тили своãо первинноãо зна÷еннÿ.

м.Снÿтин
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Тетяна коЗак

ЗаРОдЖЕННЯ сЛІВ,  
ЩО ПОЗНачаютЬ КОЛІР.  

бІНаРНІстЬ ПОНЯттЯ ’чОРНИЙ’ / ’бІЛИЙ’
Стародавн³ люди мали вóзüкий ãоризонт конкретно-÷óттєвоãо, 

асоц³ативноãо, а томó неминó÷е поверõневоãо, зовн³шнüоãо сприй-
нÿттÿ навколишнüоãо св³тó. Св³тосприйнÿттÿ бóло дóал³сти÷ним, 
³ основою такоãо «здвоєноãо» розóм³ннÿ бóла нероз÷ленован³стü сôе-
ри практи÷но¿ д³ÿлüност³, де використовóвалисÿ просторово-÷асов³ 
³ при÷инно-насл³дков³ зв’ÿзки м³æ процесами, предметами ³ ÿвища-
ми. «На раннüомó щабл³ ôормóваннÿ людини ¿¿ мисленнÿ мало ще 
прим³тивний õарактер. Воно безпосереднüо вõодило в практи÷н³ д³¿ 
людини. людина в³дбивала тод³ д³йсн³стü лише ó ôорм³ сприйнÿттÿ 
³ заãалüниõ óÿвленü. у не¿ тод³ переваæали конкретн³ ÷óттєв³ об-
рази. Надбаннÿм св³домост³ бóло лише те, що показóвало око, в³д-
÷óвала рóка ³ ÷óло вóõо. Çм³ст мисленнÿ не бóв ãлибшим зв’ÿзк³в 
³ в³дносин м³æ предметами, що сприймаютüсÿ ³ подаютüсÿ нао÷но». 
Спо÷аткó св³дом³стü ô³ксóвала лише повторюван³стü, посл³дов-
н³стü, зовн³шн³ зв’ÿзки м³æ ÿвищами природи, а м³æ ними ³ д³ÿлü-
н³стü людей, але ще не моãла адекватно в³добраæати сóтн³стü циõ 
взаємозв’ÿзк³в ³ самиõ ÿвищ. Природа сприймаласÿ ÿк єдине ц³ле, 
за р³зноман³ттÿм ¿¿ ôорм ³ повторюван³стю под³й стоÿла д³ÿ ÿко-
ãосü доц³лüноãо меõан³змó, ÿкий зд³йснював зв’ÿзки м³æ окремими 
ланками æиттєвоãо процесó за принципом перенесеннÿ знайомоãо, 
зви÷ноãо на нев³доме, таємни÷е. 

Ìисленнÿ перв³сниõ людей бóло в основ³ сво¿й м³сти÷ним, ³ томó 
найдавн³ш³ óÿвленнÿ людини знайшли своє в³добраæеннÿ в м³ôаõ, 
леãендаõ, ó побóт³. Ì³ôи, витоки ÿкиõ ãóблÿтüсÿ на меæ³ тваринноãо 
та соц³алüноãо св³т³в, виконóвали своєр³днó ôóнкц³ю посередник³в 
м³æ людиною та под³ÿми, що в³добраæалисÿ людиною, реалüно 
³снóвали, реãóлÿрно повторювалисÿ. На ÷ас поÿви писемниõ пам’ÿток 
óÿвленнÿ людини пройшло тривалий шлÿõ розвиткó та п³ддалосÿ 
великим зм³нам. у перв³сно¿ людини бóли вæе так³ понÿттÿ, ÿк 
землÿ ³ небо, м³сÿцü ³ сонце, зм³на днÿ ³ но÷³, сõ³д ³ заõ³д сонцÿ 
та м³сÿцÿ. у стародавн³õ ³нд³йц³в та ³ранц³в боã Ì³тра óособлював 

СКРижалі
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денü, боã Варóна — н³÷, в³дпов³дно «денне сонце — н³÷не сонце», 
при÷омó коæен з ниõ м³ã набирати ÿкост³ ³ншоãо. Їõ протиставленнÿ 
н³коли не бóло вороæне÷ею або сóперництвом. Боã Çевс такоæ 
óособлював «два м³ô³÷ниõ елементи, об’єднаниõ в одне ц³ле» В³н — 
небо ³ землÿ, море ³ пов³трÿ, боã ÿсно¿ та поõмóро¿ поãоди, св³тлий 
боã «Найб³лüш св³тлий боã, Çевс, одрóæóєтüсÿ ³з найб³лüш темною 
боãинею, Персеôоною, ³ дитина в³д цüоãо шлюбó, Çаãрей, повинна 
бóти пром³æною ланкою м³æ св³тлом ³ темрÿвою. Вона повинна 
зводити з³ св³тла ó темрÿвó ³ зводити з темрÿви до св³тла». 

у Єãипт³ здавна ³снóвав кóлüт мертвиõ ³ розр³знÿлисÿ дв³ ôази 
бóттÿ: небесна ³ п³дземна, але мислилисÿ вони ÿк єдине ц³ле. Öе 
знайшло в³добраæеннÿ в найменóванн³ боæества ра-ос³р³са (ра — 
боã сонцÿ, ос³р³с — боã мертвиõ). у баãатüоõ м³ôаõ ãоворитüсÿ, 
що боã ра ó своємó ÷овн³ проõодитü денний та п³дземний св³ти, де 
йомó доводитüсÿ вести боротüбó з ÷исленними вороãами. «Сонÿ÷не 
боæество ра óособлювало спо÷аткó одини÷ний цикл ó рóс³ денним 
³ н³÷ним небом, але постóпово дво¿ст³стü ó в³дм³нност³ денü-н³÷ 
призвела до поÿви м³сÿ÷ноãо боæества — боãа Тота. однак з двоõ 
боã³в ãоловним залишаєтüсÿ ра, а Тот бóв лише йоãо застóпником, 
в³добраæеннÿм сонÿ÷ноãо св³тла». у стародавн³õ єãиптÿн бóло 
протиставленнÿ св³тла ³ темрÿви, днÿ ³ но÷³, добра ³ зла. 

уæе в епоõó бронзи ãерманц³ розр³знÿли реалüний, земний 
³ еô³рний св³ти, що призвело до поÿви обрÿдó спалюваннÿ трóп³в, 
зародæеннÿ понÿтü добра ³ зла. 

Слов’ÿни в³рили в ×орнобоãа ³ Б³лобоãа. Б³лобоã ототоæнювавсÿ 
з³ Св³товидом на т³й п³дстав³, що атрибóтом Св³товида бóв б³лий 
к³нü. Св³товид вистóпав ÿк óособленнÿ св³тла. «Длÿ слов’ÿнсüкиõ 
народниõ óÿвленü д³йсно властивий образ доброãо б³лоãо ³ злоãо 
÷орноãо боæества, про що ãоворитü не т³лüки слово «÷орт», але 
й наведене вище народне опов³даннÿ, ó ÿкомó боã зобраæений б³лим 
ãоãолем, а сатана — ÷орним». 

²снóє дóмка в÷ениõ (В. ². Шерцлü, С. Д. кацнелüсон, В. Г. Таранецü), 
що колüори ’÷орний’ ³ ’б³лий’ бóли не т³лüки по÷атковими 
колüорами, ÿк³ людина вид³лила з навколишнüоãо св³тó, але вони 
нав³тü поõодÿтü в³д одноãо коренÿ ³ певний ÷ас позна÷алисÿ одним 
словом. Щоб показати це, необõ³дно звернóтисÿ до стародавн³õ 
словоôорм. 

В ³ндоєвропейсüк³й мов³ длÿ позна÷еннÿ б³лоãо ³ ÷орноãо колüорó 
використовóвалисÿ под³бн³ й р³зн³ корен³, одним з ниõ є кор³нü *ra. 
²ндоєвропейсüка протоôорма *rа мала зна÷еннÿ не т³лüки ’св³тло’, 
але й ’темрÿва’. у такомó зна÷енн³ зóстр³÷аємо кор³нü *rа в словаõ: 
д³нд. rвmо ’н³÷’; rвtrо (зв³дси ³є. *rк-’темрÿва’). «… цю æ семó *rа 
маютü в ³ндоєвропейсüкиõ моваõ не т³лüки назви св³тил Сонцÿ 
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³ Ì³сÿцÿ, вона присóтнÿ в назваõ ³ншиõ планет, такиõ, ÿк Ìарс, 
Þп³тер, Венера, Ìеркóр³й, Сатóрн ³ в заãалüниõ найменóваннÿõ 
типó: лат. Stella ’з³рка ’, н³м. Stern ’з³рка’, óкр. ’зорÿ’. Çна÷еннÿ 
’св³тло’ ³ ’темрÿва’ необõ³дно розãлÿдати ÿк поõ³дн³ в³д первинно¿ 
зна÷óщост³ *ra. 

Перш³ «…слова сам³ по соб³ бóли баãатозна÷ними (переванта-
æеними), але в контекст³, що описóє прост³ ситóац³¿, в ÿкиõ 
сп³лкóвалисÿ перш³ люди, слова набóвали ÿсност³ та визна÷еност³…». 
«При баãатозна÷ност³ древн³õ корен³в, — писав В. ². Шерцлü, — 
траплÿлосÿ велüми нер³дко, що ÿк сам³ корен³, так ³ поõ³дн³ в³д ниõ 
слова м³стили в соб³ протилеæн³ один одномó зна÷еннÿ». Наприклад: 
д³нд. аhtu ’св³тло денне; св³тло; блиск’ ³ ’н³÷’; перс. bachten ’сõ³д’ 
³ ’заõ³д’. ßвище, при ÿкомó одне ³ те æ слово вм³щóє в соб³ два 
прÿмо протилеæниõ зна÷еннÿ, В. ². Шерцлü назвав «енант³осем³єю» 
(антон³м³єю) коренÿ. В³н поÿснює це ÿвище тим, що стародавн³ 
корен³ та поõ³дн³ в³д ниõ слова мали сп³лüн³ широк³ ³ в той æе ÷ас 
дóæе невизна÷ен³ зна÷еннÿ, з ÿкиõ зãодом óтворилисÿ зна÷еннÿ, ÿк³ 
при б³лüш то÷номó визна÷енн³ ¿õ ó мов³ шлÿõом диôеренц³юваннÿ 
нер³дко вираæали протилеæн³ одне одномó понÿттÿ. 

«у моваõ перв³сно¿ ôормац³¿, — зазна÷ав С. Д. кацнелüсон, — 
ми не знаõодимо перш за все т³є¿ «розд³лüност³» ÿк³сниõ зна÷енü… 
ßк³сн³ зна÷еннÿ тóт завæди з’єднан³ та з÷еплен³ м³æ собою, внасл³док 
÷оãо коæне ³м’ÿ висловлює, ÿк правило, не одне, а к³лüка ÿк³сниõ 
зна÷енü. Öю особлив³стü перв³сноãо ³мен³, ÿкó моæна позна÷ити ÿк 
йоãо баãатоÿк³сн³стü або, ³накше, ÿк³сний пол³семантизм, передба÷ив 
ще о. о. Потебнÿ…». Поєднаннÿ в одномó слов³ позна÷енü длÿ р³зниõ 
колüор³в не моæна розãлÿдати ÿк св³д÷еннÿ б³дност³ колüоров³д÷óтт³в. 
Воно, скор³ш за все, має розãлÿдатисÿ ÿк резóлüтат б³дност³ мови, 
ÿкий вит³кав ³з трóднощ³в вираæеннÿ за допомоãою сл³в в³дм³нност³ 
в колüор³. упродовæ розвиткó людства зм³нюєтüсÿ ³ розвиваєтüсÿ 
не кол³рний з³р, а назва колüоропозна÷аннÿ. 

корен³ та поõ³дн³ в³д ниõ слова в давн³ епоõи мали сп³лüн³ ³ вкрай 
невизна÷ен³ зна÷еннÿ, з ÿкиõ зãодом, при постóповомó виникненн³ 
÷исленниõ в³дт³нк³в за допомоãою розãалóæеннÿ ¿õ на самост³йн³ 
катеãор³¿, óтворилисÿ зна÷еннÿ, ÿк³ при б³лüш то÷номó визна÷енн³ 
¿õ ó мов³ нер³дко висловлювали протилеæн³ одне одномó зна÷еннÿ. 
Ì. Ì. Ìаковсüкий вказóє, що коæне слово розóм³лосÿ в давнинó ÿк 
арена боротüби морокó (Õаосó) ³ Св³тла, ÿк ôормóла енерã³й, що 
ви÷ерпóютüсÿ та в³дновлюютüсÿ, маã³÷ниõ сил. 

Щоб зрозóм³ти зна÷еннÿ св³тла, потр³бно бóло привести йоãо 
в зв’ÿзок з óÿвленнÿм морокó. «Ìоæна припóскати, що понÿттÿ 
б³лоãо колüорó ³ зорово-÷óттєве сприйнÿттÿ йоãо складалосÿ 
насамперед в опозиц³¿ ’св³тлий (б³лий)’ — ’темний (÷орний)’». 
у з³ставленн³ темрÿви й св³тла спо÷аткó не ÿк двоõ контрастниõ 
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зоровиõ в³д÷óтт³в, а ÿк контрастниõ стиõ³й видимоãо св³тó — ÷орноãо 
ÿк темноãо, а б³лоãо — ÿк св³тлоãо, а, отæе, особливо вид³леноãо на 
тл³ ÷орноãо, ³ виÿвилосÿ моæливим вид³леннÿ б³лоãо колüорó. Б³лий 
кол³р ÿк св³тлий, ÿскравий, що волод³є еôектом св³т³ннÿ, внасл³док 
йоãо пост³йноãо протиставленнÿ ÷орномó, темномó, законом³рно м³ã 
порóшóвати рад³сн³, оптим³сти÷н³ настро¿, символ³зóвати собою 
св³тле, æиттєрад³сне на÷ало. «Die Weiße ist bei allen Völkern oft sogar 
das unbewußt Symbol… der ethischen Reinheit…», — писав ф. Норк. 
(’Б³лий — ó вс³õ народ³в, ÷асто нав³тü мимовол³, ³нстинктивно є 
символом… ети÷но¿ ÷истоти’). Взаãал³, «нос³¿ мови не пом³÷аютü, що 
протиставленнÿ ’б³лий — ÷орний’ є не протиставленнÿ за колüором, 
а за ознакою «максимóм св³тла — в³дсóтн³стü св³тла». 

коренебóдова * kwata в певн³й ситóац³¿ моãла озна÷ати досл³вно 
«прост³р / св³т / под³лене або дволике» ³ закр³питисÿ за ÿкоюсü йоãо 
÷астиною — ’темною’ або ’св³тлою’ або позна÷ати Всесв³т ó ц³ломó. 
Найширшоãо розповсюдæеннÿ набóв ³ндоєвропейсüкий словотв³р 
ó зна÷енн³ ’св³тлий /св³тло/’, ÿкий представлений ó виãлÿд³ * kweit 
’св³тити, сÿÿти, блищати’. Пор: ãерм. *kwоtoz ’св³тло, бóти св³тлим, 
б³лий’; слав. *světü’; лит. šviesti ’св³тити’; д³нд. Çvetás ’св³тлий, 
б³лий’; cлн. svкt ’св³тло, люди’. 

"о÷евидно, що *kwata, висловлюю÷и «дво¿ст³стü «, закр³пиласÿ 
в баãатüоõ моваõ за одним з ÷лен³в опозиц³¿, отримавши зна÷еннÿ 
’св³тлий’. Éоãо протилеæн³стü ó виãлÿд³ ’не-св³тлий, темний’ 
ôормалüно набóває реал³зац³¿ ó виãлÿд³ *ne-kwata, де *ne / <*nв / 
вистóпає в зна÷енн³ запере÷еннÿ». отримане óтвореннÿ моæе бóти 
сп³вв³днесене з в³домою ³ндоєвропейсüкою ôормою * nekw (t-) з³ 
зна÷еннÿм ’н³÷’. Наприклад: ãерм. naht ’н³÷’; ст-слав. ноштü; лит. na-
ktis; дпрóс. naktin; д³нд. nák; лат. nox; õет. nekuz ’ве÷³р’. у стрóктóраõ 
*kwata ³ *ne-kwata нао÷но представлена   вторинн³стü найменóваннÿ 
неãативноãо ÷лена б³нарно¿ опозиц³¿ ó в³дношенн³ до ¿¿ позитивноãо 
÷лена ’св³тлий’. ² пот³м óæе з но÷³ вийшов денü, тобто з’ÿвилосÿ нове 
протиставленнÿ ’н³÷’ / ’денü’, однак тóт р³зн³ коренев³ óтвореннÿ ³мен. 

СИМВОЛІКА ЧОРНОГО КОЛьОРУ В КУЛьТУРІ 
І ТРАДИцІЯХ РІзНИХ НАРОДІВ

Спо÷аткó понÿттÿ ’÷орний’, ÿк óæе зазна÷алосÿ вище, не бóло 
конкретним, то÷ним колüоропозна÷еннÿм, а õарактеризóвало темн³ 
тони при протиставленн³ б³лим, св³тлим тонам. Темнота но÷³, ÿка 
оãортає все навколо ³ робитü видим³ до цüоãо предмети розмитими, 
ледü пом³тними; злов³сна тиша, õарактерна длÿ цüоãо ÷асó доби, — 
вс³ ц³ особливост³ н³÷ноãо ÷асó викликали ó прим³тивниõ народ³в 
асоц³ац³¿ темрÿви з ÷асом бóйства злиõ дóõ³в, демон³в, ÿк³ боÿлисÿ 
денноãо св³тла ³ ÷екали темрÿви, щоб нашкодити людÿм. ×орний — 
це кол³р ÷орта, в³дüом та ³ншо¿ не÷ист³. Дóõи, в³дüми, демони, 
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дóш³ померлиõ ãр³шник³в ó розóм³нн³ стародавн³õ ÷асто знаõодили 
притóлок ó т³лаõ тварин ³ птаõ³в ÷орноãо колüорó, такиõ ÿк ÷орна 
к³шка, собака, ведм³дü, ворон, ворона, ÷орна свинÿ, корова. Çв³дси 
÷исленн³ пов³р’ÿ про те, що зóстр³÷ з такими тваринами не об³цÿє 
н³÷оãо доброãо. Наприклад, невда÷а ÷екає тоãо, комó перейде дороãó 
÷орний к³т. ßкщо ÷орна к³шка переб³æитü дороãó поõоронн³й 
процес³¿, то дóша померлоãо не÷иста. у бóдинкó, де є немовлÿ, не 
повинна перебóвати ÷орна к³шка з б³лою плÿмою, ¿¿ диõаннÿ моæе 
вбити немовлÿ [237, 1434]. особливо диÿволüсüка тварина — ÷орна 
кóрка, ³ ÿкщо вона в³дкладе ÷орне ÿйце, то неодм³нно повинна бóти 
спалена [237, 1435]. у Т³рол³ бóв поширений вираз: «Die schwarze 
Kuh drückt ihn, hat ihn getreten… er fühlt Mangel, hat schwere 
Sorge» (’×орна корова приãн³÷óє своãо володарÿ, призводитü до 
нóæди та великиõ тóрбот, клопот³в’). 

² в той самий ÷ас тварини ÷орноãо колüорó волод³ли ц³лющою 
силою, слóæили своєр³дним обереãом длÿ сво¿õ ãосподар³в. 
Вваæалосÿ, що бóдинок, ó ÿкомó є ÷орна к³шка, ÷орна собака 
³ ÷орний п³венü, н³коли не постраæдає в³д поæеæ³. у Саксон³¿ 
побóтóвало пов³р’ÿ, що ÿкщо коãосü об³крали, то необõ³дно взÿти 
÷орнó кóркó, зварити ¿¿ та дев’ÿтü п’ÿтницü посп³лü не доторкатисÿ 
до не¿. Тод³ злод³й або принесе вкрадене назад, або помре. Àбо æ 
³ще один спос³б знайти злод³ÿ: ÷орнó кóркó вимащóвали саæею 
³ давали доторкнóтисÿ до не¿ óс³м п³дозрюваним. Той, ó коãо рóки 
не ставали ÷орними, вваæавсÿ злод³єм. 

Селÿни Сõ³дно¿ Прóсс³¿ заõищали своє село в³д злиõ дóõ³в, орю÷и 
навколо не¿ землю плóãом, запрÿæеним двома ÷орними коровами. 

Щоб домоãтисÿ взаємност³ ó коõанн³, необõ³дно бóло носити при 
соб³ б³л³ камен³, вилó÷ен³ з³ шлóнкó вбитоãо ÷орноãо п³внÿ, або æ 
покласти йоãо ÿзик поверõ своãо власноãо ³ сказати при цüомó: «Wie 
der Hahn die Henne, so liebe mich die Tochter des NN» (’ßк п³венü 
(любитü) кóркó, так полюби мене до÷ка N. N.’). 

у маã³¿ та народн³й медицин³ ÷орний кол³р використовóвавсÿ длÿ 
о÷ищеннÿ. ² ÷орн³ тварини в³д³ãравали при цüомó ваæливó ролü, 
асоц³ювалисÿ з³ злими демонами, ÿк³ бóли при÷иною заõворюваннÿ, 
або æ приносилисÿ в æертвó боæествам длÿ позбавленнÿ в³д 
недóã. у ãерманц³в ÷орний п³венü, наприклад, бóв найпоширен³шою 
твариною, ÿкó приносили в æертвó в раз³ õвороби та смерт³. Õвор³й 
дитин³, ó ÿко¿ спостер³ãалисÿ сóдоми та спазми, рекомендóвалосÿ 
робити компрес з п³р’ÿ ÷орноãо п³внÿ, ÿк³ бóли вищипан³ ó нüоãо 
з л³воãо крила. Щоб позбóтисÿ бородавок, необõ³дно бóло натирати 
¿õ кров’ю абсолютно ÷орноãо п³внÿ. À сóп з п³внÿ ÷орноãо колüорó 
вваæавсÿ дивовиæним засобом в³д закреп³в ³ кращою стравою длÿ 
пород³лü. Проти лиõоманки ó дорослиõ радили ¿сти õл³б, крапнóвши 
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на нüоãо три крапл³ кров³ ÷орно¿ к³шки, а õвор³й дитин³ в³д сóдом 
наказóвалосÿ пити кров ÷орно¿ к³шки. 

улюбленими в ц³лителüств³ бóли ÷орн³ вовнÿн³ нитки ³ õóстки. 
Вваæалосÿ, що ÷орна вовнÿна нитка вбереæе в³д óкóсó собаки, 
а ÿкщо пов’ÿзати ¿¿ на ãоловó, попереднüо зробивши на н³й с³м 
вóзлик³в, то неодм³нно зникне ãоловний б³лü. ×орн³ вовнÿн³ нитки, 
шовков³ пов’ÿзки ³ õóстки поширен³ в народн³й медицин³ ³ донин³. 
Так, ÿкост³ щоб заõиститисÿ в³д крóпа, анã³ни, потр³бно пост³йно 
носити на ши¿ ÷орнó шовковó пов’ÿзкó. у Саксон³¿ õвор³й дитин³ 
проти сóдом пов’ÿзóвали на шию ÷орнó оксамитовó стр³÷кó, ÷ерез 
в³с³м дн³в зн³мали ¿¿ ³ викидали в р³÷кó або бóдü-ÿкó ³ншó водоймó. 
кр³м тоãо, ³снóвала дóмка, що ÷орн³ шийн³ õóстки позбавлÿютü в³д 
зóбноãо болю д³тей ³ дорослиõ. Еп³лептикам на обли÷÷ÿ ³ рот клали 
÷орнó õóсткó, ³ напад припинÿвсÿ. 

×орний кол³р, дво¿ст³стü йоãо символ³ки, використовóвавсÿ ³ ÿк 
своєр³дний обереã в³д неãоди, стиõ³йноãо лиõа, óраãан³в, еп³дем³й. 
В³н бóв, порÿд з б³лим ³ ÷ервоним, колüором заõистó в³д демон³в 
³ злиõ дóõ³в. у Голланд³¿ п³д ÷ас óраãанó в æертвó приносиласÿ 
÷орна собака. À в Шлез³³ селÿни п³д ÷ас заõодó сонцÿ закопóвали 
в пол³ к³стки ÷орно¿ в³вц³, ÿкó за денü до цüоãо засмаæóвали та 
сп³лüно з’¿дали. Под³бний обрÿд бóв заõистом в³д стиõ³йниõ лиõ 
³ невроæа¿в, бóв покликаний звести збиток в³д ниõ до м³н³мóмó. 

П³д ÷ас еп³дем³¿ ÷óми вбивали ÷орнó к³шкó, ÷орнó собакó 
³ ÷орноãо п³внÿ, зм³шóвали ¿õ кров ³ занóрювали в не¿ ниткó. Пот³м 
ц³єю ниткою обмотóвали бóдинок, примовлÿю÷и: «Komm nicht 
herein, der schwarze Hund wird dich beissen, die schwarze Katze dich 
verreissen, der schwarze Hahn nach dir hacken» (’Не вõодü (÷óма), 
÷орний собака тебе покóсає, ÷орна к³шка тебе роз³рве, ÷орний 
п³венü тебе заклює’). 

Щоб óбереãти д³тей в³д пристр³тó, в³двести в³д ниõ злиõ 
дóõ³в, батüки розôарбовóвали ¿м обли÷÷ÿ брóдом, роблÿ÷и ¿õ 
невп³знанними ³ нав³тü страõ³тливими длÿ демон³в ³ ³ншо¿ не÷ист³. 
фарбóваннÿ в ÷орний кол³р длÿ в³длÿкóваннÿ злиõ дóõ³в бóло 
всюди дóæе поширене. у Грец³¿ в р³здвÿний свÿтве÷³р длÿ заõистó 
в³д демон³в малювали на дверÿõ ÷орне коло, а на Бóковин³ євре¿ 
п³д ÷ас р³зниõ еп³дем³й ôарбóвали ст³ни сво¿õ бóдинк³в вóã³ллÿм 
ó ÷орний кол³р. Проÿв залишковиõ ÿвищ, в³дãомон³в ц³є¿ традиц³¿ 
моæна óãлед³ти ó свÿткóванн³ р³зниõ сó÷асниõ свÿт ó Н³ме÷÷ин³ 
(такиõ, наприклад, ÿк: Великденü, Тр³йцÿ, Свÿто волõв³в, проводи 
зими), коли обли÷÷ÿ людей, ÿк³ берóтü ó÷астü ó свÿт³, свÿтков³й 
ôеєр³¿, розôарбовóютüсÿ в ÷орний кол³р. кр³м тоãо, ÷орн³ сп³дниц³ 
³ п³дæаки є нев³д’ємною ÷астиною баãатüоõ нац³оналüниõ костюм³в. 
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Народæеннÿ, вес³ллÿ ³ поõорони — ваæлив³ æиттєв³ под³¿ — 
насамперед потребóютü заõистó в³д не÷исто¿ сили, злиõ дóõ³в. 
у деÿкиõ реã³онаõ Àвстр³¿ новонародæеномó, щоб в³двести в³д 
нüоãо дóрний поãлÿд, п³дв³шóвали на шию æмóт шерст³ ÷орноãо 
козла. у Ерцãеб³рз³, щоб óбереãти маленüкó дитинó в³д високо¿ 
температóри та сóдом, ¿¿ подóшкó покривали ÷орною шовковою 
õóсткою або æ на обли÷÷ÿ ¿й клали ÷орнó шовковó õóсткó õресно¿ 
матер³. у равенсбóрз³ пород³ллÿ ³ кóма при першомó в³дв³дóванн³ 
церкви одÿãалисÿ ó все ÷орне. ², навпаки, в оберпôалüц³ при 
в³дв³дóванн³ пород³лл³ н³ в ÿкомó раз³ не моæна бóло бóти одÿãненим 
ó ÷орне, бо це озна÷ало смертü длÿ матер³ ³ дитини. Ваã³тним 
в карлсбад³ не рекомендóвалосÿ зривати ÿãоди ÷орно¿ смородини, 
³накше ó дитини бóде баãато родимиõ   плÿм; ¿м не моæна носити 
÷орноãо одÿãó, бо дитина бóде дóæе боÿзкою, це æ стосóвалосÿ 
³ пород³лü. Д³то÷ок теæ не сл³д бóло одÿãати в темне, це в³дн³ме 
ó ниõ рад³стü до æиттÿ. ², навпаки, ÿкщо покатати маленüкó дитинó 
на ÷орномó лошат³, то ó нüоãо незабаром з’ÿвлÿтüсÿ зóби.

у Стар³й Бавар³¿ (Altbayern) наре÷ена з моментó оãолошеннÿ 
зарó÷ин ³ до самоãо вес³ллÿ повинна бóла носити ÷орне платтÿ. 
À коли молодÿта вселÿлисÿ в новий бóдинок, налеæало пóстити до 
дверей попередó себе ÷орнó кóркó або æ запóстити ¿¿ в бóдинок 
÷ерез в³кно. Тод³ вс³ нещастÿ, невда÷³, õвороби тварина в³зüме на 
себе.

ßкщо вес³лüний в³з бóв запрÿæений ÷орними к³нüми, то парó 
о÷³кóвало нещастÿ.

у поõовалüномó ритóал³ ÷орний кол³р теæ в³д³ãравав певнó 
ролü. В оберпôалüц³ ó ãоловаõ померлоãо ставиласÿ ÷орна св³÷ка 
длÿ обереãа в³д злиõ дóõ³в ³ ¿õн³õ ÷ар. у Бемерланд³, коли õовали 
неæонатоãо ÷олов³ка, трóнó з йоãо т³лом несли на кладовище 
õлопц³, одÿãнен³ ó все ÷орне. у олüденбóрз³ ще в Õ²Õ ст. æ³нки 
на поõорон надÿãали ваæк³ ÷орн³ дощов³ накидки, ÿк³ доõодили до 
п’ÿт ³ приõовóвали одÿã.

×орний кол³р ÷ерез св³й псиõо-ô³з³олоã³÷ний вплив (брóд, 
темрÿва, символ пе÷ал³) став колüором смерт³ ³ поãаниõ ознак. 
В одн³й австр³йсüк³й леãенд³ мовитüсÿ, що ÿкщо подороæóю÷омó 
зóстр³нетüсÿ на дороз³ æ³нка, ÿка є посланницею диÿвола, з ÷орною 
õóсткою в рóкаõ, то подороæн³й н³ в ÿкомó раз³ не повинен брати цю 
õóсткó. В³н повинен сказати: «Frau Pert, Frau Pert, wirfs Tüchlein 
auf die Erde» (’Пан³ Перт, пан³ Перт, кинü õóстинкó на землю’).

ßк св³д÷еннÿ тоãо, що ÷орний не завæди бóв колüором, 
сполó÷еним з неãативною енерãетикою, є пов³р’ÿ, в ÿкиõ цей кол³р 
є колüором, що приноситü щастÿ ³ óда÷ó. Баãатим ³ блаãополó÷ним 
вваæаєтüсÿ бóдинок, де є ÷орна кóрка, ÷орна к³шка ³ ÷орна собака. 
×орна корова ³ ÷орне телÿ приносÿтü особливе щастÿ та óда÷ó. 
×орна павóтина, що випадково за÷епиласÿ за людинó, теæ в³сник 
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щастÿ. À ÿкщо молода д³в÷ина зóстр³÷ає саæотрóса з драбиною, 
то незабаром вона неодм³нно вийде зам³æ.

×орний — це кол³р но÷³, таємни÷о¿, неп³знано¿ стиõ³¿, наповнено¿ 
длÿ стародавн³õ людей баãатüма неспод³ванками ³ небезпеками. В³н 
бóв здатний викликати в ниõ по÷óттÿ тривоãи, сóм’ÿттÿ ³ страõó. 
Гн³тю÷е д³ю÷и на псиõ³кó людини, в³н з ÷асом став символом 
æалоби, тóãи ³ пе÷ал³. Àле приклади св³д÷атü про вæиваннÿ цüоãо 
колüорó не т³лüки в неãативномó, а й ó позитивномó сенс³ стосовно 
людини, реал³й ¿¿ æиттÿ. Öе спостереæеннÿ ще раз п³дкреслює 
припóщеннÿ про ц³л³сн³стü ³ б³нарн³стü сприйнÿттÿ древнüою 
людиною навколишнüоãо св³тó. «Сл³д заóваæити, що ³ндив³дóалüне 
ба÷еннÿ св³тó дозволÿє залеæно в³д р³зниõ ôактор³в — настрою, 
псиõо-ô³з³олоã³÷ноãо станó, тим÷асово¿ ситóац³¿ ³ т. п. — 
використовóвати двопланов³стü колüоропозна÷енü, тобто ба÷ити те 
÷и ³нше колüоропозна÷еннÿ з позитивним ÷и неãативним зна÷еннÿм 
³ в³дпов³дно символ³зóвати ÷ерез одне ³ те æ колüоропозна÷еннÿ 
позитивн³ або неãативн³ ÿвища».

СИМВОЛІКА БІЛОГО КОЛьОРУ В КУЛьТУРІ 
І ТРАДИцІЯХ РІзНИХ НАРОДІВ

Слово ’б³лий’ в³доме, насамперед, ÿк колüоропозна÷еннÿ, що 
використовóєтüсÿ длÿ визна÷еннÿ боæественниõ сил. Ç коренÿ 
*div ’св³тити’ ó ãерманц³в розвинóвсÿ терм³н длÿ назви боæества, 
а такоæ дæерела св³тла — сонцÿ. Правда, не обоãотвореноãо 
дæерела св³тла — сонцÿ, а св³тла взаãал³.

у ãрек³в серед сл³в, що позна÷аютü св³тло, слово λευκóς сто¿тü 
на першомó м³сц³. Воно вæиваєтüсÿ ó поєднанн³ з основою luq — 
’св³тло’. Пор: лат. luceo; ³рл. luachte; н³м. leuchten. Öей кор³нü є такоæ 
в основ³ ³мен³ н³мецüкоãо боãа воãню лок³. «ßк з терм³на, що озна÷ає 
св³тло, виникло колüоропозна÷еннÿ, показóє словоôорма слова 
λευκός (спо÷аткó вона вæиваласÿ в певниõ словосполó÷еннÿõ при 
сп³вв³дношенн³ з ³ншими понÿттÿми, ÿвищами). Вона пройшла шлÿõ 
трансôормац³¿ в³д позна÷еннÿ св³тла ³ блискó до колüоропозна÷еннÿ 
задовãо до виникненнÿ великоãо епосó… о÷евидно, що по÷аткове 
зна÷еннÿ цüоãо слова ÿк св³тла, блискó втратилосÿ ³ виÿвлÿлосÿ 
лише в окремиõ ôормаõ».

Перв³сне використаннÿ цüоãо слова длÿ позна÷еннÿ св³тла ³ блискó, 
ÿке постóпово набóло зна÷еннÿ ’б³лий’, визна÷ає широке використаннÿ 
цüоãо колüорó в ц³лителüств³, маã³¿, кóлüт³ поõованü померлиõ.

В одномó з ãрецüкиõ пап³рóс³в подаєтüсÿ опис маãа, котрий 
проводитü процес æертвопринесеннÿ. одним з елемент³в йоãо шат 
бóли дв³ лавров³ ã³лки. одна з ниõ бóла пов’ÿзана б³ло-÷ервоною 
вовнÿною ниткою ó в³нок, в³нок одÿãавсÿ на ãоловó, а нитка 
спóскаласÿ, обвиваю÷и ãрóди, до рóки, ÿка тримала дрóãó лавровó 
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ã³лкó. В³нок на ãолов³ ³ ã³лка в рóц³, пов’ÿзан³ ÷ервоно-б³лою вовнÿною 
ниткою ³ списан³ маã³÷ними ³менами, давали ÷аклóнов³ моæлив³стü 
протистоÿти темним силам ³ злим демонам. ² блаãодатна сила полÿãала, 
насамперед, ó томó, що ã³лки бóли обв’ÿзан³ ÷ервоно-б³лою вовнÿною 
ниткою. у такомó вбранн³ æрецü звертавсÿ з молитвою, блаãаннÿм до 
боæества. Приносилисÿ в æертвó, ÿк правило, б³лий п³венü, ÿлинов³ 
шишки, незм³шан³ б³ле ³ ÷ервоне вино. у свÿщенниõ ãаÿõ на дереваõ 
розв³шóвалисÿ б³ло-÷ервон³ стр³÷ки, щоб збереãти, п³дтримати в ниõ 
блаãодатü. р³зн³ сó÷асн³ ³ середнüов³÷н³ зви÷а¿ знаõодÿтü, таким ÷ином, 
своє поÿсненнÿ. Наприклад, ó Ìакедон³¿, Ìолдов³ в свÿто весни люди 
прикрашаютü себе ³ дерева ÷ервоно-б³лими бантиками.

Т. В. Гамкрел³дзе ³ В’ÿ÷. Всев. ²ванов вказóютü на той ôакт, що 
в старо³нд³йсüк³й, авест³йсüк³й та келüтсüк³й традиц³ÿõ соц³алüн³ 
ранãи асоц³ювалисÿ з певним колüором: ранã æерц³в символ³зóвав 
б³лий кол³р, ранã во¿н³в — ÷ервоний, õл³бороб³в ³ рем³сник³в — 
зазви÷ай син³й. «Так³ однаков³ кол³рн³ асоц³ац³¿ ó першиõ двоõ 
ранã³в в ³ндо-³рансüк³й та келüтсüк³й традиц³ÿõ дозволÿютü зробити 
висновок про давн³стü такоãо протиставленнÿ ³ приналеæн³стü йоãо 
до заãалüно³ндоєвропейсüкоãо епосó».

В одн³й з ôризсüкиõ книã (Rechtsbuch) моæна знайти припис, 
що р³зки длÿ покараннÿ недбайливиõ молодик³в, мали попереднüо 
завертатисÿ в б³лó шерстü ³ леæати на в³втар³, т³лüки п³слÿ цüоãо 
вони моãли застосовóватисÿ длÿ покараннÿ. ² тóт обãортаннÿ в б³лó 
шерстü озна÷ає ³золÿц³ю в³д неãативноãо впливó.

Порÿд ³з застосóваннÿм б³лиõ стр³÷ок ó кóлüт³ використовóвалисÿ 
такоæ б³л³ ãоловн³ покриттÿ (õóстки), ÿк³ мали заõистити людинó, 
що носитü ¿õ, в³д лиõоãо, злоãо впливó. Щоб особливо силüно 
заõиститисÿ в³д поãаноãо впливó ³ темниõ сил, потр³бно бóло не 
т³лüки обв’ÿзóватисÿ б³лими стр³÷ками або нитками, а й повн³стю 
одÿãатисÿ в б³ле. Öим поÿснюєтüсÿ той ôакт, що свÿщеники в ãреко-
римсüкомó кóлüт³ носили б³лий одÿã. Про це ãоворÿтü ÷исленн³ 
приклади, õо÷а свÿтковим одÿãом свÿщеник³в вваæавсÿ ÷ервоний. 
² лише ÷ерез тривалий ÷ас б³лий одÿã став використовóватисÿ длÿ 
óро÷истостей. Народ, ÿкий брав ó÷астü ó боãослóæ³ннÿõ, повинен 
бóв носити одÿã певноãо колüорó. ßк правило, це бóв б³лий одÿã.

Б³лий одÿã використовóвавсÿ й ó кóлüт³ поõованнÿ померлиõ. 
При цüомó прим³тн³ два ôакти. Перший — тóрбота про померлиõ, 
дрóãий — тóрбота про рештó æивиõ. Померлоãо вбирали в б³лий 
або ÷ервоний одÿã, клали порó÷ або на одÿã картинкó з б³лим п³внем 
³ закладали на ãоловó в³нок. Б³лий п³венü на ãрóдÿõ померлоãо 
виконóвав такó æ ролü, ÿк ³ б³ло-÷ервоний кол³р, а саме — заõищав 
померлоãо, вæе ó потойб³÷номó св³т³, в³д злиõ дóõ³в ³ демон³в. Çã³дно 
з н³мецüкими народними опов³дÿми, б³л³ п³вн³ виãанÿютü в³дüом. 
À ó õристиÿн б³лий п³венü óособлював порÿтóнок, в³н кликав 
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з темрÿви до св³тла, з³ смерт³ до æиттÿ. Присóтн³ на поõоронаõ, 
ÿк³ в³д÷óваютü страõ перед смертю ³ демонами, отримóвали заõист 
в³д цüоãо страõó, надÿãаю÷и б³лий або ÷ервоний одÿã.

рел³ã³йн³ ôорми довãо ³снóвали, нав³тü тод³, коли вæе сенс, 
закладений ó ниõ, втративсÿ або видозм³нивсÿ. Б³лий одÿã ³ донин³ 
вваæаєтüсÿ в деÿкиõ народ³в траóрним (²нд³ÿ, остр³в ßва, китай). 
у Н³ме÷÷ин³ в минóломó теæ в³дом³ випадки використаннÿ б³лиõ 
шат ó поõоронниõ церемон³ÿõ. До ÕVI ст. в п³вн³÷н³й ³ централüн³й 
Н³ме÷÷ин³ дами ³з замоæниõ стан³в одÿãали п³д ÷ас траóрó щ³лüн³ 
б³л³ вóал³ або б³л³ капелюõи.

у Швейцар³¿ (Берн), коли помирала людина, на дерево вив³ шó-
вавсÿ б³лий рóшник, ÿким, ÿк правило, омивали померлоãо. ßкщо 
рóшник швидко заãнивав, то вваæалосÿ, що ³ померлий зоãнив. 
ßкщо дерево, на ÿкомó вис³в рóшник, зацв³тало або добре росло, то 
ãоворили, що померлий потрапив ó рай. у Померан³¿, коли õовали 
молодоãо õлопцÿ або д³в÷инó, поõороннó процес³ю сóпроводæóвали 
молод³ люди, одÿãнен³ ó все б³ле, ³ сама процес³ÿ бóла прикрашена 
б³лими кв³тами — символом безãр³шност³, непоро÷ност³ та ÷истоти.

Cмертü, ÷óма завæди поставали в образаõ людей ó   б³ломó 
вбранн³ ³ з млÿво-бл³дими обли÷÷ÿми. Àдæе саме кров — цÿ ÷ервона 
сóбстанц³ÿ — є основою нашо¿ æиттєво¿ сили.

Вваæалосÿ, що б³л³ предмети моãли передавати сво¿м власникам 
волю боã³в, в³щóн³в, приносити óда÷ó. ßкщо подати милостиню 
трüома продóктами б³лоãо колüорó (борошно, молоко, ÿйцÿ), то це 
дóæе сприÿтливо длÿ тоãо, õто æертвóє: йоãо баæаннÿ обов’ÿзково 
зд³йснÿтüсÿ, йомó пощаститü. у ô³н³в ³снóє пов³р’ÿ про те, що 
вели÷езне щастÿ ÷екає тоãо, õто знайде б³ле перо ворона, ÿке в³н 
п³д ÷ас линüки ³нод³ моæе зронити в р³÷кó. Господар цüоãо ÷óдесноãо 
тал³смана стане володарем вели÷езноãо щастÿ, óда÷³, любов³, 
здоров’ÿ, ãрошей, змоæе ставати невидимим ³ розóм³ти мовó ворон³в.

Б³л³ тварини бóли найб³лüш шанованими æертвопринесеннÿми 
(б³лий п³венü, б³лий к³нü). люди вваæали, що саме вони сóпрово-
дæóютü дóш³ померлиõ в ³нший св³т, ¿õ образ вваæавсÿ заõистом в³д 
в³дüом ³ не÷ист³. у деÿкиõ народ³в б³лий к³нü не просто ц³нóвавсÿ, 
а й бóв свÿщенною твариною. Томó боãам приносивсÿ в æертвó 
не просто к³нü, а найпрекрасн³ший б³лий к³нü (Schimmel). В³н бóв 
óособленнÿм óсп³õó, перемоãи, тр³óмôó.

Öей кол³р завæди вваæавсÿ колüором ÷истоти, невинност³, мирó. 
осü ÷омó парламентар³ вс³õ кра¿н на п³дтвердæеннÿ тоãо, що вони 
прийшли з мирними нам³рами, длÿ переãовор³в, п³дн³маютü б³лий 
прапор. у Н³ме÷÷ин³ першó пасõалüнó нед³лю називаютü ’Б³лою 
нед³лею’ (der «Weisse Sonntag»): це денü, коли д³ти йдóтü на свою 
першó конô³рмац³ю.
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Çавдÿки сво¿й маã³÷н³й сил³ б³лий вваæавсÿ колüором заõистó 
та обереãа насамперед длÿ пород³лü та новонародæениõ. Çа 
стародавн³ми н³мецüкими пов³р’ÿми ÷олов³ки, котр³ приõодÿтü 
ó бóдинок до пород³лл³, повинн³ бóли обãорнóтисÿ б³лим про-
стирадлом. À коли в оберôалüц³ немовлÿ в перший раз вносили 
в бóдинок, йомó давали ÿйце. Çã³дно з пов³р’ÿм, це сприÿло томó, 
що в³н швидко по÷не ãоворити.

Ìаã³÷на сила, закладена в цüомó колüор³, знаõодитü в³добраæеннÿ 
³ ó вес³лüниõ обрÿдаõ. В Àвстр³¿ ãост³, запрошен³ на вес³ллÿ, 
прикрашали сво¿ капелюõи б³лими ³ ÷ервоними стр³÷ками, а наре-
÷ений мав подарóвати наре÷ен³й б³ле платтÿ.

Не÷иста сила, на дóмкó древн³õ, знаю÷и особливост³ б³лоãо 
колüорó, намаãаласÿ використовóвати йоãо, щоб обдóрити, в³двол³кти 
людей в³д своãо справæнüоãо образó. ßкщо л³тнÿ æ³нка збирає б³лиõ 
равлик³в, то цÿ æ³нка — в³дüма. В³дüми завæди намаãаютüсÿ взÿти 
ó людей бóдü-що б³ле, томó незнайомим людÿм не моæна пози÷ати 
н³÷оãо б³лоãо, щоб не потрапити п³д ¿õн³й вплив. Çа народними 
пов³р’ÿми ó в³дüом пе÷³нка ³ селез³нка б³лоãо колüорó.

П³знаннÿ людиною навколишнüоãо св³тó визна÷ало становленнÿ 
йоãо понÿтü про д³йсн³стü, розвиток соц³алüноãо середовища, зростаннÿ 
кóлüтóрноãо р³внÿ. Öе постóпово призводило людинó до переãлÿдó 
сво¿õ колишн³õ образ³в ³ створеннÿ новиõ понÿтü вищоãо р³внÿ. кол³р 
нев³дд³лüний в³д людини, в³д навколишнüо¿ д³йсност³. Ç колüором 
людина стикаєтüсÿ протÿãом óсüоãо своãо æиттÿ. При÷омó в õод³ 
розвиткó людства зм³нюєтüсÿ ³ розвиваєтüсÿ колüоропозна÷еннÿ.

Б³лий кол³р ÿк св³тлий, ÿскравий, що волод³є еôектом св³т³ннÿ, 
в силó йоãо протиставленост³ темномó, ÷орномó викликає рад³сний, 
оптим³сти÷ний настр³й, символ³зóє св³тле, æиттєрад³сне на÷ало. «Ç³ 
св³тлом люди, зв³лüнÿю÷исü в³д н³÷ниõ страõ³в ³ тривоã, покидали 
сво¿ пе÷ери, в³д÷óваю÷и себе в³лüними ³ незалеæними, отримóю÷и 
моæлив³стü ÷³тко ба÷ити навколишнє». Б³лий кол³р з давн³õ ÷ас³в 
бóв колüором ÷истоти, óро÷истост³ й тр³óмôó. Àле в той æе ÷ас, 
ÿк показóютü приклади, наведен³ вище, б³лий кол³р пов’ÿзаний 
ó деÿкиõ народ³в з такими понÿттÿми, ÿк «õвороба», «смертü», 
«траóр», «нещастÿ», тобто асоц³юєтüсÿ з неãативними емоц³ÿми, 
переæиваннÿми людини. Така дво¿ст³стü символ³ки вказóє на те, що 
спо÷аткó людина сприймала кол³р ÿк єдине ³ непод³лüне понÿттÿ, 
в ÿкомó ³мпл³цитно сп³в³снóвали б³нарн³ протиставленнÿ ’б³лий’ 
³ ’÷орний’.

м. одеса
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Мирослав Волощук

«РУсЬ». ЩО ВаРтО ЗНатИ  
ПРО ЦЕЙ тЕРмІН?

ус³ ми з³ шк³лüно¿ парти добре пам’ÿтаємо ³стор³ю нашо¿ пра-
батüк³вщини — ки¿всüко¿ рóс³ з³ столицею в нашомó славномó ки-
єв³. Напевне, мало õто, кр³м проôес³йниõ ³сторик³в, ãлибоко не за-
дóмóвавсÿ, зв³дки взÿласÿ цÿ назва й не намаãавсÿ в³дшóкати ко-
р³ннÿ терм³нó «рóсü». у школ³ нас óс³õ ó÷или, що «рóсü» виник ла 
або ÷ерез рóсÿве волоссÿ племен, ÿк³ мешкали в басейн³ Дн³пра, 
або æ в³д назви р³÷ки росü. Çр³дка йшлосÿ про варÿã³в, ÿк³, ÿк пи-
сав л³тописецü, прибóли на Дн³провсüк³ сõили ³ заснóвали свою 
династ³ю. Вт³м така верс³ÿ длÿ стариõ радÿнсüкиõ п³дрó÷ник³в не 
вваæаласÿ клю÷овою ÷ерез майæе ôакти÷нó заборонó норманд-
сüко¿ теор³¿ в СрСр. Наãадаю, що зã³дно з нею, дерæавн³стü ó ме-
æаõ сó÷асниõ укра¿ни, Б³лорóс³ ³ рос³¿ виникла внасл³док приõо-
дó войовни÷иõ скандинав³в, ÿк³ контролювали торã³влю на к³лüкоõ 
транс континенталüниõ р³÷ковиõ шлÿõаõ, зокрема Дн³пром, Çаõ³д-
ним Бóãом, Дн³стром тощо. Саме в³д одноãо з воєна÷алüник³в — ко-
нóнãа (кнÿзÿ) рюрика п³шла династ³ÿ, нащадки ÿко¿ «за ме÷ем» 
(тобто, по ÷олов³÷³й л³н³¿) керóвали до к³нцÿ XVI ст.

ото÷еннÿ скандинавсüкоãо велüмоæ³ називалосÿ «рóссю». Ети-
молоã³ÿ ц³є¿ назви в євро пейсüк³й наóц³ сприймаєтüсÿ винÿтко-
во ÿк сканди навсüка. Спроби пошóк³в слов’ÿн сüко¿ верс³¿ виãлÿ-
даютü надто слабкими ³ п³дкр³плен³ ÷асто т³лüки патр³отизмом, 
адæе вс³м нам би õот³лосÿ, щоб «рóсü» бóла нашою, домороще-
ною. П³слÿ óтвер дæеннÿ рюрико ви ÷³в ó деÿкиõ рóсüкиõ кнÿз³в-
стваõ ³ об’єд наннÿ ¿õ навколо києва ôеде ративними ÷и конôеде-
ративними в³дносинами (дрó æин на дерæава трансôор мó валасÿ 
ó раннüоôео далü нó) таке óтвореннÿ отримало при ³но зем ниõ дво-
раõ назвó рóс³ (Ruthenia, Rus, Rus(s)ia, Rucia, Rus cia, Ruzzi, Ruzzia 
ar-Rus, Rutzeland, Ryscaland, Ryss land, Rusco, Ros i т. д), а ¿¿ насе-
леннÿ — поõ³дн³ в³д не¿, незваæаю÷и на налеæн³стü до т³є¿ ÷и ³н-
шо¿ земл³, кордони ÿкиõ залишаютüсÿ дискóс³йними.

Àле дискóс³йними є не лише кордони, а й назва «рóсü». П³д та-
ким озна÷еннÿм скандинавсüк³ кóпц³ нотóвалисÿ ó баãатüоõ ³нозем-
ниõ докóментаõ, саме рóсü становила ÿдро придворно¿ ãвард³¿ ³мпе-
ратора ó константинопол³ з к³нцÿ Õ ст., так називалосÿ найблиæ-
÷е в³йсüкове ото÷еннÿ й ки¿всüкиõ кнÿз³в, б³лüш³стü з ÿкиõ до по-
÷аткó Õ²² ст. носили ³мена зм³шаноãо типó: слов’ÿнсüк³ (Свÿто слав, 
²зÿслав, ßрослав та ³н.) порÿд ³з варÿзüкими (олеã, олüãа, ²ãор та 
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³н.). ²мов³рно йдетüсÿ про ÿкóсü етн³÷нó ãрóпó, в³домó ÿк «рóсü», 
ÿка спершó дала св³тов³ новó кер³внó династ³ю, а на тл³ зовн³шнüо¿ 
пол³тики то¿, поширила назвó далеко за меæ³ лише Подн³пров’ÿ. 

×асто в õóдоæн³й л³тератóр³ моæна зóстр³ти назвó «рóси÷³». 
Вона абсолютно не виправдана, бо не зóстр³÷аєтüсÿ в æодномó до-
кóмент³. ²сторики æ повинн³ оперóвати мовою дæерел, а не виãа-
дóвати нов³ терм³ни, ÿк³ óскладнюютü розóм³ннÿ ³стори÷ноãо про-
цесó. ²ншим м³ôом, пов’ÿзаним ³з зна÷еннÿм терм³нó «рóсü», є ÷ер-
воний кол³р, з ÿким той асоц³юєтüсÿ: «÷ерлен³ щити», «×ервона 
рóсü» тощо. Вт³м це — не б³лüше, н³æ данина л³тератóрн³й твор-
÷ост³, бо, мабóтü, все æ, колористика нос³¿в понÿттÿ «рóсü» бóла 
³ншою. Длÿ розóм³ннÿ цüоãо достатнüо лише пор³внÿти колüори на-
шоãо й шведсüкоãо стÿã³в: синє ³ æовте тло, óæиваннÿ ÿкоãо такоæ 
предмет, мабóтü, не одн³є¿ ãлибоко¿ дискóс³¿. ×ервонó æ рóсü при-
дóмали полüсüк³ п³знüосереднüов³÷н³ ³сторики. Öÿ назва добре при-
æиласÿ й на укра¿н³ в Õ²Õ-ÕÕ ст., õо÷а мало õто óсв³домлював 
¿¿ поõодæеннÿ. Виÿвлÿєтüсÿ, «×ервона рóсü» не має æодноãо сто-
сóнкó до ÷ервоноãо колüорó, оск³лüки з’ÿвиласÿ завдÿки л³топис-
ним ×ервенсüким ãрадам — мереæ³ поселенü на полüсüко-рóсüкомó 
кордон³, за ÿк³ династ³¿ рюрикови÷³в ³ Пÿст³в з поперем³нним óсп³-
õом воювали з Õ ст. Çв³сно, полÿки з леãк³стю «запропонóвали» ³с-
тори÷н³й наóц³ терм³н, ÿкий «за замов÷óваннÿ» п³дкреслював на-
леæн³стü циõ територ³й саме ¿õн³й дерæав³.

Наск³лüки терм³н «рóсü» бóв поширеним ó ранн³ десÿтил³ттÿ 
своãо ³снóваннÿ? ßкими бóли йоãо меæ³ óæиваннÿ ³ широта засто-
сóваннÿ? Çв³сно, æодне ³з племен, що мешкали на землÿõ, ÿк³ за-
раз вõодÿтü до складó укра¿ни (йдетüсÿ про древлÿн, óли÷³в, ти-
верц³в, õорват³в та ³н.), до Õ ст. не називалосÿ рóссю. Таке озна-
÷еннÿ в л³тописаннÿ з’ÿвилосÿ п³зн³ше, на по÷аткó Õ²² ст., коли 
при двор³, насамперед, ки¿всüкиõ кнÿз³в óпорÿдковóвалисÿ й писа-
лисÿ л³тописи — ãоловне дæерело до нашо¿ середнüов³÷но¿ ³стор³¿. 
Àвторами циõ наратив³в бóло, здеб³лüшоãо, дóõовенство, ÿке ÷ер-
пало ³нôормац³ю з р³зниõ дæерел, збер³ãаю÷и вт³м за собою право 
на остато÷не редаãóваннÿ текст³в. Ì³с³ÿ л³тописаннÿ, ÿке за сво¿м 
õарактером бóло винÿтково замовним (кнÿзü давав кошти — кнÿзü 
ц³кавивсÿ остато÷ним продóктом), полÿãала ó возвели÷енн³ кер³вно¿ 
династ³¿ — нос³ÿ понÿттÿ «рóсü» ó широкомó ³ вóзüкомó зна÷енн³. 
Саме так — ó вóзüкомó зна÷енн³ рóсü не виõодила за меæ³ к³лü-
коõ кнÿз³вств, ÿк от, ãоловно ки¿всüкоãо, ÷астково ×ерн³ã³всüкоãо 
й Переÿславсüкоãо. ²нш³ земл³, ÿк³ в р³зн³ пер³оди вв³йшли до скла-
дó волод³нü рюрикови÷³в, рóссю моãли називатисÿ лише в широ-
комó розóм³нн³ цüоãо терм³нó, збер³ãаю÷и, мабóтü, свою ³денти÷-
н³стü, нев³домó достеменно. 
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Нев³домó томó, що «³стор³ю пишóтü перемоæц³». Поширеннÿ 
понÿттÿ «рóсü» не стало проблемати÷ним, бо мова, зви÷а¿, мате-
р³алüна кóлüтóра б³лüшост³ плем³нниõ колек тив³в, ÿк³ постóпово 
визнавали над собою протекторат рюрикови÷³в мало в³др³знÿли-
сÿ м³æ собою. Ба, б³лüше. католицüк³ монаõи ó Õ²²² ст. нотóвали, 
що мова, поширена ó землÿõ рóс³ (в широкомó розóм³нн³), Полü-
щ³ й ×еõ³¿ — майæе ³денти÷на! Éмов³рно, внасл³док тако¿ терм³-
нолоã³÷но¿ експанс³¿ м³сцев³ самовизна÷еннÿ розмивалисÿ ³ з ÷асом 
зникали нав³тü з óсноãо вæиткó.

Ìоæна сказати, що до Õ²²² ст. «рóссю» називали практи÷но вс³ 
земл³, на престолаõ ÿкиõ сид³ли виõ³дц³ з династ³¿ рюрика: в³д Нов-
ãорода на п³вно÷³ — до Тмóтаракан³ на п³вдн³; в³д Гали÷а на заõо-
д³ — до Володимира-на-клÿзüм³ на сõод³. Çа к³лüка покол³нü етн³÷-
н³стü «рóсü» перетвориласÿ на пол³тон³м, в³домий далеко за меæа-
ми йоãо затвердæеннÿ. Длÿ ³ноземц³в це понÿттÿ стало клю÷овим, 
мабóтü, вони бóли знайом³ з рóссю не лише завдÿки контактам ³з 
рюрикови÷ами, а й ÷ерез зв’ÿзки з ãрóпами кóпц³в-рóс³в, ÿк³ при-
бóвали до Європи ³ншими шлÿõами. 

Çрозóм³ло, нос³ÿми «рóсüкоãо» ототоæненнÿ бóли насамперед 
÷лени кнÿ з³в сü киõ родин, наблиæен³ до ниõ люди св³тсüк³ ³, — особ-
ливо — цер ков н³. у такомó сенс³ понÿттÿ «рóсüка зем лÿ»/«рóсü» 
поширилосÿ далеко за меæ³ п³дкон тролü ниõ в³дãалóæен нÿм динас-
т³¿ рюрикови÷³в земелü — завдÿки в³йсüковим й дипло ма ти÷ним 
м³с³ ÿм, шлю бам, торãовелüним та шпиãóнсüким операц³ÿм, ман-
др³вкам, прощам, м³ãрац³йним проце сам та ³н. лише до Полüщ³ 
впродовæ Õ-Õ²²² ст. бóло видано 17 рóсüкиõ кнÿз³вен, обоп³лüниõ 
рóсüко-óãорсüкиõ шлюб³в за той самий ÷ас нараõовóютü десÿтü, 
æ³нки з рóс³ виõодили зам³æ ó Норвеã³ю, франц³ю, ×еõ³ю, Поло-
вецüкий Степ, ставали володарками в константинопол³, н³мецüкиõ 
³мперсüкиõ землÿõ тощо. факти÷но вони збер³ãали монопол³ю на 
поширеннÿ цüоãо понÿттÿ за кордоном, попри, ймов³рно, ³снóваннÿ 
й ³ншиõ само³дентиô³кац³й мешканц³в волод³нü рюрика.

Саме внасл³док под³бниõ тенденц³й волод³ннÿ, п³дконтролü-
н³ пред став никам династ³¿ романови÷³в, п³слÿ 1253 р. стали асо-
ц³юватисÿ ó Євро п³ ÿк «te r ra Rus siae»/«Reg num Russiae»/«Russia 
Minor». Ìабóтü, остато÷не закр³пленнÿ на континент³ цüоãо тер-
м³нó й повне перетвореннÿ йоãо з пол³ти÷ноãо на етн³÷не озна-
÷еннÿ зóмовилосÿ наприк³нц³ 1253 р. корона ц³єю Да ни ла рома-
нови÷а саме ÿк королÿ рóс³ та збереæеннÿм ц³є¿ тради ц³¿ за йоãо 
на стóпник³в, особливо внó ка Þр³ÿ лüвови÷а (1301 - 1308). На той 
момент «рóсü» в широкомó розóм³ннÿ цüоãо терм³на виÿвиласÿ по-
д³лена за насл³дками монãолüсüкоãо нападó середини Õ²²² ст. ×ас-
тина волод³нü тепер óв³йшла до складó династ³¿ ×инã³зид³в (зем-
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л³ Подн³пров’ÿ — до 1362 р., п³вн³÷но-сõ³дн³ земл³ рóс³ — до к³н-
цÿ XV ст.), ÷астина збер³ãала ном³налüний сóверен³тет (Новãород, 
Смоленсüк, корол³вство рóс³ та ³н.), однак ³стори÷н³ шлÿõи розви-
ткó тепер кардиналüно в³др³знÿлисÿ. 

Çаõ³дн³ околиц³ рóс³ постóпово в³дõодили п³д вплив Полüсüко-
ãо корол³вства та Великоãо кнÿз³вства литовсüкоãо. Володар³ циõ 
дерæав збереãли понÿттÿ «рóсü», вв³вши йоãо до адм³н³стративно-
територ³алüно¿ реôорми в перш³й третин³ XV ст. Поÿва рóсüко-
ãо воєводства óзаконила подалüшó еволюц³ю терм³нó «рóсü». На-
селеннÿ, ÿке мешкали ó кордонаõ староãо корол³вства рóс³, в т³й 
÷и ³нш³й м³р³ ³менóвалосÿ рóтенами, рóсинами ôакти÷но до пер-
шо¿ половини ÕÕ ст., постóпово вит³снÿю÷и цю ³денти÷н³стü по-
нÿттÿм «óкра¿нецü». 

ßк æе в цüомó випадкó тлóма÷ити рóсин³в, ÿк³ мешкали поза 
кордонами дерæави рóсü? Немає таємниц³, що óãорсüк³, полüсüк³, 
÷есüк³, н³мецüк³ дæерела десü в³д Õ-Õ² ст. реãóлÿрно нотóютü 
ó меæаõ ³ноземниõ дерæав ос³б, в³домиõ на латин³ ÿк Rutheni. Õто 
вони? Безóмовно в ц³й коротк³й статт³ занадто складно бóде навес-
ти вс³ арãóменти, ÿк³ спросто вóютü проæиваннÿ рóс³ за карпата-
ми до Õ ст., про що пишóтü ó сво¿õ нарисаõ представники «рóсин-
сüко¿ ³стор³оãраô³¿». В³дсилаю зац³кавлениõ ó цüомó питанн³ õо÷а 
б до сво¿õ останн³õ пóбл³кац³й 1. 

На приклад³ уãорсüкоãо корол³вства, Полüщ³, ×еõ³¿ та ³ншиõ сó-
с³дн³õ середнüов³÷н³й рóс³ дерæав моæна ствердæóвати про ¿õ по-
стóпове заселеннÿ нос³ÿми понÿттÿ «рóсü» в³д Õ ст. óнасл³док най-
р³зноман³тн³шиõ обставин, ÿк³ ãод³ перел³÷ити. Ö³ поселенц³ бóли 
серед знат³ ³ полонениõ, налеæали до ото÷еннÿ виданиõ зам³æ за 
кордон кнÿз³вен, донüок велüмоæ, кóпц³в, ÷лен³в дипломати÷ниõ 

1 Волощук М. М. Ruthenes in Regnum Hungariae (Õ² — перша полови-
на XIV ст.): дис кó с³¿ та пошóки / М. Волощук // укра¿но-óãорсüк³ етю-
ди / [в³д  пов³д. редактор Л. Войтович]. — лüв³в : НÀН укра¿ ни, ²нститóт 
óкра¿ но знавства ³мен³ ²вана кри п’ÿ кеви÷а, 2010. — Вип. 1. — С. 142 - 163; 
Його ж. Проблеми та перспективи вив÷еннÿ середнüов³÷ниõ м³ã ра  ц³йниõ 
рóõ³в (на приклад³ рóсüкиõ переселенц³в ó корол³вств³ уãорсü комó Õ²-
XIV ст.) / М. Волощук // Вели÷ина малиõ jези÷ниõ, књиæевниõ, кóлü тóр-
ниõ и историjскиõ традициjаõ. Çборник радова. Са Ìећóнародне на ó÷не 
конôеренциjе, одерæане на Àндревљó од 20 - 21. априла 2012 ãо дине / [за 
здава÷а И. ж. Секеруш]. — Нови Сад : филозоôски ôа  кóлüтет, 2012. — 
С. 107 - 120; Його ж. рóсские йобаãионы на слóæбе венãерскиõ Àрпадов 
и Àн æó в XIII-XIV вв. / М. Волощук // Rossica antiqua. исследованиÿ 
и ма териалы. — СПб. : изд-во Санкт-Пе тер бóрãс ко ãо óниверситета, 2012. — 
№ 6. — С. 134 - 166; Його ж. рóсüк³ переселенц³ в уãорщин³ XII-XIV ст.: 
обов’ÿз ки та соц³ алü не становище / М. Волощук // у²Ж. — 2012. — № 4. — 
С. 21 - 34 та ³н.
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делеãац³й. Éдетüсÿ, зв³сно, й про вт³ка÷³в в³д ко÷³вник³в, зокрема, 
татар³в. Àбсолютнó б³лüш³стü циõ ос³б за меæами ¿õнüоãо попере-
днüоãо проæиваннÿ ³ноземн³ канцелÿр³¿ називали ó зрó÷ний длÿ 
себе спос³б — «рóссю». Не варто бóло шóкати ³ншиõ озна÷енü, щоб 
не заплóтóвати веденнÿ д³ловодства ÷и ³стор³описаннÿ. 

Переселеннÿ ó най-
блиæ÷³ прикордонн³ тере-
ни виãлÿдало вкрай зрó÷-
ним. Тóт мешкало на-
селеннÿ, ÿке, наãадаю, 
сп³лкóвалосÿ т³єю æ мо-
вою, в ãосподарсüкомó, 
рел³ã³й номó (!), соц³алüно-
мó план³ — це бóли прак-
ти÷но ³денти÷н³ земл³. На-
приклад, мешканц³ сó÷ас-
ноãо óкра¿нсüкоãо Çакар-
паттÿ во÷евидü, в³д ÷асó 
остато÷ноãо вõодæеннÿ до 
складó уãорщини на по-
÷аткó Õ² ст., налеæали до 
тоãо æ етноãенотипó, що 
й мешканц³ ³стори÷но¿ Га-
лицüко¿ земл³. Ì³æ ними 
майæе не бóло принципо-
виõ в³дм³нностей, õо÷а ÿк т³, так т³ не вваæалисÿ «рóссю», але ста-
ли нею за обставин, на ÿк³ особисто не мали впливó. Н³õто не знає, 
ÿк себе називали переселенц³, коли писар сóс³днüоãо з Гали÷иною 
ком³татó запитóвав ¿õ про це. ²мов³рно, це моãло звó÷ати: «ß, Пе-
тро, син ²вана, ãали÷анин». Вт³м длÿ ³ноземц³в — вс³ прийшл³ вва-
æалисÿ колишн³ми «п³дданими» рюрикови÷³в — нос³¿в понÿттÿ 
«рóсü». Томó такиõ «рóс³в», оселениõ в уãорщин³ ³ добре заното-
ваниõ докóментами впродовæ Õ²-XIV ст., нал³ ÷óєтüсÿ, за нашими 
п³драõóнками, близüко 100 ос³б. Порÿд з тим ³снóвали десÿтки с³л, 
селищ ³ м³ст, заснованиõ рóссю, про першопоселенц³в ÿкиõ ми мо-
æемо лише здоãадóватисÿ, бо дæерела про ниõ «мов÷атü». 

²нтенсивн³стü поселенсüкиõ рóõ³в до уãорщини актив³зóвала-
сÿ з XV-XVI ст., вт³м, напевне, б³лüш³стü м³ãрант³в вбереãла ³ден-
ти÷н³стü «рóсü», забóвши перед³стор³ю зм³ни м³сцÿ проæиваннÿ 
предк³в. Прот³кали й асим³лÿц³йн³ процеси, в³дбóвалосÿ зм³шóван-
нÿ етнос³в, ³менован³ рóссю втра÷али зв’ÿзок з прабатüк³вщиною, 
що в Õ²Õ ст. призвело до дещо в³дм³нноãо розóм³ннÿ ³нтел³ãенц³єю 
óкра¿нсüкиõ земелü та рóсинами за кордоном ³стори÷ниõ процес³в 
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доби Середнüов³÷÷ÿ. При÷ин цüоãо бóло ÷имало, але першою се-
ред ³ншиõ, мабóтü, вваæавсÿ слабкий р³венü знанü дæерел та не-
достатнÿ к³лüк³стü досл³дник³в м³ãрац³йниõ рóõ³в. 

Дещо ³ншоãо õарактерó óпродовæ Õ-XIV ст. набóвало проник-
неннÿ понÿттÿ «рóсü» до Полüщ³ й ×еõ³¿. Певно, що сюди потра-
плÿло незр³внÿнно б³лüше нос³¿в цüоãо терм³нó, ãоловно з Воли-
н³, Смоленсüкоãо, Тóрово-П³нсüкоãо та ³ншиõ кнÿз³вств, вт³м, ÷ас-
тота зãадок про такиõ — незр³внÿнно менша в пор³внÿнн³ з уãор-
щиною. ×омó так? Àдæе, здавалосÿ б, мало б бóти все навпаки! 
Ìоæна, зв³сно, ãоворити, про меншó к³лüк³стü óц³л³лиõ полüсüкиõ 
³ ÷есüкиõ докóмент³в, про в³дм³нност³ в розвиткó уãорсüкоãо коро-
л³вства та д³ловодства ц³є¿ дерæави й, о÷евидно, б³лüшó потребó 
м³сцевиõ канце лÿр³й над³лÿти поселенц³в ÷³ткими предикатами, ÿк 
от «Ruthenus» та ³н. На ц³ та ³нш³ питаннÿ ще сл³д дати квал³ô³ко-
ванó в³дпов³дü, ÷им, власне, автор циõ рÿдк³в займаєтüсÿ останн³ 
к³лüка рок³в. Попередó ваæкий шлÿõ. Нам сл³д за моæливост³ ви-
ÿвити вс³õ нос³¿в понÿттÿ «рóсü», ÿк³ мешкали в Н³ме÷÷ин³, ²тал³¿, 
Болãар³¿, Полüщ³, ×еõ³¿, ³ншиõ європейсüкиõ кра¿наõ доби Серед-
нüов³÷÷ÿ. лише так ми змоæемо óсв³домити вплив циõ людей на 
розвиток сóс³дн³õ дерæав та династ³й, лише так ми змоæемо óсв³-
домити свою високó ролü ó розвиткó європейсüко¿ цив³л³зац³¿ за-
ãалом. Бо æ ³стор³ю творÿтü окрем³ люди…

м. ²вано-франк³всüк
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роман лучицЬкий

ОсОбЛИВОстІ стаНОВЛЕННЯ 
ГРОмадЯНсЬКОГО сУсПІЛЬстВа — 

сИНЕРГЕтИчНа сКЛадОВа 
ДО 25 РОКОВИН НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ

Процес становленнÿ нац³¿ та дерæави в сó÷асн³й укра¿н³ потре-
бóє наóковоãо опертÿ длÿ м³н³м³зац³¿ заãроз в³д так званиõ «дитÿ-
÷иõ õвор³б ростó», ÿкими з високою ймов³рн³стю молод³ демокра-
т³¿ моæóтü ó процес³ своãо становленнÿ переõвор³ти. Çв³дси ³ вели-
ка потреба в наóковомó забезпе÷енн³ цüоãо процесó, в йоãо осна-
щенн³ сó÷асними методами анал³зó ³ проãнозóваннÿ. Сüоãодн³ вæе 
не викликає сóмн³вó ³деÿ єдност³ св³тó, спор³дненост³ з óс³м æиво-
ãо ³ неæивоãо, природноãо й людсüкоãо, вселенсüкоãо ³ м³кроскоп³÷-
ноãо. кор³нü такоãо св³торозóм³ннÿ бóв притаманний мислителÿм 
стародавнüо¿ укра¿ни, ²нд³¿ та китаю. Сüоãодн³ синерãетика пропо-
нóє так³ ³нстрóменти длÿ становленнÿ ãромадÿнсüкоãо сóсп³лüства.

Серед великиõ наóковиõ досÿãненü минóлоãо стол³ттÿ два дивó-
ютü нас своєю протилеæною спрÿмован³стю — це еволюц³йна тео-
р³ÿ ×. Дарв³на ³ ôеноменолоã³÷на термодинам³ка. Перша обґрóнтóва-
ла розвиток æиво¿ матер³¿ в³д ниæ÷иõ ôорм до вищиõ, тобто óсклад-
неннÿ орãан³зац³¿ в процес³ еволюц³¿. Дрóãа передба÷ає дезорãан³за-
ц³ю або æ рóйнóваннÿ наперед задано¿ стрóктóри в ³золüован³й сис-
тем³ п³д ÷ас ¿¿ еволюц³¿ до станó р³вноваãи. Тобто еволюц³йна ³деÿ 
Õ²Õ ст. виникла ó виãлÿд³ двоõ протилеæниõ ôорм — ó виãлÿд³ те-
ор³¿ «створеннÿ стрóктóри» ×. Дарв³на ³ теор³¿ «рóйнóваннÿ стрóк-
тóр», ÿкою, по сóт³, є класи÷на термодинам³ка. Виникла проблема, ÿк 
доповнити класи÷нó термодинам³кó в³дсóтнüою в н³й теор³єю «ство-
реннÿ стрóктóри». Öÿ проблема налеæитü до ÷исла ôóндаменталü-
ниõ проблем природни÷иõ наóк, а виникненнÿ стрóктóр є одн³єю ³з 
найваæлив³шиõ ц³лей наóковоãо п³знаннÿ. Протÿãом к³лüкоõ останн³õ 
десÿтил³тü ô³зики, õ³м³ки ³ б³олоãи зóм³ли наблизитисü до розóм³ннÿ 
процес³в ôормóваннÿ стрóктóр ó в³дкритиõ системаõ, тобто в сис-
темаõ, ÿк³ обм³нюютüсÿ ре÷овиною ³ енерã³єю з середовищем, ÿке 
ото÷óє. В³дпов³дü на питаннÿ про при÷ини ³ заãалüн³ законом³рнос-
т³ самоорãан³зац³¿ м³ститüсÿ в термодинам³ц³ незворотниõ процес³в, 
або æ, ÿк ¿¿ б³лüш прийнÿто називати, нер³вноваæн³й термодинам³ц³. 

Вели÷езною заслóãою нер³вноваæно¿ термодинам³ки є óсв³дом-
леннÿ тоãо ôактó, що нер³вноваæн³стü моæе бóти при÷иною порÿд-
кó. Таким ÷ином, вперше вдалосü перекинóти мостик ³ встановити 
зв’ÿзок м³æ наст³лüки протилеæними властивостÿми. Виÿвилосü, 
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що незворотн³ процеси ó в³дкритиõ системаõ моæóтü приводити 
до виникненнÿ новоãо типó динам³÷ниõ стан³в матер³¿ — дисипа-
тивниõ систем, що самоорãан³зóютüсÿ. При цüомó дæерелом ново-
введенü в систем³, тобто дæерелом стрóктóрно¿ еволюц³¿, є ôлóк-
тóац³¿, ÿк³ «запóскаютü» меõан³зм нест³йкост³, ÿкий, ó свою ÷ер-
ãó, приводитü до ôормóваннÿ ново¿ просторо-÷асово¿ стрóктóри. 

Виникненнÿ дисипативниõ стрóктóр носитü пороãовий õарактер. 
Нер³вноваæна термодинам³ка зв’ÿзала пороãовий õарактер з нест³й-
к³стю, звернóвши óваãó, що нова стрóктóра завше є резóлüтатом 
нест³йкост³ ³ виникає ³з ôлóктóац³й. коротко ãоворÿтü про «порÿ-
док ÷ерез ôлóктóац³¿». В докрити÷номó реæим³ ôлóктóац³¿ бóдóтü 
заãасати. À в надкрити÷номó реæим³, тобто вище пороãа, ôлóктó-
ац³¿ вæе не розсмоктóютüсÿ, а п³дсилюютüсÿ ³ роблÿтü новий ре-
æим, новó стрóктóрó, ÿка виникає всл³д за нест³йк³стю. 

Ç математи÷но¿ то÷ки зорó нест³йк³стü ³ пороãовий õарактер са-
моорãан³зац³¿ пов’ÿзан³ з нел³н³йн³стю р³внÿнü, що описóютü пове-
д³нкó системи длÿ випадк³в великиõ в³дõиленü в³д р³вноваãи. Àдæе 
длÿ л³н³йниõ р³внÿнü ³снóє т³лüки один розв’ÿзок, тобто один стац³-
онарний стан, а длÿ нел³н³йниõ — к³лüка. Серед óс³õ стац³онарниõ 
стан³в ô³зи÷ний зм³ст маютü лише т³, ÿк³ ст³йк³ щодо ôлóктóац³й. 
Таким ÷ином, пороãовий õарактер самоорãан³зац³¿ пов’ÿзаний ³з пе-
реõодом з одноãо ст³йкоãо стац³онарноãо станó в ³нший. к³нцевий стан 
моæе мати б³лüш високий стóп³нü впорÿдкованост³, оск³лüки макро-
скоп³÷н³ системи волод³ютü вели÷езними стрóктóрними резервами. 

Самоорãан³зац³ÿ в систем³ пов’ÿзана з ôормóваннÿм стрóктóри 
б³лüш складно¿, н³æ по÷аткова. Такий переõ³д сóпроводæóєтüсÿ по-
ниæеннÿм симетр³¿. ²снóє нав³тü образний вираз — «Порÿдок є порó-
шеннÿ симетр³¿», тобто поÿва стрóктóри зразó æ пониæає симетр³ю.

Вив÷еннÿ заãалüниõ законом³рностей процес³в самоорãан³зац³¿ 
в системаõ р³зно¿ природи займаєтüсÿ нова дисципл³на, ÿка за про-
позиц³єю Г. Õакена отримала назвó «синерãетика». Öÿ назва поõодитü 
в³д ãрецüкоãо synergetikos, що озна÷ає сóм³снó, або кооперативнó, д³ю. 
Вперше цей терм³н бóв введений, ³ саме в цüомó сенс³, великим ан-
ãл³йсüким ô³з³олоãом Шарр³нãтоном близüко ста л³т томó в õод³ до-
сл³дæеннÿ м’ÿзовиõ систем ³ керóваннÿ ними з бокó спинноãо мозкó.

Синерãетика — дóæе молода наóка. Вона оõоплює ô³зикó, õ³-
м³ю, б³олоã³ю, соц³олоã³ю, мовознавство, л³нãв³стикó ³ шóкає заãалüн³ 
аналоã³¿ ³ законом³рност³. останн³м ÷асом ¿¿ використовóютü нав³тü 
длÿ анал³зó сóсп³лüно-пол³ти÷ниõ процес³в, пов’ÿзаниõ ³з виборами. 

розãлÿнемо, ÿк з то÷ки зорó синерãетики проектóютüсÿ деÿк³ 
законом³рност³ принцип³в самоорãан³зац³¿ в³дкритиõ систем на роз-
виток сóсп³лüниõ процес³в в укра¿н³, на приклад³ ³ ôеномен³ На-
родноãо рóõó укра¿ни.
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укра¿на, ³ сама в соб³, ³ ÿк ÷астина цив³л³зац³¿ разом з нею пе-
ребóває в стан³ виборó подалüшоãо напрÿмкó розвиткó, а то÷н³-
ше, — в³дшóковóє оптималüн³ способи зд³йсненнÿ тоãо постóпó. 
Àле щоб не сталосü так, ÿк застер³ãав ². франко, — ÿкщо постóп 
не бóде питомим длÿ ще не визр³ло¿ нац³¿, то щоб не вл³зло ó в³-
кно те, що викинемо за двер³… Тóт пол³тикам треба бити ó «де-
сÿткó». ß маю на óваз³ те, про що ãоворÿтü анал³тики, що людство 
досÿãнóло переломно¿ то÷ки, то÷ки «б³ôóркац³¿», — своєр³дноãо ³с-
тори÷ноãо переõрестÿ, коли баãато ÷оãо стає моæливим, а ãлобалü-
н³ насл³дки досÿãаютüсÿ несилüними, але то÷ними д³ÿми в потр³б-
номó просторово-÷асовомó локóс³ (м³сц³ — лат.). 

Тóт вваæаю за доц³лüне, ÿк ô³зик, привести такó паралелü ³з 
вирощеннÿ досконалиõ кристал³в. Щоб вир³с монокристал, потр³бно 
витримати ц³лó низкó конкретниõ óмов: це ³ наÿвн³стü дом³нóю÷оãо 
центрó кристал³зац³¿; ³ оптималüна швидк³стü ростó; ³ ÷истота ви-
сõ³дноãо матер³алó; ³ в³дпов³дний ґрад³єнт температóри ³ т.п. ßкщо 
õо÷а б одна з óмов не виконóєтüсÿ, то бóде пол³кристал (в кращомó 
раз³!). Н³би теæ та сама ре÷овина, але вæе з ³ншими властивостÿ-
ми. Вæе в³дсóтнÿ ан³зотроп³ÿ — одна з основниõ винÿтковиõ влас-
тивостей кристалó.

Öей ô³зи÷ний терм³н (то÷ка б³ôóркац³¿) переко÷óвав ³з термоди-
нам³ки в³дкритиõ систем ó теор³ю ôóнкц³онóваннÿ сó÷асно¿ ³нôорма-
ц³йно¿ сôери сóсп³лüства ³ використовóєтüсÿ в теõнолоã³¿ впливó на 
масовó св³дом³стü. Ìоæó наãадати побратимам, що одним ³з першиõ, 
ще восени 1989 рокó, коли в³дкривав рóõ³всüкó конôеренц³ю ó ô³лар-
мон³¿, ÿ вæив цей терм³н стосовно ôеноменó становленнÿ рóõó ³ за-
коном³рностей та ôорм орãан³зац³¿ ³ розвиткó сóсп³лüниõ ôормац³й. 

Приводæó цей вистóп без кóпюр:

ЧОМУ І ЩО Є РУХ?

(Статтю виãолошено автором на в³дкритт³ конôеренц³¿ ²вано-
франк³всüко¿ крайово¿ орãан³зац³¿ Нру в æовтн³ 1989 рокó в при-
м³щенн³ обласно¿ ô³лармон³¿ ³ опóбл³ковано ó виданн³ Народноãо 
рóõó укра¿ни за перебóдовó «Ватра» ó м. Виæницÿ ×ерн³вецüко¿ 
област³ в №3 за лютий 1990 рокó)

«Çапере÷еннÿ рóõó бóло ³ є св³д÷еннÿм пол³ти÷но¿ ³ ô³лосоôсüко¿ 
недалекост³ деÿкиõ керóю÷иõ ³деолоã³в. ×омó? По-перше, вони не 
розóм³ютü (ó кращомó раз³ — не õо÷óтü розóм³ти) об’єктивно¿ мо-
тивованост³, спри÷иненост³ рóõó ÿк ÿвища ãлибинноãо, зовн³шнüо¿ 
визр³лост³ внóтр³шн³õ соц³алüниõ процес³в. По-дрóãе, переломн³стü 
сó÷асно¿ ситóац³¿ — це прототип особливо¿ то÷ки, то÷ки «б³ôóрка-
ц³¿», коли сóсп³лüство, ÿк в³дкрита соц³алüна система, ÿка ôлóктó-
ює, поставлене перед вибором переõодó — ÷и в õаоти÷ний стан, ÷и 



309

в б³лüш диôеренц³йований з вищим р³внем впорÿдкованост³, тобто 
орãан³зац³¿. Так³ стрóктóри називаютüсÿ дисипативними — таки-
ми, що длÿ ¿õ п³дтриманнÿ необõ³дно б³лüше енерã³¿, н³æ длÿ п³д-
триманнÿ попередн³õ, б³лüш простиõ стрóктóр.

коли нерозóм³ннÿ першоãо ³ дрóãоãо моæна поÿснити ô³лосоô-
сüкою плитк³стю дóмки, то дрóãоãо — це ще й пол³ти÷на небезпе-
ка недооц³нки переломноãо моментó, бо недооц³нка окремиõ сóс-
п³лüниõ ôлóктóац³й (а це р³зн³ соц³алüн³ сплески, страйки, напрó-
æеност³, породæен³ нац³оналüним, мовним питаннÿм, ³нцидентами 
типó Тб³л³с³, лüвова, кишинева ³ ³н.) моæе повести кра¿нó в б³к õа-
осó. À старший брат õаосó — це «зал³зна» рóка, в³дсóтн³стü демо-
крат³¿ ³ п³тüма безãласност³.

Àле нов³тн³ ô³лосоôсüк³ концепц³¿ на баз³ синерґети÷ноãо п³дõо-
дó передба÷аютü моæлив³стü спонтанноãо виникненнÿ порÿдкó ³ ор-
ãан³зац³¿ в резóлüтат³ процесó самоорãан³зац³¿. Система н³би сама 
себе рÿтóє. ² продóктом такоãо самозаõистó, такоãо самореãóлюю-
÷оãо процесó в надраõ сóсп³лüства ÿ ба÷ó спонтанне народне бро-
д³ннÿ, ÿке вс³єю попереднüою ³стор³єю розвиткó народ³в, ¿õ в³ко-
вим досв³дом спрÿмоване ó майбóтню Доц³лüн³стü. у нас в укра¿-
н³ цей процес оôормивсÿ в Народний рóõ укра¿ни за перебóдовó. 
Ваæливим надал³ є те, щоб спрÿмован³стü д³¿ надбóдов÷иõ стрóк-
тóр рóõó резонóвали з потребами ³ вимоãами широкиõ мас. ² зако-
ном³рним ба÷итüсÿ ³ те, що б³лÿ виток³в орãан³зóю÷оãо на÷ала рóõó 
бóло баãато писüменник³в, людей з надзви÷айно розвиненою ³нтó-
¿ц³єю, сов³стю нац³¿. Вони першими вловили, ÿк ÷óтлив³ ³ндикато-
ри сóсп³лüниõ процес³в, в³длóннÿ об’єктивниõ, спри÷инениõ реа-
л³ÿми, сóсп³лüниõ брод³нü.

Таким ÷ином, Народний рóõ укра¿ни за перебóдовó — це не 
просто данü соц³алüн³й мод³, це об’єктивний насл³док потóæниõ 
ãлибинниõ процес³в ó надраõ сóсп³лüства, ÿкий несе в соб³ потóæ-
ний зарÿд заõисно¿ ôóнкц³¿, ÿкщо сóсп³лüство, ÿк ³ людсüкий ор-
ãан³зм, розãлÿдати ÿк самореãóлюю÷ó системó.

ßк³ ще ба÷атüсÿ особливост³ цüоãо новоствореноãо об’єднаннÿ 
найб³лüш активниõ, см³ливиõ, св³домиõ ãромадÿн? оск³лüки рó-
õ³вц³ — найб³лüш активна ÷астина пол³тизованиõ мас укра¿ни, то 
вони не õо÷óтü по-старомó в³ддавати своє¿ дол³ в рóки бóдü-ÿкиõ 
л³дер³в, нав³тü сво¿õ. ²стор³ÿ так нас пров÷ила, народи одерæали 
такий óрок, що йоãо кон÷е треба враõóвати надал³. ² л³дерам рóõó, 
в томó ÷исл³, а моæе, й насамперед.

отæе, керóвати «рóõом рóõó» по-старомó не моæна, не дадóтü 
сво¿ æ люди. Треба шóкати нов³ методи, вироблÿти ¿õ сп³лüно. До-
помоãти троõи в цüомó моæе т³лüки ³стор³ÿ, анал³з традиц³й ³ зви-
÷а¿в минóлоãо ÿк своãо народó, насамперед, так ³ заãалüнолюдсüко-
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ãо доробкó. В сво¿й д³ÿлüност³ рóõ повинен, ³, ãадаю, бóде опира-
тисü на в³÷не, розвивати те, що народ прос³ÿв ÷ерез своє в³кове сито 
в³дборó, зновó ставити людинó в центр сво¿õ óстремл³нü, проãрам. 
Т³лüки не «ãолó» людинó, а людинó з óс³ма ¿¿ в³ковими зв’ÿзками, 
традиц³ÿми морал³ ³ сов³ст³.

Ç вищесказаноãо напрошóютüсÿ принаймн³ два висновки. Пер-
ший — надзви÷айно висока вимоãлив³стü до тиõ ос³б, ÿк³ в цей пе-
реломний момент станó сóсп³лüства маютü на нüоãо, на маси певний 
вплив. Öе æ стосóєтüсÿ, зрозóм³ло, ³ претендент³в ó кандидати в на-
родн³ депóтати. Дрóãий висновок, ÿкий моæна ³ треба зробити, — щоб 
п³дтримóвати пореôормлене, оновлене сóсп³лüство майбóтнüоãо на 
вищомó стóпен³ орãан³зованост³ ³ ôóнкц³онóваннÿ, треба бóде зб³лü-
шити зóсиллÿ, ³нтелектóалüний потенц³ал коæноãо. Öе треба розó-
м³ти ³ передба÷ати. Новоãо н³÷оãо з н³÷оãо не бóває. Ìи повинн³ бóти 
ãотов³ до тоãо, що леãше не бóде. Буде к р а щ е , але не легше!»

особлив³стю в укра¿н³, за твердæеннÿми анал³тик³в, є те, що 
«стара система не знищена, вона лише в³дстóпила, збереãласÿ 
ó п³дсв³домост³, зв³дки й впливає на повед³нкó людини. Стар³ сте-
реотипи повед³нки, стар³ настанови ôакти÷но д³ютü, ³ за сприÿт-
ливиõ óмов, ó трансôормованомó виãлÿд³ моæóтü актив³зóвати-
сÿ» ³ актив³зóвалисü не раз дóæе силüно. Ç под³бними застере-
æеннÿми ÿ неодноразово вистóпав на Велик³й рад³ та на к³лüкоõ 
з’¿здаõ рóõó. В сво¿õ вистóпаõ завше ãоворив про потребó ство-
реннÿ стрóктóри, ÿка б займаласü анал³зом та проãнозóваннÿм ак-
ц³й рóõó. Ç цим óс³ поãодилисü ³ дорó÷или створити такий центр 
²ванó Çайцю. Àле йоãо «з’¿ла» Верõовна рада. ² на цüомó ²нсти-
тóт демократи÷ниõ засад дерæавност³ укра¿ни (так ÿ пропонóвав 
¿¿ назвати) завершив свою д³ÿлüн³стü, так ³ не по÷авши ¿¿. ßк до-
каз доц³лüност³ тако¿ стрóктóри наведó к³лüка ôраãмент³в з³ сво-
¿õ вистóп³в та запис³в за 1996 р.:

«ß бóдó нести õрест св³й ³ за вас. ß бóв тод³ перший, ó 89 роц³, 
ÿ ³ тепер, на æалü, серед першиõ. Тиõ, комó вистраæдана нами 
óс³ма дерæава наша стає ма÷óõою, бо ÿ не по÷óваю себе братом 
до тиõ, õто ¿¿ репрезентóє зараз. В переваæн³й б³лüшост³ — це от³ 
в÷орашн³… Öе дóæе страшно, ÿк в÷орашн³ бóдóютü завтрашнє. Без 
дóõовноãо коренÿ, без понÿттÿ сóтност³ такоãо докон÷е необõ³дно-
ãо терм³нó-ÿвища, ÿк оô³ра; без морал³ ³ дотриманнÿ õо÷а б еле-
ментарниõ норм етики.

ß æаõнóвсÿ, коли к³лüка м³сÿц³в томó до мене прийшло óсв³дом-
леннÿ тоãо, що наша вимр³ÿна, вистраæдана ³ виборена укра¿нсüка 
дерæава стає, ÷и моæе стати, мен³ ма÷óõою. Що ÿ ³накомислÿ÷ий, 
що внóтр³шнüо вæе потенц³йний дисидент. Не до укра¿ни, не до на-
родó ³ краю, а до тиõ б³лüшовицüкиõ штамп³в-п³дõод³в, до пол³ц³й-
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ноãо порÿдкó, до нерозóм³ннÿ, небаæаннÿ, мало тоãо, в³дмови ста-
вити в еп³центр³ в³дносин людинó, особист³стü ÿк основó дерæав-
ницüко¿ св³тобóдови, в³дмови в³д прадавн³õ демократи÷ниõ тради-
ц³й нашоãо народó.

ßкщо ц³ збереæен³, не трансôормован³ осколки минóлоãо ста-
нóтü (а вони вæе стаютü) центрами кристал³зац³¿ новиõ дерæав-
ницüкиõ стрóктóр, то бóде псевдо-укра¿на. Вона не бóде в³дпов³-
дати ãлибинн³й сóтност³ ¿¿ дóõовноãо коренÿ, ¿¿ ³нôормац³йноãо ãе-
нотипó, ¿¿ завданü ó розвою земно¿ цив³л³зац³¿. 

Європа ÷и Àз³ÿ перемоæе в укра¿н³?! По÷инає дом³нóвати Àз³ÿ. 
Öüоãо, на æалü, не розóм³ютü баãато õто ³з нашиõ «демократ³в». Де-
коãо з ниõ тÿãне, а декоãо затÿãóє, õо÷а в³д цüоãо не леãше, Àз³ÿ — 
творитüсÿ передóмова пол³цейсüко-диктаторсüко¿ дерæави.»

На коæн³м кроц³  
аз³ÿ ãóде…

Д³дóсю, д³дó, —  
ти æ бо бóв в уГÀ!

ß заздрю — європейцем õто ãрÿде, 
ßк-то колисü —  

в Петлюри, ÷и в уПÀ.
Євраз³ÿ нам в спадок — ол³ÿ ³ вода
На в³÷н³й центриôóз³  

само¿дства…
коли все стане  

на крóãи своÿ?!
коли європа  

в надраõ дóш  
  проснетüсÿ?

коли себе  
ó в³дпов³дн³стü приведем

До в³дтинкó  
цив³л³зованоãо  
  спектрó?!

(14.01.1997)

основна в³дм³нн³стü Першоãо Ìайданó в³д 89 - 90 рок³в ó томó, що 
тод³ спрацювали потóæн³ природн³ сили самоорãан³зац³¿ — постав 
Народний рóõ укра¿ни. À Ìайданó не дали самоорãан³зóватисü 
ó подалüшó стрóктóрó. Тобто в³н сам самоорãан³зóвавсÿ, але 
в подалüший процес непроôес³йно втрóтилисü, йоãо зґвалтóвали 
³ порозтÿãали «зозóленÿта» по шматкаõ — по сво¿õ парт³йкаõ.

Тобто спрацювало правило — зав÷асно дóмати про себе, коли 
не подбав про мат³р-укра¿нó. Так зван³ полüов³ командири ³ ко-
мандир÷ики — осü б³да Ìайданó. 
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коли люди — ÷лени певно¿ орãан³зац³¿, — дбаютü б³лüше про 
себе ³ свою парт³ю, укра¿на терпитü, ³ óæе вкотре! À здавалосÿ, що

×ас н³би йде…
² ми кóдисü ³дем..?
Та заãóбилисü в ÷еред³ ³мен
Нас випаса
 то æид, а то москалü.
Çанадто недолóã³, ÷и байдóæ³,
Пос³ÿвши й поæавши само¿дство,
×екаєм на об³цÿний вроæай!?
Де æ пром³нü завтра?
Поклади
 себе прадавнüоãо
В сüоãодн³шню спорóдó óкра¿нства…
Трип³ллÿ, рóсü, козацтво — 
Õай ãрÿде
В нов³й ³постас³,
 перемоловши тернÿ,
² новий тризóб,
 ÷óю,
  пророста,
Пробивши æалом сквернó —
Бо — весна!
Дороãа ошлÿõетненнÿ триває!!!

(15.04.07)

² все æ, бóдüмо оптим³стами! При÷омó д³євими оптим³стами! 
Àдæе ÷ас висóває потребó в людÿõ, в ÿкиõ сôормований нац³о-
налüний дóõовний стерæенü. Пам’ÿтаймо, що в переломн³ ³стори÷-
н³ моменти завæди виникаютü особлив³ напрóãи ³ протир³÷÷ÿ, ÿк³ 
æивлÿтüсÿ соками самоãо æиттÿ. ², зрозóм³ло, що не «зозóленÿтам» 
¿õ вир³шóвати. Вони прийдóтü пот³м — поæинати плоди. À потр³б-
н³ проôес³йно п³дãотовлен³, моралüн³ ³з широким ãоризонтом св³-
тосприйманнÿ, в³лüн³ в³д стереотип³в та штамп³в з минóлоãо люди. 

«Ìóæ праведний не той, котрий ствердæóє, що õо÷е бóти пра-
вим, але той, ó ÿкоãо слова ³ д³ÿннÿ сп³впадаютü» — так наш³ пра-
щóри запов³дали нам («Велесова книãа» — доще÷ка 2).

Ìи стикаємосü на своємó шлÿõó становленнÿ нац³¿ ³ дерæави 
з тими проблемами, з ÿкими вæе неодноразово стикалисü ³нш³ на-
роди в р³зн³ ÷аси, коли переæивали своє становленнÿ. оск³лüки за-
коном³рност³ розвиткó в³дкритиõ систем под³бн³, то ³ рецепти ÿк 
зм³н³м³зóвати «дитÿ÷³ õвороби» своãо ростó моæна (³ треба!) шóка-
ти в попередник³в ³ використовóвати еôективно. 



313

Çãадаймо неперевершеноãо фр³др³õа Н³цше, словами ÿкоãо з йоãо 
творó «Так сказав Çаратóстра» ÿ õо÷ó зак³н÷óвати: «лиõо! Настає 
÷ас, коли людина вæе не змоæе пóстити стр³ли своє¿ пристраст³ 
вище й дал³ за людинó, а тÿтива ¿¿ лóка розó÷итüсÿ брин³ти!

каæó вам: треба ще мати õаос ó соб³, щоб народити танц³внó 
з³ркó. каæó вам: ви ще маєте хаос у собі.» 

ßк поети÷но ³ проро÷е в³н сказав! Àдæе майæе ÷ерез сто ро-
к³в вийшла в св³т книãа Нобел³всüкоãо лаóреата ². Приãоæина та 
². Стенãерс «Порÿдок ³з õаосó. Новий д³алоã людини з природою». 
Àле треба розóм³ти, що в синерãетиц³, в самоорãан³зац³йниõ моде-
лÿõ потр³бна відмова на елементарному рівні від частини ступе-
нів свободи, — т³лüки за тако¿ óмови моæна о÷³кóвати резóлüта-
тó, тобто народæеннÿ порÿдкó, при÷омó на вищомó енерãети÷но-
мó ³ орãан³зац³йномó р³вн³, — що нам ³ потр³бно. В проекц³¿ на по-
л³ти÷н³ процеси така в³дмова — це все та æ старомодна, але в³÷но 
потр³бна длÿ нац³¿, офіра «мужів праведних». 

На завершеннÿ õо÷ó по³нôормóвати, що ³снóє дóмка про близü-
к³стü, спор³днен³стü самоорãан³зац³йно¿ картини св³тó (длÿ ÿко¿ при-
таманна збалансован³стü порÿдкó та õаосó в св³тов³й динам³ц³) до 
слов’ÿнсüко¿ менталüност³. 

Çãадаємо нашоãо Гриãор³ÿ Сковородó з йоãо ³деєю спорідне-
ної праці, ÿкó моæна розãлÿдати ÿк один ³з меõан³зм³в побóдови 
здоровоãо самоóзãодæеноãо сóсп³лüства. ² ще одне — це, напевно 
отим «зозóленÿтам», ÿк³ ÷ерез своє нев³ãластво сп³шатü реал³зó-
вати принцип П³тера — досÿãти, п³днÿтисü ó сóсп³лüств³ так ви-
соко, аæ на р³венü своє¿ некомпетентност³, Сковорода проãолошóє 
принцип «Неоднакової всім рівності»: «Ìенша посóдина має мен-
ше, але тим однакова вона з б³лüшою, що так само повна. Бо що є 
дóрн³ше, ÿк р³вна р³вн³стü, ÿкó дóрн³ ó св³т ввести марно õо÷óтü? 
ßке бо дóрне те, що сóпротивне блаæенн³й природ³?..»

коли п³слÿ Першоãо Ìайданó, на æалü, на нашó дóмкó, тод³ш-
нÿ ситóац³ÿ в укра¿н³ св³д÷ила про катастроô³÷ний деô³цит само-
орãан³зац³йно¿ свободи в сóсп³лüств³, всередин³ б³лüшост³ ³з ôóнк-
ц³онóю÷иõ парт³й, ³ в Народномó рóс³ укра¿ни, зокрема, то Ìай-
дан Г³дност³ засв³д÷ив високó самоорãан³зац³ю, потóãó ÿко¿ сóсп³лü-
ство ще не до к³нцÿ використало. Томó сл³д о÷³кóвати (десü ÷ерез 
два роки — адæе ÷астота ãромадÿнсüко¿ активност³ наростає) но-
воãо самоорãан³зац³йноãо сплескó, — не провели в÷асно люстра-
ц³ю, не в³дсóнóли в³д корита «с³риõ», — система проводитü само-
о÷ищеннÿ, óсóваю÷и все «сóпротивне блаæенн³й природ³» длÿ до-
сÿãненнÿ новоãо дисипативноãо станó.

м. ²вано-франк³всüк
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никифорук володимир ìихайлович
Народивсÿ 21.08.1957 р. в Городенц³ — 

м³сте÷кó на ²вано-франк³вщин³. Çак³н÷ив 
мóзи÷нó та середню школи, лüв³всüкий 
пол³теõн³÷ний ³нститóт. Директор п³дпри-
ємства «Çаõ³дóкреколоã³ÿ». краєзнавецü, 
поет, пóбл³цист.

Àвтор поети÷ниõ зб³рок: «л³тоãраô³¿» 
(1991 р.), «листокрил» (2007 р.), моноãра-
ô³¿ «оуН-уПÀ: дороãа з но÷³» (1992 р.), 10 
брошóр ³ бóклет³в. редактор-óпорÿдник 
алüманаõó «Вертеп» (1993 р.), п³сенноãо 
зб³рника В. Парôенюка «у терновий в³-
нок ãероÿм» (1994 р.).

Çасновник л³тератóрно-краєзнав÷оãо ³ мистецüкоãо алüманаõó «ßм-
ãор³в» (1989 р.). Çасновник кóлüтóрно-наóковоãо товариства «Ґер-
дан» (2003 р.). у сп³вавторств³ видан³ книæки: «Староæитност³ Го-
роденк³вщини» (1994 р.), «Городенка: переãóк в³к³в» (2004 р.), «Го-
роденк³вщина — стеæками стол³тü» (2007 р.), «костел Непоро÷ноãо 
Çа÷аттÿ Д³ви Ìар³¿» (2010 р.), «Öерква успеннÿ Пресвÿто¿ Боãоро-
диц³ ó Городенц³» (2012 р.), «В³к³в минóлиõ твердü» (2014 р.) та се-
р³ÿ ôотолист³вок. опóбл³кóвав понад 70 крає знав÷иõ розв³док, пó-
бл³цисти÷ниõ та ³сторико-народознав÷иõ статей.

Наãородæений юв³лейною медаллю Товариства оõорони пам’ÿток 
³стор³¿ та кóлüтóри, медаллю уку, медаллю та орденом Àндр³ÿ Пер-
возванноãо уÀПÖ, в³дзнакою та ãрамотами уГкÖ, медаллю «Єрó-
салим» єврейсüко¿ ãромади ãороденк³в÷ан в ²зра¿л³. лаóреат крає-
знав÷о¿ прем³¿ ³мен³ ²вана Ваãилеви÷а (1994 р.), прем³¿ ³мен³ адм³ра-
ла ß. окóневсüкоãо ВÌф укра¿ни (2010 р.) та прем³¿ ³мен³ лесÿ Ìар-
тови÷а (2011 р.). 

Сп³вавтор ãерба м³ста Городенки та ãерба Городенк³всüкоãо райо-
нó. Àвтор ãерба та юв³лейно¿ в³дзнаки с. котик³вки (Городенк³вщина).

Çасновник ãазети «Три мости» (2005-2007 рр.). Президент В²П-
л³ãи «Що? Де? коли?»(2010-2014 рр.).

Çа йоãо ó÷астю знÿто двосер³йний ô³лüм «Стеæками Покóттÿ» 
(уТ-1, 1993 р.), новор³÷нó телем³стер³ю «Танецü д³д³в» (2011 р.) та 
крає знав÷ий телеô³лüм «р³здво ó Жабокрóкаõ» (2012 р.). Çваннÿ 
«По÷есний Громадÿнин м³ста Городенка» óдостоєний ó 2001 роц³. 
коло зац³кавленü — покóтсüка кóõнÿ та народна медицина Покóттÿ.

великочий володимир Степанович
Народивсÿ 1 березнÿ 1968 рокó в м. Городенц³ ²вано-франк³всüко¿ 

област³. Çак³н÷ив школó, ²вано-франк³всüкий педаãоã³÷ний ³н-

РЕдКолЕгія альìанаху "яìгоРів"
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ститóт ³мен³ Василÿ Стеôаника, де 
отримав диплом ó÷ителÿ ³стор³¿ та сó-
сп³лüствознавства.

Доктор ³стори÷ниõ наóк, проôесор, ди-
ректор ²нститóтó тóризмó Прикарпат-
сüкоãо нац³оналüноãо óн³верситетó ³мен³ 
Василÿ Стеôаника. ×лен-кореспондент 
Àкадем³¿ тóризмó укра¿ни, По÷есний пра-
ц³вник тóризмó в укра¿н³, в³дм³нник осв³ти 
укра¿ни, «В³домий наóковецü рокó 2010», 
«По÷есний крає знавецü укра¿ни» (2011), 
лаóреат ²вано-франк³всüко¿ обласно¿ пре-
м³¿ ³мен³ Володимира Полєка (2012). На-

óков³ ³нтереси: укра¿нсüка революц³ÿ 1917-1920 рр., ³стор³о ãраô³ÿ 
³стор³¿ укра¿ни, ³стор³ÿ поãрани÷÷ÿ, давнÿ ³стор³ÿ Покóттÿ.

Àвтор моноãраô³й: «Дæерела до вив÷еннÿ дерæавноãо бó-
д³вництва в ÇуНр»(2003), «укра¿нсüка ³стор³оãраô³ÿ сóсп³лüно-
пол³ти÷ниõ процес³в ó Гали÷ин³ 1914-1919 рр.» (2009).

Сп³вавтор колективниõ моноãраô³й: «Çаõ³дно-укра¿нсüка На-
родна респóбл³ка 1918-1923. ²люстрована ³стор³ÿ» (2008); «При-
карпаттÿ спадщина в³к³в. Пам’ÿтки природи, ³стор³¿, кóлüтóри, 
етноãраô³¿. ²сторико-кóлüтóролоã³÷не виданнÿ» (2006); «²сторико-
етноãраô³÷ний нарис Покóттÿ» (2010); «Станислав³в — Стан³ слав — 
²вано-франк³всüк (до 350 р³÷÷ÿ ²вано-франк³всüка)» (2012).

Àвтор ÷исленниõ статей на ³стори÷нó, краєзнав÷ó та тóристи÷-
нó тематикó.

Карий володимир ìихайлович
Народивсÿ 25 вереснÿ 1948 рокó 

в с. крó ã³в олесüкоãо (нин³ Çоло÷³всüко-
ãо) районó на лüв³вщин³.

Нав÷авсÿ в крóã³всüк³й по÷атков³й, 
колт³всüк³й восüмир³÷н³й школаõ. Дитÿ-
÷ий потÿã до книãи визна÷ив подалüший 
æиттєвий шлÿõ. Çак³н÷ив лüв³всüкий 
пол³ãраô³÷ний теõн³кóм, зãодом здобóв 
вищó осв³тó. об³ймав посадó директора 
Снÿтинсüко¿ районно¿ дрóкарн³, з ãрóднÿ 
1996 рокó — директора ÇÀТ «Видавни÷о-
дрóкарсüка ô³рма «ПрóтПринт». 

Пристрасним йоãо заõопленнÿм є не 
лише книãознавство, а й краєзнавство.

Володимир карий — ÷лен Нац³оналüно¿ сп³лки æóрнал³ст³в укра-
¿ни (2006), ÷лен Нац³оналüно¿ сп³лки краєзнавц³в (2007), видавни÷ий 
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редактор æóрналó «Снÿтин», ÷лен редколеã³й алüманаõ³в «Покóт-
тÿ» ³ «ßмãор³в». 

Çастóпник ãолови районноãо ³ ãолова Снÿтинсüкоãо м³сüкоãо 
осередкó Товариства «Просв³та», ãолова Твор÷оãо клóбó ³м. Ìар-
ка ×еремшини. Çа видавни÷о-просв³тницüк³ справи óдостоєний 
званü лаóреат³в л³тератóрно-просв³тницüко¿ прем³¿ ³мен³ Ìар³йки 
П³дã³рÿнки (1995), л³тератóрно-мистецüко¿ — ³мен³ Ìарка ×ерем-
шини (2000), наãородæений медаллю «Бóд³вни÷ий укра¿ни», Ср³б-
ною Þв³лейною медаллю з наãоди 2000-л³ттÿ р³здва Õристовоãо. 

Çа заслóãи з пропаãанди ³стор³¿ нац³оналüноãо ôлотó став ла-
óреатом прем³¿ ³мен³ адм³рала ßрослава окóневсüкоãо (2008), на-
ãородæений Çнаком «Çа заслóãи перед ВÌС ÇС укра¿ни» (2005), 
пам’ÿтною в³дзнакою «90 рок³в Прапорó ВÌС ÇС укра¿ни» (2008), 
Пам’ÿтним знаком «Çа сприÿннÿ В³йсüково-Ìорсüким Силам укра-
¿ни» (2010), Пам’ÿтним знаком «Çа заслóãи перед Покóттÿм» (2011). 
Éомó врó÷ено Þв³лейнó в³дзнакó «15 рок³в Незалеæност³». у ãрóд-
н³ 2012 рокó призна÷ений директором Ìóзею кóлüтóри ³ книãи По-
кóттÿ. Долó÷ивсÿ до процесó створеннÿ мóзею, йоãо облаштóван-
нÿ та наповненнÿ експозиц³йними матер³алами. 

лесів василь Петрович
Народивсÿ 12 липнÿ 1949 рокó в с. кол³нц³ Тлóмацüкоãо райо-

нó ²вано-франк³всüко¿ област³. Нав÷аннÿ в проôес³йно-теõн³÷номó 
ó÷илищ³, слóæба в арм³¿, робота в ãазетаõ «Дн³стровсüка з³рка» та 
«Àãро», стóд³юваннÿ æóрнал³стики ó лüв³всüкомó дерæóн³верси-
тет³ ³мен³ ²вана франка, робота в редакц³¿ обласноãо телеба÷еннÿ 

«Гали÷ина». ×лен нац³оналüниõ Сп³лок 
писüменник³в ³ æóрнал³ст³в. Çаслóæений 
прац³вник кóлüтóри укра¿ни. 

Василü лес³в має певний твор÷ий до-
робок ó ãалóзÿõ крає знавства ³ народо-
знавства. Ç йоãо ³н³ц³ативи та безпосе-
реднüо¿ ó÷аст³ ó м³ст³ Тлóма÷³ 1978 рокó 
створено районний мóзей народно¿ твор-
÷ост³ та етноãраô³¿, ÿкий д³є дос³.

Ç-п³д йоãо пера вийшли поети÷н³ зб³р-
ки «Пастóõ в³тр³в» (1998), «Непро÷ита-
н³ сл³ди» (2003), народознав÷а книãа про-
зи «Столике сонце» (2000), народознав-

÷а абетка длÿ д³тей «Скарб³внÿ» (2000). Телев³з³йний набóток ви-
зна÷аютü авторсüк³ проãрами «Навзаєм» та «В³÷ не древо». Серед 
роб³т-телем³стер³й — телестр³÷ки «Б’ютü копита об пор³ã» (1995), 
«Смóтен анãел ó дороз³» — вертепне д³йство (1996), «Пла÷³ невиди-
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м³» — ³сторико-етн³÷на драма (2003), ó 2008-2010 рокаõ — «у дзер-
кал³ небес» ³ «Танецü д³д³в».

Ще один твор÷ий зр³з Василÿ лес³ва — ôотоãраô³÷на д³ÿлüн³стü 
ó царин³ краєзнавства та народознавства. В³дбóв обласн³ виставки 
«Бóдн³ та поза ними» (80 ôотоãраô³й, 2009), «П³стинсüка малан-
ка» (56 св³тлин, 2011). Широке визнаннÿ мала ôотовиставка «Ж³н-
ка: мноãосóтн³стü дóш³». Своãо видавцÿ ÷екає ôотоалüбом Василÿ 
лес³ва «от÷ина: покóтсüк³ колорити краю». À ще народознав÷³ ка-
лендар³ — 2011 р. — «Покóттÿ: свÿта, обрÿди, зви÷а¿», 2012 р. — 
«календар Придн³стров’ÿ: покóтсüкий самовиÿв, ³менний л³топис».

лучицький Роман ìирославович
Народивсÿ 25 липнÿ 1952 рокó в с. Сераôинцÿõ на Городенк³в-

щин³ ²вано-фран к³всüко¿ област³ ó с³м’¿ педаãоã³в, людей з д³ÿлü-
ною ãромадÿнсüкою позиц³єю. Ìати в район³ в³дродила ³ о÷олюва-
ла осередок Союзó óкра¿нок. Д³д по л³н³¿ батüка зав³дóвав ÷италü-
нею в Сераôинцÿõ, потерп³в 1930 рокó 
п³д ÷ас пациô³кац³¿ на Покóтт³, про що 
збер³ãсÿ докóмент ó книз³, видан³й оНу 
в 1938 роц³ «На в³÷ нó ãанüбó Полüщ³». Д³д 
по мам³ бóв с³÷овим стр³лüцем, рÿтóю÷исü 
в³д пересл³дóванü, мóсив вт³кати óãлиб 
Полüщ³, ³ лише так виæив. 

роман лó÷ицüкий — доцент каôедри 
заãалüно¿ ³ прикладно¿ ô³зики ²вано-
франк³в сüкоãо нац³о налüноãо теõн³÷ноãо 
óн³верситетó наô ти ³ ãазó, один ³з заснов-
ник³в Товариства óкра¿нсüко¿ мови ³мен³ 
Т. Шев÷енка «Просв³та» (бóв ÷леном об-
ласно¿ ради) ³ Народноãо рóõó укра¿ни (застóпник ãолови крайо-
во¿ ради та сп³вãолова в перш³ роки становленнÿ орãан³зац³¿) на 
²вано-франк³вщин³. Видав самост³йно та ó сп³в авторств³ 13 книã 
(три з ниõ — ³з ãриôом Ì³носв³ти ³ наóки укра¿ни).

Попри вищ³ школи, а зак³н÷ив ×ерн³вецüкий óн³верситет, ô³-
зи÷ний ôакóлüтет, кандидат ô³зико-математи÷ниõ наóк, має дрó-
ãó економ³÷нó осв³тó, — здобóв найãоловн³шó, родиннó: щоб ó÷и-
ти, треба стати В÷ителем. ² в³н ним став.

Приймак володимир іванович
Народивсÿ 1 с³÷нÿ 1955 р. в сел³ В³лüõ³вцÿõ Городенк³всüкоãо 

районó. Çак³н÷ив ôакóлüтет æóрнал³стики лüв³всüкоãо óн³верси-
тетó ³мен³ ². франка. Працював ó Городенк³всüк³й районн³й ãазе-
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т³. у вересн³ 1990 рокó на сес³¿ районно¿ 
ради призна÷ений ãоловним редактором 
першоãо демократи÷ноãо виданнÿ — ãа-
зети «край», ÿка стала пров³сником на-
ц³оналüноãо в³дродæеннÿ ³ символом де-
мократи÷но¿ преси. у 1994 роц³ за про-
ÿвленó ãромадÿнсüкó позиц³ю ó в³дстою-
ванн³ св³тло¿ пам’ÿт³ поета, в’ÿзнÿ сов³-
ст³ Василÿ Стóса, з посади редактора бóв 
зв³лüнений.

Ç травнÿ 2008 рокó працює в ²вано-
франк³всüк³й обласн³й дерæавн³й телера-
д³окомпан³¿, з листопада 2009 р. — ãолов-

ним редактором, з с³÷нÿ 2013 — ãенералüним директором.
Володимир Приймак — ÷лен Нац³оналüно¿ сп³лки æóрна-

л³ст³в укра¿ни (1986 р.), лаóреат прем³¿ Нац³оналüно¿ сп³лки 
æóрнал³ст³в укра¿ни «Çолоте перо» (1992 р.), лаóреат Все-
óкра¿нсüкоãо ôестивалю телерад³опроãрам «калинов³ острови» 
(2008 р.), лаóреат обласно¿ æóрнал³стсüко¿ прем³¿ ³мен³ Боãда-
на Бойка (2009 р.), прем³¿ ³мен³ лесÿ Ìартови÷а (2012 р.), Çа-
слóæений æóрнал³ст укра¿ни (2010 р.). Àвтор книã æóрнал³ст-
сüкиõ новел «Сл³ди на рос³» (2004 р.), мемóаристики — «Àпос-
толи правди» (л³тератóрний портрет в³йсüковоãо лüот÷ика, ба-
ãатол³тнüоãо дисидента, в’ÿзнÿ радÿнсüкиõ концтабор³в, народ-
ноãо депóтата укра¿ни першоãо демократи÷ноãо скликаннÿ Боã-
дана ребрика) (2012 р.).

якимович Богдан зіновійович 
Народивсÿ 29 с³÷нÿ 1952 р. ó сел³ Сераôинцÿõ Городенк³всüкоãо 

районó ²вано-франк³всüко¿ област³. Проôесор каôед ри ³стори÷но-
ãо краєзнавства лüв³всüкоãо нац³оналüноãо óн³верситетó ³м. ²вана 
франка, пров³дний наóковий сп³вроб³тник Наóковоãо центрó Àка-
дем³¿ сóõопóтниõ в³йсüк ³м. Гетüмана Петра Саãайда÷ноãо. канди-
дат ³стори÷ниõ наóк (1994), старший наóковий сп³вроб³тник (1996), 
доцент (1999), доктор ³стори÷ниõ наóк (2008), проôесор (2012). Çа-
слóæений прац³вник кóлüтóри укра¿ни (2006).

В³д 1986 р. нав÷авсÿ ³ працював наóково в ²нститóт³ сóсп³лü-
ниõ наóк ÀН урСр (тепер — ²нститóт óкра¿нознавства ³м. ²вана 
крип’ÿкеви÷а НÀН укра¿ни) п³д кер³вництвом ßрослава ²саєви÷а, 
за сóм³сництвом — доцентом лüв³всüкоãо дерæавноãо ³нститóтó ô³-
зи÷но¿ кóлüтóри. у 1998 – 2007 рр. — директор Наóково¿ б³б л³отеки 
лüв³всüкоãо нац³оналüноãо óн³верситетó ³м. ²вана франка, доцент 
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каôедри нов³тнüо¿ ³стор³¿ укра¿ни ³сто-
ри÷ноãо ôакóлüтетó лНу ³м. ²вана фран-
ка. Голова лüв³всüкоãо обласноãо в³дд³-
леннÿ Товариства зв’ÿзк³в з óкра¿нцÿми 
за меæами укра¿ни (Товариство «укра¿-
на — Св³т») в³д 1990 р., застóпник ãолови 
конãресó óкра¿нсüко¿ ³нтел³ãенц³¿ лüв³в-
щини (в³д 1995 р.), а такоæ застóпник ãо-
лови лüв³всüкоãо обласноãо об’єднаннÿ 
Всеóкра¿нсüкоãо товариства «Просв³та» 
³м. Т. Шев÷енка (2000 — 2004), застóп-
ник ãолови Ì³æнародно¿ асоц³ÿц³¿ ôран-
кознавц³в.

Боãдан ßкимови÷ опóбл³кóвав понад 400 наóковиõ ³ наóково-
попóлÿрниõ працü. 

Àвтор моноãраô³й: «книãа. Просв³та. Нац³ÿ: Видавни÷а д³ÿлü-
н³стü ²вана франка ó 70 — 80 рокаõ XIX ст.» (1996); «Çбройн³ сили 
укра¿ни: Нарис ³стор³¿» (1996), «²ван франко ÿк книãознавецü ³ ви-
давецü: книãознав÷³ та дæерелознав÷³ аспекти» (2006), понад 15 бро-
шóр. Сп³вавтор моноãраô³й та нав÷алüниõ п³дрó÷ник³в. Сп³вредак-
тор л³тератóрно-краєзнав÷оãо ³ мистецüкоãо алüманаõó «ßмãор³в» 
(1989-1995).

ìихайло григорович ìарунчак  
(4.10.1914 — 24.11.2004)
4 æовтнÿ 2014 рокó минóло сто ро-

к³в з днÿ народæеннÿ видатноãо землÿ-
ка, покóтÿнина, редактора ³стори÷но-
мемóарноãо зб³рника «Городенщина» 
 Ìиõайла Ìарóн÷ака. 

Доктор Ìиõайло Ìарóн÷ак бóв д³йс-
ним ÷леном укра¿нсüко¿ В³лüно¿ Àкадем³¿ 
Наóк (уВÀН), Наóковоãо Товариства ³мен³ 
Тараса Шев÷енка та об’єднаннÿ писüмен-
ник³в «Слово» в канад³, ãоловою ³стори÷-
но¿ секц³õ уВÀН, сп³взасновником ²нсти-
тóтó Ìарк³ÿна Шашкеви÷а ó В³н н³пез³, 
проôесором уку в рим³, о÷олював л³ãó 
óкра¿нсüкиõ пол³тв’ÿзн³в, краєвó радó укра¿нсüкиõ орãан³зац³й 
«Çа патр³арõалüний óстр³й ук церкви в канад³».

опóбл³кóвав б³лüше 400 працü, видав понад 20 книã.
Ç 1993 по 2004 р³к бóв меценатом ³ по÷есним редактором алü-

манаõó «ßмãор³в». 
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