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РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ ІЄРАРХІВ
УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ 

ЦЕРКВИ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ

 уляна Том
кевич, «різдво Христове»

Всесвітліші і всечесніші отці,
преподобні брати і сестри в монашестві,

дорогі в Христі брати і сестри!

ХрИСТОС рОждАЄТьСЯ! СЛАВІмО ЙОгО!
«Ангел же сказав їм: "Не бійтесь, бо я звіщаю вам велику радість,

що буде радістю всього народу:
Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.

І ось вам знак: Ви знайдете дитя сповите, що лежатиме в яслах"».
(Лк. 2, 9–11)

Словами Ангела Христова Церква звіщає нам усім велику радість: народження нашого Господа і Спаса, обіцяного 
на початку людської історії (Буття 3, 15) і воплоченого, коли сповнився час Божої обітниці (Гал. 4, 4). Народження 
Спасителя поклало край пануванню диявола і темних сил та визволило людство і людину від поневолення гріхом 
і від приреченості на смерть.

Тому з народженням Христа до нас завітала нова радість, незрівнянна з будь-якою дотепер знаною  
у світі. Славна наша колядка невипадково говорить про те, що «нова радість стала, яка не бувала». Це – 
радість повернення людства до оживляючої єдності з Богом, яку ми осягаємо через Господа нашого Ісуса 
Христа. Це – радість спасіння і визволення від гріха, яке дарує нам Господь, бо Він приходить з єдиною  
метою: «спасти народ свій від гріхів їхніх» (пор. Мт. 1, 21).

Повернутися до змісту. 
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Повернутися до змісту. 

Тому немає кращого способу по-християнськи при-
готуватися до Христового Різдва і по-християнськи 
відсвяткувати його, як – допустити цю Божу радість 
до свого серця і життя у Таїнстві примирення і пока-
яння. То ж традиційно в наших парафіях в часі приго-
тування до Різдва Христового душпастирі проводять 
дні духовної віднови, реколекції, запрошуючи вірних 
«приступити із довір’ям до престолу благодаті» (пор. 
Євр. 4, 16) та з «радістю зачерпнути воду із джерел 
спасіння» (Іс. 12, 3) у Таїнстві святої Сповіді. Сподіває-
мося, що і цього року, попри триваючі обмеження і ка-
рантинні норми, в наших спільнотах не забракло таких 
благодатних днів і моментів духовної віднови, а вірних 
заохочуємо і надалі користати з цього дару, який при-
носить нам Новонароджений Спаситель, щоб в наших 
душах оселився Божий мир, а серце сповнилося небес-
ною і ангельською радістю (пор. Лк. 15, 7.10).

Звертаючись до пастухів у полі біля Вифлеєму, Ан-
гел Господній сповістив, що Спаситель їм «сьогодні» 
народився. Оте євангельське «сьогодні» започаткува-
ло новий відлік історії, новий період благодаті. Проте, 
оскільки наш Господь – Спаситель всього людства, оте 
«сьогодні» має тривале, можна сказати – понадчасове 
значення. Воно стосується також і нас із вами. Спаси-
тель народжується і для нас сьогодні, щоб наше «сьо-
годення» освятити, а нас у цьому сьогоденні відкупити 
і обожествити.

А наше «сьогодні» так дуже потребує Божого спасін-
ня! Бо в ньому ще триває змагання між добром і злом, 
в якому ми, полишені самі на себе, ніколи не здобудем 
перемогу. У ньому ми несемо тягарі наших гріхів, які 
лише Господня ласка може очистити і подолати. У на-
шому «сьогодні» кривавлять рани від війни на Сході 
України; воно позначене страхом перед смертонос-
ним вірусом і смутком за померлими від нього рідни-
ми і близькими; до нас сьогодні так часто навідуються 
тривожні вістки, що збільшують у наших душах від-
чуття непевності, тривоги і страху.

У цьому нашому «сьогодні» для нас із Вами наро-
джується Він – Христос Спаситель, Який прийшов, щоб 
ми мали життя і щоб вповні мали (пор. Йо. 10, 10), 
і Який сьогодні простягає до нас із ясел свої Божі руки 
і кличе з невимовною любов’ю: «Прийдіть до мене всі 
втомлені й обтяжені, і я облегшу вас» (Мт. 11, 28).

Потішені нашим Новонародженим Спасителем 
та скріплені божественною благодаттю, ми самі може-
мо стати для наших ближніх носіями радості і надії, 
кличучи до них словами прадідівської колядки:

Нуте, нуте, браття сусіди,
Час вже забути про всякі біди.
Час понехати смутки, печалі,
Вже бо доволі ми їх зазнали.
Нині, нині хай нам вітає
Радість, що вічний Бог ся рождає!

Насамкінець Господній Ангел вказує на розпізна-
вальний знак, за яким пастушки віднайдуть Воплоче-
ного Бога: «І ось вам знак: Ви знайдете дитя сповите, 

що лежатиме в яслах» (Лк. 2, 12). В убогій незахище-
ній дитині пастухи віднаходять Спаса світу. У цій ди-
тині вони Його зустрічають і віддають йому поклін, 
а царі складають перед ним свої дари. Від того часу 
і назавжди убога людина стає таїнством присутності 
Бога, місцем зустрічі віруючих з Богом.

Таким чином, Христове Різдво вчить нас розпіз-
навати присутність нашого Бога в убогих, маргіна-
лізованих, знедолених, стражденних людях, і в них 
та через них оточувати нашою увагою, пошаною і тур-
ботливою любов’ю самого Воплоченого Бога. Саме 
різдвяний час, коли навколо панує радісний родин-
ний настрій, спонукає нас ще більше звертати увагу 
на тих, кому поруч з нами бракує людського тепла, 
уваги і підтримки. Наближаючись до них в поставі 
милосердної любові і служіння, ми водночас робимо 
крок назустріч Богові.

У нашому народі існує гарний звичай на Святвечір 
залишати за святковим столом одне місце порожнім, 
як знак пам’яті про рідних і близьких померлих, але та-
кож – як знак відкритості до потребуючого вбогого. 
Нехай цей гарний звичай не залишиться лише пра-
давнім ритуалом, нехай радше стане спонукою до дії, 
щоб віддати шану Христові у потребуючій людині і то 
цілком конкретно: прийняти в дім міґранта, підтри-
мати новоприбулого із рідної землі, – адже і ми самі 
ще зовсім недавно зазнали труднощів і поневірянь мі-
ґрантів!; поділитися харчами чи одягом із тими, хто їх 
потребує; навідатися до недужого; подарувати усміш-
ку і добре слово пригнобленій людині. Роблячи це, 
ми відкриватимемо у нашому житті щораз то більше 
таїнственну присутність Бога, Який приходить до нас 
у невинному Дитяті та наближається до нас у кожній 
потребуючій нашого тепла, підтримки і солідарності 
людині.

дорогі у Христі брати і сестри! Вітаємо Вас усіх із Різд-
вом Христовим та молитовно зичимо наповнитися ра-
дістю і вже сьогодні досвідчити благословляючу дес-
ницю нашого Господа над вами, над вашими рідними 
і усіма, кого ви носите в своїх думках, серцях і молит-
вах. Ділімося скарбом нашої віри і нашою різдвяною 
радістю та українською колядою із тими людьми, 
серед яких живемо, щоб кожна наша зустріч і кожне 
спілкування стали нагодою відчути близькість Бога, 
поклонитися Йому у наших ближніх і з вірою закли-
кати: «Христос рождається!» – «Славімо Його!».

Христове Різдво вчить нас 
розпізнавати присутність 
нашого Бога в убогих, 
маргіналізованих, знедолених, 
стражденних людях, і в них 
та через них оточувати нашою 
увагою, пошаною і турботливою 
любов’ю самого Воплоченого 
Бога.

Дано в Лондоні, Мюнхені, Римі, Парижі й Києві дня 4 грудня 2021 р.Б.,

Єпископ Кеннет нОВАКІВСьКИЙ Єпископ єпархії Пресвятої Родини в Лондоні
Єпископ Богдан дЗюрАХ Апостольський екзарх для українців в Німеччині й Скандинавії

Єпископ діонісій ЛЯХОВИч Апостольський екзарх для українців в Італії
Єпископ гліб ЛОнчИнА Апостольський адміністратор єпархії святого Володимира в Парижі

Єпископ Степан СуС Куріяльний єпископ, голова Пасторально-міґраційного відділу Патріяршої курії УГКЦ
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Повернутися до змісту. 

рАдІСну ІСТОрІю рОЗКАжу ВАм…
Розповідь, яку розпочинаємо, тяжко зрозуміти. 
Це розповідь про пониження Бога, що, 
зійшовши з неба, став людиною. У реальній 
людській постаті, народжений матір’ю,  
яка належала до даного народу.

А було це 2 тисячі років тому в країні, що колись 
звалася Палестина, а нині зветься Ізраїль. Бог жив 
у людській природі і вмер для нашого спасіння. Це са-
мопониження Бога з Творця в ряди сотворінь перехо-
дить границі нашого розуміння. Зате ми можемо по-
глянути на Бога, не будучи пораженими його блиском.

Люди забули за Бога. Бог створив людину і любив її. 
Людина підносила свої очі й серце до Бога й також лю-
била його. Бог був осередком людського життя і лю-
дина почитала Бога й служила йому і була щаслива. 
Була в раю. Людина любила Бога добровільно. Бо Бог 
обдарував її свобідною волею. Якщо б людина не мала 
вибору, свободи волі, вона не могла б любити, бо до 
любови не можна змушувати нікого…

Та  людина допустилася жахливого діла. Вона від-
вернулася від Бога, а себе зробила осередком життя за-
мість Бога. Людина воліла більше любити себе й слу-
жити своїм забаганкам, як любити й служити Богові. 
Якщо воно так діється, то означає, що людина є горда. 
А гордість засліплює людину й є коренем усякого зла. 
Служити Богові, значить, служити святості, життю 
вічному й прямувати до них. Служити собі, значить, 
служити гріхові й прямувати до вічної смерти.

Бог, щоб рятувати людину від вічної смерти, у Сво-
їй доброті зробив дві речі: об’явив себе в своїй нескін-
ченій красі й доброті. друге: скинув із людини тягар 
гріхів і дав можливість, що людина може відвернутися 
від себе і, як було напочатку, служити Богові й знову 
любити його.

Дорога до цього, яку Бог вибрав, – це дорога по-
ниження. Він зійшов на землю і жив як людина на те, 
щоб людина могла Його чути, бачити, діткнутися. 
Узяв на Свої плечі терпіння і смерть, які були плодами 
гріху і так звільнив людину від тягару гріху. Цього діла 
довершив Бог ув Особі Свого Сина – Ісуса Христа.

Бог, однак, залишив за нами можливість рішати.  
Ми не є примушені звертатися, ані любити Бога, 

Данило Мовчан, «Вигнання з раю», 2021 р.

Вифлеєм, бл. 1880 р.  
Світлина: Бібліотека образотворчого мистецтва Гарвардського університету
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якщо того не хочемо. Не мусимо вирікатися себе, 
якщо це нам не доподоби. Але якщо поглянемо в жит-
тя, то побачимо, що нічого нас не вдоволить, крім  
одного Бога.

Доказом пониження Бога бачимо в виборі наро-
ду, який мав стати Його народом по тілу й крові. Бог 
у людській особі не хотів належати до сильного наро-
ду, до наймудрішого народу, до найбільше цивілізова-
ного народу. Він вибрав собі ізраїльський народ. На-
род пастухів. А історія цього народу повна не тільки 
світлої радости, але повна терпінь і смутку. Цей народ 
мав один-одинокий скарб, – він мав найвірніше по-
няття Бога.

Від хвилини відвернення людини від Бога (як ми ка-
жемо: від первородного гріха), людина стала істотою 
розгубленою, яка шукає дороги до рідної хати. А всі 
релігії світу – це мандрівка напосліпки, щоб віднайти 
Бога. На дорозі шукання Бога ізраїльський народ був 
найближчий правди. Він почитав одного Бога і знав, 
що цей є Творцем усього… Тож Бог до того бідного на-
роду, що борикався зо своєю долею, бо цей народ най-
більше знав про Нього.

Цілі віки перед народженням Бога народ знав, що Бог 
прийде. Про це говорили пророки. Вони давали йому 
різні імена. Вони називали його: Месія, Спаситель, 
Святий Ізраїля, Син Чоловічий. Більшість народу уяв-
ляла собі його, як сильного земського вождя, який пе-
реможе ворогів і встановить Царство Ізраїля на землі. 
Зброя ж, якою Він перемагатиме – це терпіння. А Цар-
ство Його – це духове Царство, яке належить тим, хто 
любить Бога.

Шмат землі, на якому осів кочівничий ізраїльський 
народ, це вузька смуга на побережжі Середземного 
моря. Назва його Палестина. Нині Ізраїль. Це мала 
країна, гориста й гарна. Але земля там суха й не дуже 
родюча. Шматок цієї землі, як і народ, що жив там, 
не зазнавав спокою. Топтали його чужі війська, вою-
вали на нім та гнітили народ і брали його в неволю. 
І власне той малий кусник землі, небагатий і поне-
волений, Створитель усесвіту в часі Свого видимого 
перебування на землі називав Своєю батьківщиною…

Були в історії Ізраїля світлі хвилини. Але не такі 
хвилини вибрав собі Бог на свій прихід. Навпаки, Він 
прийшов тоді, як народ терпів. Рим, заволодівши май-
же цілою Європою, підкорив собі й Палестину. Як зви-
чайно воно буває, частина народу, яка була при владі, 
скоро заприязнилася з наїздником. А це запевнило їй 
життя, вигоду й безпеку. Але більшість народу жила 
в бідноті й неволі. Римляни були добрими адміні-
страторами. Якщо в країні був спокій, сплачена дани-
на – ніхто над народом не знущався. Але ізраїльський 
народ свободолюбний, дуже переживав своє понево-
лення.

У Палестині підпільних патріотів називали зельота-
ми. Якщо римляни прилапали якого зельоту на якійсь 
протидержавній роботі, вони тяжко карали його. 
Популярною карою в тих часах було карати смертю 
на хресті. Тому нерідко в тих часах можна було по-
бачити при дорогах такі хрести й на них розп’ятих 
патріотів. Цей безпощадний терор влади спричинив 
сповидний спокій у країні. На узгір’ях вирощувано ви-
ноград і оливні гаї, орали землю, засівали й збирали 
збіжжя, на левадах паслися отари. Але під покришкою 
спокою був скритий неспокій, метушня, непевність, 
якесь підсвідоме очікування чогось. І щораз більше 
ходили чутки про обіцяного Визволителя. Бог не за-
лишить Свого народу – говорили люди. Так назрівав 
час приходу Обіцяного.

ЙОгО мАТІр
Вона жила в селі Назарет, у північній частині Палес-
тини, яка має ім’я Галилея. На хвилину зближімся 
та ввійдімо до Назарету в ті часи, в яких жила його 
Мати. Мусимо підійти дещо вгору кам’янистою до-
ріжкою, яка в’ється між домами. Мужчини працюють 
у полі й тому, кого стрінемо в селі, то жінок і дітей. 
Люди тут убогі. Жінки носять довгий одяг власної 
роботи. На головах у них білі хустини. А діти, як усю-
ди. Більшість жінок тепер, під вечір, ідуть до джере-
ла по воду. Вода потрібна для мужів і синів, як повер-
нуться з роботи в полі. Воду в великих збанках несуть 
на рамені або на голові. В Назареті була добра, свіжа 
й дуже холодна вода. Вона випливає із гірського узбе-
режжя. Це джерело притягало подорожніх до Назаре-
ту. Інакше вони обминали б його. Пожильці Назарету 
не тішилися доброю славою між своїми земляками...

Це джерело існує по сьогодні, його називають – 
джерело Марії…

Велика шкода для теперішнього жіноцтва, що воно 
не потребує іти до криниці по воду, як це робили пра-
бабки. При криниці жінки задержувалися довше. 
Не спішилися. Тут, при криниці, вони ділилися нови-
нами. Розповідали собі, що де сталося, хто вродився, 
чи сподіється народин, хто з ким задумує женитися, 
чи яка дівчина віддається за кого.

Цього вечора одна одній переказували вістку, 
що Йосиф, син Якова, сільський тесля, має женитися 
з Марією, дочкою Анни. Розмовниці прихильні Йо-
сифові. Він чесна людина і добрий майстер. І Марія, 
скромна дівчина, заслужила собі на такого мужа. Як ті-
шилась би покійна Анна, якщо була б дожила до цих 
літ. Її одиначка йде в добрі руки. Може були б ще дещо 
більше говорили та ось надходить Марія зо збанком 
і наші розмовниці замовкли…

Ніхто нам не описав, як виглядала тоді Ма-
рія – дівча, яке мало стати Матір’ю Божого Сина.  

Повернутися до змісту. 

Дарія Гуляк-Кульчицька, «Лемківська Богородиця»
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Повернутися до змісту. 

Дівчата в Палестині молодо виходили заміж. Марія 
тоді могла мати 15 літ. Вона, як дівчата її раси, сма-
глява, оливкового обличчя, з великими темними, гли-
боко невинними очима. І цю сільську дівчину вибрав 
Бог за Матір для свого Сина з-поміж усіх жінок, які 
тоді жили. Вона сильна й мужня, як усі сільські дівча-
та, призвичаєна до фізичної праці…

Того вечора Марія, несучи на голові збан води, 
не думала, яку подію вона переживе сьогодні. Ста-
неться щось таке, що зробить із Неї найбільшу жінку 
людського роду, що відкриє перед Нею брами неба, які 
вже ніколи не замкнуться…

СТАнеШ мАТІр’ю… меСІЇ…
Великі малярі-мистці стараються унаочнити нам цю 
подію, коли небо звіщало прихід Месії. Всі вони зо-
бражають Марію на молитві. Перед Нею в постаті мо-
лодця стоїть ангел. Марія признається, що Вона стри-
вожилася, настрашилася. Хоч ангел казав: «радуйся», 
але ця несподівана поява, неочікуване поздоровлен-
ня, стривожила Марію. «Не бійся, Маріє, Ти знайшла 
ласку в Бога» – говорив ангел… Тоді Марія перекона-
лася, що Її Бог любить. І що тільки станеться в Її житті, 
не треба боятися. Вона має стати Матір’ю Спасителя. 
Ще трохи й народ перестане чекати Месії, бо Він уже 
прийшов. Вона держатиме на Своїх руках Свого Сина, 
а водночас надію свого народу. Вона, 15-літня дівчина, 
нікому незнана – стане Матір’ю Бога. Так сказав їй Ан-
гел, Божий післанець. Це майже неймовірне, але щира 
і свята душа Марії повірила…

Та прийшла трудність: Її дитина буде Сином Божим, 
а не сином Йосифа. Як це можливе?! Як це станеться?! 
Тому Вона питає Ангела: «Як це станеться?». «Дух Свя-
тий зійде на Тебе й сила Вишнього отінить Тебе» – була 
відповідь Гавриїла, Божого післанця. Не своєю силою, 
але силою Божою довершують вибранці неба великих 
діл. Чого людина не може сама, зможе з Богом!

Тепер Марія сказала своє слово. А у відповіді від-
дзеркалюється вся її душа. «Я слугиня Господня, хай 
станеться твоє слово». Була згода Марії.

Марія знала, що не тільки Бог любить Її, але вона 
любить Бога. Вона знала, що Божа сила Її ніколи не за-
лишить. Вона не мала нічого, тільки Себе. І себе Вона 
пожертвувала. Нічого не хотіла, тільки творити Його 
волю… Я слуга Господня! Яка шляхетна думка й по-
няття про себе!

ЙОСИФ мІнЯЄ рІШеннЯ…
«Я слугиня Господня» – сказала Марія у хвилину Бла-
говіщення. І те слово їй буде дорого коштувати. Вона 
зазнає багато радости, але й море терпіння сповнить 
Її святу душу…

Терпіння почалися відразу. Йосиф був потрясений 
спостереженням, що Марія має стати матір’ю. Дитя 
не було його дитям, але безпосереднім даром Бога, Йо-
сиф, як і всі інші, очікував Месії. Він знав, що матір’ю 
Месії буде дівиця. Він спостерігав і відчував якусь та-
ємницю, але не розумів її. Він знав природний закон. 
Він був певний невинности й вірности Марії. Він знав 
жидівський закон у тій ділянці. Він не міг зробити 
кривди Марії. Тому ходив сумний, задуманий і мов-
чазний, як ніч. Марія бачила терпіння свого суджено-
го, але мовчала. Вона надіялася на пояснення з неба. 
І воно прийшло...

Йосиф спав неспокійним сном. Він уже рішився: за-
лишить Марію і піде геть у світи. Це його рішення, він 
думав, було найкраще. У сні явився Йосифові Ангел. 
Зблизився до нього й відкрив йому таємницю Марії. 
«Не бійся прийняти Марії, твоєї жінки. Бо що наро-
диться з неї, почалося з Духа Святого і буде Сином 
Бога зватися».

І це змінило рішення Йосифа. Він залишився з Ма-
рією і любив Її ще більше. Він зрозумів свою ролю. Він 
буде опікуном і законним батьком Месії. І праведний 
Йосиф тихо радів своєю ролею.

Тепер і терпіння Марії закінчилися, як вона побачи-
ла погідне обличчя Йосифа. Дяка Богові. Він уже знає – 
думала Марія. Вона спішно приготовлялася в дорогу – 
у гірську околицю Юдеї. Хотіла відвідати та послужити 
своїй родичці Єлисаветі, яка була при надії. […]

меСІЯ нАрОдИВСЯ
Була ніч. Небо іскрилося зорями понад їхніми голо-
вами. Змучений осел щораз частіше спотикався, а Йо-
сиф, підбивши собі ногу шкутильгав. Здається, що ще 
найкраще було Марії, яка їхала на осляті, окутана гру-
бим плащем. Але й вона була змучена. На питання Йо-
сифа відповідала охриплим голосом, але посміхалася 
до нього. Тяжка була дорога з Назарету до Вифлеєму. 
Та крізь декрет гордого римлянина, що хотів знати 
число своїх підданих, вони бачили дивну дорогу Бо-
жого Провидіння, Йосиф і Марія, бувши в Назареті, 
дивувалися, читаючи пророцтва, що Месія народить-
ся у Вифлеємі. Як воно станеться. День народження 
щораз бличже…

Погляньмо в найбільш достовірне і перше джерело, 
яке описує народження Ісуса Христа, в книги св. Єван-
гелія, а саме до свв. Євангелистів – Луки і Матея.

Люба Яцків, «Святий Йосип Обручник»
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НАВЕЧІР’Я РІЗДВА Г.Н.І. ХРИСТА
Від Луки святої Євангелії читання (Зачало 5:  
гл. 2,1–20). Тими днями вийшов наказ від кесаря Ав-
густа переписати всю землю. Перепис цей, перший, 
відбувся, коли Сирією правив Киріній. І йшли всі за-
писатися, – кожний у своє місто. Пішов також і Йосиф 
з Галилеї, з міста Назарету в Юдею, в місто Давида, 
що зветься Вифлеємом, бо він походив з дому й роду 
Давида, щоб записатися з Марією, зарученою своєю, 
що була вагітна. І от коли вони були там, настав їй 
час родити, і вона породила свого сина первородно-
го, сповила його та поклала в ясла, бо не було їм міс-
ця в заїзді. Були ж у тій стороні пастухи, що перебува-
ли в полі та вночі стояли на сторожі коло своїх отар. 
Аж ось ангел Господній їм з’явився і слава Господня їх 
осіяла й великий страх огорнув їх. Ангел же сказав їм: 
«Не бійтесь, бо я звіщаю вам велику радість, що буде 
радістю всього народу: Сьогодні народився вам у міс-
ті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь. І ось 
вам знак: Ви знайдете дитя сповите, що лежатиме 
в яслах». І вмить пристала до ангела велика сила не-
бесного війська, що хвалила Бога й промовляла:  
«Слава на висотах Богу й на землі мир людям його впо-
добання».

І коли ангели знялись від них на небо, пастухи один 
до одного заговорили: «Ходім же до Вифлеєму та по-
дивімся на ту подію, що Господь об’явив нам». І пішли 
вони поспішно і знайшли Марію, Йосифа й дитятко, 
що лежало в яслах. Побачивши його, вони розпові-
ли, що їм було сказано про це хлоп’ятко; і всі, хто чув 
їх, дивувались цьому, що пастухи їм оповідали. Марія 
ж пильно зберігала все це, роздумуючи в своїм серці. 
А пастухи повернулися, прославляючи й хвалячи Бога 
за все, що чули й бачили, так, як їм було сказано.

РІЗДВО Г.Н.І. ХРИСТА
Від Матея святої Євангелії читання (Зачало 3: гл. 2,1–
12). Коли Ісус народився у Вифлеємі Юдейськім, за днів 
Ірода царя, мудреці прийшли в Єрусалим зо Сходу і спи-
тали: «Де цар юдейський, що оце народився? Бо ми ба-
чили його зорю на сході й прийшли йому поклонитись». 
Почувши те цар Ірод, стривожився, і ввесь Єрусалим 
з ним. Зібравши всіх первосвященників та книжників 
народних, він випитав у них, де Христос має народити-
ся. Вони йому сказали: «У Вифлеємі Юдейськім, бо так 
написано пророком: І ти, Вифлеєме, земле Юди, нічим 

Катерина Кузів, «Різдво Марії»

Папа Римський Франциск закликав до подолання напруже-
ності навколо України шляхом міжнародного діалогу. Після 
проказування молитви «Ангел Господній» у неділю, 12 грудня 
2021 р., Папа звернувся із окремими побажаннями до укра-
їнців. Він сказав: «Дорогі браття й сестри, бажаю запевнити 
у своїх молитвах за дорогу Україну, за всі її Церкви, релігійні 
спільноти та ввесь її народ, аби напруження навколо неї були 
розв’язані за посередництвом серйозного міжнародного діа-
логу, а не за допомогою зброї. Мені завдає великого болю 
остання статистика, яку я прочитав: цього року вироблено 
більше зброї, ніж минулого. Зброя – це не дорога. Нехай же 
це Господнє Різдво принесе Україні мир!». (Новини Ватикану)

13 грудня, у  рамках відзначення 10-річчя Івано-Франків-
ської митрополії УГКЦ, до столиці Прикарпаття завітав Отець 
і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав. На початку свого ві-
зиту Предстоятель разом з присутніми архиєреями та свя-
щеннослужителями освятив нові горельєфи на  архикате-
дральному і митрополичому соборі Воскресіння Христового. 
Відтепер горельєфи прикрашатимуть фасад архикатедраль-
ного собору м. Івано-Франківська та слугуватимуть для всіх 
постійним нагадуванням про підпілля нашої Церкви. Горе-
льєфи присвячені пам’яті двох підпільних єпископів УГКЦ – 
владик Павла Василика та  Софрона Дмитерка. Упродовж 
тих десятиліть, коли наша Церква перебувала в нелегаль-
ному становищі, обоє сповідників віри багато потрудилися, 
щоб  на Прикарпатті й  надалі проголошували Боже слово 
та науку Церкви. Владика Павло Василик був єпископом-
помічником Івано-Франківської єпархії з 1989 по 1993 роки. 
Він був тим, хто очолив делегацію до Москви, щоби добитися 
відновлення статусу УГКЦ. Життєвий шлях владики Софро-
на дмитерка  – живий приклад самовідданості та  любові 
до свого народу та Церкви. Саме у час його архиєрейсько-
го служіння наша Церква вийшла з підпілля та почала шлях 
до  відновлення. Всього за  часи підпілля рукоположив по-
над 65 священників! Владика Софрон очолював Івано-Фран-
ківську єпархію впродовж 29 років (з 1968 по 1997) і доклав 
титанічних зусиль для  її збереження, становлення і розви-
тку. (Департамент інформації УГКЦ за  матеріалами Івано-
Франківської архиєпархії УГКЦ)

ПАПА: неХАЙ рІЗдВО гОСПОднЄ ПрИнеСе мИр уКрАЇнІ!

БЛАжЕННІшИЙ СВЯТОСЛАВ ОСВЯТИВ ГОРЕЛЬЄфИ ІСПОВІДНИКАМ 
ВІрИ ПАВЛОВІ ВАСИЛИКу ТА СОФрОнОВІ дмИТерКу

Повернутися до змісту. 
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Папа Римський Франциск прокоментував документ Євро-
пейської комісії – посібник з інклюзивної комунікації, в яко-
му рекомендують уникати вживання слова «Різдво». Голова 
Католицької Церкви відповів на питання журналіста із кіпр-
ського телебачення під час пресконференції на борту літака 
дорогою з Афін до Риму. Дебати навколо Різдва Папа назвав 
«анахронізмом», адже протягом історії чимало диктатур хо-
тіли це  зробити. «Згадаймо Наполеона, нацистську, кому-
ністичну диктатуру. Це мода на вихолощений, розбавлений 
секуляризм, і  це ніколи не  працювало. Євросоюз має по-
вернутися до ідеалів батьків-засновників, до ідеалів єдності 
та величі, і остерігатися ідеологічної колонізації, яка може 
призвести до розколу між країнами та краху Європейського 
Союзу», – зазначив Папа Франциск. На його думку, Євросо-
юз має поважати кожну країну та  її внутрішню структуру. 
Рекомендації Європейської Комісії щодо  інклюзивної кому-
нікації наприкінці жовтня оприлюднила Комісар ЄС із питань 
рівності Гелена Даллі. 30 листопада, на  тлі резонансу на-
вколо документа, Даллі оголосила, що відкликає рекомен-
дації, оскільки вони «очевидно потребують доопрацювання». 
Як пише Catholic News Agency, посібник закликав чиновни-
ків, які працюють у Брюсселі та Люксембурзі уникати вира-
зів на кшталт «Різдвяний час може бути напруженим», нато-
мість говорити «свята можуть бути напруженими». Документ 
також  рекомендував співробітникам Єврокомісії «уникати 
припущення, що всі є християнами». «Не всі святкують хрис-
тиянські свята, і  не всі християни святкують їх у однакові 
дати», – йдеться у документі. (Новинарня)

ЄВрОКОмІСІЯ реКОмендуВАЛА не ВжИВАТИ СЛОВО 
«РІЗДВО». ПАПА фРАНЦИСК ЗРЕАГУВАВ

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук під  час 
зустрічі з Послом Держави Ізраїль в Україні Міхаелем Брод-
ським попросив розглянути питання присвоєння звання 
«праведника» українцям, які в  роки Голокосту рятували 
єврейські життя. «Мова йде про митрополита Андрея Шеп-
тицького та священника Омеляна Ковча. Це було б розцінене 
як важливий крок у зміцненні дружби між нашими народа-
ми», – зазначив Руслан Стефанчук. (Історична правда)

гОЛОВА ПАрЛАменТу ПрОСИТь ПрИСВОЇТИ ЗВАннЯ 
«ПрАВеднИКА» Андрею ШеПТИЦьКОму ТА ОмеЛЯну КОВчу

В Ісусовій молитві просимо 
Божого змилування, милосердя: 
«Помилуй мене грішного». Інколи 
чути думку, мовляв, хіба ми 
вже настільки злі/погані/грішні, 
що мусимо увесь час тільки 

благати змилування, прощення і милосердя?

Абстрагуючи від того, що нам і справді ще далеко 
до досконалості і є з чого очищуватися та і за що кая-
тись, все ж варто зауважити, що заклик «Господи, по-
милуй» і похідні від нього мають набагато ширший за-
сяг, ніж тільки прохання про прощення гріхів, хоч це, 
без сумніву, найбільший вияв Божої сили і Божої любо-
ві до людини – прощення, відпущення гріхів.

Проте, грецьке слово «елейсон» означає щось більше: 
вилий на нас олію Твого милосердя, багатство Твоєї 
милості, іншими словами – обдаруй нас Твоєю ласкою, 
Твоєю благодаттю, необхідною для нашого спасіння. 
Св. Папа Іван Павло ІІ, під час візиту в Україну 20 ра-
зів призивав це Боже милосердя на наш народ, на його 

ІСуСОВА мОЛИТВА (6)

не менший між містами Юди, бо з тебе вийде вождь, 
що буде пасти мій народ, Ізраїля». Тоді Ірод, покликав-
ши тайкома мудреців, випитував у них пильно про час, 
коли зоря з’явилась, і відіслав їх у Вифлеєм, кажучи: 
«Ідіть та розпитайтесь пильно про дитя, і коли знайде-
те, сповістіть мене, щоб я теж пішов йому вклонитися». 
Вислухали вони царя і пустилися в дорогу. І ось зоря, 
що її бачили на сході, йшла перед ними, аж поки не пі-
дійшла й не стала зверху, де було дитятко. Побачив-
ши зорю, зраділи радістю вельми великою. Увійшли 
до хати й побачили дитятко з Марією, матір’ю його, і, 
впавши ниць, поклонились йому: потім відкрили свої 
скарби й піднесли йому дари: золото, ладан і миро. 
І попереджені вві сні до Ірода не завертати, пустились 
іншою дорогою у край свій.

о. Методій Ничка ЧСВВ, Календар «Світла»

Олександр Антонюк, «Втеча до Єгипту»
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08.12.2021 року для Апостольського екзархату в Італії від-
булася, без перебільшення, історична подія. Цього дня було 
канонічно засновано першу парафію цієї церковної структу-
ри у м. Новара, парохом якої призначено довголітнього душ-
пастиря місцевої української громади о. Юрія Іванюту. Укра-
їнська церковна громада м. Новара була заснована у березні 
2002 року теперішнім економом Апостольського екзархату 
о. Юрієм Іванютою і  тепер активно розвивається під  його 
проводом. При громаді діють благодійний фонд, катехитична 
школа та футбольна команда. У 2009 році для українців у Но-
варі італійським єпископом була створена капеланія та пе-
редана церква Карміне, яка стала центром українців дієцезії 
Новари. 22.11.2021 року між дієцезією Новари та Апостоль-
ським екзархатом був підписаний договір про надання цього 
храму у виключне користування вірними екзархату, що про-
живають у цьому місті. Окрім Новари о. Юрій служить та-
кож для вірних екзархату у містах Боргоманеро, Арона, Бор-
госезія та Оменія. Слід зазначити, що українська спільнота 
м. Боргоманеро у 2020 році отримала у користування храм 
Святого Йосифа. (Відділ комунікації Апостольського екзар-
хату в Італії)

у нОВАрІ КАнОнІчнО СТВОренО ПерШу ПАрАФІю 
АПОСТОЛьСьКОгО еКЗАрХАТу В ІТАЛІЇісторичні духовні рани за посередництвом новобла-

женних українських Мучеників: «Нехай Господь Бог 
за їхнім посередництвом оросить ваші рани олією ми-
лосердя й утішення. Щоб ви могли з довір’ям дивитися 
на те, що вас чекає, з впевненістю у серці, що ви – діти 
Отця, який вас ніжно любить» [Проповідь на Літургії 
27.06.2001]; «Молю Всемогутнього Бога, щоб благо-
словив тебе, український Народе, і щоб зцілив усі твої 
рани. Його велика любов нехай наповнить твоє серце 
і нехай провадить тебе у третє тисячоліття християн-
ства до нового майбутнього». [Прощальна промова 
на Львівському летовищі].

То ж наше «помилуй мене/нас, грішного/грішних» 
означає «уділи мені, Господи Ісусе, і усім людям Твоє 
милосердя, зішли на мене/на нас Твого Святого Духа, 
Духа Утішителя, Який очищає, просвічує і зцілює, ви-
лий на мене і на нас повноту Твоєї благодаті, повноту 
Твоєї милості; Дай мені і нам усього того, що потребу-
ємо на спасіння! Господи, нехай буде у всьому і завжди 
Твоя спасенна воля!
«Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних!»

Владика Богдан Дзюрах, з фБ

Сучасній людині катастрофічно бракує часу. 
Видається, що сьогодні світ набирає щоразу 
більшого ритму. Усі кудись біжать…

Батьки не мають часу виховувати своїх дітей, чоло-
вік не має часу подивитися очима любові на свою жін-
ку. Діти не мають часу розповісти своїм батькам, чим 
вони живуть, що їх болить. Навіть священники не ма-
ють часу, щоб побути зі своїми людьми. Часом бого-
посвячені особи кажуть, що так багато мають роботи, 
що не мають часу молитися.

Однак духовний досвід Христової Церкви каже, 
що час має тільки віруюча людина. Чому? Тому 
що віра – це здатність людини торкнутися Господаря 
часу. Це Бог-Отець дав нам час, в якому ми живемо. 
Лише тоді, коли ми вірою можемо торкнутися джерела 
часу, тоді здатні зупинитися на мить й відчути, що все 
те, чим ми часто клопочемося, – другорядне. Лише ві-
руюча людина, подібно до Марії, може зупинитися, сіс-
ти в ногах Учителя і слухати Слова Божого. І аж тоді 
зрозуміти, чому вона клопочеться. І тоді бути збагаче-
ною Тим, Хто має час для нас. Як не дивно, Господь Бог 
має для нас час.

Бог-Отець є Джерелом часу, а Його Син Ісус Христос є 
Повнотою часу. Ми читаємо в посланні до Євреїв, що як 
сповнився час, Отець послав свого Сина, який на-
родився від Діви Марії, і через Нього [Отець] до нас 
говорив. Тільки віруюча людина може справді зба-
гатити час, в якому вона живе, тому що силою Духа 

ТІЛьКИ ВІруючА 
ЛюдИнА 
мАЄ дОСТуП 
дО джереЛА чАСу

Українське історичне товариство у  Польщі запустило 
онлайн-проєкт «Живі в нашій пам’яті – віртуальний некро-
поль у  Польщі». Онлайн-проєкт включає реєстр цвинтарів 
і місць поховання відомих українців, які померли та поховані 
на території Польщі після 1918 року. «У цьому віртуально-
му некрополі станом на сьогодні описано вже 25 кладовищ 
і майже 150 іменних могил українців по всій Польщі», – пові-
домив член Українського історичного товариства Юрій Рейт. 
За  його словами, завершено лише перший етап проєкту, 
його повна реалізація планується на три роки. Рейт повідо-
мив, що поки що введено в дію польську версію сторінки 
віртуального некрополя, але планується запуск також укра-
їнської та  англійської версій. Як  зазначено на  сайті вірту-
ального некрополя, опис кожної могили супроводжено фо-
тодокументацією місця поховання, а  також біографічною 
довідкою похованого українця. Перший етап створення вір-
туального некрополя передбачає опис місць поховань пред-
ставників української інтелігенції в Польщі міжвоєнного пері-
оду, а також цвинтарів вояків УНР. Історики також планують 
детально описати українські поховання у  Польщі періодів 
1939–1947 років, та після акції «Вісла» 1947 року [примусове 
виселення українців з їхніх історичних земель на північ і за-
хід Польщі – ред.]. Українське історичне товариство у Поль-
щі закликає усіх небайдужих підтримати проєкт фінансово. 
(Укрінформ; світлина: Ярослав Вуйцік)

ЗАПрАЦюВАВ ВІрТуАЛьнИЙ уКрАЇнСьКИЙ неКрОПОЛь у ПОЛьщІ

https://ukrainskanekropolia.org/
https://ukrainskanekropolia.org/o-projekcie/
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Святого наче відчуває вічність вже у цьому житті.  
Відчуває, що те життя, в якому ми живемо, є Божим 
подарунком для нас. Каже апостол Павло: «Що такого 
маєш чоловіче, чого б ти не отримав?».

Тільки віруюча людина має доступ до Джерела часу 
та його Повноти і тоді може мати час для інших. Один 
чоловік мені сказав, що сьогодні не мають часу навіть 
ті, які нічого не роблять, не мають часу для другої лю-
дини, відчути чиюсь потребу і чийсь біль. Віруюча лю-
дина, яка справді зустріла у своєму житті Ісуса Христа, 
в Якому є повнота життя, може мати час для Бога і для 
ближнього.

З проповіді 
Блаженнішого Святослава 

на свято Успення Пресвятої Богородиці 
в Святоуспенській унівській лаврі, 

28.08.2013 р. 
джерело: Церква святої Софії

Шановні друзі та  читачі, ось 
уклала для  вас Любомира 
Гузара (Людини з  янголом 
на  плечі)  – на  кожен день. 
У книгарнях з’явиться до кінця 
року. Почніть з першого січня 
жити з цим святим нашим су-
часником і побачите, як ваше 
життя наповниться світлом і 
радістю. Адже головні месиджі 
Блаженнішого Любомира  – 
бути Людиною, вірити в Бога, 
бути добрим у дії, а не на сло-
вах, бути милосердним, прав-
дивим, гідно виконувати своє призначення, яке б  воно 
не було. Читайте і даруйте іншим. І якщо хоч на крихту ми 
станемо кращими, то недаремно проживаємо на цьому світі. 
Ілюстрації – Роман Малько. (Оксана Климончук, з ФБ)

КНИГА ПРО БЛАжЕННІшОГО ЛюБОМИРА ГУЗАРА

«Вже майже проминула половина Різдвяного 
посту. І ось всередині нашого шляху Бог 
ставить те, що має бути в центрі нашого 
життя: себе самого і свою любов. У центрі 
євангельської розповіді ми бачимо Ісуса – 

Воплоченого Бога, Вчителя і Милосердного 
cамарянина водночас».

Про це мовив Апостольський екзарх у Німеччині 
та країнах Скандинавії владика Богдан Дзюрах у XXV 
Неділю по Зісланні Святого Духа 12 грудня 2021 року.

Владика Богдан Дзюрах: «нАША ВІрА ПІЗнАЄТьСЯ 
ЗА СТАВЛЕННЯМ ДО НАшИХ БЛИжНІХ»

нОВИнИ Апостольського екзархату у Німеччині та країнах Скандинавії

http://sophiaugcc.org.ua/zi-slova-blazhennishogo-svyatoslava-na-svyato-uspennya-presvyatoyi-bogorodytsi/
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ЗАПИТАннЯ ЗАКОнОВчИТеЛЯ  
ПрО ВІчне жИТТЯ

Євангеліє каже, що якийсь «законовчитель» звернув-
ся до Ісуса з запитанням, що робити, щоб осягнути 
вічне життя. Як добре, що вчитель стає учнем і звер-
тається до Того, Кого називає іменем Равві-Учителю. 
Ми схильні часом думати, що той факт, що ми йдемо 
до «школи» (церкви), робить нас експертами і вчите-
лями у справах віри. Але насправді ми усі – Христові 
учні, а Вчитель в нас один-єдиний – Ісус Христос (пор. 
Мт. 23, 8). І приходити до Нього та ставити запитан-
ня слід не «випробовуючи», тобто спокушаючи Його, 
але цілком серйозно, готуючись почути істину в остан-
ній, бо Божій, інстанції. Почувши ж, – бути готовим 
втілити її в життя, принаймні намагатися зробити це.

Відповідаючи, Ісус скеровує законовчителя до  Ста-
рого Завіту: «В Законі що написано? Як там читаєш?». 
Це друге уточнююче запитання надзвичайно важли-
ве: не вистачить просто знати, що існує Божий закон, 
але слід увійти в безпосереднє спілкування з ним, чита-
ти його. Читати означає відносити прочитане до себе, 
вважати себе за адресата, дати прочитаному текстові 
впливати на нас, пробуджувати певні емоції, бажан-
ня, прагнення. Коли читаємо Святе Письмо як Божий 
лист, скерований до мене особисто, тоді це Слово ося-
гає свою ціль у нашій поведінці. Бо саме задля цього 
Бог посилає нам і своє слово, і свій Закон – для нашого 
спасіння.

ВІРА, ЧИННА ЛюБОВ’ю
І справді законовчитель знає, що написано в Зако-
ні і що у ньому є найголовнішим: заповідь любові – 
«Люби Господа, Бога твого, всім серцем твоїм, усією 
твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою тво-
єю; а ближнього твого, як себе самого».

«Ти добре відповів, – хвалить його Ісус, а далі за-
прошує зробити наступний крок: почати втілювати 
у життя норму закону: Роби це, й будеш жити». Бо за-
кон залишиться мертвим і нікого не спасе, якщо лю-
дина не буде жити ним. Так само наша віра залишить-
ся мертвою, якщо її обмежити лише до набору певних 
норм, наказів, заборон, які не матимуть ніякого від-
ношення до нашого життя. Це так, якби хтось розумів, 
що для руху на дорозі потрібні певні правила, а також 
знав напам’ять всі ці правила. Проте, на практиці, 
на ділі повністю ці правила ігнорував. Мандрівка такої 
людини закінчилася б дуже швидко і, правдоподібно, 
дуже трагічно, – для неї і для тих, хто поруч з нею, «бо 
не слухачі закону справедливі перед Богом, а виконав-
ці закону…» (Рим. 2, 13). Віра, не підкріплена ділами, 
мертва сама в собі. Не може дати щастя нам на цьо-
му світі і не принесе нам спасіння – у прийдешньому. 
Бо нас спасає тільки «віра, чинна любов’ю» (Гал. 5, 6).

НАПОВНИТИ СЕРЦЕ БОжИМ ДУХОМ
Але це – життя любов’ю, як виявляється – найважче. 
Не тому, що Божі заповіді важкі, бо св. Йоан запев-
няє, що «заповіді Його не важкі» (1 Йо. 5, 3). А тому, 
що сама людина «важка на підйом», не хоче позбува-

тися своїх старих стереотипів, звичок, не хоче виходи-
ти з зони власного комфорту. Замість мінятися самій, 
воліла б міняти Божі заповіді, допасовуючи їх до свого 
рівня і своїх очікувань.

І так сталося із заповіддю Божою, яка стосується любо-
ві ближнього. Обов’язків людини супроти Бога законов-
чителі не наважилися модифікувати! А от щодо ближ-
ніх, то дозволили собі ділити людей на ближніх 
і далеких, на своїх і чужих, на рідних і на ворогів. Пер-
шим можна було і треба було віддавати шану, нести 
поміч і підтримку, а других можна було ігнорувати, 
або й відверто ненавидіти. Ісус свого часу скаже: «Ви 
чули, що було сказано (зауважте, не написано, а ска-
зано!): "Люби ближнього свого й ненавидь ворога сво-
го". А я кажу вам: "Любіть ворогів ваших і моліться 
за тих, що гонять вас…"» (Мт. 5, 43–44). Як далеко ін-
терпретатори Закону відійшли від духа Законодавця, 
коли майже наказували ненавидіти ворога!

Ісус прийшов, щоб відновити суть закону Божого, 
пригадати людям думку Бога і наповнити їх серця 
Божим Духом, Який оживляє Закон і Заповіді Божі. 
Знаменна деталь: тоді, як законовчитель, цитуючи Ста-
рий Завіт, каже, що любити ближнього слід «як себе 
самого», роблячи мірою відносин до ближніх людину, 
наше власне его, – Ісус сягає до божественних основ 
закону і ставить за взірець і за міру любові ближньо-
го себе – Воплоченого Бога, Божу Воплочену Любов 
і тим самим відновлює первісного духа Божого зако-
ну: «Нову заповідь даю вам, щоб ви любили один одно-
го! Як я був полюбив вас, так любіте і ви один одного!»  
(Йо. 13, 34).

ЩОБ ПРАВИЛЬНО жИТИ,  
ТРЕБА ДИВИТИСЯ НА ІСУСА

Дорогі у Христі! Коли ми хочемо правильно, по-
християнськи ставитись до наших ближніх, дивімо-
ся на Ісуса. Питаймося, а як Ісус хотів би, щоб я у цій 
ситуації, чи по відношенні до цієї людини повівся? 
Що маю зробити, щоб у моїй поставі виявилася любов 
Ісусова до цієї людини, яку стрічаю на моїй дорозі?

Піст – це час переосмислення якості нашої віри, 
а вона пізнається за ставленням до наших ближніх, – 
іншого більш певного критерію перевірки якості 
нашої віри і нашої любови до Бога немає. Сьогодні 
просімо в Бога ласки пізнати справжній стан наших 
відносин з іншими людьми. І не питаймося, хто є моїм 
ближнім, хто ставиться до мене із зичливістю, із виро-
зумінням, із добротою і з милосердям? Радше питаймо 
самих себе: чи я для даної людини є справді ближнім? 
Чи вона в моїй поставі, у моїх словах і вчинках відчу-
ває близькість Бога, Божу любов – жертовну, мило-
сердну, безкорисливу?

Різдво і свято св. Миколая, яке передує йому, спо-
нукає нас до добрих вчинків. І це так гарно! Але про-
сімо в Бога ласки, щоб доброта не була хвилевим емо-
ційним зривом чи даниною гарній традиції, але щоб 
ми ставали щораз більше подібними до Ісуса – нашо-
го Вчителя і Милосердного Самарянина всіх часів. 
Щоб ми не просто час від часу чинили милосердя, 
але щоб ми були милосердними. Тоді все, що будемо 
казати і робити, буде об’явленням люблячої і мило-
сердної присутності самого Господа у нашому житті, 
несучи іншим людям надію, зцілення і поміч, а нас 
із кожним днем все більше наближаючи і уподібнюю-
чи до Бога. Амінь.

† Богдан Дзюрах, Апостольський екзарх  
у Німеччині та країнах Скандинавії.  

джерело: http://www.ukrainische-kirche.de/
wp/?p=5463&lang=uk

Піст – це час переосмислення 
якості нашої віри, а вона пізнається 
за ставленням до наших ближніх, – 
іншого більш певного критерію 
перевірки якості нашої віри і нашої 
любови до Бога немає.

http://www.ukrainische-kirche.de/wp/?p=5463&lang=uk
http://www.ukrainische-kirche.de/wp/?p=5463&lang=uk
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Лише один-єдиний раз мені довелося побувати 
на самий Святвечір у селі. Мабуть, передчуваючи 
смерть, мамин тато, а мій дід Лук’ян Сапіга вирішив 
поїхати на свою батьківщину на Різдво. Не так дав-
но він повернувся з тюрми, і його тягнуло в рідне 
село, де ще жила сестра покійної бабусі. І де був 
його великий будинок, в якому влаштували тартак. 
Батьки мої дотримати йому товариства не могли, 
бо мусили ходити на роботу, і мама переконала 
мене їхати з дідом. Я мав тоді вісім років і бавився 
в слухняного хлопчика.

— Ти ж дивися, – напучувала мама, – якби дідусеві 
стало погано, то проси людей помогти.

Вона знала, що казала, бо дідусь, переживши тю-
ремні допити й тортури, мав уже хворе серце. І так 
ото ми з дідусем вирушаємо 5-го січня в мандри. А в 
1950–60-х роках, я вам скажу, то був ще той квест. 
Це зараз зі Станіславова до Тернополя можна заїхати 
за три години автобусом, а звідти ще за годину до Кре-
менця. Тоді ж така подорож тривала значно довше. 
Квитків наперед купити неможливо, а на автостанції 
цілі тлуми людей штурмують каси. Але тут нам з квит-
ками помогла мама, вона ж і запхала нас до автобуса, 
ще коли він не виїхав на зупинку.

Але вже в Тернополі брали ми касу штурмом самі. 
В Кременці пересіли на ще один автобус і зійшли 
в Плоскому. До нашого села Підлісного залишилося зо 
2 кілометри. Дорога вся в снігу і веде через пагорби 
вдолину, а потім угору. В самій долині дідусь зупиня-
ється і зі смутком оглядає свій рідний дім. Там кипить 
робота – вищить електропила, щось гупає і тріщить, 
неподалік стоїть вантажівка з готовими дошками.

Сестра бабусі тета Олеся і її чоловік Микита  

Киричинський мали єдиного сина Володьку. Він був 
в УПА, і коли тета несла йому до криївки вечерю, її 
вистежили, а Володьку вбили. Маминого брата Юрія, 
студента, замордували визволителі у 1941-му.

Дісталися ми до них уже надвечір. Дядько саме ву-
дить м’ясиво, а тета доїть корову.

Наступного дня раненько мене будять, бо дідусь 
із дядьком вирушають на річку Вілію по рибу. Хоч 
як мені баглося спати, я зриваюся, хутко снідаю, ми 
сідаємо в сани і їдемо. Услід нам лунає сміхотливий 
голос тети: «Без щуки не приїжджайте!».

Сани запряжені кобилою, мале лоша біжить поруч 
з нами.

Річка скована льодом. Дядько швидко знаходить 
ятері, які заклав напередодні, і витягує. В одному – 
чотири великі карасі й окунь, а в іншому – дві здо-
ровенні щуки.

— Ого! Ото буде моя Леська мати роботи!
Коли ми повертаємося, вся хата вже купається 

в парі і нестримних запахах. Тета пече, варить, сма-
жить і найменше, чого хоче, – то аби ми коло неї кру-
тилися. Тому тільки повідомивши добру вість, що щука 
є, ми ушиваємося надвір, дідусь починає чистити 
рибу, а дядько – колоти дрова, розігрівати муровану 
вуджарню і готуватися вудити ковбаси.

Звідусіль по селу чути як не ревіння свиней, то кри-
ки півнів, гусей, качок, индиків. Все село в одному 
пориві коле, ріже, потрошить, смалить, скубе і тут 
таки пече та вудить. Дядько встиг заколоти свиню 
раніше, тож цього дня міг зайнятися боговгоднішими  
справами.

Незабаром до нас приєднується тета. Вона вино-
сить з хати виварку з кров’ю і гречкою та кличе мене, 

СвЯта СтРава поНад СтРаваМи

Почаївська лавра з висоти 
пташиного польоту. Почаїв, 
12 серпня 1925 року. 
Зйомка з висоти 600 метрів
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щоб я тримав у пальцях кишку. Я тримаю, кривля-
чись, кишку, а вона наливає всередину кров і спритно 
перев’язує. Кров парує – і не скажу, що приємно пах-
не. Готові кишки дядько забирає пекти в печі, що по-
руч із вуджарнею.

Я забігаю до хати погрітися. Тета ліпить пироги, а в 
печі печуться коржі на перекладенці. Мені набридло 
бути надворі, і я прошуся помагати. Мені доручують 
бити горіхи на пляцок і на кутю, а потім терти мак 
до білої барви, а при цьому слухаю страшні історії, 
бо ніщо я так не любив слухати, як казки про упирів, 
відьом, духів і всіляке чортовиння. Надто, що в тім 
селі живе справжня відьма, і коли я бував тут літом, 
то наслухався про неї багато чого. На жаль, при мені 
вона ніколи на мітлі не літала. Але хлопці казали, 
що вечорами можна її побачити в образі білої свині, 
як перебігає дорогу у бік цвинтаря.

Уже вечоріє, електрики в селі нема, і світить лише 
гасова лямпа. Вона кидає на стіни загадкові тіні, 
в яких вгадуються чудернацькі істоти. Я не відступаю 
від тети ані на крок – куди вона, туди і я. Навіть в хаті 
сам не залишаюся, коли вона йде до комори по мед.

та ось нарешті вже все до Святої вечері і  
до Різдва готове. тета кличе мене надвір і каже:

— Ходи, поставиш нам кутю на покуть.
Я нічого не розумію, але слухняно йду за тетою 

до стодоли. Вона каже, щоб я насмикав сіна. Але не 
зверху, а зсередини.

— Більше, більше! – приказує. – Що ти смикаєш, 
ніби вкрав. Добрий оберемок має бути.

Врешті я насмикав достатньо, і ми вертаємося 
до хати. Дідусь і дядько вже порядкують біля столу 
і дивляться на мене з усмішкою.

— А тепер розстели сіно на покуті, – каже тета, а я 
не розумію, що вона хоче. Я знаю лише, що покуть – 
це той кут на протилежному боці від печі, де висять 
ікони і куди треба дивитися, коли молишся.

— Розстеляй на підлозі, – каже тета, – і квокчи.
— Як? – дивуюся я.

— Та як? Як курка?
Дідусь з дядьком хихочуть, але не голосно, щоб мене 

не схарапудити. Я розстеляю сіно, розрівнюю, але й 
далі розгублений.

— А нащо квоктати?
— Щоб курчата добре вилуплювалися.
Я квокчу, дідусь із дядьком заливаються сміхом, 

тета теж сміється і викладає на сіно макітру з кутею 
і гладущик з узваром, а тоді накриває їх паляницями.

Опісля кажуть мені на стіл класти сіно, але не густо, 
бо «чарка перевернеться», по кутках ставлять часник, 
а дядько кладе ще й ручку від плуга.

— А колись, – каже, – цілого плуга на стола ложи-
ли. Та минулося…

— Ану, Юрцю, рахуй страви, – каже тета.
І я рахую.
— А борщ з вушками одна страва чи дві? – питаю.

— Тепер, синцю, дві, – зітхає тета.
Борщ на квашених буряках з вушками – червоний, 

аж горить, а на поверхні плаває золотиста смажена 
цибулька, пироги з квашеною капустою і грибами,  
голубці з тертої бульби зі смаженою цибулею, осе-
ледці з цибулькою кільцями, велика щука начинена, 
карасі смажені, вінегрет, квашена капуста, заправлена 
конопляною пахнющою олією, кутя, пампухи.

— Одинадцять, – кажу я.
— Як одинадцять? – дивується тета. – Дванадцять. 

Ти узвар рахував?
— Та хіба ж узвар страва?
— Аякже! – каже дідусь. – Без узвару нема вечері.
— Тоді й горілка страва? – не здаюся я.
— Ні, – каже дядько, – горілка – то Божа водиця.
Потім усі ми встаємо і молимося, я повторюю 

за ними «Богородице діво, радуйся…» і бачу, як у 
них у всіх на очах бринять сльози. Я тоді ще не знаю, 
по кому ті сльози і кому залишає тета на вікні в мисоч-
ці кутю й чарку горілки. Про її загиблого сина і мого 
вуйка Юрія довідаюся згодом.

під час вечері я раптом чую неймовірне: цього 



14грудень, 2021 р. • ч. 24 (3076) 

Повернутися до змісту. 

вечора худоба розмовляє людською мовою! Я витрі-
щую очі і вже горю почути. Але боюся сам вийти на-
двір, бо ж там може чигати на мене відьма. Я почи-
наю впрохувати, щоб мене провели до хліва. І дідусь 
встає, підсміховуючись, та веде мене туди, де вляглися 
кобила з лошам і корова з телятком. Коли ми набли-
жаємося, щось там шурхоче. Дідусь прикладає пальця 
до вуст і киває мені, аби я слухав. Якусь хвилю панує 
тиша, лише чути, як дихає худоба, як вовтузяться на сі-
далі кури. Але раптом чую чийсь тихий-тихий голос: 
«Будь чемний, Юрцю, слухай тата, маму і дідуся, добре 
вчися в школі…».

Я тремчу зі страху і притуляюся до дідуся. Він веде 
мене до хати, а я не можу опам’ятатися.

— А хто то? Хто зі мною говорив? – питаю.
— Та хто ж – Крáса.
То корова так називається. Ми заходимо до хати. 

За столом лише дядько.
— А що? Чув, як худоба говорить?
Я тремтячим голосом розповідаю про те, що почув. 

За нами заходить тета і теж зі здивуванням слухає. 
І потім ще довгими роками я вірю, що зі мною розмов-
ляла Крáса, а не тета.

А наступного дня дуже рано дядько запрягає сани 
і їдемо до Почаєва. У Почаєві ігуменом наш родич. 
Ми вже в нього не раз гостювали і обідали в монас-
тирській трапезній. Людей в околицях монастиря 
море. Багато приїхало з Московії та Білорусі. Всі 
ці люди вирізняються тим, що вбрані бідно. Моско-
вити взагалі якісь обдерті, нехлюйні, страшні. Усі 
вони з великими військовими наплічниками, з яких 
стирчать баняки, самовари, звисають металеві гор-
нята й кухлі. Вони ж тут і ночувати будуть в церкві 
на підлозі. Місцеві вбрані в усе святкове, виглядають 
як пани. Московити перед ними розступаються і роз-
глядають виряченими очима. Дорога до Лаври веде 
вгору. Обабіч сидять обдерті жебраки і сліпці. Біль-
шість сліпців видющі.

Ми відбуваємо службу Божу, а тоді йдемо до ігуме-
на. То старенький дідусь з білою бородою і з такими 
очима, як у моєї мами. Всі його цілують в руку, і я ці-
лую. А він питає:

— То Софійчин синок? Дивися, як виріс!
І гладить мене своєю сухою рукою по голові. А по-

тім ідемо до трапезної. І там уже у вузькому колі мо-
лимося і за маминого брата Юрія, і за Володьку, і за 
інших ближчих і далеких родичів. Усі монахи ще тоді 
розмовляли по-нашому, то вже згодом понаїхали мол-
давани й московити і перетворили Почаївську лавру 
на оплот руского міра.

По обіді вирушаємо назад, забравши з собою й на-
шого старенького родича. Вдома всі готуються при-
ймати гостей, а я вмощуюся біля ігумена і слухаю 
про чуда Почаївської лаври, про турецьку облогу, 
про цілюще джерело…

А тим часом на столі з’являються вуджені ковбаси, 
шинки, шпондерки, а ще сальцесон, начинений м’ясом 
зі свинячої голови, кишка – чорна й лискуча, драглі, 
друга начинена щука, кілька розмаїтих перекладенців 
і пляцків.

Ось і гості – двоюрідні сестри і брати моєї мами, 
рідні брати дідуся. Хата аж гуде – коляда за колядою. 
За двома столами ледве вміщаються. Гості хвалять усі 
страви, а коли заходить мова про кутю, то одна жін-
ка каже, що в Плоскому привіз хлопець собі дівчину 
зі Сходу, то вона зварила кутю з рижу.

— Нє, – хитає головою дідусь ігумен. — То гріх. 
Не так перед Богом, як перед нашими пращурами. 
Бо кутя – то не так собі страва. То свята страва. І там 
має бути лише те, що споживали наші пращури: пше-
ниця або ячмінь, мак, горіхи і мед. Не біда, якщо бу-
дуть ще й родзинки. Але головні ж тут не вони, а зер-
но, яке ми сіємо і яке дарує нам життя. А уявімо собі, 
що виклали ви ото на вікно, як то зробила Олеся, кутю 
з рижу для наших померлих родичів. А вони при-
йдуть, спробують і здивуються. Бо ж ніколи вони ні-
чого подібного не споживали. Вони не впізнають тієї 
куті, до якої звикли. І тоді великий розпач охопить їх, 
і більше вони до вас не прийдуть.

Я б ніколи не запам’ятав тих слів ігумена, 
якби йшлося лише про саму кутю. Але там була мова 
і про душі померлих. І коли вже гості розійшлися, 
а тета стелила для мене ліжко, я запитав:

— А що… цеї ночі теж духи прийдуть кутю їсти?
— Прийдуть, прийдуть, – казала тета.
— І Юра прийде?
— І Юра прийде.
— І Володька прийде?
— І Володька прийде.
Я не міг заснути. Я ж їх ніколи не бачив живи-

ми. Лише на світлинах. Я лежу і не заплющую очей, 
бо хочу їх бачити. Я вслухаюся в кожен звук за ві-
кном. Часом здається, що сніг порипує… що ось схо-
дами хтось ступає… а потім знову тихо. Але сон мене 
долає.

Тож ви, мабуть, уже здогадалися, навіщо я те все 
пишу. Бо тепер, коли я чую про всілякі куті і з рижом, 
і з мандаринками, і з фініками, й ананасами, то завше 
згадую слова старенького ігумена про ті душі наших 
пращурів, які прийдуть, а скуштувати не зможуть.

Колишні галичани, які розсіялися по світах, зга-
дують чимало наших страв, а серед них має почесне 
місце саме кутя. Польський письменник Анджей Кусь-
нєвіч писав, що ніде в Польщі не було такої куті, яку 
він їв у Галичині, а були клюски з маком. «Хто не знає 
і не їв ніколи куті, не знають, що тратять, – писав 
він. – Кутя – понад усіма стравами, Звичай і Обряд, 
майже Свята Страва, якщо не Народна. Наш пробощ, 
коли його про це запитали, тієї святості куті не за-
перечив. Маючи повні вуста, тільки головою кивнув 
і добрав другу, а може вже й третю порцію. Бо до нас 
на Вігілію часто приїжджав.

— Бо чого б то кутя не мала мати ціхи святос-
ті? – сказав пробощ. – Прецінь Ісус Христос розмно-
жив хліб і вино в Кані Галілейській. Про їдло задбав, 
про напої не забув. А ми вслід за Ним. Аби волю Його 
не змарнувати. А якби Ісус знав кутю, то і її б розмно-
жив передусім.

— Святі слова – ані одного зайвого. Амінь!»
юрій Винничук, «Збруч»
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Йому зараз 35 років, три з яких він уже провів 
у російському ув’язненні. Вдома залишилася 
молода дружина Майє з чотирма дітьми.

1977 року, після мого арешту за членство у пра-
возахисній Українській Гельсінській групі, Між-

народна Амністія оголосила мене, як і багатьох ін-
ших українських політв’язнів, «в’язнем сумління» 
і боролася за наше звільнення. Нам, дисидентам 
брежнєвського часу, здавалося тоді, що ми буде-
мо вже останніми в’язнями сумління, ув’язненими 
тоталітарним режимом за свої переконання, і що 
після розвалу Радянського Союзу всі колись підне-
вільні народи почнуть жити мудро і мирно. Не ста-
лося. Сьогодні реінкарнований чекістський режим 
Путіна у приступі імперської гарячки готується до-
вести світ до нової руїни. А списки новітніх в’язнів 
сумління в окупованому цим режимом українсько-
му Криму почали рясніти кримськотатарськими 
іменами.

Народ киримли платить сьогодні дорогу ціну 
за право жити на своїй землі й бути вільними. 
Це особливо трагічно, коли усвідомлюєш, що сотні 
убитих, «зниклих безвісти» й ув’язнених для цього 
нечисленного народу відповідають за своїм масш-
табом сотням тисяч для народу численного.

мІЙ «ПрИЙОмнИЙ СИн» – СерВер муСТАФАЄВ

У Центр Шептицького на презентацію книги 
Ярослава Грицака «Подолати минуле: 
глобальна історія України», над якою автор 
працював близько 15 років, прийшло 
чимало людей! Ще більше дивились 
трансляцію онлайн. Але якщо ви, раптом, 
ще нічого не чули про книгу, то ділимось 
із вами кількома тезами з презентації, 
аби заохотити її прочитати.

Кожен читач сприймає книги через призму 
власного досвіду. Тож не хочемо впливати на вашу 
думку, але заінтригувати мусимо.
	 Коротка історія насильства ― цілий розділ книги. 

Будете читати цю книжку, сядьте в тому кутку,  

де вам не шкода стіни, бо час від часу вам за-
хочеться кинути книгою в стіну. Я не маю на-
міру нікого дратувати. Найбільшими темами 
глобальної історії є дві: бідність і насильство. 
Україна народилась, як реальність, у вогні ре-
волюції. Стало зрозуміло, що хто володіє Укра-
їною, той має контроль і з того часу почалось 
насильство. І Україна має родові травми на-
сильства. Я показую в книзі як це проявляється 
в житті. Поки ми цього не проговоримо, це на-
сильство залишатиметься з нами.

	 Чому саме в козацьку добу виникає університет? 
Чим революції відрізняються від бунту? До по-
яви всяких «-ізмів», роль ідеології виконували 
релігійні єресі. Повертаючись до Хмельницького 
та козацтва ― козак подав руку монаху і навпаки. 
Козацтво – стало символом нового явища.

	 Україна вважається однією із батьківщин анти-
семітизму: наймасовіші погроми ставались тут, 
починаючи з Богдана Хмельницького. Але по-
зитивний момент ― українці давно це все подо-
лали: зараз у нас найнижчий рівень антисемі-
тизму в усій Європі. Наш приклад дуже добрий, 
бо ми можемо вчити цілий світ, як радикально 
можна поміняти історію.

	 Ця книга мала бути дуже короткою. Щоб доро-
гою до Києва встигнути прочитати. Коротив, 
щоб було просто, але не примітивно.

	 Книга присвячена Олександру Гриценку. Його 
вже з нами нема. Надзвичайна людина, фізик-
теоретик, писав вірші в стилі Ірванця, переква-
ліфікувався з фізика на культуролога. Хотілось 
присвяти книгу красивій людині, на жаль, так 
стається, що присвячуєш тим, кого вже нема.
Переглянути презентацію можна тут.

Пресслужба уКу

чИм уКрАЇнЦІ ВІдрІЗнЯюТьСЯ 
ВІд ІнШИХ нАЦІЙ?

https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=407658624377172
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До 2014 року обидва наші народи жили поряд, 
але не разом. Сьогодні ми розуміємо: немає свободи 
для українського народу без свободи народу крим-
ськотатарського – і навпаки. Тому тривога кримських 
татар стає нашою тривогою.

У ті давні радянські часи, коли група Міжнародної 
Амністії у французькому місті Авіньйон оголосила 
мене своїм «прийомним сином», важко навіть пере-
дати, як це було важливо для мене. Сьогодні знову, 
як і на початку 1990-х років (коли ми з друзями й од-
нодумцями також створили групи МА в різних містах 
України), настає для мене час платити борг вдячнос-
ті, взявши в руки естафетну паличку «усиновлення». 
Немає сумніву, що всі ув’язнені кримські татари гідні 
того, щоб на їхню підтримку лунали наші дружні голо-
си. Проте, щоб зробити свої зусилля більш прицільни-
ми, я обираю своїм «прийомним сином» журналіста 
і правозахисника Сервера Мустафаєва.

Йому зараз 35 років, три з яких він уже провів у росій-
ському ув’язненні. Вдома залишилася молода дружина 
Майє з чотирма дітьми. Його «злочин» нагадує мені 
щось до болю знайоме: як координатор «Кримської 
солідарності», він публічно виступав на захист жертв 
політично мотивованих переслідувань, висвітлював 
під час різних міжнародних та національних заходів 
порушення прав людини в Криму. У перекладі мовою 
сучасного російського кривосуддя це звучить так:  
ч. 2 ст. 205.5 КК РФ («участь у діяльності терористич-
ної організації»); ч. 1 ст. 30 та ст. 278 КК РФ («підго-
товка до насильницького захоплення влади»). Відразу 
яскраво уявляєш собі фантастичну картину, як Сервер 
Мустафаєв із кількома друзями готуються силою захо-
пити владу в «мирному і беззахисному» Кремлі… Втім 
схоже, що російські судді уявили собі це навіть краще 
за мене, бо 06 вересня 2020 року відміряли Серверу 
14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. 
Відтоді справу розглядають в апеляційному суді.

Хай дарують мені Сервер та його родина мій сар-
кастичний тон, але душа вже просто не витримує 
цієї цинічної кремлівської лжі. Нічого не змінило-
ся в тому велетенському «заповіднику імені Дзер-
жинського-Берії». Міняються політичні декорації, 

але нові покоління російських карателів навчаються 
за тими самими давніми підручниками. А в результа-
ті безконечною стає черга тих мічених болем сімей, 
яких карають, бо вони посміли жити у згоді з етични-
ми принципами людської цивілізації. І не порожніють 
лави тих сміливців, які вливаються в Рух ненасиль-
ницького опору, бо серцем відчувають правоту Сер-
вера Мустафаєва, яка струменіє з його «останнього 
слова» на суді:

«Неможливо жити просто і мовчки, наче нічого й не 
сталося: не лізти в політику, залишатись глухим і слі-
пим за очевидної несправедливості, якій формально 
надали форму закону, яка є ніщо інше, як беззаконня… 
Глупо думати і розраховувати на світле майбутнє після 
беззаконня, що сталося з боку РФ 2014-го року. Знайдіть 
у собі сили подивитись правді у вічі – за вас цього ніхто  
не зробить».

Нам не дано знати, яке число жертв має виповни-
тися, щоб Бог сказав: «Досить!». Але рано чи пізно Він 
це скаже обов’язково. Радянський Союз був незрів-
нянно могутнішим за нинішню Російську федерацію, 
але впав під вагою своїх злочинів. Цю долю повторить 
і путінський режим, бо спирається він на те саме дия-
вольство.

І зовсім інша доля чекає на кримськотатарський на-
род. Доки для його синів і дочок Божий закон є вищим 
за сваволю тиранів, доти його майбутнє буде під осо-
бливою опікою Небес. І що більше російський народ 
мізернітиме у своєму покладанні на жорстокість, не-
нависть і цинізм, то більше маленький кримськота-
тарський народ ставатиме великим у своїй шляхет-
ності.

Я вірю, що ще настане день (і Мустафа Джемілєв 
доживе до нього!), коли ненасильницький спротив, 
ним утверджений, принесе свої праведні плоди. І Сер-
вер Мустафаєв повернеться до свого рідного дому 
з відчуттям, що його жертва не була даремною. Кажу 
це напередодні 10 грудня – Дня прав людини, який іще 
стане святом у його родині. А надію на це дають сло-
ва самого Сервера: «Палець легко зламати – кулак не-
можливо. Коли ми єдині – ми непереможні».

Мирослав Маринович, Правозахисник,  
член-засновник Української Гельсінської групи, 

проректор УКУ. Джерело: газета «НВ»
Матеріал підготовлено в рамках програми авто-
рів-амбасадорів на підтримку українських в’язнів 

Кремля #SolidarityWords.

Мирослав Маринович на засланні. Джерело: «Радіо Свобода»

Душа вже просто не витримує 
цієї цинічної кремлівської лжі. 
Нічого не змінилося в тому 
велетенському «заповіднику 
імені Дзержинського-Берії».

Повернутися до змісту. 

https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/krim-kudi-i-chomu-znikla-nezalezhna-zhurnalistika-krimu-reportazh-50177893.html
https://pen.org.ua/pysmennyky-ta-zhurnalisty-vystuplyat-na-zahyst-politv-yazniv-u-mezhah-pravozahysnoyi-kampaniyi/
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Повернутися до змісту. 

ПАПІ ПІю XII (VIII.1942)

Львів, 29–31 серпня 1942 р.
Святіший отче,

Я не писав Вашій Святості з тих пір, як ми живемо 
при німецькому режимі, бо не мав достатньої впевне-
ности, що мій лист не потрапить у руки тих, які не по-
винні його читати. Сподіваючись, однак, мати в най-
ближчому майбутньому добру оказію, пишу на пробу 
ці кілька слів в надії, що вони дійдуть до Вашої Свя-
тости.

Звільнені німецькою армією від більшовицького 
ярма, ми відчули деяке полегшення, яке все-таки три-
вало не більше місяця або двох. Поступово уряд вста-
новив воістину неймовірний режим терору і корупції, 
котрий з кожним днем стає все важчим і нестерп-
нішим. Нині цілий край згоден з тим, що німецький 
режим, можливо, більше за більшовицький режим, 
злий, майже диявольський. Протягом принаймні року 
не було дня, коли б не чинилися найжахливіші зло-
чини, вбивства, грабежі і розкрадання, конфіскації 
і корупції.

першими жертвами цього стали євреї. Число 
вбитих євреїв у нашім малім краю певно перевалило 
за двісті тисяч. У міру просування армії на схід число 
жертв зростало. У Києві за кілька днів стратили до ста 
тридцяти тисяч чоловіків, жінок і дітей. Всі невели-
кі міста України стали свідками подібних масакр, і це 
триває вже рік.

Влада на початках стидалася цих актів нелюдської 
несправедливости і прагнула заручитися документа-
ми, які могли би довести, що винуватцями цих вбивств 
були жителі краю чи військові. З часом вони стали 
вбивати євреїв на вулицях, на очах у всього населення 
і без всякого встиду.

Природно, що тлуми християн, не тільки хреще-
них євреїв, а й «арійців», як вони кажуть, теж ставали 
жертвами безпричинних убивств. Сотні тисяч арештів, 
здебільшого несправедливих, тлуми молодих людей, 
розстріляних без всяких узасаднених причин; невіль-
ницький режим, стосований до сільського населен-
ня, з якого, крім того, майже всю молодь ув’язнили, 
щоби змусити її відправитися до Німеччини в якості 
фабричних чи сільськогосподарських робітників; за-
бирають у селян майже все, що ті виробляють, почина-
ючи з вимоги дати вдвічі більше. Проголошено смерт-
ну кару за все, що продасться або купиться напряму 
у виробників.

Неодноразово заявлено про повернення приват-
ної власности – з цих обіцянок нічого не виконано.  

Навпаки, влада цілковито користується всім конфіс-
кованим більшовиками майном і заявляє, що вся зем-
ля є власністю держави. Часто повторювано, що майно 
приватних осіб є воєнною здобиччю. Вони продовжу-
ють, розширюють і поглиблюють більшовицьку систему.

очевидно, серед правителів є чесні люди. Іноді 
ми навіть зустрічаємо добрих католиків, але переваж-
на більшість усіх присланих до нас чиновників – люди 
без віри і закону, які дозволяють собі абсолютно не-
вірогідні надужиття. Ставляться до селян, як до не-
грів у колоніях. Їх шмагають, б’ють по лицю без жод-
ної причини, конфіскують весь харч, який ті несуть,  

Нещодавно німецький історик Губерт Вольф 
дав інтерв’ю, в якому повідомив, що знайшов 
у нововідкритих архівах Ватикану раніше 
невідомі документи часів Другої світової війни.

Інтерв’ю привернуло увагу до згаданого в ньому 
листа митрополита Андрея Шептицького від серпня 
1942 року до папи Пія XII, в якому він, не ховаючись 
за натяками та евфемізмами, повідомляє про сотні ти-
сяч замордованих євреїв у Львові, Києві та інших міс-
тах України і правдиво змальовує всі жахіття нацизму. 

Читаючи це свідчення – а його варто час від часу пе-
речитувати, щоб розуміти, наскільки тендітною є люд-
ська людяність, – не зайве подумати, що могло чекати 
кир Андрея, коли б цей «лист потрапив у руки тих, які 
не повинні його читати».
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наприклад, щоби дати своїм дітям у місті; і все це ро-
биться з таким браком людського почуття, що аж не ві-
риться в можливість зустріти таких типів. І все ж вони 
дійсно є.

З певних свідчень знаю, що шеф дистрикту, примі-
ром, має пристрасть особисто конфісковувати і вики-
дати в річку все, що він може знайти в кошиках се-
лян, які йдуть до міста. Робить це в час правдивого 
голоду, який лютував у багатьох селах перед жнивами. 
І ніхто не сміє нарікати, бо помститься смертю. Нічо-
го не можна з ним зробити, бо має, як кажуть, високу 
протекцію.

Вірогідний очевидець розповів мені, що особисто 
бачив, як молодий офіцер СС прибіг здалеку, щоб не 
пропустити оказії вдарити конаючого, йому невідомо-
го, який був забитий поліцією, бо хотів зробити щось, 
що їй не сподобалося.

Не хочу множити подібні випадки, яких не по-
числити. Це так, ніби зграя лютих чи скажених вовків 
накинулася на цей бідний нарід. І не тільки селяни 
чи прості люди так наражені на поличники чи побої. 
Клерк, якщо він німець, має платню в два-три рази 
вищу, ніж найвищий урядник не німець, і дозволяє 
собі відшмагати, наприклад, прокурора. Поліціянти 
б’ють гумовими палицями публіку на стаціях, а то й на 
вулицях. Буває, що на людей випускають поліцей-
ських псів. Часами у цих собак є намордники, але тра-
пляється, що нема.

Незважаючи на наші неодноразові прохання впо-
рядкувати дрібні господарства в сільських парафі-
ях, які при більшовиках були де-факто конфіскова-
ні, але не «націоналізовані», як вони говорили, ми 
нічого не отримали, й асигнування кліру зводяться 
до пожертв убогих людей. Мушу з великою вдячніс-
тю згадати тут про допомогу, яку дають нам німецькі 
католики через об’єднання, призначене для порятун-
ку німців поза межами Рейху. Українське духовенство 
отримує, правда, від уряду так зване «eine freiwillige 
Unterstützung» – 50 РМ [рейхмарок] на місяць, але це 
радше «політична демонстрація», ніж реальна допо-
мога. Крім того очікуємо, що від того треба буде спла-
тити 25 %.

антикатолицьких законів Рейху до нас поки 
не застосовують. Священникам дозволено виклада-
ти катехизм дітям у школах. Вони не надто анґажу-
ються в проповіді і адміністрування парафій. Хочуть 
регулювати шлюби, але не в антиканонічному сенсі. 
Ставиться завдання придиратися до духовенства, як і 
до всіх громадян, паспортами, дозволами і всіма ре-
стрикційними приписами громадянської свободи, які 
тільки можна собі уявити. Але дозволено, наприклад, 
відкривати семінарії. Наша Семінарія і Богословська 
академія працюють більш-менш нормально.

Однак, як дамоклів меч над нашими головами, по-
стійно нам загрожує справжнє переслідування. Мені 
дозволено щомісячно друкувати офіційний єпархі-
альний орган, тобто пастирські листи та розпоряджен-
ня. Їх конфісковують з наймарніших у світі причин. 
Але мені все ж вдалося видати шість доволі повних 
номерів, приблизно по 32 сторінки кожен. Мені вда-
лося скликати Єпархіальний синод, який триває з ве-
ликими перервами майже цілий рік і дає мені мож-
ливість бути в постійному спілкуванні з духовенством 
єпархії. Монастирі поступово реорганізуються.

Однак все це зовсім недостатня противага неви-
мовній деморалізації, якій піддаються прості і слабкі. 
Вони вчаться красти, вбивати, вони втрачають почуття 
справедливости і людяности. Я протестував проти го-
міциду в пасторських листах – вони, природньо, були 

конфісковані, але перечитані чотири або п’ять разів 
перед присутнім духовенством. Я оголосив, що віка-
рії можуть відлучати від Церкви за гоміцид. Я також 
протестував ще й листом, написаним Гіммлеру, і нама-
гався застерегти молодь, щоби вони не записувалися 
в міліцію, де можуть наразитися на обурливі речі.

Але все це є абсолютно ніщо в порівнянні зі зрос-
таючими потоками морального бруду, що заливають 
весь край.

Ми всі передбачаємо, що режим терору буде на-
ростати, і він обернеться зі значно більшою інтенсив-
ністю на християн – і українських, і польських. Кати 
направду звикли вбивати євреїв, тисячі невинних лю-
дей, звикли бачити пролиття крові і жадають крові. 
Оскільки тепер німцям все дозволено, цілком ймо-
вірно, що їхнє шаленство не вдасться зупинити, і не 
буде сили нав’язати їм хоч найменшу дисципліну. Тому 
очікуємо, що вся країна знову зануриться в потоки не-
винної крові, якщо якийсь екстраординарний випадок 
не зупинить цей хід подій.

Єдина втіха, яку можем отримати в ці жахливі 
часи, – те, що ніщо з нами не може статися без волі 
Небесного Отця. Я думаю, що серед замордованих 
євреїв є багато душ, які навертаються до Бога, бо те-
пер, як ніколи від віків, вони стоять – часто впродовж 
місяців – перед ймовірністю насильницької смерті. 
Доля християн, сотні тисяч яких загинули або вмира-
ють без Святих Тайн, також у руках Божих. Як боляче 
бачити цих бідних дисидентів, що помирають від голо-
ду або страдають у концтаборах, і не мати можливости 
нічого зробити для них. Бо направду все, що можна 
зробити, є нічим.

Як правило, не дозволялося служити в шпита-
лях військовополонених або концтаборах, де що-
денно вмирають сотні – а за кілька місяців майже 
всі ув’язнені. Маю безрадісну і вражаючу статистику 
та списки. Не дозволено нашим священникам слу-
жити нашим вірним, яких багато є у Великій Україні. 
Справа об’єднаної Церкви страшить. Страх будь-якої 
згоди, бо коли режим широко і навіть вміло викорис-
товує сентенцію «Divide…» [Divide et impera – розді-
ляй і володарюй], то це власне той режим, жертвами  
якого ми є.

Не додаю тут критики системи, яку ваша Свя-
тість знає значно краще за всіх нас. Це система 
брехні, обману, несправедливості, грабежу, карикату-
ри на всі ідеї цивілізації і порядку. Це система до аб-
сурду перебільшеного егоїзму, абсолютно божевіль-
ного національного шовінізму, ненависти до всього 
чесного і прекрасного; ця система становить щось на-
стільки феноменальне, що ступор – то, мабуть, перше 
почуття, яке відчуваєш при вигляді цього чудовиська. 

Повернутися до змісту. 

Це система брехні, обману, 
несправедливості, грабежу, 
карикатури на всі ідеї 
цивілізації і порядку. 
Це система до абсурду 
перебільшеного егоїзму, 
абсолютно божевільного 
національного шовінізму, 
ненависти до всього 
чесного і прекрасного.
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За словами Святішого Отця, діалог 
між визнавцями різних релігій ведеться 
не тільки як дипломатія, люб’язність 
чи терпимість, бо його мета – «дружба, 
мир, гармонія, обмін цінностями 
та моральним і духовним досвідом в дусі 
правди й любові». Як віруючі, ми вважаємо, 
що «тверді та стабільні мотиви заклику 
до братерства» не є можливими, «якщо 
не відчинимося на Отця всіх людей», 
бо «сам розум може прийняти рівність 
між людьми і встановити принципи 
громадянського співжиття, але не може 
закласти принципи братерства» (271–272).

У цьому контексті Папа Франциск цитує енци-
кліку «Centesimus annus» свого попередника Іва-
на Павла ІІ, який 1991 року писав: «Якщо не існує 
трансцендентної істини, підпорядковуючись якій 
людина набуває повноти самоусвідомлення, тоді 
не існує жодного надійного принципу, який га-
рантував би справедливі стосунки між людьми, 

а їхні класові, групові, національні інтереси неми-
нуче протиставляться один одному. Якщо не ви-
знавати трансцендентної істини, тоді торжествує 
сила влади, і кожен прагне до кінця використати 
засоби, які перебувають у його розпорядженні, 
щоб нав’язати власний інтерес або власну дум-
ку, не беручи до уваги прав іншого. […] Отже,  

Повернутися до змісту. 

До чого ця система призведе нещасну німецьку на-
цію? Це може бути тільки таке виродження раси, якого 
історія ще не знала. Дай, Боже, щоб вони не потягну-
ли у своє падіння ту частину Католицької Церкви, яка 
не може не відчути контршоку від цього пекельного 
впливу.

Якщо гоніння набере форми масакри через релі-
гію, то це, можливо, буде порятунком тих країн. Іс-
нує величезна потреба в добровільній пожертві 
крови, щоби спокутувати пролиту злочинами кров. 
Ваша Святість відмовили мені три роки тому ласки 
Апостольського благословення, за допомогою якого 
у своїй апостольській місії мене б визначено та при-
значено на смерть заради порятунку моєї єпархії. 
Я не наполягав, будучи переконаним, що Ваша Свя-
тість бачить краще за мене; я, здається, втратив кращу, 
а може, єдину можливість при більшовиках. Але ці три 
роки навчили мене, що я не достойний такої смерти. 

І я зрозумів, що жертва мого життя, ймовірно, мала 
би меншу цінність перед Богом, ніж молитва дитини.

Нині я прошу тільки особливого благословення 
для моїх молитов і зречень. Величезна частина цих 
зречень призначена для всієї Католицької Церкви, не-
велика ж частина залишається для моєї єпархії і мого 
люду, але ці жертви будуть плідними тільки завдяки 
благословенню Вашої Святости і Божої ласки, яку 
це благословення принесе нам.

А тому, схилившись ниць до стіп Вашої Святости, 
я молю бути настільки ласкавим, щоб уділити своє 
Апостольське благословення моєму бідному народові, 
бідному духовенству моєї бідної єпархії і моїй недо-
стойности.

Подано за: «Збруч»;  
перекладено за виданням:  

«Actes et Documents du Saint-Siège» [ADSS],  
vol. 3/2, документ № 406, сторінки 625–629

СТУПИТИ НА ДОРОГУ БРАТЕРСТВА (29)
Знайомимо вас з новою енциклікою Папи Франциска на тему братерства та соціальної дружби. Останній розділ 
енцикліки «Fratelli tutti» має назву «Релігії на служінні братерства в світі». У ньому Папа Франциск роздумує над тим, 
що різні релігії, виходячи з визнання цінності кожної людини як створіння, покликаного бути сином чи донькою Бога, 
роблять цінний внесок у побудову братерства і захист справедливості в суспільстві.

Леонард фрід, Ватикан, 1958 р. 
Якщо музика Євангелія перестане 
звучати в наших домах, на наших 
площах, місцях праці, в політиці 
та економіці, то вимкнемо мелодію, 
яка нас надихала боротися 
за гідність кожного чоловіка 
і кожної жінки.
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коріння сучасного тоталітаризму можна впізнати 
у запереченні трансцендентної гідності особистос-
ті, видимого образу невидимого Бога, яка вже саме 
через це, за самою своєю природою, є суб’єктом 
прав, які ніхто не може порушити: ні індивідуум, ні 
група, ні клас, ні нація чи держава. Цього не може 
зробити навіть більшість будь-якої суспільної гру-
пи, виступаючи проти меншості» (273).

Святіший Отець стверджує, що «виходячи з до-
свіду віри й мудрості, яка накопичувалася віками, 
і також із досвіду багатьох слабкостей та падінь», 
визнавці різних релігій знають, що «проповідуван-
ня Бога є добром для наших суспільств». Пошуки 
Бога щирим серцем, якщо вони не заплямлені 
ідеологічними чи корисливими інтересами, допо-
магають нам бачити один в одному супутників 
і справжніх братів і сестер», – пише він, нагадуючи 
про те, що говорив, зустрічаючись у вересні 2014 
року з представниками різних релігій та христи-
янських конфесій в столиці Албанії Тірані, а саме, 
що «коли в ім’я якоїсь ідеології Бога хочуть викину-
ти з суспільства, то це закінчується почитанням 
ідолів, і людина швидко губиться, її гідність топ-
чуть, її права порушують».

Як зазначається в Документі з Абу-Дабі про за-
гальнолюдське братерство, «найважливішими при-
чинами кризи сучасного світу є знеболене людське 
сумління, відхід від релігійних цінностей, індивіду-
алізм і матеріалістичні філософії, які божествлять 
людину і заміняють вищі й трансцендентні прин-
ципи дочасними й матеріальними цінностями». 
Отож, «неприпустимо, щоби в публічних дебатах 
право голосу надавали тільки людям від влади 
та від науки», але повинен залишатися також про-
стір «для релігійної рефлексії, за якою стоїть досвід 
і мудрість століть» (274–275).

«З цих причин, – підкреслює Наступник свято-
го Петра, – Церква, хоча й шанує автономію по-
літики, не обмежує свою місію тільки приватною 
сферою». Навпаки, вона не «може і не сміє стояти 
осторонь» при побудові кращого світу, і повинна 
намагатися «пробудити духовні сили», які можуть 
збагатити все суспільне життя. Релігійні служителі 
не можуть брати участь, властиву світським лю-
дям, в партійній політиці, але також «не можуть 
нехтувати політичним виміром життя», який спо-
нукає постійно звертати увагу на загальне добро 
і турбуватися цілісним розвитком людини (276).

Як навчає Другий Ватиканський Собор в де-
кларації «Nostra Aetate», Церква цінує Божу дію 
в інших релігіях і не відкидає нічого, що є в цих 
релігіях правдивим і святим, як також зі щирою 
пошаною ставиться до тих способів життя й по-
ведінки, тих настанов та вчень, «які часто несуть 
у собі промінь тієї Істини, яка просвітлює всіх лю-
дей». Але ми, як християни, додає Папа Франциск, 
не можемо приховувати, що «якщо музика Єванге-
лія перестане звучати в наших серцях, то втратимо 
радість, яка випливає зі співчуття, ніжність, яка ви-

пливає з довіри, здатність миритися, яка випливає 
з усвідомлення, що ми завжди будемо тими, яким 
простили і послали в світ. Якщо музика Євангелія 
перестане звучати в наших домах, на наших пло-
щах, місцях праці, в політиці та економіці, то ви-
мкнемо мелодію, яка нас надихала боротися за гід-
ність кожного чоловіка і кожної жінки». І якщо 
інші люди п’ють з інших джерел, «для нас цим дже-
релом людської гідності й братерства є Євангеліє 
Ісуса Христа» (277).

Святіший Отець підкреслює, що Церква «по-
кликана втілюватися у кожному місці й бути при-
сутньою на всій землі впродовж століть», бо саме 
це означає «католицька», а тому «може зрозуміти, 
виходячи з досвіду благодаті й гріха, красу запро-
шення до універсальної любові». Бо, як повчав 
святий Павло VI, «нас стосується все, що людське. 
[…] Там, де представники народів збираються, 
аби встановити права і обов’язки людини, ми раді-
ємо, коли нам дозволяють брати в цьому участь». 
І для багатьох християн цією дорогою братерства 
прямує також Божа Мати, Яка отримала під хрес-
том «універсальне материнство» (278).

«Ми, християни, просимо, щоб у країнах, де ми 
становимо меншість, нам гарантували свободу, 
так як ми сприяємо нехристиянам там, де вони 
становлять меншість. Існує фундаментальне пра-
во людини, про яке не можна забувати на дорозі 
братерства і миру: це свобода віровизнання усіх 
релігій», – наголошує Папа, підкреслюючи, що ця 
свобода проголошує, що можемо «досягти згоди 
між різними культурами і релігіями». Й у цьому 
контексті він звертається із закликом до християн 
просити в Бога «зміцнення єдності в Церкві, єднос-
ті, яка збагачується відмінностями, які поєднують-
ся завдяки дії Святого Духа». Бо «не можна забу-
вати» про прагнення Ісуса Христа: «Щоб усі були 
одно». Адже чуючи цей заклик, «із болем визна-
ємо, що процесові глобалізації досі бракує проро-
чого й духовного внеску в єдність усіх християн». 
Однак, хоча ми ще прямуємо дорогою до повної 
єдності, «маємо обов’язок разом свідчити про лю-
бов Бога до свого люду і разом служити людству» 
(279–280).

новини Ватикану на основі перекладу 
українською мовою, поширеного єзуїтською 

спільнотою в Україні

Неприпустимо, щоби в публічних 
дебатах право голосу надавали 
тільки людям від влади та від 
науки, але повинен залишатися 
також простір для релігійної 
рефлексії, за якою стоїть досвід 
і мудрість століть.

Повернутися до змісту. 
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ІВАн гречКО: «ТА ВОнИ ЗрАЗу СЛІдИ 
ЗА ТОБОю ЗАТИРАЛИ, АБИ ТИ НАВІТЬ В ДУМЦІ 

не ВерТАТИСЯ деСь ТудА»

Громадський діяч Іван Гречко розповів про міжво-
єнне дитинство та дорослішання у часі війни. По-
ділився про те, як брав участь у відродженні УГКЦ 
та співпрацював з отцем Володимиром Стерню-
ком, про долучення до заснування Народного руху 
України, і головне – як став патріархом львівського 
колекціонування й зібрав найфундаментальнішу 
в Україні колекцію ікон на склі.

Іван Гречко народився 19 січня 1929 р. у с. Ра-
файлова (тепер – Бистриця), Надвірнянського по-
віту, Станіславівського воєводства (тепер – Івано-
Франківської області) у сім’ї Михайла-Константина 
та Євдокії Гречко. Окрім нього, було ще двоє ді-
тей – старший брат Ярослав та молодша, 1934 р.н., 
сестра Орися.

Батько та брат Ярослав були у підпіллі. Ярослав 
замордований у тюрмі у 1946 р.; того ж року помер 
вдома і батько. Мати Євдокія та сестра Орися були 
депортовані у Сибір в 1947 р. Євдокія – у спеціаль-
не поселення неподалік станції Яя, Кемеровської 
області, РРФСР; а Орися – в Архангельську область, 
РРФСР. Івану вдалося заховатися під час виселення 

в будинку свого шкільного товариша.
У 1947 р. поступив в Політехнічний університет 

на механічний факультет; під час весняних екза-
менів був заарештований та перебував у тюрмі 
на Лонцького у Львові. У 1948 р. поступив у Лісо-
технічний, який закінчив у 1953 році.

Зібрав колекцію гуцульських ікон на склі, яку 
в лютому 2013 р. передав Українському Католиць-
кому Університетові.

Співзасновник і голова Клубу греко-католицької 
інтелігенції «Обнова», Голова комісії свободи сум-
ління Народного руху України. Брав участь у діяль-
ності катакомбної УГКЦ та у її виході з підпілля.

мІжВОЄнне дИТИнСТВО:  
ВІдгОмІн ВеЛИКОЇ ВІЙнИ

	 Який	ваш	найперший	спогад	із	дитинства?
Іван Гречко: Десь від двох років, певне. Як десь мені 
попав якийсь олівець в руки, то я десь на татовій 
знимці, ззаду там (була така велика знимка татова 
з тої воїни першої) намалював такого козака. Но 
то так слухалося все про козаків, то шось таке було 
в уяві дитини, велике, українське, героїчне. А вже 
як ходив до школи, то я вже малював добре, мав 
такі великі альбоми польські, то сі називало «блок», 
от, то там я собі малював. Я мав таких п’єть альбо-
мів. Там були всякі мої малюнки дитячі.

	 А	що	ви	малювали?
І. Гречко: Жовнірів, козаків, Стрільців Січових пере-
важно. Мелітарна тема була цікава, бо то сі оспі-
вувало, то ся говорило цілий час і то ся хотіло ма-
лювати. То я собі малював добре, як на хлопчика. 
Так шо я навіть думав йти в якусь школу малярську, 
як вже доріс, но але потом інакше ся стало.

Та й про то сі слухало, бо як то було колись, зна-
єте, приходила пізня осінь, десь так від Покрови 
вже починаючи, роботи в полі нема, вже ґазди сі 
сходять ввечір до якоїсь хати.

В нас така хата була... Всі курили страшенно... 
Мама коло кухні шось там робить, сестра коло мами 
сі крутит, ну а я сиджу на запічку: «Сиди тихо, биз 
не заваджєв, бо ґазди прийдуть, аби не обзивався».

Управа Шкільного Товариства Рідна Школа вітає 
Вас з прийдешнім Різдвом Христовим та Новим 
роком. Нехай він стане для кожного з Вас 
початком нових сподівань, обнадійливих змін, 
здійснення мрій. Хай завжди береже Вас Бог,  
рік прийдешній буде сповнений радостi, миру, 
тепла, світлих помислів і щирих надій!
Здоров’я Вам, миру і любові. І хай у ваші домівки 
завітає дзвінка коляда і смачна кутя.

Христос	рождається!	Славімо	Його!

Іван Гречко, 2021 рік. Світлина: Вікторія Ходор
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Там сиджу та й слухаю, як вони говорять. 
Про шо? Що головна тема 
була? Історія тих старих на-
ших, то бувші Січові Стріль-
ці з тої першої воїни. Ну, 
як вони болюче пережива-
ли уже тепер. Вже та воїна 
давно минула, вже Польська 
[держава] була, чого вони 
програли воїну?

То я так подивляю тепер, 
роздумуючи, який глибо-
кий патріотизм вони мали, 
шо тільки про то говорили. 
Не господарка, не діти, ні ні-
чого – як вони воювали, чого 
програли воїну, чому той, 
хто ними керував, чому так 
не робив? То була велика іс-
торія, то були переживання 
тої історії назад.

	 Збереглись	десь	ті	малюнки	чи	ні?
І. Гречко: Та де! Та то як повивозили на Сибір, то від-
разу в хату завалили, та й всьо, шо в хаті було пішло 
грузом. Радянська влада не потискувалася. Та вони 
зразу сліди за тобою затирали, аби ти навіть в дум-
ці не вертатися десь туда.

	 Отож,	у	вашій	сім’ї	було	важливо	берегти	тра-
диції.	Пам’ятаєте,	як	ходили	колядувати?

І. Гречко: Ну, та по-перше, треба було мати мондор 
такий коляданський. Треба було мати таку коро-
ну – робили з папендеку, як то сі тоді називав, об-
клеювали його золотою якоюсь пузліткою і такий 
самий шарф, в якусь сорочку старшого брата треба 
було одітися, аби тепло було. Біла сорочка вишива-
на, підперезана була якоюсь крайкою або якимсь 
татовим паском воєнним. О, і на вуха треба було 
мати якісь навушніки, бо то зимно було, тоді зими 
були страшні. І чоботєта, бо то сніги були дуже 
великі. Тепер нема взагалі снігу, а то де, як зима 
приходила, то такі були морози, шо не раз двері 
отако в хаті примерзнуть, бо там вже сіни були, 
то там вже тепла не було. За ніч двері примерзали, 
до того, шоб їх відкрити, треба було горєчов водов 

поливати, аби то розмерзлося, то я не знаю, як ви-
живали люди.

ВІЙнА
	 Пам’ятаєте	початок	війни?

І. Гречко: Значить, поляки втікли, совіти ще не при-
йшли, за дві неділі аж прийшли. Знаєте, то люди 
всі очікували, шо то буде, вгадували, шо то буде. 
Бо люди проінформовані були, шо діялось на ра-
дянській Україні в 1930-х роках: то мордували, ви-
возили на Сибір, як голод там був, то всьо церква 
говорила. З казальниці, з проповіді, священники 
всьо говорили, ну і преса була: була ґазета «Народ-
на справа», «Наш прапор», то писали.

То так сходились ввечір ґазди до хати. Оден, 
хто вмів читати, хто, як казали, знав письмо – чи-
тав, і всі потом обсуджували, дискутували, як би 
то мало бути, як то було, а чому так не було. Знаєте, 
дуже цікаво. Я так згадую тепер, як про велике свя-
то якесь. Які то були патріотично наївні тоті старі 
ґазди. Такі віддані національній справі страшенно 
були.

	 А	як	змінилося	життя	після	початку	війни?
І. Гречко: Ну та як, прийшли і дві неділі не було ні-
якої науки в школі. Потому прийшли, відкрили 
школу, школа далі поділена: хлопці і дівчата, ми 
зачинаємо по-польськи вчитися, так як то було. 
А потом за якийсь час вже падає сніг, ми дивимось 
через вікна так на дороги, як падає сніг – ведуть ді-
вчат до нас до школи. Йой, дівок ведуть до нас, шо 
то буде, як буде та школа виглядати? Прийшли і змі-
шали кляси між собою: хлопці з дівчатами, старші 
з молодшими. І перейшли на українську мову.

І перша пісня, яку ми вчили українську, той учи-
тель, який за Польщі нас учив, так і тепер вчив, 
на скрипці грав: «Ішли женці жито жати та й за-
були серпи взяти. Серпи взяли, хліб забули. Ота-
кі ж то женці були», – о, то така перша пісня, яку 
українською вивчили.

	 А	відбувалися	якісь	репресії?
І. Гречко: Но, то як же! Повивозили на Сибір відразу, 
я вам кажу. Банах, Николайчук і Гриїша – то були 
адвокати, які керували національним рухом у пові-
ті, в районі, то їх відразу. Прийшли і зразу за ними 
слід пропав до нинішнього дня. Бо то шо моїх були 
(матір та сестру), то вже після війни, цеї Другої сві-
тової повивозили.

	 Що	відбувалось,	коли	прийшла	німецька	вла-
да?	Чи	якось	організовувались	українці?

І. Гречко: Відразу відкрили «Просвіту» бувшу та й всі 
ті організації, які були: «Пласт», «Союз Українок». 
Всьо то відразу погрупувалося, вміли зорганізува-
тися. Вони тоді ходили в отаких мазепинках, каш-
кетах таких.

	 А	єврейське	населення?
І. Гречко: Як німці прийшли, так відразу восени 
1941-го зробили ґетто, два ґєтта було: одне для бід-
них жидів, друге – для багатших. То за якийсь час 
їх зачали водити в Буковинку, такий був в нас ліс, 
і там їх розстрілювали.

Тепер не раз пишуть, шо і наші поліцаї. Нічого 
наші поліцаї тут такого не допускали. Була така 
зондеркоманда, яка виконувала ті людовбивчі 
акції. А наші поліцаї, то тільки далеко, бо дітис-
ка, хлопчиска бігли дивитися, куда то женуть тих 
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жидів. Ціла велика-велика колона йде тих жидів 
з дітьми, з жінками, дітей несуть на руках. Я собі 
пригадую то, бо і я бігав також дивитися. А поліцаї 
наші відганяли: «Тікай, хлопчиско, бо зараз діста-
неш буком та й підеш, плачучи до хати. Тобі нашо 
того?».

Ну та й шось ми виділи, поки їх там допроваджу-
ють до Буковинки, а потім там вже пук-пук-пук-
пук-пук-пук, та й всьо. Та й шось їх там кілька ти-
сяч набили, чи кількасот, я вже не пам’ятаю.

	 Може	якось	чи	були,	чи	бачили	ґетто?
І. Гречко: Так-так. Я сам ходив у ґєтто.

	 А	чого	ви	ходили?
І. Гречко: Їсти носив. Були знайомі жиди там. Хлоп-
чиська десь собі в тій огорожі відорвут якусь лату 
та вже лізуть з якимось клунком, шо тобі мама пе-
редала: «Понеси то там, до тих інших, передай їм, 
бо вони голодують тепер». Та й поніс, та й всьо. 
Та й відти виліз, та подивився, шо ніхто не йде, по-
біг додому.

	 Чи	знаєте	ви	щоб	в	Надвірній	хтось	перехову-
вав	євреїв?

І. Гречко: Так, були такі, шо переховували. Навіть 
моя тета була переховувала. Вона не мала дітей, 
то вона взяла маленького жидика такого, аби їй 
корову пас. А потому такий татів, оден десь якийсь 
найшовсі, кумівства бавився, пішов та й взяв 
того хлопчиська до ґєтто, і його там застрілили. 
Так мені жель було, бо він пас корову, та й я пас, 
та й мали шо говорити. Він вже говорив добре по-
українськи, бо так то вони в більшості говорили 
по-польськи, жидики. Ну польська держава, то й 
всьо. Але вже ближче було до українства, то вони 
вже по-українськи почали говорити.

деПОрТАЦІЯ
	 Розкажіть,	 про	 репресії	 щодо	 вашої	 сім’ї.	

Про	виселення	мами.
І. Гречко: То було в зимі десь, яке то свєто було… 
Дмитра, так. Приїхала фіра, вони вже були гото-
ві йти на фіру. Мама кричить: «Івасько, нас виво-
зять». Бо я спав у тети, бо то зима, а в нас не було 
де оте ліжко поставити, я вдосвіта вставав та й біг 
до хати, бо то вже знали, шо будут вивозити, я ніби 
ховався так.

Йду до хати, темно ше на дворі, думаю – сол-
дат стоїт під дверми. Думаєся, ого, то вже біда. 

То я тільки до хати, а мама: 
«Йой, Івасько, нас вивозять 
на Сибір». Я кажу: «Байка, 
мамо, будемо і там жити». 
А то зима, сніг, я був тільки 
в сорочині та й черпаю з це-
бра воду, треба вмити хоть 
лице. З цебра капнув і, тут 
мисль: «Та нє, я не поїду!». 
І я поміж хати так хочу йти, 
а солдат: «Ты куда пацан?», 
я кажу – «В уборну».

Та я поза хати уже сусід-
ські, а там внизу ше такий 
був, як казали, шанець – ка-
нава, в яку наше войсько 
ховалося в войну. Та я в тій 
сорочці, мокрий, біжу до та-
кого свого шкільного това-

риша. То була якась далека фамілія. Він жив тиль-
ки з вуйком, а вуйко пішов на войну, та й його там 
і вбили. Та й служниця там була, бо не мав тата 
й мами – вони десь швидше повмирали.

Я до него та й так стукаю в вікно, а вона сі на-
зивала Афія. «То хто?» Я кажу: «Я, Афію». Вона від-
крила двері, знаєте: «Йой, Боже, ти такий голий! 
Тебе відки несе?». Я кажу: «Нас вивозять на Сибір». 
«То ходи швидко до хати» та й відразу мене до того 
фіґе, до того мого ровесника, під перину на ліжку. 
Я ше там відогрів трошки, та вже я там також по-
том сі ховав.

А маму вивезли в Кемеровську область, стан-
ція Яя. Я дивився на мапу, то була північно-східна 
якась місцевість тої Кемеровської области. Ну, а се-
стру десь там в інше місце дали.

Як уже Сталін вмер, то я затіяв писати до всяких 
таборів, до Москви, знаєте, в Верховну Раду, у ра-
дянську, і всюди, аби її пустили: маму до сестри 
або сестру до мами. То маму пустили до сестри, 
мама потому переїхала і була там, в Архангельській 
области на півночі, то вони вже там доживали.

Бо сестра там заміж вийшла, за такого само-
го, з Богорочан, і мали дитину: маленька дитина, 
то куда в зимі їхати, а мама поїхала.

А як я зустрів маму на вокзалі, у Львові… Мама 
така маленька, така якась згорблена, знаєте, 
якийсь там тлумачок на плечах тримає. А я так пі-
дійшов, та й… не хочу казати, бо то серце болит…

	 А,	власне,	маму	і	сестру	вивезли,	а	тато	і	брат?
І. Гречко: Тато був в партизанці, потому дістав язву, 
прийшов додому та й вмер десь в 1946-му. А брат… 
Якось його злапали, та й завезли, здається, чи в 
Станіслав, чи в Львів, та десь тут його закатрупили. 
Я потом робив всякі старання: писав у ті главные 
управления лагерей, НКВД, куда хочете – не дали 
мені ніякої відповіді.

	 Що	особливо	мама	взяла	з	собою	на	виселен-
ня?

І. Гречко: Молитвенник… Вона там була за ксьон-
дза. Там було багато жінок наших. Вони сі збирали 
у неділю (тако як не йшли на роботу) та й мама їм 
читала, та й співали. Тільки шо не могла причаща-
ти їх, бо то для причастя потрібний священник, 
аби посвятив дари та й всьо. А так решта: ті всі бо-
гослужіння, ті всі співи, то всьо йшло їм.
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	 То	коли	ви	її	відвідували,	то	вона	так	само	там	
була	у	ролі	священника?

І. Гречко: Та-та. Я навіть сам був раз на такому, ди-
вивсі як вона їм паски святит.

ЛьВІВ: ТВОрче СередОВИще  
ТА ПІдПІЛьнА ЦерКВА

	 Батько	помер,	маму	виселили,	а	вам	вдалось	
втекти.	Що	було	далі?

І. Гречко: А далі я поступив в Політехніку – і там мене 
так само злапали. Арештували мене, так як усіх тих 
моїх колєґів: де ж тоді шось вісімнадцять, здається, 
забрали, з одної групи, серед екзаменів. Страшні 
арешти проходили, бо то студентська молодь була, 
така національно підбудована. Радянська влада 
дуже добре то знала, з ким вона має діло. І знала 
кого арештувати. Аби обезголовити національ-
не мислення. Та й пару тижнів потримали, по-
товкли, побили. Я сі до нічого не признавав, та й  
випустили.

	 А	при	вступі	хтось	питався	про	те,	що	ваша	
мама	була	виселена?

І. Гречко: Нє, при вступі – нє. Я написав брехливу 
таку, як треба, біографію, шо тато десь працює, 
мама колгоспниця чи хто там. Такі дуже радян-
ські біографії. Люди далекі від політики, від релігії. 
Тільки трудові.

	 А	 чим	 були	 зумовлені	 арешти?	 Молодь	 сту-
дентська	 щось	 робила,	 займалась	 громад-
ською	діяльністю?

І. Гречко: То була молодь організована по три, по чо-
тири межи собою. То було підпілля, то всьо діяло 
на засаді Декальоґу України: «Про справу не говори 
з ким можна, а з ким треба». І тим сі користували, 
і того сі тримали, бо знали шо раніше чи пізніше 
будеш арештований. І чим менше ти знаєш, тим 
менше з тебе виб’ють потому. І були зустрічі, зви-
чайно в неділю все.

	 А	про	що	розмовляли	на	таких	зустрічах?
І. Гречко: Та про Україну, але в такому далекому 
майбутньому, якого ніхто і не видів, але говорити 
треба було. Ми собі, я все кажу, ми не стільки вибо-
роли Україну, як виговорили її. Розумієте? Бо щоби 
здобути державу, треба багато крові пролити, а нам 
держава попала ні з того, ні з сього, то ми і тепер 
тоту кров проливаєм. Як слухаю по радіо: то двох 
убили, то штирьох, то одного. Думаю си: «Боже ми-
лий!». Мені кров з серця капає, знаєте. Бо та кров, 
яка в минулому, там не рахується, не важиться. 
Вона є в пам’яті тільки, нема в серці. А ті теперішні 
молоді люди, і все якось так… Є якась доля – чи на-
шого народу, чи так має бути. Так ся будує держава, 
видно.

	 Що	було	після	того,	як	вас	відпустили?
І. Гречко: Поступив в лісотехнічний на другий рік. 
Той рік пропав мені, то я закінчив з відзнакою той 
лісотехнічний інститут. Потому дістав направлен-
ня в Коломию, в технікум викладати. Побув там 
шось три місяці – нє, мене тєне у Львів.

Приїхав до Львова – я вже можу йти куда хочу. 
Іду я по Академічній – та вулиця була місцем збору 
всьої молоді львівської, студентської. Я вже на во-
єнний завод влаштувався тут, у Львові, працювати 
в технічний відділ, перша кляса.

Йду в обід: «Сервус, Іванко!»; «Честь!»; «То хто? 

То ти, Левка?». То та товаришка моя, шо її були ви-
везли родину, та й ми ся добре знали. «Ти шо ро-
биш?» Я кажу: «Та я приїхав до Львова, хочу у Льво-
ві бути». «Ну і що?» Та я кажу: «Та я влаштувався». 
«Де?» «Та на воєнний завод» «Ти ходи до нас». 
«Куда? Де ти працюєш?» «В ТЕПі».

Теплоелектропроєкт – то величезна організація 
інженерська була, елєктростанції проєктрували 
по цілому Союзі. «А як там?» «Та файно. У нас мо-
лоді багато. Будеш з нами: багато є хлопців наших, 
дівчєт». Всьо, я пішов туда.

	 До	якого	часу	ви	там	пропрацювали?
І. Гречко: Як ся радянська влада завалила, а мені 
тоди стукнуло 60 років, то вже був пенсійний вік, 
то ше по тих радянських законах. Але то вже тоді 
«Рух» був. І я був у «Русі» – у тій центральній управі, 
займався комісією свободи сумління. То релігійні 
справи.

Бо то всі ті шо інші були, вони якось в тих спра-
вах релігійних були далекі, а я підпільно тої Церк-
ви тримався. При Стернюкові, небіжчикові, я був 
в него таким, знаєте, приватним секретарем. От, 
і я був у тій комісії по церковних справах, то було 
тоди дуже важне, бо церкви виходили з підпілля.

	 Розкажіть	 більше	 про	 вашу	 участь	 у	 виході	
Церкви	з	підпілля.	Про	роботу	з	отцем	Воло-
димиром	Стернюком?

І. Гречко: Як він уже став єпископом, то радянська 
влада, КДБ всьо знали, він уже мусів більше сидіти 
в хаті, не ходив нігде помежи люди, вже навіть бо-
рідку запустив, бо так ніби наш обряд то вимагає.

Я приходив і шось йому розкажу, шо сі діє на сві-
ті, що його цікавило. Він мені шось розкаже. Він був 
програмний чоловік: мав програму нашої Церкви, 
як вона має виходити з підпілля, то мені було ціка-
во. А я, як кожний молодий, уже хочу робити, а він 
то якось вмів всьо гальмувати темперамент, і він 
каже: «Ходе не про мене, ходе про Церкву».

І Стернюк сказав мені: «Я відправлю першу 
Службу Божу в нашому обряді, на церкві Преобра-
женській на Різдво». А він же не знає, як має архи-
єрей себе вести при престолі та й коли благослови-
ти, коли шо.

Був такий сторож церковний, дуже файний чо-
ловік. Його син був у Москві, вчивсі у семінарії 

Іван Гречко, владика Володимир Стернюк, владика Софрон 
Дмитерко. Джерело: приватний архів Івана Гречка.  

Оцифровано Магдою Дзвін
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духовній. Але наші люди були. Син приїхав вже, 
тепер си і наша руханка зачєла. «Мій син буде сто-
яти, – каже, – ззаду іконостасу і буде йому показу-
вати, коли благословити». І так сі відбула перша 
Архиєрейська Служба Божа Стернюка.

Розумієте, але то з’їхалася тоди вся інтеліґен-
ція наша зі Львова, з Чернівців. Івасюки приїхали. 
Я, ніби якийсь церковний посіпака тут, та я вже 
з ними сидів на передних місцях, там знімали всьо, 
фільмували. Величезна була подія тогди. Фантас-
тично всьо тоди було.

	 Розкажіть	 про	 ваше	 середовище	 у	 1960-х?	
Про	львівсько-київські	експедиції	на	Гуцуль-
щині.	Там	був	тоді	 Іван	Світличний	 і	Богдан	
Горинь,	вони	це	організовували.	Можете	роз-
казати	про	цю	експедицію?

І. Гречко: Я був звєзаний з Горинями, з Богданом 
і з Михайлом. Ті ідейні справи нас дуже в’язали. 
А вони були зв’язані з Києвом, з свідомими україн-
цями, шо почали тоді також там піднімати голови 
потрошки.

Вліті вони приїхали до Львова, шось їх було там 
восьмеро чи дев’ять, дівчєта і хлопці. І хотіли в Кар-
пати. Вони всі відти, ніколи не були в Карпатах. 
Карпати – то була якась така «mglista dal» [туман-
ний простір-Ред. ХГ], як каже поляк, для них. А Го-
рині також не знають Карпати, бо вони з Ходорова. 
Та й до мене Богдан: «Слухай, може би ти пішов?». 
«Йо, давай!»

	 А	пам’ятаєте,	який	маршрут	був	в	тій	експе-
диції?

І. Гречко: До Надвірної приїхали. У Надвірній в тети 
мої в стодолі переночували. А тети син загинув 
в тій тюрмі десь. Тета сама жила з вуйком, навари-
ла таку вечерю нам велику. Молоді люди, дивиться, 
файні люди. Тета в кухні, двері відкриті, там в вели-
кій хаті ціла купа нас – і львівські, і ті київські. Та й 
співаємо. Знаєте, я говорити не можу… Бо то я, 
як тету згадую, то тєжко… Ми співаємо, а вона ва-
рит ту вечеру, плаче. Все думає: «Таки десь якби був 
мій жив, так би був таки може водив товаришів». 
А то я тепер мушу, отако. Не знаю, шо вона думала, 
знаєте.

Ми там побули, відти переїхали на Скит Ма-
нявський, то була руїна. То сі дуже всьо подобало 
тим киянам, та й всім, тим нашим навіть, які там 
не були. Відти вже пішли туда гет на Сивулю. А від-
ти перейшли вже сюда на Чорну Гору.

Боже милий! У полонинах ми сі здибали з пас-
тухами, з тими гуцулами, та й ці кияни говорять 
шось з ними, а ті не розуміють, бо ті мають таку 
свою мову – гуцульський діалєкт, він тяжкий, вухо 
до него не привикло.

	 А	 під	 час	 тої	 експедиції,	 шо	 ви	 робили	 крім	
того,	шо	ходили	по	горах?	Про	шось	говори-
ли,	обговорювали	якісь	плани,	як	це	було?

І. Гречко: Ну а як же! Кожен вечір то були такі ін-
телектуальні ватри. Сідаємо навколо тої ватри 
і якусь тему піднімаємо. З нами був Романів Олег. 
Такий розумний хлоп був. Та й Світличний, Богдан 
Горинь. І решта. То були інтелєктуали, то не були 
звичайні «робочі кляси», як то казали. Їх цікавила 
політика, тим більше в партизанському краю на-
шому, бандерівському, як то тепер кажуть (тоді 
не було того слова).

І їм цікаво, як ті люди були, як вони жили, як ті 
партизани жили, чим вони користувалися, шо 
вони їли, яка зброя в них була, яка ідеологія, яка 
ідея була загальна така, державницька. То були 
дуже цікаві такі бесіди, знаєте, молодіжні. Такі усві-
домлюючі.

	 У	вас	було	дуже	добре	середовище	–	і	завдяки	
цікавості	до	мистецтва	у	вас	з’явилось	багато	
знайомих	митців	та	інтелектуалів.	Розкажіть	
трішки	про	це.

Перша свята літургія у поверненому храмі св. юра,  
19 серпня 1990 року. Джерело: приватний архів Івана Гречка.  

Оцифровано Магдою Дзвін

Люся Стринадюк, NN, Атена Пашко, Іван Гречко.  
Джерело: приватний архів Івана Гречка.  

Оцифровано Магдою Дзвін
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І. Гречко: Я був у дуже добрих стосунках з ріжними. 
Я дуже багато маю картин Сельського. Трохи по-
продував, бо таки треба було десь якись ґріш на то. 
Ну і як – я то записав усьо Українському Католиць-
кому Університету.

Патик був такий, знаєте, добрий художник – 
то був такий мій колєґа. Два роки старший від него, 
але ми в дуже добрих стосунках жили.

Крип’якевич то, знаєте, то був син того велико-
го історика. Я з ним був такий близький, тримав 
до Христа мою дочку. О, то вже таки інтелєгентний 
чоловік, я багато взєв від него. Я до него приходив: 
«Ходи, Івасько». Я дивлюсь – така величезна біб-
ліотека: всюда книжки. Підтримував мою цікавість 
в іконах. Каже: «Збирай, то є дуже пожиточна річ, 
щоб збирати оті старинні наші речі. То вже всьо 
є історія наша, того вже більше ніхто не зробить. 
Але зачнеш, – каже, – якось так уже є з людьми, шо 
вони за якийсь чєс: за покоління, за два зачинают 
тужити за тим, шо було. Зачинают шукати слідів 
до. Вивчати того, шукати то». Я на то сам зайшов, 
то на собі переконав, переконався.

	 Ви	 брали	 участь	 в	 організації	 самвидаву		
«Євшан-зілля»,	розкажіть	про	цей	етап.

І. Гречко: Таким знаєте ініціатором, пропагатором 
ідей була Ірка Калинцева. Вона мала на то голо-
ву: вміла і подати, і назвати, і написати, і говори-
ти. Тій жінці треба великі пам’ятники буде колись  
ставити.

То в неї сі збирали на кухні такій невеличкій. 
Як приходило четверо та й сідали, то четвертий вже 
мусів стояти коло порога, бо не було місця. І всьо 
там, на тій кухні, і пиласі кава, і говорилосі, і вино 
сі пило, як треба було, і пліткувалосі, і жартувалосі, 
і говорилося про справу ту, яку треба зробити було. 
І вона відразу програмно говорила.

То сі на тонкому тому папері, папіросному… 
У п’ятьох екземплярах на машинці друкувалося, 
а потому сі роздавало і люди повторювали, і то 
йшло по людях так уже незалежно від нас.

	 Ще	 б	 хотіла	 запитати	 про	 колекціонування.	
Як	зробилась	така	ідея	–	збирати	ікони?

І. Гречко: Як я вам казав, шо я сам малював дуже, 
і мене тягнуло то до того всього, шо файне, і шо 
святе. А я колись такі ікони видів на Гуцульщині, 
на шклі мальовані – й так мені то сі подобало. То я 
все собі так думав: Боже, як я вже колись буду мати 
свою хату, то я собі таких зо три ікони візьму, аби я 
мав в хаті, та й буде з мене.

Ну і, як вже мав свою хату, розумієте, то поїхав 
в село Голови, посліднє село в горах, там за Криво-
рівнею вже. Я поїхав туда. Та й якось собі привіз 
ті ікони, так сі дивлю на них, треба їх вперед було 
трошки відмити, бо то трошки і порохами припа-
ло, і десь там якісь таргани чи блошисі здохлі були 
за іконов.

Та я сі тішу, так сі дивлю на них – такі вони 
мені якісь милі, шо знаєте, видко, так мене десь 
потягнуло підсвідомо в ті часи, коли я їх перший  
раз увидів.

	 Чи	 не	 боялись	 радянської	 влади?	 Що	 хтось	
розкаже,	що	збираєте	ті	ікони?

І. Гречко: Боже, сохрани! Та то ж треба було мати 
агєнта, там він ходив, старий чоловік такий, такі 
шо на Сибірі був з моїми, такий поважний чоло-
вік по людях випитував, а потому я з ним ішов.  

На іменинах у Романа Сельського, 1 грудня 1980-ті рр.  
Зліва направа: дружина іменинника Ася, роман Сельський,  
Іван Гречко, Олесь Середа. Джерело: приватний архів Івана 

Гречка. Оцифровано Магдою Дзвін

Іван Гречко, отець Мілян, Ігор Калинець, Ірина Калинець біля 
храму св.Євхаристії, Львів. Джерело: приватний архів Івана 

Гречка. Оцифровано Магдою Дзвін

Колекція «червоних образів» на склі Івана Гречка у Музеї УКУ. 
Світлина: наталія Хасаншін
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А в кожнім селі був же міліціонер, розумієте: «То 
хто? Шо то за чоловік якийсь львівський, такий не-
знаний?». Міліція була на кожному кроці. «Та тото 
мій знайомий чи то син мого знайомого, то свій чо-
ловік». Вже я маю, як би сказати, леґітимацію. І там 
возьму тих зо три ікони в мішок, файно зав’єжу та й 
до Коломиї, в Коломиї на поїзд і до Львова – рано-
раненько я вже є тут.

Приніс до хати – виніс на балькон, та й боюся 
відкривати, думаю, або якісь таргани зараз мені 
в хату налізут; прийду з роботи та й помаленьки 
витягаю по одній, витираю.

Потому мусів ся навчити реставрувати там, 
де мали якусь утрату. А то нема кого питати, рес-
таврації не було тої, того я мусів сам десь находити 
якісь польські підручники старі, до того сам дохо-
див. Питавсі старих людей, як то колись малювали.

	 А	яка	найперша	ікона	ваша?
І. Гречко: Я не знаю, я вже не тімлю чи «Покрова» 

чи то Матінка Божа, шо тримає, шо тримає такого  

Ісуса в пеленках, такого на руці. Але, пам’ятаю, 
що була дуже, дуже файна.

	 Як	ви	підсумовуєте	для	себе	своє	колекціону-
вання?

І. Гречко: То є якась моя засада така, шо я ті речі, 
які я збирав, які мене радували, коли їх притягував 
додому, і так як я вам казав, відчищував їх від усьо-
го. То я робив з них такий експозиційний матеріал, 
то я мав від того великий кайф, як ви тепер говори-
те всі молоді. Але я ніколи не вважав то власністю, 
то всьо було чи церковне, чи народне – і я є тільки 
тепер депозитарієм того тимчасовим. Але то всьо 
належит цілій нації чи народу, як то дуже грімко 
говорити.

Христина Рутар, «Історична правда»

Це інтерв’ю підготовлене завдяки підтримці  
Чесько-українського форуму громадянського 

суспільства. Збережено мову оригіналу

Іван Гречко та Христина Рутар, Ліана Бліхарська під час інтерв'ю. 
Світлина: Вікторія Ходор

Повернутися до змісту. 

Колекція «червоних образів» на склі Івана Гречка у Музеї УКУ. 
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	Радісну історію розкажу вам
	Короткі повідомлення
	Папа: Нехай Різдво Господнє принесе мир Україні!
	Блаженніший Святослав освятив горельєфи ісповідникам віри Павлові Василику та Софронові Дмитерку
	Єврокомісія рекомендувала не вживати слово «Різдво». Папа Франциск зреагував
	Голова парламенту просить присвоїти звання «праведника» Андрею Шептицькому та Омеляну Ковчу
	У Новарі канонічно створено першу парафію Апостольського екзархату в Італії
	Запрацював віртуальний український некрополь у Польщі
	Книга про Блаженнішого Любомира Гузара

	Ісусова молитва (6)
	Тільки віруюча людина має доступ до джерела часу
	Владика Богдан Дзюрах: «Наша віра пізнається за ставленням до наших ближніх» 
	Свята страва понад стравами
	Чим українці відрізняються від інших націй?
	Папі Пію XII (VIII.1942)
	Ступити на дорогу братерства (29)
	Управа Шкільного Товариства Рідна Школа вітає 
	Іван Гречко: «Та вони зразу сліди за тобою затирали, аби ти навіть в думці не вертатися десь туда»

