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€погади [елени ([етф з 1(умановецькхос-1(щиловськтос (1898-1992) з рок|в
дитинства | молодоот| в родинному маетч 1(уман1вц1 на |[од!лтл1. Авторка описуе
щоденне життя польськогт) маетку на ощанах, )киття родици' товариство' дома|пн|о
осв1ц, щадиц!] | звитат, по]11овання' стооунки двору з ущанськтлтл селом' а також
ехо ов|тово| в|йни 1 безпосередньо в1дтщий дома вибух револтоц!! в Роо1| та ддке
довц дороц до ||ольщ|

Авторка прагне не ли1ше воскресити красу' безтурботний св!т свое{ молодост|,
а такох( _ а може перт|| за све - зберегти па]т1'ять певно| територ!| земл!, яка в|л(ором
часу розпоро1]|ена на вс| сторони.



|1ам'ятаете, як в€}м завжди подоба-тлося, коли бабуоя розпов|дала? |!рооили:
<Бабусто, розпов1дй _ ли|це с€|му пр€в,щ/' 1з твого дитинствФ). 1ошгу коли будете
ч|1тат|1ц| 1стор|!, не дгмайте, що це к€вка' то вое нйоправя<тт|о1нька правда!

9ао, в якому я народилася' вироола' )кила цротягом в|с1мнадцяти рок|в на
прещасних терен€1х сх1дного |!од|лля, ду:ке в1др1зттявся в1д сьогодн1тпнього. йен|
сам1й 1нод1 ва>лс<о пов|рити' згаду!очи' як все було наоправд! 1 те - як могла
наступити така божев|льна зм1на в ус!х сферах життя. ||ерлш за все зник.]1и цльт
щадиц1й, о|мейне тепло, рад|сть життя' безтрботн1сть, впевнен1оть у завтрашн1му
дн1.

€йейншй буёшнок
]!1о] батьки мали двох оиц1в: 1адз|о _ отартшай в|д мене на п'ять роЁв, !

31гшггдд - близько двох рок!в. [а дуже хотйооя |м д|внинки. 2 березня 1898 року
ба>кання зд|йотшп.ттося ! в тцост|й ранц вона народилася. 3 великото копцото волося на
голов1, дуже крич€ш1а, 1птовха.'1а ногами | прооила хоролпий сн1данок.

-8, завясди була енерг|йното 1 незштежно:о. .1,к тйьки поча.т:а ходити' мното
оп1щвалася бонна, похи.т1ого в|ку няня 1 в:огователька. 8она завжди була з| мното,
моя лтоба няня 1олечка, !деал добра | м'якост1. Але мо]м нйщащим захисником 1

охоронцем була гарна собака породи нь:офаундтенд, велипезний ворнтй 1&ро. -{,

в|дяува.тла оебе нйщаолив|шото, коли могла б|гти 1 пересл|дгвати його по воьо1иу
парку' щатися в хов€!нки. |(оли ми втом.]11ов{ш1ися, 1{аро комфортно в.т1ягався' а я
прит.]|ялася до його п)гхнаотого х)дра' а |нод| й засинш1а втомивтцись вй б|гштини.

Фдтдп л!тн|й день прин|о мен1 велик1 пере)кивання. 1у11й батько прив!з з по.}т|'

де в1н керував збором врох(а]о' двох м€ш1еньк!о( сарн: ледве отоя.'1и на ног€|х' було |м
в|д сили к!лька дн|в.
маг!их соб!. |[!д'!хав

){нивар| сполоха]1и мат!р-саРн},
м|й батько, страх|тливо вилаяв

в|д!гналли !' далеко | за6ра;ли
косар!в | забрав переляканих



тварин. 8|н прин|с !х додому, дав мен! в оп|ку, а с€!м розпорядивоя, щоб п1дгоцва.тти
бугилки з соск€}ми | молоко.

Б|дна матлеча ту!ш1лаоя одна до одно!, а (аро, тесхтий со6ака зрозрл|в, що щеба
дбати про новонарод'(енто< | н1ясно |х лизав. Фдин оарненко був врятований, |нший
помер через дек1лька дн|в. €аренка виросла | цляла з1 мното та собакото в саду. Була
дов|рлива' не боячиоь н| лдодей н1 ообак. Фдного дня вона п|тлшла в оад одна' без (аро
_ т{{!пали на не| хорти | загризли. ]у1|й в|дчай був наст1льки великим' що татко 1 матиа,

щоб полегттити мое горе' купи,1и прекрасного пон!, кобтшлч 31ротц. 1!1оя мама
навчила мене кататися. €удяни з усього я ду)ке тшвидко змогла ц)иматися на пон|. ||

цста щива допомагш1а мен| - я щимш1а !'{ м|цно.3нову м€}ла я чотириногого друга.
31рка дуже мене лпобила, на м1й голос в1щ>азу приб|га-тла | дозволяла робити з не|о що
завгод{о. |!ертп н|ж п!дросла достатньо' щоб могла з земтт| одним ощибком
вискочити |й на опину, я за][ази!\а на нет' вчепив[1ись в щиву, а вона отоя.тта 1 чека.тла

3н{!ка' що ми мо'(емо гш1огувати. &, яка тод| була рад!сть! (аро ревниво б1г позадг
31ронки | гавкав. .8кось 31ронка розсердилася на той гавк|т | хотйа його вдарити. Ёа
щастя' я вчасно пом|тила, що вйбраеться' я злови]та тцию кобитпац! 1 натттептапа на
вухо, щоб вона не сердитися на чеоного (аро, тому що це на|ц спйьний щуг.

Ёезабаром прийп:ла до нас' мене | брат|в, велика рад|сть: ми ощима]1и другого
пон!, €тепщ. 31рка | €те.ттла,щгэке схо:к1, поот|йно возили нас на проц'ш|нки | нав1ть

у далек| по|здки. |{он1, хона | ма.тт!, а.тле дг:ке м|цн1 ! тпвидко б]гатоть.
А була д)0ке жваво|о дитино1о' тому п1дходили мен| так| 1щи, в як1о( пощ|бно

було продемонстувати шу:кн{сть ! мйстерн|оть. [адз|о 1 3игшгу+д сприймали мене в
1щах як р1вну ооб|, !ше часто вмов]1яли до внитпс|в, за як| я заплатила не одт|ето

цле1о.

Фвф в т9мтсьуяцэфйвотлэа щатар);аол аэпортел Фогио+оящша!о*уь&!.'' в 1775 Р,

|[арк в 1(уман1вцях бр витлятково великий, повний та€мних укритт|в, де було
дрке ц1каво 1 зрутно щати. ||орут з 6уАинком росло багато кв|т|в, яЁ пощебра.тти
щоденного поливу. €к1льки то вим.ш{ш1о насу | прац|! Б1д зор| до зор|, Ёнц1 бочки
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возили з! ставка воду' 8 сащг були вкопшт| в р|знто< м1сц.юк лубов| бовки, в як1

вилив!!ли воду' яку використовува-тли т|льки в вен1рн|й час' коли з€[ходило опекотне
сонце | можна було поливати рослини' 3 дитинства я тпобила кв|ти, а
нйприощастн|тше - як ! во! д|ти - полив. 11[льопшлня бооон|ж по ка.тлто>ках було
додатковим задоволен}!ям.

Фдного разу було ду)|(е слизько }{€1вколо бочки | сад!внтлс не дозволяв мен1
ва6ирати воду. Але, як то з.вжди е з н!!полегливими нерозумними 1стотами, я
вир|тпила с€!ма' я одна... 3вичайно поолизщ/лася' вщатила р|вповац 1 ... бум головото
в вод0/, прямо в бонку. 9кби не сад1вник, який пралцовав поряд | витяггув мене' не
з1{а[о' чим би це все зак|нчилооя.9 в1дтувала такий сором, вся мощ)а мала см!ц]ний 1

дрний вигляд. _[[к см|ялися з мене! }у1оя мама да.тла мен1 пару ляпас!в, шоб у другий
раз була сщ.х1{'тно1о.

|{оск|льки м€ш1и бринку ] два пон|, улгобленим м|сцем на1ших по!здок ст€}ли

прилегл! л1си в 1{рупин|. йи бра-тли з ообото р|зномшт!тн| ласощ! для л!сов:о< тварин:
моркву' катусц' щохи в!воа, а !!я 14ао - бщерброди, р|зн| фрукти та овоч|. 3азвичай
!здила з н€1ми кохана [олстка, яка завжди оп1чва.тлася шгното. _{,к чудово було на
га.'1явинах в л1с1, повн|о( кв|т1в | глтах|в! Фообдиво рад|ла чмедним удодам з

чдовими тубами. }у1ен| подоба.ттооя опостер|гати за [х птапленяталли, см|птними
жовтими щ|хнастик{!ми' з ду)ке 1цирокими дзьобикадли. 9 них була однак велика
вада' д),ке нещ>иемний запах, який ,мабуть, е !х захистом в1д вороЁв.

} л|о| було багато сивоворонок з гарним барвистим ш|р'ям, дятл!в' ]волг!в !

багатьох 1нштос птах!в; велика кйьЁсть б!лок _ йшов1рно, тощ/' що в ц|й частин|
л1оу рооли л|т:инов| 1дубов| дерева. 1!1ен! подобал ооя д|1в||тися, як вони стрибатоть з

дерева на дерево з неймов|рното спритн1стло. Багато радост| цриносила зусщ|н !з
зйцем | прекраснтатли сарн€!ми.

Батько був знаптенитим мис]1ивцем' присщасно лпобив пол1оват{1{'т' :ш1е

одночасно дуясе дбав про зв|ртлтту 1 оточив !] дбйливото оп|кото. Б|н м!г !м|тувати
голоси деяких тварин т: птах1в. Б1н вчив нас' як поводити оебе в л|о1, щоб не ]ш{кати
тварин.

1м1о| брати \ я, мтт вхе не могли всцпити в контакт з деякими л|оовими
тварин€}ми. Ёаприкгтад, заець' почувтпи напт1 голоои' хоч | боявся п1д|йти, ш1е |{е

вт|кав. €тавав д5г:ке близько стовп!тиком 1 текав, коли я кину йотшу моркви або
кащ.оти. Ёайб1льтп одом€ш1тни.]1ися щи |ясаки: яому т1льки три' я не зн{!{о' €ш1е це щ1о
приб|га.тто до нас. 8исрали врький н|с, квапливо з'!да.тти все що ми !м давали _
особливо лпобили яблука. €арни тако>к приб|га.тли на на|ц голоо (тотири оамки |

козел), .ш1е до рук 6оялиоя п|д1йти. 1у1и за.ттитша.тли |м моркву | буряк.
Ёа деяктос л|оових гш1явин€}х ое]1янам було дозволено випасати коней.

Ёйчаст|пле вл|тку т{тос коней пасли д|ти з натпого села. йи )кили з цими у велиЁй
згод1, а з деякими _ в дружб1. |!ам'ятало сп1льн| 1щи, оообливо улпоблену _ в
1нд1атпд|в. €|льсьЁ д|ти показувш1и на.1!1 таемнич] зат1ад14|{14 1 укритгя, н€}вчипи нас
ховатися в л1с|, пол1овати на тварин 1 ттд<о п1дходити до !х жител. Ёайб|льтце



проблем ми ма.]1и в тощ.' щоб пеРеконати ]х, що це незаконно ловити твФин в
пастки' в|1б'Фатп з гн1зд яй|\я, а тим бйьтпе щ>|бних птатцеттят. -{, пам'ята]о, що ли1||е
лелеки коРисцва.,тися пов€го}о. ф було табу: гн|здо лелеки у двор| приноои.,1о
щаотя.

8еоелощ| в л!с|, оообливо застряли в мо]й пам'ят1, тому що було в них щось
спонтанне: ст1льки емоц1й, оторприз1в | пригод. €|льсьЁ д!ти тасто пасли коней у
н1ннотиу, т1а]|и!|и багатгя, а восени пеш1и картотшк), яка' ока)ку я вам, була дптсе
смачнок). !!оправда пощита попелом' а.тле в1н надав !й оообливого смач. 3асщятта в
мо!й пам'ят1 одна з так!о( нотей, цроведених в л1с1 на вогниф. Фдлого разу я була
несправедливо покарана м€}мо1о. |{ровинилися 6ратп, а на мене впа:та п|дозра |

покарання. |!ам'ята.по, як знав|сн|ло вб1гла на кон}о|пн|о' скочила на 31ротч,
помтт{ш1а за Ёлька к!ломещ|в у л1с | схов€ш1ася серед сйьськ:ос д|тей. 8сто н|ч я
провела з ними. 3нйцтли мене лит||е на д>угий день. Ёа цей раз мене це покарапи за
втеч/, але па}1'ята]о розн|сувалттля довгого волоося' в яке вче!1ився р1зний
чортополох. !е було достаттт|м покар€}нням.

.|{|том для приготув€!ння варе11ня ни бульйону з м'яса' о'ццвала збудована в
са'щ/ кР(ня з в1!уРованими великими к€в€!нами. } т1 дн| робили велик! за\|ао|\ на всто
зитиу. |1ен1 були розм!щен| в сащг, щоб котли не займа-тли багато м!оця на щгхн1, а
щ|м того пригт)туван1!'т ]ж| на в1дкритому пов1щ| не так сильно втом]|1ов{ш1о.
8аренття пощ|бно було варити | пом!пувати протягом багатьох годин' а !нод1 це не
перерив€ш1ося нав|ть вноч!. А приготування бульйону, щось на зразок магЁ, т|льки
що з с€1мого м'яса ! овон|в, взагал| займа.тло дек|лька дн|в без перерви. його смак 1

як|оть були вудов|. }(ертвото т{1кого бульйотту ставала ц1ла коровц тобто гштоть 1

к1отки. 1акож додавалось дек1лька кур та 1нтш| види м'яса 1 овоч|в. 1о вое гоцвапооя
так довго' Фк поки р|дина не от€вапа цсток) | кори.птеволо, яч/ злива.'1и в глптбоке
блтодо, де маоа застиг€ш1а. 1верд! щуг1'1 могли збер1гатиоя ду)ке довго' та 6ули
омачним 1 дуясе полсивцим додатком до суп!в | соус1в.

.{,кось я захот!ла пригт)тувати об1д для .]1|льок' тому п|тпла на кухтпо з з1

отоРони дверцят у невдалий момент' коли вип{!в тцматок п€ш€}к)чого дерева. 8й
нього дивпим нином загор1лась ца мен| сукенка, а пот1м 1 волосся _ все було у вогн| !

Роб!тник' що цращов€в на ремонт| даху, п|дб1г до мене з в|щ>ом води | вилив '|{ на
мене. ||от1м я вц)ати.]1а св|дом1сть. !з розпов|д1 батьЁв | 1олечки я зна[о' що
серйозно обпечена пролеж€шта кйька м|ояц|в, зретштото тпр€1ми за-т|ип|и]1ись по
сьогодення.

3 оеми рок|в я навчилася читати ] путоати. |йтпадочись своето мйстерн1стто
запропонРала ово!м о1льським товаритц{!м по забавах, а там було щи д|внинки | два
х.]1опч1ики' що я !х навну. Баяса"тот1 погодилися. |{риходили до нао' 1 !нод| я йштта до
них. 1ак ми ще бйьтпе защ)и'|те.,1|ов€ш1и' доскон€ш1о поедну|очи науку | забави. |нод|
вла|штовув€ш1и соб1 >канров| вист€1ви теац)апьн1п( або 1нтпих сцен' тому що
переодягання вик.'|икш|о у нао велике задоволен1{'{. 1!1адда схвалтова.тта ц1 конт(!кти' а
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якогось Рок}, Ао моет радост|' на Р!здво влатттцв€ш1и спец1а-т!ь1ту Р|здвяку яли||ч'
запРоси.,1а о!льськ:о< д|тей' а такояс купи]1а подаРунки для них.

11 натп| близьк1 стосунки защ|пилиоь, а пот1м ст{|.пи початком таемного
н€вчання 1 взаемодопомоги в р|зних сицац!ях.

у |907 роц! ду:ке вФкко пере)|сила розстават{ня з мотми братапли.
|!1д 8артпаво1о на високощ/ р1вн| д1яла 1]|кола' облатцтована на манер

англ1йських. Фчо.тповав ]] ксьонз [ра.гтевоький. {е була г|мназй-1нтернат для
хлопчик1в з багатто( с|мей. Батьки вир!|пили в!ддати цди брат!в, то}'у що хот1ли,
щоб вони отримш1и осв|ц в польсьЁй ц1кол|.

1!1и були виховшл1 батькадли в сувор1й диоципл|н1. Ёезвалса:очи на достаток'
що нас оточув.в' муси]1и з дитинотва викощ.вати оапл| р|зн1 функц!!. '{о прис.туги
н€!м не дозво]1яли звертатися щубо. { пам|ята.}о один еп1зод: с'у)кив у нас ччером
|ван 1!1азур. 81н прагцовав ще у бабуо| з д|дуоем, а п|с.тля ощ)ужен11'! батьЁв п|тпов до
них. |||сля двадцяти п'яти роЁв роботи в1н ощимав т{!к звану курячу сл|поц 1 не м|г
уже цра1цовати кучером. 1!1|й батько дору{ив йошту зам|сть того трбоц про вс|х
щдових ко1{ей в отайн|, щ)о загальций порядок, }пРяж, 1т.д. Фдного разу я вб1гла на
стайнто 1 хот|ла взяти 1{ат::тадтщ' коня щ)иготовленого мен| для верхово| !зди. 1ван
безумовно мен1 цього 1{е дозволив. Фбурена показа-т|а йому язика 1 дул'о. Батько,
коли про те д1знався, узяв мене за руку' прив|в на господарський дв|р, покликав вс|х
щьох куяер|в 1 наказав мен| вибачитиоь перед старим 1ваном, та поц!тувати йому
руку.

$к я вдя+та батькам що навчили мене лтобити .тподей, повал(ати стартлптх |
прац]овати' щоб вшкити щи будь-яких оботавинах життя...

9|рйй аоп'о|щ| - 1(лроэ* спорщ-$9 бовьщсй
(фв эосзвншй в €шбц эо 7/ч['с7!|ь в !ювсплтл*!. 1в63 р)

7



|!о-справжньощ/ казково1о частинок) мого дитинства був будинок батьЁв
мого батька, визначн1п( д|ян|в дев'ятнадцятого стол1ття. Бабуоя, висока старенька'
ду)ке жвава' завжд4 акуратно одягнена _ у довйй, /щш(е 1пирок!й сп|дтптц| з
в!дпов|дно п1д1браним кольором. Ёа голов! мере:кивний щ.кавий он|пок, в торн1й з
мере)кивами венгерц|. 1!1ала свое утпоблене щ1сло з п!дставкото для н|г 1 црила
сигарети на д/я(е довгому мунд1штуку. Була весела, дгхе енерг!йна | владна, лтобила
гоотей 1 прийоми. Ёатом|сть д1д, тихий, споЁйнтй, на мо!й пам'ят! ще щохи ходив' а
част1тпе сид1в б!ля п|чки 1 курив щубку. йав р|зн| тулас|! кощ1 нас, д!тей, 1нод1

н{!повн}овш1и сщ€!хом' |нод| захогллен}!'тм' а |нод1 _ пРиносипи велике задоволення.
8!н тпобив }карти з бабуоето.

.(фсь з бабуоето )ки]1и в г\эловному па:лац|, а батьки з н€!^/|и в ментпощ/.
БуАинки розд|ляли ктумби чдц|в оточен| газонами. БуАинок бабус| 1 д1дгся був
великий старовтлтний особлтяк, побудований прапрад|дом Фаб|аттом 1{умановецьким
на м|сц1, де колись стояв з€1хисний запток, зруйнований п|д нас татарськ1?о( наб|г|в. {к
св1дтення того часу' запи1||ивоя т1льки п1дземний х|д, що розтяг!увся на деЁлька
к1ломещ|в. $ до6ре його пам'ята.то' то1иу що з франщгзом паном Боя, оп1куном мо!х
брат1в, неоднора:!ово по них ход|.!,1и. |{л ртвилпоя | митувштися п1дземелшлятл, де
л1оди хов€шися в1д татар. 8х1д був з н€}!шого п!двату, де л1том збер!гався л1д для
доматттнього викориотання. Фто>к з того п|дващ веде вузький коридор п1д землето,
викопаний досить глибоко. 3асновштий пав)динням, темний, п1дтримуваний нерез
певн1 1нтервали товотими балкадли. 9ерез кожн| деЁлька щок|в були вбит| у ст|ну
довг| зал|зн1 гаки' на яких мабщь вис1ли факели, щоб осв1т]повати 

'|ш1лх. 
|!|дземний

перех|д в|в до дооить велико| печери, зв1дщи да-тль:пе в р1зтштх н€!прямках розходипись
1нтш! ходи. ||етера була дооить низькок)' ймов!рно не бйьтце двох мещ|в висоток).
(телто п|дтримував щит з досок п1,щлертих п€ш1ями' €ш1е вх(е дот<е гнилий. )(оди, що
вели з печери 6улп оипьно потшкоджен! | в деяких м|оцл< за3а!|ився' 3на:о лилпень,
що в1н йштов в натщям19 р|яки ||1вденний Буг, приблизно щи версти в|д
1(рлановець. Бих1д ховався в великих л|сах, що тят[штсяся вздовж р1шси. 8игляд
п|дземе.ттля нага,щ/вав нам про нещаотя, як1 штуоило пере)кити в т! часи м|сцеве
населення. Ёа жа:ль, в оста:лн| роки мого перебранття в буАин|9 печера зав а]\илася.

1(уман|вц| ле)ка.т|и на ![орнопгу 1|ш1яху' на берез| р|тки 1кавка, притоки Буу.
Були колиското роду 1(умановецьких' успадковР.!лись в|д батька до сина' в]д 1539
року. 3асв|дчуе то надання коро;ш €иг1змунда Авцста, 1еодору (Федоров1)
!(умановецькотиу. 1(умановецьк| вецть св|й родов1д в1д дворян королеви -[дв|ги,
походять з гшлемен| половецьких ч.ман' як1 забрели п1д тиском монгол1в в
9горщину.

11рапрадй Фаб1адт (рлановецький розбудрав пом|стя, одночасно зв!в костьол
на чеоть овятого 1вона. Ёа прикордонн1 було лухе мало коотьол1в по оелах, в
основному в м|отах.

8 будинку бабус| | д!дуся була ц|кава система оп.ште1!т{'{, в той час в:ке
застар|ла. Ёа убог|м на л|си ||од1лл1 дерева з€1вх(ди ц|нувалися. 1(адд'яне вуг1л.ття як



па.,1иво' тод1 не викориотовувалося. зате була велика кйьк1сть цкурудзяно| 1

горохово| соломи. |!а.ттити соло1шу в Ёмнатах було немо>кливо, тощ/ цридумали
]нтлплй спос|б опа:лення: до невеликог\) црим|щент{'|' зв,!ного прищубковото,
доотав.]1я.,1и зв'язац/ в т1сн! снопи оолощ/ | спа.тпова.тли в спец1альних пенах. Були
викориотан1 дв| оиотеми: або в прищубков! були чотцри пен1, як| виходи.т1и до
р1знтог к|мнатах - |'а]Р[ли в колсн1й з н1п( ощемо, або, як у отаровинному особняц в
1(уман1вцях, велиттезний кам!н, в|д якого в1дходили к€}н€ш!и-димоходи приблизно за
п|вмеща в1д п|длоги | йшли уздовж ст|ни, що з'едщ/вала дв| к|мнати. [актатл тином,
|деа-т:ьно об|щ|валися одночаоно дв| Ёмнати. |{алитти безперервно вдень | внот|.
|!опй вибирали спец!{ш1ьно1о лопаткото з довго1о рг{кото. (ам!н був так
обла1цтований, що м1г одночасно об{щ1вати чотири Ёттцлати. фнщ будинщ/' тобто'
!дальня' каб|нет | Ёлька |нтших прим1щень, об1щ!в{!к)ться ощремими печ€!ми' де
опа]1|ова.'!и л|о. 1(р|м того щ)ов€1]!1и оп.шювали у верхн1й ваотин|, де були Ёмнати для
гостей. |1ен1 були обмащен| глиното | поб|лен!, кафелев| тод1 не 6уцралиоя, за
вин'гтком великоп{!нськ|0( булинк1в | палац!в. 1&м|н був т1льки в так зван|й ма-тт1й

в|тальн1.
&1алий салон пам'ята1о добре' поскььки на Р|здво )(ристове там стояла гарно

прищат||ена велитезна р|здвяна япинка. €т1ни к1мнати були пощит| темно-бордовим
матер!а-т:ом, похо)ким на парчу. Ёа одн|й з них вис1в килим рутно| роботи розтп:ат:й
хрестами.9 1831 роц1 тца6а6уся ра:}ом з двома дам€|^,'и ви|пивати його з дд\4кок)
по)кеРтвувати воясдев|, лсий поверне во]1|о ||ольщ!. !енща.ттьноло темок) того
амп1рного ки]1и1}{у був великий б1лий орел, який опирався на схрещен! прапори. Б1н
бр отонений колом з л€врового лиотя; також в чтках килима були пом|щен1
схрещен1 пр€|пори. 1||тщоке обрамленття з.!повнене гербалли вс|х воеводств Реч1
|!осполито| у в|дтов!дтптх кольорах. Ёа от1нах салону вис1ло багато родових
порщет1в.

Ёао, д1тей, з€|хоп]||ов€}ло | затаровувапо невелике прим1щення пору{ з
!дальнето, в якощ/ довкола щьох ст1н стоя.пи тпафи, а в них ящики' одн1 ментш|, друг|
бйьтш!, з| вставлеллптли в рамки картками з пояон1овапьними напиоами. Були т1 тшафи
повн1 всякого роду оолодощ!в, доматпн1х та ку11пених. Фрукти защ;щован!
дома111нього приготування. )(арактерними для ттос час1в були овон| смажен| в щгкр1:

г|овн1 оолодо1{18, дома1пн1х

серед н!о( нав!ть щона смородини на гйц|, смаясен| як одне ц1ле. 1акий в1ц варе1{н'|
збер1гався в банках - в цстому сироп| _ 1 втлсориотовувся д]|я прищаси десерт|в, яЁ
тод| були д)дке моднимп, а6о для торт!в ! пе]{ива. Раритетом були смал<ен| кв|ти
акац|1 воя г1лка з кв|ткото 1 отеблиното. {| сщави збер1галися в плоскто( ящиках'
перектладен1 опец1а-тльноло паперовок) серветко|о' щоб не пом'ялу|оя. €малсен1 акац1|
та ф|алки зусщ!налися р|дко, бо |х приготуванття пощебува-тло велико] вправност|.
1ак! тудеса, я бачпла т!льки в 6афс1 та д!дуоя. (в|ти акац1] обомаясен! в шляр|, так
звая! клща, часто под{!валось як десерт. Аля мене в|н був йякий, я не лтобила цто
сфш}, €ш1е' мож.1тиво, в дитинств1 я не зн€ш1аоя на кухн1?
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Фщ|м тих домалпн|х розкотпей в ящик€|х ле)к€}в щ)есовштий |ня<ир, п1доутпений
повн|стто | в зв'язках. 1(рй того кйька вид1в ф1н1к1в 1 родзинок, вс| види гор|х|в !
мигд€ш11о' останн1 використовува]!у1ся у велик|й Ёлькоот|, готувш1и з нтос орштадовий
суп. 8о| ц| дел1катеси були привезен| з Фдеои воза]![и' з€шря)кеними волами. -{,

папд'ятато цей вид щ€|нспорц' вози за"тц)я)кен| степовими волами кольору кави з
молоком' з вели[тезними рогами. 1[рлаки, тс}к зв€ш1и тих тподей, як| використову|очи
вози' постав]1я.]1и головним чином с1ль. Але вони також привозили в бочках смачний
винощад' м€|ндарини щубо присипалт| тироото' завдяки чому довпо | добре
збер|гаглу\ся.

3а життя 6абуо| й д!щ;ся було прийнято, що вс! ми щое щодня цриходипи на
ц| смакування, як1 моя бафся, с||дхпу| в щ|сл|, розд!ляла разом з 1т1ар!со
Бялковськото' свое1о у.тпобленоло ощ/жницек). Фскйьки пан1 1т1арй вйа.гта
гардеробом | досить спр{!вно оп|куваттася ус1ма ба6усиними придворними дам{!ми'
незва}!(а}очи на св]й похилий в|к.

|Бё ваф о о; спарт9$9 бо о съф - ба бця ! ё йьщ авпч|щ|
]1юлллнф 1872 р.

Фдного разу я стала св1дком незвичайно| под1|: моя бабуся, йдуни з пшт|
&1ар|ето пройдното к1мнатото _ з'еднува-тла вона опш1ьнто д|дгся з невелико|о
к|мнатото в яЁй поот|йно ск.'1адали велиЁ | мал| ящики д.гтя збер1гандл.:п оАягу _
побачила переб|гшоту митшу. .{,к п'ятнадцятир|тна д|внина одним стрибком скочила
на сщин1о' вицгку}очи: <Ф1о.тш:|' спаси мене!1!1иш:а, митша!>> 3витайно, я сказа.]1а
батькапт | братам про спортивн| подвт.ги 6а6ус|.

3гадала сщинк) | хочг пояснити ш!я чого вони використовув€ш1иоя. Фто>к в тпо<

збер1га.тлися розклладен1 сукн1, кохсну прищив€!в тонкий батист 1 вони н|коли не були
з1м'ят1. 111афи використовув€1лися вик,почно для збер|гання б1лизни, яка
перекпад€ш1ась кртл<|тними м!тцеш<адди р|знтл< аромат1в дух1в, еф!рних маоел' щав _
з{1пежно в|д ц1лей, д!я як'4х ц! рет1 використовувш1иоя.
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1!е одним ц1кавим звичаем мо!х ба6уся | д1дуся бр спос|б ро6ити покупки.
Ёе знато, чи започатч/ва.тта його 6а6уся, чтт в|н появився ще ран|тпе. 81н полтягав у
тощ.' що щут Раа,14 на р|к пооила.]1иоь два а6о три вози до летичева, м1ота

розта|пованого за щидцять миль' а щтець, звичйно еврей (тод| тйьки евре|
зйма-т|иоя торЁвлето) ладнував на них заддовлений товар 1 прицровод)|(€в до
1(умановець. 8 к!мнат|, спец1а.ттьно признавен| для ц1е| мети були отоли 1 на них
розк;1адали весь привезетпай товар" 1-{е була велика под|я в маетщ/' так як поч.пки
робилпоя не тйьки на пощеби п;сподар|в, апе й цтя во|е| спухсби. 1овщ бр
во1лякий' р1зноман|тн| цродукти' р|зн| види парфумер|!, к).хонного нач'1ння'
гооподароьких !нсщумент1в, а також блаватпий матер|а.гт на л!вре| для нолов|ного 1

ж1ночого персон€ш1у' а обслуги було без яисла. |!риродно' все о)кивапо в будтл*ц'
Адя полпиття чолов1чтос косттом1в при|з>кав щ.вець еврей з| сво!ми пом1щтиками |

свое|о мат]|инко}о.
€вре| - 111муль, Абрам та |нтш1 - це абоол:отно ун!кальн| типи. }{1хто з них не

!в, бо все приготов.'тено в н€шцощ/ дом[, було д.тт т т!их нёчисттлтд. 8они ]ли разом з
нами т1льки привозн1 оселедц| | хл|б'

1908 р!к в|1'1вився для надто] родини дуже вФкким | сумт*пм. €ерйозно
захзорйа 6а6уся, } пе! був рак' але до останнй дн|в свого )киття зш1и|п€штася

спок1йното, про все падл'ятала. $' 6ула.э бабуоето до самого ост€!ннього моменц;
олагословила та нащ/тствРа;ца приоутн1х' поверщ/лася до мене 1 щимадочи за руку'
сказала: <<11[ановт*а Р|п6ерй6[ц'",(так вона |{азутвы1а мене), будь см|ливоло>> А|д сид|в
весь чао у кр1ол| поруч з нами. €тщп|а,.Б|дяувалояи, що зб|гатоть останн1 хвипини
життя бабуо|' встав' хот|в й!д|йти, та сп|ткщгцся],! 

'пав. 
Б1долаха зл{!мав ноц на

стегн| | ощимав оильнийтпок. ||ротягом Фьох тижн|в п|оля цього траг1тного дня д!д
не приймати ц1яко| |хс1, пощоху пив най,]реацвав вик.гпочно на допомоц мое] мадди.
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9 тотиу яс роц| в нервн| нао настиг ще один сщатлптий удар: смерть мого брата
3игмунда. |[отонр у р|нц| Б|сла, рятуочи друга. !я аварй торкщ/лася не т|льки
налпо| с1м']: щи х.]1опчика пото1тули одночас.но - де отапооя п1д нао тшкйьно?
екокурс|!. -{к я ул<е згад/в€шта' мо! брати вчплу1,оя в ттткол| священика [ралевоького. 8
к|нц| навталь1{ого роч була оргалт!зов€ш{а процлянка на катер| по р1вц1 8|сла: б1ля
||лоцька роз|щалаоя ця щагед!я.

ц1 отра1шн| под1| глибоко закарбува[!ися в мо!й пам'ят|, хоча я тод| була
десятир!нним д|втиськом. 8се це д)оке тцокув{ш1о мене. 1!1ама - будути глибоко
в1рутотоло ]1тодинок) _ в1дда-тлась на волк) Боя<у. 3ттикла !1 м:.птула весел|сть,
залит||илась т!льки велика доброта. 8она порва.тла з уо1м товариством' присвятив1||и
себе члена:и с|м'|, напл д|тям | робот1 для .тподей. Ёеола допомоц' кощ/ тйьки могла.
Батько зл€|мався повн1стто. Бир|тшено було здати (уман|вц! в оренд. | на пару рок|в
ви|хати. Фднак п1д в|ш1ивом м€}ми' зд{!вт||и пр€|кти[!но вое пану 3а-тлеськощг, з{ш1и|ци.'1и

ооб1 п'ятдесят деоятиц земл1 | весь оад. 0бумовили в договор| моэклив|оть скоротити
сщок оренди, що | ота-ттося через р1к. ||ротягом деЁлькох м|сяц|в, напт будинок бР
п1дв1тпений, н!би у вачцм|, нав1ть ми, д|ти, врая<ен| неначе хви]1ями на мйин1,
в|д.ува-тли себе лишлн1ми, непощ|бними. Ёа п'ять рок1в стартший в1д мене 1адз|о,
ду)ке чутливий | дел|катт*тй, отонив мене великок) оп!кото, н€!магалочись зам1нити
батьк|в.

]"втпорщ э 6раопол !1!йзь в флаозь|1я419овр.
} т| ваясЁ часи п|оля щаг!нно| загибел! 3игмунда з|щав п1зн!тпе велич роль

(азимир .11лотославоький, яктй бр утителем | вихователем у :пкол| священика
[ра-тлевського. Б1н пощэулсився з мо!ми батькадди та тщов!в пару л1тн!х кшт1кулярнто<
м|ояц1в в 1908 роц| в (уман|вцях. 1а дрркба щив€шта до к|нця його )киття.

11а6ли>кавоя новий навчальний р1к: батьки в|!'{ви]!ут немащ сищг вол1,
вир1тшивтши н€1пр€вити 1адз1о в |пколу священика [ра.ттевського. [им бйьтпе, що
брат бр ф|зитно слабким | мав серйозний порок серця. 3рештото, батьки зважи.]1иоь
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на ро}туку. 8|д'|зд 1адз|о | для мене прин|о багато Ёрких хвилин. {утсе бояттаоя 1

иого втратити.
Батьки вир1тпили розпоча]|и

робот|. Фсобливо мама 6ра;та в
систематична наука.

нове х{иття, присвятив1пи
н|й найактивн|тшу участь.

оебе щомадськ|й
|[очалтася | моя

$н!тао (уяатоювсъщ - л!'пц а3ш'1щр
%'аа [7:а+ш |&ярь4о1 19о1 р.

1!1ооо головнок) розрадок) в т| часи були улпоблен| 1(уман|вц1. ![и були вони
гарн1? {ля мене найщащ1: ко>кен 1]].}1ях' ко)кне дерево було мен| в|доме | щг:ке
близьке. €ело лежало частково на гшлоок|й поверхн!, частково на оеми пагорбах.
8далин| видло б|л| або забарвттен1 в цебесттттй кол|р хатинки в оточетпт] зелен1
ви1пнев|о( сад1в та кв!т|в. 3а 1(уман|вцями текла 1кавка, яка впадш1а в Буг; в ценщ!
оела' зупинене щеблето, 1|ш{роко розл1гоя рукотворн:й отавок. €ело було дг:ке
великим' 1пироко розк1ц€ш!е' на.тл|тувало в|о|м оотень с|мей. Близько половини його
населен1{'т були поляками' католик€1ми, ймов|рно вих1дц| з польських терен|в, на що
вк&}ук)ть пр|звища: БахновоьЁ, |(арп|нськ|, Беньовоьк|' 3ав|сьЁ, Фршлковськ|,
[олковськ] та 1нтп|. фуга тастина населент{я ст€1новили ущанц1 _ правоолавн|.

1(рлалт|вц| ле)к€ш1и в )1|теноькому пов|т| |1од|льсько| цберн1|, м|х< )(м|льником,
в|ддаленим на дев'ять к|ломещ1в' | )1етиневом, на ц)ид{ять. 3емл1, як | на всьому
|!од1.тшл|, ,щглсе родот|, так зван1 чорноземи. (л!мат нуАовий, континентальний. ||ори
року з точки зору кйькост1 опад|в 1 температури р{зноман|тн1: зима * он1жна |

холодна' дощова ос|нь, тепла веоца ! л1то _ дуже )карке.
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фааэ'ос*оп !шю в {члоло*йцяц

Ёавколо будинку розгорнувся великий красив14й парк' що охопл}овав двадцять
десятин' а т€}ко)к фруктовий сад площе1о в десять деоятин' заоновалтий батьком п1д
кер!вництвом ол€1ветного в той нас 8артпавського помолога )(озера, який
неоднора:!ово при|>кджав в 1(уман1вц|. |{арк був перео|катло дв1 стар! а.гле!, каттттанова
оточ.ва.,та весь пФк п1вколом а липова йт:лла посередин| до будгптку, доходила до
р1тки .(омаха' яка впад{ш1а в |кавч. !илп 6улп,щоке стар|, кйькасощ|тп|. Батько
значно роз!!!ирив 1 поглибив .{омаху в т|й чаотин1, що прот!кае нерез оад. 1актлтл
чином створив водойиище' гарно оздоблене ! в]дм!нне д!я ш|авання 1 купанття. |[арк
| сад були ду:ке добре продгман1 | розглланован1: велик| ску!г{ентш{ щав з р|зними
чагарниками, щупи дерев | маоа кв1т1в б!ля будтлтч. Ёад ставком тегллиця 1

ор{!нжерея повна кв|т|в, яЁ пост!йно прищ.1|ца'1и кйнати, а л]том веранду. }м1оя

малда обожтпова.тла кв1ти. 8ипиоува-тла з [оллалтд1| цибульки г|ацтлтт1в, ттольпан|в,
нарцис|в та л|л|й, а нас1ння з Франц!| в|д <!|1тпог|п>.

9 нао було два оад|вники. |{ертпий з н|оь укра!нець €ава, пр|звища не
па.1и'ятшо, а.гте добре бату гштенисц ф1цру темного бртонета з сивими сщонятли |

величезцими звиоа[очими чорними вуоами. \лций 1 розрлний, п'янит!5, !!ле д/)ке
хороп:ий профео|онал. фугпй, набагато молодттптй, !анпла |!етак, телс уща!нець,
бр маминим вихов.!нцем. (онщастував !з €авото ово]й втдглядом _ св1тлий блондллт
з товстощоким обличчям. 81н дглсе.тпобив свото профес!:о сад1вника, бр веоелим 1

црацьовитим.
Батьки створи.]1и в (рлан|вцл< атмооферу доброти, вмйи ладити з ]1юдьми з

р|зних веротв оуспйьства. Атмосфера ц€11цого будинку _ н€}повнет|а о1мейнтлтли

щадицйми, високим пащ1отизмом, пов€шо|о до лтодей прац1, абсол|отното чесн1отто
по в|днотпентпо до себе та 1нтлптх, в|д.ува.ттаоь в усьому. }м1и росли в ц!й атмосфер1.
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Бопьщ авпо|,щ|,ц'Фш1(уэтплтювсъща в 1889р. по 191ф.

Батьки були, можна так ск€|зати, п|онери соц!агльно| роботи в с1льськ|й
м|оцевоот|. йоя мапта орган!зована меди!|ну допомоц для всього села. Була на
пост|йношгу утрипгуванн1 6атьЁв медсестра-а|9|церка. .{, добре пам'ятало '{1 зва.тли
(атя 8айнберг, еврейка, дрке доброзиялива 1 беззав1тно в|дданна сво!й профео||. }
раз1 валско| хвороби, пРивози.]ти доктора з м1ста €тара 6и:лява. -{,кщо пац!ент
зн€[ходивоя у в€ркко]шу матер!а.тльному становиф то за нього плати]1и батьки.
€потатку л|карем був дрщ мого тата _ доктор 31г:"гунд 11[ух, батько на''то| кохано]
Ё{толпки, а п|оля його смерт1, доктор фкон (рлоковський. |{ожен день зр€!нку м€|ма

дав{ш1а поради | допомоц в опец1а.тльно обладнаному пртлтл1щенн| в садпб|, до ного |

мене поч€ш1а прщ.чати як т|льки мен| виповнилось дв€}надцять рок|в. 1т1алла була
црихильницек) гомеопати!лного л|тування. } т| дн| в Фдес| пр{шпов€в славетнтй

гомеопат доктор Буянос | мама п1дщишувшта з нтлтд знйомство. Ёа 1[ письмов|
црох{!нн'{, приоилав коноультац|| та л1ки.

Аухсе ва)кко було переконати селян, як вах{ливо дощигууватись г|г|ени, 1]{Ф

л|карл1каР при з€1хвор|ов€1ннях е н.|ищратт{ою 1 н€}инад1ин1тцок) ]1юдино|о. Б1ра се.]б{н у
замов',1янн'{ хвороб | знахар|в був наст1льки си.т1ьното' що переломити це було дуже

захвор}ованн'1х наикращо}о найнад|йн|штото Б|ра

скпадно. [х пощ1бно було перекотувати в необх|дност| застосувант{я п'явок 1балток.
3апапл'ятавоя один еп|зод: з лементом приб|гли .,1|оди до мами за допомого1о'

тому що ое.]1янин корчився в1д жахливого болто. Б1жить до хворого поцттгтва пшт1
(атя | що лс таке? €елят*тн тиждень отра)кдав боляттшд в живот1. €1м'я визвапа бабу
з}{ахаРч/' яка спочатку па.'1и]1а з!.ттля | димом обкртовала пац|ента, | коли це не
допомогло' вир|плили використовРати великий тлинянутй г0рцщк' як банц.
|1окла.тла його хворому на жив|т. 1 що яс? Бачум втягтув :пттуток! 3няти банку не
вд€ш1ося. Б|долаха стогнав в|д болпо. |{отр1бно було посудину розбити, €ште не

удар€|ми. 1{ат! прийшлла в голову 1дея просвердлити отв|р.|||о;тя ц1е| цроцедури
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б!долаху потр1бно були птвидко з.веоти в л|карнто, де доктор 111ух ледь вряцв{!в
йолшу життя.

се'оюла|ц1
Були й !ншл|, не мен1|| жах.]1ив| опоооби л|куванття. Фдного разу дали знати' що

в однощ| з 6уАинк1в >к!нка щ>отягом двох дн!в не може народити ддтттатту. 1{атя 1

мама знайт::тпа нещаону пород!лшлто виоя(лото на руках на балц| в с1тлях. ]1] чолов1к
дуп{ав' що таким нином будпь кращ1 потуги' що дозволить црискорити роди.

йоя мапла прик]|ад€ша сща|||енцо багато сил, прац| 1добро| вол| для боротьби з
забобонадди | нев|глаотвом. 1у1о] батьки створи.,1и свого роду диттлйл притулок для
д|тей нап|всир|т та сир!т, д|тей б!дтпгх оелян 1 бащак!в. )/ отаровинному особлляц, в
який батьтса не пере|ха-т:и п!оля омерт1 д|да, видйено дв| к|мнати в дитяч/.
||ртл<одили сто,щт 1 д1ти стар:пого в|чг з польських с|мей ! таемно вивч{ш1и по.,1ьоьч.
мову, рел|г|то | нав1ть польську 1отор1то.

3а царських часв| було заборонено вик.т1ад ату| польську мову. [им не мен1ш'
тпкола була духсе до6ре оргшл1зована. в !т робот1 пртймав €1ктивщ/ гласть
параф1яттьний свяп{еник .]1еон 3а-т:еський. |||д рел!Ёйним цриводом в|н навчив не
од}ту щупи д1теи читати 1 |1исати по-польськи' а стар1ц1о( з н1.п( _ польсько1 :сторт'[.

ф робота вимагала велико| в1ддан1ст! та црботи. Ба:кшочих було багато 1 уроки
д|тейодну польсько1 |стор|[.

проводились в деЁлькох м|сцл<. ф|т1 на ти}кдень д|ти пр:огодили в будинок де моя
мама |х навчала. 1{оли стала отар!цо1о - я тчийняв цк) роль. 3алтяття проводилися
тако)к в параф1| та два р€ви в тиждет|ь по нерз| в господах 1(арп|ноьких |

Беньовськто<.
& уясе згад).ва.т|ося' д|ти селян, як| з раннього в|ку щ)и'{телтов{ш1и з мамо1о

також прийма.]|и €!ктивщ/ у{асть в таемнощ. вченн!. Фсобливо самов1ддано
прац}овсши [афй Беньовська, 81кцся Бахновоька 1 €тас|к (арп|нський.

|{роведення тасмних урок!в полег1шув€ш1ося тим, що приставом' оф|ц|йним
чиновником царського ре)кищ/' була тод| дРке порядна л}одина' з пр1звищем
йасланн|ков. 81н знав про несанкц1онов{ш{е нсвч€}ння в (рлалт|вцях, а-тте в|в оебе
доброзинливо ! завжди поперед)к€!в про небезпеку нергово| перев1рки. 1од1 навнання
припиня]1ося до особливого розпорядя(енття. |!ристава щед)о винагоРодщ.вш:и мо!
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батьк:д. Але в|н н|коли не брав щошей, зате з рад1стто погодщв€воя на презент в
нацра_тльн1й форм1. Б1н зайлав високу пооад/ державн!й |ерарх!|, однак отри1шував
незначну зарплату. Ёе падд'ятшо зараз окйьки це було, !}пе зн€|}о' що окпад бр духе
окромним.

н| батьки, Ё! священик отець 3€}леський не м€}пи н|яких проблем у зв'язку з
таемним вченням. й!оцев|й п|п тако:к мовч€!в' тому що в|н пост!йцо брав велику
пенс]то в1д мо]х батьЁв. |1опадд пог{ш{о |]:патили' | морштьнотиу гтлан| вони стоя]1и
ду)ке низько' тому |х легко було купити за щотп| | горйц.

9к в!дносились уща!нськ1 оеляни в незаконного н{!вч{!н}{'{ польських д|тей?
й_т,т н|коли не мали н1 нйментцтл< проблем з |х бощ. Ёавпаки, багато хто з н1о(
волйи, щоб ]х д|ти ощима.гти осв|ц у нас' то1шу що р1вень рос|йсько| лпколи був
д/же низький, 1 д1ти отр|тмув€!'пи тадл м|н1ма-тльн1 зналтня. Бони навряд чи могли
читати по ск.'1адах | п1дписратись сво|м 1м'ям | гр|звищем.

йо! брати, перлп н}к вони п1шли в |пко'у у 8артшав|, мапи )дтите.,ш{ [ласко,
який п!дгоцвав !х з ус|х гщедмет1в до середньо| тцколи. 1епер я вже не пам'ятато,
ному в|н з€ш1и1пив нас | наттттлк щуз1в, атле в|н защим{1всц нас ще пару рок|в п1слш
в|д'|зду брат1в литше д]1я того' щоб навнити мене. 3на.то, ще мали м|оце яЁсь родтлтн!
неприемност1. )[' будь-якому випадку' в|н навчав мене 1911 роч 1 п1дготував до
пер!пого |спиц. [ако:к навч€ш1а мене н1мкеня, пшл| БьотхеР, як} я проото не
вищимув{!.па. Батьки п!зн|лпе розрахува.]1иоя з нек). Ёе знало, чощ/ моя м{!ма так
напо.]1ягла' щоб я вивтала н!мецьч мову. 8ивна.тла я також фран:црьку, то1шу що у
хлопц|в був пост|йний викладан фралтт1р, пан Боуц якого ми дуже ;поби.гти. .![

в|дтула полегк|сть п!сля в1д'!'здг н|мкен1.
1!1утщг з!знатися' чим я става.]1а стар|пе' тим мет|тце мен| хот1лося вчитиоя. 8се

б1льцте | бйьтпе мене ц|кавили кон|, собаки, по.,1|ован1!я' до як1о( мене батько д!йсно
заохо!ував 1 внив поводитися з| зброето, в1д того був духе горлий. Брав мене на
полк)в{!ння ! вводив у св|т пригод. |1о-перше м€ш1а малок€ш|1берну спортивну
гвинт|вц Франкота, але дуже скоро батько купив мен| легч фраттг1рьц
одпоотволц.,{убельтовку отимш1а' коли виповни]1ося чотирнадцять роЁв.
Ёайбйьтце лпобила по]т|овати з хортами' але про це я окаху п|зн1тце.

1!1утшу визнати' що не просто було пр;лтлирити науку 1з задоволенями' до яких
я звик.]1а ще м€ш1енько1о д,ттино1о. 9асто в мен1 все бунтувало. Фднак ми були
вихован1 у велик1й дисциг:л|н|, розпорядок дня бР укладений щйьно' 1 все повинно
було буги зроблено ч|тко в сщок. {кщо хот|ла гасати на конях або в1ддатиоя 1нтштм

розв€шам' я ма.'1а вотавати о тетверт!й р€!нч' але на дев'яц повинна була бути на
зан'!ттях. (р1м науки :шс|дьцо] повинна була навчитися вести дома1|!не
господаротво. ,{ухе того не лпобила, €ш1е м€!ма завжди мен1 повторяла: <с[кщо хочет||
бщи хоролпото ! справедливо1о господинето дому, повинна не т1льки в1ддавати
накази' а]|е й знати, як необх1дно виконати певну робоц ! скйьки тасу на не|
вищатити). ||рактичва-тлася на кухн| 1 в домашл!х заняттл(. 1]е було д/х(е нудно'
тощ/ чаото виника]тл непорозрл!ння 1 в1дтдовки. )1лобила робот рухливу' концретну'
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в|дпов!да]|ьну 1 тач в яЁй могла прояв]1яти 1н1ц1ативу. Бабагато б1льтпе ц!казила
мене робота на батьков|й ферм1. 1ам з€в)1(ди було щось нове: то народиться ло1ца' то
знов прибули мал| хорти або гонт1, то в']1а|||тов),валооя по.,1|ован1!'|' то знову л|верант
(так зва-тли евре!'в, що тоРували к|ньми), цриводив з€1мовлених дтя тетв1рки коней. А
ви|здки верхов1?о( коней !{и щ)ивчення молод1{х до упраяс| _ ск]льки було просто
ц|кавих заход1в! Ёе кал<унц ы|(е щ)о вс1ляЁ спр{}ви' пов'язан| з г0оподарством _
щвання коней, годгвати !х або тищенття. 1 нудеса в сара!: дв! стар| каРети' ще бабус|
й д!4гся, яЁ у;ке були ли:пе пам'яттто про давн1 таси, | в яких на:и зр1дка дозво.,1я.'|и
гратися. 1о було набагато ц|кав1тше, н}к приготування }к|, |!|иття' не кащд{и вже про
зубр|нття франщвько| щаллатики!

Бир1тпили вйвйати 1адз1о на Р]здво | провести з ним свята у Бщтпав|. 1м11элс

свят{!ми в |1ольщ| | свята"ттлтт на воьот!{у простор| рос1йсько| 1мпер!| до яко| ув|йт:шти
земл1 колитпньо| Реч1 |[осполито| була р!зниця в щинадцять дн|в.ф по|здка
започаткув€}па велик1 перем1ни в м х{итг!!внатшомудом|.

(ттюятпь зя|за: }1аоаа т@яааовсът19 !т[йцаз г9:*алтовсът9сф$,н 1 сф&4 34мФц|
(айаотоэь:/н;:та т9саатооващь {мрт::аоа 19 1 1р.

Був 1911 р1к. Батьки вир1т:плли, що на л|тн|х кшт|цлах ми повинн| мати
молодйне товариотво. €та.т:ося так, що в тпкол1 священика [ралевського н!вчався
по.,1як з Алтерики, у в1ц1 мого братц 9н 3а:леський. Б!н при|хав до |[ольщ| |з своето
сесщо}о 3осето. [х батьки, як| були зшщпен| у 1905 роц| т1кати за меж1 Рос|] 1

оселитиоя в Америц1, прапц/ли' щоб д!ти п1зна.тли |{ольпц/, добре оволод1ли р!дното
мовото, тощ. вони поолсш|и й на щи роки до Барлпави. йо? близьЁ зац1кавилися цим
фактом 1 запрооив !х обох на в1дпонинок в 1(рлан1вц1. 3 тих п|р во1 л1тн! та зимов1
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кан!чли вони цровод.1ли р€вом з на^ли. €формовшта в молодоот1 велика щ>у:кба
щива-тла багато рок|в.

Ёа додаток 3ося | [н 3штесьЁ, яЁ влилися в нацу о|м'ло, мама хот|ла, щоб у
мене були подруги з| тпколи | з того к.'1асу' до якого меце в|ддава-т|и. |{ан| Рачковська
ра:!ом з моето п|зн|1цо|о )д{ителькок)' панок) 8шцото |(оггутовськото, вибрали мен| за
подруц .]1тосто 1||онборн' доч|$/ дцректоРа заво.щ/ в княз1в )1лобомирських з
1(руштни. Батьки .}1тос1, познайомив111ись з мо|ми, з рад|сто погоди]1иоя на [[ при!'зд
в |(уман|вц1 на в|дпонинок. Ёа тих кан|члах .}1тося статла моело нйщап1ото
подругото' хоиа 1дуэке р!знились цаттт| !ц19р99ц.

)11тн| кан!кули а тако)к вс| 1нтп1 свята були завжди гом!тшливо в веоело. 1(оло
молод|'( .тподей пРодов)кув€!по зростати. Б шсол| коьондза [ралевоького н€вчапооь
к1лька мо]х чзен1в: !1к 1 1|на !(лснинсьЁ, !(аз|к Бужиноький, 1{упруо !ланин; кр|м
того щ:уз| мого брата _ |(аз1к йлтл:ароький 1 |{автто !{ерв1нський. Бс1 вони побра.тли
в !(рлан|вцл<.

|||с.ття ттл< перт]]|о( гом|тлливих вакао1й зда.]1ося, що повоякдентля буде с|рим !
нудцим' апе цього не ст€штося. €кйьки всього в1дбувалося коясен день! 9 нав|ть не
зн€1|о з чого почати.

|1ольов| ф|льварков| роб|тники, а такох{' за деяким винятком' дома1шня
прис'уга )кипи в оел! | прто<одили ли11|е вдень црацк)вати. \тя прио.тгуги була ощема
чп(арка, яка гоц/в€ш1а ]:ку в так звш*!й пекарн1. ,{о того ж, за укра!нським зви!лаем'
готували не на п.тптт1, а в хл|бн|й пен1. [оршщки мали опефа.гльну фортиу: вони були
злегка зв)окен| внизу.8став'ттятли :х 1 зн!мали з доцомопок) довгого' досить м!:щого !
великого кия' що зак!нч).вався затл1знтлтл ухватом.

Ранковий прийом !яс{ бр основним | називався об1дом. 81н оклладався |з суту,
найчаст|тпе зналденитий уща|нський борщ, приготовлений з{!вя(ди на 1укров1о(
бряках, або не ментц знаменитий росольник (суп з кватпених ог!рЁв), або з горохом
суп кащ/отняк. Ёа д>уге подавали вареники з п1пени}|ного боротпна пер|цого сорт з
сиром чи терто|о карто11пе}о' цото полит1 жареним сш1ом; чаоом зам|сть нього
полив€ш1и сметано}о чи колоцд(о|о (смажене молоко зм1тпане з1 сметаното), було
кпасно. Або папштутпки з часниковим ооусом 1 оа.тлом з! тшкваркалтпл або локлшица з
сцром' картоплян1 оладки.8се, вктпоншочи, оу[!и' завжди щещо приправ.т1яли са.]1ом.

Аругий прийом, так званий пощ.дник' ск]1адався з велико| стсабки )китнього
хл|6а з! 1цматком св!я<ого злегка п1дсоленого о€ш|а | молока; вл1тку подава]1и кисле
молоко. Бетеря була щет1м прийомом !:к|. ||одаватли перева)кно молоннтй оуп з
лок111инок)' !ти п|по|{ящ/ ка]шу' чи картотшпо' чи щечану кацц/' а до тог0 кисле
молоко або борщ з к€}|цето. 3винйно, п1д тас !ж! хл1б подав€ш1и без обмех<епь.

8экивали багато кащ/сти в р|знтос ощавах. } во!х були глинян| полив'ян| миоки
1 дерев'ян| лоя(ки. Ёйчаст|тпе одн1ето мискок) користовувалися щи-чотири особи.
1(льк!сть |й тако:к була не обмежепа.
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Ф|льварковим роб|тникам | тим, хто прац}овав на власних над|лах, с!м'|
приносили !'эку з дому в глицяних горпцаках-близн|ок!|х з дерев'яното щитцко|о.
ф:ке небагато, лип1е т|, хто жив неподал|к, ходили додо1шу на о6й.

|{риолуги в будинку було багато; !] кйьЁоть затлежа-тла в!д сти.т11о )киття.
Ёайва>клив1тцото особото серед кум{!новецьких придвор1лтх дам була економка.

8она наг.ттядь]!а за коморо|о' чп(нето' молочарне|о та пта1ттником. йолонартля
пог.,1ин!!ла ду>ке багато чаоу' тощ. що ттлем|нна обора втлтлагала детш|ьного о|1иоу
молока в|д колсно| корови' д]т{ точного розрахунку в1дооточ х<иру.

Аругото за зна*тм|стто була посада прачки - !] займалла 1!1арцел1на, полька'
мила л]одина. ,,{ивуваллась п вм!нн}о гладити тверд| нолов|ч] ком|ри' а такождух(е мила ]1|одина. дивув{1лась 11 вм1нт{ю гладити тверд1 чолов1ч1 ком1Ри' а також

р|зн| оборки | мережива. фтя праоранця викориотовув€ш|и декйька вид|в прасок.
|{ранка повинна була вм1ти все випрасувати' випрати' вису!пити без всякто< х|м1чних
добавок.

|{око|вка прибира.гта вс1 к1мнати в будинц на:п| ! на!пих батьк|в, вшлну |

допомогти в пральн!.
Була тако>к ч.харка' яка гоцвш1а 1>ку для прац|вник|в. 1(р|м того, як я

пам'ятшо, там були щи д|внини в обов'язки як1о( входило год/вання птиц1 та
свиней' дотння кор|в' а також допомога в др|бних господарських роботах.

9олов1ки в1ддй складавоя з дворецького (лакея), який мав на допомоц двох
хлопчик1в (кухня була розтатпов€!на на зна.пт1й в|дотан1 в1д житлового булитпсу, так
що вое пощ1бно було пов1дом;тяти). [акей покривав от|л | подавав _ з€в)кди в б!лих
рукавичк€!х. ,{бав про зовн|х:пт|й вигляд стощ.' стежив за тим, що ср|бло завжди було
начищено (зазвитй викориотовув а]!у| д'1я очищення проойну через сито товчещ/
цегли або деревну зоту). .|1акей повинен був п1дщитиувати порядок 1 ниотоц в
!дальн1, в1тальн|, каб1нет1 батька, канцелщ|[, фойе, коридорах | к1мнатах для гостей.

3авжди вик.]1ик€ш1и у мене захо|ш1ення так зван1 лакейяики, два 6рата _ €емен |

€тас|к, щасив1 хлопц|, весел|, вм1л|. & чудово воци натира]1и п1длогу _ зав'кди
босон1хс, щ|тка без пао|в. !е була сразястя ащобатика. Ёезважа.точи на
спортивн1оть, км|ттптв|сть' я не могла досягти т{!к1о( навит{ок. Фбое Ау;ке опритн1,
тяттущ|, пос.туяст:ив1. €па.тли в комор|, де д]1я них були зроблен| особлив1 н|цл|.

€толова 6ула досить велико}о к|мнатото з вбудованими штафами | зрулното
кухне1о. €н1дадток дворецький нащивав зазвичай в столов]. } роки мого дитинства
дворецьким був €тефан. Ёе пам'ятато гщ|звища, а-тле в|н був ровесником батька, його
сщ|лок ще з к€1в.ш1ер|йоьких час1в. 81н мав у сел1 св|й будинок ! с|м'то. (оли в1н у>ке
не м|г пршцовати на його м|оце прийтпов €тан!олав 9ерний, уродя(енець }(рлан1вець
_ винятково тчштлпй зовн|, ставний, пристойний | до6рлй, добрий чолов|к.

1(ухарем був 1!1икита ' чоръ|ий як циган, в|дм|нний фах|вець' а.тте п'яниця . для
допомоги мав кухарчука.

Б|д 1913 року пра1цова.]1о у !{ас три кучера: головний цнер, €авицький, був до
пос'!уг батьк|в, в ооновному тата' то1|{у що м€!ма р1дко ви|ждяса.тта. |[1д своело оп1кото
мав тетв1рку запряжних коней 1 двох д'|я верхово| ':'зди та зд!йотповав загальний
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н{г]1яд над стйне|о. Аруггй кон|ох' йош<о, дивився за к|ньми мого брата 1адз|о -
парото ви!'зднтос ! верховим арабським скакуном |римасото. йол:псо тако)к стеж1.{в за
нетв|ркото коней, т€!к званих розг|ннтос, як! не ущишув€ш1ися в т1дов|й стйн!, а-тле

викориотовув€ш1ися як запаон1, якщо були гост! або молодь п1д тао кан|кул. -{, також
м{ша свого кучера. }йм бр &др1йко, в|рнгй дрщ 1 добрий праш1вник, .тпобитель
коней. )[' чотцрнадцять рок|в мала у овое||1у розпоряджен| нотири кобили, так звана
балацльоька тетв|рка з бринко:о до них' верховог0 ко1{я' ка]птанч/.

,{о пост|йно! олркби пощ|бно зарахРати т€|кож псарн1о, кощу зймала вся
батькова миодивська свора. Б \9\2-|9|7 роки завжди було приблизно двад]1ять -
два'щ{ять п'ять гончих ообак { десять-дв{}надцять борзтос перев|рених | |деа_тльних дтля
пол}овання. Ёа додаток до н]о( щщенята 1 молодняк, з як|.о( _ п|сля випробувань -
за.]1и|ц€ш1ися нйкршц1, а 1нпт| продавалиоь або йшли тла обм!н. [ончло< в основному
тримш1и в лс}н1цог€|х на стайт|, в так зван|й житлов1й Ёт"птат|, оок|льки деяк| з нтос
були дгясе зл|. Борз| ходили на вол1, за винятком ттос небагатьох' хто .тпобив

уд€}ватися до по.,повання без пшасливця. 1урбота про поарн1о вим.гала нема.тло|

роботи. ,{оглядаталл надех(€што щ)игоцвати дпя них у опец!альних котл€1х харч,вання
(зварити в|вс*ту кшшу | додати _ в з{|.пежноот1 в1д породи та розмф ообаки - б|лпай

сир | м'яоо), годувати 1ущимати собак, п!дщищ/вати спорядження в чистот|. 1акллтл

чином' ц| функц!| м1г викоцрати т1льки лтобитель собак | полтовалтття.
|[оар Фкоон мав д|я допомоги х.]1опчика' так званого до!'здя<атоного, який

повинен був Аосконало ]'здити на кон1 ! щимати борзих на пов1дду п|д тас
пол}овання.

в пом|ст! не було булинк!в для батрак|в. |х набир а{|и з суо1дн1х с|л, | вони
жили в сво]х хатинах. Фщишува.гти зароб!тну плату що1||има та нач4)о11латото. Ёа
нто< був покладений обов,язок рецлщних н|чнто< черцвань' ,{о категор||
пращ1вник1в, яким вид|.ттявся спуясбовий будинок з городом' в|дносились коваль'
мехшл|к, отельмах' сад|вник | стартшого кунер. фля роботи в пол! | саду нймали в
сезон роб1тниЁв, виттлачпоти !й зароб1тну плату щод{я, а п1д нас }книв чи викотщ|
часто використовРа.}|ася вцряд{а оистема отштати.

|{рислуга у 1(умал1вцлс носили вп1тч темно-син| куртки з ср1бниттша

цдзиками | шталти, заправттен| в чоботи. 1йьки чнер батьЁв вл1тку, для
спец1а.тльнто< ви!ф1в, над|вав одяг з темно-оиньо!о 1 бйото с1щгами 1каттткет кожаним
козщ)ком. 8зимку чолов|ки носи.т1и теглл1 ко>кул:пс:.т' в!!"]1янки на ног{|х' або войлочн|
чоботи обтптлт| ттп<1рото. 1{оотомом д]тя захисц в!д морозу, яумй на ||одйл1 взимц
був понаоти ,щ/)ке госщим, була бурка з кап}отцоном, з бризентово|, щубо| тк€1нини.
3акр1гл;повавоя 1пироким поясом 1з тпк|ри. Ёа голову над|ва.тли тепл! хущян1 1папки.

|1равото рукок) батька був керулонтй, паът Бетщовский. Б р1льнинотшу
гооподарств| ! тваринництв| працловав т{}коя( економ' цриказчик або наглядача.

€тайн| в 1(умалт|вця:< завя(д.1 були ретельно прибран|. Батько дгже дбав про
лад | порядок: на т€}к званому дужопц току ко}кен в|з мав свое м!оце. €тйня робота,
воловня' зерносховище' чзня' тштельматпн'| _ все зн€!ходи.]|ося да.,1еко вц дому' на
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половцощ/ току. стйня ви!ъдна (:цщова)' каретна 1 прштегл1 до }{их кобиляча
род1лка, а т€1ко)к стйття для кобил з жеребцлтли отар1]|ими | молодих коней, д]!я як|1х
вони були вттатцтовалт| б|гов1 отйн1 | обора _ утвор|ов€ш1и лругий т1к, розтатттовантй
набагато блшкче до будинку, вя(е в саду.

1(он! ви!здн|, верхов!, робон| 6ули перева}кно власного поводу. у нас було
к|лька дуже хоро1||их англоарабських кобил | два хсеребця _ один нистощовлпай
арабський, друглай _ алтгл!сць. { б не н€вв{ш1а те погол|в'я плем|ннташл, хоч батько
достав'тяв щороку для поповненття в!д п'яти до восьми коней _ це було отар{!нне

розведент{я' €ш1е аматорське.
9 возовн1, досить велик|й, стоя.,1и в глибин1 два црищриттос бризентами

дфсев1 карети' як| б|льше не викориотовув€ш1ися. !, пам'ятато |х добре, тому що
1нод! ми як д1ти щалиоя в них. Були то карети' в як[о( дфсь (умановськ:й, а в
основнощ. 6а6уся, |здили з д!тьми за кордони Рос||, на курорти 1(раков4 8|дня; не
раз розпов|дала вона н!!м про сво| подоро>к1 та вра)кення. 3а.тл|зничтле спощд1ент{'{ ще
т1льки зародлср€1лооя' тощ/ подорож в1дбулштася розставними к|ньми | потштовими,
та |нод! щив€ш1а протяпом декйькох тижн!в. Ёа опец1а.тьнт?п( по1птов1о( отанц|п<
м|ттяли коней 1 по|втци !хали да-т:1, нот1 проводяни в готе.,тя( (за'здах). 1(арета, якото
6абуся '|здила, була в1дпов|днтлтл нином сконощуйована для т€}ких по':'здок.
Фблпирний коргус мав розман!тне устатчв€1нття всередин1. €переду, |пиРока лава'
при необх|дност| витяцгвалаоя з-п!д козла 1утвор|ов€ш1а з ооновним сид|ннятл якби
л}кко, так що мояс|а було подорожувати з комфортом ле)качи. |!о боках було два
в|кна та двер1, а на б1чн| ст|нки п|д в!кнами висйи дв| орлки. Фдна з них мала
р|зноман|тн1 в|ддйення для отолового начиння' в |нтп!й м!стилися запаси
цродовольства. )/ задн!й чаоттлт] карети' передбанено м1сце для великого плоского
чемодану' прищ|пленого до спец|штьнло< гак|в. 1акий р1зновид карети називаеться
дорнеза. фуга карета була тако>к д/же велика' але м€ш|а зово|м |тптц консщукц!то.
|!ризнатена дтя зтлтлово! подорох|' 1, таким чином осняп1ена даке тцирокими
полозями' як в гренд)!(ол€!х' гладенькими, 1, що дивно' з€вжди легко робили .тпобий
поворот. 8середин1 дещо в|др|зттявся в1д карети на колес€!х. 9 не| не було лавки,
т1льки комфортне |11ироке сид1ння 1 спинки на пйв1отпт:< ремецях. |{ол оббитий
хутром в1вц|, в|домим як овчица' 1 так зробленй, |{о перед з{1верщ/тий | цим мо)кна
ущити ттоги. 1!1|сце ш!я |ш|оского сунд/ка знахо,щ1лось на д!!ху кФети. {| карети на
оанк€1х в на1п]п( краях були д0|(е цридатн1 щтя щива.тто| подоро:к|. 3тапли тут були
ду;ке сн1лсн| й холодн|.

€вого наоу батьки використоврали карец 1 двох повозок. |{ерлша велика' мала
внизу невелиЁ дверцята з прищ|плентатли сходинками' сперед/ лавку 1, звитйно,
великий фартух, якутй в раз| сит:ьного дощу защ|птповавоя виооко, а тод| вопа
перетвор!овалася 

'1а 
фургон, якщо в1дхилити з не| так званий кептурик. фща

повозка була набагато легтло| консщукц1!, з вузьким об1дком, без дверей ! невелик|й
в1дкидн1й лавц1 в передн1й частин|. .[1|хтар1 мапа щохи 1нтп1, кида:они б1льтце ов1тла,
т(}к як були розм|щен| вище. 8 обоз! батьЁв знаходивоя т{!кох( так звадий
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!!мериканець _ духе зручний зао!б пересРання з двома сид|1п{ями' вищ.|м сперед| 1

ни)кчим ззад1; два батьковтос мисливських птарабани д.ттл по]11овання без пру)кин'
один великий, мав щи лавки прищ|тшлентл< рем1тптями, а лругпй б1льтп короткий,
також на дро)кк€|х' бйь:п вузький 1нижтий, з двома сид|ннями. Була таколс пательн'|
(м|оцевтй р|зновид танспортнопо засобу), яка фактинно н{ш1е)к.!ла 1адз!о, €ше на
практиц1 цек) корис1ува.ттися вс|' 1!1о!й транспортом був ва>ккий возик, довгий, без
пру)киц' так звана бринка. 1!1ала вона зна}{но вахсчий н|хс звичн| в!зки обрук колеоа,
воередин| мо)кна було защ|пити дв1 лавки або одну в ценщ!. й1й ща"тлспорт
п|дходив дтля вс|х випадЁв: як в|згттта картка' д.т[я по.]1|ов€|ння чи цроц]ш{нок. ![отири
мо'й кобил, кох<на р|зно| маст1:сщоката, буланна з чорнок) щивок) 1 хвостом, брудна
ка||1танка з лиоинкото 1 темногн1да, а до топо ба:лагаху цйий дэкгщ упрак1.

Фкр|м повозок' карег' лпарабан1в у возовн| знаходи.,1иоь таколс ошт!. Б
(уман|вцях |х було, ймов|рно, знаттно бйьтце н1эк в ]нтдптх под1бних пом!отях, де
ощ!м нотирьох ви|здних саней стояло к|лька зроблених на з{!мовлення батька геть _
для по.||юв€!н1ш{ з гончими. 8они в1д:|зт*.шотьоя за стукцрото в1д |н:пих: вони були
б!льтлп:ми, мш1и .]1и1пе одне м|сце д.11я двох ос1б, а ощ|м того були видовхсен| 1

пощит| шпс|ряним фартухом, що доходив до сид|цня 1 щ|пився там. |[й фартухом
було накладено багато с1на, так що собаки могли комфортно лех(ати 1 чекати гонки
зайця чи тппсиц1.
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3ощм ба.лааульсъ1е!й фао{ т1.о^овш'!ш )0-)( стъ

%.!щевшй с71юРп1!3'!1!й эапряа - <<,ц'пеп1ьп|я)>.

]!айо 3 л1/1с7!|ч Боеёаоад1(7ва+штошщао в 1(ншшсщвцяц
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фазтпон в {ч:'слт*йця4

й1й куиер Анщ:|йко, духе доброзшаливий 1 ласкавий, доскон€ш1о управттяв 1

дбав про коней. 9 була так вихована' що вск) роботу б|ля коней, а сапле щ>ибирання,
под.в€}ння' нащ/в€!нт1я' запряга;|ня | о|дловку, повинна була оама викощгвати. 8се,
що пов'язано з к|ньми, було мо!м великим хоб1. .1, тпо6ила коней. \4а.тла' чесно
к:ркучи, дар обходитиоь з ними. €к1льки радост1 достав.,1я.'то мен| навчати |х р1знтл<
тпцк! &1оя тетв1рка | Ёещ розум|ти кожен м|й рух, олово. |[{д час трив€ш1их
проц.пянок в околицл( управляла з{!в}кди с€1м4 чи парок)' ни нетв|ркото. Бваясшта за
кратт{е сама }'здити на конях' бо була д),ке незш1е)|ша | сторонньо| допомоги не
пощебуватла.

|{ер|од дитинства
майбутне. 3ав)кди дав€!г{а

в1д

соб1
семи до дванадцяти рок|в зак]1ав фундамент на
раду у наступн1 роки. 9кщо т|льки могла, вирив€ш1ась

за ме>к| до1иу в сад, щоб мати перед собото проот1р ! свободг. Ёещ, штгло-арабоько|
пород.1' до того насу п|щ>1с | за_тлипптвоя мо!м конем. 81н був не тйьки щасивим' {!ле
й розк|тпт:ттм верховим конем. Ёе вагався перед л(однок) перетцкодото на 1|1]1яху.
|!одолати щ}ццять верот то др|бнинка| д.,1я мене 1 для нього. (он1 в нашотиу щш
були духе оипьними 1 пристосоватпами до ве]1иких простор1в.

3 п|р роч, найб1льтпе мабуть лтобила Ёнець л|та ! оо|нь. 3решгото ! зима була
краоивок) та принооила багато задоволення. Б цей пер|од, тобто близько 1910 роц,
коси.]1и зб1жяся кооами або оерпами. !у1огла годинами д!4вит!4ся на верени!цо косар!в,
як| р|вном|рно щ)осувалиоя, н|би по команд|, рохи згорбив!циоь над кооото. 9щи
було тшелест зясато| соломи що пада.]1а додолу р!вненько укпадено1о. А звук
заточ.вання коси? (оэкна вид{ва.т,а св1й тон, | во1 зливалиоя в одне гармон!йне ц|ле.
А кооар1 йтт:ли, десять, п'ятнадцять' один за одним' сп1тн1л1 | здавалося незворушн|.
3а ними йт:шли ж1нки 1 в'язалта сцогпа. 8они не могли зут1инитпся' нав1ть на мить
випрямитись' тощ/ що вщач€[}оть св1й ритм. 1!льки в пощ/день с1дшоть на
в1дпотинок, полудна}оть, 1нод| оп|вшоть. |[о перерв! знову приступа1оть до роботи.
]то6ила зап€!х ко)кного зб|жяся, р|зних щав ! рослин. |||д вет1р ттгРидко зводи.]1или
копи' що нараховували п'ятнадцять сноп1в, так звадт| п'ятнадцятки. |{от1м цриказчик'
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окак€в на кон!' п!драхРав окиьки ]1 встановлено. 9 м1сцях, де зб|жтся вилягло, його
можна було з!брати ли1це оерпами ! ц робоц викощв€ш1и вик}11очно ж1нки, зазвичай

кон|' п|драхував ск1льки

працк)к)чи в|д:ядно за оьомий чи восьт"ппй сн|п.
|{оява кооарки вик]1ик{!ло сенсац|то, апе використовРалася вона лит||е для

скоцц/вання ко1{1о1цини' яч вирошц|ва.]1и в маетку на значних тш1ощ€!х' не т]льки на
папц/, але 1 на зерно. Ёатом]сть црещасно зарекомендРа.тти себе яснивартот, як1
незабаром ст€шти |цщ)око використовув ытися' а п|зн|тше, ! онопов'яза.гтки. 8они
значно полеп!|и.,|и зб1р зерна. 8о1 т| новинки прийл:шти з &ерики, вцровад)кув€}лися
нерез ф1ртиу, яка зйма.ттаоя прод.п:кем с|льськогооподароько| техн1ки. €еред |нтших
були дв1 польоьЁ компан{|: (ова.тльоький-1рильський | Альфред [родоькгй _ у
8артпав|.

,{есь в к1тпд1 дев'ятнадцятого стол|ття почався техн|чний црощес в о1льоькощг
господщств!. |[оявлялися щораз нов1 удоскон€ш1ец1{'{ у вс|х областя:с, так1п(' як
молотарки' локомоб1л! (в ооновному англ1йськ|), о|вники (переважно несьЁ), птгщи
однокорщ/он| глибоко? ор€!нки' двокортуон| - для нег.,тибоко|, багатокорпусн1 _
використовува]\|\ся д{\я лущення (н|мецьЁ, в основнощ/ 1з заводг ''!епй[1''). €еляни
на н{1111и)( щ)аях почали переходити в|д оранки сохо|о до ора.!!ки плугами
однокоргусними. 8они не ма.]1и опори на колеса' 1 пощ|бно було так1 пщги м1цно
щимати за обидв| ручки, одночасно керу|очи конем | п'тугом. фй тип птгща бр
нафешлев:пий. йен| подоба-тлооя спостер!гати за боронуванням: кооок) л]н|ело йттшто
в1д десяти до п'ятнадцяти коней, пов'язаних м1я< соболо опец1альними уздечками'
кожен з них тяптув борону. |(расиве було видовище коли се.!1я}!ин' що сид1в на
пертцо1шу кон!, п|дходив до к|нця по]1я' з{вертав п1вколом, а Ёнь йтпов за конем'
борона за бороното, не зач|ттллощтсь одна за одту.

,{о впровад:кетптя с1вник|в, зерно на ф1льварц сйли врутну' ймлп ое.]тяци'
через 11лече у них були перекиггуг| торбини | р1вненько, немов по комалтд|, вис1вали
нао|ння щ)аво1о рукото. [то того не башав, той д1йсно не зрозум|е щасу ргтпи|нного
розкидання.

3овс1м по |нтпому окпада.}1и зб!ясжя в скирц на околицл(, н}к в 1]арств!
|[ольському. !айчаст1тце молотили зерно щ/же п1зно, а та|ш1ялося нав1ть, що якась
скирта дот1щвалась весни' тощ/ повинна була скттадена т€!ким чином' щоб нйка
в|хола або непогода це могла !] поттп<о.щтти. €нопи заш1адш1и р1вно, дгясе т|сно, ма.тли
подов)кещ/ фор.у, защуглен1 на обох к|нцях. |{окрива-тли й, якби д€1хом' ук.паденим
1з сноп1в колооками на зовн1, а на верх ктта.тли щубо! ооломи 1 щ>итиска.тли драгами.
3ймалиоя тим фах|вц!.

,{о о|льського населенця з трудом доходили техн|чн! 1тпловац|}, в основно1шу
через нестачу котцт|в. 8о1 молотили ц|пами, 1 зерна в1д плевел очи|щ/вали за
допомого1о ру|ного сита фетшета). 8орутши;ти нтлтли, в!тер вив!вав плевел' а
в!дценщова сила в1дд1ляла зерно в|д посльоду; зерцо пад€ш1о на рядно розстелене на
земл1.
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Б 1(уман|вцлс тйьки два з€|моя(них гооподар1в мали ма.тл| молотарки' що
привод4лиоь в рух Ёнсько1о оппо!о' шле обс.ттщовувалиоь в той час не к1ньми, а
коровами. 8 маетках Ёнсьч с|д'у такоя( викориотовувапи ли1пе дтля р!зшттля о!нки.
Ёатом1сть жито спец1а.тльно молоти]1и ц!пами, щоб ощтатлати довц, р|вну солощ/'
яка в'яза:лась у т1сн1 снопи' яЁ використовР€ш1иояся ш|я пощиття дах|в ! окирт |з
зб1жясям.

1епер я переход)ку до зовс1м !нтпо| тет'пт, а с€1ме опио звича!в ! щадиц|й, що
1сгува_тли за мо]х час1в в оадибах 1 пов'язан| з ними свята й 1ротиотоот|.

|[очнемо з того' як в!дзната.тти Р1здво [ооподне. Ёа €вяц ветерто багато
в1дправляли святкове богослу:к1ння зав)кди зг1дно устатловленого урочистого
рицац. ! кугках Ёмнати були поставлен1 снопи: од'н _ з хита, другий - з в|воа.
Ёа стол{ ле)кала бйа скатертина, а п1д не|о розк.т|адене тонке о!но, яке нагадува.]1о

цро народження )(риота в убог|й стйн1. Ёа скатертин! стояли коротко зр1зан! кв1ти в
цизьк'о(' опец1а:льних пооудит!ах р|зних форм; завжди 6уло т{акрито на одного
б1льпле, н1я< було гостей. }т11г раптом зав!тати неспод1ваний манщ>!внтлс. |!ооеред
стощ/ ле)кав щасивий отрудель, а на н|м оовячен| облатки. €в|тло з€|п€шених св|чок в
стоя!т1о( на отол! канде.ттябрах отвортов{ш1о оообливу атмосферу 1 додава.тло мить
чар1вност1.

8о1 були одшнен1 святково. Батьки заходили перт||ими' а пот|м ми, д|ти ! вс|
|нтп1 домонадц1. Батьки д1лили облатки м}к ус|м4 вк.,1|оч€|}очи хатнк) прис.тгуц.
|!от1м вс! с!дали за стй | смакрал:и традиц1йн1 сщави, як|о( повинно було бщи
дв€ш!адцять. ,{ва оупи на виб1р: мигдальний або тервоний борщ з пельме}!'!ми та
кни1пик€1ми. (ттттцптки т! були слабо др|жд:ков|, гштаск| 6улонки, ,щгже гухл1,
обра:илен| високим кантом з т1ста. .{о того всередин| ще зн€!ходи;тося легко
п1джарена, золотиста цибуля. |{|оля суп1в насцпним подавали отр€ши з риби: так
зван| кружа.гтьця (типове б.тподо для натттотт) щало), зроблен| з меленого шц.'п€!ка'
приправтлен| як м'яоо на котлети' формовшт| на к!цта.}1т щендельЁв або к1лець |

змащен1 ол|сто або маслом як свиняч1 в|дбивн|, фортшуеться у вигтляд| крендел|в або
к1лець; до щуя(алець подавшти терттй хр|н. 1(ароп в с|рому соус1 _ солоддий з
родзинк€!ми; фщт:пщова"тпай щгпак; суд€|к в ооуо1 з розто|штеного вер1пкового маола |

др!бно нар1зан1 яйця крщо; цйьний судак, прибраттттй цстим майонезом |
к:ш1ероами; омаясенрй короп 1 в1дварену картоп]|то' спефально розр1за-тли на маленьЁ
щльки; коРоп з€!печеттттй в ометадл!; лин в холодц| з ооуоом тартаР. 3 1ншшх сщав
була кутя (варена п1цениця з теРтим маком з медом | волоськими гор|хами або
мигда.ттем) ! компот 1з оухофрукг1в | |нтп1 прекрасн! дел|катеои. )/ р|здв*ту вечер|о
горйки н!коли не було, а тйьки б1л| вина.

1!1и, д1ти, не могли дочекатися Ёнця ветер| | вс| ншп| думки були з ялинколо |

тими неспод|ванкалли, що п1д нек) чека1оть. Батьки завжди перт||ими вотава'1и з-за
сто.ту 1 дал;а]1и взнати' що Р|здво зак|ттчилося. йаттта йцшта пер1шото' | за нето ми
входи]1и до в!та.гтьн| * задлкт*ен|й з ранку. Р1здвяна я.пинка сяга-тта майке до стел|,
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вбрана |щ,тттцдцц, црищаоами' сщ;чками, кольоровими св1пкалли, маленькими
ябщгтками, золотими та ср1бн:.пли волоськими гор|хами. &1_та во| стоя.'1и' разом з!
стух<бото 11{!вколо я.'1инки | сп!вш:и ко.,тядки п!д звуки рояля. |[от1м ма.п{а в|дхиляла
1пирмочку' за яко|о приховув{ш1ись подарунки' 1 по черз1 1х роздш1яла.

|||оля того, як отих{ш1и емоц|! подава:лп чай т т1стенка, особливо рулет з маком'
пряники 1 смачн! солодощ|.

Фск1льки коотьол був на м|сц!, в 12:00 ноч! ми виру1ц{ш1и п|тшки до оп!вн1чно]
меси. 1|льки л|тн1 лтоди | ма.тленьк| д|ти при!'экали на о€![{ях. {ител1 навколитшн|х с|л,
католики, бра.гли таколс особисц у{асть в мео|. Ёав1ть др|бна т|1 шгхта з 1еретппо;ля,
який знаходився за двс1надцять миль' святково одяптен|, з,]зжались до коотьолу на
оанл( запРя)кен!о( гарними к1ньми. фавда, це пщаф1яльне дворянотво не т{осило

щадиц1йну польсьц оде)ку' та вое ж 11 убор в!др!знявся в!д зага.ттьнов)к1{ваного.
9,ид|литпоя зретшто1о не ]титпе одягом' а-тле ! повед|нко1о наповненото г!дт1стло. €вято
Р|здва [ооподнього завхди було веселим.

Батоэщв; ч;нсрз э тзоюр|*л:а:лас тю6ац9пася:ла в Ф:лпас!вуя<
1акоя< весело цроводили Ёовий р|к, а-тте новор1ннтлс забав не вл{шптов).вш1и.

||риемним ур|зноман1тненням Ёового роч бР звичай ок.,|адан1{'{ побал<ань по
служб| ф1льварков|. Фурмани (кунери) з цщово| стайт! 1 контохи 1з фйьварково[
стйн|, цриводиди свой ултоблентос коней, найчаот|тпе пощитто( кольоровими
хустин{!ми' з голов€|ми прибраними в]нками з барвиотих кв!т1в 1 кольоровими
стр1тками, пере|1летеними з щивото ! холкото на верхн1й частин| голови 1

опадавтцими на обидв1 отороци в|д вух. |!астухи цриводили в основному молод1о(
телиць' тако)к щ)ищатцет{их кв1тами 1 сщ|нкапли. Ёав|ть д1вчата приноситли |нод1
|ндика, гелготав1пого немилосердно жах.]1иво.

Було багато смф та веселофв. 8о1 ми вит::|дувш1ися перед ганком, сп1вали
м|оцев1 приоп1вки | побалсшптя уктладен1 в коротких в!рлпах. 8 к1нц| в|зники ощ|ля;ти
по команд| з бич|в. ||от1м батько дцчв€}в | роздавав присщн1м приготован|
подарунки. 1ой веоелий ранок сцрияв добротшу настро}о на веоь день.

Ёа Бодохретщг у цравосл.вних був звичй свят2!ти воду у криницл(. Ёа той
день в 1(уман|вцл< випадав щ>еотольний пра:}ник. |[роцеой, очо.,пова.1!а священиком'
|з хоругвами ! стацями св'!тих' як1 несли на |ш1еч{!х, нащ)€1в.т1ялась до щиниц!. |{от|м
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во| й|пли на ставок | там в|дбува-тлися головн| урониотост1 _ насц.п€ш1о поовя!тент1я
зроблетптх з льоду хрест|в. |1от1м розпочин{ш1ися забази. |[о сепу йтттли переодягнен|,
поот]йно }карцвш1и 1 сп!ва.т:и м1сцевтос п|се}{ьок _ яких я' на )кш1ь' не пам'ятшо.

€еред переодягнен1о( був ведш1дь, весь опритно пощитий соломо!о доке т1сно
о!1летено1о в коси; коза: х.,1оп!тик н1с велич п€ш11дцо' що зак1нтралаоя голово1о
козла, зроблено}о з дерева 1 клаца:оволо писком; чорт з рога^{и 1 хвостом ! омерть:
х.'1о|г{ина в б1лотшу простцрад'т|' з чеРепом |з картону ! кооото в руц!.

8енором довго було чуги оп|в. 9щшнський народ по сво!й природ| досить
веоелий ! :побить п1он| на р1зн1 теттшт | мелод|] - в1д сентимента.]1ьних д)д/| до весел1о(
! живих п!сень.

Беликого ||осц д5гх<е сщого дощимувш1иоя. Б домах поводилиоя в п1ст зЁдно
1з костьол1вськими щ)иписашги. Ёатом|сть с|льське н€юелецня д!йсно (сох]1о)' а
значить не вжива.]1о в |>ку сало або сма-тлець, т|льки ол1то. [оловними сщавами були
п1оний суп ! картоп.ття з ооеледцем або таранькото' солоното | оутпеното рибото.
йо.пдли |х опотатщ в вод|' а пот1м готув€ш1и. Бтсива.тли багато крупи, кщтопл|' але
тйьки приправлену ол|е:о.

|1]д чао €щасного тих{ня' |ли т|льки один р{в в день. у 3елику оереду |

€щасну п'ятнищо в)кива.]|и 1цматок сухопо хл1ба та чатттч ча]о. Б|льш!оть, однак,
н1чого не 1ла в щ дн1.

|{асха вфначапася великото обхсерлив|стто. 3а два тшкн! до свята в)ке почш1и
п!дготовч. (лточниця | фрейлини мали на кухн| повно вояко| роботи. Фщ!м
пригоцв€|нн'{ р|зноман|ттттос м'яо|в, нйб|льтпе роботи црипада.т1о на вип1тц
пасхальних бабок, яЁ повинн1 були бщи дек1лькох тип|в: петунев|, ш:афранов1,
польов|, приготован1 на пару' 1 ц1ла маса мазурок. |1риготування бабок було щось
зовс1м 1нтце'н1ж зви(таит{а вип1чка т1ста.

Бабки вип1ка:ли у печах дтля хл|6а, як{ ма.тли па.]|енище з нап!вщугло}о арко1о.
Розпа.тлтова.тти щ)ова]!1и 1 патлили вогнище в передн1й чаоттлт|. (оли склеп1н1{'{ отавало
досить гарятлим' вст,в.]1яли форми з т|стом 1 закрива.гти отв|р в|дповйното заслонкото.
Форми дтя бабок були зроблен1 |з бляхи, м€ш1и виг.т1яд високого тщл!ндра в1д сорока
до п'ятдесятц санттатлещ!в. фя приготувантля т|ста спуцв!!ли спец|а.гтьн1 дерев'ян1
кваштт! (корита) зроблен| з одного 111матка товстог0 отовбура, уоередан1 стар{1нно
виэколобленого | згладясеного, а зовн! засщщаного. Були легк|, зрг{|{о чистилися ]

переносилися. ф| д!внини отоя.пи одна Ё€}впроти |ншо!, вбивали в корито копи
я€чних >ковтк|в, бйок в!дд!ляли в касщулто або мисц. 3а п|вгодтлти без перерви

руки розбива.тти десятки яець. (оли я(овтки починали щохи зц1|ц|ватися | б1л1ти,
к}1!очниця додава.,1а цукор ! д!втата знову п!вгодини збивали )ковтки з тцусром. ||от|м
до то] збито| маси сипш|и боротпно. ][' мене ск.,1{ш1ося вражен1{'{' що на коту жовтк|в
бра:ли близько двох фунт|в боротпна. 3нову ц|^ту годину м|тпа.тли. 8 Ёнц1 дод€в.ш1и

щ)1я(д)к1' то11лене масло' щось д]ш1 запаху 1 знову п1вгодини м1тц{ш1и т1сто.
|[от|м весь вм1от кватпн1 дуже стар€ш!но нащ)ив€}пи' отавили в те1ш1е м!оце |

десь через годину рооц/ ви]1ивш1и в добре змащену маслом фор.у до щетини !!'
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виооти. Б формах т!сто рооло дшт1. (оли вже добре п|д|йштто встав]1я.'1и у гаряту п!в.

Ёйб1льтпим мистецтвом було вийняти запече|ту бабку з форми! }кттада.тти ]х
на пощит! пощ)ив€}п{!ми подут||ки' а пот|м акуратно | дуже обереясно перевеРт€ш1и'
щоб охолотпт. фо остантпо д1ло викотува-тли д]1я топо' щоб униктгути незрулностей,
тому що т1сто було настйьк:.т дел!катним, що п|сля його витяптення з печ! могло
легко опаоти. |[роцес отворепня бабок був д!йсно спр€во|о не легко1о. ф| пари
д1внат пост1йно м1нядися. Бабки було славн1, а й прещаст*тй омак мощдь знати
т1льки тподи, як! неодноразово !ли щось под1бне. .{есятки Бабок н|хто до певного
часу т{е зач!пав.

Б1лки, лс1 за.!\у!\ла!1ися, використовув а!\|1ся д!тя втатл]чки т|ота з п1пенит|ного
боротшна з дод{!в{!нням цущу' )|шру 1 спец|й. 1о був у;поблетпай дел1катес прост1о(
людей' так звана паска (рос!йську паску з сиру в на1шому кра| не зна.гли).

йазурки були необх]дним дел|катесом пасхапьного ст|лу. 1аким чином'
ма:|урки корол|вськ|, циганоьЁ, хл!бн|, ангельськ|, Ёлька вид|в 1поколадн|о( - з
мигдапем | волооькими гор1хат'па, ф1н1ков!, помараняев|, цищусов!, бака-тл|йн|, водн1

- бу лп обов'язковлдтли.
Фкр|м бабок | мазурк|в великодн|й ст|л був заставлений м'ясом. |[одав а]\и два

види тцинки: пер!пии _ маринована 1 т1льки ко1г{еца' другий _ засолена ! вареца.
Рулет 1з свинини' см€!)кене порооя з щасивок) рум'яноло скоринко}о | хр|ном в рот1.

пер1пии т1льки другии

3апечена чвертка те.]1ятини' деЁлька вид|в ковбас ! салтисон1в, |ндитки, цесарки.
|[риродно, у велик|й к1лькост| були приготовлен1 яйця щуто | краоив1 писа\{ки для
оздоби.

'{о м'яса подава]1и Ёлька вид1в ооус!в. Ёайб1льпле татароький, капероовий, з
цибул1, хро}у.

€тй 1з оовя!|еним стояв осторонь, пощитий б|лото ткалтиното, прищатпений
барв1нком ! кв1тами, в основнощ. г|ацтлттами. Бсе оовячене було уклладене на
пощ|миок{!х неща'!не' вое в ц1лост1. Фдца бабка ма.т:а гл{вурова|{у голову, як би
пооипату кольоровим б1сером, |нтца в натуральн1й щао|, стояли на сторож| стощ/' а
перед ними на пощ.мисках м'ясо. 1|1инка м€ш1а миотецько нащ':!за:ту тцкурку | в оало
в1ткнуц гвозд1ду з барв1нком. 1елятина була мйстерно пощита тем}|им
бульйонким желе.

9 Белику субФ[}, прийшов приходський ксьонз з миропом€}занн'{м, читак)чи
в|дпов|дн| молитви, щедро окропив свячено}о водо[о. Ритуалл вимагав, щоб на
ньощ. стоями с|ль, перець | п.ттятшка вина. Ёа 8елику суботу ще припадав п|от' ятсого
сРоро дощимувш1иоя | вс| повтдлн1 були терпляте чекати до нед|л1. 8ранц| в
пертпий день свят на сн1далток нар|за-тли м'ясо | кондитерсьЁ вщ:оби, але
христооув€|ння великодними яйллдхли., зага'щ/вання побакадть | спо:к:.твшлття апетитн|л(
сщав ост{овних бтпод в!дбра.ттося в по]удень. ]у1ама 1 дехто з доматпн!х ход4]|и до
паохатльно] за5щ>ен|, Ретшта на п1зтпо об1дтпо 1 ли:пе по повеРненн1о з костьола
вл.шццвали бенкет. |{|д вев1р при|зжав приходський коьонз' який бр у нао частим

ст1л

30



гоотем ! дот<е.тпобив щати в модтпай тод1 в1нт. |!реферанс в)ке виходив з моди' а про
бридж н1хто ще не зн{!в.

1!1олодь з нетерп1нгтям чек€ш1а другий день овят' 1 гюцва-тлася до гадшль. Б
|(уман|вцлс цей рицал бР д' певн|й м|р| орган|зова:тий, було дозволено
обливатися тйьки в сп€ш1ьних Ёмнатах, €ш1е т€|к' щоб обслгща не мала надто багато
роботи з! збором води. .{о дев'ято[ години ранц вое повинно було зак1н.шатися, бо
некав сн!данок, на який вс1 повинн1 6ули з'явитпся, пот!м збира_тли з1 сто.ту 1 т1льки
лакей €тан|сл,в таемно оп|втрав в|дста-тлтатл ...

Фск1льки Р!здво )(ристове найчаст!цте цроводи.'1и в (умалт!вцях' то на
Беликдень вс1м двором, нез€ш1е)кно в1д к1лькост1 гостей, ]хали до .}1лолинець, де )кили
мамтд*| батьки. 8 )!лолинцлс бр великий будинок, папац' якого пРаАй почав
6уцрати в 18б0 роц|. Б1н не вотиг зак!ттчити його повн!ст:о, то]у1у що в 1863 роц| був
з:|аре!птов€}ний царськими властями | заоланий до €иб1ру. |{алац мав одну 1з стор|н
н|би ус1тепу, зак1нтещг гладку ст|ну, хона м|отив в ооб1 дв1 велик| за.тти | багато
поко!в.

[остей було 6агато ! велпаЁ тантцовальн| вен1рки цроход.|ди з великим
усп!хом. [адатптя в .]1лолпанцях було орЁето води розлит1й по воьопгу пер1цому
поверс| будинку, де зн€1ходятьоя гостинн! поко| 1 величезний хол. Бочками
привозили во,щ/ прямо п1д в!кнц 6оротьба нещасив|о( ж1нок була нещадно1о'
нез€ште)кно в1д в1ц; стухба такохс брала €!ктивщ. у{аоть. |[ридворн! дами
допомог€шти панн€!м' а с.тгги чолов1ки п1дщишували пан1в.

€йьськ1 ттттпоби м€ши дтя мене щ)исмак нас|в щ|пацтва. Був необов'язковий
звинй, ятотй чаото зуощ|тався, коли нФечений 1 наренена цр1{ходи.]1и до двору щоб
з€1прооити господар1в на вес|лля. Ёаретена була одягнена в сп!днтлцо з бщвистими
кв1тами, внизу обпптта п|ироким пояоом з чорногт) окс{!миту' в соро.пд1 з тонкого
полотна щасиво вигаптовадто| орнаментом оперед/ ! на рукавах в1д плена до л|ктя.
Болоооя сплетено в коси' пощит1 в1нком з кв!т1в, з якого спад€ш1и кольоров| ощ1тки.
1!1тпо прищапла.тоть карал1. Ёа ногах чоб1ттот з хо.тштвами' 1нод| тервоного кольору.
Ёаренений не мав спец1ально характерного одяц, щ1м оорочки витпито| нервоним |

чорцим узором.
}м1олодята цриходипи салтт!, лише з д)у)|ками з 1 пцзикантами. |1]оля

прив|тат*тя та защ)о1пення на вео|лля, молод1 пад€ши на кол!на 1 схиляли голову'
обов'язково повинн| доторк!тутись п1длоги. 11Бидко вотава.'|и' поц|тували батькадд

руки | знову пада]|и' оок|льки етикет вимаг€в повторити покпони щи ра:|и.
[акож була штузика, ща_тла в!дпов!дн1 мелод1|. |{о зак!нченн1 церемон1|, батьки

благооловгляли молоду пару' вислов]1това_тли ово| побалсанття | обдаровували р|зними
подарунками в за-тлехсност| в1д того, яи 6ула ця пара ф1льваркова, чи господФська.
Родан| ф1льварков1 найчасЁтце д1отава.тлась телиця або свинка для майбутнього
господФства. 1!11й батько з€вжди нам:гався бути на вес!.ттл|, а якщо в1н не м1г
делегував в|д свого |мен1 порядну лтоди|ту.
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Бес|лля завх(ди було гг{ним | тривалто дек|лька дн|в. |{рироАЁФ, вх{ив€ш1ося
багато а.тлкого]1то' €ш1е я не падд'ята]о, щоб талл були щивав| б|йки | сварки. Аружби
нам{г{ш1иоя п1дщимувати порядок. €толи з надками стави.пи в хатин€|х' вл1тц на
подв1р'!. |||сля тастування | пов'яз5гвання на молоду хуотки почин€}ли т€1н1шовати.
[ра-тла капела, оп|ва.тти м!сцев1 народн! п|сн|. [ра.гти найчаст|тце на гармон|| 1 ко6з|
(тигу лпотн1). |{ертший т€!нець зав)кдР1 т{1н1цовала наречена' за звичаем' з мо]м
батьком, а якщо його не було на веойл|, то з нйстар|:поло тподиноло на вес!.ттл! з
гостей | оуспйьства.

|{адд'ятадо ово] бол!отт! пережив€}нн'|' коли опоотер|га.гла, як пштн1 молод!
сщигли волосся | напина-тли на голов| хустч/' так як приста1о зам|жн|м. 8рахсало, що
п|оля цього вони не могли нав|ть помити голову. А взага.тт1 1стував звитй, що
д!внатка мак)ть мож]|ив!сть щгпатися в р|тц!, а для залл1жн|х ж1нок це була ганьба.

}т1}к укра!нцями | поляками не було конщетних конфл|кт|в. 1им не менп:'
уник€ш1и зм1тцаних цлтпоб|в. Фдн1ето з прит1ин цього була р|знтщя в переконаннл<, як1

унемо)спи&'1юватли т:шпоби, нав1ть не з рел1Ёйт*тх м1рцвань' а 1ориди[!тлог. 3а
законом рос1йсько| |мпер||, обов'язковото умово1о в так!о( випадках була рееощац1я
л::лтобу у церкв|, а д!ти в|д зм1шлатпдх пРавославно-католицьких оотоз1в могли буги
тйьки православними. фща принина по]ш{г€ш1а в то1шу' що по]1яки з.вжди
щималися на дистаттц|| в|д уща'тщ1в. 8се це в.]|астиво унемо)к11ив]11овало котттакти
як р|вного з р|внт.пл. Ёе раз брали з того цриводу велиЁ драми, а-тле щадицй | закон
був невблагат*ттй.

]1олтовантоя.
8 натпотшу кра| полповшти не ли]||е ца теренах &]1асних маетк1в, атте й на ус|х

ое.]1яноьких по.'1ях' а поскйьки простори були тима-тл| | вйотан| м}к маеткадли дуже
велик|, то вйьно обира-тпт област| для по.}1|овання. 8 приттдип| не !'здили через по.т1я

засйн1 озимими ч/льчрами' але на практиц| вах<ко було |х омиттати. Б1льтц1оть
се.,1 {н ма.]|и вузьк| ошу:кки земл1, яЁ оягали часом на версц 1 бйьше' Фдна омужка
зас1лта, друга з€!ли1шш|ась п|д паром' так як !х уникнути? €еляхпп використовувш1и в
той час щипйьну систещ/ зем.,1еробства.

|{ригадуло, мен1 подоба.тлооя восени 1 взимку. Бр то час по.,1|ов{[нь, який разом
з !здото на конях вик]1икав у мене ттайб1льтше з€|хо1ш1ення. Батько на восьмому роц1
мого життя' в1днувалоти в мен| заядлого мисливця' пов|дав мен1 оонови мисливськ111(
знань. 8чив поводитиоя з| зброело, вчив _ що було найвокним, як в1щ>1зняти голоси
тварин' поясн|овав }} звинки, а т{!ко)к настав]ш|в куди 1 як отавити гонч. ,{овелооя
навт1итися щавл|, знати голос кожно| собаки, а по голосу, якого понять зв1ра. Була
разом з тим велика р|зниця в щавл| го1гтими' залежно в|д того, пересл|дува-тлп зй\д
лиси|{к)' кабана чи оленя. Бсе це зачаровРш1о ! захоптпова-тло мет{е. Ёепогано
сщ1ттяла, а.тте цабагато б!льтпе задоволення дав€ш1о мен1 п1зншлня прцроди. {1кавило
мене життя тварин' звички' реакцй на лтодей ! собак. [х оборонний 1нстинкт _ що
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дозволяв заплутати сл!ди. Бм!ли
особливо защимув€!"по пол}овання

часто ввести мисливця
з гончими.

в незру{не становище' що

]впцгщс 3 т1а['1ш1!ы саз'оюатой1!о впъ]1$оватоо:зш фазатаоз*
11юлалтщ! 1911р.

|{ро пол}овання з гончими хочу розпов1сти б|льшл док.т]адно, тощ/ що такого
н!коли не зусщ|ва.тта в |!ольщ1. |!ривина цього, звинайно, р1зн! терена' знат1т{а

в1ддален|сть села в|д села та велика 1!у)кн|сть та вищивал1сть лподей | коней. А пертш
за вое, однак, м|сцевий темпер€1]!1ет1т.

|{рисщастними 6ули пол}ованн'{ на конях з гончими на зайц|в | лисиць, а
взимку на оа|{п( на лио1в. 1]е було як у казц1, ск|льки емофй цроходить в той час! ...

|{олтова:тття на лиса було змагантлям 4гхсо| 1 озброено! лтодини з1 слабким
зв|ром. .}1ис наст|льки т'ттций, т\[удрий | о6ере>кнтй, що пй|йти до нього д|йсно
ск.]1а'щ|о. ]у1оя<на з упевнен1стло сказати' що перемагш1а тщ не еу!ла' а спргттлт|сть! ...

|{олтовання з гон!|ими вимсгсш1о в|д мисливц|в в|дм1ннтос навич{ок верхово|
?зди, а в|д верхових коней тггвидкост1, вищива.тлост| | здатност| долати буль-як1
перет||коди.

[орти на |1одйл! були нйгааст|:пе кртлтлсько! порода, вони найкраще
п1дходили для по.]1|овання на зайц|в 1 лисиць. йаст| зазвичай норно|, п1дпа.тлено!, з
дооить довго1о |перотто' вузьким носом' довгим хвостом' випщдими щудьми'
п1д|браним )|(ивотом.

фугий р|зновид становили хорти зван| псовими, дуже м|цно| будови | дух(е
в1дм1нн1 в1д кримчан, в основному с|р1 з довго1о 1шерст}о. щ порода пот1м
ащоф!рува-тлась, поск1льки ообаки використовува.'1ися вик.]|к)чно для по.т1|овання т!а
вовк!в, ят<| в>ке за мо!х час1в | пам'ят| з'яьттялися тйьки в л1оах.

8 1(уман|вцлс була ще одна порода хорт|в - з гладко|о !перст|о' з коротким
в!дс|неним хвостом' зн{ш!а як англ|йська. !е були досить муокулист| собаки' з
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1широкими тш|е!1им4 корот!||ими морд€!ми н}к в |нтцих пор|д, под!бн1 дещо до
добермалта тйьки м!цн1лпо| будови, маот! зазвичай ота.тльно!, бе:кево|, торно|. 3в|дки
батько |х прив|з, я не пам'ятато, були дгэке хоро|||ими ! ун1верса.тльними.

1орг|втля мис]1ивоькими собаками зазвичай цроходила м|яс мисливцями на
б|рй обм1ном' продава.]1и рйко. |[ам'ятато одпого д1!'т ое.]1янин' як татарин' з
розкооими очима' прин!с пару .щ0{(е гарн|о( кримських хорт1в. €обачка Аза була
прещасна; пес' н€вв{!ний батьком [ромом, приносив масу кпопоц | ом1ху: мав
мабщь невроз 11шцт{ч' через те що вмить п1сля того як м!|!шиоь за зйцем | пуокшти
собак, [ром о1дав 1 д1ставав сщах|тливий розлад. Ёе було н1лсо! ради, тому батько
в1ддав його комусь в м!ст|.

{кщо в пол|ованн! бра;ли у{асть к!лька мисливц!в з| сво!йи
ви|зх<агочи к!ньми на поле, ви1шикува]|ися р!вно на л1н1|, кох<н| п'ятдесят
в|д одного. ,{о!зхсалоч| з собаками на пов|дку зазвичай става{1и на обох

сворами то
метр|в один
флангах | в

ценщ|. ||ускали хорта з одного пов|дка, мабуть хотйи витщоб1гвати у кого
тпвидший. 1од1 кохсен туск{!в по однощ/' але не бйьпше трьох' чот1Фьох од{очасно.
|[ов|дком був сильний, довгий плетений рем|нь, яктй, як цравило' пРипицався
одлим Ётл1ем терез л|ве 11лече до лояса' а другим Ёнцем утишував нерез кйьця
поряд з отпийником двох або щьох собак | якутй щим€ш1и в прав1й руц|. (он!
до]'зжалочого або мисливця, лс| супровод)кр!ш1и хорт1в, повинн| лпобити ообак 1бу"и
вид)есов€!ниму' з |т|тм|1.

1{оли вс| вже ви||1ич/в а;лися, цу6а дава.]|а знати' що по.,1|ован1!'| розпоча.]1ася.
Рутпали спок|йно, р1вном!рно | тихо. 3йц1 звиктли ле)кати в борознах нй п1д межело,
закрит| в|д в|щу 1 було важко видивитиоь о1рого, що зум|в сховатися в чбл|. 1ой,
хто пер!пим прим1тить зайдя, пот1лп ад,оя' та голосцо щшлав: пот1ха! пот1ха! _ давав
знати' що в{н його ви'|вив. Ёайблиясч1 до|зясатон| повинн1 бути готовташли в1дтустити
поводок хорт!в в той момент, коли заець вскочить. йисливець, той хто пр:.пл|тив
о|рого, цроводив його, ншз>кшочи 1 волшоч п: ыц! ату! 3а зйцем порива-т1ись
спущен1 з щ:ив'яз1 ообаки, сл!дом за ними кида.]1ись на коня( мисливц|. коли було
деЁлька до!'з>ка:о.птх з хорт{!ми на пов!дч ! бйьтпе мисливц|в то за сщщецими
хорт€!ми клда]1'1ся тйьки найбтпп>кт1 вертшник1в.

|[очицалась ск€!кенна гонитва собак ] мисливц|в за зайцем. 8ажко визначити,
як довго щивала т.1ка погоця | скйьки верст нараховув€ш1а. {е за-тлежало в!д сили
зайц1в, ообак, !х навичок | оталу земл|. Ёе зав)!(ди собаки наотиг€ш1и зйця, насом
вд€|в,шооя о|рому зникЁ1ги. {оротп1 хорти, да.тоть круги | в такий спос|б
допомаг€шоть один одному нагаттяти зай]я' н€!кида]отьоя на с1рого.

Фдного разу я була св|дком по.]1}ован|ш{' п|д нас якогю деяк1 мислптвц1 змутпен1
були в1дм|нити гонч.' поск|льки кон] не вищи1!увш1и темщ/' а зам1оть щьох собак
мча.тта т|льки щ)аоива батькова хорти|{я, дико амб|тна 1{аття. [онитва зак|ттчилася
тим' що серце зайця не вищимш|о 1 в1н впав мертвим' а непода.тл1к нього впала 1{аня.
Бона якби зомлйа. йи взяли !? на руки ! донесли до найб.тптжного рову з водок).
Фбливалтгтя | масаж, привели до того' що наретпт! прийттшта до тями' а.тте насищл йтлшта
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до до1шу. |1ротягом дек|лькох дц!в вона пе п!дходила д]1я по]1!овантт'{' так як була
перевтомлена 1 ма-тла отерт1 до кров| лапи.

|1олловання без у*аст| гостей | ку:ких собак легтше 1приемн|шле орган|зувати,
то1иу що ми вибирали ц1кавий н€[прямок' хоча | ваяоотй, щ|м того не тйьки
по.,|1ов€ш1и на зайц1в' атле на лис1в'

|[олтовання на лисиць потребув€!.по великих знань про звички та характер
тварини. Ёе ко>кен хорт п|дсодив д]1я цього ви]ц/ полюванн'{' тощ/ що хоча лио б1г
повйьн1тце в|д зай{я, але значно даль1ше г1|ався' вм|в петляти, цбити ол1д |

захищати себе. !атщикпад' на горбист|й м!оцевост! досв1дтений стартй лио' в
момент коли в1н був уже на г1рц1, а собака внизу, зум!в зататиоь п1д межето та
вислизщ/ти в щ)оти.]1е)кному напрямц. .}1ис ховавоя ще тим способом, що мав
пор1вняно недапеко нору в пол|. .!,кщо був в л|с1 або отерет|, т1кав у !1 напрятлку.

$лт.6ув в змоз1 захистити оебе, тощг хорт повинен бути не т|льки бойовим, €[пе

муоив ум1ти охопити його так, щоб в1н не м1г кусатися. Рол1 мис]1ивця 1 до!'зэкшочого
по]1яга.]1а в тощ/' що як можна тпвид1це до|хати цди, з|сщибнути з коття, в!д|брати
л\4са у ообак, а якшо пощ|бно нав1ть добити його. |!ощ1бно було всл|дити, щоб
п:к|ра не була потшарпана, то1шу що тод1 вона не цредст€!в]1ятиме ц1ттност1.
8польованого лиоа приторочув€ш1и до о1дла за його голову, заф|в _ за латти.

Ёе раз чула дгмку' що пол}овання з готгтими е варварським. .{, ввахсато, що
по.т11овання з загони!{ами, набагато бйь:па дик|оть. Бо, якщо ми хоротп| сщ!лки | е
загонин!, то пере.тш|кана тварина це мае )кодн1о( тпш*о|в па поряцнок. |1о.тповання з
гончими це не так. |{риродно, що б1дн1 тварини в!дтувалоть моторотштпай сц)ах' ш1е
жертво1о пол1овання з готгтими ст€в€ш1и к|лька зайц|в' а ре11|та ле)к!ш1а затфвтцись в
свой кублах 1х<ила спок|йно да_тл1.

|{|д нас пол}ов€1ння з хорт!!ми ддке велике задоволення оправ.пяла гонитва за
зв1ром на кон| 1 подолання Разом з н:лтл р1знто< пере|цкод' що цриносило додаткове
хвил1овання | в|дтуття.

сщф Боаёан 1(1осаош'оапщсй^

3а т+о:л злйс ![|йц* 1(улолтаовфщ!й,янщБР1!-йц (э варт::,авш) {рэо:лалц Б1ттштпопщс|ц

тт{е а9 @[!л:л) 1(1ссаотлт:ащ!а ! гщй сц[рхй (э варт::лош) 11тололтщ! 1 9 1 2р.
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]у1ож.тппво я занадто багато раги прид!лято опису по.,1|ов€1ння' яке мох(е
зац|казити ли1ше миоливц1в, але с'!д|1тъ в мен1 жилка миоливська | я хоту за]1и111ити
п|сля себе хоча б такий ол1д, то1иу що цей вид по;пов{1ння вже не |снуе, це тепер
1стор1я.

8 деякто< м|сцевостл< були отерета на м1оцл< отарих отавк1в зарослто< кр|м
очерец ще й лозото, водно-болотлт| уг|ддя в ва)ккодосч.пн|л( м1сцл<. у
безпооередн|й близькост1 в!д 1{умановець таких було два. Фдин з них був назъанпй
|онкарих4 другий }у1очихв1ст. )|иси сподобшти т1 м1сця для цро)киванця. Р1зновид
тих лио|в в1др1знявся щохи кольором :перот| в1д отепов:о< лисиць' й рула |пероть
була темн1тпе. Фск|льки в очерет[ж гн!здилися хмари птах|в' легко здобува-тти
поя(иву 1 ма.тти добрий тйник.

|[олповадтття на очеретних лисиць розпочиналося, зазвинй' коли щ)/нт
п1дмерзав, з використантлям собак, як| вигатляли'й на миоливц|в. 9асто, на додаток
до полк)в€ш!тш{ з| сщ1льбото, на деяЁй в|дстан1 в|д онерец ст€вили пару к|нних з
хортами. 3они п|дстер|гали лиоа який т|кав в по.}1я' щоб уникггщи посщ1йв. Ёа тптх
стускали собак | почина.паоя погоня. 1ой р|зновид чац/ванця з собакалди бр дгхе
в(ркким. (|нь | на'зник, в1длов|дно вта:пколен1, повитцт| 6ули стояти нерухомо на
м1сц!, що д),ке втом]т|овало, щ|м того по]1ювали п|зньо| осен!, в к|нц! лиотопада,
коли було д,ке холодно, з!!морозки' часто йп:ов он!г | во1 ж!!х.т1иво мерз.т1и.

9удово було поллован|1'т на лисиць з собакадли взимч/' €ш1е не на конл(' а на
санях. {е в€!)кко о!тисати, перед5гс1м оапла }'здила наглерер1з по.'1ями в кошному он|ц.
]ой сн1говий прост1р! 1ой рух ца кот{'!х' що ск€}к€ш1и щодуху! ... 1о пощ1бно бачити
с(!мо1!ту' пере)кити, пов1рте мен1, це було щооь дивовилсне !

-$, хотйа б, принйплн1 частково' в|дтворити атмооферу 1 щаоу таких полюв€}нь
1 красу степ!в пощитих сн1говтатл щгхом' що виблискув!в щистап€[ми, як1 в промен'п(
сонця мерехт]ли вс|ма барвами веселки. €н|г виривався з п|д Ёнськто< когптт |

розоипавоя як п1сок п|днятий в|щом! ... А хруск1т замерт1ого сн|ц вторрав
фиркалтнто скатущих коней.

(аллп цтя пол|ов€1нт{я вже ршт|тше описш|а. Брали до нтл< зазвичай двох ообак.
Би!'зжа.тти, як цравило' двома уцряжками, щоб крап{е побанити лисищо на ц|о(
величезних сн!жнтог просторах. 3витайно, день м{!в бщи поголст.птл, баясано
ооня!|ним. |!росто тощ|' що морози тима.'1и м!цно, а з сонцем було щохи тетшл|тце 1

в той же нас р|внина вигляда.,1а краоиво бо |сщилаоя мйьйонами з|рок. Б|лплй блиск
аж р|зав он|, хот т€!м де падала т|нь в1ддавав синьово}о.

]у11й батько добре знав пе тйьки блияс:*| околтлд1, але й далек! терени. Ёе раз
!здили за десять_п'ятнадцять верст до вибр го м!сця г{ол}овання. Батько
ор|ентувався на якощ/ пол| було б1льцле лис|в. €понатку |хали битипл тттляхом, а да.гт1
навцростець по по.]1ях до м]сця по]||ован}!'|. [епер |ха-тли досить далеко один в|д
одного' може з вероту' 1 може й б|льтце. !дея поляга-тла в тощ/' щоб обдурити лиса,
аби не зап1дозрив, що на нього по.т1то|оть. Ёе мо>кна було робити р!зктос поворот!в

ано
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або раптового цриокоренця' т€!к як лио все зразу пом|тав ! момента.тльно розщивав
на|ш1 мисливськ| нам|ри.

.]1ис лтобив зататтись на сонц1, особливо коли втом.п1овався в1д пол}овання на
диких митшей, як| в ц| сн1гов|, холодн1 м|сяц| 6ули основно1о його !'>кето, бо щось
|нтпе важко було внасно ощимати. |нод|, особливо пй час сн}кнто< замет|л|в,
жертвами лися.того голод). ст€в€ш1и' кур|пки 1 перепели, що збира.глиоя в зща! б1ля
па.тть або цщ|в в поРо)|сньому пол1, заморо>кен| 1 безпорадн! перед ]1ицем зимов1о(
негаразд1в. |[риваяний сплячий лис виг]1ядав в сн1жному пол| як руда довгаста
п][яма.

1!1исливець, який пертшим пом1чав лиоа' нак.]1адав 1папч на кнутовище'
п|днооив його догори, да[оч{и' таким чином, знак оус|доьким саням де зн€!ходитьоя

рудий. (нщом пок{вув€ш1и миоливцям на сус|дн|х сан'п(' як | в якошту на.тщя\{ку
!хати. 1!об уок]1аднити лисов| мол<лив!сть вислизгтщи, сан1 ро6или щор€в мен1пе
коло' тим самим затискук)чи круг. {кщо лис прокигувся | зрозум1в, що його
ото!гу|оть' то поривавоя т1кати. [од| найближч1 сани вигуска.тти хорт|в 1 починалаоя
гонитва.

&, що то була за |зда! ... 1{он| копит€!ми зд1йма-тти хмари он!ц, вое зник{|'по в
1п€шеннощ. темп|, захоттлюв.1по д.х у щудях ...

Батько м€1в пРещаст1их хорт1в, а кон| для того титу по]1к)в€ш{т{'! були не т|льки
!пвидкими | вищива.ттими' €ш|е й тпобили полк)вання. ,{еяЁ з них наст1льки
зс1хоп]1|овалиоя гонитво|о за лиоом' що сам| ор1ентува.гтиоя як пощ!бно гнатися | в
яко1шу напрямку. -8,кщо лисяча нора була в|дносно близько, доводи.]1ося скороч/вати
ов|й л:лтлях до не]. -!,кщо лисяча нора була в л1о|, то т1кати йому було дал1 1 в цьому
випадку друг1 сани були вельми корионими. йа.тти вони у в|дпов1дний тас
в1дпуотити хорт1в, в1дпонилих 1 повнтос сил, а6п.'1ис не зм|г дооятти л|оу. [она
собаки були тпвидтп| за лиоа, але за певних обставин в|н мав певну перевагу над
ними' т!1к як був лег!пим | м1г б1гти на верхн|й частин1 сн!ц, а собаки часто
пров€шк)в€ш1ися.

|1а.;ьт'ятшо чим€ш1о по.,1к)в{1нь' де лис т1кав в|д мисливц|в. 81н просто в!дпонивав
за декйька десятЁв або нав|ть за дек|лька щоЁв в1д нори, так щ;то<овано|, що було
вшкко побачити в нав{!льнопту он1ц. )1ис нервово п1дн|мався 1 почтдтав д)Фкнити
миоливц!в: в|н встав, з ц1кав1стто дпвивоя в сторону мч€}в111ихся оаней, с|дав, знову
встав, прис!дав 1 в ц хви]1ину коли ми здивован| п1д]з>ка-тли наст|льки бтптзько, щоб
почати щавити його хортапли, спок|йно дивився' дещо з 1роЁело на собак 1 ... давав
тяц до нори.

Аля з:дтдового по.п|ов€ш{ня на са}{'п( доводилося одягатися тегтл|цле. Фд|вали пй
сп|д легку тшубку, а на верх так звану доху. {е була бурка з| шлЁр п|вн1чних олен|в, з
великим тпарфовим ком|ром. 1епл1 хущян! :паглки ховали лоб | вуха. 1!1ороз насто
щ1ску;ий, нав!ть без в|щу, десять чи двадцять щадус|в | дек|лька годин ]'зди д€в€шти
про себе знати. |[оверты|у1ся пощит| 1неем, оосульки льоду хви]1ями форшува.глися
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б1ля носа. 1(он|, попри те що були веоь час в руо|, вс1 тако>к пощит1 1неем, а б|ля
н1здр!в при!тепилися 111матки льоду. |{олтованття було пам'ятним! ...

1нод1 я ви!'зх<а:ла з батьком в н1т' щоб пРи щасивому повному м1сяц| полповати
на лис!в. Але тйьки на л!сового лиоа. |{ри1з>кали в л!с | вистещгва-тхи св|жий сл1д
лиоа, яклй такоя( вцру1шив на н|чне по.|11ов,!нн'|, 1 ]хали тим сл|дом. {е було
прещасне по.}1}овання' бо окр1м мис.т1ивоьких емоц!й _ ще прещраоне св1тло блиск

АвттоРщ" ва1)ц4оа 19 12Р.

Фдного дня _ я була вже трохи постар1ше - проси.]|а батька в|дтустити мене ца
по.тт1ов€!ння з мо|м ччером Андр{йком, в м|оявну н1т. 8исл1дитли од{ого лиса' ш1е
захопив|циоь усп|хом 1 за6ажали висте)кити | вполтовати ще одного. |[ом1тивтпи
св1жий сл1д, ми по]!шти ним. 1 в якийсь момент' коли ми в']хали в долину' раптом
упав ту\4ан. 3давалося, що ми поп€ш1и в вац/. Блука.тти пФу годин без жодно|
ор|ентац1| в простор|. 1акий туиан випадав в зимовий час в холодщ/ м!сятну н|ч. Ёе
одн1 ми заблгусали. (руш:яли по кощ/ всто н1ч ще багато.тлодей. 1!{|й батько пом!тив
нерез к|лька годин' що прийп:ов тушан 1 поолав хлопц1в на ко1!'п( з| смолоскипами 1

щубами. Близько другот години ноч| ми почули щубу | вже через годину вс1

роз1йп:лися по дом|вках. ф було власне моя отих1я _ пригода!
Фдного разу прийав до (рлановець на|п оус|д, щ>уг мого батька, пан

Брон!слав Барановський з| овоело дочко|о |ркото. 9олов|ки вцру|пили на по.п|овання з
гон!|ими в л1с, 1 я умови.,1а 1рч йти на о{ш!'п( з собаками на лио|в. .{ень був гарний,
сонячний. 1' зна;та, що т{авколо яр|в поблизу €околово| е лисиц1. 3адзясаемо на поле'
!демо плавно, опоЁйно. йинаемо один пагорб, ви!'з:каемо, зробивтши коло, на |нтпий.
1{|чого не видно' ли!пе яскравий б|тптй он|г |сщитьоя на оолщ1. ||овертаемо п|вколом

38



до пер1пого пш1орба; я зна]о' що в ц1й м|сцевост1 лио мае нори' т€!к що в таку погод)|
повинен в|о(одити пощ1тиоя. йи робимо ветптто:й щщ. |!овертаемо коней,- банимо,
п1д межек) с|1д|1тъ тптс.3рад|тпа, кон| роблять мен|пе коло' серце !цалено ка-тлатае в|д
хви.]1к)вал!|{'{' пояонтото тщ|' мец т€.кого щу)клян|{'{. |{оказуло ле)качопо лиоа'
п|дходимо щораз б.тп::кке, банимо нав!ть розтя|тгуте тйо на сн1ц. <що це?> - щма:о.Ёа ц|й в|дстан| лио повинец уя(е нас побачтати. -1, оходу, скерову}о коней на лежачого
рудого. 1 що виявилось? 9ервон1то в|д соротшу. 1о бр справжн1с!нький лис, але
ком!р' той що вислизнув з 1рино[ тпи| 1 випав з саней. .8, була враэкеца' а.'1е ще зра:}у я
повинна була зор1енцватиоя, що лехсачий м!яс кол1ями в|д саней лио не ''*" бщ,
живим!

3апам'ята_ттось також пол}ов€!ння на болотних птах1в. Фколиц1 (умановець=-
ряон1ли вели(лезними водто-болотнтлтли щ1ддятши, очеретами' де було'""'*-,"' -
розма|ття птах1в: авдотки' бекаси, щруки' чйки та 1нлп1.Ёезл1четцта кйьк|сть качок
р|зноман|тн:о< впд1в. [,ря цього по]1к)ванн'! використовув{ш|и собаки, найчаст|ц:е
англ1йський пойнтер, а такох( щифон. !1 ои.'льн1, вйщивал1 собаки добре п1д<одили
д]ш! цього вид/ по.,1юв{!ння' пРекрасно виносипи тварин з болота | води.

Ёа качок зазвичй по.т1|овали' коли починалися польоти. 8 тшх щалс !х було
наст!льки багато, що ко.т1и починалися польоти' вщивш1и все небо. 9|сто я бр'а-,ла
у{асть у цих пол}ов€!}{нп(' а.'1е не лтоби.гта ощ1ляти по мас!. ,{ля мене це була просто
бойня. 1!1ене бйьтпе ц1кавили р{ови проя(ивання р|знтос вид1в птах|в, ]х опоо!б життя
| звички.

,(уясе тпобила по.,1|овання з ]1яг€вими на рябтик|в | перепел!в, яких в цьопц щабуло безл|н. 9 мого батька було дв| .рекрасй1 тлягав1, найщащ|, добре й палл'ятшо:
1{аро ! Ётна. Бони були позбавлен1 нерв!в, м{|.пи доскон€ший н:ох. |{обаиивтпи зщато
кур1пок става.пи цг|, як сщуна ! нав1ть не зд)игалися, поки це оц)ищ/в€ши
в|дпов|дне розпорядкенн'|.

1{раоивим | ц!кавтлтл було полпован|{'т на дрохв. .{ик1, велинезн1 степов| птахи;
в1дзнаталися тим, що оамц! ма.тли на тди| *'р*й под1бн1 як у !ндиЁв, але ментп|, не
гелгот€1ли а впдава]\и 1нтпий звук, набагато тих1т:пдй. {уясе лпвидко б1жить, поки
змоэке злет1ти. { зрозум|ло багато раз1в бра-тла утасть у полтованн! на дрохв' але не як
миоливець' а як пристраона 1||колщ)ка.

фохви птахи до*е пи.ттьн| | оберехст|. [ому не з{вжди вдав{ш1ооя батьков! |х
впо]повати. |{отр|бно було багато терп!нття | винах]дливост|, щоб тщиопати !.хнто
плтльн|сть. €амий кращий ! над1йний опоо1б, щоб не з.'1{кати дрохв, !хати спок|йно,
пов|льно бривко:о або верхи на кон|. _1,кщо прим|тил, д* "''й "'д1'" 

або'фять, не
пощ1бпо защи1!!уватися, пощ1бно т€|к маневрРати, щоб з брияки або коття
поблюкче дати поощ1л. 8 !ншому випадку, .''*й.**д" зл1тали.'ф"д''""'.

Батько був знатним сщйьцем, тому чаото вд€|в,шося йотлу впо;повати пару
щохв. !ей вид по.,1ювання приваблтовав мене' то:!!у що не був легким. ]!1'ясо дрохва
хот 1 жоротке' сма!тне восени' котп: багато зерна на по.т1лх.
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)(ону зробити дек!лька заувах{ень про )киття диких качок. Боно здаеться мен|
А}х<е ц!кавим. |{отр!бно
таке м|сце, щоб сховати

1ри рази я 6ачила це на влаон| оч|. Фтолс зносить в дзьоб! по терз| каче1{'{т на зем.]1|о
1 перекидае дзьобом м€!печу на спину так, щоб не змогли рухатиоь' _!кщо вс1 з н:о<

уже на земл1, ставить по терз1 ца ноги ! гордо веде свое стадо до води. )(|ба цей
материнськтй 1нстинкт не гйтпай захоттлеттття? ...

Буёенншй ёень в !(улвон!воцх.
9к проходав звичайнутй день в натттотт{у дом!, мен! ва)кко описати. Без1гмовно,

це з€ш1еж€ш1о в|д пори роч 1 в1ц. } воякотшу раз|, жгтття м€1ло вст€1новлентй ритм,
якого необх1дно було дощимуватися, оообливо це отосув€ш1ося нас д1тей. Фоновний
нащ)ямок осв1ти задава-тли батьки, €ше т€}ко)|( в значн|й м1р| виховател1 1 вчител1.

8ихователем | вчителем фратпцгзько| мови у мо|х брат|в був пан Боя,
прещасний орган1затор заход1в, забав, спортивнтос !гор. &оттчики з йогю допомогото
р€1з на тиждень' видавали щось на подоб| г{шети на фршттцрьк|й мов| - з
|тпосщацйми, т.б. р|зномшт|тними ма]1|онк€1ми м|оцевост! та опиоами р1зттих под1й.
|!ан Боя був дуя<е спортивним' веоелим та енерг|йнтлтл. 8ся наттта щ|йця дуясе його
лтобила.

}1оето вихователько}о була лтобима 1олснка, п|яти рок1в н1мкен1 або1у|ое10 вихователькок) оула .'1|ооима _1 олечка' а з п'яти рок1в життя н1мке}|1 аоо
фра:тщгясенки. €поиатку навчсшта мене моя ма*ла, пот|м пан [лаоко гоц.в{.в мене до
|спит!в, як1 я мала здавати у 8артшав|.

9роки розпочу!т|а]\у!оя р1вно о 9:00 ранц 1 щивали до об1ду. Ёаск]льки я
пам'ятшо то в!д п'ято| години по по'уднто до лшосто| вечора вико1тувсши доматпн|
з1!вдання або |нй обов'язков1 з€!няття. Ё!йьний в1д навнання час в{/цавали на
забави, р1зн| !щи, кат€1н|!я на конях | т.д.

Батьки т€}кож мали сво| розглланован1 заходи. Батько був одттттм з тих
пом1шщк|в, як| рано встсв€ши. Б!н брав нйактивн1пту )д|аоть не т1льки в упра.втт1нн!
маетком' а й господарством. .)1тобив сам пильщ.вати за роботото 1 порядком па
фйьварку або в пол1, тому п|сля 1пвидкого он|даяц ми виРу|цали на !нспекц1то,
поверталиоь близько восьмо| ранц на другий сн1данок п!д тас перерви у польов|.о(
роботах. 9 натпому ща| то був втласне головний пртйом ]ж1 для вс|х наймит1в
ф!льварковтос 1 польових.

9 пер1од вах{ливих польових роб|т, таких як )книва' обмолот чи !ншт|, вищачав
батько цй| дн| на дог.т1яд за роботоло, яка вим€ш€ш|а ретельного конщолто 1

кер|вгп.:цтва. (оли п1дросла весь в1льттттй тас проводила в р|льнитощг господарств1,

бачити, 1{Ф п!д нас
!х в|д свого пана 1

яицекладки качки
господара гн|зда.

прагнуть в1д1шукати
€амець принципово

безжа.гтьно розбивав яйц 1 робив зам|с з гн|зда: тому вона вдаеться до хитро1иудрих
метод|в аби убезпечити в!дкладен! яйця | спок|йно ]х висид|ти.

-1, часто спостер!га.г:а, як качка гн|здитьоя в окирт| соломи або зб1я<х<я в
пор1вншто невелиЁй в|дстшт! вй води. !{о робила качка' коли ви.т|упилиоь каченята?
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допомаг€|}очи батьков|. 1щ мен| було ц1кав!тпе н0к в доматттньощ/ господаротв1 до
якого мене хотйа привтити мама' по11ин€}1очи в|д нйпрост1|||их завдань.

1!1ама вста:ла п1зн1тпе. Близько восьмо| ранц до не? прто<одила економка |

р€вом з не1о входив кухар йтлсита в бйотшу фарцс| та б|лому ковпаку на голов|. Б
рук.!х щим{1в зо111ит' в яко1шу були записан1 пропозиц|| блпод на об!д | ветерто.
8|дбува.гтася нарада: мадла або затвердщувш1а або вносила зм!ни. |[очина:очи з
десято| до оди1{аддято| ршлч займа.гтася щомадсько1о роботото, нада[очи допомоц
та консультац1то хвор:лтл. Ботчиното мами був город | те|1лиця' садом зайдавоя
вик]1к)чно батько. ]!1алта оообливо .тпобида кв1ти. ![итала багато ! була дгхе
гостинно1о. 9асто при!зж{в хтось |з сус|д!в. Батько п|дщ:лттував т|сн1 товариотськ1
отосунки' особливо в пер|од по.}1|ованнь, як| влахптовував в (уман|вцях або !'здив на
орган1зован| друзями ! знйоттшами, 1нод! нав|ть на значн|й вйотан| (близько ста
п'ятдесяти веРф. Б!н брав нйщащто< мисливських гоннак|в, хорт!в ! до!'злсалопих.
Бс| ц! походи в|дбува[ьу1ся зазвичай к|нно, на в1дпов!дних ек|пахсах 1 з обслуго1о.

Ауже часто приходив на преферанс приходський священник' ксьондз .}1ев

3алеоький. 1рет1м партнером' хоро1||им щавцем' був в|н поот1йно мет:псавтшпй в
1(уман!вцл< друг мопо батька, пан (лемент [довський. 8 той час феферанс сходив
1з зеленого столика' почин€в цар'овати в|нт, в яктй мо>тста тат{ож щати щьом
оообадл. \

||ан 1(лемент [довськтй м{!в невелику маетн1сть, що мещ/вала з

чгм{!новецькими зем]1ями' назива.]1ась вона 8|дна @илна). Батько орендував !1 на
особливих умовах. {итлового булинку там не було, т|льки господарн! будинки й
хата) де х{или6ащаки з! сво!ми с|м'ями.

|{ан (лемент [довський 
'(ив 

з нами' мав ово1о Ёмнац, налех(€}в до ншцо!
родини' пртлтайм1 ми вс1 т€!к до нього ставитися. Ёе зна.то з яко| принини пережив
в1н в сво!й молодоот| таемнич/ щагед|то | зладдався пстл<олог|чно. 1!1о] батьки
п|ктува-тлися про ньопо | таким чином в|н з€ш1ит||ився з т{€|ми. !е був ду:ке
1нтелегвнтний волов!к, з |ц1Фоким колом 1нтерео1в, а.гхе без сумн|ву мав хвороблив|
дивацтва. його ман|ето була защоза зарФкення. 8!н сщаш:енно боявоя бактер1й,
через що не подав{в н1кому руки коли в|тався, рутки його к1мнати були обмотан|
газет€!ми' собаку гладив в пов1щ|, нисц 1 випрасРатту бйизну посип€ш борнтлтл

розчином' як зре1што}о годинник | !нтш! рен|, як|
А}хсе лтоб'язним | доброзичливо в|дносився до
на його день нарош|(енн'1, коли в|н прий1пов
заоп|в€ш1а:

€ в наштому дом1 особа знана'
Ауэке милц1шанована.
1 нерез пап1р з ус|ма в|таеться,
|1{о на об|д?- 3ац|кавлено питаеться.
*окея му1штруе [ вс|м ц|кавиться'

в|н використовував. 1 при цьому бу"
вс!х, тому молод] л}оди одного року
до в1талльн| уронисто вистро}лась |
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|{|сля того як побачить панну, скоро бо>кественна усм|тшка
€тирае з його чола клоп1т, турботу -
|1шл (леменс |довоький.

|{орядок денний в 1(умшл!вцл< не в1щ>|знявоя в|д того, який 1сгував у вс1х
домах на|||ого щр€!|о.

|!риготуван:тя | подана сн1данч або п|двет|рку було обов'язком дворецького |

його пом!чниЁв, двох хлотгчик|в. 8 буфетн1 з€вар1ов€|']1и каву | тай, отавили о€!мовар.
Буфетнето назива.}1и щ:им|щення, де в|н господФ|ов€1в двоРецький з пом1чниками.
Була талл п1ч штя цригоц/вання !х<|, а радше д.т1я црФкення оообливим опособом
верлпЁв в невеликих глечик€!х. Фбов'язком дворецького було нащивати от1л 1

сл)|цван}{'! за ним. €н1данок под€в{ш1и м1яс вооьмото ! дев'ятото годин€|ми ранщ.
€тарлш1 пилп чй або каву з чудовими пра)кеними вер|||ками' яЁ формува_т:и на
напол( щубу пкурку. 3авжди подава.пи св}ке печиво: ч}Аов! невеличк| булонки,
пекльований яситн1й хл1б, маоло, мед' сир | ковбаси. !м1и, д1ти, пили каву з молоком
або саме молоко, часто к{!као 1 скибч хл|ба з маслом 1 медом _ це була д]1я нас
найкрап\а см{!кота. Фсобливо подобавоя мед у ст1льниках. Фб1дати с1да.тти в перерв1
м|:к польовтлтли роботами приблизно в щинадцят1й годин1. 81н склладазоя з чотирьох
сщ{в: оупу' м'яса або страви з птиц| чи ш1чу11{л з картопле|о' рисом | т.д., до м'яса
завжди подавали р|зн| са-тлати. 1ретто сщаву робили з овоч1в. Батьки були
црихильниками вегетар1штсько] кухн! л|каря 1арн€1вського з (осова, щасиво|
м|сцевини поблизу 1(оломи1. Фвоч|в було безл|т, |х подавали на пощ/миск€1х'
дек!лька вид!в одночасно. ч блгодо _ смачний ! розма!}ий лудинг.

!||й щ 1(у эоллт;о в същ!й в {члолшйцац
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|Ёдвет1рок бр завхди був в п'ят1й годин! попощдн|. 8л|тц нйпертпе
подавали овот|: суниц| л1оов| або садов1, по.ттулиц1, м€ш1ищ/' чере1пцк)' дин! та 1нйе, а
до них оолодк| вер|цки з щ/кром. ||от1м нй, смачн| хруотк| буловки, р1зне пениво 1
специф1ш*| для |!од1ттля _ вафл1 з м.1ком. Бзимч ябщгка, щу*_|, '..'"''""""",м€шцарини 1 винощад.

8енеря, як правило' була близько восьмо| вечора' зав)кди скпадапася з двох
сщав: кисле молоко з картопле}о або щенана каттта !з м'ясом або птицето. ,(у>ке тасто
!ли штунн! сц)ави: вареники р1знто< вид!в, з особливих м|сцев1 зам!:пан| ф"'"* .
сиром.}{| вареники роб:шли з щенано| муки' яч вар14!!|1в к:дгш:яч1й вод| до щ1льного
т!ста. 14ого форпували в р1вн1 кульки' розплескув{ш1и рук.!ми ! по тому н{!кпад{ш1и
приготовлений наперед 6|тлпй спр зм1тцаний з яФ|ним жовтком 1 зл|гпавтши ща -
смах(ити з обох стор1н. ||одавалаоь до н|о( киола ометана - це було дул<е омачце
блтодо. 9асто робили заг:|кштки з фрукталси' оцром або вйренням. 8етеря
зак1няува-тлася часм' пе]{ивом' вертцковим маслом.

. 1(оли запро|пув€1ли до отощ/, пер1цими входи.]1и батьки 1 гост|, якщо вони були,
дал| нлени с1м'|, а в о{!мо]\{у Ёнц! д!ти. йи сид|лпт за столом завх(ди в самому к{нц|,
б|ля цатлптх вчител|в та виховател1в. €щатшенно не .тпобила то| щадиц!!, ''*у щ'
дворецький, обнооячи сщави' звичайно по!{ин€в з1 стартпого, тощ. до нас доходи.]1и
г!рлл| шлт:атотки.

'[!19./!)! 09|ду 91.'Р-11ц з0ир€ш|ися у в1т€!льц1 на к€ву' яч подав€шти в ма.]1еньких
ф|л|жалтках. {укор використоврався вик.пточн' що''й',"", в!н збер1гався в комор1,
а в раз1 пощеби |х нарубува_тли з. велико| филп' |!об йдооло д*тти най ', *йу
купували цукор розпилований на р|вненьк|
як !скри.

квадрат[, Б яких крист€}пи виблискувапи

1(оли бува-тли гост! подава.тти п1сля обф до кави л|кери, кощ1 нао зачаровРали
сво]ми ясщавими барвалтша: пеперм1нт був зелений, ф"*" оратокевий. д' ';*ер'використовува.гли щтл<|тн1 вузьЁ ке]1ихи. .часто /то об!д1 стартш| ий" щ'йподр|мати або оид!ли на ганщ/ чи в па!$; д" '''^'''|' розмов]1яв. 

'
8л1тку по п|двет1рку в.,1а||1товР{ши к|ттн| або фаетонн1 процлянки, 1нод|

]3дили ввенер| в|дв|дати оус|д|в або в л|о за сунице|о. у л;оах б|ля Ёйновець вони
роотщь !!а га.ттявиц{|х ц|лими л€!нами. ,{1ти готува_тли уроки.

- |{|сля об1ду д1ти виру!цили о[|ы[|!' а старп:| щ.пи в карти' читати, 1нод! щатина фортеп!ано або ма:оть :квав| дисцс!| на р1зн| тЁт,ст. Б1льй-мен1ц' спуска.тоттиоь в
будн1й день.

Ёед!-тля м{ш1а т{!ко)|( ов1й розпорядок: Р€!нком во! обов'язково йт:шли до костьола.
11льки падт 1{лемент [довський випад€|в з уст{ш!ов.,1еногю порядку, терез св|й
хворобливий ощ{|х перед м1щобами. Ёа нед1льну слухбу з':ъ:калйсь парф!яни з
суо1лн|х пом|сть, зуощ!татонись в1тались. Ёе раз стартп1 заходили 

"_ 
ф'"'*параф!яльного овящецикц щоб прив|татиоя з паотором, а потй обговорити р1зн!

у]ч' в параф1!' з1брали внески на пощеби костьола 1 в!дкрит1й пр, н"ому п:кол|.
!{а |[од1лл| костьоли були в основнощ/ були т1льки в м1отах | м1стечках. ][' с1льсьЁй

|{1сля об!ду стар1111 збираглися
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м|сцевоот1, так| як (уман1вц1, вотпа зуощ1на.тлиоя рйко, а в|дстшть м}к тлами була
велика.

|1астор м€}в вФкке }к\4т[я' тому що села були розтатповат*| д€ш1еко один вй
одного 1 п1дщт.птлувати контакт з параф1лтами та надавати !й рел|г1йну допомоц
було ва)кко.

Ёас, молодих, окр|м прослуховування свято] меси' зобов'язув€}пи в нед|лто
Рештту часу вищач а[1и на себе, використову[очи йоговид|ляти годину на !;ку.

в|дпов|дно до пори року | погоди.
-{, вхсе згадува]1а про соц|алльну робФ[у, яко!о займа.гтися мо| р|дн|. Р1ама ду)ке

ц1кавилаоя пит{!ннями осв|ти | грисвячв€ш1а ]м багато тасу. 3 того пер!оду в|дштавоя
в мо!й палт'ят1 еп1зод повними >каху, який пов'язаний з ооц|а.тльноло активн!ото мой
батьЁв. Фдного л1тнього дня з|рвалася ве]1ика буря | блискавка |[еруна 5а[1а!ш]!а
хац пощиц соломо|о. 1ут пощ!бно пояснити' що на |1од|.тшт1 пагува-тло пов|р'я, за
яким пожар в1д блискавки не моясна було гасити' то1шу що це була воля Бо>ка.

€ка>кений в1тер виривав з неймов!рно|о сило|о | тцвидЁстто пал€1ючу солому з
да*у 1 кидав !1 на оуо1д*1 хати, яЁ вйразу--щ за|а'ца;лутоя. ||ротягюм години
к1лькаттацт1чть господарств уже отоялу| у пол5гм'|, 1 вогюнь продов)кРав
розпщр|оватися. |1обачивтпи це, батько - з притаманноло йотиу енерг1ето _ став на
вол1 рятува-тльно| операц|!, роздйивтпи роботу м1яс селянадди. 1т1об|л!зрав вс1 бочтсд
на колес€1х для щ€1нопорцвання води, яч/ брали аяс |з ставка. Фдна тасттлта.тподей
подавш1а в|щ:а з водок), друга виводи]|а з булинк!в хвор|оь старих 1 виносила вое,
що можна врятувати. 1ретя вига:тяла хулобу з гооподарських буд|вель. €йьськ|й
молодь1 1 мен| батько дору{ив трбоц про м€ш1еньк1о( д!тей, щоб дати матерям
можлив!оть взяти у|асть в рятувальц|й операц!|. 1!1адда з 1{атето оп|кувшлися
попеченими. ,{о отос п1р пам'ятало щики ]1тодського розпачу та стращ/' рев 1 виск
тварин' урк1т руйнування балок 1щокв ...

|Ёд тас ц1е| поясе>к1 повн|стто згорйи дек1лька господарств. Батьки посп1:пи.гти
надати не ли1це безпооередтпо допомоц я(ертв€!м' а й п!дк.тпоту[]ли до ц1е] акц1!
гооподар|в, як1 не зазнали втат. Розм|отив по се'ц погорйьц!в | створив щось на
зразок банчг добросус|дсько| допомоги. фтя нйб|ль1ц постраждалтос батьки
подарува]1и деоять телиць, а зерно для пос|ву дали в рахунок |ш|атити за пращо.

!|!кола у Баргллав!
|9|2 р1к прин|с велик! зм!ни в мос )киття.

6ула здати навесн1 |спити до четвертого к.]1асу

навчатись. Биб|р батьк|в припав на 1школу б|знесу
Ёа |спити я потх€}па з мамо1о в щавн|' !

3г|дно з планами батьк|в повинна
середньот 1школи' а з осен| в н|й
1еодори Рачковсько| у Баршав|.

усп!111но !х пройшла. 9ому виб|р
батьЁв щ)ипав ца тшко'у саме цього тттгу? 1огува.гти дв| пришани: по-пер|це'
найкращ1 яс1ноч| т!!коли були сноб|стськими' а друга при1]ина то м|й батько, який
побачивцти моло лпобов до сштьського посподарства, хот!в дати мен! практи!|1{у
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осв|ту' щоб я могла п1сля зак|ттчення веоти в наттто1иу господарств| бухга-т:терський
обл|к. 1!!кола пан1 Рачковсько| користув а!!ася в ус|х в!дношлет{ня( дп(е хоРо|пок)
репщац1ето.

9 вересн! батьки повезли мене до 8артпави 1 пом|отитпа в т:псолу-!нтернат' де я
ма.]|а ощимати осв1ц 1 дог]1яд. _1, опитп.твоя д{ш1еко в|д степ|в, в!д р1дних 1 близьктл<
(5гмановець, без коття, собаки _ н1би замкнена у клт!тц1. 1!&ола ! цртох<иток
зн{!ходи.,тись на 1!1ар:па.ттковоьЁй вулиця 81, в сумному с|ротшу кам'янощг будинч.
€рора дисципл1на, ход1ння паРами на проц,штнч було для мене )к.|хом.

8 якост1 розради у 8артпав1 два м1ояц! жи]1а м€|мц у дядька | Ётки [умн1ських;
в сфоц забира_тла мене з ц!е| тторми! Бт1тшала, як могла. 8 нед1лто ми !'здили до
1адз1ка, мого брата, який як у)ке згадув€ш1ооя' навчався у тшкол| ксьондза
[ра.гтевського в 1||иманов| неподал1к в|д 8артпави.

?адз1к д|йсно мене .тпобив, вое чудово розум1в, пережив€в' в1дв1дгвав, давав
поради' зверт.вся до мого често;побства, а-тле безрезультатно. 9 нйк це могла
звикщ/ти до нов1?о( ).мов життя. { в|дчг3дд4 себе д1пке нещаоно}о' т€!к як в!дтувае
себе зр1зана роолица ...

Б |нтернат| було нао д|втаток, наок1льки я пам'ята]о, двадцять тетверо. 81н
розта1повувався на четвертому поверс| |!|коли. €пальн| на щи-чотири особи; в к|нц!
кор}цору л<ила пан| Рачковоька. Фп|кункото |нтернац була прекрасна франщгженка
пан1 йар1 й|тпон. €па.г:а |з двома колеж.ш!ками: |||онборн .11тосело' яклй накан|члах
була в (уман1вцях, з яко!о ми ст€ш1и ду:ке близькими | товариство яко] особливо
зпобила та \аття Боровська з 1(урлянд1!, з .щ/я(е багато] с1м'|, досить обме>кена, а.тте

1п€ш|енно працьовита | обдарована феномена.ттьйбб!6м!тпо.
8с|м керувала пан1 Рачковська, а '{| пом|чником ! добртлтл дгхом {нтернац |

1||коли була пан| (ухар:кевська, мати 1вана 1(ухаржевського' в|домого пол1тика.
{иття в ттпсол1-1тлтернат1 розпотиналось п|дйомом о сьом|й ранку. |[от1м

сп1тцили до )д!1ивш1ьн1, де рядами стоя.]ти столики' а на ц1о( мйц1 тазй та гле!тики з
водо}о; коясна д|внинка м{ш1а т€!м свок) шафц для реней. Фд|вт:п:сь _ ноои]1и темно-
оин1й :иундирник 1 фартр<и чорного €ш1ьпац з вига|ттованим узором _ йтптли на
щет1й поверх в !дштьтпо. }1а он1данок подава.]1и каву з молоком або молоко, як
пр€вило ов1лсе печиво, хруотк1 кйзерки 1 хл!б, масло, оир' мед або ковбасн| вироби.
|||с.ття снйаттку в сво!х к]1асах зуощ|та_тли колеж€|нок з м1ста. Бони склада.тли
б|льтп1оть. 3аняття поч.}лися в 9:00 ранку | щивали приблизно до двох годин д1!'|.
|||оля тцколи з нетерп1нттятл от!кували на дзв|нок, що кпикав нао на об|д.

1!1утшу визнати' що годувш1и нао сма!{но | ситно, }ку подаватпа ретельно: ко)кна
д1внинка мала |ндив1душльн| оерветки з ч|тко визначеним номером або буквото.
11|оля об!ду ми виру|ц€!пи ца цроцл'{нку. Аля мене це була нйЁрпта чаотина д1{'{.
1,одили пар€|ми в супровод1 двох нянь! ,{о парч 9яздовоький чи чудового сад/
|!омолог1чцого м]ж вулицето Ёовощодськото та Рмй!] ||ттатер. $'в|ддава;та перевац
помолог1чному саду, який не 6ув доотупний для во1х. ,(огллтутий сад був тихим !
спок1йним. Ёа яса-тль, на сьогодн| в1д нього не з€ш|и|||илооя 1 сл1дг.
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Б|льтп|оть мо!х коле>канок ввФка.]1и за краще ходити на цроцлч до
9яздовського парку' де було багато улн|в, як{ ли1пе чека]1и наго,щ1 для б|ль1п-ментц
з.ттоол!внто< зач|пок. (оли ми йтшли вулицями часто щ€||шя]1ося так' що з-за роц
вискач/в€ш1и хлопц1, вицкук)чи: <<цси йдпь, подив1ться, хто нйщасив!тца?>, 1

тому под!бн| злоол|в'я на на]цу адресу. ф вищитст зводили мене з розущ/' я
в|дчва_тла себе приншкеното.

Ёаука йштла мен! кепсько, н|що мене не ц!кавило. 3ламаглася. Бир!шлив робити
все на зло, аби мене вигнапи з! тпколи як можна тцвидтце ! 1!1алла однак була
невблаганна; п1с.ття двох м]сяц1в вона повер}тулася до (умановець' а я за.'1и111и]1ась <(в

невол1>>, бунт1вна | в розпан1.
|[!сля мап,птного в1д'!зду мене оп1ткапа велика неспод1ванка, що |стотно

вплищ/ла на мое с€1мопоч|тгя _ при|хав батько. 1!1а.точи в|льний чаоу з лиотопада по
лтотий, в|н вир!т:ппв роз||пФити сво] с|льськогосподарськ| знання | заглисався як
вйьний сщп(ач на промислово _ сйьськогосподарськ1 курси 1!1|т9ловоького-
|{омороького (з 1918 року [оловна 1цкола с!льського господаротва). !е було дтя
мене, без переб|льшення' |цоком. {к же так? Батько добровйьно поки1{ув
(уман1вц|? 3 полтовацнями? 3 дуже активним ! товаристським життям? .{ля того,
щоб вчитися?

йен] стало соромно за сво1о повед1тпсу; я 6ула по пртщод! амб|тна 1 вир1тшллта

боротиоя за себе. йен| в цьому дул(е допомогла )д{ителька пан! Банда ]{опитовська.
1а тиущ>а ! прекрасна ж1нка зрозум|ла мене; як справжн|й педагог вона1в1дчла, що з1

мното в1дбуваеться' не кори.]1а _ допомог€ш1а. |{орозумйась з батькоф 1 переконатта
його, щоб з{!пиоав мене до тцколи верхово| !'зди' яка м!стилася на ву;/иц! |(от:птков1й.
Ёазива.тлась вона по-н1мецьки рейтароьколо. 1ри р€ви на ти}(дець оупроводжував
мене батько або пан! (опитовоька до парч на уроки верхово! !зди, яЁ в|дбувалися
задл|сть ходьби в пар!. €м!ятися хотйось !з то] ':'зди на мане>к]: що то за 'т'зда по коту,
в.;тасне невгппт+л1оть та оама' а.]|е не вФкко.

1!1ен1 на перллштй раз д€ш1и стару б|дну |шкапу. |!|сля того як я про|ха.тла одне
коло, дцректор м€|не)|(у зор1енцвався' що я не новачок | вм|ло !'здити на кон1. |!ерев|в
до нйщащо| щупи. Ёареп:т1 було щооь ц|каве. Ёас улили гарно| техн|нно! !'зди,
вод1тптто коня, зм|ни ходу' ца]1е)кним сщибкапл - як вести кон'{ до високо|
пере1пкоди' як до 1||цроко! або подв1йто?. {оча кон1 були на.тлежним чином
п|дготовлен1, такого род/ наука п1д|йт:тла для мое] чотцрнадцятир!тто| голови | я
п|рнула в не| з енцз1азмом. Фдтого дня дцректор мав з на.]!1и мову. ||ооб1цяв ко>кн|й,
хто досягне гарних результат|в, змощ.ть !здити по проспекц 9яздовського' а не в
манеж|. 9 той нас, вздов)к проспекц 9яздовського було розм1нено дороц ли|пе д!я
Ённо! !'зди, йплла вона по прав1й сторон1, ахс до Бепьведера. 1нод| за:'зжали до
.}1азенок, де також були м|оця цредна:|начен| для ц|е| мети. Бс| к|нн1 змаганття
в!дбува-тлися викп1очно в }1азенках, де в певн1 дн1 ми могли кориоцватися
установленими там пере1шкодами. Ёаретшт! малта трохи св|х(ого пов]тря | зелен:..
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ф педагоЁнна хищ|оть пшт! 8анди (опитовсько| зна!{ним чином на мене
вплищ.в' примиривтци з| свос:о долек).

-[ почала вчгпися | :кити, як 1 |нтш| коле)канки. 3авдя.ува.тла цьощ/ ли|пе
лтобтлтл|й 8анд| 1(опитовсьЁй, п|зн1ште сесщ| ордену свято| 1т1ар|!. 8она не т1льки
дба:ла про мене особисто, але зщлйа пеРеконати весь педагог|нний кодектив' що не
мо)кна ставитися до во!х одн€|ково' що у ко:кно! лтодини' а ттлтл бйьлпе штумуц е
1ндив!дга-тльн|оть, яку потр1бно зрозум|ти | ставитися до не] в|дпов1дно.

забра
|[ертп1 два я зово|м н|чого не вчила. Б|дн! батьки 6ули в розпач!. Бони хот!ли
ти мене з| тшколи. 1(ер|внутки) пан| Рачковська 1 пан| 1{ухарх<евська' мила особа,

порозрл1втпись з вик.,1адачами допомогли вибратись з ц1е] сицац|?. Було вщ:|тшено,

що якщо я перезд{!м матер1ал за пер|ше п|вр1ття, то змо)ку зак1нчити павна.тльнтй р1к
в звитйнотшу релсим1.

|{ан1 (опитовська була всеб!чно оов!неноло; прещасний математик' досконало
зна.гта франтцрьку мову (маллка фра:п1ркенка) ! рос!йсьц 1 взага.тт! вик]1адач
найвищого к.,1асу' так що вперта | норовлива д!внинка, яко1о я була, нарет:гг| визншта
т| {вторитет. €потатку встановила добр1 отосунки з колея(€|нк€|ми' пот!м
розР€!хув€ш1ась з вик.]1адачами | поступово стшта стараннок) )дтеницето. 1{олежанки
т:|ко)к переотали отавитиоя до мене як до дикунки, тим б1тьтше що я не була такото
поЁрноло 1 зав>кдд готова до пустощ|в та роз|щат''|в.

у нас були ду)ке хоро1п! вчител|: польську мову викладав професор пан
€тан|олав €лоноький (професор ун1верситеч), рел|г|то _ коьондз ,{обровський,
математику' а-тлгебру 1 геомещй - пан |!одамовоький, францзьку _ пан|
1{опитовська' м{ш11овантшт - пшт! [ерсон-.{абровска. Ёе падл'ята]о {зителя !стор1|
||ольщ|, зншо ли|ше що то була ж1нка. [еощафй, |стор!я старод€1вня' ёередньов1нна !
нов1тня, а загалом во| предмети црцРод{ичо-математичного цикц викпадш1ись
рос|йськото мово|о' очевидно що курс роо|йсько[ мови т€!ко)к поо|дав пертпе м|сце.

РозпоряАок дття в 1нтернат| був установлений 1 )киття н{!1пе т1лищ.ло в оувор|й
в1дпов!дноот1 з ним _ )|(одн1 зм|ни не вр{|ховув€шиоь.

Ёатп клас рахувався зд|бним. 9етверо мо!х колежанок ст€!.ли медиками: €оф|я
[линська | €оф1я ![еховська-Борн!сова - пед|аторами, 1рена 8ойн1н _ оцл|отом 1

8йнберг_ |нтерном.
3авдяки допомоз| | розум1ннто вчител1в поч{ш1а наретпт| вчитиоя | легко

перейттшта до п'ятого класу. 1тлтл не ме1{||| я в1дтува-тла себе погатто у великому м|ст1 !
мр|ялта про кан|кули. А вони в той р|к об|цяли бщи дуя<е веоелтду:и! Батьки, як я в)ке
говорила, тпобили молодь 1 молод1 лтоди в|дтра.тти себе у нао добре. 8л!тч 1913

роч от1чвали побачити велику к|льк|сть молодих лподей, тому ми в|дпов|дно
п|дгоцвались до !'1 прибутгя 1 перебралтня.

9 отар|й садиб1 п1дготовили к|мнату, давн|й д1д1воький з€ш' розклали на зем:т1

натпсшл1 соломото соломок) мащаци, заотлшл| поотйьното б1лизното 1 в1двели [[ для
хлопц|в. 1{!мната д:я д1внаток була б|льтп розЁт:пто обставлена | хоча лежа.гти т1 садд1

солом'ятт| мащаци' але л}кка та столи покрит1 окатертинами. 8 к1мнатах пост.твили
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м{дн! тази на ст!льця)(' пара глечик|в з водок) д!я миття 1 в1д>о для брудно| води.
}ветер| до к|мнат щ)иносили теп]у воду.

1{омфортабельних гоотинних номер1в в на1пому будинку було чотири, легко
розм|щувапося в них десятки л|одей.

Ёа ц|ле л|то при!х€}пи €оф| я | $нек 3аллеськ|, як! в>ке вооени м€}г|и повернутися
до Америки, !х т|тка, патт1 [рил1нова з двома син{1ми -{,нкем 1 фк|дком, сцдентами з
8артпави. (р|м того до щоца молодих гостей на.,1ежш1и: /1тося 111онборн 1 }{тот:пса

11|ух (мо| колеясанки), 1&о|о 1т1лтттарський товаритп брата | натп щгзен, 1(ас1о
Булпинський \ щи брати (лечиноьк|. .{авноот|краним став при'[зд на|||их сестер !з
1{ракова 1рени 1 [анки, донок т|тки &1ар|! Бощсько!, яких ми не зн€ш1и до того | тотшу
проявпш1и велич ц1кав|оть. ,{о того товариотва до]тг{авоя завжди нетерпеливо
оч|куваний &щ|йко [довоький, який назчався в пол|техн|щтому ун|верситет| в
|!етербурз1. 9ар|в:*тй, дотепний, мав в ооб| щооь таке що врФка.,1о' коли в1н входив
до Ёмнати в!дразу ж став€ш1о рад!сно. [арт1в знав без л1ку, вм|в |х прещасно
опов1дати, був, як говориться' до танцто 1 до ?.

)/ зв'язчг при|здом тако! кйькост| молод| було заплановано 1 п1дготов',1ено
багато розваясальних акц1й, таких як верхова !'зда, тен!с, р1зн1 конкурои, весел1

розвахса-тльн! забави.
9ас лет|в |цвидко, а наощ1й в 1(уман|вцях, наповнений родинним опокоем |

те|ш1ом' передавався уо|м. Беторами вла|птовувш1и таттц| пи щали | сп{ва.тти

уща!нськ1 дгми або модн! цигансьЁ ромштси. Аим мас.тлянтос ла:тшл 1 мерецтливе
св|тло св|чок надава.'1о нар1вноот|. 

\

Ёе лпобила тто( сектиментш1ьних п|сень та музики. Ёа под:в деяк|'( висл!зала
в кон|о1||н1о' о|длалла коня | пооп]хом ви|з:катла геть в1д суети. 8важа.тла за фще
слухати р1зн1 голоои црцроди, хоч би харакгерний перек]1ик перепйок або музи!у
диких польових цв|ркун1в, або квакання лсаб. !нод1 один з хлопц|в супровод)кув€|в
мене в цих €в€!нт|орах.

фтя молодих лподей батько п|дготував п'ять верхов:л< коней, а д'1я т|о( хто
Ённо не !'здив, спец1а.ттьно вимощений легкий в1зок, на якому оидйи к,дов)к' плече
до !ш1еча' а як опора для н1г о'гуцвапи доски з обох боЁв прикр1гллен1 до лтотшн|.
|!ара запралсених коней була завжди готова гостям до пос.тгуг для поход1в, ексчрс1й
або в|дв1дин оуо1д1в. /}ухе подоба]1ися подорож1 до блих<цього села' щраоиво
Розтатттованого на горбист1й м1сцевост! над Бщом | до л|оу, де були ц!л1 лани оуниц|,
дико| ма_тлини та о)|(ини. ф нар1вна м1оцев1сть тщещасних мйовок т\азт4ва!\ася
9удин|вцями.

8 пар| к|ломещ1в в1д 1(уман|вець зц€1ходилаоь невелика' крита соломо|о
садта6а, що н€вива.т1ася 1(рупин. Бона на-тле>ка.гл а па|1у 1л1одору [довоькощг, батьков|
Атцртотпки. |1|сля смерт! пана 1л|одора, ятвй був великим другом мого 6атька,
1{рупин був зданий в орен,щ. пай Фгил|| |[одгорсьЁй, нар|вн| 6а6уо|, матер| дядька
81тольда |[одгорського. Б1льш1сть по]'здок ми робили саме цди' а також к|лька раз1в
п!д нас л|тн1х ка:т1щл ':'здили в &олинц!, в маеток маттштно] р1дн|, що зн€!ходивоя
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пРиблизно за п|ятдесят вфст в|д (уман!вець. ,{орога до .}1толинець проб1галта
монотонно}о р!вниното, чи}о монотонн|оть ур!зноман!ттпова.тло кйька ц!кавих м1сць.
й|к селом €околова | м1стом &1льник на пагорбках було к|лька хаттлт. )1|тн| лтоди

розпов1да.тти, що колись ц| хати сщщ.вш1и )китлом для злод1!'в 1 розб|йниЁв. 8они
зробили зас|ду на мандэ1вник!в, що тим !!1]шп(ом подорожува.,|и, щабува.тли !1 !
нав!ть в6утва;ти.

11{е за час|в мого раннього дитинства }кило два А}:ке старих розб|йника, як1

повернулиоя з каторги знищен| в€т:кко1о праце1о. 8се те т|евелике поселення так 1

носило !ш1я1шу минулого. !венер| 6оялися цроходити тщ на оаллот|. Ёеподал!к в|д то]
дороги отояла дуже стфа ка|ш|иця з| отацето святого 1оштна, щубо вир|залта з
дерева. Фпов|д! пов'язували ту ка|ши|цо з м|сцем щ)о)1ива;|н'{ розб|йник:в: ходили
чутки' що в н|й було м|сце в якому злод|| зали1п!!ли багатим господарям знак' де
з{!ли1||ати викуп. ! раз| невиконант1я н€!к{ву !{ападали на н1о( 1 нав|ть пйпалтоватли !х
хатини.

Ёа десят|й верст| по ви!ъд! з )(м|льника) на пагорб|, п|дносилися ру|ни замку
який пам|ятав татарський напад. |{риблизно на п!вдороз! 111ляху до .]11олинець
&йьником 1 (ривотпиятли, Б1лтлтл Рукавом | |[:лсовом знаходивоя чфган' що
п!днооився над уо1ето навколит||ньото р|вниното. Бластиво було мати близько себе
насипап! висоЁ кургани. Ёа кожному !з них пй час татарських напад|в дава'1и знак
про наблтопсення ворога, т|а]\у!!!у| вогнища' як| було видно здалеч/.

|[облизу того чргану з.вжди зупинялись на випас' в|дпонинок для коней |

л:одей. 1!1о>кна було роз1м'яти' як то кал$/ть' ноги' а тако)к з'!сти смакотлив1 запащ.
8истгр<овували багато опов1дей цро отародавн1 васи, батъки розпов|да_тли нам |стор[,
як| €ецкевич описав у щилог||. \

.(а.тт| б1гла дорога до 1(ривошшт|в' що лежа.]1и на щаоив|й р|тц| €нивода, зв!дки
тйьки п'ятнадцять верст в1дд!ляли нао в|д /|толпанець. 3азвичй по дороз1 за]'зжа-тли в
||оп!вч до дядька |1одгорського. (ам6а була прещаонц те|1ла' гостинна атмосфера
дому. |{ров1втши весело к]лька годин виру|па]1и до в|ддаглених
тп|стьма верстами -[лолинець.

в|д |[оп|вки т1льки

9удово пам|ята}о ц дороц' йаринин л!с, посад)кений д1дом Бдвардом 1

названий на честь Бун| (бабун1). Ёе знало, чощ/ вздовж дороги б!ля л|су завжди була
ота111на щяз|ока | ями. |||д нас одн|е| подорож1 нятп еЁпалс заощяг у багтпоц1,
од|им колеоом поц)€}пив|1|и в глибоку я1\ду' невид1|т\ц у велик|й ба:ор| | потребував
допомоги з зовн1: д)аго1о п!дняти 1 витягти ек|пах< | пас 1з полону. ,{о .|1толинець
до!зх<а.тти з рад1отто, бо та*т завжд.1 оердечно зусщ|ншти.

Бабуся | д|дусь обожнтовшти вс|х сво]х вггус|в. АФсь, тар1вний ! дуже
старенький, бащвав нас' придущ/вав р1зн! за6ав*т ! брав утасть в них з нами. Бабуся
була д6айтптва, €ше вимоглива.

Б ооталтн| роки д1дгсь зле почув{!воя, хвор|в серцем 1 тшуо|в себе ду:ке беретти.
! цей пер1од' здаетьоя в 1910 роц1, нймолодштй з його д!тей, лтобтатллй едптмй оин
д1дуоя Антон1о зак|нчив вищу 11|ко.ту с|льського г1)оподарства в [а.гш:е | очолив

м1ж
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господарство. 1оо1о був молодштм в!д мое! мами десь на в1с!мнадцять рок!в, тотшу

р|знтпдя у в1ц| м1ж нами була незначно1о' що цривело до вст.!нов',тетптя д>ужн|х
стосунк|в | ми назива-тли одне одного по йен|.

1ос1о омолодщ/вав своето оообото будинок в .]1толинцл<. фгш*!зував
полк)вання' к|л+г| змагадтгтя _ на нт1о( притз)ка.т!о багато хто з його щ>р|в 1 р1дн1. ! що
1ос|о був д0|(е гарний, щаоивий, елеганттпай, 1нтел|гегтт+ий, знав к|лька мов, то вс1

д1вната, за}1ькн| >к|нки 1 вдови закох)|валиоя в нього.
-[к уже згадув€ш1ося' м1й прад!д 9чбовоький у 18б0 роц1 понав будвати в

)1толинцях п€ш|ащ' €ш1е за у!асть у повстанн| 1863 роч був защештовалттй 1 заслантй
до €ибф. Будинок не встиг зак|нчити. Будравоя в|н в ус|х в1дтотпеннях з
розмахом. .}1етсав у щаоиво1|!у парку. Б одт|й його тастин|, бли:кче до господарськ!о(
буд!вель, стояв високий паркан' за ним була м1оцт*та щ)изначена для зоопарч'
однак там був т1льки козел 1 дв1 ви щи оарни' а пот1м 1оо1о прин|с пару диких
кабшл|в, як| т:твидко розмнохш]1ись. } так зван]й €тепов|й ,/1дбин| чао по]11овання на
фазан|в, яких там було багато, вищ/сти]1и полов!п{у прирг{ених штцн1в | мисливц|
ма.гти багато радост!, у6ивтзт*т кабана або свинто.

9 €тепов!й ,{олин! пильщ/в.в гйову дпчп11у егер }!1зек. ,{уясе тпкодгло' що не
мощ/ опиоати то| особи, це був ц!кавий тип, хищий п1длабузник, косоокий, якпй у
форм| сщйьця з рутпницето на гтлеч1 вутявився небезпечним браконьером. ! до того
був дуясе товотим.

8 .]1толинц1 п!д]'зжа.гти п|д ганок з колонйч. 8ходили по сходах у великтй'
щасиво оформлений веотибтоль. 3 його центу\' л:парок| сход,| вели на гору в
галере|о' зв|дки можна було попасти в б1бл|отец, в!та-тль:по, !дальгпо 1 спшльтпо
6а6уо| й дфс1 та каб|нет д|дуся. 8низу, з л1вого боч веотибтоля' 6ув пп.трокий
коридор' в к1нц1 якого 6ула розм1щена ка!ш1истка з образом Богоматер1
9енстоховоько] 1 ко:кен день ввенер1 Бухтя, дзвонила в спец|альнтй дзвоник'
вик]тик{ш1а во|х до молитви' в тому нисл! отгркбовц|в. ||о 1нтпий б1к в|д оход1в також
бр коридор, з якого нерга дверей вела до гостинних поко]в 1 аларта:иеттт!в 1ос|о.

|||д тас тих пам'ятний дтя мене кшл1кул 1913 роч батько, бажалочи здивувати'
з{!мовив спец|а.ттьний по'1зд вузько! кол1| з €емок, дтя по':'здтс: в /}олинц!. ||о!'зд
ск]1адавоя з локомотива ! одного вагона. 8с| гост| з 1(рлан!вець в|длравивоя тод1
<сво!м по!здом>> з так звано1о мочвянко|о, еврейським оркеощом з м1стезка, який
створк)вав веселий насщ!й. |{о|зд зупинявся там де ми хот1ли; звивайно, см|х 1

рад|сть була понад усяку мф. ?ак до|ха-тпа до станц|| )1толинц|, де нао оч1кували
дек1лька еЁпа>к|в | велика мисливоька л|н|йка для молод.1х лподей | повозка для
реней. 9ом|хнен|, сп1вом в1та.тли домотадт11в, щвика щ!ш1а мар|п' а во1 захоттлтова!1иоя
1деето батька | апдодгва-тли в його честь.

вр€шкень' вони ст€шти цред\4етом спогад|в на довЁ роки. Фщ1м на'''о| щупи при!ха.тло
також о!мейотво Б5гшаноьк:о< з дочк!!ми' Боб €паоович, товаритц [ос1о 1 близький
сус1д, а також численн| дрР| з уо|е| округи.
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|1обут ур|зноман|ттпова.тли чиоленн| розваги' так1 як полк)вання' п1кн1ки, в
оупровод1 оркеотру' а от)ке танц| та р!зн| види спорц. ]у1ен| нйбйьтце
запам'ята.т|ись т|, яЁ в!дбува_тлись на ко|1ях. 8пертше я побачила щу в поло. Бра-тли у
н1й улаоть тйьки четверо щавц|в. А.тля ц|е] щи кон| повинн1 6улп6утидобре навнен1
| поворотк|, а також дуже хоротш1 гонщики' яЁ добре волод!тоть довги!и молотком'
яким намага.]1ися зап{ати дерев'яний м'ян у ворота. -{ природно не бра.тта уласть у т|й
щ1, натом1сть була лрп{аттята до }еш ёе Баууев (|(онщео зт{{!них погонщик|в на
лисицто). 3а сигналом поча.]1ась гонитва на ко|шп( за вт|ка:очим верц|ника з
кокаРдо1о' пощ1бно було догнати його ! з1рвати кокаР/щ/.

1{ан|кули доб!га-тли Ётщя. 1овариотво повол| роз'!'зхсалооь. |[опроща.гтись з1
сльоз€!ми на оч€|х [адтка та [рена Боярськ|. 3 [анкото була майхсе одного в|чг, ма.лти
багато спйьних захо|ш1е}{ь; црцрода обдарува.тла !1 щасоло 1 щац|ето, чого мен|
р|шуне поэка.г:|ла. Роз!'зжалтиоь, об1цлочи в!нну щ:у:кбу 1 по.увтши об|тни:цо т|тки
1т1ар|| Бощсько!, що в насцпному роц! будщь не ли1пе з !реното ! [шткото, шле 1 з
оин€1ми' 3игттундом ! -{,неком.

|(рлан|вц| густйи, наот.в,в день натттопо повернен|тя в т||кощ/' _1, спод1ва.ттася
впросити батьк|в вчити мене дома' а навеон1 здати !спити за наступний клас, шле вс1
прох€}н1!'{ були марн1.

Батько на прощанн'{ пооб|цяБ, 1{Ф якщо я 6уду добре г{итися' мене чекатиме
ду)ке приемний с:орприз.

9астина молод1 об|цяла при|хати на Р1здво, так що ми будува.тли плани на
зимов1 за6авп.

й1й б|дний брат 1адз|о, ятотй народався з вадами серця' це м|г брати г{аоть у
багатьох видах спорц, йому було д1йсно боляче. 9есто.тпобсфо його сщажд€}по'
коли в|ц побачив подвиги товаритш1в. 8|н повинен 6ув веф спок1йн}пЁ )ку!тгя'
багато щ:тав. 8|н був мо]м навпаки. |{ро мене |нод1 жартойа говорив малл1, що коли
я лоя ь на св|т, (п|вень засп|вав в нев|дпов|дний час> ! народу!ласяд|внинка.

!'здила верхи на кон1 1 бра-тла у{асть в по.тпованн| з гон!.ими. Ёав|ть бущпи на
восьмощ. м1сяц1 ваг|тност1 мноло, бра:ла утасть у потпованн1 на кон| з хорташти 1 на
як|сь перетшкод| впа.тла з цього 1 вщатитла св!дом!сть. Був срах уск.11аднень' €ше
виявилоея' що я з! свого зачаття була от1йкото, вое пройт:шло добре. 1!1ояслтиво оадде
тощ/ я успадкувапа лтобов до цригод.

|!еред натшим ви'т'здом до 8артпави довго дискуув а1!у!' чу! мо)кемо пдт ]хати
сам| без оп1ки отарт:п:х. 1адз|к, пал,1'ята]о, сильно боровоя 1 с.тгушто поясн!овав' що
в1н досить дорослий, йотшу в>ке в1о1мнадцять рок1в, | в!н бере мене пй свое щило.
Батьки супровор|(ув а11и ъ|ао вузькокол1йкото до станц|[ (а.тлин1вка, де пересйи на
по|'зд, що йде з Фдеси до 8арлпави терез 1(озятин.

- [рималася в1двахсно, вир|лпив не показувати ск|лькох емоц|й кошцгвала мен1
ця по1здка' не гщигуск:ш|а' що мене зуощшгуть.

вилась на св1т' (п1вень засп1вав в нев1дпов!дний час> ! народ\4лася д|внинка.
€лухагла розпов1д| мами' що коли вона була молода зам!х<ня >к|нка, чудово
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9ерез ш:|сть тих<н|в перебування в 1школ| захвор|ла на скарлатину, а п|сля мене
ще двое коле)канок. !{ас вфазу в1дд!лшти 1 пов1домили батьк|в. }1ама зразу
при|ха-тла, забрала мене до д5дька | т1тки [рлн1цьких | талл доглядала. {вороба
ослабила мене д/же' а на додаток ще й д!отала анЁ'ту. Б1д того виникпи уск]1аднелтя !
мапла, п|сля консультац1й з повФкними пането Рачковсько!о та п€}нею 1(ощповськото
вир|т:пала, що буде краще л(що ми повернемося до 1(уман1вець | там я цродовжу
н[}вчання' а навесн1 ск.]1ад/ |спити. 1аке р|:пенття спричини]1о ще й те, що пшт|
(орутовськ4 з особистих цричин' хотйа залиттптти Бартпаву ! була прекрасно}о
л1одино1о на роль вчите.пя | вихователя. Б 1(рлан|вцл( !пвидко поправила свое
здоров'я. |{рещастпай кл|мат р|дного крало | звичний ритм життя незабаром
в1дновили мо: сили ! здоров'я.

Батько дощим!вся об|цялпси, я отим€ш1а подарунок' ятотй 6ув вертптаното вс|х
мо!х мр|!: чотири кон1, балацльоьку збруто 1 брияц до нпо( та оообистого кучера
Андр|йка. Аля к|нно| !'зди ма.т1а ще ц к€!тцт{ш!ч, €!^]1€ щасивий Ёещ доясивав уже св!й
в|к, в яком} ще мо)!(на на ньому |здити.

Ба:эацльщшна
А/:я чого в]1асне д|отава.т:и ба.ттацльсьч упрал(? |{рипуска:о, що в1н дуже

в1дпов!дав мое||{у щохи завод|йоькотшу сти]1к) )киття.

,{озвольте пояснити' зв|дки назва балацльщина | характеризРати '[[ творц1в
чи саму упр€пк' в|домто< литце в схйн|й околиц! ||од|лля.

,{еоь в середин1 дев'ятнадцятого стол1ття оеред м|сцевих молодтх пом!щиЁв,
закохантй в коней ! подолшлня 1нод| найв|дда::ен|п::о< простор1в, щворилось свог\)

роду братство' для якого характерн| затальн| см.|ки в одяз1 | упралс!, т9льтивра-ттась
м|тща ф|зиина 1 4уховна ои!\а' пропацвався пащ|отизм укра|ноф1льського
забарвлення. 1е братотво мо)кна вйзнати за тщостоток) наряд/ !1 представник1в,
одягт1ених в свитки або кохсуцтки, овнинн! тпа.т1ки' бурки щубо| тк{|нини п|дпоясан1
т]|ироким тпЁряним поясом' що викориотовРали прим|тивну упряж на зра:}ок
еврейськтл< фурмалт1в, як| по щалсгах | бездор!ясясто уща:нських степ1в перевозити
людей 1 товари, н{вива[очи се6е ба.тлацлами. 9гщалс й була д)пке сщомно|о:
простий, незщабнтй возик' пар|||ива упра)к' р|зномастн1 кон|, тявттдк|- вицлян1 1

щолсе вищива.тл!.
8 к|нц1 дев'ятнадлцтого стол!тгя 1дея ба-тлацльотва зцачт!о зм|нилась по ово]й

сщ1, на пертпе м1сце вийт:ути вибртлси, д.1вацтва' т\|\ят|!ка' карти. Б Ёнц1 за.питшилась
по дворах ли|це упр€т;к ба-тлацльська' яка такоя( зна!тно зм!нилась: задл|сть скромно|
полотняно| упралс! зачасц викориотовуватлась ш|рлта, з особливтатли посц)омк€}ми,
щедро прища|ценими м|днит'па листами. Фдне за.ттитпилося тим с€!]!1им' харалсгерн|
звуки' мелод!!, зван1 6ала6аттаъ,ли. 1(оней ви6ирш1и щасив|'(' а.'|е мент|] виб|ганих 1

мен1|| вищива-тлток, н!яс в котпаш:т!х балацльських упряжк€!х. |[ору:шено звичку
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зм|пувати маст! коней' запряг{ш1и ]х не тйьки у в!зки ни бритки або пларабалти, але
нав|ть як четв|р*у - до ек|пах<|в, а часом ! до карет.

1!1ое поверненн'т додому припа.,то на к|нець листопада 1913 року. '{о 
Р|здва я

вв!ок.шася о,щ/я(у|очо|о | м1с1с (ощгговська вир!тптала, що рецлярн| затляття 1

пов'язад!а з ними зм1на розпорядц життя поч}гщься п|с.ття з:дтловто< р|здвяшо< свят.
Б|льцт!сть в1льцих хвилин цроводи.'та у отйн1, догляда|очи свото тетв1рку |

захотшт1ок)чись ними. ф були кобили р|зттттх мастей: ряба, буланна з чорно|о щивок)
хвоотом' к€}|||т€1нка ! гн|да. |{очшта !фгтти' т!{1вч{||очи !х одтонасно р!зних тгук.

,(уже мен| в цьо1иу допомаг{!в фур'а" &др|йко. Багато часу опливло, пертш нй я
змогла цродемонощувати дооягнет!н'1 свое| нетв|рки' о що це знат!ило для мене.

1[ас лет!в !пвидко 1ми цав!ть не пом|тили' коли наблизились свята. |[ертпий
г|сть, яктлй зав1тав до 1(уман|вець був &дрюптка [довоьк:лй. |1ри!хав без
попередя(ення' через що нймав сшл| у &йьнику. 3:лтла була сувора, а Анд>тотшка не
мав хутра' тйьтоп як зар.в ба'у _ ув|йтпов у будинок в сцдентсьЁй тцинел| 1

капелтос!, в м1ських чоботах. |р|в його один щубий сапф|ровий шарф 1 рук€вички
т:!кого х( кольору. Б|долаха, в|н бр наст1льки змерзлим 1закостен1лим, що щ:ойт:лло
багато насу, пертп н1лс в!н м1г говорити. 8|зник, який його щ>ив1з, довелося рятувати
гор1лкото.

9ерез кйька ^'жж':х:7ж:ж.". Фкр|м звитайних
святкових заход1в |1лащ/в€ш1ооя по.птовання в л!сах | катання на с€!н'п(. 1!1!й батько
запросив пару стар1'( мисливц1в. |{ерех<ивали бо:кев1льн1 емоц||, так як було
оголотцет{о, що в л1о1, де ми повинн| були по.тповати, е п'ять вовк1в. €ьогодн1 я нав|ть
не мо)|у описати' як рад| ми були т|й новтдт| ! Ё .'ро що б!льтц не було мови, т1льки
про вовк1в | про те, на кого з нас вийде матьорий.

|[олповадтня було проведено по вс1м мисдивоьким щ€1вилам: молод|, олаблц|
сщ1лц| отояли пору! отар1пих мисливц!в. |{а.гти ци щтких кабана, к|лька к|з,два
вовки | к|лька деоятк1в зайц!в-русак|в. Фдного козла | кабана вбив м|й брат, ре::лта
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великот зв!Рини п€ш1а в|д посщ|л!в батька 1 пана €теттшловського. 3йц1в ко)кен з }{ас

мав по кйька на свому рахунку. |{о заЁ:тченн}о по]11ов€1ння розпалили вогнип{е' на
яко1}{у засма)кепо прещао|{у щадиц1йну м'ясщг со;тянку | в п1длеоеному наощо!
увенер1 ми повер}тулися додому.

Аруггтпт великим зах|дом було святкове катат|н'т т!а с€ш|'п( орган!зовшле пертш за
все для нас' молодих лтодей. 1!1и втлрутшили на Ёовий р|к до )1_толинець в к!лька саней
з оркеощом розм1щентатл опереду на в|дпов!дно вимощених щед)кол€}х (проот1 бос|
оани).

{е не було кат{тн}б{ на санл( в прямому розум1нн| цього олова' тому що вона
пройтла без в|дв1дин сус|д|в. {е було щ)осто щаслива 1зд4 перем|шана гонитв{!ми,
к!аемним виперед)канням, п|д нао яко| хлопц1 пересщибулоть з одних саней до
1нтптог. 1{аталтття на оанп( було останн|м акордом т1л( весел1о( свят. йолодь
роз!ха.тлаоь | я взялася до науки' щоб наздогнати багато вщаченого наоу. ||ан|
(отгщовська сщого дощи1!уватися розк.}1аду' так що мапа д)0ке ма.тло в|льного пасу |

насто бунтува]!а; \цси!!а наздогнати мй>ке п|вр!ття | це було нелегко. ||рипшарилася
з роз1|пфенн'{м н.вчальн1о( годин' хоча в думк€!х було як вийти з дому.

Фдного разу прийлла до мене дуя(е ,щФна |дея в голову. 3ахот|лооь ще 1рохи
похвор1ти, але як це зробити? Була загартована ! дуже ст1йка, а.тте я он|кува-тла, що
п1сля недавньо[ хвороби лег1пе заоцдтатись. Б|гала по он|ц, га}{як)чись за сво]ми
лтобимими фокстерерапли, Рлко:о | фкеком, поки вся не сп!тнйа, пот!м зттяла
кожу1]]ок 1 кинулаоя в сн|г. .11е>кала на ньощ/ кйька, хвилин' {т:к до щемт1нття! Ёу |

що? 3уситлтля даром, нав1ть не ощтлтлала нежить! \

А пан| (огутовська боролаоя з| мното с''окоф 1 тверд|сто. 8ктлада-тла в мото
науч багато тасу, терп|ння 1'рац1. Були дн!, коли йидв1 оид1ли од{а н€1вцроти

мене

гами

однот' н|чого не калс)д|и | н|чого не робляки: проото - хто кого перемоя(е 1 поих|чно
витримае. |[риродно, що з€вжди вищо1о була тиудра пан1 (оггщовоька ! я повинна
була зробити сво}о дома1пн!о роботу.

Ёа додаток до навчан}!'т в негод/ 1 вноч| т'п.т багато чу1та]\||. 1!1адда або пан1
(отцтовська читати голосно' а я роби.тла як|оь рунн| роботи, до яких' чеоно ка)кучи' у

не було н!яких зд|бностей.
9 т| часу1 ко)кна паненка мусила щату1 на фортеп!ано. Ёеск|нченн| вправи 1

6ули стра1шно жахлив1 | нудн], €ште доводилося щати.
!цо чи'.1 :!.]|и в Роки мого дитинства 1 молодост1 ( .| .1ост1ино випис)/в€ш|и два

ти)кневики для молод|, що тубл|кув а!ш1ся у Бартпав1, <фуг д|тей> 1 <€|мейн|
|-(о чит€!"пи в роки мого дитинства ! молодост1? |{ост1йно

вечори>. 3 книги засщяг в мо!й пам'ят!: (ерце А:п!сёа, |у1а:тенькшй лорё, Роб|нзон
|{рузо, /апашна ёяёька 7от;аа' ! вс1х пом|щицькто< будинках' в як1о( зн,ш1и

фрштцузьц мову' чит€ши книги з так звано! <б|бл1отеки Розю>. 8оки м|стили р|зн1
|стор|| велиЁ | яощаво описан1 пригоди' розищатп1, )картц молодтос геро|в. Ао цих
п|р пам'ятшо: ]'ез Р1а!|оештез ёе $орА!е, [-ев ]|4етпо]гез 4'цп ауэе, 6епега| 0оцуаБпе, [-а
зоешуф 6й6оц!!!е. Автор т{тас книг була мадам в|контесса дч €егтор.
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1(оли ми стали отар1пими' зщ,1шували нас у польськ|й тшкол! читати по
прощам!: }м1|цкевина, €енкевипа, €ловацького, (ршпевського, |[руса, Ф>кетпкова,
Родзев|товну, 1(онопницьщ. шже потулщното була пащ|отитна л|терачра, яка
виходи]1а у ш| лн|, як Бштпва п]ё Рашлшноло |!тпиборовськото, ура2ан [ас|ровоького !

багато 1нштх книги цих письметптик!в' що опиоу'оть геро!'зм поляЁв у боротьб1 за
свободу батьк|вщини. ! колсному булинк} було багато пащ1отив:тто< вид€ш{ь'

опубл1кованлос у )Бвов1 | 1{раков|, так як за час|в цаРя було заборонено пот||ирення
книг 1 пащ|отитнтос п1оень, таких як !езасэе Ро!в]са п|е э9|пе!а | Р1евп! ра[г|офсэпе !

пауойууе з|бршл| Франциском Баранським 1 видан| у )Бвов| зуси]шт тм |[ольсько|
книгарн| Б ерн ар да |1олонеського.

йолодь б|льш старштого в|щ захо11'1|овалаоя книг(!ми: {улавського }1с
ср|бнолоу ело6ус!, Бернея, чит€ш1а !х затамувавтци под.1х' була в них фат*тазй,
цРигоди' ду:ке цйаво | жваво опиоа.т*|. |[ам'ятато ще од{у книц т|о( час1в:. €о6оль !
панна 3ейоеъгхоффа; хот то !титанття р1зного зм|сту, були вони серед молод| читан| ]

.тпобим|.
)|' натц|й чаоут у тпкол| була обов'язково:о також рос1йська л!тература: |1уптк!н,

)1ермонтов, 15ргенев, знаменитий казковий (рилов.
1!1олод1 .]1|оди' що навч{|.пися у рос!йоьЁй т::кол1 (г|мназ1!) _ а це була б|льтш1сть

молод| _ не вчипи польсьч мову. Ёа територ|! 1цколи не давш|и ск{вати жодного
слова польськок)' тощ/ що це защо)кувало щонйментпе в|дчисленням. Р|дна мова
вик.]1адалаоя т|льки в домшшн|х )д4ов{!х' т{!к що багато батьк|в' поси.]1а.]1и сво]х д|тей
на н.вчат|1!'{ в [а.тлинину або приватн| польськ1 шлколи у \ар:шав|.

''..
*---

.!{ виросла | мо? батьки вир!1пили познайомити мене з сус|дами, де вона 6ула
молодь. 3а в|с1мнадцять верот зн€1ходився ма€ток Ферд:л*андово, що н{ш1еж€в

Фстатттевсьтопи (т1тка була сесщото мого батька), я була в щ0|(е т1он:о< | дру:кн1х
контакт€!х з дочко|о 1!1йеноло та сином €таоом, яких часто в1двфва.г:а з са]\,|ого

раннього в1ку. 0бое мо|х чзин1в щопсе добре 1здили верхи на кон1. 8 щьох верст€!х
в|д Фердиншцово ле)кав ма€ток Адаллп1ль, що належав пая| 3а-тлеоький, !'{ донка була
мого в1ку. Фдного разу батько, вирут||€|ючи на по]1тов€ш{ня до Адамп|ля' взяв мене з
собото | тапл я зуощ1ла А6а, яка з того чаоу часто поща1ш1я]1а в 1(уман1вц1 на
п|двен|рок, поодинц| або з| сво|ми двоторйними братами Фсташевоькими' з якими я
запри'{те.,1|овала.

Фердинандово | Адамп|ль було зарахувати до близького сус!дства.
1(оли виру1пила з батьком на г1ол}овання до Берез|вки, познайомилася з

дочко1о о!мейства Барштовських, |ркото. |[ан Брон|слав Барановський був великим
другом батька. Ёедалеко, деоь за десять верот в|д Берев|вки ле)ка.]|и (ова.ттенки,

власн1сть пала [адеулпа 3алеоького, який тако>к бр мисливцем 1 дрщом мого
батька. 8 (ова.гтенках я зусщ|лаоя |з €оф|ело 1 Адамом 3а:лёоькими.
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|{ротягом цього пер!оду роз1ширилось коло мого товариства. |1ер:ш| контакти,
р!дк! в!зити перетворилися в п1зн!тш| роки у велику дрРкбу.

Бш[зё 0о Бар|''авш на |спшупсь

1ак пройт:тло кйька м!сяц|в дома|||нього навчання. 8 к|нц| щавня 1914 року
в1дправилася з м€|мо1о 1 пад1 (отгуговськок) до 8арп:ави на |спити за курс п'ятого
класу. 3да.т:а |х ! була горда як пава' хоча й зрозумйа, що в Ёнц| Ётщ|в вс1м
завдяч. в€ш1а пан| (отгщовоьк1й.

йама вир|тлпатта защ)осити на л|тн|й в!дпоштнок к1лька мо]х колежанок, яЁ
перебра-тли у всшкко||!у матер!а.ттьному сталтовищ|, аби набралио я силу1 в прещасних
р{овах на1цого кл!мац. |{ри!хатли вс|: -9,нка [ава-т1ькеви!|' дотка кол1йного мшп:дт|ста
обтялсеного ве.]1ико|о родино1о' /1лося 1|1онборн !, як зав)|(ди' Ё:отпка 1||5гх, яка
вчи]|аоя на пенс|то патт| 1ачш*овсько| з 8артшави 1 во1 кшт1кули цроводи.тта в
1(уман1вц.п<. |1огодилася такоэк по|хати разом з нами до _ як я ще н€вивала _ м€ш1ого

куман1вецького пано1онац для л1тнього в|дпонинч фра:тщглсенка 1!1|тля 1![1хон, дуже
мила 1 весела вто(ователька :ш<оли-|нтернац пан| Рачковсько|. !, звинйно, пан|
(отутовська.

!1{о то 6ула за потздка! 1!1аоа багах<у, корзини велик! 1 малл|. у т! часи
випотов]1яли спец!альн! корзини' типу 1тлетен}л( з лози вшт|з. 3ащивалиоь особливим
опоообом: у верхн!й частин! корзини були прищ|плеп! за-тл|зн| к.,1ямки з отворами' а в
нижн1й частин1 блятпки з к|льцями вмонтов€!ними тщ, аби при закритт1 щи|пки
отв|р верхньо| к.пямки заход.|в в кйьця ни:кньо|. фя зф|ттленн'[ с'уцвав товотий
м|цнтй щ>1т перетягггщий нерез обидв! к.]1ямки. Б Ё"ц| фоц було зак!ттчення на
к|шт€[лт Ф}т&, в яктй закладався за^,|ок' що защивався на кп|оч.

,{о (уман|вець почш1и з']'зжатися тако)к колеги 1адз1о 1 натп! дво:ор1дн! брати.
1&н|т9ли 6улп, як з(вжди' веселими' а-тле будн1 дн| виглядали щохи по-|нтшотшу

н1ж ршт1шле. 3м|нилися напт| |нтереои' ми ст€ш1и на р1к стартпе. 1(рй того' щор{ш
част|п:е доходили в|домоот1 про можлив1сть вибуху в1йни м1лс Рос|ето та Авсщ|ето.
Ёао матло ц1кавила ця тема' а^т1е в розмовах стар1]]их виразно в1д.ува.тлося не ст|льки
з[}непокоенття, скйьки 1нтерес, що ми' по]1{ки' використаемо ц оказ1ло, для
нац|она_тльно| сцрави' як вона втш1ине на до.'1|о неза.глежност! |{ольщ1.

Бесе:ц1 кшн1!ул!ь
1{ан|кули поч€ш1ися весело 1 безтурботно, €}пе зак!нчилася сумно, тому що я

провела б!льтпу чаоти[ту з них лежачи в л|жку.
|!ерша аварй ота.гтася п|д нас проц,шнки ек|пахсем з т!!к звано|о педагоЁтното

мето|о' пшл| 1(оггщовська, 1!1!ля й1хон | нйвахслив|тпий оп|щн, батько. Була тод1 з
нами тако)к .|1тося 1|1онборн. Батько йав на фйьварок 81дна, щоб перев|рити стшт
польових роб1т. .{омови.т1ися' що в один б|к я буду упр€}в]|гти' а в другий .]1_тося п1д
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кер|вш.1цтвом батька. Ёа зворотному т11]1!ху .||тося сидйа на козлах' забавлялась у
кг{ера' а батько, як завжди веселий | гов|ркий, з€шоворився з дамами, не завва)кив
р1зтстй вигин, за яким ле)кав вели11езний кадд|нь. .}1дося погано керув!шта Ёньми | в
один момент ми оппнил14ся Р1а земл1. Фбидва кучери вийллшли з авар||
не).1пкодкеними' а ми втьох з€вн€ш1и значних щавм. 9 пшл1 1(ощповсько! був
перелом стегна | величезний оинець' терез к1лька ттотснБ мо)кна було т1льки з
Ф}дом боком прио1сти; 1!1|ля 1!1!хон вдарилаоя голово|о об зем:лто, в результат|
ощимшта невеликий стуо мозч 1 була змутпений щ)олея(ати к|лька дн1в; я
вилет|влшд з ек1палчг, ударилась сцпне|о так, що злама-т|а к1стку. Ёайг1ртпим було те,
що батько не мак)чи змоги щимати коцей | одночасно п|дн|мати еЁпах1 не
защдц.ючись про мй стан' оказав встати 1 допомогти. 8 результат| ц1е[ под1| я була
знерухомлений протягом деЁлькох тижн!в 1 ще щивалтй чаоу ду)ке розп)д01а нога
црбраламене.

Ёабагато фше зак|нтилася |нп:а подорож. |{о|хали завезти кв|ти на о1мейц|
могили б|ля костьола. (оли п1д!'зясшти до костьола' |з-за хатин неспод1вано виб|гли
д|ти, т:тговхало!{и порожн1о б.ттятпану татку. 1!|ум ополох€в коней, яЁ раптом
кищ/лиоя в б1к | ца поворот1 тшарабшт переки}увся. 8с| випа.тли з бритки, а мо| ноги
з!!мота.]1ися у в1яски, як1 кон|, т|ка.точи з тпарабаном, що нев1домо яким чином знову
встав на колеса' довго тяг.,1и меце по земл|. 0скйьки в1х<ки були заплутат*| так, що
одна з !х стор|н була коротшото, кон| ск€!кали по кощ/' наретшт|, потрапив|ци на
паРк€[1! зупу'н'4!1?тея. -{, охопилаоя, зв1льтшп;та ноц, вибра.тл аоя на тлара6ан ! по|хшла до
коотьола де стоя.]1и отцаратпец1 потутчики : випадцов! св:дки, впевнен1 що я сипьно
утшиблена кол|сапли бритки. ]а в>ке через мить в|дфла божев1льтппй б!ль у правотшу
--^ -:--: : - '\
кол|н! | в той х<е вао угледйа на дн1 тпарабана ка-тпоф кров|. йене в1двезли додо1шу'
батьки послали нйпрудк|ттпгх коней за доктором. 8иявилося, що я порвапа
сухо)ки.11]1 { в кол|н! | буквально роздерла ноц до Ёсток. 3 тих п1р я завжди ма|о
неприемност1 з кол1ном.

|1д два |нциденти геть з!псували мо| кан|кули' хоча повинна в|!зны!у1, що во|
намагалися п1дбадьорити мене 1 по можливост1 допом{шали б!льтп приемно зга'{ти
час.

Багато чаоу пРовод|!,1а за чит!!нням' сщ/хш1а Розмови стар!!|их про потонн1
сщ)ави у ов!т1, а було ]х вельми багато. |!оча-тлося все у нервн1 з убивотва в €араево
ерцгерцога фшлца-Фердит{анда' опащоемця фсщо-9горськопо щ)есто.ту.8ибухнулапертпасв1товав|йна. \

|[очаток в|йни не вик.]1икав с)гггев1о( зм!н в ншшотщ повсякденнощ/ :китт|, ми
були да.гтеко в|д фронту 1 справ в1йни. \

Але вое зм|нтдлося п|д к|нець кан!чл: було вир1шлено, що ми не по!демо до
тдколи' а пан! 1(ощтовська залит||иться в (рлан1вця< | буде нас навчати. 3а;тилла:тися
.]1лося | -1,нка, натом|сть !{тотцка |11ух вируп:а.тта до Барлпави з] своето дволор1дното
сесщото Ё|нкото 1!1оиарськото н!вчатися в пткол1 пан] [ачановоько]. 8и1зх<ала також
]у11ля &1|хон. 1!1ама разом з пан| (огутовсько1о по!ха.тта до 8ар:шави, щоб чпити

о1шара1пен1
1.випадков1 ов1дки' впевнен1
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необх|дн1 п1друлники | домовилися з пан! Рачковоько|о' що якщо не в|дбудетьоя
кардинальних зм|н то перед Р1здвянтлтли катт|кулами при]демо на екзс1мени' щоб
п!дщташтувати зв|язок з| !пколо1о.

8|йна ставатта вое б|льтп жоротко1о' все бйьтце | бйьтце ща:н приедгува-тлося
до не!, одн1 на боц| Рос1|, |нтц1 * Бмеччини. Але до нас як 1ран|ше доходило тйьки
д€!пеке в|дщгнття, ми ще не зн€ш1и що таке в1йна | вс1 продоюкува-тли спок|йно )кити.

}м1о| кан|кули у |914 роц1 не були веоелими' ![пе вое в ясгггт1 мае ов1й к|нець,
так п|сля двох м1сяц|в леж€|ння заго!лось кол!но, хоча бйь в ноз| довго мен1
докг{€ша | не було ясодно| экодто| мови про по!'зду на кон|. | ось, за |рон|е:о дол1,
п1сля повернення з усп|што зданих екзамен|в, наретгг1, ощимш1а баясаного
оо1длштого коня Ёеща. |!|сля авар1| ду:ке обережно гщ1цов{тла на ньощ/ по отещ/.
8!рний &д>|йко цриводив Ёеща п!д в|кна мое| к1мнати 1тергував б|ля мого коня.
1|льки через чотири м|сяц| п!сля нещасливого пригоди поч€}ла ?здити.

йутпу визнат!!, 1{Ф мен| чаото приходили дурн| |де|, лтобила пригФА{{,
ймов|рно Ёещ це ду)ке добре розум!в | в|н бу" мо!й другом.

Ёатш1 суо|ди, пани [лебосс'|, в1Фу|ли!\|\ однопо разу до (иева | пощ)оои.]1и мене
кожен дець нав1дгватись до 9етпек, щоб переов|дщатиоь чи !х ма_тленький син 1Фрась
здоровий 1 ни вдома все в порядц. Ёайчаот!тпе |здила у вет!рн1й чао 1 поскйьки
{ецлки в1дд|ляло в!д (уман|вець воього в|с|м :тшаль, це була маленька процлянка.
||оверталася одт|ого разу з ц!е? процлянки близько вооьмо| вечора' насцпали
оуг|нки | плвидко поча.]то темн|ти. 8 повф| в1дтувалося наблтотсення бур|, було
д/1пно | стояла т€!ка дивна титцъ наче все т(иве рат|фм зник]1о. }же до!'зясшта до
1(уман!вець коли роз.т1яглися удар|1що1шу _ один, другф щет|й. Ёезабаром п1оля
щос удар1в уясе щим|ло безперестанч, блискавки осяя!|и небо. } .шстдйсь момент'
коли блиокавка осяяла м!сцев1сть, я по6аяила, що була на отарому крлан1вецькому
ктладовищ1 пом}к могилами. 3нервоваций Ёнь понав хрттт!ти | ставати дибки.
,{овгий час не могла вибратися на дороц: ли1цень мен| вдава.тлося при св|тл|
блиокавки н€шц)€вити коня м0к могил{!ми на дороц' як тем|нь зцову все опановРш1а
| к1нь щораз б1льтце нервувавоя. .]!агйно з ним розмов]1яла, м'яко поплесч/ва.'|а по
ши|, намага^тлася заспоко!ти' хоча сама такох пот/в{|.пася моторо|||но. 3ретптото нам
вд{|'пося пересщибнуги терез р1в | ми були в)ке на !!1]1яху додому. ||отоки води
л!4л'4ся з неба | з нас ...

1нтша пригода була виклика:та мо!ми дп)ними по\{|{с']1ами кощ| могли дотсе
орлно зак|ннитися, особлпаво д'| { коня. ||оверталися в кйька лтодей к|нно з яко!'сь
цроц]1янки' гщо!'зжали б1ля ставка в,{атпках, пощитого ломко1о щриго1о' як це брас
навесн| коли л|д у щ1щтл*ах. {валитла Ёеща, що це такий к|нь який н|коли мен| н! в
чощ/ не в1дмов.ттяв 1 якщо я окерук) його на ст€1вок' то перескачу з однопо берега до

ризик.

другого. 1 д1йсно, к!нь рад[сно сщибнув на л1А,
почав занур1оват\4ся в глибину. Ёа щастя' Ёещ
т|льки скупав1шись в крижан!й вод!.

який п!д його ваго1о розломився !

зум1в вибратися з ц|е] трясов!4ни)
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1915 р1к.
Розпочався 1915 р!к. Бсе б|льтше б!льшле про|зх<ало

.9

натп1и м|сцевост|гозпоча1вся !у|) р1к. Ё'се о1ль1||е 1о1ль]це про1з)капо в н€шп1и м1оцевост1 .11юди'

що т1ка.тли в1д фронц. [ородяни пеРевФкно тягнулися до м1ота. }м1еппсанц| с|л бра.тти

кйька воз!в 1 щатцих коней, з родино1о 1 рета:тшл !ха.гти вперед, з)д1иня1очись в
маетках' яЁ дава:пт !м гоститпт|оть. 9 нал:п:х нйближчих суо|д|в' в маетку
1|1пиятлтц|, що нале)кав пану йозефу 1ретяту, з{!ме11|кала с1м'я Рибицькто< з 8олин1.
1'хн1й батько був замордовалий, а стартпий син, ятотй зак|нчив |||ко'у сйьського
господаротва в |{улав!, узяв мат1р, двох сестер | молодтшого фата та пом€ш{д)Р€1в з
ними в ншшу сторо1ту. 9правллоиий спиртовим заводом 1 маетком в 11[питинцях,
вд1вець (не па:и'ята:о його |мен1), дбав про тцо с!м'то. Рддлунд Рибицький ! сеощи,
5дзя | 1{щол|на, 6улп при6лизно мопо в1ку, тому я 1цвидко 1 легко з ними
зш]Ри'|телк)вала. )[' цьому ж роц| ми познйоми]1иоя ще з кштькома новоос|д.тпами в
н!шцо!шу ща: родиналли.

Брат Ади 3а-тлссько| з Адампо.ття, йихйло, п|сдя зак|нчення г]мназ1| в
*итомир! познйодддвся з йартото 1омас, закохався | одрулс\вс++*а н|й. -! тте зншо
коли' а.'1е вони пеРесели.[!поя в налп крй у €алтдраки ! в од:дт прекраонгй день
в1дв|дали з в|зитом батьк1в. |{ан| йарта, весела' щасива, тдвидко р!йт:шла в роль
пан'тнки 1 * хоча в т| часи так1 в1днооигпа вва)ка1иоя мез€ш1ьяноом' тому що вона
дочка аптекаря _ 6ула мило прийнята ус|ма сус|дами, особливо толов|ками. ,{обре
!'здила верхи на кон| 1 чаото попадшта в (уман|вц1, щоб взяти у{аоть в 1!!||ших
по!'здках. .{оля 1| скпш!ася ц|каво: п1сля розлулення з толов1ком, яке в|дбулося
дооить !1|видко' мшла багато митарств' а п|с.ття револпоц|| 1917 роч д1сталася до
||ольщ1 1 втйтлшла зам1яс за ... Бдварда Ртцз-€м|гли.

масток [ороэкинських
1(уман|вцях.

9 не згад€}ла ще про

Ауже милими новими сус|дами 6ули Ройов| з .}1тобл|нщини, який взяв в оренду

в якост| добровольц!в до рос1йсько! арм||. €еред них бр брат мое| матер1 Атлтон1о
€таряса-.{кубовський. 8!н вотупив в якоот| добровольця до каза-тлер|йсько| тпколи в
€лизаветщад1. |Ёсля зак1нчетптя його посла.тли на фронт. 9 пертпотшу ж бото, в якощ/
в|н брав г|асть' бр валско поранений 1 незабаром помер. Ёе вда.тлося знайти н{ його
тйо, ан| його могтпту' !е довго щимало в омадт1 мото бабуото, яка в|рила що !] 1ос1о

€л|заровку. Бони ст€ш1и частими гостями батьк]в в

верховного
як|й об|цяв

присдна[1у1ся

с!м'то Бекер|в' яка прибула в на1п1 кра[ десь в 191 1 Роц!.
1рима.тли в оренд| ма€ток €тара €итлява' що нш1ежав (азишлиру €тадттттцькому.
Бекеров1 те[ш1о цод)у)к|1лися з н!!!!!им домом' були дглсе веоел|; коли у них
народи]|ася донка, м|й батько став !1хрещеним батьком. -/.

9ерез к|лька дн|в п|сля початку в1йни з|явиласх #дбзва
головнокомандувача роо|йсько| арм|т йиколи йиколайовина, в
з'еднання (польського народу в одне т|ло п|д ск|петром рос!йським)).

Б результат| тих _ довол1 розпливчастих _ об|цянок деяк| поляки
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живе в Авсщ1| чи Ё|меччин1 1 нав1ть в |920 роц| у Бартпав1 проводила пошук через
9ервоний [рест.

в 1915 роц| спостер|гаеться деяке ослаблення рос|йсько| державницько!
пол|тики по в|днотшеннто до поляк|в, що т{!ко)к дозволило в1дщити в сел€|х | м|стах,
де була велика котл1енщацй по.ттяк|в, польоьЁ 111коли. Активну )д1асть у т1й акц!|
в:!яли польськ| пом1щики' що надапи велич/ допомоц в придбалтн| необх1дних
п!друяник1в | навча.ттьних пос!бниЁв. 11е за.тлил:птлись осторонь такояс просв1тницьЁ
товариотва. |1росв|тницьке товариотво, що д1яло у /Бвов| з 1882 року' сцрияло
пот||иренн}о осв|ти в нац|ональному дус1, наокйьки це було мо)к.ттивим.
Б|дщива.тлися дитят1 садки, нита-тльн1 за:ли, б|бл!отеки, оргатт!зов5гвазтися навча.гтьн|
курои д!я дорослих. ,{о ц1е| роботи загщопували молодих ;подей з наптт.п( терен|в;

ущимув{ш1ися за рФут{ок внеоЁв | по:кертврань польоького сусп|льства.
Ёавесн| 1915 рот9 по!ха-тли ппт во| щое, .&ося {нек | я, з моето маддото | падт1

(ощгговськоло в 8артпаву на екзамени. 8арплава, як | ран|тпе в руках Рос|!, атле все
част1тше повори]1и про моя<тпав!оть ]1 захогшлення н|мцями.

|Ёоля здан| екзадлен!в до насцпного клаоу 6}по=дир1:шено' що ми
повертаемося тим )ке ок.]1адом для л1тнього в1дпочитпу в (уман1вц1. 1!1оя мама |

батьки .]1тос! ! -{,нки вир|лпили' що у випадч н1мецько] оцпац1| 8арплави д1вчатка
зали|цаться з! мноло в (уман!вцях 1 разом з1 мно:о цродовл(ать навтання п|д
кер|вництвом палт! (орщовоько}.

1!1ама, як зав)1(д.| кориона' д1зна.тлаоя що в |нтернат| по вулиц! йокотовська 55
зн€|ходи]1ися д!внатка в1щ>1зан! в1д батъЁвських будинк|в у м1от| 9енстохов1, яшй
був вже зйттятий н!т"п|ями. [ому вона запрооила !х | забрала до (уман|вець. 1о
були: Бладзя 1!1артисевин 1 (ася [раб1вська. 1актдтл чицом чд{ан|вецький па.ттс|онат
зб1льтпивоя 1 нас було вэке п:|сть д|внаток.

3асмулен|, що не повертсш1ася з нс|]!1и 1у11ля 1у[|хон. 3алтт1оть не!, моя мама
€}нг€окув€ш|а як вчите.]ш{ н|мецько? мови, пана йогшта [ейд]о.

Фкр!м згаданих ос!б при!хагли Андр!йко [довський, його дво}ор|дний брат
[одвиг }!1отароьктй, який зак1нчив факультет с1льоького господаротва в (иев1 та
мав в1дбрати в 1(уман1вцлс црактику ! цаттт дорогий щщ (ас1о 1\[тлинарськгй.

фуге серпня було у напт|; р'.'"; завхди урочистим днем, т9му-що сп!впа.тто з
р|нницето вес1лля мой батьк1в. Бл1тч було у нас багатойблб1й лподей, п.!нр.!ла
веоела' безцрботна атмосфера'

фугого серпня 1915 року в|дм|чагли ср|бне вес!лля мо!х батьк|в. { не можу
описати насщ1й в цей особливий день; ш1е це було традиц|йне свято с|м'!, багато
потутг|в .тпобов1 ! доброти, що батьки з{во|овали у лтодей, ! що вплинуло на
ун|кагльну атмосферу дому та урочистостей.

й|роприемство об!цяло бути
багато проблем з розм1щенням

величезним. я пам'ята}о, |]{Ф мот батьки м€!"ли

гостей, яких прибуло набагато б]льшле, н|х<

ои!кувагтося.
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1!1олод| ]1}оди опали ца с!н| в стодолах' було дуже весело. А ми, д|вната |
молод| >к!нки, також на с1н| а-тле в старовиннощ/ особняку у велик!й за:л1.

Родич1 батька з,!халися з (и!вц{ини та |{од}шля: с|мейотво 1{аз:.плира )(оеосу з
[уляк, с!мейство 8|нцента {оессу з 1атарин1вки' дядько .[{еон |1|дЁрський з
найотаршлим оином ||ещом, с1мейство Фел|кса (умановського.

3 маплино] р|дн1 при|ха.тто б1льтше лтодей: с1мейство 1(онстятгтина Буш:ноького
з дочк€|ми }!1арусето та [алето 1 ситлом (азимиром, дядько Богдан 1(ле.птнський з
щьома син€}ми з 1(нитш1вець' дядько Франт1тшек ||улавський з| овооо нар|вното
м€!мо1о' дядько }1ар1ан Баран!цький !, звитйно, Буня, мати мое| мами з оином
1осем, о!мейство |!|дЁрськтос з |1оп1вки з дочкок) €оф1ето; т1тка йарй Боярська з
дочками 1рено:о | [адтколо та синами 3игшгутдом | .{,неком, як| щ:и6улп до на ще до
початку в1йтттт, ! поскйьки були авощ1йськими щомадяй-д{и-не могли поверщ/тися
до (ракова ! за.тлитпи.глися у нас.

8с1х необх1дло було розм1стити щонайменлпе на дек!лька дн|в. 3 сус1д1в також
при?хало багато тподей 1 б|льтп1сть здалеку. А так як б1льтш1сть при!ха-тто впасними
Ёньми, то виникпи додатков1 труднощ! з розм1щенням куяер1в, прио.туги | безл1ч1
коней...

|!об оргалл1зувати цей величезний за!'зд родит1в 1 дэуз|в, пощ1бно було
цроявити реа.тльн1 зуои.]1]1я ! винах|длив!сть. 8 результат1, що с€!ме головне, во1 були
щаслив1!

1!1и, молодь, ма-тли |нтц1 з{вданця' яЁ вимага:пт дек|лькох тижн1в п1дгютовки:
пощ|бно було сгшлагувати вс| опощивн| зм€г{!ння' розваги' с}орпризи' абп
якнайщатт!е о)кивити церемон1ло. Розробч сценар|то, Режиоуру 1 декорац1! взя]1а на
себе 1рена Бощська, яка ма.т1а до цього гарний хиот. 1з спортивн|.п( заход1в та
м|роприемств: плавання' тен1о' крокет, б|г в м1тшках, б|г з яйцем у ложц1, к!нний
парад. Ёа найщал1их 1 переможц|в чекапи призи. 3 ур{!хувщням вс!х тто< заход!в
|ренаБоярськарозробилавелитотйом|тпнийоценар|й. ]

8енори цРоходи]1и в р|знтас товаРистськ1о( |щах: мфлнтп: було в той час
поетична ща в|дга'щгвання |,|арад' яка по.]1яг€ш1а в тому' ш{ хтооь сш1ад€в в1рш на
тему рис хФа]сгеру або зовн|шнього вигляд. одного /утасник|в шаради. [!1и
повинн| були в1дгадати' кого отосувал ася да:л1а 1царада' нафиктлад:

9удова зап1ска! Ах, що за поотуп !

3алитцитлаоь ще д€вня боязнь води?
Ёезва>каточи на чисельн1 пориви'
3 нт.пл ко>кна панна хоче побщи !

{е наттта цнотлива добротесн|сть.
Ё}1дпов1дь на цей в1рп: була: <Ёатп Андртотпко>. Або так!, .шс| стосувалися

Ёепривабливий - тонкий н1с,
йова злослива, як укус оси!
А хто хоче д|знатися |н:ш| переваги_

6\
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Ёехай запитае про те у .}1ети!

А 1{ас|о Бушлинський характеризувався наотупним чином:
3есела усм|тпка, ов!тла чуприна,
.]1тобить його одна чорна д|вчина.
Б|н хоче дробовика _ в тому його б|да,
Бо буле п|зн|тпе фко плакати.

8енором в оаду' в т|й частин1 парку що блшкче до будинку, зал€ш1€ши

кольоров! л|хтар!, як! краоиво мерехт1ли м1х< деревами. |1|сля обф бр феерверк з
бенгальських вогн1в | ракет. 8 Ёнц| розляглиоя звуки танц|овально| музики | забава

щивсш1а до п1зньо! ноч1. 9астина стар1цих щ€ш1а в карти' ре1шта при€дн€ш|ася до
молод1 та весело спйьно базилися. 

. -./3а6ави, п1кн|ки, проц]1 |нки тривали протягом дёЁлькох дн|в. .8, ще не
нат1ио€ш1а' як розпочався той день великого овята батьк1в. 8ратпд1 в|дбули отужбу в
куман|вецькому костьол!: святкову | дуже урочисц месу в костьол| цровод4в
епископ заглротпений прт'(одським ксьондзем .}1еоном 3а.гтеським, який прагнув
спец1а.тльно освятив цей день благословенням д.т1я батьк|в. €пископ при|хав з

г|ртшндами плетеними з листя; ценщ був застелений килим!|ми' в дерев'ян| вази
пооад)кено зелен! рослини з теплиц1. €п1вав хор д|втат о1льоьких 1 куман|вецького
панс|онату.

Ёёвщё 1(7са'оштапщ!й _ эабаош в 1(улолнйцяц Анфй [ёовсъщсй - эабавш в 1Фл1днйцяц
*|а* 1риош|Боярсъщ1 1915 уц
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Ёа додаток до ф|(е згад{!н1о( мното гостей тщийа-тло до коотьола к1лька родин з
1ерештоля, великого села' що н(|.пежа.'то дек1льком ы1аоникстм з польсько| цллл<ти.

Батьк|в, що поверт€шиоя з церкви в карет1 прищашен1й кв|тапли, зупит!я.,1и на
!|ш1'п(у господар|, як1 стояли перед сво!'ттпт хатинами' вислов.ттюв€!пи побалсання,
п|дносили хл1б-с1ль.

1(ул1нарн| пРигочвання зйняли багато наоу: при!хав:пий на допомоц тпеф-
кухар з .11толинець пан |!1ко | лаке!, оеред як1п( було декйька при|зжих 1 налш|,

розривалиоя т!а частини без п1дщтлтлки. €толи пост.вили п!дковоло в ]да-тльн1 | на
гал{ку' црикра|||ен1о( кв!тадли 1 зелентпо з теплиц1. 9 не гпашу про ощ{!ви' топц що
п|сля от1лькох рок!в я не пам'ята:о |х ус|, а.тте столи вгиналися в|д р|зноман1тнтл<
ощав' фрукт|в, т|оте9ок, торт1в ! вин.

3аст|лля супровод)кувалося несЁнченними тостами | промовами. )/ якийсь
момент ми почули щики в|тань | щ|ски батогом: ву!яв|4!!ося' що в перерв1 м|ж
о|льоькогосподаРсько1о робото1о з|бралися перед будинком роб1тнлщи фйьварц | на
чол| ]1 стоятпт к1льканадцять ко:пох|в. |[о команд| поч.[ли сщ1ляти наБФат з батог|в.

Ёа жа-тть, все мае св|й к|нець | гост| почали ,''"|,""' роз!'зясйися, а ми
поверщ,лися до норм€штьного )киття. 9ерез к!лька дн|в по тому вибухнула новина'
що Бартпава очд1ована н1мцями, яЁ поча.тли ов|й насцп на ох1д.

[ако:к зм|нилиоя делс| з на|11тФ( пано1оннтос плшт|в дощо навчання. 8насл1док
вщати 8артпави повинн1 були залилпатись в 1(уман!вцях 1 внитися п!д кер1внтлдтвом
пан1 1{оггщовсько| _ як це було ршт!лпе встановлено. 8 цей пер!од виник.т|и у (иев1
д.1ш| польських б}кенц!в :к|ноча цпсола 1 ощема г1пдтазй для хлогтчиЁв. |!ан1
1{огтщовоька по!хшта до 1{исва | зав'язала конт€1кт з кер1вництвом ц|е| тпколи. Було
вщ:|п:ено, що .}1тося, {нек 1 я 6у[у вчитиоя за прощ€!ми ц1е! тпколи, а в 1916 роц1
здатимемо екзамен за сьомий клтао. |1ан| (ощгтовська закупи.'1а п1д>утнитса для нас |

для новоотворетпах о|льськто< пткй у натп!й окрр!. 8иштадатапли польсько| 1цколи в
(иев| були професори з |{ольф та [а.тптзил*;, лс| ем1щра.т:и звфц нерез в1йськов1
д||. Ёйкращото була шсола профеоора |[ересв!т-€олта!!ова, 

"елф"о пащ1ота !
суоп|льного д|яза та пан1 €ес|л1| Ёевядовоько|. |{ольська мова викладБ .'ро6""'р
Руневит, математиц - профеоора [аттневит, 1стор|то польсьц _ професо| Батщ. Ёа
жаль, 1мена |нтпих викттадач|в не падл'ята]о.

8ладзя 1!1артиоевин, 1&ся [раб|воька ! }1тоша 1|1ух викотувати 1нлшу
навчальщ| цроща]!!у' то|}!у що повинн1 були ощимати |тшу осв1ту, а.гте | нада_тл| !х
навча-тла пан1 1(огтщовська.

Фдного дня м€шта м|сце несап:овито сенсац|йна подй. { пам'ятшо цей
прещаонтй день жовтня. йи сид|ли на ганч' коли приб1г кон|ох з розтервонйим
обличчям 1 переляканим гт)лооом пов1домив, що на куман|вецьке поле залет|в ятотйсъ
оща1пно га.тласливий цредмет. )1тоди, яЁ були неподал1к, п|дб|гли до нього 1зб:птзька
побачттли рос|йського оф!цера, що в!п(одив з цього цредмета.

3разу, вислухавтпи те пов|домпенця пап 8ецковский, розпорядився щ)ивести
того оф1цера 3 цяттт д1м. 3лявилося, що цей цредмет е л|таком, в якому ву'яву!},|ось
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декьька дефект!в в двицн| 1 пйот зшгупений був приземлитися на наттт!о( по]ш|х.
|{ереживатпля булп у нас наёт1льтс: великими' що слово аеро1ш1€|н довлтп! вас
з'яв.ттялося в на1п|п( розмовах. 1як л<е можна було пот|м спок!йно вчитиоя?

Ёеопод|вана 1 в той час цросто сенсац1йна новина блшпскавищто о6летйа
найблиэкчих оуо1д1в, кожен хот1в побачити це диво о)д{асного миотецтва.

-{,к:й вигляд мали тод|тшн| л1таки? Ёемов мшлецький човник з щ>и:лалли, без
каб1ни, мав два м1сця: перп:е для п1лота, а за ним друге для споотер|гана; дод€1м, що
це дуя(е незру{но. |Ёлот | спостер|гат були прикр1плен1 до сид|нь ременями безпеки.
8они л|татли без тшолом1в, т|льки на в).х€1х м.1ли охоронн! засоби в|д порив1в в1щу.
8пертпе л1таки почали використовРати п1д нас |1ертшо| св!тово] в|йни | ол)'ки]ти
вони д]|я розв1дувальних ц1лей. й1й огпас _ це опио звичйного очевидця' опис
ди.]1ета|{та' ятстай не знае техн|чних дета.ттей.

9к тйьки п|лот в1дяув неоправн|сть двицна' в|н вир|штив цризем.,1итиоя
якомога ||1вид!пе' щоб уникнути катасщофи. Фф!цер-йлот' чекак)чи на за]г{астини'
сид1в в !(уман!вцях май:ке щи тиясн|, а пот|м за допомоф нат||их кова.гл1в виправив
по1!1код)кення. |!|оля ремонц двицна дул(е елег{1нтно\ет|в ! перед в|длетом
запропоцув!!в, що якщо хтось охоче' то балсшочого прокатае, щоб м!г побачити
(уман|вц| з висоти польоц птиц!.

_{ не падд'ятшо, сЁльки ;подей було приощньо, але црига'щ/к)' що тйьки пан
Фел|кс Бекер | я нава)к'1]1ися зробити такий пол|т, ятст#т цпвав близько двадцяти
хви.т1ин. 8ра)кенття були захоплпотон1 1 невимовн{, натом!сть посадка дуже
нецриемна' протягом декйькох хвилин я [умы1а' що моя голова лусне в|д
1ша.т{енного реву ! порив!в в1щу. Ёа щастя, це бол1сне в!дчття незабаром мищ/ло' а
зали!цились рад|сть 1 горд|оть, що я л|татла л!таком, а це було щооь!

Фронт наблиясався, в1дтувалася атмосфера небезпеки. Ё1би вое йт:шло
норм€шьно' однак щораз все б!льлпе | б1льтце лтодей за6тцытп в армБ, все ментпе 1

мен|пе лтодей з€ш1и111€!лось для робоц. 9 деяких маетках до польових роб|т
з&щдт€ш1иоя в1йськовополонен|, в ооновно1шу нехи, лс1 були вадоволен! тактдтд
перебуванття в полон| 1 на робот!. \

Р1и були стурбо":т '3': щ' вся с|м'я. Боярських, як авсщ1йськ| щомад яни
були в!дправлен! в глиб Рос1]. Батьки, скор!ш:е с|мействооули в1дцрав]1ен1 в глио Рос11. Батьки, а окор!ше с|мейство 8!толфа |1одгороького,
домовилися з1 сво]ми роди!|ами' з йозефом |{одгорськт.пл !з 1!]тля:сфо| в 1ерсонськ|й
уберн|| ! на початку осен1 Боярськ1, оттлакан1 нами, ви!хали чфез .|}олинц1 до !х
маетц.

|11сля в1д!здг Бощських (уман1вц| дещо ощгот1ли' {ш1е з€ш1и|па.тлооя ще багато
молод|, тому панув{}в гарний насщ1й. $, 6ула май>ке доросла 1 хоча мала
популщн1сть у хлогтник|в, це визт{€!в€}па фл1рц | сентимент|в' з як|Ф( насм1ха_т:аоя. -{,
в|ддава.тта перевац котдтлан1] хлопчиЁв нй д!внаток, але в1днооилася до н|.п( ли|пе як
до товаритп1в по забавах. €ид|в у мен| якийоь неопоЁйций дгх, н|того не боялася,
1цука1а цриг0д, емоц|й, якопооь ризич..
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|[рагнула весь в!льний час проводити з мо!йи к|ньми, особливо багато !здила
на Ёещ|. йабрь п!дсвйомо'в!дтршта, що недовго щиватиме ця |дилй, тому
пр€гнула викориотати коя(ен момент. Ёе в1дтрала' одн€1к' розм1р1в |сторитно! бур|,
що ттаближа-ттася.

Рокш в1йнь
у 1916 роц| поповшли чутки про невдан1 рос|йсько| арм1|. Фдного разу

прийтпов наказ, щоб н1мкеня, пан| йогана [ей|с' протягом двох дн|в з€ш1итпила

1(уман1вц|, п1сля чого була в1длравлена в глиб Рос|]. }м1и, молод|, не тцкод),вапи за
не1о' це була фа.гтьтшива | п|длабузтла особа. Ё|хто !'1 не дтобив. {ей факт зщ/сив нао
ще раз усв!домити' що щось в|дбуваеться
1(уман|вець повинна зм|ни тися.

у св|т| | безтурботна атмосфера

.|1тоди' яЁ пере)ки.тти фуц ов1тову в!йтгу, \**таю.пт спогади' ймов1рно, не
змощ.ть зроз5гм|ти, як могла в1йна, тим бйьтце св|това, т!!к довго не нарушати х|д
життя мет|1канц!в 1(и!вщдни та |{од|лля.

Б цей пер!од все б|льше ! б1льлпе зорган|зовулотьоя на |1од|лл| польоьЁ
громади. )[' натпому район1 ж:ш:о багато дэ|бнопом1сно] польсько] 1|1,| гх'ти' яка
тягнулася до вивчен11я р|дно| мови та 1стор||. !то хот|в взяти )д|аоть у ц|й робот1,
тои не мав )кодно1 в!льно[ хвилини.

[акоэк ст€ш1о з'являту|ся все б]льтше[ако:к стало з'яв.тлятиоя все бйь:пе ! бйьтпе польсько| молод| в роо1йських
му!цирах, але як щ)ави]1о не в1йськових, а воен|зовахштх орган1зац|й, робота в яких
зв!льняла в!д арм!|.

Березень 1916 року прин|о нам багато радост| поверненцям назад утпобленто<
Бощських, як| протягом ц)ивалого чаоу про)кив€шти в 11]^тляхов|й у пан|в |[1дгорськто<,
€ше ощим€шти дозвй на повернення до р|дн1 в (умалт|вц1. 1рена ! [анка БощсьЁ
по|хали в нервн| 1916 роч до (иева, а т!тка йар|я з х.,1о|гтиками залипутлиоя |
т!льки восени 3игпгутд | -{,нек по1хали у 1пколу в 1(иев|, куди збирадися | я з мо!йи
д)рями' 1 патт| (орщовська. \

Фдного разу неспод1ва:то неспод|вано при!хав батько -8,нека, падт [авалькевич 1

забрав його, так як покищ/втши 8арштаву вони тимчасово осели:т:{ся десь п|д
{,арковом. ми з .}1тосето | пан| 1(опутовсько1о у вересн! ]здили до х{или у
будинку мого дядька .}1еона |{|дгорського.

Ёе пощ1бно пояснк)вати' що на що по!'здку я погодипася без енфз|азму, адже
була вже досить дороола' по |н:по:иу дутвут]!ася на я(иття | зм|ни, що в|дбува_тлися
навколо нао. |!оск|лькп я 6рыта €!ктивщ/ у{асть у осв!тяноьЁй та ооц!а.тльн|й робот| в
на1по1шу ща:, ви|зэкатоти до &ева, з€ши1ци.]1а сво]х пом|чнтлс|в 1 засцпниЁв у тпкол!
в (уман1вцях: то були мо! товарилп! о1льоьктос забав !з с€!мого р€1ннього д|1ти|\ства,
як1 п1зн1лце н€вчипися польсько| мови та |стор|| _ ]!1агда Бахновоьк4 [атпса
Беньовська 1 €тас1к |(арп!нського. Ауясе енерг|йно пеРеписР,!лиоя. Ёа |х адресу

1{иева |

висилаг|а з 1(иева книги, зо1шити та 1н:п! реч1, необх|дн1 для 1пколи.
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.1, не згадува]|а до сих п]р, що мо| батьки вир|тпилу| дату1 можлив|сть Бладз|
1!1арцсевит | 1&с| [раб|вськ1й якомога 111вид|пе стати самост!йними. ,[.лтя цього вони
в|дв!дгват:и цротягом декйькох м1сяц!в 1гяительсьЁ курси 1 незабаром п1сля ]х
зак|ттченття в]1€1|птувалиоя на роботу в маетк{|х' в яких 6ули вла"тптовалт| для д1тей
б!экенц!в притулки або ш1коли.

|[овернувтшись до навч€1нт{'{ ушкол1, в1днула себе дуясе добре, а-тле 1нактше н|ж у
8аршав1. |{ознйомилася з багатьма новими | неперес!ннтапли колеж€}нк{тм п' частутт{а з
яких була з |{ольщ| _ зуощйа м1л< ними двох подруг з1 т||коли пшт1 Рачковсько| (1рен
Бойтпдч 1 8айнберг) _ ре!пта з (иева | околгп{ь.

Фкр|м милих колех{анок мала в 1(иев1 ду}ке близьке | дороге с|мейство
|[|дгорських, як1 рали осв|ти д|тей ооелилися в 1{иев1. [хн!й будинок був щохи--охо>тстй на будинок мо|х батьЁв: маса оердечност!, щещ>оот1 | тегтла. 1ам також
збира.ттося коло наттто] молод|, серед 1нлпто< Бощськ1. 9ас пролет|в тшвидко |

наближалося Р!здво. 8ся щомада по]1а.тла на (уман!вц1; з родтттоло Бощськто<
щпбули.}1тодвиг 1!1онщськ:лй | Андр|йко [дов. 1 зт|ову повно було оусти, омф та
цмору.

1ого року у нао була д),ке госща' розк|:шла подйьська зима: багато сн|ц,
щ|скуний мороз ! прещасце сонце' а моэке нав!ть б1льлш щаоив! м|оячн| нон|. Фдного
д|!'т на катт1кулах м|й батько орган1зував пол}овання в л|с1. 3']ха_тлося багато гостей,
доросл!.п( та модод}о( мисливц1в. |!о;повання було дпсе усп1тлптим | н1 я, н| будь-хто
з його утасниЁв не дума.тли, що це ост{1нне по.п|овантш в 1(уман1вцлс!

)/ветер1 весело 6авилиоя, тйьки два тихсн| кан|кул, пощ|бно було вда_тло

викориотати ко)к1у хвилицч/. &опц| привезли з 1{иева кйька гллат!вок
танцтовально] 1!гРики та циганськими ром{!ноами. |{опри обурентля пан!
(опутовоько! змен111ували яощав|сть ладдп 1 оп1вали оентимент€ш1ьн1 п|сн1 та
танцк)в{ш1и. |1ан| (опщовська входи.,1а в к1мнац, де молод1 л}оди т€!н|цова.тли 1

п!дщу.увала л€1мпи. .{обре палл'ятшо !] повн1 обурення словами звернуг1 до мене:
<Ёе розум1то чотъгу у вао так блищать он|? |!о це за задоводення?>>

Ёа экагль, незабаром пороз!ъх{€}пися по 1школах.
йо| думки | серце часто поверт.ш1иоь до (уман|вець 1 до мо|х тофиногтос

лруз1в, як1 за.тлитпитдися пй оп|кото &др1йка, який дуже старанно ставився до сво!х
обов'язЁв. ![асто ощишувала в1д нього листи' де описР{ш1ися вс1 под1| в б}линку 1

гооподаротв1' по.]1!ов€1нн'!, приг0ди - з€гштом ощищ/в€ш1а в1д нього бйь:п фкладно|
1нформац1| н!яс в1д батьЁв. -[[кимось незрозум|лтос для мене способом к1лЁка такто<
лиот!в збереглося | я й мшо до сьогодн|. |1]о6 ттлтаиам було не т.1к ва)кко зрозум1ти,
наскйьки близьЁ мен! т1 щив1 л1тери, написан| частково польсько|о' чаотково
рос1йськото мовото я зациц/}о фраг:тш*ет листа в1д 8 березтля 1917 року:

к| нас ?оворя7пь, що 2осуё.р Р[школа в[ёр!кся в'а пресп1олу, а 3ас7пупа€
Р{шхайо л4о)юе 7пс[м у |{шсв! краще чу7пш п1о про11!у ]и11/'у панянку напшса7пш 

'?оворя7пь що вбол;тш Б1льеель]иа н!:шецько2о тпа ?оворя7пь що 01то7пься бунпаш. Б
упак уряёншк напшсав ёонас ще л!упо.гус люош не хо7п'лш ]тпш на окопш'
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цбернатпора, а в10 ц6чнатпора пршйшнто, що6 йшллш сшё!тпш по 10 сутпок, ти|й
6атпько тпакоэю сцё!в >.

Андр|йко був талановитим х.,1опцем з 1пцроким щугозором' л}обив читати.
(оли в|н т|льки встигав ч|1тати т| кл+аги, як| йотиу д1отавали. 3 письмом мав велиЁ
щуднощ1. |[огадто писав | польсько|о' | рос!йськото мовами. Ёавн1сть, а окор1тпе
простота його лист1в була зворулттливото. |11дпиоував завя(ди по-польськи: <1(учер
паненки Анлр1йко>. А о'щ:н з лиот|в зак1нтував так: <<9 живгй | здоровий, як бик,
чого | зичить паненц1 !1 кутер Анщэйко>.

Андр1йко дух{е кохав прекрасну [анну Беньовську' а.]1е без вза€мноот!. я
дум€цо' що в знатн!й м1р| приттино}о цього було походження [шлни: полька й
т|1]ш{хтичка' хоча 1 з д/)ке б1дто! с|м'|, але з великими родовими традиц!ятли.
Андр|йко був православним. Бретл:т|-ре1!]т одру)кився на укра|нц|, оеср| натпого
сщя(а 1!{ого €тшт!слава.

9 зв'язчг з проблемами, яЁ пояали з'яктдятися з продукт€!]!ш.1 хар.ування, у пан1
1(огцтовсько[ виникпа |дея, збиратонися до &евц взяти з собото мед, яйця, м'яоо.
Бсе йплло добре до посадки на шш|роч зал!знитну кол|то статлд1| (алтлт|вка. 1щ
поч{ш1ися ша-тленн1 щулнощ| з посадко1о на по!'зд до 1{иева. 8 основнотиу йптли
вантажн| по|зди у напрямч |!роскурова (сукаснтй &йьницький), переповнен!
солдат€}ми * п€!гув€1в неймов|рний хаоо. Ёарет:лт|, п|оля кйькох годин защимки
прийтшов потяг з Фдеси до 1{иева. 3 велик:лтл щудом втиснулиоя у в€гон третього
класу. 3игшгртд | {нек перпл! засконили з пащ1нками, добралиоя до купе ] зайняли
с\4!$1е м1оце для пал1 8шци, в той чао як ми 1цтовхалочись добра^тплся цди, де
сид1ла пан! 1(отгутовоька. Ёйщащ| м1сця ма-тли хлопц|, 6о вищатлалиоь на полки для
багалсу ! тадд тхосенько сид1ли серед пакунк1в яець та |нтп1 пацнк|в. Ёаретшт|
стомлен| тисн'!во|о 1 отоян:тлтд прибули до 1{иева.

{иття з1{ов 11линуло в зви!{но1!{у реэкт.шл! _ н{!вч€}лися' чаото збирштиоя в
о1мейотв1 |[|дгорських. 9ао лет1в 1цвидко. 3 новими друзями' особливо з }т1ар|те
.]]_тобавськото, Рен1 Раковськок)' оесщ€!ми [анкото 1 €тасето Б5лковинськтлтли-?кили
ду{||а в дутпу. ЁаЁнець п!д|йтшов до к|тп|я навчальний рй 1 я усп1т:пто здапа екзам}ни
на атестат зр!лост|.

Фотанн1 тцкйьн1 тижн| | 1сторивн1 под!| зтшусили нао зм|нити кан|члщн1
1!'1€}ни. ||шл| 1(отгщовська з€!ли1цта1аоя в (иев| з .]1лосето ! займа.ттася з д]тьми дядька
|1|дгорського, |енр!хом 1 1!1арисето та допомогапа йотшу в управл!нн1 будинком.
1рена | [анка БоярсьЁ ма-тли по]хати до пан1в €кибневоьшок до Андр1йовець.

$ \ха;та до 1{рлан1вець' щаслива 1 сповнена енцз|азшту продов'(ити ооц1а_тльну

робоц, що чек.ш1а на мене. 1!1ала зд|йснитись моя давня мр1я: батько об1цяв
дов1рити мен| таоттпт5г рйьнитого господаротва та дог.пяд за к|ньми, що м€ш1о отати
чимооь на зразок власно| практики.

йене А}хсе ц|кавило р|льнине господарство та пов?язан| з ним проблеми.

Ёатом|сть хатня робота була для ме}{е с)д!{ното необЁдт|отло. [тдтт не мен!||' я вдячна
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ма.п,11 за те, що абсо.|11отно безапеляц|йно вим{ш€}па' щоб я засво!ла вс1 сещети хатньо]
д!яльноот!.

}{а жат:ь, не довго насолодщ/валася роботото та ттл(тнами на майбрне. .11тодей
забирали на риття окоп|в, за6тца;ти вози й в|дправляли в рйон |[рост9рова. €еляни
т1кали, | повста.тти проти цього, а влада кар€ш1а. 9 серпн1 1917 роц з |н|ц|ативи
1иштчасового уряду в1дбувся невдалий роо|йоький вйськов:й насцп. 8они були ще
дал1 вйкиггуг1 в|д кордон1в Австр||, фронт зламавоя' розпоч€шоя безла'щтий в|дступ
арм1| та масове дезертцрство. ,{езерттари збира.тлися в тлебезпечн| банди.

Б цей стра1шний час не було н|яко? влади | банди щабува!1у\ нищили майно,
вбиватпт. Фдного разу в серпн| прийтптпа до батька кйька господщ|в, котпох1в | опуг,
з цроханням не звол|каточи р€|но вранц! ви]хати к|нно разом з мо|м братом 1адз|о
1(умановецьким. Радили взяти хорт|в, створ|о1очи виг]1яд ви|здг на полтова1{ня' тощ.
що отим€ш1и пов|домленття про трих|д 6анди, яка вбивае пан|в. 9 той же час
запевни.,1и батька, що у мет{е 1 мое| мами волосся з голови не впаде. й|й батько
посщп(ав штудро| поради та вранц| верхом ви]хав з мо!й братом у Б|ннитцо.

8 цей пер1од з.гони козак|в ще не були деморал!зован1 | мали овото тптаб-
квартцру' яка викощ/всш1а розпорядкепня вищестоящо| влади. 9 не зна:о, .пт був це
нак€в 3гори, ти наол|док прохань землевласник|в, як1 зверталиоь до загон1в козачих
в1йськ, дислоков{!1!1о( в няттт1й облаот!, сште до деяк1п( маетк|в прибули козач! сотн|
д!я з€|хисц >киття | майца власник|в. .{о (рлшт!вець прибув заг|н забйка_тльоьких
козак|в п|д комалтдуваннятл оф!цера Балт1 1||илн|кова. 81н бр оином генерала з !йти,
походив з в|домо! козацько| родини' мав вивцг осв|ц | птколу оф1цер!в, молоденький
(виповнилося двадцть два роки), чудово втосова:лдй | красивий хлопець. його
п|длегл1 1{е розмов;тяли рос1йськото, а;те 6ули дисципл1новантдтли. Ёам сподобався
8аня, в1н був натштапл щоденним гостем. Багато |здили на конях' в1н навчив мене
р1знто< прийом|в козадько| верхово| |зди' хоча це було 4гже в:ркко' тому що для цих
подвиг1в кон1 повтлтн| бути натле>ктштм чином н€!вчен! 1 пристосоване о1дло. Ё я, н1
Ёещ не годились д.тшт цьопо тигу !'зди. !ивплпоя |з захоглленттятд дясиг|товч,
спец|альну козацьку.

1{едовго ц)ив€ш1о напте знайомотво з 1!|илн1ковим, в хсовтн1 впбухнула в Роо1|
нова рево]11оцй. ! пертп1 дн| листопада прибр 1||илн|ков в розпат|, що отримав
наказ з'являтиоя на щ;отяз| чотцрьох дн!в з своето оотне1о на зб1ртптй пункт див1з1!,
т€}к як вс! ма.гти в|дбути до сво!х ст€1ниць. 81н боявоя зали111ити нас оамих 1

запропощ/вав по!'з,щу до батька, щ)оте ми ваг€ш|ися. |{рий*ляття р|:пенття црискори.т1и
насцпн1 под||: зак1н.увався обй, коли поба.птли з боч €иттяви вели!|езщ/ по)ке)ку'
талл був винокурний завод. 11Бидко при61гли з 8анело на кон1о!||нто' вскочи.]1и на
коней 1 взяв!ци з соболо для п|дщимки пару козак|в кищ/лиоя в сторону €иттяви. 1е,
що там побатила, глибоко мене вразило. 8 сел1 цта.тлен|в п'янлй натовп: одн! палили
оело 1 вбпва;тп, !нлш1 повза.гли по ровах црипад€|ючи до н|.о(. 8иявилося, що
управттлотий завод/ д1знавоя. про на6ли:кення щупи дезертир1в 1 вилив 1з зб1рник|в
спирт 1 горйку в от|чн| рови. його замордвапи р.вом з ус;ето1|м'ето.
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11|тштн!ков наказав цриг0туватися до надзвинайто| сицац1|, з{!просив на нараду
приходоьког0 ксьондза' упр€}в.,шючок) | доматттн|х слуг. Було вщ:|тпено, що
необх|дто якна&лвидтпе ви]хати з (рлан!вець | перенекати найЁрпле у 8|нн:лд|, де
вже був батько з братом | чекали нас ца квартир|, лу зн1ма.тли у пан!в ,{ерзевй1в.
Бир|т:птли, що мама з !{лотдколо 1 поко]вкото йарцел1ното по|дгть кареток) без рекей
парото нйкращих коней. -|1 з Андр|йком !ха.т:и пательне}о' запряженото парото мой
кобил, прихопив111и з собото Ёеща. $'взяла два фокстер'ера, $лилтч 1 {>кека. ||озаду
нао йали на незначн|й в|дстан! два вози: один з особистими речами (як завжди в
таких випадк€1х ц|нн1 рен1 за]\ц[!!у!ли' а взяли Ёртп|), другий нав€1ттт.0кеций овеоом |

с!ном для коней | продукт{|ми харчрання д]1я нас. 9ерез кйька дн1в повинн| були
дост{вити |нтп1 рен1 та пров!ант.

3алитцивтци (рлан|вц|, н1 на хвилтлу не могла под/мати' що залишл.гта !х
наз€шжди.

напт упРав'тяточпй па+т 8ецковский, мав в1двезти наоцпнопо д|{'{ овото
дру)Ф}у 1 донку в1д па"тта (лемента [довоького до родин|в, -шс1 пролсивали на
околицях .}11тина, у велик|й дворяноьк|й садпб|, розталпован|й в л1с|, на рб|нв|. 3
(уман1вецьвируплили о сьом1й ранчг, про|зжа.]1и через )|1т:лт, де ма.тта бщи едина
з)п1инка. Р1и йали пов1льно, але защи1!уватись було немож.]1иво' то1!гу що вид{а
здалеку защ€!ву означ!!ла' що т|1]1п( е непевним. Батько ! брат зуощ|тали нас в .[1|т:дт1
| остштн| щ[ццять ми.,ть ми:ха.тти разом. ]/ 8!тптитцо щ:и|хали п|зно' | ми, 1 кон| дуясе
втом|{.т|ися. (вартща в|тявт4лаоя зр)д|но}о' €ш1е виникпи проблетши з розм1щенттятл
коней:: двох кооил 1 двох верхових коней _ 1 римао&, 1]{Ф н€}пех{ав брату ! мого Ёеща.

Фурман 1!1икола, який в|з маму | Ё{ло[(у, зали1пився у Б!нниц| з Р1арцел|ното,

кобил 1 двох конеи |римаоа, брату

свое1о щ)у)киноло. {е бр зм|шаний ттшпоб, вона полька, в1н укра!нець (лаке|
чолов|ки в н.шпому 6удпнч в ооновнощ/ були уща!нц1 ! православн|, а я<1нки _
польки 1 католики).

9ерез к|лька дтт!в п!о:тя н€}|шого гщи|зду _ за домовлен1сто _ при!хав &др1йко
|з €тан1славом | довезли натп| особиот1 рет! 1 два воза пашл| для коней. Фстатпт|й раз 1
бачила тод1 натптл< в|рних ! дорогих дрр|в.-{, дума:о, що т1 близьк| | пащ|архал/н1
в|дтосини, як1 бйьтп не зуощ1нала нйе | як| пагували в натпому 6у[й!тч по
в!днотшенн:о до лаке]в | селян, привели до |х доброти | в|ддштост! напл. 9ерез
тиждень п|оля !х в|д'|зду стало в|домо' що щупа дезертирБ ! п'янлос бродяг напа.]1и
на 1{рлан1вц1 | розщабува_тли вое наттте майно. €початку селян ! лаке| намага.тлися !й
протиотояти' почалаоя сщ|лянина | боротьба, а пот|м здичавйий натовп ст{1в ламати
будинок 1 все руйнувати. Батани, що в1дбуваетьоя' чаотина селян 1 лаке?в всцпили в
балтдг, взявт:пт соб! натп1 рев|. |!1зн!тпе частищ/ !х переда-тли, в такий споо1б у нас
оо|ло щохи пам'яток з батьЁвського до1шу. ,{олто будинц, п&Рчг, коней, собак не
опису|о' бо це занадто боляче ...

)|{орспоокшй 1918 р1к.
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9 пертп| м1сяц1 1918 року в!йська авсщ|йоько| арм|| окутува.тти земл| |!од1лля,
а (и!вшщну _ н1мецькот арм!|. 8оцп в|йоьк зуп:лтив | в|д1гл<тув баттди щаб}книЁв,
прий1|ш|и спок|й ! порядок. 1 цт насцпили под|], як|, тесно кая$дти' до ото< п!р не
розрлй.

Б|ннитцо ! окотппц| зайцяв 309-й угорський артитлер|йсьтотй полк, яктй зг|дно
щадиц|й д)ужньо в|днооився до поляк|в. 1||таб розм|шцвавоя у готел| савой.
(омандир одн1ет з батарей був длже пристойний, добре втасований щорець, кап|тан
Рр|х 8|тт|нг. 3гадуто про 1тього' тому що це був перт:птй чолов1к' який мен| дуже
оподобавоя. ||1д нао його перебуванця у 8|нниц| було багато потздок на конл(' а
вечор€}ми на човнах по Буц. 3али:пилася в мо!й па.т{!ят| танц-кав'ярня над Бугом, де
коясен вет!р щ€ш1а упороька ка.|1ела' яко}о дерецв{!в прещаоний ощтатла.гть [оффмок.

9 цьому товаристськотшу св!т!, де п€шували тца-тленн| за6авп, 1 незабщн|
божев1льн1 цригоди' де я зусщ1ла багато ллодей' з якими познайоглила мене чзина
8анда 1||еньовська. 1м1олода вдова сховалася у в|нниц1 разом з двома м{ш1енькими
син{!ми. !е був прещасна' щаслива ]1}одина, тудовий компаньйон в |щах ! по!здках.
8еселий пер|од мог0 життя' безтурботний ! повний новтлс 1 нових в]дчдт1в' щив{!в
не довго' не б|льтпе тшести м|ояц|в.

{ота рос1йська рево.тпоцй вибухкула ще на початку 1917 року, на |!од}шт1 ще
збереглися форми певно| орган|зовштост! | тши )ки.]|и як у он|, не розрл|тони, в якому
тас1 перебуваемо.

Б|йна зак1нчилаоя. Ё|мецьким 1 €вощо-угорськ:лтл в1йоькалл було наказано
зы\и\|!14т'1 |{одйля та }кра!ф. 1&п|тан Бр1х в1тт|нг, ят(ий був настипл гостем у
нятттому дом|, радив якомога тцвидтше перебиратися до ||ольщ1. |1ропонурав тасто
за6ратп мого Ёеща до свог0 маетку 1 збер!гати його. { дгясе;побила свф коня, не
розум1ла оерйозноот1 сицац1! { не могла вир|пувати негйно. 8!рила, ф| во|ре1шта'
що скоро повернемося до 1(рлан|вець. 1им часом Б1шни(я, а 9кор/ттпе наттте в н1й
життя стало зм1тповатиоя з д}!'{ на де}!ь.Б цей пер1од почали прац|овати укра!нськ1 щупи, яЁ п1дтллтовхували
Ё|метшлну проттт Рос1|. 1(ерували нтлтли р1зн1 ком€1ндщи' от!|м€!ни' з як|п(
найв|дом|лшлми були ]!1ахно | €коропадсьтстй. 8они дАли на власний Розсуд' часто
во|овш1и один з одним | вс! були воро)ке нала:птовшт| до польсько| | роо|йсько|
1нтел|генф|, а насамперед до |шгуцих клас|в. |1очатлися дуже вая<к| таои.

|{оча-тла т€}кож .!ктивно дйти |!ольська в1йськова орган|зацй (Рош), створена
[Фзефом |[йсудоьким в |9|4 роц| у 8арлпав1. ф орган|зацй мала багато
прихильниЁв ! активних оп1вроб!тл*иЁв на |[од}:л| 1 на 9ща|н1. 9 81тптиц1 жило
6агато по.ттяЁв, як1 всцпили до не|; допомог.1ли пере|хати лк)дям до |[ольщ|, щораз
б1льцте народу т|ка.тло з ц:ос терен|в.
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8 цей пер|од фортиулоться загони польських в|йськ, до якот всцп€ш1и по.}1яки з

рос|йськот арм1| п1оля'[[ в1д<оду з рйон1в, охотш1ених зрост{!1очо|о €1нарх1ею. Ао цих
загон1в цриедналися охоч1 | з на1111о( терен1в. )/ 8!нниц! ! околицл< формуеться 7_й
польський полк улан]в пй команд/ванням полковт{ика (уномац4 полк
розм1щувався в Ёемиров|. 1раг1нното була його доля: одн1е| ноч| нал|али на н1о(

добре озброена у1ратноька частина, до лсо| цриедн€ш1ооя м|сцеве населення.
{орстоко вбито солдат 1 оф|цер|в. 8рятувалася ли1ше неве.]1ида щупа, кйька
пор€1нен1{х були доставлен1 у 81нлпл:цо, де була орган1зована цевелика польоька
л1карття п!д кер!вництвом доктора )(ог,"пачевського. Фдн|ето з працк)к)чих медсестер
6улат я.

Ёе буде переб|ль:пенням оказати' що в цей момент цроки1гулооя натпе
сусп|льство: вс] хто м1г, р|знт.пли 1!ш1ях!1{}1и проника]оть до польського щшо. Белич
роль в цьому в1д1щшта [{ольоька в1йськова орга:*|зац1я' до яко? нштеж€ш|а бйьтпа
чаотина м1оцевих по.ттяк1в. |[ам'ятшо так1 пр|звища, як: пшт1 -!нковська, пап|
1ретовська, пан Флтаржевоький, м1й брат | багато |н:ших.

Банда 1||еньовська' п|зн|тпе 11[|понова, ви!ха.тла з д!тьми до польщ|, а пот|м
пере!ха.|а на свок) в!ллу. Батько, побачив|пи, що в1дбуваеться' поол€}в }м1таколу з
1!1арцел1ното на ри1у зе1шп1о' дав !й н{1|п1о( коней, в1з 1 забезпе.ппв гот1вкото.
|!рощання було емоц|йним. м1й брат в!ддав [ртлтласа до стайн| панства
[рохольоьких в €щиясавц|, я винайма::а своер1дний хл|втик, де булотник тимав
свого ко|ш{ ! розм1стила там Ёеща. |{овинна була його ховати' щоб не забрали
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бродян| бадди. Ёе 1отувало нйко| влади' одного дт{я гарщ/вш1а одна 6анда,
насцпного приходшла 1нша.

3 багцитами в той чао у мене було Ёлька цригод. Ёеща зазвитай доглядала
сама' год/в€ша' чу!оти;!а, але щ/си.т1а вицл|овати | ви!'зжати. .{о л|су, що знаходивоя
на околпац| Б|нниц1 з1 оторотлл .]1|тина було легко про|]]мипц/ти. 3азвичай близько
десято] вечора' коли пащ/в€1в в1,щтоонгй мтщ | спок|й, с|дла.тла свого у.тпобленця |

в|длравля:тася в л|о. 1{|нь м1г роз1м'яти ноги' а я насолодитиоя св|жим пов|щям _ на
процл'т}|ку ми щатили кйька годин. Фдн|е!, як на зло ясно!, м|сяи:то| нон1' коли
в'!ха.тти в л!с, почгла призивн| голоси | овиот. Ёе д5гма.тла, що це було для мене' а.'1е

через хвилину почула сер|то посщй|в | овиот куль поблизу мо!х вух. Ёе
задд[ук)чись нав|ть на оецнд/' зор!енцва_тла коня т!а стежку у л|с | г€ш1опом
поскака.т|а пом}к дерева\л'т у Б1цницто. ||рипуска:о, що з{!вдячу!о викл}очно
п:видкост1 11нотинкц Ёеща, що в пооп|ху не вр1за-тлися в дерево.

Ару*й, набагато прищ1пп.тй | бйьтп небезпечн1цтий 1тщидент пережила в
о€!мому м1от|. Б>ке були серйозн| проблеми з поставками цродовольотва ! мама
поол{ш1а мене по маоло 1 оир до >к|нки, яка зйма.ттася продФкем продукт|в
харчув{!нн'т. |!о дороз1 до !1 буд:ллку пощ1бно були пройти б|тля ветпако| тллощ!
огород:кено| парк€}ном' на лс1й росло деЁлька цщ|в троянд. |{овертато.штоь з
маслом' звернула увац' що по мо!й сторон| вулиц1 йтшло два баттдитц у папахах |

ко)кухах. 3|йтпла !м з дороги, споЁйним щоком перейтпла на 1нпу сторотту вулиц|.
||отула )4)ивок !х розмови: <<1д1 поокорей' пока я оам сдФ1{шо' а ти позав| }1]цу>.
Бату, одлшп перескочив паркан ! |де нерез т1пошц/. Ёе прищскалоял+-ф н|чого
поганого' йтцла спок|йло дал!. Респод!вано 6аттшт засцпае мен1 дороц | п'яним
глибоким голосом н€!казав <Фтдавй деньг1 | шубр (мала фйну доху з норковим
ком|ром, дуясе прим1тним). Бедовго дума}очи в1дповйа: <ё{е отдалл, ув|д1ш>.
|{ройплли л|чен| частки оекунди: в|н вийттяв револьвер | висщйив у мене. €хибив,
бо у мене бр хорошпй рефлекс. Ёе було часу на роз,щ,ми: в т| дл| я 6ула стальното |
опортивно|о' збро| не мала' {ш1е добре зна:ла, що поцжтп.тй удар в щелегу або к|ттчик
носа мо}ке здивРати бандита. А ви6лрыо н1с ! з уо1ето оилото б'ло нападника
члаком. 8|н розв1в руки | захитався' а я вщ)в€ш1а з його рук револьвер | висщйила _
впав. Ёе озир€!1оттись назад, посп|тпила |||видко втйти на ,подну вулиц|о' {ш1е почула
щоки посп|тпак)ч|о( нолов1к|в, !мов1рво солдат. }{е ц|ляниоь, висщйила у |хн1й б!к,
один пеРевертцвоя. 5' доб1гла до лтодно| вулиц|, пересили.,та себе 1 спок|йто вв|йтллла
в будинок.

9ерез кйька дн!в знову п|тпла одягнена по 1ншотиу, поболотовись, що в дос1
мене може вп1знати один з бандит|в. 3 газети д1зналася, що на вули|{| 6р у6итий
одит{ солдат з уща!нсьшо< в1йськ, а |нт:птй, поранений в ноц' леясав у л|карн|.

Фстанн| под|] та !тш| щивожн| новини переконали мене' що немае цт для
мене м!сця, тсити пощ1бно для |[ольщ1 1 якомога 1цвид1ше до не| д1статися.
3ащиштува.тти мене батьки, яЁ погодилися на ви!зд до |1ольщ!, щоб потати нове
жлт^[я' але д|я них т{1ке р|п:ення було ду:ке бол|сним. 81дктлада.гли його з дня на день'
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тим б|ль1пе що м1й брат брав активну г{асть у пол1тияному | щомадськотшу жгттт|, |

вони не хот|лпп за.'1итцати його самого. Фднак ко:кен новтй день принооив нов1 зм1ни
в г|рпу оторону. Ёаретпт!, випрос!ш1а у батьЁв дозв1л на ви!'зд. |(йьк!сть знайомих,
як| збира.ттися до ||ольщ| цродов)кув€ш1а зб1льпуватися.

|1 о ёоро''с у нев!0 отп|супь.
8 раллках загального в|дходу авсщ|йсько| арм|? з оч/пованого |!од!лля 8

верео1{'{ 1918 роц Б{тптитцо з.!лит||ив 309-й полк угорш|в. }{астав час уряду |1етлпори,
кощий прин|с н€[м нем€ш1о в|дтутг|в: прищощ!, невпевнен1сть у завщатттньому дн!,
нав|ть годин| _ я о1ратшенно втоми.,1ася ...

1м1и вир!::птли п1оля щивап1.о( переговор!в, що 7 листопада 1918 по!демо з
н|мецьктлтл посольством у Бартшаву. Ёезабаром, однак, з великим жалем д1зна.ттися,
що ця подоро>к з р!знто< при.!ин в1д мене не з{ш1е)кн}оь не в!дбудетьоя.

8 листопада, п1д нас тша-тлетпто] зав1ртохи, вп6ра;тиоя з батьком до польського
посольства при уряд| |{етл:ори, ятотй нерез защозу 1(иеву тт.плнаоово перебрав у
8!нниц|. |{рооили палта Богдана 1(щиловського' поода' аби допом1г мен1 ви!хати.
Була пертпа подина дня' ко]1и пан (ут:лловський пов|домив мен|, що якщо у мене
доч|менти в порядку' я мощ/ |хати з посольотвом. 9 зв'язчг з пог!ртпенн.штл
ст{!новища уРяду |[етлпори ви]зжа.тли в той >ке день о щет1й го'щтн| до Фдеси.

Ё|па-тла як бомба до будинку, аби пов1домити, що ви]з>кш9. 1т1и вир|тпщи з
щзинок).{ороло €обанськото, окористатиоя мо>клив1стло |1хати, що6_ттотаги-фелпт|
1нтце життя. Б!дн| батьки були ду:ке рад1 моему р!тцетлтто.

.{ень прийтшов похщрий, пог0да сц)а|]|на' стиокав мороз.
3а-тлитпа.гта ово!х нафорожчтл< 1 своло ултоблена оторощ/' де я провела так

багато яощавих | веоелих рок1в. -{, вцру|п€ш1а в дшлен1нь, серед .ужих лтодей, не
знак)чи' що мене чекас ...

9 мене було дв| годину{ на узгод)кення вс|х формагльностей, щоб спакув атися,
пооб|дати | попрощатися з нйблпажчтдтли. }у1и с|ди з батькадци 1 братом в сат*т |
по!хали на вокзш1. Р1дт| хот!ли цровести' благооловити ! ще раз попрощатися з1
своек) едино|о дочко}о. 1акож прийа.гли мене провести к|лька знайомих оо|б.
8изна:о, що в одп{ момент я хот1ла скасувати по|здт9, так в{окко було мен1
з{!пи111ати с1м':о. Але в т| дг:ке ваяск1 ! неспок1йн| часи пост1йно наблилсався цривид
6!льтшовизму. 1(и!в був вл<е в !х руках!

1[има:то часу ми вищатили на погщ/к вагон1в, як| були признатен1 дтя
пооольства. €тоя.тп: далеко в1д сталлц!|. Ёаретшт1, пробиршотиоь через он|г, ми
досягли наттт6} ц61ц. йи розм1стилися ду)ке зру{но: д1сталось два ле)ка!{их м1сця, а
те що папт1 товаритп! по цпе сидллут до п|зньо| ноп1 в |нтшому вагон1, то ми м€ш1и
б|льтпе н|ж доотатньо овободи. 1(оли стемн|ло' на1ц насрй ст{!в д.я(е пог€!ним.
€льози переповн|ов€ш1и он|, оп|льна скорбота за тими' що з€1пи|||и.'ти оя - давпла |
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дутци.па. 3а к]лька гт)дин ст€ш|о зовс1м темно, вогн! зникпи' а т|!т!!а' яка п€шув€шта в
вагон!, перерива.'|аоя ли1пе похщ/Рим | злов|сним виттям в|щу.

Близько сьомо! год.|ни вечора дов1да;тиоя, що не можемо ви'йати з 8|:**иц|,
нерез стрйк за-тл!зничниЁв. Фч|куточи в1дправтлення пасФкироького по!'зда, страп1или
один одного 1сторйми про защо)кук)ч| п|д час дороги небезпеки. Ёаретпт| в
одинадцят|й годин1 виру1||или. |{ригадпо, що вс!, як | я, були в дг)ке сршо|иу

-+насщо1. !х€ш1а в досить велик1й груп1 незна|аомих мен1 ]1к)деи' яких я зуотрш1а ли1||е

к1лька годит| тощ.' за виш11оченн'{м тьох пан|в ]!1аньЁвсьшо< 1 Романа
(щиловського' оина посла. Була зла на свого батька, ятсай просив пана Романа
(щиловоькопо по дороз| дивптлся за ца]!1и 1 п|ктуватися, бо особиото того
останнього ду)ке не тпо6итла.

Ёа щ>угий день' ко.]1и прокинулася, мп 6ули вже досить д€ш1еко в1д сво|х. 3
,{орото €обаноькото розм|рковува.тти' що з ними в1дбраеться? 1{отпп ми !х побачттмо?
{к | коли до!демо до баясано! мети, в!дроддено] ||ольщ|?

т{ас вй часу спо)кива:ли нацт1 щ)ипаои. Ёа друггтй день подороэк| на яЁйоь
станц||, ймов|рно у 8атп*щц|, ми д|стали гаря[лого б'р''у | котлец з картопле:о. &,
як нам те смакувало ! |[о по.тцд:по прийтпов до нао Роман 1(утиловський, абп, за його
слов€!ми' збагггщи пстос|щ эк!нок що т!ка:оть з дому. }у1и поча.тли говорити' з
ц|кав1отло пРигляд€|}очись один до од1ого як два зак,1'т'тих ворога. €ид|ли з н€!ми ще
панове йаньковсьЁ.

9ерепаховий темп пересування уприем]1|ова-тли соб1 розповфми та оподдами.
}венер| пригоцвш|и тая з1 он;ц з|браного терез в|кно. вдець,-|'сЁлъб-Б вагон|
було ду:ке ду|шно' паналтт 1!1аньк|воьким прийтт:ла 1дея зробтши морозиво з| сн|ц в
спрощеному вигляд1: бруднтлтли руками збира:ли 6рулнпй сн1г' пересипа]очи щщ)ом
_ л|д повинен був стати суперовим!

|{ройтпов другтай день по]здки. Бн 6ула споЁйното, тйьки зда-ття доноси.,1иоя
нерец;тярн! поощ1ли. 3нову наотав день. Б1н ма.по чим в1д:1знявоя в|д
попереднього. Ёатца тш!стка потоху зблихувалася ! мйясе весь день ми щ)овели
разом' сп1лчпотиоь' чит€!к)чи стар| газети' в|дгадутони з{га'щи 1 вир|шулони
половоломки. 1ого д{я ми впер!||е побачитли француз|в, |х танки | колону
автомобй|в. Ёа:па рад|сть була велико1о: мр;яли ли|це щ)о те а6и:пвидшле йптли
вперед 1 звйьнили наттт!{х в|д небезпек, що !м защо>кува.тли. Ёа щет|й день близько
одинадцято| годи1{и вечора ми прибули до одеои. |1еренонува.тти в вагонах' а
насцпного ра!!ку ми вцру|пили на попуки квартири. 3вернулиоя найпертпе до пан!в
]у1а.тлаховоьких, щоб знайти у них ти||1!|асовий прицлок; зусщйи мене так тет1ло, що
я тадд 1 за.}1и||!илаоя.

|!ерпле питанн'{, яке мен| зад€шта пшт! ]у1атлаховська' }ти знс1тоть батьки про м1й
в!д'!зд, мене не зд4вувапо' зн€ша' що м€шо славу д1втини непоЁрно!, незалежно!, 1

т.п.
|[сля к1лькох дн1в в1,щлонинч розпоч€штися пригоц1вання' сцрямов{!н| на ви!'зд

з кра!ни. Але виявшлооя' що це ду)ке скпадна р1т. 1оллу я вир|п:ила при едтыгутся до 4-
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1 див1з11 польськот арм|т, яка
}{ел|говського. формува]|ася п1д командуванням генер€шта

йа-тла надй' що буду корисно|о як медоеоща. _Б цлтаб1 зусрйа доктора!ом1чевського' якопо добре зна_'та по сп1льн1й ро'бот! у-в;"йй1 в польськощ|лазарет!. .{октор [ом!чевський перекоц{в меце' що принесу б!ль:пе корист1, якщоорган!зуло допомоц 
:-р:у_т; одягу 

]1ля 
хворих солд{т1в, а т€!кох зб|р бйизни длял1карень, яЁ не мшоть бази | щоплей на ут|имантля тпвейно| майстерн1. ф думкаду)ке нам (мен| ! {ор1) сподобалася, | '" .ф'" взя]1и це питан|{я до сво!х сердець.

*:::..,!:9т':т: прик]1€ш1а до того багато щоденн1л( зусиль. €потатч нашлад1яльн1сть цроходипа в цеве.'1иких маош:табах, у нао була 
'й[!а 

*1'"а.' де ск]1ад€ши

Р:::з ]]|[14",ин4 в яЁй лцили. 9асто за6ирала до ое6е Ёлька комгшлект1во1]1изни 1 ремонтувш1а ]]'. Але у нао не було лшвейнй м€!|ци}!. н' д'й''ц прийшллапан| йа-тлаховська' яка пози!ила н€!м сво|о. [епер могли набагато тпвидшев!дновляти бйизну та !дити нову.
9ерез к1лька Ан!в перекон€ш1ися, що двох не могли задовольнити пост|йцозростаов1 потреби л1кщп|. 3апропощгва_тли знайомим пштам 1 ;ъ;;; (не назива.топр!звища, бо не вс1х пам'ята.то) ф""й'_*"йи *".лй !!|а;;;;;"-" насу. Ёассп|ткало неприемне розчарРал{}1'!. Фдеськ| д1вчата з багатих будинк!в, як| могливищачати щопт1 на одяг | веоелощ!, погод||]1иоя' але т!льки за окрему !тлац.Ёаокйьки я пам'ята:о, вони хот1ли щ" руо"!.3гемонт м€1пого подертого ком|ш1екцфубл| в той час були в;ке^.щгже дева'тьвойан1). { не *'*у 

'.'""'йБсэфре-йя: шивир!лшппл, що буде набагато щрап{е зацрос 14т!41|адопомоц лподей, яЁ знаходяться вв€,,кк!.о( матер|альних уп{ов{1х' д{|ю!ти !й моэклив|сть 
"*"*;';;;;;;;ъ""'".'{, п1тлшла в :к1ноче товариство' | там знй:цтл' д'.,'*ф;; ь" порядно]''1}одини' палт| 1&рн!цько], друясици га.'1ицького пом!щика. |{ан| 1(арн|цька була узятарос&налаи в зарулники з м!ста льв;в. с"йка'ася з1 своето 

";*'*16 р'1!! в сщаплн:о<злид}{ях' [обра:тися "ту:]" Фдеси, | туг проото.голод1вали. 1{оли д!знаттися проможливост| заробити в1д деояти д' д"*''дц".йрубл|в 
' д.Б,16""}'.***.'.Ёалпа мйстерня функш|онува.т|а щор€в щаще 1 щаще. 1{оли було пор!бпо, мийтшли' щоб отримати допомоц в щошлов1й або нацра.тльн1й форм| (у вигляд!б|лизни) у 6удлнтот, ут алреЁи "# ;;;; "'"; йу.[-й; ё;;; добров1льп!по)'(ертвР€|ння. .{уже багато нам допом!г пан |(овнацький, що мав йисельних друз|в(так званий Боб)' Ёа робоц *'д"" д.й" ,й". у дрпй половин! дня цр|о(одили донас звичйн1 <<оп|чгнш> - в1дв1дати сво]х виховацц;]! 
"'д!р!*;. Ё;;* бр Роман1(утлтловський. |[ерестала ст€витиоь до ньогт) як до ворог4 в!н в мо}х оч€|х високоп!дтшвся ! я була рада його о''"'". дфала мене нада-тл| литпе його !рон!я тавпевнен1сть в соб1. 81н щиходив щод}{'{ близько п,ято| години дття. йи баз1калир'вом дооить батато тасу' цля]|!4 Фдеоото. н'""' .р".д$-{{'' 

'. 
нас {ора1!1алаховська, майясе завжди суцровод)кув а!!у! насмолод1 мйс".]*;, 

" '""'""'*у,8мер!к. 3 Фдеси ма[о досить тейл| спо{ади. 81дчття, що я хоч в яЁйсь ма.тленьк!йтастинц! пощ!бна нап:1й польоьЁй арм1!; дава-т:о мен| ве.тптке 
''д'"''""':я.
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€ерденна ! нуйна црбота, яко}о оточили мене пани йагтаховськ|, 6ула для
мене дуже мило!о. 8енори цроводили вдома. 9асто хтось пр!о(одив до пан|в
йа-тлаховських' а до мене, ощ|м вищезазначених пан1в, ще Флексатцр Ри:ков' званий
111утшус|ком.

Б|дний Рих<ов поскарх(илася мен| на сво!о дол}о. 3акоханий бу" в Аду
3а.тт|ську. Б|н отарався, б|долаха, як м|г, щоб заслужити св1й омрйний окарб. [аким
чином' в|н вивчив польськтй | вир1шив, воупереч вол| батька, цриеднатиоя до
польсько] арм!|. Рилсови булп старо1о рос1йоькото с|м'е|о, | якщо я не поми.,1ятося'
|(упецько|о. Рюков просив мене пРо засцпт!ицтво' зна]очи''що в мене вясе е деяЁ
знайом1 оеред в|йоьковтос., а6п тцийняли його до на|п1о( загон|в. 3нала добре,
ротм|сща Боба (овнацькото, який на прох{!нн'т ,{ори }м1алаховсько| 1 мое зш1исав
1|1утшуо1ка до кава.гтер||. |[ротягом ти)кня ст€}в в1н польським уланом. {е бр дуже
порядний ! добрий хлопець' зазщ)ила Ад|, бо була вона з ним безоумн1ву щаоливо|о.

} пертш! тшкн| мого перебування в Фдес|, я в|дчув€!па себе досить добре, часто
сп1лцва.гтася з батьками ! пов{домлення в|д них дозво]1я.]1и мен| обматловати себе,
що скоро ми побачимооь ! дал1 по|демо в)ке разом. Фднак верез м!сяць б|льшовики
захопи.'1и 81л+п:л|то. |[оча.тплся мо| дн| сповнен! турбот, з{!непоко€н|{я з приво'щ/
дорог1о( мен| лтодей. } перш|й половин! березття _ через талсай розвиток под1й *
вир|шила за буАь-як} ц1ну ви|хати до |[ольщ|! Ёайпертше намаг€ш1ася ощтлтлати в1зу в
ррунському коноульотв|. 8иотоялта терпляне у терз| кйька дн1в, а-тле марно!

_{, пом1тила, що в Румун[| в|д|щатоть Бфг}!ку роль (<паперов! ц1нноот1>>, як| для
евре!в | |п:штх бая<шочих ви!хати були ударноло ойото. 1{оли я впертпе спробрав.тта
цей споо|б, ефект був моментальним. 3 натовгу тщи було 1пр{ незадоволення' а
солдат обдароврав мене приемним погпядом ! усм!тшкото, ди&'тгтись на деоять
рубл!в. Без подальлштх щуднощ1в отояла у за.тт1 коноульотва. -!,ка яс я була зла на себе
| як мен! було соромно' ко]1и пол|зппа в ки1пен1о за паопортом ъу!яву!!!а' що забула
його дома.

9 в|дмовилася в|д прагнення самоот!йно оформу'ти в!зу | вир|штив це уладнати
нерез знйомих. 1[ерез кого? |{адт Роман, який як з{!ф|(ди з |рон|ето слухав мо|
цромови' що я мо)ку впоратися з цим самоот1йно | ощтлтлати в|зу, тепер щ|умфував 1,

звинайно, запропогув€|в ово|о допомоц. ,{обре знала, що той шллях буде
нйпроот1тпим' €ш1е тетшто подяцва:ла | в|дловилася. Ёе хот1ла, щоб мен! пот!м
дочдт{!в' що без нього я не змогла впоратися. )(ота, мен| здаеться' йошту було
прищо' коли в1ддшта паспорт пану.{а-тлаз1, францру який пршцовав в тштаб1. .(ора
€обанська зроби:ла те я( оаме. йен| здава.гтося, що фрштцуз який мас зв'язки у всьому
св|т!, зробить н{1м паспорти з в!зами на насцгпний день. фя мене було вФк.]1иво
пооп|тпати, тому що у палт|в йш:аховськтос познайомилаоя з пане}о (уАрявцевото,

росйнкото, тар1вното бабусето, яка з6иралтася до |{ари:ку | запропонувала, щоб я
доглядсш1а !1 в дороз|. Бона .тпобила мене 1 хот1ла заплатити за вс1о подорож до
||аршка, а пот1м уладнати для мене ви!'зд до ||ольщ1. 1о була неймов1рна 1

приваблива можлив!сть д|статися до м1оця ц)изначення. )/ той час зуощ|ла Бндрло
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[довоького, який гтлив тим човном' що 1 пан| 1(ущ>явцева. 1им часом мищв день'
другий, щет|й. 9>ке тия<день щ>олет|в, а паспорта ан1 ол1ду. Ёаотав день в1д'}'здг.
Була спакована | готова' а паспорта немае. Ёезважа[очи на те' що я обрива.тта
оотанн}о цитч/' яка пов'язува-тла мене з домом | мен1 було тдкода розщд{атиоя з
дррями' до яких була т:цро щ)ив'яза1{а, я наоолод)|$в{ш1аоя перопективо1о побачити
батьк|вщину.

,{о оотанньо! хв:г|л!ини фратп1р запевцяв мене' що цри||ш1е паспорт. 1{орабель
в|дплив, а я за"!\у|\!!и4лася'

3а день до з.!!1ланованого в;д'тзду п1тпла, щоб попрощатиоя | ще р€в подякувати
панам кути'|овським за над€|ну мен! допомоу у ви!'зд! з 8!нниц1. 3алилпилася у них
на вечерто. €клалося вра)кення' що пан! 1{щиловська не дуже прихильно дивиться
на мене. |||сля венер1, приблизно в десят|й годин1, Ромадт п1лпов щ)овеоти мене
додо1шу. Було темно на вулицл(' ми йтцт:и п!д руку, те|ш|о розмов',ш{ючи _ як два
добрих д>уга; в|н давав мен! поради' застережен1{'{. йи йп.тли, наче див]1ячись на
ы1асну до]1|о' не дум€!к)чи' що заплановаца ро}тука не в|дбудетьоя 1 що ц|лковито
1нтце надл нач)еслено. Бачила на облргчч1 Ромки печа.тть, а-тле н1коли не д)гм€!ла' що в|н

поеднуе нао ли1пе взаемца симпат|я 1 дружба. Була тод1 впевнена' що кох€!1о когось
!нтшого, а.л:е глибоко прт,о(овув€1ла те поцття.

Ёа наступний ранок прийлпов Ромф баясатови д|знатися цро паспорт' але - як
уже було оказано _ паспорта не було. Ёафощання 1 пам'ять про нш][у дРухбу |

мило цроведен| дн| я ощима.г[а в!д нього фиц €таффа <.|!ебйь | )11ро>. |{от|м
прийтлшти во| щое ]!1аньк1вських, Рихсов та 1н:ш| знйом| йди 

' 
а я отояла осором.,1еца

| зла на оебе | паца,{алаз1. 3шгушена була, до ового розпач/, бути в Фдес1 ще к1лька
тижн1в, щоб йти пц.кати нов! мо'(ливоот1 для витз,щ.. ! як виявилося, пригодам мо!м
не було Ёнця.

$ д|зна;тася в|д майора |[.гт|совського' що н€||це кер1вництво хоче о6ов'язково
всцпати в контакт з р|дноло кра:ното. 81дправили к|лька зв'язкових' ш1е по дороз1 !х
перехопили. Був створений новий проект з мето|о вербовки добровольц1в-ж|нки, яЁ
знс|!оть 1ноземн1 мови (в основнощ/ ущанську | роо|йсьч, а тс!кож н1мецьку та
франтцзьц), як| п1д виглядом проотих се]1янок постара[отьоя пощапити до |!ольщ| 1

вотановити зв'язок. 3годилися чотщ)и добровольц1. 1япули ясереб. |!ерштий випав
мец|. | знову |ц€штенн1 емоц1| запам'ятовуват!|{'т дороги' т{{!вчан|{я за 1штаном'
колив{!нн'1 _ 1 одноиасно думка про дов|рене завд€}цн'|' рад|сть, що я змоху пертпо1о
д1отатися до польськ|й земл|. Фстанн1 тиэкн1 мого перебув€!ння в Фдес1 пройт:шли
1пвидко, були ду)ке триво}кними.

Фдно| нед|л|, я не пам'ятато\'дно1 нед1л1' я не пам'ятало дац' вда-]1ооя дор1 {и€!п{1ховоьк1й витяпт)пи мене в
кафе, в якому часто збиратлися лруз|. 9ас мищ.в весело | приемно. 1овариство

Аор1 Р1аглаховськ|й

склад€}лося з !ори | Ётос! Р1алтаховських' мене 1 пан!в: Боба 1(овнацького' Романа
1{остянтина йархоцького | }Фри

1шампанське, агле в|дкоркував пля1шку так
1(утиловського' льотчика 3ахареьу|ча,
1!1алл ахов с ько го . 1(асьо 1!1архоцький прин | с
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незщабно' що вое 1ц(!мпанське ви]1и.пооь на мене'т1льки вм1ст щ)угот | щетьо|
п]1я1цки поп{што у бокали. 3робилось весело' забулося цро повсякденне життя. |[!оля
приемно цроведеного вечора' ми повернулиоя додому об одинадцят1й годин1. !е
була моя сдина розвага в цей пер1од. {кщо у мене був в|льний час' то в|ддава.гта
перевац проц]1янк€|м та ексчройм. .{ора €обшлоька н1защо не хот|ла нас
супровор1(увати, дивн| в заг€ш1ьнощ. мала пог]1яди. Ёайчаст|тце ходила з ,{орото
&1алаховоькото' яка чудово зна.тла Фдесу, з марино1о Бобовоьколо' мое|о колс)|(анкото
з киева, я19 тщ зуощ1ла. 9асто супроводкув€ш|и мене п€}нове йадтьЁвськ1.

|{оча.тти цриходити щораз защозлив|ш| пов1домлення про |{етлтору'
бйьтшовик|в, мародерства бандит1в, битви м1ж ними | терор проти населення'
оообливо 1нтел|генц|]. €ицацй д0оке тттРидко м1нялаоя, наблшка.тлися б|дьтповтши 1

вс1 хотйи ви!хати з Фдеои, енерг!йно гоц11очись до цього. 3м|ни у пол1ттщ1 ща!н
Антанти та виведення без боротьби фра:тщгзьких в|йськ з Фдеси й околиць,
црискори.,1о вир1тпення питант] { про в|д!'зд. Ёе було тепер розмов про вислсш{ня
зв'язкових до польських терен.

8 цей час я ощимала оотштн|й лист в!д батьк|в, де вони пощ)ооили мене за
будь-яку ц1ну намагшотьоя д1отатися до |!ольщ!. .8 тако>к хот1ла досягти балсано!
мети якомога !||вище' то зл€}м{ш1а горд;стъ-9ерця | за сприянттятл Ромшта, стара]1аоя
прит||видч1.|ти можлив|сть ви1здг. {ерез кйБха дн!в запшува.'1а справ)кня пан|ка.
|{очало з'являтися вое б|льпта кйьЁсть воз1в з бфнцями в|д бйьшовицько| навали.
!{атп! посли намаг€ш1ися орган|зувати евацац|то ЁоляЁв, як найб1льтц вразпивих.
!о6илися вид|ленлля чотщ)ьох по!'зд1в, як! по терз1 повлдтн| були в|дправтлятися: два в
субоц | два в нед|:по. 1ому необх!дно було зап|1оату1оя на т€|нопорт. |!аспорти напт!
ле)к€ш1и непор).1!|но у фраттщвькотиу тптаб!. Ёа мо| запити цро повернення'
в1дпов|дали, що в тако1иу хаос! !х н|хто не буде тпукати. 1!!таб фраяцузький 1в|йоька
Атттанти заванта)ки]1ись на судна | вийт:лли з порт.

йи за-тли:шилися без жоднто< доку*ент1в. 3авдяки палц 1{риловськотиу-батьку |

Рома:ту була оприл1лена як медсеоща посольства' ощим{ш1а дит1ломати[тний паспорт
| квитки на нетвертгй по':'зд. .{ора тако)к отрим€ш1а паспорт 1 квиток.

Було 28 березня 1919 роч. 8енором прийтшов натл|внепритомтптй Ромшт, щоб
заспоко|ти нас ! запевнити' що назавща о шоот1й годин| ранку за!де по нас {

виру!!|имо... Б!долаха був так змутений б|ганиното | головним болем' що
црощак)чись з н€1ми в предпоко!, вщатив св|дом!сть. Б|н зва-тливоя на п|длоц так
111видко' що я нав|ть не змогла витяптути руки, щоб п1дтртатлати його. 3штеотшд його
на л1хско Боба 1(овнацького' вмооти,1и зрг{т{о 1 поктлали холодний комщ)ес на
голову. 1||видко прийшлов до тями. 3!бравл:шпоь п|тпов, а ми зшучен1 перенесе}{ими
вр![кеннями' 1щивогото цро те' що н€1м принеое ранок' ]1ягли щохи поспати. €он не
щивав довго. Бсе б1льтце ! б|льше посщй|в було тщно на вулиц1, то блтотсне, то
д€ш1еко.

Фдягнен1 ! готов1 чека.т|и на ов1танку Романа. 1!1инула 1]]оста годин а _ ту!|1]а'

пот|м оьома - видно. Ё|хто не з'явився. 3алит:птла ,{ору €обанську дома ! поб1гла до
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польського посольства' щоб д!знатися ]ти не в1дбулися як|сь зм|тпт | тому не
прийшов Роман' |1осольотво було недаттеко в|д будинку йа.ттаховських. ||о дороз|
бач:шта натовпи .тподей, одн1 т|кали, 1нтц1 як би завмерли без руху... Б буд!втл|
пооольства у в1дта, я д1зналаоя, що внов| н€!|ца к{1в€ш1ер|йська див|зй вицровадили
п|д сво!м екскортом весь персон!ш посольства до Акермана @рун;я). 1ерм|нов|сть
вик.пикана висцпом | захопленттям Фдеси м|оцевими б1льтповиками, а скор|лпе
6анддтаь:ттт. Рецлщн! сили б1льтповиЁв наблюкалиоя до меяс1 м|ста.

т!твидко повернулася до ,{ори €обштоько] 1 п1с.ття короткого осмислен}!'т
оицац|| вир1тшали влаоними оил€}ми д|отаватися до ка:}Фм зайхтят:о< польськими
в!йськами. 8они були розтатттован| за ме)ками м|ста, з боч рргутського кордону.
|{рактитно, ми повинн1 були |хати через вое м|сто. 9 нас було дв| ва.гл1зи, деяк|
ко:птовноот| 1 щотп!. 3в'язок не пращовав, була над|я, що мо)ке знайдемо якогось
в1зника. !е було нелегко. 1а ма.тли щаотя серед нещастя' ублагали стФого в1зника,
а6и той за ото рубл|в погодився провести нас в к.варми. |{о!'здка була дглсе довгок):
багато вулиць забарикадр ытпея, | наттт вод|й вир1лпив, що щаце |хати б1чними
вулицями. !е все щивало д/я(е довго' пертш н}к:тша по]ха.гпп.

йинуло кйька годин то| щяски у -Р!эку. 1нод1 здавалося' що !демо в
проти.пе)кно1шу цапрямку. 9 якийоь момент з'яв}Бэя.-на вулиц! натовп з червоними
прапор€!ми' оп|вали 1нтернац1онап. 1(учер завмер на мить 1 зупинився. |!о робити?
8ретл:т1 кон'{ка заа|пач1тлася ! ми зрозщлйи, що це не см1тгпто. Ёа випадок коли нас
зупинять' попередив в!зник, в|н скаже, що перевозить нас на нове житло 1даоть
адресу. Ёапл наказав п1дтвердити це. |1рогнози в1зника оправдилися. Ёатовп
зупици]1аоя нас. Фбшгусали, щоб переконатиоя, що у нас немае збро!, прищас не
пом1тили. Ёа грощання прик.]1а1и ц€1м револьвери до сщон1, але висщ1лй'- 

'|,"*,по два рази у пов|щя, вищику[очи: <}б|рйтесь вою>... ,(о!хати до казарм було
ва)кко: маси знев!рен:о< лтодей щ1кали воз€!ми або п|тшки, не раз тягнучи за собото
оотатн| сво] пожитки. €|ра, здлтавйа маса, !птовхш|ася вперед' не бачачи н1кого !
н|чого.

1{оли п|сля багатьох щуднощ{в добралиоя до казарм' ву!яву!!\ося' що натпа
щм1я двома годин€!ми ршт!ште вирут||ила п1тцки з Фдеои. 3а:лптлплися ли|це партиз![ни
||еньЁвоького. 9 п1д1йт:лла до цього як до ком€!ндира | представи.'|а на|тту оицацй з
проханням цро допомоц. Ёа лсаль! 8|н мотсе дати т|€1м т|льки коней 1 коневода. .{ора
€обаноька н1коли не сид1ла на кон|. Ёе могла вона зш1ит||итися в так{й оицац|| сама.
||ройшли к!лькасот кроЁв, була улсе суцйьна темрява. }у1и опинилися на величезн1й
заповнен1й л}одьми площ1, на як|й стояв ща{!1. Фтотулон| ма'1и неоамовитий вигляд,
блиок па.тлаточ1о( подецди вогт!ищ в!дбивався в м1днтос куполах. 3а ттлощело
побачила розтатттований по дороз| рядок воз|в табору фрштщгзьких в!йоьк. 3а.гтитцила
.(ору б1тля ва:т1з 1 в|дправилася на розв1дку. Розоовулочи натовп' я потра]1ила до тих
воз1в: вони виглядали дивно' головним чином двуколки' як би будтст запряжен1
мулами. Фболгра? 1о 6ули оолдати з франщгзькто< колон|й. Брр! & мос серце
кш1ат:ш1о в|д сщаху, коли я д|1ви!1ася на |х дак1 обличчя. Але см|ливо 1х минала. }

79



яктйсъ момент я пом1ти.т1а м€шенький €|втомоб|ль' поряд з ним Ёлька француз1в 1

сидячогт) оф!цера з в1дзнаками полковника на шгутдщ|, попивак)чого з ман|рки. 9
зверщ/лася до нього за допомого|о, оп|кото та доот€вкок) до польських в]йоьковтл<
части1{.

_{, н|коли не забуду слова под1ву ! збентеженття на обличч|... 8|н п!д!йтпов до
мене' потш1еокав по гллету | спитав: <<Ёу, дитинко' а ти не бо!тцся нас?>> 1{о я могла
йому в1дпов!оти? <|{ане полковт{ич' я,щ/мшо' що ви чесний | добрий чолов|к 1 не
в|дмовите н€}м допомогти. 8и батите, що в|дбуваеться | що нас чекае попередг?>>
}вилину па}увадо мовч€1нт{'|. Ёаретпт!, полковник сказ€в' що в|н бере нас п1д свото
оп|ку. ,{ав мен| одлого з оотцат!в, який п|тпов з1 мното за,{орото | ретами.

Ёатц| вал1зи закищ|ли на од{у 1з дв1п<олок, а ми оч|кували марпу. Розпа.ттитпт
м€ш1еньке багаття 1 с1ли поруя з ним: полковник' два оф1цери, кйька франщвьких
солдат!в, | ми обидв1. Було холодно' н€!крап€}в дощ. Ёаказу виру|пати не на'щ(одило'
а н|н тгтвидко наблптэкалася. Близько дев'ято| год.|ни вечора таб|р прий:пов в Рух;
вищики' плач' хаос вх1днтл< пов|домлень. Ёареп:т! до н{шцопо полковника прийтпов
н(!к€в повернутися в ка:}арми, бо така була рлова ук]1аде1{ого з м|сцевото владо}о
договору. Ёа св1тант9 мав в!дбутися виступ на &ермац.

|{очався один з найоктладн|тллах етатлБ т!{ подорож}Була глибока н|ч...
1емнота, розбите вули[|не оов|тлення, ли|це ру|ними л!хтар.штли нао в1д тасу
оов!тлтова.тли дороц. |[олковник |{ауль _ у нього було таке 1м'я - в|в нас,
прок,1ина]о}ти орган!зац||. 1м1ла д1йтттли до к€варм. 8 одношту з будинЁв розм|стилооя
кер|вництво та6ору. |!олковник йтпов спереду з л|хтариком 1 прив1в нас до
величезно! хатп. $- н1коли не забуду врФкет{н'т' яке спр€1вило на мене те )ках.,1иве
оточен!{'{: б|льтп1сть буд1вель казаРм зруйновано. 8 хат1, осв!тлен1й л!хтаряттш.т, ми
побачили ощаттт|{е видовище. Ёа зем::] лежа.]1и розкидан1 брудн1 мащаци' прод.кти
харч/в€1ння' повно було .,|1одських в1д<од|в, омор1д тем|нь, жах! 1 то мав бщи наттт
ночл!г. 3нйт:шли один з мож.'1ивих мащац1в, на якощ/ полковник наказ€в нам с|сти;
дав л!хтарик, але не дозволив заов1тити, щоб нас не пом1тили.

Ёа щастя, хата защивапася на к'тк)ч. Ёатп оп!кун, в|1хо!х1л ск!в!в' що 1де в
с.туясбових сцравах' тому н1кому не в1дкриваттт | поводитись якомога тих1ше. й:а
сидйи юпке втомлен!, голодн1 | замороясен1. ,{ора забавляла мене ово€1о я(иттево1о
на|вн!стло 1 увагото, що помимо всього я не в|дяра.тта сщ!|ху. 8ва>ка.тла, ця звичйна
сицацй е ще одт1оо цригодо}о.

9ерез к1лька годин повергувся ц€шп по.]1ковник' прин1о ятотйсъ гаряний нап1й, у
мене окп€ш1ося вр€окення, що це був вай з ромом. 3 насолодоло ву!пу|!!а' наст|льки
була змерзлото. ,{ора не захот|ла, д(рненька' д/ма.'|а' що не годить ся 17ити €ш1кополь.
-!, скористаллаоя цим 1 вгтпила обидв1 порц1|. |{рин|с р1зномая!тн| новици. Ёе знато,
що з того було правдото. |!ам'ята.то розк€вав про угоду з бйьшовиками' за яко|о
франщгзьк| в]йська могли за]1и|||итися на н|н у казармах, {ш1е будуть п|ддшт1
перев1рц| чи не щ)}о(ову|оть по.ттяЁв або росйн. |{рин1о бланки з печатками д'|я нас
на п|дпио. { * його друл(ит{а' а .{ора оеоц)а. 1актатл чином, якби 6ула б перев1рка,
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м€ш1и б докази та особист| доч^,1енти' звичайно на 1нц|1 пр|звища. Фбтадв| в|льно
розмов]тяли франщвькото. $' зназта, що означае добровйьний п1дпис, &]|€ в наттт|й
сицац|| у меце не було вибору. 1!1ала з дитинства р1шуту нацРу, я<иття да-тло мен1
багато радоот|, в!рила у себе, не знала страху. 1ак йо 1 тепер . ф'р'' спртйнялп
нову роль.

3нову за.г:итпталися садл|. ![ерез деякий час полковник поверщ.вся. 9в!й:пов до
хати ! хоча було темно | мп 6ачиушт власне т|льки обриси його особи _ було легко
ск{вати' що в1н пив багато шткого.пк). Ёа щаотя д!я цао' за1|адто багато. 9пав на
одлн 1з мащащ|в 1 нерез дехлслй час уже хроп!в. [1коли в яситт| не могла под^,1ати'
що ]1|од1на мол(е отртдцвати 1з се6е так1 звуки. (идтлут 1 чека-тли под€шь]||ого
розвитку под!й, окладали 1штани оборони, якби прийт:шла пощеба. Розпов!да_тли соб1
р|зноман|тн| цриколи' як! тщиходили нам в голову. йи були оща1||ецно гюлодл1,
промоктл1, зазхябл|, €ш1е не пад{ши духом.

|{|д к|нець по.]1яг€}пи одна б!ля одно|. 3 наоом хроп|ння ст1а91о' полковник с1л,
к€}|11]1ящ/в' поз!хтув, п1дв1вся 1, похицглонись на -цоЁа*'- став ог]1ядатиоя на вс1
оторони. 3нову с!в, пот|м задахшошась в!д кап:лбйтав 1 почав пов|льно йти вздоф|(
ст1ни, обмат1уоти {| руками. 3ачепився за щубку, збив щось з не|. 3упинивоя,
в|дкат:шлявся, зд€}в€ш1ооя вже наблиясаеться до нас. 3нову за щось занепився 1,
наретпт1, ми почули в|дцк ф1з1олог1чцо] пощеби! Ёас д)дцив см1х, а.тле оид1ли тихо,
як ми!шки. 9олов!к був впевнений, що ми спимо.

|{очало ов|тати. 9екали нов!.о( врФкень. |[олковнтк црокищ1воя' прив|тався.
9ф1цер 1пвидко вийп:ов, щоб дати розпорядкен|{я до пох|дг. 8се поча.тто рухат|1оя'
щичати' п:ум1ти, овиот|ти 1 деоь п1в на оьому фургони ру'ци'|и. 1{оридором м1ж
розв€ш1ин по нас при!хав автомоб|ль: такий в1йоьков1, ма.тлий, з будото. 9пакува.лти нас
у. н1й, защили з ус1х стор1н. |1олковник сид1в порут 1з тшофщом. йи м{сця мали
р1вно наст|льки, щоб оид!ти прицлив11|ись одна до одно!'. Бес1 й::ппй гщост|р був
зайнятий бочкадти бензищ;, яЁ кидало на кох<н!й вибо!н| | вдаряло по на1пт1п( ног€1х.

Ёестерпно хот1лося справити ф1з1олог1тн1 пощеби. 1{о>кен сщус автомоб1ля,
вик]1икав сттльний б1ль. йи не могли б1льлце терп1ти. |[очали "'й''" наявн| в
автомоб]л1 предмети: л1йка, фйьр _ охопив нас пуотий ом1х. |{рийт:ш:о н€|м на
думку викориотати великий чбок, який викориотовР а!\у' дляпиття. 1{убок врятував
сицац1то. Близько щетьо| години полковник в1дщив в1кно 1 .''р''''.у'* **"...
}{у, що хс? €полоонули кубок невелико}о кйьЁстто кави | з пт"-','д''' та см{!ком
ъ\4т!'1!1|\ гаряатйл нектар. 1аких щикр!пь ш1е ч^ледних випадЁв було повно на
кожнотшу кроц1 !

Рознулила мене оп1ка, яко}о ото}{ив нас г!дний оф1цер. [е мадочи впевненост! у
сво!х п|длеглтос, в1д<одяни в|д маттптни отавив охорону з чотирьох оолдат|в. ,{еяк1 з
нтос були чеоними. 8икориотову:оти в|дсутн1сть ната-т'"ника, зробитпт щ:ос!тн1
щ1лини аби доходи:ло до нас щохи пов|щя. Ёазива.тли на9 рашу/е$ ре[!!ев рт1воп!етев,
пропо}ув€!ли каву з ромом' пе!{иво.
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й|ж дев'ятоло | десятото вечора на1па колона нарет:лт| зупини.'1ася у пол|. 1ам
розта|цув€!вся ц!лий обоз: маоа в1йська 1 во1ляк:ос обоз1в. €понатку ми повинн1 були
спати в ма.тпттн|, але полковник боявоя за нас | забрав до оф1церського наллец. {ул<е
непри€мцо згад/вати :цо н!ч. Ёа початку в|дбули прив|талтття ! представленття, яЁ
вик.]1икали р|зн1 заралсет**я 1 см1х.

,{|ота-тти польове л1яско ! пост€1вили п!д ст|ното, пору{ зц€1ходтллося л|лско
полковника. Ёоиува-тло нас одинадцять чолов|к. ||1с;тя вступтлттх пригоцвань, тобто
розгортатп'| л}кок, пота.тл аоя 6ес|да' яка !пвидко зм1нилася недвозначними дотепами
на на|шу ащ)есу. {|йтптто до госщого обм|ну олов€}ми' а коли це не допомогло'
полковник д|став п1отолет 1 попередив' що якщо хтооь нава)киться наблизгттась до
нао, буде ощ1.т:яти! 9ерез деякий час можна 6уло}отутп з р!зних чточк|в н.1мету
хроп|нтля | нарет:гг1 вс| поснули. йи, природно, ф окл!пили овей, полковник те'( не
спав, вт1тшав, заспокок)вав. 3реп:тото в|н затп:тф, чи мощ/ я обходитися з| збросто.
Ёа мое п1дтвердясення, дав мен| револьвер. |'

!1{е минулого дня в|диува.тта оебе хворото1 але т€п€! м!й отшл р|зко пог|ртпивоя.
.{, дума:о, у мене була виоока темперачра' воя ремт|ла в!д холо.щг, в однонас|
яктйоъ )|(ар папив ме}{е всередин!, голова розривалася в1д болпо. Баретшт! п1д1йттшла

до к|нця ця )к€!х^т1ива н1ч. |{олковник, бата.п1, як я пог€}но оебе почувадо _ год)/вав
поротпком 1 ромом. Фб1цяв близько пертпо| годдни дня сам в1двезти нас до
Фв1д1ополя. 1ак воно 1 сталося. | знову та жахлива !'зда в защитому автомоб1л! серед
бензитцтого смор1ду. 3 моето голово|о д1ялооь щооь нечув{1не ! так мен1 було недобре,
що ледве сид1ла, моментами не розум|тони, що з| мното в|дбуваеться.

|!|стля прибутгя в Фв|д1ополь деоь в1днайт:шт а оу1|пт | општува-тла себе. |{очала
11щ@ти польськ| в1йська | Боба 1(овнацького. 3усщ1ла поРушка 3бор1вського 1

попрооу1ла допомогти в перетин1 ,.{н|сща. Фщима[1а м!сце на рекв1зованому
в|щильному човн1 | чек€ш|а в!д1зщ. (идячи на ов!ясому пов1щ1, в!дтула оебе крап{е.
Раптом я ло6ачила Боба 1{овнацького | розрада р1йт:шта в мое серце. фясе н1ж:ло
поцрощ€ш1ася зполковника |{аулем, який не в!д|йтшов в!д нас, допоки ротм1сщ(овнацький | порутик 3бор|вський не дали йому, як це вод.1лося' слово оф|церсько|
нест|, що будщь п|ктуватися цро т|ас | не за.ттитпать без допомоги. 8|н дав нам сво|о
адресу на випадок щайтьо| пощеби. 8|н бр готовий цродов)|сувати п1кщгватися про
нас 1доставити в |[артот<. йи сйи в човен' благословллочи його мйже батьк|вськото
лтобов':о, а в!н текав, коли ми нарелпт1 в1дналимо.

!-(о д1ялось на пристан1, помпезно названо] портом' не вк]1адаетьоя в мо€
розум1ння. Фдин ма.гленький корабель 1кйькшладцять вфильниЁв, ма.г:и .1еРевезти
в1йоька 1 весь щйа:отий лтод. .{,к у)ке повори.]1ося' ми повинн1 6улп плиоти
в1щильнтлсом' €ш1е я не знак) чощ. мп 6ули доставлен! на корабель, ца якого чек{ш1и
в1дправпення мйже до восьмо! години вечора. |!ереванталсене судно ледве
рухалооя' т€1к що перецрава через 

'{н1отер ц)ив€ш1а мйже годину. |[-т:ила в товариотв1
двох порулиЁв, яЁ повинн1 були перевезти нао | провеоти через акерм€!нський пощ
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в м|ото. Ёа корабл1 знову зусщ1ла Боба 1(овнацького та |нтцих дрр|в, як! да.тли мен|
впевнен1оть, що щасливо доберуоя до к|нця.

,{о Акермалу прип,1ивли п|сля дев'ято| го,щ1ни вечоРа. {оча я знову в1дтува_тла
себе г|ртше, не могла зш1и1цатися байдглсото до прещасног0 ви,щ/ на ф1отер |
заплсви. 8ся р1нка 1 затока мороька були пощит1 в м|сян:тотиу св1тл| якби 1сщисттлтли
брил|анта:ши, як! взвилиоя виооко в небо, щ|зь хмари ! туман. 9ас в1д чаоу' як це
в1дбуваеться в отепов1о( щал(' неспод!вано насува_тлаоя якась хмарка | заолоняла вое
на мить' як би ховшоти в|д таемни[|1л( щ)омен|в м|ояця. Робилося тод! вое о1ртлтл,
темним' €}ле таким нудовтатл! Ёа тл| ср1бляото| води, 1[видкотш1инного ц.матту пливли
до нас вфильники як пт€|хи' то щез€!}очи в туиан|, то з'явпяточись знову' ляока]очи
вфилами. -{, захопилася щасо1о црцроди, яца сво!ми чудовими явищами якби
в|дбива.тлаоя в|д л:одських злидн|в | трагед|й, ф роз!щува_тлися н€вколо них.

8се б!льтпе нових паоая(ир|в сходило нА берег, то]шу щораз т]он1тпе робилося
на мал|й акермштськ|й пристан1. Була десь Ар$га година нон1, коли пртйлпов пору|ик
(вятковський, ад'тотант Боба 1(овнацького ]1 сказав, що мае для нас прощ.ск' що
дозво.,ш{е в'!'зд в &ерман. €п1тпно з|бра.тти ст|о[ рен! 1 гщойтшовтпи чеРез охоронця'
по!ха.гти до м|ста. Булиц1 вузьЁ, звивиот1, те}штт!, литпе подекуди гор|ли невелиЁ
газов| лаллгпа, РаАпле л|хтарики. 3ате м|сяць св!тив так яощаво' що моясна було
читатР|.

]у1и йт:лли по мощен|й вулиц| засоб1в в п'ятьох: !ора, я, пору{ик (вятковоький
_ льотчик' льотчик 3бор|вський 1 порулик, !м'я якого я не пам'ятало. 1!1и поговорили,
а голови в!дбива_тлиоя дивно д{ш1еко' як ехо. ]!11сто опало. |{ройт:шли к1лька вулиць !
пй к1нець наткщ/лиоя на пер|||их.тподей - це були двое рр[у{ських пол|цейоьких.
Розпитали дороц до [рштд-отеля | рут:пали дал!. 9ерез к1лька хвилин ми побачили
маленький, б1лий, одноповерховий будинок; в деяк1о( в|кнах горйо ов|тло. ?о був
омрйний готель!

Але нас сп|тка.гто велике розчарувант{'т, з'яоралося, що подьська м|сй вранц1
в|дправилаоя в [апац. 8|льнтос м1оць звинай!!о' не було, тошту почався пох1д в
м|норному насщо? нев!домиттшт н€[м провулк€1ми в попц.ках )т(итла. |!анове провели
нао до будинЁв зарекв|зованих дтя в!йськ польсько] арм||. |{оруник 1{вятковський
розбудив господар1в | сказав прийняти нас |1а н!п. Будинок був тистим воередин1;
два ду)ке акуратн| невеличЁ номери. йи ощимали Ёттштац, в як1й ледве
розм!шцгвало ся два л|жка, ст1л, великий оуцдук | два ст|льц|. 9к суо1д|в мшли
гооподаря будттнку з друхм|{ою | дитттноло. 8оя ця щ|йця спа.,1а на одно]![у л}кчг, ми
з 

',{орото 
на |нлпощг. [осподар1, б!дн| ;поди, то1иу про те щоб з'!оти хоча б т:пдаток

хл1ба не було й мови. 8оди 1!а!1|1л|тоя 1 впяглися спати. 1рива-тла проц.,ш{нка по
&ерману добре на мене в|ш1ищ/ла' в|дчвав себе краще | в тетшл|й кйнат!, як кФ1$пь'
мене смачно роз|брало. Ёарелпт1 ми могли безпечцо 1 комфортно опати.

Ёасцпного дня ,{ора встала близько десято| РФ9, !, як хвора' ле)|(ала до
полудн'{. 8ирулшила в м1сто, щоб добщи щось по!оти. Ёезабаром вона повернулася з
бух1нцем хл1ба 1 обрубком ковбаои, масла, 1 бринзи. Б|льтпе н1вого цпити. ,(ивн|
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були талл зви(лки: хл|б продавали невеликими буханками | пощ|бно було обов'язково
чпити до нього ковбасу, а масло не цродавалося без овечого сиру. {ей звинай
спостер|га.тти щ)отягом всього маРц|руц з &ерману в [а_тлац. наттт| госпоАар1 були
дуже мил1 1 вв|члив|. [осподтлтя поот€}вт!.]та д]ш{ нас самовар, а ми м€ш1и не литше
власний нй 1 тукор, а-тле | нещодавно кутшлен1 з€|паси' тотиу розк|тлп*о посн|дали.
)(от|ли чпити курку, або принйм! яець на об1д, а-тле це було незд|йсненното мр|ето.

8 Акерман1 пр€!ктич{но не було !'>к!; панували б|дн|сть | злидн|. (оло нетверто|
години дн'1 вцру[цили на вечер|о в [ра{д-готел1. 3а тп1сть яець, хл|б з маслом 1 дв|
ча||1ки ча1о заплати.]1и щидцять тп|сть лфв. !е бу' бтплсччий ресторан з оркесщом з
щьох музикалтт|в, що неми]1осерд|о фштьтшивилпт. 3а об|дом ми зусщ1ли Боба
1(овнат\ького 1 його ад'тотанта порутика [вятковоького , ятотй в даний нас бр наш:им
поот|йнтлтл оп1куном зам1сть ротм1стф |(овнацького, повн1стто погдиненого
справами м|с1|. Ротм1сщ (овнащький ока:}ав нам' що в|н зусщ1в пана Франциока
-8,ротшинського, який ймов|рно |де до Барп:ави 1 готовий Ёктуватися про нао. А
якщо це б не вдшлося, то пот1м мо)кна знову повернутиоя до польсько| арм!|.

]у1и повтлтн| 6ули за6рати натш| рен|, яЁ були п!д наглядом пору{ика
3боровсьтстй. )(одили в|д хати до хати' щоб знйти ц, в яЁй в1н жив. Ёареп:т|
повез.]1о. Ёа насч;пний день о тцоот|й годин| ралтку виру|цили на вокз€ш1' щоб с1сти на
потяг' яким |ха-тли льотчики натпо] еокадриль|. |!овинн| були добратися з ними до
[атлаца. Ёа вокза-тт! ми зусщйи пшла Франциска -{,рошаноького. 1!1абуть вт1цтився
натттим пл!!ном' бо дгясе тепло нао прив1тав, м{!в одн{!к подав.ттеттттй вигляд: в{н не
моя(е н{!м допомогти. Ёа щастя порг{ик 3ахаревит, ком€|ндцр пов|щяно| ескад>ил||,
пооб1цяв нас забрати | довезти до [а-тлаца. Фщимала м1сце в вагон1 тетвертого к]1асу.
|!о|зд рутшив. Ёа стагтц|] Бесарабка були змутпен1 покинути вагони. Бскадрилья

бу" критий, вик.т1|очно
краще захистити себе

ощимала ванта.:кн! вагони' а настщавд| ви'|ви!\ася на гтлатформ1. 1йьки одиц в€шон
с|м'|в з д|тьми. 1{охсен 1шукав м|сце, де мо)кна було 6
протяг|в | порив|в в|тру, м|хс л|таками, гарматаму|)

автомоб]ляпд:. Рушили насцпного дття близько полуд|{я. Розрадоло бр ресторантик
_ моя(ца було ощимати щось по!сти' в|1п|пи' гарят{ого чшо.

8олоклися в цьому по|зд1 щи дн1. (ористуочись довгими зупицк{|]\{и' |здили в
довколитпн1 села просити, зви9йно, за щопт| !'я9. |{ольова кухня ли11|е один раз на
день вт,1давал а тщянпй оу.'. Ё на що |нтпе не мо)кна було розраховувати.

.{о}ха-тли повн! над|й, що тепер доженемо посольство 1 вре::тт| зак1ннаться б1ди |

црботи. йа.гли ще щохи свой щотпей; црощалиоя з н€}|||!!ми супутник€[ми, заха.тти в
потель. 8|льн! Ёмнати знйттштиоя, оск1льки для б|женц|в евакуйовалтшх з Рос|йоьктос
терен ста"тлц1йлий комендант розпод|ляв заброньовшт1 м1сця в готе]1п( та щ)иватн|о(
будинках.

|{ооцпатонись якощ.сь певнощ/ порядку' по!'тпт | з{!вапилися в л1жко. Ёа
другий день в€[кко було вотати з л!я<ка, так ми втомилиоя. (оя<ен рух вим€г€}в
надл}одських зуси.]1ь. ]!1и ма-тли з'яоувати у влади' де зупини]тося польське
посольство. Ёовини, що тйьки сьогодн| вратщ1 воно в1дправилося до Бухареста' так

для
в1д
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мене зла]\{а1@, !!{Ф я вц)ати]1а !тлтерес до всьопо. 3шгупен| були притн|нен1
повертатиоя в потель' де зуощ1.тпт пана Френо|оа яро]]п!1{ського. 8!н об1цяв
допомогти. Ёа раз| нат,щавив нас до французького консудьства, щоб п1кщватися про
доцменти' що засв;дчу|оть особу. 9 нас ухе т{е було о'1]! йтп' т}ди в цей день. Фтже,
домовилиоя з паном -{,ротптлтоьким зуощ1тися з нами в консульотв1 на наотупний
день о деоят1й го,щтн1 ранку.

в [а.гтац бр порядок на Рулицях, ш1е госщо в|д.увштася неотача
цродовольства. Реоторани переповне*|, |ж1 ду:ке ма.тло | д,ке дорого. !у1агазини в
б1льлпост| закрит1. 

\
||ам'ята.то дату: 10 кв1тня 1919 р<\ку. Бштти до франщгзького консульства. |[ан

{ротшиноький у)ке чекав 1 нав|ть вотиг фперед.|ти коноула про напу справу. (онсул
радив т!€!м ризик!тути ! по!хати по!'зАом до Бухареста' так як приготування
необх|дн:ос документ!в забере не мен111е десяти дт|в, а тим часом польське
пооольство моясе ви'йати 1 тод1 опинемося в набагато г|рптотшу становиф. 8лада
перев1ряла документи на за.тл|зничтт|й станц11 апе часом мо)кна щ)оско!{ити 1 тод1 вясе
н|хто не буде трбувати. |[адт -{,ролпинськгй об!цяв по!хати на станц1ло перед
в1дправттенням по'т'зда 1 у випадч наптого защимання пов1домити фратпцгзького
коноула. €к|нчилося тим' що 12 кв|тття близько одинадцято| години ран!у пан
-{,рошлиноький прийав на вокзш1' щоб бщи при в1д'!'зд! по|зда на Бухарест. }1и
купи;1и квитки пер|ппого кттасу ! в|дправилися на перон. Ёатовпи, натовпи, | знову
натовпи нарощ...8агони переповнен| лк)дьми' що бортоться за ко)к!{е вйьне м1сце.

Фдин вагон пертшого клтасу був рекв1зовалптй для в|йськових м!с|й та
румуноьких оф1цер|в. Ёе було мови цро в|д'!'зд. -1, пом1тила, що два в|йськових
виглящ/ли у в1кно. ,{овго не д),1\л€|!очи' запит{!ла [х по-франщгзьки. Фдин з них
запитав по-н1мецьтст, чого ми хочемо. Ёабравтпись тшуясност| | посм|ха:очись
в1дпов|ла н1мецькото, це дуже негарно займатп ц|лий вагон. А ми, б|дн|, з квитки
перт11ого кпасу' не мо)!(емо пота]1ити на по!зд. |[1сля коротко| нарадт в!йоькових
почула' що н(!м доведеться почекати деякий чао' поки во}{и домов.]1!ться з
командиром. 9ерез деякий тас у в!кн1 з'явилася моцтн'! ф1.ша з великото к|льк1стло
ордин1в ! наппавок та з{швив фралтщгзьколо' що нао ду)ке щ)ооять до вагона. Фф1цери
покп{ш1и наттт| ваш1зи на поли|цо ! вони да.гти н€}м зРу1не м!оце в купе. йи були так
приголом1пен1 цим неспод|ваним щ)оявом доброти, що зовс1м забули про п€!на
.1,роттпанського, як| виглядав нас на гштатформ|. 111видко п!д1йтттла до в|кна. (оли я
поба.п:в його в натовп1 то поолала йому пов1щяний поц!тгуток на црощ€!ння, а в1н,
посм!хадочись' похитав ца мене пальцем.

|1о|зд скоро ру1цив 1 ми благопоттщно прибули без прттод в Бухарест. 9
на1||ому вагон1 документи не перев|ряли. Близько дев'ято! вечора ми були в столиц|
Румун!|.

|{одякува.тли лтоб'язцо румунським в|йськовим, як| так оильно поощ)ия.]1и

цьотшу етап| на:по| подорояс1. Бачтала весь чао' що за-тл1знитн1 ниновники, не т1льки

розпртц!ляли м!сця в готе.]1л( | бротповали будинки, але й зна.гти де 1 як| установи
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д!стали прихисток ! в яких готе.т1п( ни буАинках' коли хто при|хав чи по|хав. 1!1и

радо д]зналися' що польоьке посольство в Бухареот1 1 на насцпний день ви]зжае
ли1пе польська в]йськова м!о1я. Ёалт д€ш1и адреои двох прац!вниЁв польоького
посольства. Фдин з нтос був пан ||тпесмицьтстй, другий пан -!,х|мович. Фбрадувшла
цими новинами' я ма.}1о не ктд|.лася 1нформатору на 111и|о. )(от|ла в1дразу ж
подйитися новинок) з ,{орото, а.тте сп1врозмовник зупинив мене 1 запитав' чи е у нао

розпред!лене )|(итло' тому що без розпредйенгля не-знайемо соб1 Ёмнати. 81н
запРопонував мен! список готел1в | заттитав ту.А{4 я хоту. 8иб1р тщип€в на
англ1йсьтстй потель. Фщима.тла м1сця 1 см|тонис{ по6|гла у неотяшт1 в|д радост1 до
,{ори, яка пека.гта мене з ва.тт1задди на перон!.

Ёа станц|[ не було еЁпалс|в, стоя.,1ц' т|льки вози пощит1 бризентовими
будкалли, залряясен| двома щ/л€1ми. 3 боЁв возу були лазки. 8о|да-тлпоя на них по
ц)иотавлен!.о( д>абинках, рен| можна було щтлтлати на кол|нах або пош:аоти п|д
лавч. (утер рулпав тйьки з повним комплектом пасалсир|в. Розвозив пасалстр!в по
ко'у до м|сця признанення. 3а.тлитцалося ще к1лька тподей' коли нат|| в|з зупинився
перед великим' щасиво оов1тленим гт)телем. Разом з паса)кцра]\,|и' яЁ цт виоадцл|тся
уладцати форма.ттьност| я виокочила, щоб запитати тггвейцара, чи часом не
зупинилося цгг наттте пооольство. |{ертпото лк)дино1о' яч я поба.штла, була пшт1

1{ущ:явцева. _!,к улсе згадв€}ла' я ма.]1а оупроводкувати !! в |[ариж. Ё|жно обняла
мене | заттита-тл а' як я ч/т взя.]1ася. Ёе було часу на пояо|{ен1{'т. )1ише пов!домила !й,
що м{![о номер в англ1йському готел1. Батати, як я втомилася, вона об|цял а тртйти
до нас вранц|. 8перлпе п1оля ового в!д'!'зщг з Фдеси зд1йснилися натп| мр1! про
справжн|й в1дпонинок та г|дте )китло.

-{, повернулася в т{аттт <<лпоксовий>> еЁпаж 1 нерез к|лька хви;лин ми у)ке стоя.}1и
пору| з готелем. |[ертше врФкення було жахливим. Р1шуче з.!)када.]1а прибрати
к|мнац | застелити виоцг поотйьну б|лизну. Б он1цванн| к|мнати, сид1ли в
невеликому пох}урому веотибтол| втомлен|, ф1зитно ! пстосолог!чно витерпшт1.
||от1м в|дщива}отьоя вх1дн1 двер1 ! ощ|мголов вРиваетьоя Роман 1(риловський з
паном -{,химови!1ем. Ёав|ть не прив1тавтпись' н!!ка:}а.}1и негйно ви}'зясати. |1риродно,
зр€ву ж м}к нами спалахщ/ла сварка. _{, не хотйа чути про будь-як1 зм|ни. |{анове
пояснили н€1м' що в цьому прим1щенн| над{шоться вс1ляк| опециф|нн1 пос'гуги'
под|бно до публ1тних дом|в. 1ак що мен! довелося посцпитися. Бони взяли нап:1

рен| 1 пойали в готель' де ви жи.11а с1м'я (щиловськ!о(. 1й не впершле в жтттг| майясе
без запереяень дозволила' щоб хтось мно!о ком€!нд)вав. -8 так втоми.т1аоя' що мрйла
тйьки поттшатися | спатп, спати...

Ёатп1й зуощ|н1 з Ромштом зобов'язана пан| 1(удрявцев|й. 1[ерез певнтй тас,
коли я вийт:шла з гюте.т11о Астор|я, вона зусщйа там Ромч, який прийлпов з щ)узями
на об1д ! розповйа йотиу про натп при]ъд. !1лий тиждень ми щ)овели в Бухарест|.
€1мейство (щиловськто< сердечно нас прийгляли | я 6ула впевнена, що з ними ми
по|демо до Бщтпави, що найфше вже позад),. Ромшт поот1йно п|ктувався цро мене'
пояснив|пи' що цри!лино|о цього е те, що в1н зали|||ив мене в Фдес1, а оам по!хав.
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3а пару дн|в щохи в1д|йтпла. |||сля сол1дного в1,щловинч р{вом ц]1ш1и по
м|сц. Ёе могла надиву1тутоя тта румуноьких оф|цер1в, як1 носитпа короети _ бутп
стионщ1 у та.тл||, висцпа"тон| щуди, ! дгже барвиста ун|форма. Ёйом1шт|тше, що
деяк1 з н|о( нав!ть щасили щоки ] цби. 9отшусь не в|рилося 1 все >к! |!о крй' то
звича1...

Ёад|йтшов день в|д'!зду з Бухареста.
через }горщину | Б1день, в }горщин|
кер|вництвом Бела 1(уна. 3мушлен1 6ули
1ранс|льван||.

[ранс1льванй _ чудова щана. 3ащйа.ттиоя на кйька по,щ1н в 8|нковцях.
|[ощапили ящ)аз 1{а к|нськтй щмарок. -{,к1 прещасн! кон|, гарн! коби:ли з лотшатапли!
8о1 господар| багат1, отройн|, весел|. Ёамипував:пись красивими тварин€1ми' п!т:лли в
ресторан. ,{обре пам'ята:о, був невеликий, в наРодно1иу сти:л|: сте:по з темними
ба:лками, щ>евн| ст!ни прищатттен1 р|знтлтли орнаментами. ]ли смачн:й б1фтштеко, з
прицравлений с|ченим часником' який подава.тти як - розказували _ моркву' проото
нап1шсшц пряноща^,{и. [о того под€вапаоя угорська с]1ивовиця.

Ёа наступну\й день ми добрагтиоя до -]1тоблян. |1ровели там к!лька дн!в.
€ловенц1 добр|, гоотинн| .тподи. Ёарет::т| побач:шли норма]1ьне лсртття без сщаху | з
хоро1|!им запаоом |ж1. Робили тудов! екокуро||: пам'ятаете т|, як! зробили ца мене
нйб|ль:це вр{шкент{'|. 1!1и п|:::ли в монастир розта]ппований на висоЁй гор1, б|тля

п1дн|жэт<я Альп. 8'точа сте)кка огоща.]|а ц гору як ощ|тка. Був прещаснпй вътд на
Альпи 1 р|тку €ава, з водото т{!ко}о ясно|о, що на дн| нав1ть у нйглибттпо< м1оцл<
можна було побатити ко:кен кам|нчик.

Батько Ромки мав товари1||а ксьондза' словенця. в основно1шу в|н
оргалт1зовував для нао екскурс||. Б|н вйв|з нас в село' не пам'ятадо його назву, вхсе
повн|стто електриф1ков€!не' де мйэке вс| се.]1яни мш1и виц$/ с1льоькогосподарсь19
освф. Бажко було пов1рити, 4Ф 3 наст|льки др1бт*:ми гооподарства^,1и можна
дооягти процв|тання та ч/]1ьтш)и' яка була видна на колсному щоц1.

йетоло !ншо| по|здки був мштенький костьол одинадцятогт) стол1ття. }у1_т.т й::шли

дут(е довго' весь час п!дн|ма:онись в гору. 3ападл'ятшта прекрасну внущ1тшнто
гш1ере}о | в1втар з чудотворнтлтл образом Богоматер1 з немов.]1ям на руках.
|!риклонили перед не1о з Ромштом кол1на разом |, ймов|рно, з'една-тли натш| дол|.
9ерез Ёлька дт|в ми повинн| були |хати нерез Б1день до 8аршави. 8 той час в
Авощ|! панував сщаттптий голод | пощ|бно було рахуватиоя з тим фактом,
затриму'очиоь на к!лька дн|в у 8|дн1. 1аким чином' ми запаслиоя продуктами
харч/вання на веоь пер1од перебування. (ожна з п€1нь посольство мала зробити
покупки д|я трьох ос|б. 8 осцовнощ/ це був цу|(ор' масло' м'ясо, сщ), хл|б, пеяиво.
|жа також використовув а]|ася в якост| щотпей, тощг що т1льки в обм1н мо>кна було
ощимати м|оце в готел!.

,{ень при!'зду до 81дня був щасивтлтл | ооттячнт.тпд. Ёа отанц|! були хоротш|

двоЁнтт1 еЁпах<1. (щиловськ| с1ли на головно1шу сид1нн|, а я з Ромкото на передн|й

Ёе могли !хати найкорот1шим 1шляхом
ви[ухнула революци ! бунти п!д
вибрати 11[тш{х чере3 }Фгослав|то та
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лавц1.лавц!. ва.'!1зи розм!стили на козлах' а пакунки з пров!антом у крит|й буАц: повозки.
Рутшили... Ёа вулицях порожньо' бйьтц1сть магазин1в защито' особлппво продукгов|.

Балт|зи розм!стили

Ё|що не н.шадува.'1о того щасливого м|ста, про яке ячула9 якийсь момет{т бачимо з
Ромкото як з-за будки еЁпа:ку висуваетьоя чиясь рука. 3лод1й вихо|ш1тое пакет 1

т!кае... }1айя<е в той са*тий момент Ромка вискаче з ек!па>ку | читить: <€т1й
чортяка> | б|жить з уо|х сил за вт|качем. Б|зник повеРтае н{вад' ш1м€гае коней |

посп1тцае за б|гутами. |!ересл1дгвання щив{ш1о дооить довго' в к1нцевому рахунч
злод1й кинр пакет 1 вт|к. 

1

Ромка гшптпався ово|м подвигом' це \не дивно, бо що б ми робили без ттос
припас1в? Ёовини цро гт)лод у 8|дн1 не були переб!льтпенттятл. 1!1и оселилися в [ранд
[отел1. \''

-{, пов:длна визнытп' що хоча я так багаф чула про щрасу цього м1ота, Б|день
спр{|вив на мене скор1:ш .щ/же ср{не врФкення. А може я була вже втом.]1ена
попередн|ми пережив€!нн'лттшд? [одитпа багато по м1сц, 1 Ромек буква_тльно тпа.ттен1в,

чпу|очи р|зномшт|тн| плк1рян| цдзики. [х Ёльк!сть пог|роот мене >каха.тта. Бсе
част1цте давав мен1 зрозум1ти, що його почуття до мене хив|. |!о я в1дчвала
нацрав,щ/' не пам'ята]о, от!льки накопи]1ооя в мен| поиутт|в, думок, переживань 1

неопокок)...
{ерез п'ять дн!в, в к|нц| Ёнц]в вцру|шили до Бартпави! Ёа неськоплу корАон1

повинн! були пройти таможений огляд 1 зм]нити по!'зд. Фгляд був детальним.
||осольство очевидно не було вик.'1точене з цього задоволення. 1амоясниця, яка
побачила мене ! ,{ору стоя.]та на деяк|ф!4стан1 в|д пооольського натовгу' не д€||очи
сказати )кодного слова взяла нас, щойзробити оообистий огляд. 1{ала при ооб|
р!зноман1тн1 листи ! серед них було к1лька в1ртп1в, на|1исантл( для мене 3игмундом
,{ерзев|лла з 81нниц1. 8 однотиу, був то в|ртп який описРав мо}о пригод. з
бандаталтшт у Б|ннтл1|, були так| олова: <<Б|льшовик - .11ето>. -!,к з'ясува-тлооя, вони
були п1дозр|лими й незрозумйими. |[овели нас митники в пол|цейську д1льнитцо,
ш|е на щастя на гшлатформ| отояли панове (щиловоьк1. Батько Ромлст' як польоький
дипломат' вчинив скандал 1 пояснив в чопц справа. 1м1и були зв|льнен|.

6 щавня 1919 побачили Бартпаву. Ёаретшт1 6улп у |!ольщ1. 3а!ха.тти до с1м'!
|||дгорськта<, на вулиц! 8идок 5 1 там поча.тти ме|11кати. милй сер:цо дядьЁв
будинок бр в|дщитий для кожного б}кенця, який:шукав питР}'1''ку | допомоц.

.{ора перебувала з| сво!йи родит{ами. |!ро батьЁв довтий чао у мене не було
жодттттх пов|домлень.

9 почав пращовати в якост1 медсестри в л|карн| 9яздовоьк1й (в!йськов|й). Ёа
початч серпня прийтпов батько | мй>ке в той же час хтооь прин1с сещетне
пов1домленття н{1писане руко|о м€!ми, що обос з 1адз|о хсив!' тека:оть допомоги в
1!1оскв| на .[[уб'янц|.
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}у1ам| | брац автортст вдалося втекги з Радянсько] Роо1{ | щаоливо повернщися
до |[ольщ1. )1ета |(фановська незабаром оруд'илася з Романом (щиловським.
8они жили у'оформовалт.1и в дьй]цщ1 роки <<колоЁ|'1 чиновник]в) мш1т/о( будинк1в на
[орохов|й у'вартцав|' ;еФ]касдйицький, якйй. опиоуваз цей рйон (<<Ёиття
8артшави> 24 березяя 1990 ролу), цриовятив багато м!сця особ| Романа
1{угиловоького (1в95:1яб), яций п|сля .:бщатор|щто! кар'щи слухсбовця

:: ! .^^^.- - :::

в|дрод:кеного панётва став'ъ 1932 роц[ дир9щором !щест|{жно| судногтлавно| л|н!]
гА.'1 _ [ддня _ Америка 1 пршповав в Ёьто-йорч до |950 роч: <г!дно представ.|шв
там д21(е молоде цокол{нця цалцо_]! |нтелегенц!!, 'що та$ багато енцз1аз1'у { енерг|!
в\4трат|\!!а д.,тя отворення 'осцов Арщр| Ресгу6л|кю>. його дру'ки на зайьлытаоя
виховацн'{м двох д1тей. {отка Бльйе'га ! син Богдан бРа:ти г{аоть у 8ар:павському
повстанн|, а п1оля в!йти працтов€ш1и )|урн.}л!стами. (Богдатт (щиловський помер в
1969 роц1, а Бль>кбета 3дз1товет!|ка' ы 1985'рьц)' [хня мати дожила до глибоко|
старост1, померла 9 кв1тня 1992 року 1 була похована в с|мейношту склеп| на
кладовиф. БуАгтнок в [орохов! зш1и1цасться в рук{1х родини, )киве у ньому едина
внучка | правтуки авторки |[одйьськто< спогад!в. {| спогада Флена ([ета) з
1(умановецьктах-1{щиловсьтстл< в1дда.тла гшлем1нниц! }!1щ|| [еоф|л1 3дроевськ|.

фагълент був надр!кованйй у 3б|рц1 палт'яток 3 околиць пер|оду |1ерп:о|
св1тово] в|йни, видшт|й у 8арштав| в 1988 роц1.
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