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ДЕЩО 3 ІСТОРІЇ УРМАна

Історія Урманя - це в мініятурі історія
Галицької волости України. Урмань це се-
ло Бережанського повіту, за 15 клм, на пів-
ніч від центру, тобто від м. Бережан. Голов-
на частина села простягнулась вздовж до-
роги Золочів - Бережани, із спокійною річ-
кою Золотою Липою поблизу, що за селом
розливається в широкий став. На геогра-
фічних картах знаходимо два Урмані: Ве-
ликий і Малий, але вони творять одно се-
ло. Великий Урмань - це головна частина

села, а Малий Урмань - це присілок, яких два кілометри на південь
від Великого Урманя при битій дорозі. Той присілок називали також
"На млинах", бо в кінці ставу стояв млин. Урмань невелике село. В
1943 р., за німецької влади, нараховував близько 1900 осіб. Церква в
Урмані була тільки філією церкви в Дрищеві, яких З клм на південь
від Великого Урманя, але парох жив в Урмані.Починаючи від Австрії,
під її владою перебувало це село тоді, коли народився автор цього нари-
су. Зауважу, що Урмань -, це давня оселя. її початки губляться в сивій
давнині. Збереглась документальна згадка, що Урмань існував вже
в 1448 р. Звичайно, початок Урманя сягає ще давніше, можливо навіть
у княжу добу нашої історії. 1).

Сама назва звучить так, ніби прийшла з-давен-давна, але невідомо
якого вона походження і чому частина села носить назву "містечко"?

Село Урмань за Австрії

Населення Урманя за Австрії було українське, називало себе "ру-
синами", себто давньою нашою назвою. Крім цього, були там кілька
родин латинників і чотири жидівські родини. Однак щоденною розмов-
ною мовою латинників була українська мова. У селі тільки дві родини
розмовляли вдома польською мовою, одна чесько-польська родина Вис-
кочілів і одна мішана укр -польська родина. У 1890-тих роках, що збе-
реглись у пам'яті автора, в селі крім церкви, 'була тільки одна куль-
турна установа - маленька одноклясна школа з одним учителем. Була
в селі корчма, в якій вечорами сходились старші і молодші господарі.
Читальні село не мало. Аж десь близько 1900 р. заснував читальню ім.
"Качковського" парох староруских переконань о. Леонтій Лужниць-
кий. Після його смерти, парохом став знову старорусин о. Дудик. Він
ту читальню підтримував, але не дуже нею цікавився.

Треба зазначити, що в тих часах деякі села на Бережанщині, між
ними й Урмань, потапали в темряві національної несвідомости, бо па-



рохами у них були національно не вироблені і несвідомі священики.
Однак Бережанщина мала те щастя, що в самому місті Бережанах по-
селився у 1890-тих рр. молодий, енергійний адвокат і відомий письмен-
ник д-р Андрій Чайковський, щирий український народовець. Крім
нього, діяв у Бережанах гурт інших народовців - професори гімназії,
судові урядовці, судді як д-р Дам 'ян Савчак, Танячкєвич, нотар Іван
Рудницький, поет Богдан Лепкий і цей гурт щорічно побільшувався
новими прізвищами.

Переломовим був 1907-ий рік загальних виборів до віденського пар-
ляменту, коли Бережанщина майже одноголосно віддала свої голоси
за українських кандидатів. Змінився тоді й Урмань. Парох о. Дудик,
побачивши, що втратив підтримку села, зрікся парохії і виїхав в інше
місце, а до Урманя прибув парох-народовець, щирий український пат-
ріот о. Омелян Г'авришо, що згодом втішався незвичайною любов'ю та
пошаною всього повіту. Був не тільки зразковим священиком з покли-
кання, але й жертвенним робітником на народній ниві: зорганізував
церковний хор, заснував читальню "Просвіти", споживчу кооперативу,
і гімнастично-пожежну організацію "Січ". Наслідки його праці стали
очевидними, коли урманська "Січ" в 1912 р. влаштувала дуже успіш-
ний фестин, у якому взяли участь "Січ" і "Соколи" з довколишніх сіл
та духова орнестра з Гиновичів. Приїхали тоді гості з Бережан: кошо-
вий повітової Січової організації д-р Андрій Чайковський, посол Тимо-
гей Старух, професор і відомий письменник д-р Осип Маковей і тодіш-
ній студ. унів. Володимир Бемко та інші. Фестин був дуже вдатною
імпрезою і маніфестацією української національної свідомости села
Урмань та його мешканців.

Наступного 1913 р., заходами урманської "Січі" знову відбувся фес-
тин, на який приїхав з Бережан штабовий військовий лікар д-р Осип
Ковшевич відомий український патріот: в кінці фестину, коли почало
смєркагися, він розважав та захоплював учасників фестину прегарни-
ми штучними вогнями, що вилітали вгору розтріскуючись усіми кольо-
рами в повітрі і спадали на землю.

1914-го року якраз перед першою світовою війною, урманська "Січ"
і вся урманська громада взяли масову участь у відкритті пам'ятника
Тарасові Шевченкові, що був поставлений заходами культурно-освіт-
ніх установ сіл Жукова і Гинович при битій дорозі Золочів-Бережани,
на межі між тими селами. У святі взяли участь багато товариств "Сі-
чей", "Соколів" і мас народу з усієї Бережанщини. Підносилось село
на вищий щабель культури, знання і національного "я", зазначуючи те
також післанням вже в 1905 р. трьох селянських синів на науку до Бе-
режанської гімназії, а потім значно більше. Урмань зрозумів вагу й
значення освіти, науки і знання.



Урмань під владою царської Росії
(Вересень 1914 - серпень 1915)

Коли в серпні 1914 р. розпочалася світова війна, в Урмані як і всю-
ди припинилася культурно-освітня праця. Десь при кінці серпня чи на
початку вересня того ж року, перейшли через Урмань довгі колони
російських військ, прямуючи в сторону Карпат. Великих боїв в тій око-
лиці не було, бо за воєнним пляном австрійська армія мала обсадити
Карпати і там оборонятись. В травні 1915 р., коли наступин пролом ро-
сійського фронту на лінії Горлиць у Західній Галичині, російська ар-
мія почала спішно відступати так, що вже в червні того ж року боиовь
лінія закріпилася в трьох клм, перед Урманем. Впродовж двох місяців
таборували в селі маси російських військ, здебільшого полки ;:, У кра
їни. Дуже часто вояки співали українських народніх пісень. Автор М,Ш

нагоду ствердити, що вже тоді вояки-українці цікавились національ-
ними проблемами, а деякі мали таємно малі книжечки видаю Союзом
Визволення України, що діяв в Австрії та Німеччині під час війни.

Урмань знову під Австрією

Наприкінці серпня 1915 р. російські війська відступили далі на
схід, і Урмань опинився під владою Австрії. Знову настала змога від-
новити культурну працю в селі, хоча і в обмежених розмірах, зумовле-
них воєнним часом, Самозрозуміло, що Урмань, разом з усіми україн-
цями в світі радів, коли 1917 року російська імперія під впливом рево-
люції розпалась, і брати українці над Дніпром почали будувати свою
державу. Хто пережив ті незабутні часи, той добре пам'ятає, яка втіха
й гордість розпирала груди кожного щирого українця, а передусім га-
лицького.

Урмань під владою Української Держави

Коли в жовтні 1918 р. галицькі українці почали готуватись до пе-
ребрання влади у Східній Галичині, і творення української Держави
на своїх землях колишньої Австро-Угорської монархії, - Урмань та-
кож не стояв тоді осторонь великих подій. Про це розповідав безпосе-
редній учасник листопадових подій Михайло Когут син Миколи таке:
"День чи два перед 1 листопада 1918 р. парох о. Ом. Гавришо скликав
до читальні своїх парохіян і вияснив їм, що Австрія валиться і на укра-
їнських землях твориться Українська Держава, та що всі українці ма-
ють святий обов'язок помогти їй закріпитись. Перш усього треба зорга-
нізувати військовий відділ і цей заклик зараз же здійснено, коли зго-
лосилися до військової служби біля 40 хлопців, а команду обняв Ва-
силь Тринька підстаршина австр. армії, що був тоді в селі на відпустці.
Хто що мав, тим озброївся, а командант Василь 'Гринька навчав їх ко-
манди-та стріляти з військових крісів. Прийшов вирішальний день, ма-
буть чи не прибіг тоді післанець Національної Ради з Бережан. Відділ



зібрався і пізнього вечора подався в напрямі Бережан. Парох о. Гаври-
шо особисто відпровадив його до сусіднього села Дрищева, де він об'єд-
нався з таким же дрищівським відділом. О. Гавришо побажав їм успі-
ху та поблагословив хрестом, а обидва відділи під командою Василя
'Гриньки рушили в сторону Бережан. Це було в перших днях листопа-
да, може другого або третього дня того місяця. На колишній австрійсь-
кій площі вправ, вони зустріли такі ж відділи ще з інших сіл. Тоді ко-
манду над усіми відділами обняв старшина - четар і він повідомив від-
діл, що на умовлений сигнал рушать на Бережани також ще інші від-
діли, що зформувались довкола міста. Тим сигналом мав бути постріл
з пістолі. Десь над ранком, коли ще було досить темно - залунав пост-
ріл. Тоді командант наказав відділам маршувати в бойовій готовості,
придорожнім ровом через замостовий фільварок в напрямі Бережан.
Неподалеку великих млинів, відділи вийшли на биту дорогу і тут стрі-
нули ще один відділ, який надійшов дорогою від сторони Козова - Ши-
балин, але він подався на передмістя Хатки, відки мав перейти до за-
лізничого двір ця і його зайняти.
Не доходячи до міста, командант поділив відділи на менші групи, кож-
ній призначив провідника і пояснив, яке завдання група має виконати
і які об'єкти має обсадити. Всі групи виконали отримані накази, тобто
зайняли всі намічені будинки і стійки, роззброїли австріяків без одного
можна сказати пострілу та без жадних втрат. Так то урманські хлопці
одні з перших станули на службу своїй рідній українській державі.
Небагато учасників того маршу на Бережани залишилися ще живими,
але вони зі сльозами радости і гордости, рівночасно й смутку - згаду-
ють ті незабутні Листопадові дні 1918 року" ... Того ж таки місяця,
після закріплення української влади в Бережанах, частину урмансь-
ких хлопців - змобілізовано і включено до Східньо-Галицької Бри-
гади, що з початком грудняЦц.З р. виїхала до Києва; по ЇЇ розформу-
ванню - вояками тієї бригади був доповнений корпус Січових Стріль-
ців. Урмань шанував свою владу і робив усе можливе, щоб її підтрима-
ти, але .лзетоятись не було сили" ... Одні з тих, які воювали за україн-
ську державність, полягли на полі слави, дехто помер від тифу в "чо-
тирикутнику смерти", між іншими й син о. Гавриша - Степан.

Урмань під владою Польщі
(Перший напад, червень - липень 1919 р.)

У червні 1919 р. свіжі польські війська, що прибули з Франції під
командою ген. Галера, французьких генералів та багато офіцерів, ви-
тиснули УГАрмію з Бережанщини і Урмань опинився під владою По-
льщі. В самому Урмані було якось спокійно, зате в Бережанах і в дов-
колишніх селах поляки заарештували чимало наших духовних та світ-
ських інтелігентів, визначних селян, були навіть акти грубого, а то й
кривавого насильства і мордів з боку польської солдатні, напр. у Лап-
шині, Біщу та інших селах. Тоді за Східню Галичину йшли ще міжна--
родні "торги", а у Варшаві Пілсудскі з Петлюрою підготовляли похід



на Київ. Однак десь в червні 1920 р. почався відступ польських віиеьк
та військ Петлюри з України. Через Урмань ночами тягнулись ватаги
польських дезертирів з фронту. Здавалося, що для Польщі вже немає
рятунку. Поляки поспішно евакували Бережани. Ніде правди діти, Ур-
манці як і всі Галичани, відчували злорадість, спостерігаючи, як поля-
ки готувались втікати з наших земель.

УРlНапь під владою совстів
(Серпень - вересень 1920 р.)

В кінці липня або на початку серпня 1920 р. совєтська армія, пе-
реслідуючи польську, окупувала частину Східньої Галичини, аж по
ріку Гнилу Липу, тож і Урмань опинився під владою совєтів. Больше-
вики були такі впевнені в перемозі, що вже через кілька днів по захоп-
ленні Бережан зорганізували там повітовий "революційний комітет",го-
ловою якого став невідомий нікому Виговський. По селах розїжджали
політруки, на місцях призначали своїх комісарів з місцевих людей і ви-
дали наказ, щоб усі інтелігенти негайно зголошувалися на працю в
Бережанах. ПО селах вони влаштовували мітинги, на яких ганьбили
поміщиків і обіцювали людям золоті гори. Загально взявши ставлення
до нової влади було якоюсь мірою прихильне, що випливало передусім
з ненависти до недавнього польського окупанта. Грав тут ролю і на-
ціональний сантимент, бо політруки говорили на мітингах доброю ук-
раїнською мовою, підкреслюючи, що совєти прийшли, щоб визволити
український народ з ярма польських панів, відібрати від них всю зем-
лю, передати її в користування українському рільникові, а всіх панів,
Їх прислужників та підпанків - прогнати. Така програма багатьом бу-
ла до вподоби. Згаданий "революційний комітет" діяв правдоподібно
під фірмою фікційної "Східно-Галицької Соціялістичної Совєтської
республіки" .

В Урмані також відбувся такий мітинг, під голим небом на шкіль-
ному подвір'ї, десь наприкінці серпня 1920 р. На мітинг приїхали два
політруки, виголосили пропагандивні промови і при тім зачіп или ре-
лігійне питання. В зв'язку з тим, парох Урманя, о. Гавришо мало не
потрапив у халепу. Мітинг відбувся на тижні, а о. Гавришо в найближ-
чу неділю на проповіді закликав парохіян не вірити в те, що говорили
політруки про релігію. Хтось із присутніх на проповіді, зробив донос
до "ревкому" в Бережанах на о. Гавриша. За два чи три дні приїхав до
Урманя сам голова ревкому Виговський, покликав о. Гавриша до гро-
мадської канцелярії і перестеріг його, щоб з такими проповідями біль-
ше не виступав, бо буде арештований. Але дні совєтської влади в Бе-
режанах були вже пораховані. Розбиті під Варшавою, спішно втікали,
залишаючи Східню Галичину, яку зайняли польські війська.



Урмань знову під польською окупацією

У першій половині вересня 1920 р. Урмань опинився вже під вла-
дою Польщі на багато років. По кількамісячному застою, село завдяки
активності пароха о. Омеляна Гавриша почало оживати; він наново за-
снував читальню "Просвіти", церковний хор, споживчу 'кооперативу,
молодече товариство "Луг", кредитову кооперативу і навіть скрипнову
оркестру! При читальні почав діяти аматорський гурток, що давав
театральні вистави і в Урмані і в сусідніх селах. Читальняний хор спі-
вав не тільки у церкві, але виступав на фестинах у ріж них селах Бере-
жанщини, а навіть з концертами в Бережанах. Ба, що більше, граф
Потоцкі власник Поморян, запрошував той хор кілька разів до свого
замку в Поморянах - на приватні виступи. Отож на Бережанщині, Ур-
мань почав висуватися на перше місце. Урманська читальня спромог-
лась побудувати власний дім, у якому мали приміщення всі українські
організації і товариства села. Закінчити будову, зокрема покрити дах
бляхою, допомогли значною мірою односельчани в Америці, передусім
нині вже покійний - Микола Сорока. Він зайнявся збіркою пожертв
між односельчанами в Боффало, та по інших містах Америки. За те
належить згадати добрим словом покійного Миколу Сороку і тих усіх
односельчан, що жертвували на добру справу.

Пацифікація і розгром українських установ

Отоді як бачимо, український Урмань у 1920 - 1930 рр. ріс і роз-
квітав. Та це так би мовити тільки одна, ясна сторона місяця, що як
відомо другу має темну, і про таку буде ще мова. Треба підкреслити,
що справжнім нещастям Урманя й інших сіл Бережанщини в тих ро-
ках була напіввійськова польська організація "Стшелєц". Вона затро-
ювала атмосферу - унеможливлювала сяке-таке життя українців, а
теж і поляків. Члени того "Стшельця" мали зброю і безкарно дошку-
лювали нашій молоді. Вони розганяли наші забави, фестини, напада-
ли збройно на українські народні доми, стріляли у вікна. Такі бандит-
ські подвиги "Стшельця" діялися як не за виразною, то принаймні
мовчазною згодою повітового команданта тієї організації Т. Фіяли, я-
кий рівночасно був і управителем школи в Урмані. Він з 15 років
жив в Урмані серед українського населення, спочатку вчителював, зго-
дом став директором школи за свої "подвиги", ненависть до автохтон-
ного населення, насаджування "вищої" культури та звичайний банди-
тизм, який проводив в життя разом із своїми "стшельцами". Це був тип
ненависника-шовініста найгіршого гатунку, що залишив по собі погані
спогади серед урманського українського громадянства. Ріст українсь-
ких культурних товариств та організацій не давав спати тому "місій-
никові польщини", і він чекав лише відповідної нагоди, щоб Їх знищи-
ти та .лтрисмирити" Урманців. Така нагода прийшла в 1930-му році,
коли чванькувата пілсудччина розбестилась на землях нашої Батьків-
щини, коли били-катували невинних громадян, яким відбирали здоро-



Село Урмань, вид на ча('ТИНУ еелв з вану
"Над Потоком".

в'я, а то закатовували на смерть, не доказавши нікому найменшої ви-
ни чи якогось каригідного вчинку. Фактично - не було найменшої під-
стави .лтацифікувати" Урмань, бо тут не було ніяких виступів, нікого
не вбили, до нікого не стріляли і нікого не спалили, а все що в селі
робилось, було дозволено законами, або відповідними статутами окре-
мих товариств, що Їх влада затвердила.

Надійшов день 4 жовтня 1930-го року. Того дня цілком несподіва-
но улани-кавалеристи 9-го теребовельського полку щільно обступили
Урмань. Всім стало ясно, що зараз почнеться .лтацифікація". Втікати
було нікуди, бо навколо густий кордон кавалерії. В селі з'явився ко-
мандант відділу якийсь поручник із списком тих, кого мали пацифі-
кувати. Громадський післанець був змушений показувати уланам, де
живуть названі в списку. Найперше покликали громадського секре-
таря ї повели його до громадської канцелярії. Перед входом до канце-
лярії висіла таблиця з написом українською і польською мовами "Гро-
мадський уряд в Урмані". Поручник побачивши таблицю скипів, зір-
вав її і люто запитав громадського писаря, хто йому дозволив завісити
двомовну таблицю? Секретар відповів, що є така ухвала громадської
ради. Він наказав показати собі книгу протоколів. Увійшли в канце-
лярію - поручник став читати протоколи і дійшовши до запису, що
на пропозицію радного Василя Кулика протоколи і всі написи мають
бути двомовні - наказав уланам привести Кулика. його привели, але
вже ледве держався на ногах - бо улан припняв його до коня і так
гнав до громадського дому, тягнувши Кулика на мотузці ... Поручник



Село УI)мань. Давня, дерев'яна церква, мистецький
твір, що була ввесь час під охороною урядового
консерватора. Мініятурна копія тісї церкви, прикра-

шус початкові сторінки "Бережанської Землі".



Поє-вя чения фундаментів під будову нової мурованої ""')І(НІІ
В (·••лі Yp~,aHi 1939-1'0року.

Дінчата і хлопці є-ела Урманя, підііирають """JII"
під фУllда~t"НТIІ нової мурованої ""І)КВІІ.



вхопив двомовну таблицю і розторощив ЇЇ об голову Кулика, а ПОТІМ
наказав відвести його в іншу кімнату, де улани ще й наштовхали без-
боронного. За короткий час вояки внесли в канцелярію довгу лаву і
так почалося катування. Жертву клали на лаву доліниць, зсували
верхні штани, тоді один сідав на ноги, а другий на голову і ногами
притискав руки катованого. З двох боків ставали з палицями в руках
улани. Подаль на кріслі сидів .лторучник" і з актів диктував скільки -
кому. Найменш було 50 буків. На перший вогонь взяли Кулика - його
катували двома наворотами, опісля катували інших, між ними і гро-
маДСЬІ{ОГОсекретаря Михайла Когута так важко, що кров просякла
через спідні штани. Його скривавили за те, що писав протоколи двома
мовами, був головою протипожежного т-ва "Луг" і справником коопе-
ративи.

Тоді побили всіх сімох провідних членів української урманської
громади, а пізніше приблизно зо молодших хлопців, що були актив-
ними членами місцевих товариств. Крім того, вчинили погром читаль-
няного дому і всіх організацій, що там мали своє місце. Годі розповіс-
ти як той дім виглядав: всі вікна повибивані, столи, лавки, крісла -
поламані, образи, портрети позривані і потоптані - в кооперативі усе
розсипане - знищене зляте нафтою. Хто цього не бачив своїми очима,
не повірив би, що щось подібне взагалі було можливе?! ...

Скінчивши .лтацифікацію" та розгромивши українське добро, по-
далась бандитська ватага в сусіднє село Конюхи, забравши з собою
побитого сина пароха о. Омеляна Гавриша - Антона не відомо для
чого, потім відпустили його додому. На другий день з Конюхів прий-
Шов післанець до війта з письмом від поручника з вимогою, видати
прапор "Лугу" із загрозою, що поверне з військом на чергову пацифі-
кацію, коли прапор не буде виданий. "Луг" прапора не мав, а щоб не
було людям нової біди, війт громади і побитий секретар пішли проси-
ти Фіялу, щоби він видав таку посвідку, знаючи, що такого прапора
не має. Фіяла ситий помсти на невинному селі, ледве видав посвідку
і тому улани більше до села не повертались, а поїхали десь далі вико-
нувати катівське ремесло. 2).

Місцеві поляки, особливо Фіяла були певні, що пацифікація зла-
мала хребет українського Урманя. Але вони таки дуже завелися у
своєму рахунку. Ті самі провідники села, видужавши від побоїв, взя-
лися з подвійною енергією за громадську працю із ще більшим зав-
зяттям. За короткий час, вони разом з іншими, надали будинкові, що
його обнищили пацифікатори, ще кращого вигляду ніж перед розбоєм.

1931-го року, помер довголітній парох Урманя, його духовий і на-
ціональний провідник о. Омелян Гавришо. По нєвіджалованій смерти
пароха-патріота, якому Урмань завдячує свій ріст і розквіт, парохом
став о. Степан Городецький, і він успішно продовжував працю, запо-
чатковану своїм визначним попередником. 1944-го року, о. Степан Го-
родецький колишнійУСС-лець, виїхав на еміграцію, тепер живе в ЗСА.



Від непам'ятних часів в Урмані стояла маленька дерев'яна церква,
що перебувала під охороною консервацій ного уряду, як зразок дав-
нього церковного будівництва. Аж у 1938 р., за почином пароха о.
Степана Городецького почалася будова нової церкви. її не вспіли за-
кінчити з приводу другої світової війни, та несприятливих обставин,
що заіснували після неї. Тепер мури незакінченої церкви розвалюють-
ся, а стара дерев'яна церковця - свідок давньої бувальщини, стоїть
ще й сьогодні - ніби сам Господь її хоронить !

Треба згадати, що будівельний матеріял на нову церкву (цеглу
і дуби) подарував граф Потоцкі, власник поморянських фільварків тв
лісів. Він хоча не був колятором урманської церкви, але відчував до
Урманя якусь симпатію - правдоподібно тому, що урманські столярі
робили меблі для замку в Поморянах та ще й тому, що хор урманської
читальні кілька разів на запрошення, виступав у замку з українськи-
ми піснями.

Чорні хмари над Урманем

У 1936 р. ніби на допомогу команд антові "Стшельца"Фіялі, прибу-
ла до села на постійний побут новостворена станиця польської поліції
з осідном в Урмані. Першим командантом цеї станиці був якийсь Ко-
гачевскі, який за короткий час служби встиг залити сала за шкуру
українському Урманю.

В тому часі скоїлась в Урмані одна трагічна подія, що сколихнула
не тільки Урманем але й усією Бережанщиною та відбилася голосною
луною у всій Східній Галичині. Українська львівська преса писала
про ту подію під великим заголовком: "Чорні хмари над Урманем".
Це сталося в суботу 14 січня 1939 р., на український Новий Рік Ко-
мандант "Стшельца" Фіяла влаштував того дня у школі "стшелєцку
забаву". Туди з'Їхалась сама "сметанка": стшельци, поліція, урядовці,
староста з Бережан та багато польських підпадків. що себе мали за
.лтанів". В той же час урманська українська молодь зібралася у своє-
му читальняному домі на пробу театральної вистави. Наша молодь
замкнула двері дому, побоюючись провокаційного нападу підпитих
стшельців, що були у школі. Пізнім вечером десь близько 9 год., хтось
постукав у двері читальні і закричав: "Стшельци йдуть!" Тоді наші
хлопці Іван Когут і Гриць Кулик вийшли на двір, шоб переконатись
чи справді так є. Першим ішов Іван Когут, і коли він минув дорогу.
що скручувала на парохіяльне подвір'я і почав обережно видряпува-
тись на високий беріг напроти парохіяльного саду, щоб подивитись,
що діється навколо - нагло залунав постріл в його напрямі з-за рогу
стодоли. За тією стодолою стояла група поляків між ними і командант
станиці Когачєвскі Постріл потрапив в Івана Когута, він упав, смерте-



льно поранений. Тоді його друг Гриць Кулик, побіг до читальні і пові-
домив про злочин зібрану молодь Юнаки і дівчата кинулись з читаль-
ні рятувати пораненого. Вони підняли Івана Когута і віднесли в неда-
леку хату, а брат пораненого запряг коні і пустився Їхати до Поморян
по лікаря. Однак за селом поліція його затримала, наказавши повер-
татись до дому. Тим часом поранений Іван Когут - помер. В тому часі,
коли молодь вибігла з читальні, хтось виліз на дзвіницю і почав бити
в дзвін на сполох так, як на пожежу. Село заворушилось, люди поча-
ли збігатися з усіх кінців села, найбільше молоді. Коли ж довідались,
що Івана Когута застрілено із-за рогу, всі посунули під школу, де від-
бувалася польська забава. Школу оточили. Обурення молоді не мало
меж, лунали крики, на школу летіло каміння. Польська забава при-
пинилася, гості порозбігались, ховаючись по кутках. Ще хвилина-дві
і дійшло б до кривавого зудару. Та на місце подій прибув парох о. Го-
родецький і разом з кількома старшими громадянами, старався заспо-
коїти молодь

Використавши нагоду, командант поліції Когачевскі якось прос-
лизнувсь зі школи до станиці і телефоном повідомив Бережани про по-
дії. За якийсь час у село примчали кілька поліційних авт, а за ними
іІ відділ нінної.цоліції.Алє тоді не було вже нікого біля школи, всі ро-
зійшлись до дому. На другий день вранці почались арешти серед мо-
лоді ... Зате справою, хто і чому застрілив Івана Когута - польський
прокуратор взагалі не цікавився. Український Урмань був перекона-
ний, що це зробив Когачевскі, відомий жорстокістю і ненавистю до
українців.

Вістка про смерть Івана Когута від польської кулі, блискавкою
рознеслась по сусідніх селах. Молодь збиралась звеличати похорони
свого товариша. замордованого підступно кривавим ворогом, але по-
ліція до цього не допустила, наказавши обмежитись до найближчої
родини. Похорони українського юнака Івана Когута відбулись скром-
но і тихо, була лише родина покійного і ... поліція з усього повіту'

У зв'язку з подією під школою, окружний суд в Бережанах засу-
див двох урманських хлопців за "порушення громадського спокою" на
нечувані драконські кари - одного на три, другого на два роки в'яз-
ниці. Та через кілька місяців після смерти Івана Когута - від кулі неві-
домого месника впав на землю Когачевскі в сам полудень на терені
сусіднього села Дрищева і не поміг йому другий поліцай, що був там
разом з ним ані поліційний пес - бо вмить втекли.

Люди здогадувались, що той атентат був відплатою чи помстою
за смерть Івана Когута від польської кулі. Але не знали хто його ви-
конав, бо месника не зловлено, хоч як старанно розшукували, зреш-
тою не багато вже було й часу, бо стомилевими кроками наближали-
ся важкі події ...



Цікава проблема виринуля щодо національности Когачевського.
його вважали поляком, римо-католиком. Але на похорон того полі-
цая приїхала з Волині його мати ~ з православним священиком ... Хто
ж то був? Українець-ренегат чи може "русскій", і тому так ненавидів
українців!

Урмань в другій світовій війні і після неї

Вранці 1 вересня 1939 р. розпочалася друга світова війна атакою
гітлерівської Німеччини на Польщу. Від висліду тієї війни залежала
доля й Урманя. Під якою владою він мав опинитись: під гітлерівською
свастикою, під серпом і молотом совєтів, чи мав би знову повернутись
Фіяла (так щез із села що ніхто й не запримітив, побоюючися судьби
Когачевського, що було б напевно й сталось) зі своїми бандитами-
стшельцами? Судьба вирішила Урманю опинитись під владою серпа
і молота, чи пак паперової УССР. Для Урманя почалася нова доба,
під багатьма оглядами відмінна від попередньої, бо з людей поробили
невільників-колгоспників, знищили давню нашу релігію, але може в
дечому легша від доби Фіялів, Когачевських та Їх компанів ... Та було
б найкраще, колиб наша Україна стрясла зі себе всіх "визволителів"
і могла зажити своїм власним свобідним від нікого незалежним жит-
тям! Бо лише в своїй хаті є правда і воля! ..

1) Сулімірскі-Залссні - ..Словнік географічна Крулєства Польскєго", Варша-
ва, 1902 р.

2) Автор цього спогаду, урманський земляк, кол. старшина Корпусу Січових
Стрільців, кандидат нотаріяту в Підгайцлх, згодом адвокат в Козові і в Бережа-
нах, в часі горезвісної польської пацифікації в 1930 р., був тяжко скатований поль-
ськими поліпаями. разом з усіми визначнішими громадянами міста Підгасць.

Сл. п. Іван Когут, загинvв від
ПОЛЬСЬКОЇ кулі в селі Урмані

в січні 1939 р.



Наталя Хоманчук

СЕЛО ЦЕПІВ

Кожна згадка про рідні сторони, особли-
во Бережани й Бережанщину, не тільки ці-
кавить мене, але й хвилює, бо там я росла,
працювала, любила й терпіла, там плекала
мрії, які й до сьогодні не затерлись у моїй
душі. Там пізнавала я великі ідеї, творців
національного відродження українського
народу та його героїчну боротьбу проти за-
гарбників - чи то панеької Польщі, чи про-
летарської Росії. І хоч вони між собою во-
рогують від початків свого існування, але

для поборювання і ліквідування українських самостійницьких рухів,
завжди знаходили порозуміння, та докладали усіх зусиль, щоб лиш
приборкати свободолюбний український народ.

У цьому нарисі подаю декілька подій із 1920 - 30-тих рр., які є від-
биткою історії нашої Батьківщини з часів татарського лихоліття, а саме
наїзди жорстокого й одвічного ворога Польщі на село Цєнів, яке в тих
часах ділило долю й недолю всього нашого народу на землях Захід-
ньої України.

На північний схід від Бережан, в долині річки лежить село Ценів.
Розкинулось між горбками, з яких найвищий "Коноплиха", підійма-
ється на 390 мт. понад рівень моря. Усі горби в геологічній будові ма-
ють шари білої глини й піску. Білі схили покриті дощовими ярами, що
чергуються з зеленими пасовиськами. З підніжжя горбів випливає ба-
гато джерел. Вода збирається в одно русло, і так починається річка
Ценівка. Річка для села - велика вигода: благодать для дітвори, гусей
і качок, а восени в ній мочать коноплі та льон. Ценівка розливалась
весною, заливаючи господарські подвіря й городи. Але й повінь мала
добру сторону, бо вода повертаючись у береги, залишала намул - го-
тове удобрення для вирощування городини. По обох берегах річки сто-
яли селянські загороди, що дало дві головні вулиці, розділені широкою
долиною. Одна звалася .Л'амтой бік", а друга довжини близько 6 клм.,
ділилась на дільниці: "Під лісом", "Середина", "Раківка" та "Ценів-
ка" . Остання за польської окупації була оселею польських колоністів.
В частині "Під лісом" на горбочку стояла старенька, дерев'яна цер-
ковця, збудована в гуцульському стилі і приходство. Звідти проміню-
вала на все село культ-освітня, політична та економічна Пр'аця, що бу-
ла джерелом культури села та різьбила й гартувала душу селянина.
довгі роки оо. парохи, як о. Григорій Кончевич, потім о. Ратич та ін.,
докладали усіх зусиль, щоб розбудити національну свідомість села.



У другій дільниці, якраз посеред села, громада у двадцятих роках
збудувала "Народній Дім", в якому мали приміщення культ-освітні та
економічні установи села. Побіч стояв шкільний будинок. Управителем
школи впродовж багатьох літ був Петро Савчук, який заповнював
і загрівав дитячі душі найвищим добром - знанням і любов'ю своєї
Батьківщини. Поблизу школи височіла насипана могила з кам'яним
хрестом, на пам'ятку скасування паншини. Рік-річно Тб-го травня ходи-
ла процесія з хоругвами під проводом свого пароха на ту могилу, мо-
литвою дякувати Богу за припинення тієї февдальної системи. Дальше
йшли вулиці Ракінна й Цєнівка. Поміж ними, як видно з руїн, стояв
колись панський двір.

До Ценінської парохії належало ще село Олесин, хутори Уритва і
українці греко-католики, які жили в Цєнівці. Мої батьки жили за селом,
на хуторі Чагари. Віддавна в кожній дільниці стояла жидівська корчма.
Довгими роками селяни лишали там за горілку свої гроші, часто і здо-
ров'я, а орендарі наживалися мізерицею селянства. Все те закінчилось,
коли в Ценеві засновано споживчу кооперативу з двома філіями, що
могли задовольнити перші потреби селян, що давніше робили корчмарі.
Селяни підтримали кооперативу так, що корчмарі самі подалися геть
із Ценева до сусідніх Бережан чи Козови,

Ценів належить до старих осель. Там стояла дуже стара церковця;
у деяких хатах сволоки - з різьбленими датами та написами ... Не
виключено, що село пам'ятало й татарське лихоліття. Мешканці Цене-
ва довго зберігали свою окремішність у побуті і в ноші. Мужчини ви-
сокі ростом, худорляві відзначалися серйозністю, рішучістю та витри-
валістю. Жінки були середнього росту, сильно збудовані, дуже працьо-
виті, веселі, жартівливі але й покірні. В основному селяни займалися
обробітком землі, до якої відносились з особливою пошаною. Взимку
розвивали домашнє виробництво: ткацтво, кравецтво, столярство та ін-
ше. Ноша Їх була подільського стилю, також власного виробу. Дівчата
причепурювались стьожками, які вплітали в косу, а шию прикрашува-
ли намистом із правдивих червоних коралів. Дівчині, яка виходила за-
між, під кінець весілля (а воно тривало ввесь тиждень) в неділю увечо-
рі втинали косу, а голову окривали очіпком і зав'язували шаліновою
хусткою. При тому акті, дружки й свашки співали обрядових пісень про
те, що час безжурного життя дівчини скінчився, вже не буде мати змо-
ги плекати свою красу, зла свекруха не пожаліє, не приголубить як
рідна мати, її чекає пониження й тяжка праця ... Звичай велів, щоб мо-
лода заливалася ревними сльозами, хоча вона й раділа зміні свого ста-
ну. Рівночасно, молодий проводив "торг" з дружбами молодої і давав
Їм "окуп", що символізував перехід вибраної, пошлюбленої жінки під
цілковиту його залежність і що саме він буде головою майбутньої ро-
дини. Свою патріяршу владу чоловіки зберігали і при всяких звичаєвих
обрядах її виконували. З колядою.або відвідати знайомих на Свят-вечір,
чи в день Різдва Христового - ішли тільки мужчини. Те саме було під



Село ЦенІв, давня, дерев'яна церква.

Будинок "Народнього Дому"
в селі Ценеві.

Новий Рік і в день Василія Великого. Також і з новорічними побажан-
нями та посівати зерном мали право ходити тільки особи чоловічого
роду.

У свято Водохрищі-йордану, святили на річці воду. Свяченої води
набирали люди в посудини, дома кропили нею хату і господарські бу-
дівлі. Цю функцію виконував тільки батько або найстарший син. Для
жінок був призначений вечір під свято Івана Христителя, перед йорда-
ном. В той вечір дівчата, молодиці та й старші бабусі гуртувалися по
своїх районах, ішли від хати до хати, виспівуючи колядок та щедрівок,
і при тій нагоді збирали на потреби церкви. Тим ладом жили селяни
довгі літа, доки не прийшла перша світова війна, а 3 нею і великі зміни.

1922 року на парохію до Ценева прийшов о. Степан Комар, колиш-
ній полевий духовник УГАрмії, людина молода, повна енергії, свідома
своїх обов'язків. У своїх недільних проповідях повчав і освідомлю-



вав населення; його думки глибоко западали в серця слухачів, що й ви-
явилося в стихійному національному відродженні села. Інтенсивно пра-
цював він і для економічного піднесення села. За його старанням засно-
вано споживчу, а відтак кредитову кооперативу на основі уділів свідо-
міших селян, братів Рибіїв, А. і В. Пайончківських, Д. Мартинюка, М.
Вальорного, М. Корніцького та ін. Треба підкреслити, що кооперація
на землях Західньої України мала величезний вплив на розвиток подій,
а також допомагала розв'язувати багато різних справ. Передусім, по-
стачала для членів необхідні товари, відкривала для людей нові місця
праці, а також виховувала й формувала новий прошарок серед укра-
їнців - купців і промисловців, що дуже проявилось у 30-их роках.
О.С. Комар зорганізував спілку заможних селян і вони поставили па-
ровий млин. Були пляни завести електричне освітлення в селі, однак
цього не вдалося здійснити, заведено освітлення тільки в домі парохії,
бо під час пацифікації млин з устаткуванням згорів, а власники не одер-
жали навіть забезпеченевого відшкодування. В 1920-их рр. відновлено в
Ценеві культ-освітні товариства: читальню "Просвіти" з гарною бібліо-
текою, т-во "Рідну Школу", Аматорський театральний гурток, а також
зорганізовано духову оркестру, що в тих часах була великим здобутком
села і славою на всю Бережанщину. 1925 року Степан Лещук і Михай-
ло Пайончківський заснували спортове т-во "Луг", але по трьох роках
існування - заборонила польська окупаційна влада. Жінки зорганізу-
валися при мішаному хорі під управою Дмитра Корніцького, а інші -
в гуртку "Союзу Українок". Вони також причинилися своєю діяльніс-
тю до успішньої громадсько-суспільної праці в селі.

Поруч легальних товариств, діяла підпільна організація УВО,а аго-
дОМ ОУН. Прояви національного і економічного розвитку села були
сіллю в очах польської влади. Вона при кожній нагоді старалася га-
мувати цей рух. не дозволоючи влаштовувати фестинів, театральних
вистав, а навіть звичайних забав. Але ті заборони не присипляли, а на-
впаки побуджували селян до інтенсивнішої праці. Через те Ценів став
об'єктом нападів з боку окупаційної влади, поліції і Копу (корпус охо-
рони пограниччя).

Події 1930 року - пацифікація - загально відомі. Однак те без-
правне нищення людського майна і побиття людей ще більше зміцнили
національні почування українців, і тому мали великий вплив на ви-
ховання нашого нового покоління та на формування його характеру й
світогляду. Ценів належав до громад, у яких переслідування польськи-
ми окупантами не скінчилось на .лтацифікації". Одного липневого дня
в 1934 р. поліція, під проводом повітового старости Бережан, заїхала
в село. Щоб викликати паніку серед населення, вона пустила "в рух"
авто ві гудки-сирени. Почувши ті виття і гудіння, люди вибігали на ву-
лицю щоб довідатись, що сталося, або втікали, щоб СХОРОНИТИСЬ,апо-
ліція била палицями кого попало і куди попало. Того самого року во-
сени поліція знову по татарському наскочила на село. В Ценеві був
звичай, що увечорі на "Дмитрову суботу" народ йшов із запаленими ка-



ганцями, під проводом пароха, з церковною процесією на цвинтар на
могили молитись за душі своїх рідних. При тому, не забували й про
символічну стрілецьку могилу. На ній ставили торіючий смолоскип, а
хор або духова оркестр а похоронними маршами й піснями складали по-
клін і пошану героям, що віддали своє молоде життя за найвищі ідеа-
ли українського народу, за нашу свободу. Того вечора поліція неспо-
дівано обступила цвинтар і виловила всіх молодших віком. Близько 40
мужчин відставили на поліцію до Бережан де кожного переслухували,
по звірячому б'ючи заарештованих. Від цих побоїв найбільше потерпів
Микола Пирожак, який через кілька місяців від них і помер.

Під кінець червня 1937 р., поліція знову вчинила, о 3-ій г. ночі,
своє диявольське діло: з усіх сторін обійшла село і обставила скоро-
стрілами. Знову заарештували багато молоді. Загнавши заарештованих
до трупарні біля цвинтаря з піднятими вгору руками, поліцаї змусили
Їх стояти на колінах на кам'яному шутрі, а самі під п'яну руку безсер-
дечно били всіх нагайками. Нагайки мали в кінці олов'яні кульки або
дротяні гачки. Зімлілих з болю обливали водою і продовжували бити.
І так впродовж п'ятьох годин! .. Мешканці Ценева ніколи не забудуть
ворогові того пекельного дня! Але й на тому не скінчилось ...

Влітку 1938 р., в неділю по полудні, коли вся молодь бавилася на
спортивному майдані, в село заїхав кінний відділ КОП-у. Несподівано
обставили кіннотниками майдан і виловили мужчин та хлопців. Інші
кіннотники ганяли по селі й також ловили молодих господарів. Кілька
старших членів управи кооперативи були на якійсь нараді в домі "Про-
світи". Вони не встигли втекти, потрапили в руки КОП-у. Кіннотники
обступили людей на громадській долині, де знову масакрували невин-
ний народ.

В кожну таку поліцій ну акцію потрапляли і мої рідні брати, тому
ті події залишили в моїм серцю незагоєні рани, резмежувавши раз на-
завжди мої почуття: любов до свого поневоленого народу й ненависть
до його гнобителів.

Надійшов 1939 рік У вересні після короткої сутички з німець-
кими військами, Польща знову втратила свою незалежність, а майже
всі західньо-українські землі потрапили під - чергову окупацію. В
тому періоді призначено мене директором середньої школи в Ценеві,
що нараховувала приблизно 320 дітей. У школі працювали 5 допоміж-
них сил. між ін. Роман Прийма і Софія Смачило (тепер п-і Кусень). Під
моїм наглядом були ще оцноклясні школи в Ценівці та в Потіцькому
Сенькові. Праця в той час була не тільки понад мої сили, але й мораль-
но виснажvюча. в постійній непевності за наступний день.

Під кінець червня 1941 р. загули німецькі літаки. Почалася німець-
ко-большевицька війна. а з нею нові зміни й нові події. Народ полег-
шено зідхнув. Нема слів, щоб висловити всю тогочасну (передчасну! )
радість ... З ентузіязмом, із сльозами радости на очах приймали вістку
оголошену на хвилях етеру: "Акт Проголошення Самостійности Укра-
їни" - 30-го червня 1941 року! Нема мови, якою можна було б про це



розповісти. Проминуло ... я перейшла на працю і постійне життя до Бе-
режан. А дальші події, наче з "Петрового дня" пішли ... Новий окупант,
як і його попередник, приніс нові злидні. Леліяні надії - не здійсни-
лись! В той час загинули оба мої брати: Михайла розстріляли гітлерівці
як закладника у Львові 1942 р., коли два гестапівці випадково відкрили
організаційну станицю ОУН у Львові, при чому один із них загинув, а
другий був ранений. За тих двох гестапівців німецька окупаційна вла-
да в Галичині видала наказ-злочин, що з в'язниць Львова, Тернополя,
Чорткова, Дрогобича і Станиславова мають загинути через розстріл
100 українців-в'язнів. Другий мій наймолодший брат, загинув під час
переходу фронту, а двох інших братів німці підступно схопили й ви-
везли на примусові роботи до Німеччини.

А мій батько? Батьківське серце не витримало всіх тих нещасть, і у
великій тузі за дітьми - перестало битись у час того страшного лихо-
ліття ...

Святочне зав'язання голов у
шалянову хустку аамужнгх

жінок в селі Ценеві.

Стрілецька Могила в селі Ценеві.



Іван Мартиmoк

ХРОНІКА СЕЛА ЦЕНЕВА

До більших та кращих сіл Бережансь-
кого повіту, можна зарахувати і село Це-
нів розташоване на північний схід від Бе-
режан. Звідки пішла назва - не відомо.
До села належало 4.700 моргів землі, з
яких 1200 - були власністю так зв. "скар-
бу". Колись до села належали 170 моргів
громадського лісу, що його громада про-
дала "скарбові" . На краю села, на горбку,
видніла стара дерев'яна церковця, збудо-
вана ще в 17 століттю, нижче неї стояло

приходство. До парохії Ценів належало ще й село Олесин. Статистич-
ні дані подають, що село Ценів у 1900 р. нараховувало 1.769 осіб, з то-
го греко-католиків 1.513, римо-католиків 200, жидів 56. У 1939 р. насе-
лення зросло до 2.080 осіб, з того було українців 1.985, поляків 35, по-
льських колоністів 60. До першої світової війни жили в Ценеві 6 жи-
дівських родин, які займались головно торгівлею, а дехто й сільським
господарством.

у 1912 р. заходами пароха о. Григорія Кончевича були засновані
читальня "Просвіти" і споживча крамниця. Головою читальні став
отець парох, членами управи були: Михайло Вальорний, Микола Смик,
Тома Бесага, Яків Кравець. Барато праці докладав і син о. пароха, Роман
Кончевич. Крамниця містилась спочатку в домі Якова Кравця, а чи-
тальня - в домі Миколи Зааульки. В тому часі було засноване і по-
жежно-гімнастичне т-во "Січ" - кошовим був Про кіп Воробець. У селі
була ще й християнська приватна крамниця Панаса Безушка.

До першої світової війни, в селі працювала двоклясна українська
школа, якої управителем був учитель Григорій Кісь, помічником Пет-
ро Савчук Школа мала власний будинок під солом'яною стріхою. Зго-
дом будинок став замалим для всіх дітей у шкільному віці, тому гро-
мада вирішила в 1913 р. збудувати нову, більшу школу і поставила
двоповерховий будинок критий бляхою, в якому можна було приміс-
тити й сім кляс. У 1914 р. будова була майже закінчена, але світова
війна перешкодила дальшій праці, зокрема ініціяторів будови, членів
шкільної ради і будівельного комітету покликано до австрійського
війська.

Влітку 1914 р. село зайняли москалі. Відступаючи з Галичини в
1915 р. вони вивезли о. пароха Гр. Кончевича та двох селян - Пана-
са Безушка і Гарасима Прийдуна. Наступного року, московські війсь-
ка стали фронтовою лінією над річкою Ценінкою. Були захоплені се-
ла: Конюхи. Бишки, Потік, Куропагники, Баранівка, Шибалин, і Жов-



нівка з горою Лисонею. Село Цен ів опинилось по московській стороні.
Тоді московські війська розібрали будинок новозбудованої школи і ви-
користали матеріял на будову окопів.

По відступі московських військ з-над Цєнівки в 1917 р., село по-
чало наново громадську працю, і вже в 1918 р. діяла громадська шко-
ла, приміщена в селянській хаті Дмитра Попика. В той час повернувся
давній управитель школи Григорій Кісь і почав у ній працювати, та
недовго, бо восени 1918 р. вступив до лав української армії і школу
знову закрили. Після невдалої українсько-польської війни, коли Гали-
чину захопила польська армія, поляки покликали всіх учасників Виз-
вольних Змагань до громадської канцелярії і там Їх карали побиттям.
Били Їх до непритомности. Тоді потерпіли: Василь Чорноус, Микола
Стасюк, Микола Лопатка, Онуфрій Кобасовський, Іван Ковадло, Іван
Ребій, Іван Чорноус та багато більше, Їхні прізвища - забулись. Пе-
ред цею безправною екзекуцією, таки втекли кілька колишніх вояків,
ховаючись увесь рік між родиною та свояками, але вкінці Їх зловили.
Вони також не минули злочинного польського варварства, до того ж
Їх ще засудили на рік в'язниці, це були - Гнат Кравець і Микола
Вальорний.

Згодом цєнівська громада почала відновлювати культурно-госпо-
дарське та національно-політичне життя. В 1919 р. повернувся з мос-
ковської неволі о. Гр. Кончевич, однак з надірваним здоров'ям, та й
літа вже не дозволяли йому так працювати як передше. В 1922 р. по-
чалася парцеляція "скарбових" земель і тоді до села прибули із захо-
ду колоністи-мазури, яким уряд продавав по низькій ціні землю; крім
того, вони діставали ще й державну позику на "відбудову". Прибуло
їх 16 родин і свою колонію назвали "Ценівкою". В той час у громаді
почали відбуватися певні зміни у різних ділянках. З війни, полону та
польських тюрем, поверталися давні, старі будівничі громадського жи-
ття. У 1921 р. помер батько нашого громадського життя бл. п. о. Гри-
горій Кончевич. Після його смерти, коротко завідував парохією о. Ра-
тич, потім став парохом о. Степан Комар гідний наслідник о. Кончеви-
ча, справжній патріот та невсипущий працівник на громадській ниві.
За його почином, закипіла праця і в парохії і в громадському житті.
Отець парох разом з Петром Савчуком, управителем школи в Ценеві,
відновив у 1923 р. споживчу кооперативу "Єдність" та читальню "Про-
світи". Головою читальні став о. Ст. Комар, головою кооперативи -
Петро Савчук.

Читальня містилася тоді в селянській хаті Василя Купчака, а коо-
ператива у хаті Петра Франка. 1925 року засновано організацію молоді
"Луг", кошовим якої був Нестор Лещук, О. Степан Комар був ініція-
тором і активним членом згаданих організацій, його праця увінчалася
непересічними успіхами.

1928 року збудували в селі новий дім читальні, в якому мала при-
міщення і кооператива. Фінансово помогли довершити це діло укра-
їнські поселенці в Америці, односельчани - Ценівці, між ними Іван



Ухман (живе в Четгем, ЗСА) Лука Стандрет, Василь Осецький (тепер
у Гановер, Н. Дж.) та багато інших.

У 1929 р. за ініціятивою о. Ст. Комара та гуртка свідомих селян,
створено в селі духову оркестру з 16-ти музик. Їх інструктором був
Лаврій Шмідт зі Львова.

Тридцяті роки принесли .лтацифікацію" та арешти серед україн-
ського населення. Тоді заарештовано за приналежність до УВО - ОУН:
о. Степана Комара, Марійку Палажій, Івана Атаманчука, Дмитра Кор-
ніцького, Дмитра Білоуса, Миколу Барана, Миколу Микитюка. Були
засуджені за приналежність до УВО польським судом У Бережанах:
Іван Атаманчук на 7 років тюрми, , Микола Баран на 5 років, Дмитро
Білоус на 3 роки, Дмитро Корніцький та Микола Микитюк - на два
роки кожний. У висліді польського роагулу-пацифікації, читальня та
кооператива зазнали великої матеріяльної втрати. Але громадська пра-
ця не вгавала, з'являються нові, повні енергії і завзяття працівники.

Політичний провід перебрав член ОУН - Михайло Пайончківсь-
кий. При читальні створено аматорський театральний гурток. Орнестра
перейшла в руки Осипа Корніцького, Михайла Корніцького та Андрія
Мандзія. Читальня побільшила свою бібліотеку до одної тисячі томів.
Тоді ж засновано "Самоосвітній гурток" під керівництвом Осипа Па-
йончківського та такий же гурток для дівчат під кєрівництвом Євдокії
Кужди. Створено і гурток "Рідної Школи" під проводом Івана Марти-
нюка, та гурток "Сільського Господаря", яким керував Антін Па-
йончківеький. Була і спортивна футбольна дружина.

1933 року заарештовують та засуджують на три роки тюрми Анд-
рія Мандзія під закидом участи у шкільних саботажах, чого йому на
суді не доказали.

Від 1918 до 1921 рр. село Денів не мало школи. Навчання відно-
вилось, коли вернувся до села Петро Савчук Він став управителем
школи, а помічною силою вчителька Марія Дичківна. Школа місти-
лась у сільських хатах Миколи Зааульки та Теодора Левицького. Аж
у 1924 р. збудовано нову школу на старому фундаменті. У ній місти-
лися дві кляси та помешкання для управителя. Згодом шкільна влада
перевела в інше місце учительку Марію Дичківну, на її місце прибуп
учитель-поляк Брах, швидко й другий вчитель також поляк Флис.
Управителем школи залишився лишень до 1937 р. Петро Савчук, бо
від того ж року, управителем школи був призначений поляк Брах, по-
мічною силою поляк Флис в чисто українському селі Ценеві. Польські
колоністи збудували для себе окрему школу на своїй колонії, там вчи-
ли польські вчителі і лишень по польськи.

З приходом большевиків управителькою була Марія Дина, однак
через кілька місяців те місце влада передала учительці Наталі Пайонч-
ківській - родом з Ценева, допоміжною силою була Софія Смачило,
а згодом на її місце прибули учительки з Наддніпрянщини - Марія
Динько та Ольга Гавриленко. Після відступу большєвиків, вже за ні-



мецької окупації школою керували Станислав Сендецький, а допоміжні
сили мінялися тоді майже що-місяця як: Іван Гнойовий, Роман Прий-
ма, Микола Хоманчук, та Михайло Новицький. У 1942 р. на місце
проф. Сенделького прибула Євгенія Булівна, якій допомагали - Яро-
слав Івашків та Осип Зайончківський. Такий стан у ценівському шкі-
льництві тривав до 1944 року.

Кооперативне життя в Ценеві

До пацифікації кооператива, що нараховувала 80 членів, розвива-
лася досить повільно. Управу її очолювали тоді вже старші віком гро-
мадяни, о. Ст. Комар, управитель школи Петро Савчук, Тома Басага,
Антін Пайончківський, Микола Смик, Михайло Вальорний, Яків Кра-
вець, Іван Ковадло та Роман Нирка. У селі було п'ять жидівських
крамниць, себто - велика конкуренція. Коли ж прийшла "славна"
пацифікація здавалося, що прийшов кінець для кооперативи. По па-
цифікації керівництво кооперативою взяли молодші громадяни, повні
запалу й посвяти для народньої справи і кооператива почала поволі
оживати. Провід її перебрали: Василь Ребій, Іван Зазулька, Юрій Ло-
патка, Михайло Корніцький, Микола Коваль.

1932 року кооператива "Єдність" відчинила свою філію на друго-
му кінці села. Рівночасно в частині села "Підліс", відкрито другу ко-
оперативу - "Самопоміч". Та швидко покааалося. що ні філія ані но-
ва кооператива не розвиваються. В 1933 р. наступила зміна управи ко-
оперативи. До нової управи увійшли: Іван Мартинюк, Василь Пайонч-
кінський, Іван Ребій, Іван Завулька та ін. Кооператива "Єдність" об'єд-
налася з кооп, "Самопоміч" і засновано три філії нової кооперативи.
В тому часі вибралися з села жидівські родини. Кооператива не маю-
чи тепер конкуренції, роягорнула свою діяльність і дійшла до майна
в сумі вісім тисяч злотих. 1937 року засновано також кредитову коопе-
ративу "Надія", що до приходу большевиків мала вже власного май-
на дві тисячі зл. У селі крім кооперативи і філії, діяли ще три приватні
крамниці, а саме: Григорія Фарійона. Івана Сути та Миколи Осецького.

У 1933 р. в селі побудували паровий млин. Власниками-спільника-
ми були: о. Степан Комар, Палажій, Іван Попик та Юрій Рура. В 1934
р. поставлено в селі другий паровий млин власність Володимира Ди-
дика, Степана Юзьківа, Осипа Попика. Обидва млини мали електрич-
ний струм, покищо лише на приходстві було електричне освітлення.
Розпочалися заходи, щоби читальня, кооператива і церква мали також
електричне освітлення, але війна перешкодила цей плян здійснити.

3 приходом большевиків восени 1939 р., село Ценів як зрештою і
всі села та містечка, були змушені зайняти нову позицію супроти но-
вого окупанта. Спочатку була "ніби" передишка: поширювано пого-
лоски, що большевнцька влада змінилася, пішла більше "направо" -
відчувався брак орієнтації. Але вже через кілька тижнів почалися змі-
ни. Життя в читальні занепадало, з'явились там одиниці, котрі до того
часу ніколи не навідувались до читальні. Бібліотеки читальні і гуртка



"Рідної Школи" майже повністю були сконфісковані новими .лзизво-
лигелями". З духової оркестри залишилися самі інструментига музи-
канти розбіглись по світу. Життя в кооперативі попливло іншим рус-
лом. Іван Мартинюк покинув працю - залишились Василь Пайончків-
ський та Іван Ребій. 24 грудня нова московсько-большєвицька влада
показала свої правдиві пазурі і зуби заарештовуючи: Василя Пайонч-
ківсьного, Миколу Коваля, Степана Орлевича, Дмитра і Михайла Кор-
ніцьких. Останні з тюрми не повернулись. У кооперативі залишився
сам Іван Ребій. До управи в кооперативі потрапили комунізуючі "прой-
дисвіти". Вони в першу чергу, зліквідували філії, створили одну крам-
ницю, в якій, крім портретів "вождів", гнилих оселедців та голілки -
не було жадних товарів.

У селі розпочалися арешти і вивози на Сирір. 12 лютого 1940 р.
вивезли всіх польських колоністів. Кілька з них ще перед початком
війни продали свої поля й забудування селянам з Рогатинського пові-
ту - Теодорові Канафоцькому, Теодорові Доскочинському і Степанові
Держилі - українцям, однак і їх усіх з родинами стрінула доля коло-
ністів. З цєнівських громадян вивезли: Миколу Вальорного, Теодора
Корніцького, Дмитра Ціжевського, На весну 1941 р. були призначені
до вивозу родини - Гната Юзькова, Варвари Миськів, Марії Чак. Пер-
ші дві родини встигли скригися (майно забрали в колгосп), а Марію
Чак з двома дітьми - таки вивезли ...

Незабаром, бо вже влітку 1941 р. на зміну моековсько-большевиць-
кій прийшла німецько-гестапівська окупація. Скільки то було надій,
пов'язаних з приходом німців! .. Всі надіялись на остаточний розгром
комунізму. Села зворушені приходом німців, були готові вітати Їх хлі-
бом-сіллю ... Радість тривала дуже коротко. Вже у вересні 1941 р. новий
окупант заарештував кількох людей, тут і там побили наших селян,
а на села - накладено примусові контингенти натурою (збіжжя, м'ясо,
товщі, яйця). Потім виганяли людей до Німеччини на тяжкі роботи.
В селі - метушня, крик, плачі ... Гестапо б'є, не дивлячись кого - ста-
рих, молодих і дітвору - б'ють без розбору! Зрештою, чого ж церемо-
нитись? Це східні народи призначені на загибіль, може частина зали-
шиться до послуг німецьким .лоберменшам" ... Так написав .л'еніяль-
ний німецький вождь" у своєму творі "Майн кампф" ще перед війною ...
Небагато людей про те знали, тому й ті рожеві надії. .. Українське
село реагувало на це на свій лад. Спочатку люди втікали в поля й ліси,
згодом почали організовувати самооборону, найбільше з кругів націо-
налістичної молоді, які також не жаліли германської крови ані шкури
як лиш де попали! ..

У 1943 р. в районі Бережанщини організувалась Українська Пов-
станська Армія - УПА. Молодь Ценева йде в її лави, а зверхники гро-
мади повідомляють німецьку владу, що такі-то люди ... виїхали на ро-
боту до Німеччини. Німецька влада швидко відчула силу УПА - У се-
лі майже не з'являються німці. Однак, коли східній фронт підкотився
аж до річки Стрипи У 1944 р., німці 9 травня того ж року, таки вивезли



примусово 105 селян із Ценева на працю до Райху, а інших примушу-
вали копати фронтові окопи. Не обійшлось без жертв: мабуть за спро-
тив на праці загинув тоді Степан Сута, а кількох скалічили. 14 червня
1944 р. німці вночі заарештували 30 громадян, між ними й мене. Час-
тина заарештованих, щоб якось рятуватися, вирішила йти до дивізії
"Галичина". дехто думав там навчитися військового діла, щоб згодом
служити Україні ! ..

Надії на німецьку "допомогу" виявились наскрізь фальшивими-
безпідставними. А тимчасом зі. сходу поверталися попередні "визво-
лителі" - московські окупанти ...

Дзвіниця при церкві в селі Ценеві.
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