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ЗАГИНУВ, НЕ ПОРУШИВШИ
СВЯЩЕНИЧОЇ ПРИСЯГИ
Затрубіть трубою, ангели-лики,
Смертію святою гине смерть навіки –
Це слова із пісні, яку в 1948 році склав отець Роман Лиско для
парохіян с. Дроздовичі на Львівщині. Смерть святу, що перемагає
смерть, славив молодий священик. А через рік сам такою смертю
покинув земний світ.
60 літ минуло від того часу, а пам’ять про о. Романа Лиска не
згасає. Немало вже було написано про цього мученика. У різних церквах Львівщини відправлялися урочисті Богослужіння на прославу
о. Р. Лиска. У Львові, на Золочівщині і на Городоччині відбулися різні святочні академії, присвячені його пам’яті. Всі ці заходи засвідчили, якою живучою і благодатною є пам’ять про цього Блаженного
священомученика.
Його знають і шанують на всіх теренах, де доводилося за життя
бувати цьому священикові. Та його життя, його приклад варті того,
щоб про нього знав ширший світ, бо він є окрасою українського народу, його постать може служити добрим прикладом для наступних
поколінь.
Отож тепер, у 60-ту річницю відходу до Господа Блаженного священомученика Романа Лиска, прагнемо у цій книзі поглибити, зібрати й зберегти навічно інформацію про цю непересічну людину, якою
по праву може гордитися українська нація. Тут зібрано всі відомості
про цього священика, які й надалі, часом у дивний спосіб, доповнюються, відкриваються для сучасників. Хоча не все ще стало відомим,
зокрема, нема достовірної дати його смерті й не відоме місце поховання цього мученика. Проте іноді появляються нові свідчення про
його діяльність, нові факти його життя… Немов сам Господь повертає нам із небуття свого вірного слугу…
Можливо, і ця книга викличе із забуття чиїсь спогади, нові відомості. А наразі тут зібрано якнайповнішу на цей час інформацію
про життя й смерть Блаженного священомученика Романа Лиска та
яскраві ілюстрації, як цей жертовний душпастир живе в людській
пам’яті.
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РОДОВЕ КОРІННЯ о. РОМАНА ЛИСКА
Роман Лиско природньо й закономірно ступив на шлях священства, оскільки ще з дитинства не мислив себе поза священичим саном. До цього спричинилося його родове коріння і вроджена потреба йти найкращим шляхом предків. Отож, погляньмо на це родове
коріння.

З молитви матері постав священичий рід
Коли звертаємося до родоводу отця Романа по лінії батька, то
найбільш вражає, як селянський рід перетворювався у рід священичий. І в цьому проглядається вплив надзвичайної побожності жінкиматері.
Досліджуючи родоводи, ми прагнемо сягнути якомога глибше у
витоки кожного роду. Я ж хочу привернути увагу до того, як іноді
одна конкретна риса особи стає потужним чинником, що визначає
шлях і долю цілих наступних поколінь роду. З одного боку, в цьому
можна відстежити певні закономірності, але, з другого боку, тут найбільше виявляється перст Божий. Саме про таку Божу вказівку, за
якою селянський рід перетворився у вагомий священичий рід, хочу
розповісти.
Немало сказано й написано про силу й значення материнської
молитви, яка синтезує в собі два найсвітліші почуття – любов до
Бога та любов до своїх дітей. Коли звернемось до історії роду Лисків, про яких піде мова, то наглядно побачимо, що сила материнської
молитви не обмежена ні часом, ні простором, і щирість цієї молитви
здатна визначити долю цілих родин.
Звернемося до постатей селянина Василя Лиска (1852–1916) із
с. Лапаївка біля Камінки Струмилової (тепер Кам’янка-Бузька) та
його дружини Антонії (1846–1897).
Про Василя Лиска відомо, що був він сином вільного селянина
Константина Лиска (1832-1914) та кріпачки Марії. Був Василь заможним і розумним, був війтом села. У 1874 році Василь одружився
із Антонією (саме так записане її ім’я в метричній книзі), дочкою
Івана і Катерини Литвинів. Родинні перекази передають, що ті Литвини були шляхтичами з литовськими коренями, Івана чомусь називали “ґвардзістий”. Ймовірно, то пов’язане із його попередньою
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діяльністю, але це ще потребує дослідження. Антонія, за спогадами
її дітей, завжди пам’ятала, що є шляхетського походження і відповідно поводилася, хоч вела звичайний селянський спосіб життя. Попри
нелегку селянську працю та обов’язки, які накладало велике господарство і багатодітна родина, любила читати та заохочувала дітей
до книжки і науки. Сама ж найрадше бралася за молитовник. І тут
виявляється її основна риса – надзвичайна побожність, яка виділяла
її з-поміж інших, теж належно релігійних односельців.
А результати, чи точніше, Божа відповідь на її молитовне життя
виливалась у конкретні факти. Найбільше можемо почерпнути їх із
споминів її сина – відомого душпастиря і просвітителя отця-декана
Володимира Лиска (1882-1964). Ці спомини у 1999 році вийшли друком у видавництві “Каменяр” під заголовком “Без зерна неправди”.
У своїх споминах, написаних на схилі літ, отець Володимир, батько о.Романа Лиска, зазначав: “День мойого рождества був замітний
своїм торжеством і дивний мав вплив на ціле моє життя”. Справді,
цей день був особливо урочистим, бо 21 вересня 1882 року, у свято Різдва Пресвятої Богородиці, кардинал Сильвестр Сембратович
посвячував новозбудований храм у Камінці Струмиловій. На цьому
торжестві була і мати майбутнього священика Антоніна (як частіше
вживається в родинній пам’яті) Лиско, яка вранці в часі Архиєрейської Служби Божої приступила до Сповіді і св.Причастя, а пополудні
привела на світ сина Володимира.
Будучи чотирирічною дитиною, цей сільський хлопчик одного
разу викликав неабиякий подив дорослих, коли заявив, що буде священиком. Але тоді лише мати була схильна вбачати в словах хлоп’яти
Боже Провидіння. Та на подальшому його житті не раз проглядалася
якась дивна запрограмованість. Це не раз зауважував і сам о.В.Лиско,
а людей з його оточення найбільше вразило те, що хоронили отця
саме в день його уродин, у свято Різдва Пресвятої Богородиці – 21
вересня 1964 року. Це мимохіть наштовхувало на роздуми…
Початок логіки розвитку подій слід шукати, напевно, у постаті
його матері, бо саме на неї зійшла Божа благодать започаткувати священичу династію.
Антоніна Лиско народила десятеро дітей. Вона належала до римокатолицького обряду. Згідно з тодішньою традицією, сини охрещувались
в обряді батька греко-католиками (тоді записували “руско-католик”), а
доньки – римо-католиками в обряді матері. Всі діти були виховані дуже
релігійними та були, крім найстаршої доньки, національно свідомими

6

українцями й патріотами. Найстарша донька Марія, вийшовши заміж
за римо-католика Йосифа Ренькаса, дещо полонізувалася.
Сім’я Лисків жила в любові та гармонії. Можна вважати, що їхнє
щасливе життя пов’язане з материнськими молитвами. Це твердив
потім у своїх споминах син Антоніни – о.Володимир.
Господь нагородив цю звичайну, але таку побожну селянську родину тим, що в ній з’явилася ціла плеяда достойних священиків.
Старший син Василя і Антоніни – Неоніль Лиско (1877–1971)
– будучи учнем п’ятого класу львівської гімназії, так захопився реколєкціями, які давав для гімназистів о.Сотер Ортинський, що, не
закінчуючи гімназії, вступив на новіціят Отців Василіян. Неонілем
заопікувався тодішній ігумен Львівського монастиря о.Андрей Шептицький (потім вони все життя зберігали дуже приязні стосунки).
Отримавши ґрунтовні знання зі схоластики та філософії у Добромилі, а з теології у Римі, він був висвячений у 1902 році як о.Микола,
ЧСВВ, прожив довге і достойне життя, виконуючи обов’язки маґістра та ігумена в різних монастирях Галичини та Бразилії. Він у
Бразилії провадив перший новіціят у середині тридцятих років ХХ
століття, а після Другої світової війни знову прибув до цієї країни.
Тут був духівником монахів, які радо користали з його мудрих і побожних повчань. (Про це часто згадував його вихованець, авторитетний і загальношанований священик, світлої пам’яті о.Василь Зінько,
ЧСВВ). Помер о.Микола Лиско 1971 року в Бразилії. Похований у
василіянській секції цвинтаря на Іваї.
Дочка Лисків Теофіля вийшла заміж за о.Йосифа Осташевського, ревного й високоосвіченого священика, автора численних теологічних праць, близького приятеля отця-ректора Йосифа Сліпого і
всієї його родини. Будучи деканом Винниківським, о.Осташевський
у час нищення Української Греко-Католицької Церкви відмовився
підписати приєднання до Російської Православної церкви, до чого
змушувала репресивна совєтська система, і загинув у Харківській
тюрмі. Докладніше про о.Йосифа Осташевського можна прочитати у
книзі Лідії Купчик “Третій удар /Долі галицьких деканів/”, яка вийшла 2001 року у видавництві “Каменяр”.
Перший внук Василя та Антоніни Лисків, син найстаршої дочки
Марії, став священиком. Він – о. Михаїл Ренькас – душпастирював
у Польщі.
Інші внуки – сини дочки Юлії – теж стали священиками. Це –
о. Іван Дацишин, ЧСВВ, о. Михайло Дацишин, ЧСВВ і одружений
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священик о. Василь Дацишин. Чи їхні покликання не є відповіддю
Всевишнього на щирі молитви Антоніни Лиско?
Та найвидатнішою постаттю у родині Лисків був о. Володимир
Лиско (1882-1964) – батько о. Романа Лиска.
Володимир, четверта з черги дитина Василя та Антоніни, змалку
виявив нестримний потяг до знань і мав виняткові здібності. Батько
не схвалював його бажання здобувати глибшу освіту, вважав достатнім, що син Неоніль вже вчиться в гімназії, решту дітей хотів мати
для помочі у веденні великого господарства. Тож Володимирові довелося потайки втікати до Львова, де прагнув продовжити навчання. З відмінними оцінками закінчив п’яту львівську гімназію, потім
вступив на теологічний факультет Львівського університету. Його,
як кращого студента, Митрополит Шептицький направляє на вищі
теологічні студії до Інсбруку, де він робить докторат.
У 1909 році Володимир одружується з Іванною Цегельською, дочкою о. шамбеляна Михайла Цегельського. Вона стала надійною помічницею і порадницею в його подвижницькій праці. Висвятившись
у 1910 році, о. Володимир самовіддано, з іскрою Божою в серці,
душпастирює в Олеську (19101913), у Городку (1913-1921) і
в містечку Сасів Золочівського
району. Від 1936 року був деканом Золочівським.
Завжди і всюди о. Лиско
пильно дбав не тільки про душі,
але й про добробут та освіту
українців. Вільний від душпастирської праці час теж присвячував своїм співвітчизникам.
Читав по селах лекції, організовував читальні, засновував і керував господарськими товариствами (“Сільський господар”,
“Овочева шкілка”, “Українська
торгівля”), домагався відкриття
Отець Володимир Лиско із
українських шкіл і побудови нодружиною Іванною з Цегельських – вих громадських приміщень. А
батьки Романа Лиска
ночами о. Лиско подовгу засид-
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жувався над своїми теологічними працями, які виходили окремими
брошурами, а також їх друкували в церковних часописах. Неодноразово дописував і до народних часописів, бо надавав великої ваги
формуванню суспільно-громадської думки.
За свою діяльність о. Володимир Лиско всіляко переслідувався
польською владою, двічі був арештований. За участь у проголошенні в Городку Самостійної України в 1918 році сім місяців відбув у
таборі Домб’є, звідки чудом врятувався. Та найтяжча хресна дорога
випала отцеві за совєтської влади, коли він відмовився приєднуватися до Російської Православної церкви і застерігав від того парафіяльних священиків. Два рази його арештовували, стільки ж побував на жорстоких слідствах. Сім років відбув у таборах Мордовії.
Повернувся у 1955 році зі знищеним здоров’ям, немічний тілом, але
сильний духом. Найкраще про життя та діяльність о. Лиска можна
довідатися із його, уже згаданих раніше, споминів, що вийшли під
заголовком “Без зерна неправди”. Не раз о. Володимир згадував з
вдячністю свою матір, про неї та про її побожність розповідав дітям
і внукам.
Таким був рід о.Романа Лиска по лінії батька.

Традиції давнього священичого роду
Родовід матері о.Романа був відмінним за походженням, але таким же за глибокою побожністю. Мати о. Романа – Іванна з дому
Цегельська – походила із давнього священичого роду Цегельських.
Іванна народилася у 1888 році. Була донькою відомого галицького священика о. Михайла Цегельського (1848–1944), пароха і декана Камінки Струмилової (тепер Кам’янка Бузька) на Львівщині та
Анізії (1853–1936) з Дзеровичів.
Отець Михайло Цегельський походив із старовинного українського роду, який дав багато достойних священиків. Закінчив
юридичний факультет Львівського Йосифінського університету, але
вирішив присвятити себе священичій праці, тому закінчив ще й Духовну Семінарію. Одружився із Анізією Дзерович. В 1875 році був
висвячений на священика і призначений на працю в м.Камінку Струмилову, де й був парохом до кінця своїх днів. Пропрацював на одній
парохії майже 70 літ! Був деканом Камінецьким.
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Отець Михайло Цегельський проявив себе як надзвичайно діяльний священик, самовідданий просвітитель та активний громадський
діяч. Завдяки йому було завершено будівництво великої церкви Різдва Пресвятої Богородиці, яку освячували саме у день народження
о.Володимира Лиска, про що читаємо у його споминах. Отець Цегельський задумав і здійснив побудову величного Народного Дому в
Камінці Струмиловій.
Багато випробувань випало на його долю в роки Першої світової
війни, коли російські окупанти всіляко перешкоджали виконувати
душпастирські обов’язки, а відступаючи, забрали отця з собою як
заложника. Його завезли до Києва. Митрополит Андрей Шептицький надав йому повноваження духовної опіки над всіма греко-католиками на Східній Україні та титул Генерального вікарія України. За
подвижницьку діяльність на користь Української Католицької Церкви йому було присвоєно титул дійсного папського шамбеляна і графа
Римського.
Отець Михайло Цегельський був членом-засновником Товариства “Просвіта” та багатьох інших організацій, йому належить
ініціатива побудови пам’ятника на могилі Маркіяна Шашкевича у
с. Підлисся та перепоховання отця-поета до Львова, як заступник
А.Шептицького він брав участь у засіданнях уряду ЗУНР.
Видатними й відомими особистостями були і діти о. Михайла
Цегельського.
Син Лонгин Цегельський (1875-1950) – доктор права, видатний
публіцист і редактор, громадський і політичний діяч. Був послом до
австрійського уряду, членом Загальної Української Ради та Української Національної Ради, міністром уряду ЗУНР.
Син Ігнатій Цегельський (1886-1970), закінчивши теологію у
Львові, здобував вищу теологічну освіту в Інсбруку, у Відні захистив
докторську дисертацію. У грудні 1912 р. був висвячений на священика. Душпастирював у Стрию, в Городку, в Любіні Великому, був
катехитом у різних навчальних закладах, викладав моральне богословіє у Львівській Богословській Академії. Отець Ігнатій завжди
відзначався активною громадянською позицією і дієвим патріотизмом. В час першої Світової війни він був військовим капеланом у австрійському війську, перебував у Будапешті і Відні, мав чин капітана,
згодом його призначили військовим деканом для всіх греко-католицьких капеланів у Мадярщині. Він їздив із дипломатичними місіями
від ЗУНР до Будапешту. Після смерті батька став парохом Камінки
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та деканом, але в 1945 р. був арештований і провів в ув’язненні 10
літ. Повернувся до Львова, працював сторожем і підпільно душпастирював. Був дуже родинним, гуртував навколо себе всю родину,
ініціював укладання розлогого родоводу Цегельських.
Син о. Ігнатія Артемій Цегельський, тобто двоюрідний брат
о. Романа Лиска, теж став священиком. Він вчився на теології разом
з Романом, обоє, дуже музикальні, грали в оркестрі Богословської
академії, яким Артемій і керував. Були не лише братами, а й щирими
товаришами. Отець Артемій був репресований совєтською владою,
багато митарств переніс, та не скорився. Після ув’язнення, легально
працюючи в оркестрі Оперного театру, був відважним підпільним
греко-католицьким священиком. У дусі глибокої релігійності і українського патріотизму та вірності справі, за яку віддав життя його

Родина, яка з’їхалась до Городка на Іменини
о. Володимира Лиска в липні 1918 року.
У першому ряді сидять: Влодзя, Роман і Люба Лиски та Євген Цегельський.
У другому ряді: Юрій Цегельський (син Льонгина), Ольга Цегельська (дочка
Романа), мати дружини Анізія Цегельська з Дзеровичів (на столику – Андрій
Лиско), о. шамб. Михайло Цегельський, Стефа Кордубівна (дочка Мирона),
Лавро Цегельський (син Льонгина). Ряд третій: Клявдія Кордубівна (дочка
Мирона), о. Володимир Лиско і його дружина Іванна, Ольга Цегельська з
Дуткевичів, ироф.Мирон Кордуба і його дружина Євгенія з Цегельських, Мелянія Цегельська з Левинських і її чоловік проф. Роман Цегельський (хресний
батько Романа Лиска), Марія Цегельська і Роман Кордубенко.
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брат Роман, о. Артемій виховав своїх дітей. Зокрема, його донька
Леся Крип’якевич, яка є одним із керівників Фонду св. Володимира, немало причинилася до збирання документів для беатифікації
отця Романа Лиска.
Ще один син о.Михайла Роман Цегельський (1882-1962) був
фізиком, педагогом, доцентом і завідувачем кафедри фізики Львівського педагогічного інституту.
Старша сестра Іванни Цегельської, матері о.Романа Лиска – Євгенія (1879-1973), учителька і активна діячка жіночих товариств,
була замужем за відомим істориком Мироном Кордубою (18761947), а молодша сестра Марія – за отцем Володимиром Кармазином, деканом Поморянським.

Страдницька доля матері
Сама ж Іванна-Анізія Цегельська-Лиско, мати о.Романа Лиска,
є зразком ідеальної дружини галицького священика та достойної матері, талановитої, освіченої і водночас скромної, жертовної.
Красуня Іванна з ранніх літ відзначалася великими і різносторонніми здібностями та лагідною і мрійливою вдачею. Вона отримала ґрунтовну освіту, чудово грала на фортепіано, володіла чотирма
іноземними (а згодом ще й російською) мовами. Вчительки-німки з
елітного пансіонату у Вайсвассер на Моравії пророкували їй славу
малярки, а викладачі української вчительської семінарії у Львові відзначали її літературні здібності і радили братись до письменницької
праці.
Та доля розпорядилась інакше. Двадцятирічна Іванна виходить
заміж за молодого теолога Володимира Лиска і стає вірною дружиною священика та надійною помічницею в його діяльності як
громадського діяча і просвітителя. Вона брала активну участь у
різних громадських організаціях, особливо багато праці вклала в
організацію побудови пам’ятника Маркіянові Шашкевичу на Підлисецькій горі, бо була заступником голови Комітету по будові цього
пам’ятника. Часто приходилось їй працювати тимчасовою вчителькою, бо о.Володимир Лиско, приходячи на парохію в місцевість, де
не було української школи (як це мало місце в Городку і в Сасові),
в першу чергу брався за заснування приватної української школи і
поки спроваджував учителів, дітей навчала його дружина. У Сасові
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Іванна Лиско очолила Союз Українок, який постав там з ініціативи
о.Володимира.
Іванна Лиско користувалась великим авторитетом у парафіянок,
до неї йшли за порадою у всіх своїх клопотах і сумнівах, всім вміла
допомогти, не раз слова “Так сказала їмость Янця” ставали остаточним і беззаперечним арґументом у вирішенні конфліктів і непорозумінь.
Ця глибокоінтеліґентна і надзвичайно скромна жінка народила і
виховала семеро дітей – двох дочок і п’ятьох синів. Всі – гарні, здібні, працьовиті і доброзичливі до людей. Дивилась на них – і раділо
материнське серце, забувались недоспані ночі, тяжкі пережиття двох
воєн, переслідування священичої родини польською владою через
чітку національно-патріотичну позицію всіх членів сім’ї... Діти – це
було її велике щастя. Але це – і її пекучий біль.
Бо коли після війни прийшла “переможна” совєтська влада і кровавою рукою почала насаджувати в Галичині свої “порядки” і свою
“культуру”, ці діти, виховані в традиціях патріотизму і справедливості, не могли миритися з несправедливістю і безчинствами. І почорніла доля матері...
Після арешту о.Володимира Лиска були заарештовані і їхні сини
– о.Роман і Юрій. Ще трьох синів – Маркіяна, Олександра-Андрія і
Михайла – закрутила круговерть війни, і зникли вони з материнського ока, довгими роками не знала вона, чи живі вони, і лише гаряче
молилась Богові, щоб вберіг їх. Згодом стражденна мати довідалась,
що Маркіян загинув у бою з енкаведистами, а Андрій і Михайло вижили і опинилися в діаспорі. Вже не довелось їй зустрітися з ними.
Зрідка приходили вістки, що, живучи один у Сполучених Штатах, а
другий в Канаді, зайняли вони гідне становище в суспільстві та були
активними у громадському житті української діаспори.
Іванну Лиско, цю страдницю матір і дружину, після арешту
о.Володимира Лиска викинули з приміщення плебанії просто на вулицю. На щастя, найстарша дочка Володимира, змінивши місце проживання і прізвище (оскільки вийшла заміж), уникла репресій. Жила
у Львові і вчителювала. При ній і знайшла притулок мати. І хоч жила
ця сім’я в злиденній трущобі, ніколи не нарікали на долю.
Друга дочка Люба виїхала на захід, і тривалий час мати не мала
з нею контакту.
З великою гідністю і святою терпеливістю несла свій хрест Іванна Лиско. Можна подивляти, як вміла тамувати свій душевний біль,
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звідки черпала сили ця тендітна жінка, коли носила, а потім висилала передачі чоловікові та синові, коли роками розшукувала сина
Романа чи хоч правдивої інформації про його смерть і місце поховання. Їй повідомили, що син помер від хвороби серця. Її син, якому
було тридцять п’ять літ і який ніколи нічим не хворів!.. Сказали про
смерть, але навіть не потрудились подати правдоподібну дату смерті, адже ще кілька місяців після офіційно названої дати смерті в’язні
бачили його в тюрмі, тяжко скатованого, але живого. Довго оббивала мати пороги тюремного і прокурорського начальства, але більше нічого не довідалась. Через роки прийшла офіційна реабілітація
о.Романа Лиска, але від цього не стало легше серцю матері.
Ця жінка ніколи не дбала про себе, про свій відпочинок, своє
призначення бачила у турботах про ближніх. Найбільше дбала, щоб
діти і внуки росли достойними людьми, корисними Богу й людям.
І вчила цього насамперед своїм прикладом, своєю безкорисливою
любов’ю.
Довго служило ближнім це добре серце, та вичерпались його
можливості, наступив інфаркт, і лікарі признались у своєму безсиллі. Забираючи до себе цю гарну душу, Бог дарував їй ласку висповідатись і запричащатись. І здійснено це було через нашого митрополита Володимира Стернюка. У той час, в 1965 році, о.В.Стернюк
працював фельдшером на “швидкій допомозі”, приїхав за викликом
у складі кардіологічної бригади, побачив, що стан хворої критичний,
і, ледь закінчивши своє чергування, поспішив до хворої, яку добре
знав і дуже шанував, із Святими Тайнами. Це була велика втіха для
вмираючої. Спокійно відходила з цього світу Іванна Лиско, та все ж
в останні хвилини кликала синів своїх Романа і Маркіяна, про обставини смерті яких і місце поховання так і не довідалась. Знала лише,
що загинули за благородну ідею – за свободу України.
Ось така доля матері о.Романа Лиска, однієї із славних українських їмостей-матерів, яких теж мусимо пам’ятати і духовні традиції
яких мусимо продовжувати, коли хочемо здобути для себе і своїх
дітей щасливе майбуття.
Далі, вникнувши у трагічну долю о.Романа Лиска, ми зможемо
глибше відчути повноту материнського болю Іванни Лиско.
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Сестри і брати
Розповівши про родове коріння та батьків о.Романа Лиска, ще
докладніше назвемо його сестер і братів. Старшими від нього були
дві сестри, молодшими – четверо братів.
Всі вони при хрещенні отримали другим або третім ім’ям ім’я Марія,
що свідчить про особливе набоженство родичів до Матері Божої.
Найстарша – Володимира-Марія Лиско-Купчик (1911–1976),
єдина з родини, що жила в Україні, уникла репресій, вчителювала у
Львові і була опорою та розрадою усій репресованій родині. Докладно про неї як видатну українську вчительку можна прочитати у книзі
Лідії Купчик “Світло Вчительки”, що вийшла у видавництві “Духовна вісь” у 2002 році. Залишила доньку Лідію і трьох внуків.
Друга сестра – Любов-Олена-Марія Лиско-Лешньовська
(1912–2007) була дружиною судді Зенона Лешньовського, який не
ризикнув віддатися під совєтську владу, вони із малим синочком
еміґрували до Америки, де народилася ще доня. Працюючи там
звичайною робітницею на трикотажній фабриці, Люба постійно
матеріально допомагала батькам та всій родині в Україні. Її можна
вважати взірцем родинності, християнської любові і самопожертви.
Залишила сина Олега, доньку Іванну і двох внуків.
Брат Маркіян-Марія Лиско (1920–1945?). Був студентом
Львівської політехніки. Покинувши науку, вступив до Української
Дивізії, звідки перейшов до лав УПА. Поліг у бою з кагебістами на
Радехівщині.
Брат Олександр-Андрій-Марія Лиско (1916–1991) вчився у
Празькій політехніці, яку закінчив у 1945 році, отримавши диплом
інженера будови залізниць. Паралельно студіював історію України
в Українському Вільному Університеті під проводом проф. Дмитра
Дорошенка. Після закінчення війни в Україну не повертався, а виїхав до США, де працював інженером і одночасно викладав історію
України в “Рідній школі”. На чужині плідно працював на суспільногромадській ниві, зокрема, був головою українсько-американської
громади, зініціював першу в Америці українську радіопрограму. Також був головою релігійного товариства “Свята Софія”, секретарем
Патріархального Товариства, Парафіяльної Ради тощо. Про успадковану Олександром-Андрієм Лиском відданість Богові, Церкві та
Україні свідчить те, що перед смертю в далекому Денвері (США) він
заповів 20 тисяч доларів Львівській Духовній Семінарії.
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Брат Михайло-Йосафат-Марія Лиско, 1922 р.н., – почав студіювати медицину, але покинув навчання і вступив до Української
Дивізії. Воював, пережив американський полон та емігрував до Канади, де мешкає до сьогодні.
Наймолодший брат Юрій-Марія Лиско (1930–1998), скінчивши
школу, вступив до Інституту фізкультури, але після двох семестрів
був заарештований і на цілих сім років засланий у воркутинські табори. Після звільнення мешкав у Винниках біля Львова, працював
інженером-електриком. Помер у 1998 році. Залишив троє дітей,
п’ятьох внуків.
Можна лише уявити, як би могла розростися ця священича родина Лисків, якби цьому не перешкодила аморальна державна система
войовничого атеїзму та різкого антиукраїнства. Дякувати Богові, що
пануванню зла прийшов кінець та з’явилася реальна надія на зародження міцних християнських родин, які б стали надійною підвалиною справедливої християнської держави.
Пам’ятаймо, що найважливішим чинником, який визначає як
долі, так і вартість родин, є дотримання заповідей Божих та щира
молитва.

Роман-Іларіон-Марія
Лиско (1914-1949 ?)

Олександр-Андрій-Марія
Лиско (1916-1991)

Діти о. Володимира й Іванни Лисків

Юрій-Марія Лиско
(1930 - 1998)

Маркіян-Марія Лиско
(1920-1945 ?)
Михайло-ЙосафатМарія Лиско, 1922 р.н.
Володимира-Марія
Лиско-Купчик ( 1911-1976)
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Любов-Олена-Марія ЛискоЛешньовська (1912-2007)
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ЖИТТЯ Й ДІЯЛЬНІСТЬ о. РОМАНА ЛИСКА
Дещо про дитячі й юнацькі роки Романа Лиска
Народився Роман Лиско 14 серпня 1914 року в м. Городку.
Тут мусимо дещо уточнити дату його народження. В родинній
пам’яті живе дата 14 серпня. І так з подачі родини друкувалося у
багатьох статтях і книгах. Проте у свідоцтвах його, які зберігаються
в родинному архіві, вказано дату 18 серпня. Дивлячись у “Свідоцтво
уродин і хрещення”, бачимо, що у графі “Рік, місяць і день уродин,
хрещення і миропомазаня” є лише одна дата – 18.VІІІ.1914. Тому
логічно припустити, що народжена 14.VІІІ. дитина була охрещена
18.VІІІ.
Отримав при хрещенні три імена: Роман–Іларіон–Марія. Даючи
ім’я Марія всім своїм дітям (як дочкам, так і синам), побожні Романові батьки поручали своїх дітей опіці Матері Божої. І все життя
(та й смерть) Романа Лиска пройшли під знаменням Пресвятої Богородиці. Хресними батьками його були брат матері доктор Роман
Цегельський і сестра батька Теофіля Осташевська.
Мало маємо відомостей про дитинство майбутнього священикамученика. Зі слів старшої сестри Володимири, яка була по духу дуже
близькою до нього, пам’ятаємо, що був Роман дитиною спокійною,
слухняною, ласкавою. Тому не збереглося в родинних переказах нічого про різні хлоп’ячі витівки, як це мало місце у розповідях про
його братчиків. Є спогад Юрія Цегельського, що в дитинстві Романа
кликали Іко (“Заґа роду Цегельських і розповідь про Камінку Струмилову “, стор. 504). Найбільше запам’яталося, що тяжів він завжди
до книжок і пісень, особливо любив книги і пісні про козаччину. Був
дуже музикальний і співучий. Згодом майстерно грав на скрипці.
Змалку вихований у глибокому патріотичному дусі, назавжди
зберіг активну громадянську поставу.
У 1920-1926 рр. навчався в 4-класовій польській школі з шестирічним навчанням у містечку Сасові. У ті часи офіційно діяла така
система шкіл, що у чотирирічній школі учні могли продовжувати
навчання ще і п’ятий, і шостий рік. Збереглося лише одне свідоцтво
Романа з цієї школи – за ІV рік навчання (1923/1924), у якому бачимо
оцінки “дуже добре” і “добре”, а на звороті свідоцтва напис гласить,
що Роман Лиско “здольни” навчатися на 5 році 4-класової школи.
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Роман Лиско в дитинстві, 1917 р.

Роман –
школяр,
1923 р.

Роман Лиско в дитинстві, 1918 р.

Роман Лиско
після матури,
1932 р.

Львівська державна гімназія з українською мовою навчання, 1925 р.
Роман Лиско – крайній справа

19

Також збереглося одне свідоцтво з Львівської гімназії за 1926/1927
рік. З державної гімназії з “руською” мовою викладання у Львові.
Написане воно, проте, лише польською мовою. Тип гімназії на них
визначено як “давньокласична”.
Проте знаємо, що у 1932 році Роман Лиско закінчив гімназію
в Камінці Струмиловій. Можемо припускати, що батькам задорого було утримувати Романа у Львові і його дали мешкати до дідуся
о.Михайла Цегельського, пароха Камінки Струмилової, де Роман і
навчався в гімназії.
Його двоюрідний брат Юрій Цегельський, син Лонгина Цегельського, у своїй монументальній праці “Заґа роду Цегельських і розповідь про Камінку Струмилову” (1992) розповідає, що навчаючись у
гімназії в Камінці Струмиловій і мешкаючи у свого дідуся о. Михайла Цегельського, Роман Лиско був завзятим пластуном, належав до
тайного Пласту, в якому пластунами були учні камінецької гімназії
(стор. 504). У цій же праці Юрій Цегельський вияснює, як існували
український Пласт і польські “гарцежі” і чому український Пласт у
Камінці не був легальним, “навіть у той час, як Пласт в Галичині ще
існував легально” (стор.123). Юрій Цегельський разом із гуртом учнів камінецької гімназії створили таємний гурток Пласту “Лис”, членом якого, і навіть в певному часі провідником, був Роман Лиско.
В 1932 році Роман здав матуру (тобто іспити зрілості) в Камінецькій гімназії.

Отож 1932 року Роман Лиско поступив до Львівської Богословської Академії. Тут яскраво виявились його непересічні здібності, енергія, талант до наукової праці. Будучи теологом, друкував
свої реферати і розвідки в церковно-суспільному часописі “Нива”,
був секретарем професора М.Чубатого на кафедрі історії Церкви.
Романовий однокурсник о.Степан Харина незадовго перед смертю
згадував, що Роман Лиско був першим учнем серед однокурсників
і улюбленцем о.ректора Йосифа Сліпого. А о.Роман Дурбак, репресований священик-поет, захоплено оповідав, що о. Роман Лиско мав
неабиякий поетичний хист, особливо згадувалась отцеві Дурбакові
Романова віршована поема про Богоматір, яку наразі не віднайдено.
Зате маємо його велику ґрунтовну теологічну розвідку “Слава Пресвятій Богородиці у наших богослуженнях”, яка в 1935 р. з номера в
номер публікувалася в часописі “Нива”. Розповідь про цю працю й
уривки з неї подано в окремому розділі цього збірника. У тій ґрунтовній праці на високому богословському рівні автор досліджує, в
який спосіб наша східна Церква величає Пресвяту Богородицю.
Попри наукові зацікавлення Роман Лиско найбільше тяжів до
безпосередньої праці з людьми, особливо з молоддю. У час вакацій
працював із Марійським Товариством на парохії свого батька, який

Навчання в Богословській академії
Закінчивши гімназію в Камінці Струмиловій, Роман Лиско відразу вступив до Львівської Богословської Академії. Нагадаємо, що у
жовтні 1929 року стараннями ректора Львівської греко-католицької
Семінарії о.Йосифа Сліпого і з благословення митрополита Андрея
постав у Львові цей новий вищий духовний заклад із новими статутами і новою програмою. Офіційна назва закладу – “Греко-католицька Богословська академія у Львові”. Навчання в академії тривало 5
років (2 роки філософії і 3 роки богослов’я). Предмети викладалися
українською і латинською мовами. Семінаристи, що вступили в 1929
році на перший курс Львівської Духовної Семінарії, стали студентами Богословської Академії, всі інші курси продовжували навчання
згідно з програмою Семінарії.
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Оркестр Львівської Богословської Академії.
Роман Лиско – в задньому ряді другий справа
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на той час був парохом містечка Сасів на Золочівщині та деканом
Золочівським. Керував хором, виголошував лекції та реферати, організовував аматорські вистави тощо. Сасівські жінки, які були тоді
юними членками Марійської Дружини дотепер пам’ятають піснеспіви Воскресної Утрені, які розучив з ними Роман Лиско.
Отримавши від Господа неабиякі музичні здібності (як і більшість членів родини Лисків), Роман Лиско завжди був охочий до
співу й музикування на скрипці й фортепіано, співав в академічному
хорі і грав в симфонічному оркестрі Богословської академії, яким
керував його тіточний брат Артемій Цегельський, теж студент Богословської академії.
Зберігся великий і цікавий документ, що має вигляд імпозантної
грамоти, виданий 8 червня 1939 року, яким “ректор і декани професорського збору теольогічного і філософського виділів потверджують” його навчання і успішність. З цього документу, написаного
латинською і українською мовами, бачимо, які предмети вивчалися
і які професори їх викладали (бачимо їх власноручні підписи) та як
вони оцінювали знання Р.Лиска.
Найвищою оцінкою було “відзначаюче”, і саме їх найбільше у
Романа Лиска. З розповідей однокурсників (Степан Харина, Роман
Дурбак) знаємо, що Р. Лиско вважався першим за успішністю на
своєму курсі. Також знаємо, що найстрогішим професором був сам
отець-ректор Йосип Сліпий, і в нього, щоб дістати найвищу оцінку,
треба було здавати іспити виключно на латинській мові, на що відважилися лише Роман Лиско і Степан Харина.
Згадане свідоцтво про навчання в Богословській Академії містить багато інформації, яка здатна дати уявлення, що вивчали студенти цього закладу та які професори викладали там. Тому зупинимось трохи більше на цьому документі.
Насамперед вражає широта освітніх предметів. Поряд із численними богословськими дисциплінами бачимо багато загальноосвітніх дисциплін. Серед них: логіка, психологія, педагогіка, критика,
онтологія, космологія, археологія, антропологія, принципи соціології, методика наукової праці, історія філософії, історія Вселенської
і Української Церков, історія мистецтва, історія музики, етика, суспільне питання, гігієна, гімнастичні вправи, перша поміч в наглих
випадках, а також мови – церковно-слов’янська, грецька, єврейська.
Нагадаємо, що мови польську, німецьку й латинську студенти знали
вже після гімназії.
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Отож можемо собі уявити, наскільки освіченими й ерудованими
були галицькі священики довоєнного періоду. До цього згадаймо ще
патріотичну позицію більшості священиків і діяльну громадянську
позицію кращих представників священства. Адже вони не обмежувалися лише своїми священичими обов’язками, а дбали про підняття
свідомості українців, різносторонньо просвіщали народ, розвивали
культуру, вчили господарювати згідно з поступом тогочасних знань
і новими методами. Галицькі греко-католицькі священики були оберегами українського народу в умовах австро-угорської і польської
держав, а священичі діти ставали попереду в обороні прав українців.
Тому-то новий совєтський окупант так жорстоко розправлявся з Греко-Католицькою Церквою.
Але повернемося ще до свідоцтва Романа Лиска з Богословської
Академії. Тут бачимо імена й автографи багатьох відомих професорів, пам’ять про яких живе і досі. З обов’язку вічної пам’яті перечислимо поіменно тих, хто навчав Романа Лиска. Отці-професори:
Йосиф Сліпий, Тит Мишковський, Микола Конрад, Ярослав Левицький, Степан Рудь, Юліян Дзерович, Василь Лаба, Степан Сампара,
Леонід Лужницький, Богдан Липський, Іван Чорняк, Андрій Іщак,
Лев Глинка, Володимир Максимець. Світські професори: Микола
Чубатий, Костянтин Чехович, Ярослав Пастернак, Іван Бабій, Володимир Залозецький, Мирон Вахнянин, Олександр Надрага, Юрій
Полянський, Павло Зимак, Борис Кудрик.
Знаменно, що серед професорів блаженного священомученика
Романа Лиска є двоє із сонму беатифікованих українських мучеників – о. Микола Конрад і о.Андрій Іщак. Студент і його вчителі стали
поруч у своєму мучеництві.
Отець-доктор Микола Конрад у 65-річному віці загинув 26 червня 1941 року від рук совєтських енкавеесівців біля села Страдч.
Отець у священичому вбранні разом із дяком Володимиром Приймою поверталися після сповіді хворої жінки і натрапили на загін
злобних енкавеесівців, які схопили їх, затягнули в ліс і там по-звірячому замордували.
Цього ж трагічного дня 26 червня 1941 року, коли рештки совєтських частин відступали перед німцями, загинув і отець-доктор Андрій Іщак. Його теж схопили люті нелюди, у селі Сихові біля Львова,
затягнули в ліс і там закололи багнетами. Було отцеві 54 роки.
Отак виявлявся сумнозвісний войовничий атеїзм. І суть наших
“визволителів”...
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Роман Лиско з сестрами й братами
(Маркіян, Люба, Роман, Влодзя і Михась Лиски)

о. Володимир Лиско і теолог Роман Лиско із дітьми с. Сасів
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Одруження
У 1938 р. Роман Лиско закінчив теологію і одружився з Неонілею
Гуньовською, дочкою о. Матвія Гуньовського, пароха с. Махнівці на
Золочівщині, та Олени з дому Гапій.
Роман Лиско і Неля Гуньовська познайомилися в містечку Поморяни на Золочівщині. Роман приїхав до своєї тети Марії Кармазин, яка була дружиною пароха Поморян, а Неля проводила вакації
в батьків у с.Махнівці, коло Поморян. В той час до Поморян приїхав
театр під керівництвом режисера Блавацького і ставив відому п’єсу
Сенкевича “Quo vadis?” Неля з родичами, приїхавши до Поморян
задля театру, вступила, як звичайно бувало, до мешкання Кармазинів
Неля Лиско, 1922 р.н. –
дружина о. Романа

Весільна знимка Романа Лиска й Нелі Гуньовської, 1938 р.
В першому ряді, зліва направо: (дещо зрізаний) Михась Лиско, панна Галій,
Влодзя Лиско, Леся Гуньовська, Віра Кармазин, невідома, Маркіян Лиско,
невідома, Маруся Гуньовська;
В другому ряді: о. Володимир Лиско, Олена Гуньовська, о. Юліян Дзерович,
Неля і Роман, Іванна Лиско, о. Матвій Гуньовськмй;
В третьому ряді: Люба Лиско, їмость з с. Коропця, Теофіля Осташевська,
Марія Кармазин, священик із с. Коропця, о. Рицар з с. Рикова, о. Й.Осташевський, Ліля Мриц-Шав’як, о. В.Кармазин;
Зверху в четвертому ряді: Артемій Цегельський, Михась Цегельський, Роман
Мриц і заслонений Влодко Осташевський.
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Леся Гуньовська, сестра Нелі,
1921 р.н., фармацевт за фахом, член
ОУН, з 1946 року перебувала в підпіллі,
в лавах УПА. За нею наполегливо шукали
енкаведисти, про неї допитували
о. Романа Лиска. Доля її невідома.

і там познайомилася з Романом. Разом пішли до театру і з того часу
підтримували знайомство.
Влітку Роман Лиско закінчив теологічні студії. І в тому ж 1938
році, третього листопада відбувся їхній шлюб, який давав в парохіяльній церкві с.Махновець, де парохом був батько Нелі, отець
Юліян Дзерович. Він доводився Романові родичем по матері.
Цікавим і повчальним є той факт, що їхнє весілля, на якому було
багато священиків, відбувалося без алкогольних напитків. В той час
передові інтелігенти пропагували боротьбу з алкоголем і самі подавали приклад тверезого, здорового й духовного життя.
Одружившись, Роман готувався до висвячення…
Жив переважно в домі тестя, але й багато часу проводив у Сасові. В обох селах провадив активну працю з молоддю, релігійну і
суспільну. У Махнівцях він зорганізував молодь на спортивні заходи
і вчив її релігійних пісень, згодом сформував і вів хор. Також в селі
свого батька, точніше в містечку Сасові, вів церковний хор і багато
працював з молоддю, яка щиро горнулася до нього.
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Вчителювання
Та наступив час большевицької окупації (перших совітів, як
кажуть у народі), Митрополит Андрей відклав заплановане висвячення Романа і порадив деякий час поучителювати. Видно, великий
Митрополит добре здавав собі справу, як ставляться до священства
большевики зі своїм “войовничим атеїзмом”, і прагнув оберегти молодих теологів. Отож Роман Лиско став учителем.
Почав вчителювати Роман Лиско в недалекому селі, що належало
до парохії його батька, в селі Побочі Олеського району. Був вчителем
і завідувачем початкової школи, а його дружина Неоніля теж працювала вчителькою в цій маленькій чотирикласовій школі. Там народився їхній старший син Олександр. Потім вони переїхали в село Колтів
Олеського району, де була семирічна школа, в якій також працювали
вчителями до приходу в червні 1941 року німців. З притаманною йому
старанністю Роман Лиско докладав усіх зусиль, щоб якнайкраще навчити дітей української мови, математики, історії і біології.

Висвячення
28 серпня 1941 року, в день Успення Пресвятої Богородиці, Роман
Лиско був рукоположений Митрополитом на священика. У празник
Пресвятої Богородиці і з присутністю Її образу в серці постав новий
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священик, якому судилося стати мучеником за віру, за свій обряд.
Священик, усе життя якого пройшло під знаменням Матері Божої.
З напису на пам’ятному образочку на спомин прийнятого священства, бачимо, що свячення (очевидно, дияконські й священичі)
відбувалися 18, 22 і 28 серпня 1941 р., а першу св. Службу Божу
відправив 7 вересня 1941 року. Цитата, яку обрав собі для образочка
молодий священик, гласить:
“О, Мати Божа, Мати єдина,
До Тебе лине вся Україна.
Тобі у жертву серця складає,
О кращу долю Тебе благає.
(Церковна пісня)

Душпастирство
Відразу після висвячення о.Роман Лиско був призначений “завідателем парохії” (так тоді називалася посада настоятеля церкви, не
пароха) с. Колтів Оліївського деканату. Велике враження зробило на
дітей села те, що їхній улюблений учитель став їхнім священиком,
дотепер зворушено розповідають про це. Молодий священик особливо дбав про дітей, збирав їх як у церкві, так і в себе вдома на приходстві, вчив співати. Особливо імпонувало дітям те, що отець чудово грав на фортеп’яно та скрипці. Маючи вроджений, успадкований
педагогічний хист (адже мати його Іванна Цегельська-Лиско мала
ґрунтовну педагогічну освіту і певний час вчителювала), о.Роман давав дітям добрі пісенно-музичні вміння та шліфував у їхніх душах
глибоку духовність.
Отець Роман Лиско був великим пропагатором церковних Богослужень і широко залучав до них молодь. Так дотепер колишні його парафіяни, які тоді ще були дуже молоді, згадують, що отець так навчив їх
співати Воскресну Утреню, що вся округа їх подивляла. Їх запрошували співати і в інші церкви і всі говорили, що ніхто більше не вміє так
співати. А вони з гордістю казали: “Бо нас вчив отець Роман Лиско, і
ми по нотах то все співаєм”. І це пам’ятається понад пів століття!
У 1944 році село Колтів опинилося в центрі запеклих воєнних
дій, які назвали Колтівським котлом. Тривало жахливе бомбардування. Коли біля приходства впало аж три бомби, з різних боків від
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Історичні віхи совєтської розправи
над Українською Церквою

о. Роман Лиско з молоддю села Белзець (тепер Гончарівка)
Золочівського р-ну, 1946 р.

будинку, о. Роман з родиною, як і більшість односельців, виїхав із
Колтова. Зупинилися в селі Белзці.
Незабаром о. Лиско був призначений парохом с.Белзець Золочівського району, де пробув до 1948 року. Почав активну душпастирську й громадську роботу, особливо багато працював з молоддю
села, згуртував навколо себе всю молодь, дбав про їх духовне й національне виховання. Збереглася унікальна знимка з тих часів, де
о.Роман сидить в оточенні сорока п’яти хлопців села Белзець (тепер
Гончарівка), а перед ними – ікона Божої Матері Неустанної помочі.
Тепер знаємо, що багато із цих юнаків були активними учасниками
національно-визвольних змагань.
І саме в селі Белзець почалася хресна дорога о. Романа Лиска
– складова великого мартирологу Української Церкви. Тож перед
описом хресного шляху отця Лиска заглибімося в історичні події,
що спричинили його.
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У весняні дні 1945 року, коли в Європі закінчувалася Друга Світова війна і людство спрагло очікувало миру, в Україні почалась жорстока війна проти Української Греко-Католицької Церкви.
Сталінський режим, ціною величезних людських жертв перемігши гітлерівську Німеччину, зосередив свою увагу на придушенні вільного духу, який віками не покидав український народ. При
цьому гостру боротьбу спрямував на Українську Греко-Католицьку
Церкву, яка була основною Церквою в Галичині, яка зберегла українську націю в умовах австро-угорської та польської окупацій і
мала найвищий авторитет в тодішньому галицькому суспільстві. Українська Греко-Католицька Церква, фактично, визначала всі сторони українського духовного, культурного, політичного та суспільного життя нашого народу. Отож, для здійснення своїх антилюдських
задумів сталінському режиму важливо було ліквідувати цю Церкву.
Виник план підпорядкувати її Російській Православній Церкві, яка
вже була цілком послушна тоталітарній комуністичній системі. Це
й було здійснено псевдособором 8 березня 1946 року, який проголосив з’єднання Української Греко-Католицької Церкви з Російською
Православною Церквою. Але цьому передували жорстокі репресії й
брутальні безчинства репресивного державного апарату.
Тепер вже відомо із конкретних документів, що план ліквідації
УГКЦ був задуманий ще 1943 року в Москві Сталіним і розроблений
полковником держбезпеки Г.Карповим.
А почав він здійснюватися навесні 1945 року, коли вже не стало
Митрополита Андрея Шептицького, який мав надзвичайний авторитет у всьому християнському світі і впливу якого побоювались навіть
затяті безбожники. Вважаючи після смерті Митрополита Українську
Церкву ослабленою, совєтська влада почала свій наступ.
Поступово чорні хмари згущувалися над Галичиною… Особливо зловіщою стала стаття Володимира Росовича (псевдонім Ярослава Галана) “З хрестом чи з ножем?”, яка появилася у львівській
газеті “Вільна Україна” 8 квітня 1945 року. Це вже був відверто войовничий випад, величезний злобний пасквіль, спрямований проти
Української Греко-Католицької Церкви та її діячів.
Стаття складалася з дванадцяти частин з претензійними заголовками (“Тіні забутих предків”, “Буря”, “В терновому вінку”, “Інтер-
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меццо”, “Чистилище”, “Рай”, “Пекло” тощо) і була насичена емоційними епітетами, які яскраво свідчать про вкрай негативне ставлення
автора до Греко-Католицької Церкви.
Це був, мабуть, перший такий привселюдний, злобно-образливий
випад проти Митрополита Андрея Шептицького, якого український
народ вважав своїм великим духовним провідником. Автор стверджував, що “багато уніатських церков стають кузнями антирадянських провокацій”, звинувачував Митрополита та УГКЦ у антинародній позиції, співпраці з гітлерівськими окупантами та із загонами
УПА. При цьому він не вагався в живі очі сучасників і свідків національно-визвольної боротьби українців заявляти, що загони УПА “з
небувалим в історії людства озвірінням і садизмом ріжуть цілі села,
не дають пощади навіть немовлятам”, блюзнірствуючи при цьому
про “кров на руках деяких уніатських священників”.
У статті згадується ряд священиків УГКЦ. Як приклад “ганебної
ролі” священиків, повідомляється, що “син колишнього екзарха уніатської церкви в Києві священик Гнат Цегельський (до речі, це рідний
вуйко о.Романа Лиска – авт.) з м.Кам’янка-Бузька, постачавши німців
гарматним м’ясом своїх парафіян, виступив перед своїми жертвами з
промовою і на прощання вручив їм... прапор, збережений його батьком іще з часів короткотривалого панування Скоропадського”.
“Потворним видовищем” названо призначення Митрополитом Шептицьким капеланів для української дивізії о.В.Лаби,
о.Й.Карпінського, о.Д.Ковалюка та ін. Священик Йосиф Годунько,
взагалі, трактується як “гітлерівський агент”.
Після широкого викладу таких наклепів автор пише: “Можна
було чекати, що нинішні керівники уніатської церкви виявлять мінімальне, принаймні, бажання змити свої важкі провини перед народом і хоч би тепер підуть слідами православних священиків, які в
більшості показали себе відданими синами своєї Вітчизни, мобілізуючи вірних на священну боротьбу з німецькими загарбниками, жертвенно допомагаючи Червоній армії”. А далі дає “хроніку останніх
тижнів” про те, як у різних селах священики УГКЦ співпрацюють з
“бандитами” (тобто українськими націоналістами).
На закінчення стверджується, що “не можна спокійно дивитись
на те, коли служителі уніатської церкви використовують цю свободу
віросповідань для того, щоб проводити злочинну діяльність проти
українського народу на користь фашистської Німеччини”. Доки вони
будуть “творити своє чорне протинародне діло?” – риторично запи-
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тує автор і тут же впевнено заявляє: “Ця машкара буде зірвана. Наш
народ обдурити не можна”.
10 квітня ця стаття була опублікована у київській газеті “Радянська Україна” (орган ЦК КП(б)У, Верховної Ради і Ради народних комісарів УРСР). Потім вона вийшла окремою брошурою тиражем 20
тис. екземплярів. Проводилось обговорення її на різних зборах трудових колективів. Це була нечувано брехлива акція проти Української Гpеко-Католицької Церкви.
Статтю Я.Галана можна вважати офіційним оголошенням війни
проти УГКЦ.
І як з чорної хмари вдаряє грім, так на Українську Греко-Католицьку Церкву посипалися удари.
Першим ударом по Церкві був арешт у Львові 11 квітня 1945
року католицьких владик на чолі з Митрополитом Йосифом Сліпим
та інших осіб з церковної верхівки. Про це виконавці з НКГБ зараз
же повідомили в ЦК ВКП(б)У Зленкові: “По Львову і області було
заарештовано 33 чоловіки – з них 1 митрополит, 2 єпископи (це Никита Будка і Микола Чарнецький – авт.), 20 священиків; оунівців,
які мали тісний зв’язок з духовенством – 4 особи”1. Це називалось
“операція по вилученню антирадянського духовенства та церковного
активу Греко-Католицької Церкви по м.Львову та області”. Одночасно були “вилучені” епископи Григорій Хомишин і Йоан Лятишевський у Станиславові.
Другий удар було зроблено 14 квітня 1945 року, коли удосвіта
була оточена Духовна Семінарія у Львові. Деякі отці-наставники і теологи були арештовані, а решту всіх “осіб призовного віку” (як було
сказано у рапорті) відправлено під конвоєм у військомат для призову
на військову службу. Це понад сто п’ятдесят юнаків, які мріяли стати
душпастирями, щоб служити Богові та людям! Так було зліквідовано
Львівську Богословську Академію – найвищу українську цитадель
духовності.
Та даремно шукати повідомлень про ці події у тодішніх газетах.
Ні у львівській “Вільній Україні”, ні у київській “Радянській Україні”
про це нема ані згадки. Цікавим і якось зловісно символічним є те,
що 11.04.1945 року у “Вільній Україні” було коротке повідомлення
“Розмова тов. Сталіна з Патріархом Московським і всія Русі Олек1

Державний архів Львівської області, ф.3, оп.1, спр.212
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сієм”. Повідомлялось, що відбулась вона 10.04.45 у присутності двох
православних священнослужителів і тов.Молотова. Але, про що йшлося, не повідомляється. Можемо лише здогадуватися, про що могла
радитися така компанія!
Далі почався наступ на священиків Української Греко-Католицької Церкви, особливо на її отців-деканів. Цей наступ уже не здійснювався блискавично, зате наполегливо і дуже жорстоко. Партійні
можновладці вже збагнули значення авторитету отців-деканів для
католицького духовенства і хотіли використати цей беззаперечний
авторитет і вплив на підлегле священство у своєму злочинному
плані насильницької заміни УГКЦ послушною комуністичній системі Російською Православною Церквою. Автори і виконавці цього
плану здавали собі справу, що це буде нелегко, тож підготували і застосовували всі можливі й неможливі, нечувані, методи.
І ось літо та осінь 1945 року ознаменувалися жахливим тиском
на галицьких отців-деканів. Репресивні органи скрупульозно “опрацьовували” особу кожного декана та містодекана2. Початково їх не
хотіли арештовувати, їм відводили особливу роль у “наверненні” на
православ’я українського священства.
Офіційно це мало бути функцією утвореної 28 травня 1945
року так званої “Ініціативної групи по возз’єднанню греко-католицької церкви з православною церквою”. Основною суттю цього
“возз’єднання” був перехід галицького духовенства під юрисдикцію
Московського патріархату.
До речі, варто підкреслити, що до трійки священиків, які створили цю групу, не ввійшов не лише ні один єпископ. але й ні один
отець-декан. Малоймовірно, що їм цього не пропонували (і то інтенсивно!). Скоріше, це свідчить, що отці-декани були свідомі своєї
більшої відповідальності не лише за свої вчинки, а й за той приклад,
який подадуть підлеглим.
Отож у зверненні “Ініціативної групи”, яке називалося “До всечесного греко-католицького духовенства в західних областях України” (28 травня 1945) писалось:
“Просимо Всечесних отців Деканів скликати духовенство на
наради в цій преважній справі та прочитати їм це наше письмо.
Наші однодумці священики повинні якнайскоріше вступити в члени “Ініціативної групи” у своєму власному інтересі, бо для них буде

потрібна наша посвідка”. (Без якої, як пояснялось потім, священик
не матиме права відправляти у своїй церкві).
Та отці-декани не лише не хотіли приєднуватися до “Ініціативної
групи”, а й взагалі ігнорували її.
Тоді цю справу НКГБ повністю перебрало у свої руки. Так 18
червня 1945 року уповноважений Ради у справах Російської православної церкви при РНК УРСР П.Ходченко поставив “Ініціативній
групі” вимогу:
“В міру проведення обліку деканів, парафій і монастирів грекокатолицької церкви ініціативна група має надсилати до уповноваженого в справах Руської православної церкви при Раднаркомі УРСР
списки всіх деканів, парохів і настоятелів монастирів, які відмовляються підлягати юрисдикції ініціативної групи греко-католицької
церкви по возз’єднанню з православною церквою”3.
Спочатку партійці та енкагебисти наносили візити деканам і переконували їх у правдивості православної віри, вихваляли Російську
Церкву. Коли ж отці-декани висували свої контраргументи, заганяючи
недолугих агітаторів у глухий кут, їм коротко, але категорично радили
“много нє разгаварівать”. Бо що ще вони могли відповісти на скромне
і цілком закономірне запитання: чому представники влади, яка задекларувала відокремлення церкви від держави, а також свободу релігій,
так активно агітує за одну церкву і виступає проти іншої?
Потім деканів “запрошували” до НКГБ, часто супроводжуючи ці запросини конвоєм, бо декани знаходили різні причини, щоб
не з’являтися на них. Тут уже починались погрози, шантаж і залякування, а часто й побої та катування. І єдиний наказ: підписати
православ’я та спонукати до цього підлеглих священиків. Лише тепер, через півстоліття, ми довідуємося про багато подробиць цього
тиску і можемо осмислити повноту мучеництва галицьких отцівдеканів. Досить навести приклад о. Петра Мекелити, декана Бориславського, який після виклику до Дрогобицького НКГБ у червні 1945
року не зміг власними силами повернутися додому. Його привезли
машиною і майже непритомного кинули на вулиці біля плебанії4. Десятки й сотні подібних свідчень зібрано тепер Львівським Інститутом Історії Церкви.
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заступник декана
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“Діяння Собору Греко-Католицької Церкви 8–10 березня 1946 р. у Львові”,
стор. 20.
садиба, подвір’я і дім священика біля церкви.
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Іноді енкагебистам забракало терпіння ламати опір отців, і тоді
траплялись трагічні “випадки”, як це сталося з Комарнянським деканом о.Стефаном Качмаром. Після кількаразових викликів до НКГБ,
де він рішуче відмовився перейти на православ’я, одного літнього
дня його підстрелили, ніби помилково, совєтські “стребки”, коли він
їхав до млина в с.Унятичі. Важко поранений о.Качмар півроку пролежав паралізованим і 14 січня 1946 року помер.
Після кількатижневої або й кількамісячної такої жорстокої психологічно-фізичної “обробки” отців-деканів їм наказували зібрати підлеглих священиків на деканальні конференції, на які прибували представники “Ініціативної групи” і уповноважені від Ради у справах РПЦ
при облвиконкомах. Часто вони приїздили у супроводі енкагебистів.
При цьому деканів попереджали, що вони будуть покарані, якщо священики відмовляться підписати православ’я. Одна за одною відбувались такі, нечувані в історії Церков, деканальні конференції.
Докладно таку конференцію описано у “Споминах” батька о. Романа Лиска о.Володимира Лиска, декана Золочівського, які в 1999
році вийшли друком у видавництві “Каменяр” під назвою “Без зерна неправди”. Ці “Спомини”, написані перед смертю визначним українським священиком, високоосвіченим і надзвичайно діяльним, є
унікальним історичним документом. Особливо чітко, з протокольною
точністю описано у споминах о.Володимира Лиска процес ліквідації УГКЦ, що допомагає збагнути всю глибину терору репресивних
совєтських органів щодо Української Греко-Католицької Церкви.
Отці-декани, які твердо стояли на своєму, були заарештовані
відразу після “невдалих” для совєтської влади конференцій. Рідко
кому з них вдалося сховатися від недремного ока мстивої влади і
уникнути арешту. А за ними масово арештовували інших непокірних
священиків. Їх брутально й жорстоко змушували зраджувати свій
обряд і переходити під юрисдикцію Російської Православної Церкви. Багато душпастирів загинули в ув’язненні. Жорстока тоталітарна
система зламала їм життя, та не зламала їхнього духу, не захитала їхньої всеперемагаючої віри. Випивши до дна чашу терпінь, відійшли
вони до Господа. А нам залишили зразок вірності й відданості своїй
вірі і своїй Церкві. Ті ж, що вижили, служили своїй Церкві у підпіллі. 45 років УГКЦ була поза законом, але продовжувала жити, діяти і
розвиватися. А будучи легалізованою у 1991 році, постала як Церква
велична й чисельна, із живою розвиненою структурою і великим авторитетом у суспільстві.
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Хресна дорога отця Романа Лиска
Золочівщина, мабуть, найдовше опиралася насильницькій ліквідації Української Греко-Католицької Церкви. Це значною мірою
пов’язане із особистістю батька Романа – о.Володимира Лиска, декана Золочівського, який несхитно протистояв тому насиллю і спонукав до стійкості підлегле священство.
Будучи парохом села Белзець (тепер Гончарівка) Золочівського
району і відмовившись підписати православ’я, о. Роман Лиско зазнавав різних утисків і переслідувань. Представники совєтської влади
рішуче намовляли його перейти до Російської Православної Церкви,
при цьому не раз погрожуючи револьвером. Врешті, переконавшись
у його несхитності, заборонили відправляти в церкві та закрили її.
Добрі люди попередили, що його хочуть арештувати органи МГБ…
Втікаючи від переслідування, влітку 1948 року о. Роман переїжджає разом з родиною (а мав вже четверо дітей) до м. Городка, де ще
в міжвоєнні часи його батько придбав будинок на вулиці Підгір’я.
У той час там мешкали квартиранти, тому декілька місяців родина
о. Романа Лиска проживала в так званій сотрудниківці біля церкви
спільно з родиною о. Василя Галія, який був у той час легальним
сотрудником отця Онуфрія Малецького, пароха м. Городка й околиць. Отець Малецький, хоч і підписав формально православ’я, проте дотримувався греко-католицького обряду. Він прийняв о. Романа
Лиска як нелегального сотрудника і доручив йому відправляти богослужіння в його дочірній церкві в с.Дроздовичі. Так само поступив і
о. Андрій Дорош, парох с. Річичани, який віддав о. Роману відправи
у його дочірній церкві в с. Братковичі. Таким чином, о. Роман Лиско
нелегально відправляв у греко-католицькому обряді в селах Дроздовичі і Братковичі, які формально були вже підпорядковані Російській
Православній церкві. Так тривало приблизно протягом року.
Мешкав у Городку на вул. Підгір’я 22. Дотримуючись конспірації, добирався до цих сіл, а також таємно йшов зі Святими Тайнами
до всіх потребуючих (якими часто були учасники підпільної боротьби проти окупантів). Часто їздив радитись до о.Хмільовського у село
Мшану, видно, визнавав незаперечним його авторитет в Церкві, коли
всі Владики вже були заарештовані.
8 вересня 1949 року о. Роман Лиско був заарештований у Городку, при цьому зробили довготривалий обшук у його помешканні,
який тривав майже всю ніч.
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Дружина о. Романа і дочка Дзвінка згадують, як цього дня, повернувшись до свого дому в Городку, застали під дверима о.Романа
(який, як тепер довідалися із кримінальної справи, був затриманий
на залізничній станції) в оточенні п’яти чи шести енкаведистів, які
намагалися відмичкою відкрити двері, бо в отця не було при собі
ключів. Коли пані Неля відчинила двері, ввійшли всі до хати і затіяли
ґрунтовний обшук-розгардіяш. Перевернули все догори дном, навіть
всі забавки маленької Дзвінки витрусили на підлогу. Забирали все,
що здавалось підозрілим чи потрібним. Приголомшена дружина не
могла запам’ятати, що забирали. Тепер з кримінальної справи дещо
знаємо про забране, але про це піде мова згодом.
Син Любомир дотепер пам’ятає, як він, повернувшись із братом
Олесем додому, не міг потрапити до хати. Перед дверима стояли кагебісти і не хотіли їх впустити. Аж сусіди, які зібралися поруч, підтвердили, що ці діти (яким було 8 і 9 років) мешкають у цьому домі.
Тоді їх впустили.
Лише над ранком кагебісти, забравши о.Романа, покинули хату,
залишивши в розпуці дружину Нелю і трьох переляканих дітей.
(Наймолодша доня Христинка померла рік перед тим). Син Любомир згадує, що, прощаючись, батько лише зміг сказати їм “Слухайтеся маму”.
З цього моменту почорніла доля родини Лисків. Чорні ворожі
сили покинули їхнє помешкання, та лишили після себе чорний сум,
пекельну тугу… Не можна без душевного болю сприймати спогад
пані Нелі Лиско, яка дотепер чітко пам’ятає, як важка розпука опанувала її після відходу кагебістів з її чоловіком. Відчайдушна напруга,
яка тримала її в їхній присутності, раптово зникла, всі сили покинули її, немов паралізована, сиділа й дивилася на розкинені по всій
підлозі книги й інші речі… “Ні, я не можу це прибрати…” – прошепотіла безсило.
Тоді Олесь, це дев’ятирічне хлоп’я, мовчки почав піднімати
книги з підлоги. Мабуть, тоді вмить подорослішав і відтоді почав
по-дорослому допомагати матері і на все життя залишився надзвичайно турботливим, спочатку щодо матері, брата й сестрички, а згодом – до своєї родини. Усі, хто знали його, подивляли його доброту,
лагідність, працьовитість і жертовність для рідних; на цьому багато
акцентували в час його похорону в 1995 році.
Такі ж риси проявилися і в молодших Лисках – Любкові й Дзвінці. Надзвичайна відповідальність у виконанні родинних обов’язків,
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Отець Роман із синами Олесем
і Любчиком, 1942 р.

Отець Роман Лиско,
1942 р.

Отець Роман із синами Олесем і
Любчиком, приблизно 1947 р.

Отець Роман Лиско,
приблизно 1947 р.
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турботливе піклування про рідних стали визначальними їхніми рисами, вони чудово зігрівають пані Нелю, вдову отця Романа, у її надвечірні літа.
Вочевидь, Господь, покликавши до себе отця Романа, в такий
спосіб подбав про долю його родини – обдарував їх такими чеснотами, а ті, в свою чергу, забезпечили їм не лише щасливе вижиття, а й
гідне продовження роду.
Будучи заарештованим большевицькими сатрапами, 35-літній
священик Роман Лиско більше не побачив своїх рідних, а вони не
лише втратили його, але й не могли нічого довідатися про його долю.
Вдалося лише довідатись, що перебуває на Лонцького, і подати три
передачі для нього. Тішилися, що їх прийняли і що назад повертали
порожній мішечок та маленьку карточку-повідомлення, на якій рукою отця було написано “Отримав, дуже дякую.” Тішилися, що цю
карточку тримав він у своїх руках, по рідному почерку намагалися
вгадати, чи тремтіла рука, чи дуже страждає…
Та скоро і ця ниточка зв’язку з ув’язненим обірвалася. Після
вбивства Ярослава Галана репресії ще більше посилилися. У тюрмах
припинили приймання передач усім в’язням і шість місяців ніхто не
знав, хто там ще живий і що терпить… Аж у травні 1950 р. знову
почали приймати передачі для ув’язнених. Прийняли і для о. Романа
Лиска. Це був спалах радості й надії… Але дістали новий удар, нову
тривогу, бо назад отримали карточку, написану чужою рукою…
На спробу рідних довідатись, що є з отцем, відповіді не було і
передач більше не приймали. Відтоді вже родина нічого не знала про
нього, а троє малих дітей відчули себе сиротами.
Найкраще можна відчути переживання родини о. Романа Лиска
із віршованих рядків найстаршої сестри отця – Володимири ЛискоКупчик, яка присвятила своєму братові поему “Романе, де Ти?”. (Її
ми подамо далі).

По сторінках кримінальної справи Романа Лиска
У червні 2008 року авторові цієї книги вдалося ознайомитися із
кримінальною справою о.Романа Лиска. Це вдалося не одразу, оскільки виявилося, що ця справа у травні 2001 року була забрана до
Києва. Це, очевидно, пов’язано із приїздом в Україну Папи Римського і беатифікацією о.Р.Лиска. До приїзду Папи кримінальна справа
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знаходилася у Львові і декому, в тому числі сину Любомиру, вдавалося її бачити. До Києва вона була забрана, за словами працівниць
архіву СБУ, як особливо важлива. Та, на щастя, сучасне українське СБУ в цих справах працює чітко і доброзичливо. У Львівському
підрозділі сказали, до кого треба звертатися в Києві, і після листа до
Києва, до Галузевого державного архіву СБУ, звідти переслали цю
справу до Львова для ознайомлення.
Отож з трепетом перегортаю сторінки “Дела № 8304”. Справа ця
не дуже об’ємна, всього 118 аркушів (дві частини). Зрештою, це й не
дивно, адже почата вона 8 вересня 1949 р., а закінчена вже 14 жовтня цього ж року. Це перша частина справи. Є в ній і друга частина,
датована 1955 роком, тобто справа о.Романа Лиска була 29 жовтня
1955 р. спрямована на додаткове розслідування.
Очевидно, не можемо вірити всьому написаному, знаємо, як
подібні справи фальсифікувалися, до того ж нумерація сторінок має
виправлення в сторону збільшення, це свідчить, що деякі процесуальні документи додавалися пізніше, після тієї нумерації, яка була
зроблена в час допитів.
Та все ж зануримося в ці моторошні сторінки…
На другій сторінці даної справи бачимо таку, основоположну,
постанову:
“ Постановление о принятии дела к своему производству
17 сентября 1949 г.
Я, ст. следователь Сл. отд. Горохов, рассмотрев материалы
следдела № 8304 по обвинению Лыско Р.В. по ст.20-54-1”в” и 54-11
УК УССР
НАШЕЛ
Лыско имел связь с подпольем ОУН и занимался антисоветской
агитацией.
Учитывая, что по делу необходимо выполнить ряд следственных действий а поэтому на основании ст.108 УГК УССР
ПОСТАНОВИЛ
Следдело № 8304 по обвинению Лыско Р.В. принять к своему
производству и начать расследование.
лейт. Горохов
“Согласен”
нач. Отд. Следотдела УМГБ ЛО капитан Солоп”
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Отож знаємо, від кого залежала доля ув’язненого отця, знаємо,
хто вкоротив йому віку. Лейтенант Горохов. Характерно, що у всіх
документах кримінальної справи немає ініціалів посадових осіб
(ув’язнені і свідки називаються повністю), очевидно, вже тоді були
свідомі свого беззаконня і дбали, щоб нащадки їхні не довідалися,
хто і які злочини вершив.
Далі у справі підшито різні процесуальні документи: постанова
на арешт, підписана майором Божко, постанова про “избрание меры
пресечения”, ордер №33 на арешт, розписка про прийняття арештованого, анкета арештованого і т.п. На деяких є підпис о.Лиска, на
деяких – явно чужий, на деяких зроблений пізніше, бо іншим чорнилом. І тут уже починається виправлення сторінок, з чого можна
припустити, що долучалися документи пізніше, коли вже треба було
впорядкувати цю кримінальну справу.
Після цього у справі подано протоколи особистого обшуку, зробленого на залізничній станції, обшуку в помешканні і опис особистого майна. Скрупульозно записано все, що знайдено і “изъято”:
паспорт, військовий квиток, записку з віршем, залізничні квитки,
різні листи, записки, блокноти, 14 фотографій… І книжки, проповіді
й молитовники та 12 образочків “Мати Божа неустанної помочі”…
Отакий компромат вилучено у священика! Також було “вилучено”
і Антимінс. Яку крамолу приписали цьому священному атрибуту
священика – невідомо, а от щодо забраної літератури, то маємо на
стор. 41а такий “пояснюючий” документ:
“ Обласне управління в справах
літератури та видавництв
при Виконкомі Обласної ради
депутатів трудящих
Львів, вул. Пекарська, 11

15 октября 1949 г.

Начальнику следственного отдела
УМГБ Львовской обл.
полк. Рафаэль
На В/ № 9/2329 от 10 октября 1949 г
1. Журнал /комплект за 1935 г./ – “Жіноча воля” – по своему содержанию явно антисоветский, националистический
2. Брошюра – “Історія України” для дітей, часть ІІ, изд. “Світ дитини”, Львов, 1934 г. – националистического содержания
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3. Брошюра – “Історія України” для дітей, часть ІІІ, изд. “Світ дитини”, Львов, 1939 г. – националистического содержания
4. Брошюра – “Документи з часів большевицької окупації” – явно
антисоветского содержания
5. Книга – “Король стрільців”, автор Иван Керницкий, изд. во Львове в 1943 г. – подлежит из’ятию как фашистское, националистическое издание
6. Книга – “Шляхом обнови”, авт. И.Слепой, изд. во Львове в 1928 г.
– религиозно мистического, националистического содержания,
автор книги националист, фашист
7. Книга – “Вишкіл кандидатів марійських дружин”, автор Осип
Лещук, изд. во Львове в 1937 г. – явно антисоветского, националистического содержания
8. Книга – “Твори митрополита Андрея Шептицького”, ред.
И.Слепой, изд. во Львове в 1935 г. – религиозно-мистического,
националистического содержания, автор сочинений – националист, фашист
9. Брошюра – “Чи бог управляе світом”, авт. Маркиян Марисюк,
изд. в г.Жовква в 1936 г. – религиозно-мистического, антисоветского, националистического содержания.
Вся выше поименованная литература относится к числу запрещенной, хранению и распространению среди населения не подлежит, должна быть из’ята и уничтожена.
Начальник Львовского ОБЛЛИТА
/П.Кущинский/”

Ось так “доведено” частину “злочинів” отця Романа Лиска! Цікавими, чи швидше моторошними, є дати на цьому “документі”. Запит про злочинність вилученої літератури було зроблено 10 жовтня
1949 р., коли вже місяць отець мучився в тюремних стінах, а відповідь дана 15 жовтня, коли, згідно даних цієї кримінальної справи,
о. Лиско вже помер…
Але повернімося до звинувачень і допитів о.Романа Лиска.
Насамперед ми бачимо на 10-ій сторінці документ ще з 15 липня 1947 року, це акт обшуку в церкві і прилеглому приміщенні.
Очевидно, тоді починалася справа проти священика, який не погоджувався на пропозицію властей “переходити на православ’я”.
І починалася справа цілком звично – із провокації. Подаємо цей
документ дослівно:
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“Акт 15 июля 1947 г.
с.Гончаровка
Мы, нижеподписавшиеся Нач. Отд-я УМГБ ЛО капитан
Шпонтак, подполковник В/В МГБ Цыганков и мл. лейтенант в/в
МГБ 10 стр. полка Черкашин в присутствии понятого священика
с.Гончаровка Лыско Р.В. составили настоящий акт в том, что сего
числа при проведении осмотра церкви было обнаружено в сторожевой будке и изъято:
1) Патрон винтовочных 328 штук (в ящике).
В это же время в здании церкви обнаружены и изъяты националистические книги:
2) Книга “За народ” – 1 шт.
3) Книга с данными об арестах украинцев советскими органами – 1 шт.
4) Журнал-официоза Архиэпархии – 1 шт.
5) Крест с националистической надписью “Боже Україні волю
дай” – 1 шт. “

Під цим актом поряд із підписами представників влади є і власноручний підпис о. Романа Лиска. Таке дійство і цей акт переконали його,
що почався кримінальний наступ на нього, і це змусило отця виїхати із
Гончарівки. І це на два роки продовжило його перебування на волі.
Але в 1949 році, як уже було сказано, о. Лиска таки знайшли. І
ось 9 вересня 1949 р. відбувся перший його допит на Лонцького. Цей
допит не був довготривалим, двогодинний. Провів його майор Божко і записав біографічні дані та відомості про родичів, як отця, так і
його дружини. Отець Лиско правдиво подав свою біографію (лише з
деякими опущеннями) і назвав усіх рідних, хто був в Україні. Братів
Маркіяна, Андрія і Михайла не назвав, і їхні постаті не появлялися в
цій справі. Про сестру дружини Лесю Гуньовську, про яку кагебістам
вже було відомо, що вона заангажована у визвольній боротьбі, сказав,
що не бачив її з 1944 року і не знає, де вона. А потім стільки питали й
перепитували про неї… На цьому цей формальний допит було завершено, і далі до слідства взявся сумнозвісний лейтенант Горохов.
В постанові про висунення обвинувачення Горохов написав, що
“Лыско Р.В. достаточно изобличается в том, что в период немецкой
оккупации занимался вербовкой молодежи в дивизию СС “Галичина”, будучи враждебно настроенным к советской власти, занимался
антисоветской агитацией. Хранил в церкви с. Белзец антисоветскую
националистическую литературу, а в сторожке церкви хранил боевые винтовочные патроны в количестве 328 штук. Имел связь с под-
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польем ОУН”. І тому постановив: “привлечь Лыско Р.В. в качестве
обвиняемого по ст.ст. 20-54-1а и 54-11, 54-10 ч.ІІ УК”.
На допиті 17 вересня 1949 р. цю постанову було зачитано о. Лиску в присутності помічника прокурора Лаврентьєва. І записано, що
звинувачений не визнає себе винним та пояснює, що нічого не знав
про ті патрони в сторожівці.
Далі йдуть протоколи наступних допитів. Згідно вказаного часу
тривали вони по 5-6 годин, вночі. А в протоколі лише по кілька однакових питань і відповідей, і займають вони лише 2-3 сторінки. Так у
протоколі від 4 жовтня – 4 питання і 4 відповіді, 5 жовтня – 6 питань
і 6 відповідей. Страшно уявляти собі, на що витрачалась решта часу.
Про це ми не прочитаємо в справі, про це лише з болем догадуємося… А питання були одні й ті ж: про зв’язки з підпіллям ОУН,
про зустрічі з Романом Шухевичем, з Романом Кравчуком і Лемішем
(виглядає, що лише ті постаті найбільше цікавили слідчого), а також
– про Олександру Гуньовську, сестру дружини отця. І на всі запитання отець відповідав заперечливо, говорив, що не знає того, про що
запитували… Про церковні справи слідчий не питав…
Після 5 жовтня не зафіксовано допитів, аж до 12 жовтня. А відбувалося в той час щось страшне… 12 жовтня на стор. 23-27 появляється вже довший, моторошний протокол допиту. Рядки, написані
слідчим, засвідчують, що не писалися вони дослівно, бо не міг отець
користуватися такою термінологією, лексика суто кагебістська, і в
ній відчувається певний тріумф слідчого. Переміг тортурами волю
підсудного?.. Змусив у чомусь зізнаватися?.. Чи просто відчував задоволення, наситившись садизмом?..
І хоч рядки ці обурливі, вражаючі і не можуть викликати довір’я,
що все було сказане отцем, наведу уривки з них, бо після них – уже
темний морок у долі отця Романа Лиска.
“Вопрос: Намерены ли Вы на сегодняшнем допросе давать
правдивые показания о своей связи с подпольем ОУН?
Ответ: Убедившись в бессмысленности дальнейшего запирательства я решил следствию дать правдивые показания о своих
встречах с участниками подполья ОУН, а также о лицах связанных
с последними.
… Сестра моей жены Гуневская Александра с 1945 г. до лета
1947 г. скрывалась у меня от органов Советской власти, т.к. она тесно была связана с бандитами ОУН, а также сама работала в подполье ОУН.

45

В 1945-47 гг. Гуневская Александра неоднократно встречалась
в моем доме с бандитами ОУН: жителем с.Бельзец Олексин Иваном
(убит солдатами в схроне в 1947 г.) и другими, имен которых я не
знаю. По каким вопросам они встречались – сказать не могу, разговаривали очень тихо.., хотя почти все встречи происходили в моем
присутствии. Гуневская часто куда-то уходила с бандитами и дома
не появлялась по несколько дней.., повидимому занимала положение санитарки или аптекарши.., брала с собой небольшую аптечку.
В 1946 г. у меня было 7 бандитов (фамилий и псевдо их не знаю),
в т.ч. Олексин Иван. Последние встречали у меня Новый год.., по
одежде они напоминали руководителей, а не рядовых, некоторые
называли друг друга проводниками. Я, Гуневская Александра и моя
жена встречали Новый год и пьянствовали с бандитами. На улице
была выставлена сильная охрана…
В конце 1947 г. ко мне приходил бандит ОУН Чемерис Виктор (житель с.Бельзец), который потребовал, чтобы я его накормил.
Жена моя накормила вышеназванного бандита ОУН, дала ему продуктов питания, после чего Чемериз ушел и после этого я его не
втречал.
Летом 1947 г. Гуневская Александра ушла с Олексин Иваном,
после чего я ее не видел и где она мне неизвестно.
Вопрос: Следствию известно, что в числе руководителей оуновского подполья, которые встречали у Вас Новый год, также находился Роман Шухевич. Рассказывайте правду?
Ответ: Возможно Роман Шухевич и находился тогда вместе с
другими бандитами, однако я Шухевича не знаю, а поэтому не могу
ответить на этот вопрос.
Вопрос: Назовите всех известных Вам лиц, связанных с подпольем ОУН?
Ответ: 1. Песецкая Анна… в 1946 г. несколько раз приводила
бандитов ОУН ко мне, присутствовала при встречах последних с
Гуневской Александрой…
2. Цюрис Анна, жительница с.Бельзец, в 1945-46 гг.несколько
раз встречалась с Гуневской, передавала ей грипсы, а от нее получала медикаменты
3. Пидсонский Виктор, служил в УГА. Однажды я видел, как
Пидсонский в своем саду один раз встречался с бандитом ОУН
Олексин Иваном и о чем-то разговаривал. Других лиц не знаю.
Вопрос: Вы продолжаете упорно скрывать от следствия свою
организационную связь с руководителями ОУНовского подполья
Романом Шухевичем и Кравчук Романом. Требую рассказывать
правду.
Ответ: Я говорю правду, что никогда никаких связей с Шухевичем и Кравчуком я не имел.”
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На цьому протокол допиту закінчується. В останньому абзаці
слово “никогда” написано двічі, один раз закреслене, і знову написане іншим почерком та дописано “вычеркнутому “никогда” верить:
Лиско”. Можливо, сам о.Лиско обстоював це своє твердження і сам
це дописав, чи наполіг, щоб слідчий це зробив? Хто-зна…
Але о.Роман до кінця твердив, що він ніколи не знав Романа Шухевича. На щастя, слідчий не знав, що знайомий Роман був із Шухевичем ще з ранньої юності, оскільки родини Цегельських (де певний
час мешкав Роман Лиско) і Шухевичів близько приятелювали в Камінці Струмиловій, і різні празники святкували разом. Про це гарно
оповідає Юрій Цегельський у своїй книзі “Заґа роду Цегельських і
розповідь про Камінку Струмилову” (“Смолоскип”, 1992). Отець Роман Лиско у своїй біографії, яку мусив подавати слідству, завбачливо
оминув період свого проживання в Камінці.
Отож, це все, що нібито сказав о. Лиско…
Далі на 30-ій сторінці (тут втретє виправляється нумерація сторінок!) поміщено протокол допиту свідка Підсонського Віктора, зроблений у с. Гончарівка ще 25 травня 1949 року, тобто на 5 місяців
раніше, коли отець перебував на волі. Чи саме тоді активно почали
шукати за ним? На цьому допиті старший оперуповноважений 1 відділення Відділу 2-Н УМГБ Львівської області капітан Циганков розпитував Підсонського виключно про о.Романа Лиска, його родину й
знайомих. З цього допиту довідалися емгебисти, що сестра дружини
Олександра Гуньовська проживала в домі отця. Випитував Циганков
і про домашніх робітниць отця Галину й Ольгу та про близьку до Лисків родину П’ясецьких, зокрема про Стефанію й Анну П’ясецьких,
які перебували на нелегальному становищі. (В іншому допиті, Якова
Переця, сестри П’ясецькі іменуються Ангелина й Анна).
Мабуть, слідчий Горохов довів до відома допитуваного о.Лиска
ці свідчення, і отцеві не було сенсу заперечувати проживання в нього
Лесі Гуньовської та іншого.
Щодо самого отця Лиска, то в тому допиті Підсонського читаємо
таке (воно підкреслене червоним олівцем): “Мне известно, что до
момента своего выезда Лыско Роман был убежденным священником
греко-католической церкви, он говорил, что никогда не перейдет в
православную веру и будет верен греко-католической церкви. Он говорил, что украинцы с далеких времен имеют свою веру греко-католическую, а теперь русские все хотят сделать по своему, и даже церковь”. Чи саме так говорив о.Лиско, чи саме так сказав Підсонський,
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але це – цілком правдиво… І навіть добре, що слідчий так записав,
і хтось підкреслив це червоним олівцем. Це – червона нитка життя
о.Романа Лиска!
Ще більш цікавим є наступний у справі документ – протокол допиту в ролі свідка Переця Якова Івановича. Зроблений він 27 травня
1949 року в Золочеві цим же капітаном Циганковим. І тепер вже не
важливо, чи добровільно, чи з примусу давав свідок свої свідчення,
але для нас він залишив важливу історичну довідку. Тому ширше
зацитую уривки із цього допиту, цитую мовою оригіналу, зберігаючи
лексику, лише грубші граматичні помилки виправлю і додам розділові знаки.
“…В 1947 г. при воссоединении Греко-католической веры в
православную на имя Лыско Р. из Золочевского райисполкома и из
г.Львова были получены мною как церковным сторожем документы, в которых предлагалось Лыско перейти в православную веру,
при из’явлении им согласия подписать указанные документы. В
другом случае, если он от этого откажется, то в таком случае Лыско
будет снят со священников и церков будет закрыта до назначения
нового священника.
Когда я показал эти документы Лыско, то последний отказался
перейти на службу в православную церков и не подписал эти документы.
Таким образом, зная о том, что рано или поздно ему нужно будет
бросать службу в церкви, Лыско при богослужении стал активно вести пропаганду против православной церкви и Советской власти.
Напримерно в апреле или мае месяце 1947 г. на одном из богослужений в церкви Лыско Р. обратился с призывом к находившимся
в церкви селянам, заявляя: “Знаете-ли о том, что большевики отнимают у вас веру и заставляют нас молится по ихнему, т.е. перейти в
православную церков. Вы не поддавайтесь их агитации и не ходите
в православную церков, т.к. эта церков чужда нам. Меня насильно
заставляют переходить в православную церков, а если не перейду,
лишат меня священного сана”.
Аналогичные выступления со стороны Лыско были не единичны, но из задавности времени все не припоминаю.
Летом 1947 г. поступило распоряжение из райисполкома закрыть церков и запретить Лыско вести службу. После закрытия
церкви священник Лыско продолжал ходить по селянам, проводил
богослужение и агитировал не ходить на православное богослужение в церков.
В конце 1947 г. Лыско Р. с семьей выехал из села Гончаровка и
где он в данное время находится мне не известно.
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… В 1949 г. на пасху Лыско Р. приезжал в с.Гончаровку, проводил нелегально богослужение у жителей села Баран Стефании,
Петришина Стефана, Капитанец Петра, Тарновской Марии и Лыпяк Ильи, которые являются до настоящего времени католиками
и когда в церкви проводится православное богослужение, то все
вышеперечисленные лица уходят с церкви и открыто высказывают
злобу на тех, кто остается, заявляя, что их скоро всех перевешают.
После проведения своего богослужения Лыско уехал и увез с
собой много продуктов. Таким образом, Лыско и до настоящего
времени среди селян проводит свою враждебную работу. Необходимо указать, что одними из активных католиков на селе являются Остап Иван, Федурак Николай, Лыпяк Илья и другие, которых
Лыско при приезде его в Гончаривку исповедывал...”

Більше допитів у цій частині справи немає. Все, що відбувалося
у лиховісних мурах “Лонцького”, залишилося поза документами…
А мусило бути жахливе й жорстоке, що привело до смерті молодого
й здорового тридцятип’ятилітнього священика…
І ось у кримінальній справі, на 42-ій сторінці, маємо моторошний документ – короткий рапорт заступника начальника внутрішньої
тюрми УМГБ ЛО ст.лейтенанта Малікова начальникові Управління
МГБ Львівської обл. полковнику Майструку про смерть Лиско Р.В.
На наступній сторінці підшито доданий до рапорту акт:
“Акт
14 октября 1949 г.,
10 ч.30 м., гор. Львов
Мы, нижеподписавшиеся: дежурный пом. нач. ВТ – мл. лейтенант Дерябин, старший по корпусу ВТ – старшина Шваюк, надзиратели Козлов и Молярчук, составили настоящий акт о том, что в 10
часов 20 минут по вызывному требованию следователя тов.Тесленко и вызывному талону из камеры № 43 был вызван заключенный
Лыско Роман Владимирович, 1914 г.р. После выхода из камеры заключенный почувствовал себя плохо и его пришлось взять надзирателю Козлову под руки. Пройдя метров 15 от камеры и спускаясь
по лестнице с 3 этажа заключенный не мог продолжить движение.
Находящиеся по близости старший по корпусу старшина Шваюк и
надзиратель Молярчук поспешили на помощь. Видя, что заключенный дальше двигаться не может, старший по корпусу предложил
его вернуть в камеру.
Поднявшись при помощи двух надзирателей и ст. по корпусу
на 3-й этаж заключенный Лыско совершенно опустился на пол в
бесчувственном состоянии. После чего старшим по корпусу был
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вызван врач тюрьмы т. Патрина, которая константировала смерть
заключенного Лыско.
В чем и составили настоящий акт.
Деж. пом. нач. ВТ УМГБ ЛО
мл. лейтенант Дерябин
Старший по корпусу ВТ
старшина Шваюк
Надзиратели ВТ УМГБ
Козлов
Молярчук”

Після цього акта подано довідку тюремного лікаря ст лейтенанта
Патриної та акт судово-медичного дослідження трупа, нібито проведеного майором медслужби Малетіним у присутності самого начальника слідчого відділу полковника Рафаеля. Усе – дуже скрупульозно
й точно описано, що лише підсилює недовір’я до цих документів.
Акт розтину – мовби типовий або списаний з підручника анатомії,
неможливо повірити, що в цій фабриці катувань і смерті так детально досліджувалося тіло померлого. І аж ніяк не можна сприйняти
за правду висновок судексперта: смерть не насильницька, сталася
внаслідок паралічу хворобливо-зміненого м’яза, при цьому виявлено слабо виражений загальний артеросклероз.
Ні, нічому не можна вірити в цій справі. Достовірним є лише
те, що отець Роман Лиско перебував на “Лонцького” і там загинув
мученицькою смертю.
Зрештою, не вірили написаному і самі працівники совєтських
репресивних органів. Про це яскраво свідчить друга частина кримінальної справи отця Романа Лиска. Вона датується уже 1955 роком.
Очевидно, наполегливі звертання рідних отця Лиска в різні високі
інстанції, в т.ч. московські (найбільше родині запам’яталося звертання дружини отця з допомогою адвоката до Ворошилова), таки змусили слідчі органи ще раз звернутися до кримінальної справи Романа
Лиска, яку було закрито 16 жовтня 1949 року у зв’язку з його смертю.
До того ж, в Радянському Союзі змінилася політична ситуація, у 1955
році вже починався перегляд колишніх кримінальних справ.
Отож починається ІІ частина кримінальної справи о.Романа Лиска. 29 жовтня 1955 року Прокуратура Львівської області видає такий
документ із грифом “секретно”: “Начальнику УКГБ при СМ УССР
по Львовской области полковнику тов.Шевченко В.Г. Направляю
Вам архивно-следственное дело № 12334 по обвинению Лыско Р.В.
для производства по нему дополнительного расследования…”
Далі, аналізуючи звинувачення, висунені арештованому, прокуратура вказує, що вони зовсім не були доведені в ході слідства. Як
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уже згадувалося, слідчий так був зосереджений на запитаннях про
Романа Шухевича, Романа Кравчука, Лесю Гуньовську, що забув
написати хоча б якісь запитання щодо тих звинувачень, які записав
у постанові про висунення обвинувачення. І ось у своєму листі від
29.Х.1955 р. Прокуратура детально вказує на всі опущення слідства,
на недоказанність будь-якої вини о.Романа Лиска і пропонує вияснити різні конкретні питання. В кінці цього розлого подання написано: “По окончании проверки по делу, дело, материал проверки и
Ваше заключение выслать в облпрокуратуру для последующего его
направления в прокуратуру СССР. Производсво проверки по делу
прошу не задерживать, так как заявление жены Лыско – Лыско Н.М.
взято на особый контроль прокуратурой СССР.” (Підкреслення зроблено авторами цього документа)
Зрозуміло, що після такого напучення, слідча система енергійно
запрацювала.
Тепер бачимо 10 протоколів допитів, зроблених ст.слідчим слідчого відділу капітаном Рапотою. Він допитав сестру Романа Лиска
– Володимиру Купчик і жителів села Гончарівка, переважно тих,
яких колись назвав свідок Перець. І всі вони, як один, “нічого не
знали” ні про антирадянські вислови о.Лиска, ні про його зв’язки з
членами ОУН. І про відправи богослужінь в приватних хатах ніхто
не признався. Навіть згаданий раніше Яків Перець тепер говорив,
що він чув лише деякі чутки, але сам власними вухами нічого такого
не чув і не бачив.
Цікавим є допит дяка Михайла Блажейка, який з січня 1947 р.
і надалі був дяком. Він називає останню відправу о.Романа Лиска
в церкві села Гончарівка– 24 червня 1947 року. І цього ж дня церква була закрита, що тривало до кінця 1947 року. М.Блажейко підкреслює, що відправи о.Лиска мали чисто релігійний характер. Також цей дяк сказав, що перед від’їздом із села Гончарівка о.Лиско
говорив йому, що хоче перейти на учительську працю. Але навряд,
чи так планував отець, інакше не пішов би душпастирювати в селах
Братковичі і Дроздовичі, добре усвідомлюючи всю небезпеку цієї
неофіційної діяльності.
І всі опитані жителі с. Гончарівка нічого не знали про обшук в
церкві і знайдені там патрони і літературу.
А в Городку 2 грудня 1955 р. була допитана дружина о.Романа
– Неоніля. Найбільше розповідала, які запити і скарги посилала в
1950-1954 рр., намагаючись довідатися про долю чоловіка.
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Також до справи додано довідки із Золочева і Городка, що апарат
КГБ в цих містах не має компрометуючих матеріалів на Лиска Р.В.
І в результаті накопичення таких нових матеріалів в справі Романа Лиска появився новий, підсумковий документ, з якого виходить,
що слідство не було ретельним, що вина Лиска Р.В. не доведена і
мотивація постанови про припинення справи за фактом смерті відмінена. Справа припиняється 26.ХІІ.1955 р. по ст. 197 ч.2 УПК УССР,
тобто за недоведеністю вини, що дало підстави Романа Лиска реабілітувати.
Оскільки працівники архіву СБУ погодилися відксерувати цей
документ (інші, процесуальні, документи не дозволяється копіювати), подаємо тут його копію.
Документ про реабілітацію Прокуратура СССР дала дружині
отця Неонілі Лиско 20 лютого 1956 року.
Є ще в родинному архіві два документи про смерть о.Романа Лиска. Перший – копія Свідоцтва про смерть за номером ЯС № 815715
від 15 січня 1955 р., видана Городоцьким райбюро ЗАГС, де сказано,
що в книзі записів актів громадянського стану 3 грудня 1951 р. зроблено запис № 85 про смерть Р.Лиска 14.Х.1949 р. При тому місцем
смерті вказано м.Городок.
Другий документ – Свідоцтво про смерть ЯС № 823832, виданий
в 1957 році у Львові, де сказано, що запис про таку ж дату смерті зроблено у Ленінському райбюро ЗАГС м.Львова 22 листопада
1957 р. під номером 6250.
У різних відділеннях ЗАГС заднім числом вносили записи про
смерть людини!.. Пробували навести порядок у вчинених беззаконнях?
Але ніколи (і дотепер!) не вдалося довідатися про місце поховання отця Романа Лиска. Тому, не маючи могили, куди могли б покласти квіти, діти о.Романа встановлюють вінок на стіні колишньої
тюрми Лонцького на вулиці Степана Бандери.
І хоч нема довір’я до дати смерті, вважаємо її днем пам’яті про
Блаженного священомученика Романа Лиска. За велінням долі вона
є глибоко символічна, адже це – празник Покрова Пресвятої Богородиці, під знаменням якої пройшло все життя цього побожного священика. Разом з тим це – свято патріотизму, роковини створення УПА,
патріотизму, яким вщерть було сповнене серце о.Романа Лиска. Тож
хай цей день буде днем пам’яті про нього!
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ДОЛЯ ОСИРОТІЛОЇ РОДИНИ
о. РОМАНА ЛИСКА
Трагічно, надто рано покинув цей світ о.Роман Лиско, залишивши в непроминаючій скорботі багатьох близьких людей, першими
серед яких були його молода вдова Неля і діти.
Звернімо свої погляди до долі жінки, яка, залишившись у молодому віці вдовою з трьома дітьми, показала зразок мужності, незламності, надзвичайної працьовитості і самопожертви.
Неоніля Лиско, 1922 р.н., дочка о.Матвія Гуньовського і Олени
з Гапіїв, у 1938 р. закінчила гімназію Сестер Василіянок у Львові і
вийшла заміж за Романа Лиска. Народила четверо дітей, та наймолодша донечка померла однорічною в 1948 році. Коли в 1949 році нелюдська репресивна система позбавила її чоловіка, Нелі Лиско було
27 літ. Залишилася в глибокому розпачі, з трьома малими дітьми на
руках, без засобів існування...
І саме в цей важкий час виявилась велика сила духа цієї матері,
її незламність і працьовитість. У надзвичайно тяжких психологічних і матеріальних обставинах вона пішла вчитись на курси медсестер, одночасно заробляючи уроками музики в музичній школі.
Закінчивши півторарічні медичні курси, працювала медсестрою в
лікарні і здобула визнання як добросовісний і кваліфікований працівник, була операційною сестрою. Але оскільки платні медсестри
забракало на утримання трьох дітей (а допомоги від держави ніколи
ніякої не мали!), продовжувала працювати і в музичній школі. Хоч
була музично обдарована і мала добру підготовку, почали закидати
їй, що не має радянського документа про музичну освіту. Поступила
у Львівську музичну школу для дорослих, раз на тиждень покидала дітей самих, їхала до Львова і весь день проводила в цій школі.
Покидала дітей сплячими і верталась, як вже спали, але потрібне
свідоцтво здобула.
Відчайдушно дбаючи про дітей, багато енергії тратила, щоб довідатись про долю свого чоловіка. Оббивала пороги прокурорських кабінетів, слала численні листи-запити, та все намарно. Аж у 1956 р.
прийшло, як уже сказано, повідомлення, що о.Роман Лиско помер у
тюрмі в 1949 р. і посмертно реабілітований. Не хотілось вірити у це...
Не раз їй траплялося вийти вдруге заміж, її шанували за порядність, інтеліґентність, працьовитість, достойні люди пропонували їй
свою руку. Та вона навіть не припускала такої можливості. Посвячува-
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ла себе лише дітям. А може, жевріла глибоко в серці надія, що ще десь
живе її чоловік?.. Чи прагнула і мертвому йому берегти вірність?..
Дуже важким було життя цієї осиротілої родини, та Божа опіка
не опускала її. Милосердний Господь посилав цій родині поміч посередництвом родини й добрих людей.
Дотепер з вдячністю згадує пані Неля, як першим до її дому після того зловіщого візиту енкаведистів, які позбавили родину глави
сім’ї, прибув отець Андрій Дорош. Вірний приятель отця Романа,
ризикуючи впасти в немилість властей, поспішив з потіхою, порадами, матеріальною допомогою. І надалі о.Андрій Дорош і його дружина Стефанія були щирими приятелями родини Лисків.Чим могли,
допомагали сусіди Сеники.
А як жертвенно допомагала родина сестри пані Нелі – Марії Гуньовської-Боднар! Самі перебували в нерадісних умовах, бо о. Микола
Боднар, щоб врятуватися від арешту, мусив змінити місце проживання
і фах. Не підписавши православ’я, влаштувався на працю водія “швидкої допомоги”, а священичі обов’язки виконував потайки. У них було
троє своїх дітей, та вони в перші,
найважчі часи, забирали до себе
одну дитину отця Романа. Так і
Любчик, і Дзвінка по черзі кілька років жили в них у селі Берездівці і там ходили до школи.
В міру можливостей допомагала родина Купчиків. Доброю приятелькою і товаришкою
по нещастю була пані Ольга
Галій, дружина арештованого
о. Василя Галія. Разом з п. Нелею закінчили медсестринські
курси, обі працювали медсестрами і підтримували одна одну.
Та й інші добрі душі посилав
Господь цій родині.
І вчителі дітям траплялися
вирозумілі й доброзичливі, хоч
знали, що над ними, поки не дісПідпільний священик Микола
тали реабілітацію батька, висіло Боднар із дружиною Марією і сином
тавро “дітей ворога народу”.
Мирославом
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Отож з Божою поміччю виростила пані Неля своїх дітей, гарно
виховала. Сини закінчили інститути, дочка здобула музичну освіту.
Появилися внуки, згодом – і правнуки…
І сама пані Неля завжди старалася бути помічною людям. Характерною рисою її була доброзичливість до людей, щире прагнення
всім прийти на поміч. Ніколи не жила вона для себе, завжди була в
турботах про ближніх: про своїх дітей, про широку родину свою і
свого чоловіка. Як медсестра приходила на допомогу багатьом. Була
і є добрим зразком уособлення всіх християнських чеснот.
Бог дарує пані Нелі спокійну життєву осінь у теплі любові всіх
рідних. Можливо, і Блаженний священомученик Роман допомає їй
своїми молитвами…
Отець Роман Лиско, як уже згадувалося, залишив сиротами трьох
дітей: сина Олександра, 1940 р.н., сина Любомира, 1941 р.н. і дочку
Звениславу, 1944 р.н.
Попри нелегке й невеселе, матеріально скрутне дитинство (а
може, завдяки йому?) виросли всі працьовитими, турботливими один
про одного, помічними своїй матері. Маючи від Бога добрі здібності,
всі гарно вчилися, брали активну участь у художній самодіяльності,
в спортивному житті школи.
Син Олександр (Олесь) закінчив Львівський політехнічний інститут, одружився з однокласницею Ніною Безвершук, отримав
скерування на роботу на Івано-Франківщину, працював інженером
в електричних мережах в м.Надвірній. Трагічно загинув внаслідок
нещасливого випадку 16 листопада 1995 року. Залишив трьох дітей:
сина Романа і дочок Любу й Оленку. Від них є п’ятеро внуків.
Син Любомир закінчив Львівський торгово-економічний інститут, працював переважно на науково-педагогічній ниві, в т.ч. 32 роки
у Львівському лісотехнічному університеті. Невпинно дбає як про
економічні знання студентів, так і про підняття їхньої духовності.
Одружений з Галиною Сахман, дочкою Теодора Сахмана, випускника Львівської Богословської академії, який важко захворів і помер молодим, не встигши висвятитися. Галина працює фармацевтом.
Мають дочку Ірину.
Дочка Звенислава (Дзвінка) отримала музичну освіту і весь час
трудиться на педагогічній ниві разом із своїм чоловіком Ярославом
Карп’яком, сином о.Іларіона Карп’яка. Ярослав є директором львівської музичної школи №8, Дзвінка вчить гри на фортепіано в тій же
школі. У них двоє дітей (Андрій і Віра) і двоє внуків (Ярослав і Софія).
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Вдова о. Романа Неоніля Лиско
з сином Олесем і внуком Ромчиком, 1963 р.

Рідні о.Романа Лиска
влітку 1963 р. у Городку:
зліва направо в першому
ряді спереду: дочка
Дзвінка, внук Роман,
невістка Ніна;
в другому ряді сидять:
мати Іванна, батько
о.Володимир, сестра
матері Євгенія Кордуба;
в третьому ряді стоять:
сестра Володимира, син
Олесь, дружина-вдова
Неля.
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Усі Карп’яки музично обдаровані і професійно служать музі. Особливо знаний Андрій Карп’як, син Ярослава й Дзвінки, він є доцентом
Львівської музичної академії та відомим виконавцем-флейтистом, переможцем Всеукраїнського конкурсу та лауреатом численних міжнародних конкурсів, багато гастролює по різних країнах світу.
Дуже шкода, що Блаженний священомученик Роман Лиско не
дожив того часу, щоб тішитися своїми нащадками… Вони ж свято
бережуть пам’ять про свого достойного предка.
В останній місяць своєї волі, а тим самим наприкінці свого життя, о. Роман сфотографувався разом із своєю родиною. Це було 28
серпня у свято Успення Пресвятої Богородиці. Це була перша і остання їхня спільна знимка, бо не було звички, а може, й можливостей дбати про фотографування. Надто напружені були часи, надто
багато переживань і клопотів... Та все ж зроблено цю знимку. Що це?
Перст Божий, щоб лишити таку пам’ятку для нащадків?... Чи якесь
передчуття?... Чи просте бажання якось відзначити своє 35-ліття?...
Чи відзначення Успення Пресвятої Богородиці, до якої завжди мав
особливе набоженство?... Хто зможе сказати, що думав цей священик, сидячи перед фотооб’єктивом?
А з цієї давньої й унікальної знимки дивляться на нас: лагідний
о. Роман Лиско, його дружина Неля й не по-дитячому сумовиті діти
Любчик, Дзвінка й Олесь. Знимка зроблена два тижні перед арештом,
після якого вони вже більше ніколи не побачили свого тата і чоловіка.

Родина о.Романа Лиска, 29.08.1949 (остання знимка о.Романа)
Дружина Неля, сини Любчик і Олесь та доня Дзвінка
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Родина, що зібралася 5 травня 2008 року на Уродини п. Нелі Лиско.
Зліва направо сидять: внук Роман Лиско, правнучка Софійка Бронзей,
п.Неля Лиско; стоять: син Любомир Лиско, невістка Галя Лиско, невістка
дочки Надя Карп’як, внук Андрій Карп’як, внучка Віра Бронзей, дочка
Дзвінка Карп’як і її чоловік Ярослав Карп’як.

Об’єднані пам’яттю про о. Романа – заслужена артистка України
Марія Галій, дочка о. Василя Галія, сусіда і товариша о. Романа Лиска,
пані Стефанія Дорош, вдова о. Андрія Дороша, товариша о. Романа,
відданого приятеля родини Лисків
та дружина-вдова о. Романа Неоніля Лиско
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ЖИТТЯ У ПАМ’ЯТІ ЛЮДСЬКІЙ
Коротким було земне життя о. Романа Лиска, та життя довге й
світле судилося йому в пам’яті людській. З плином часу вона не гасне, а щораз нові докази цієї немеркнучої пам’яті спалахують, коли
– завдяки старанням людським, а коли – й зовсім несподівано, мовби
за перстом Божим.

У серці сестри
Насамперед хотілося б згадати, як ні на
мить не покидала пам’ять про нього його
найстаршої сестри Володимири, чи, як зазвичай її кликали, Влодзі. Знаємо, що були вони
з Романом дуже дружні, мали якусь не лише
родинну, а й духовну єдність. Були в усьому
однодумцями. Обоє були одержимими прагненням працювати для загального добра, для
всього українського люду. Не раз робили це
спільно, як, наприклад, у праці з молоддю на
парохії їхнього батька.
Володимира Купчик,
найстарша сестра
Володимира Лиско-Купчик повністю
о. Романа, вчителька,
посвятила себе вчителюванню, про неї, як
автор поетичного
спогаду “Романе, де Ти?” самовіддану вчительку, докладно розповідається у книзі “Світло Вчительки” (ВидавУ свої передсмертні
години в 1976 році теж
ництво “Духовна вісь”, 2002). Там згадано,
запитувала
як
болісно переживала вона втрату дорогого
“Романе, де Ти?”
брата, як не могла змиритися з думкою, що
його нема серед живих. Ризикуючи накликати на себе гнів власть
імущих, оббивала прокурорські пороги, домагаючись інформації
про його долю. Хапалася за кожну чутку про його можливу долю.
Зокрема, почувши версію, що о. Роман Лиско збожеволів від тортур, об’їздила немало психлікарень, написала безліч листів-запитів.
Мені, її малолітній дитині, не раз випадало супроводжувати Маму
в цих пошуках. Дотепер не забуду потрясіння від побачених на
подвір’ї Миколаївської психлікарні численних психічнохворих. Та
ніде сестра не знайшла свого, відібраного жорстокою репресивною
системою, брата.
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До останніх своїх днів згадувала Володимира Купчик брата Романа, від якого була старша на три роки і якого дуже любила. Йому
присвятила віршовані рядки, які пропонуємо вашій увазі.

Романе! Де Ти?
Пливуть літа... За днями линуть дні...
А в серці моїм не стихає біль...
Душа зранена плаче та рида,
А голос серця все і все пита:
Романе! Де Ти, любий Брате мій?
Чи десь живеш? Чи як герой поліг?
Чи ще почую рідний голос Твій?
Чи ще побачу погляд Твій ясний?
Чи ще всміхнешся ласкаво мені?
А може, ще і прийдеш, як у сні?..
Безмірно мучишся, якщо живеш...
І де могила є Твоя, як вмер?..
Страшніш розпуки є непевність ця,
Найгірше думать змушує вона...
Ти вдачею ніжний був, як поет,
А силою духа – велет, атлет.
В житті ніколи нічим не хворів,
Здоров’ям втішався, життя так любив.
У благороднім Твоєму лиці
Виднілися велич й краса душі,
Розум і лагідність - в блиску очей,
І повен Ти був високих ідей.
Тебе народ любив і поважав,
В усім завжди Тобі він довіряв.
Тобі він відкривав скритки думок,
Чекав від Тебе рад і вказівок.
І Ти любив цей скривджений народ,
Звільнить бажав його від всіх негод.
Для нього Ти трудивсь, як вмів та міг,
І щастям уважав, коли поміг.
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Пригадую, як хлопчиком малим
Про гайдамаків Ти співать любив
І як з натхненням виводив ото:
“Ми за народ життя своє дамо”...
Чи відчувала вже Твоя душа,
Що їй також припаде доля ця?
Це був страшний 49-ий рік,
Тебе схопили.., й тисячі таких...
Вершок безправств, насилля й зла
Тоді являла фаза культу ця.
І в найжорстокіших репресій дні
Попав Ти в руки нелюдів-катів.
Цих виродків, садистів без чуття
Під’юджувала й преса ще щодня.
Так, в найжорстокіших репресій дні
Попав Ти в руки нелюдів-катів.
Восьме вересня - сумний був день,
Коли востаннє Ти прощав дітей.
І Дзвінка, і Любчик, й найстарший Олесь такі ще маленькі... Й здригнувся Ти весь...
Що їх чекає? Що з ними буде?
Болем стискалось серце Твоє...
Дружина Неля, така молода...
Як дасть в світі раду з ними одна?
“Ви слухайте маму завжди усі
І чемні будьте...” - сказать більш не міг.
В душі безмежний біль, гнітючий сум,
Знав-бо: ведуть на знущання та глум...
Та Ти готов до найбільших посвят,
Ні ганьб, ні зради не можеш прийнять...
Від них відверталось Твоє єство,
Що людям все несло світло й добро.
Чи міг Ти, як Юда, друзів продать?
Ні, - краще в муках життя віддать...
Щастя родинне й життя молоде
Несеш Ти в жертву за діло святе.
Тортури зносиш, терпиш до кінця,
А нелюдів лють страшенна була.
По краплі краплю – всю кров віддаєш
За правду, за Бога, священика честь...
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Любові більшої в світі нема
Над цю, що в жертві життя віддала!
Хоч довго знущались люті кати,
Та духа Твого зламать не змогли...
Нікого не видав Ти, не продав,
І в муках жорстоких сконав...
Тоді зжахнулась підла ця товпа
Від надміру учиненого зла.
“Як нам сліди свої позамітать,
Нікому щоб про злочин цей не знать?”
Рішили на довгі шість місяців
Здержати передачі в’язням усім.
Щоденно тюрму цю люд облягав,
Взяти передачу рідним благав,
Та не приймали нікому ніщо,
Аж поки шість місяців не пройшло.
Знов стали приймати... Та тільки тим,
Хто в цьому пеклі лишився живим.
Тобі не приймуть. Тебе вже нема...
Та, ні!.. Прийняли! О, радість яка!
Та як же коротка була вона!
Бо вже на зворотній посвідці цій
Ми бачимо почерк явно не Твій.
І підпис, зовсім не Твій, дала
Чиясь чужа рука...
І наче для підкреслення чогось
Це “тридцять перше п’яте” (31.V) там знайшлось
Чи Ти ще жив тоді? Писать не міг?
Чи хтось ці речі присвоїв собі?
Чи думали обманювати нас,
Аж поки пройде якнайдовший час?
Одно лиш ясно, що від цього дня
Ми вже відчули, що Тебе нема.
А що з Тобою, найдорожчий наш?
Чому одвіту нам ніхто не дасть?
І рідна матінка Твоя
Пороги прокурорські оббива...
“Де син мій?” – питає. А вони мовчать,
Страшну бо правду бояться сказать.
“Що їй сказати, щоб вже більш не йшла,
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Щоб благородством своїм не пекла?..”
І знов відсилають стареньку кудись,
Самі лиш хочуть викрутитись.
Болять старі ноги, вона ж усе йде,
Думає: сина таки десь знайде...
Сумні, неймовірні “викрути” ці,
Що нам приносила мати тоді:
“В Корею син ваш, мабуть, пішов..,”
“Для дослідів взяли ми його кров..,”
“Він збожеволів, лічивсь довгий час,
Де дівся, не знаєм... Нема його в нас...”
“Ще звідкись напише, ждіть там усі.
Сюди не їдьте. Не пустим більш, ні...”
І я шукала Тебе по тюрмах
І в психлікарнях, по різних містах...
Даремні були зусилля мої,
Лиш зростали туга і біль...
У Загсі, в списках за всі ці роки,
Тоді між померлими не значився Ти.
Лиш згодом збоку чиясь ще рука
Ввела олівцем і Твоє там ім’я.
Спитала я, де могила Твоя,
Відчула, знає щось особа та...
Та... лиш поглядом прошила злим,
Лютим, гадючим, довгим й німим.
Може, Ти жив ще тоді, терпів?
Чому ж сказать не хотіли, де гріб?
Й чи ж можна вірить брехливим “справкам”,
Коли нісенітниці пишуть там?
“Склероз мозку й серця мав він у вас,
На розрив серця й помер, - так ствердив “врач”.
Та дату смерті придумав таку,
Що неможливо вірить...
Бо ж після неї цілі місяці
Ще бачили люди Тебе у тюрмі
І чули про Тебе: “Хоч сам страждав,
Іншим терпіти сил додавав”.
Зазнав Ти довгих, престрашенних мук,
Та не піддавсь Твій героїчний дух.
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Старенький батько тяжко так рида,
Як тільки сина Романа згада...
Він сам ще письма в місця різні шле:
“Чи знаєте, люди, де син мій? Де?”
Ніхто не може нічого сказать...
А може зна хто - й воліє мовчать..?
А молоденька дружина Твоя
Якось в житті пробиваєсь одна.
І добрі люди, усі, як рідня,
Хто чим може, їй помага.
Аж фаза культу особи пройшла, /1954р./
Лист Ворошилову пише вона:
“Мій муж, людина чесна, молода,
Нікому в світі не вчинивши зла,
Пропав без вісті, без суду, в тюрмі.
Знайти його допоможіть мені.”
В результаті це лиш досягла,
Що регабілітація прийшла.
Й написано так було в цьому письмі:
“Ми справу його ще раз розтрясли,
Не бачим ніяких в нього провин, Вповні регабілітований він.
На жаль, не живе вже, помер у тюрмі
Від розриву серця, тоді то й тоді...”
І дата смерті - на сміх, чи на глум Ця сама, невірна... (14.Х.1949)
Й запав тяжкий сум...
Пливуть літа... За днями линуть дні...
А в моїм серці не стихає біль...
Виллю, думала, віршем слова,
Може, загоїться в мене душа.
Та бачу: біль свій у гріб понесу...
Хай хоч про Тебе пам’ять збережу.
І насправді, понесла цей біль Володимира Купчик із собою в домовину. Про це яскраво й зворушливо свідчить той факт, що в останні години свого життя, помираючи в 1976 році від хвороби раку,
в моменти, коли втрачала свідомість, кликала вона Романа, незабутнього брата свого.
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І в серцях молодих
Відрадним є те, що постать о. Романа Лиска живе у пам’яті не
лише широкої родини й людей, які особисто знали його, а й притягає увагу й серця молодого покоління. Так випускниця відновленої
Львівської Богословської Академії Мар’яна Карапінка присвятила
його постаті свою ґрунтовну курсову роботу.
Хочемо звернути увагу сучасників на цю скрупульозну працю
молодої дівчини. Вона, уродженка міста Городка, всім серцем сприйняла спогади краян про цього священика і глибоко й вдумливо провела своє дослідження його життя й діяльності. І хоч у цій праці є
немало вже поданих відомостей, наводимо її повністю, бо хочемо
проілюструвати, як гарно працює сучасна молодь, як вміє поцінувати кращі сторінки нашого минулого.

Мар’яна Карапінка,
випускниця Львівської Богословської академії, уродженка м. Городка,
автор праці “Отець Роман Лиско – душпастир і мученик за віру”,
виступає на урочистій академії в с. Братковичі 15.08.2004.
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Курсова робота Мар’яни Карапінки
Львівська Богословська Академія
ОТЕЦЬ РОМАН ЛИСКО – ДУШПАСТИР І МУЧЕНИК ЗА ВІРУ
Виконала: Карапінка Мар’яна
студентка IV курсу
Львів - 2002
План
1. Вступ.
2. Історичне тло.
3. Життя і діяльність о. Романа Лиска.
а) Дитинство і юність – приклад батька о. Володимира Лиска.
б) Навчання у Львівській Богословській Академії.
в) Душпастирська праця в Колтові і Гончарівці.
г) Початок переслідувань – переїзд до м. Городка, праця в селах
Братковичі і Дроздовичі.
4. Арешт і мученицька смерть.
5. Богословська спадщина – аналіз реферату “Слава Пресвятої
Богородиці в наших богослуженнях”.
6. “І пам’ять його з роду в рід”.
Вступ
Минулого року на іподромі у Львові під час свого офіційного візиту в Україну Вселенський Архиєрей Іван Павло ІІ проголосив блаженними мучениками 28 віруючих Української Греко-Католицької
Церкви, які загинули за віру під час більшовицького переслідування.
Серед них – наймолодший о.Роман Лиско, який помер в тюрмі на
вулиці Лонцького у віці 35 років. Я вибрала саме його постать для
опрацювання тому, що він народився в моєму рідному місті Городку
і саме з нього був покликаний на мученицьку смерть. Я про нього
дуже багато чула як про визначного пастиря і правдивого мученика
за віру Христову.
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Історичне тло
З приходом більшовиків для УГКЦ настали важкі часи. Вже в 1939
році були непоодинокі випадки арештів і переслідувань духовенства
і віруючих. Та офіційне гоніння почалося статтею Ярослава Галана
“З хрестом чи з ножем”, надрукованою в квітні 1945 р. у львівській
газеті “Вільна Україна”. Через кілька днів були заарештовані провідні представники греко-католицького духовенства, зокрема митрополит Йосип Сліпий, єпископи М.Будка, М.Чарнецький, Г.Хомишин,
І.Лятишевський і деякі священики. В травні була утворена Центральна ініціативна група з воз’єднання греко-католицької Церкви
з православною. До неї входили о.Г.Костельник, о.А.Пельвецький,
о.М.Мельник. Незабаром оо. Пельвецького і Мельника рукоположили на єпископів. За їх ініціативи був проведений Львівський Собор 8
березня 1946 року, на якому офіційно проголосили скасування унії з
Римом 1596 року. Єпископ Пельвецький у своїй доповіді на Соборі
виголосив, що за час існування ініціативної групи до неї приєдналися 986 священиків, відмовилися 2811. Після Собору і почалося
“воз’єднання” – насильницька ліквідація УГКЦ. За статистикою в
1946 році до православних відійшло 1685 церков, 1947 – 222, 1948
– 56, 1949 – 327. А в 230 храмах діяльність було припинено, бо священики і вірні відмовилися від православ’я. Ті священики зазнали
репресій і переслідувань. З пізнішої офіційної статистики: не побажали воз’єднатись 590 священиків, з них заарештовано – 3442. Серед
них священик-мученик о. Роман Лиско.
Життя і діяльність о. Романа Лиска
Дитинство і юність – приклад батька о. Володимира Лиска
Отець Роман Лиско народився 14 серпня 1914 року в місті Городку Львівської області у священичій родині. Його батько о. Володимир Лиско – відомий у той час душпастир і просвітитель – був
деканом Золочева, а дід – отець шамбелян Михайло Цегельський
– деканом Кам’янецьким.

Хотілося б трохи зупинитися на постаті батька, який мав величезний вплив на сина і сприяв зрозумінню ним свого покликання.
Основним джерелом про життя о. Володимира Лиска є книга його
споминів “Без зерна неправди”, але в ній він жодного разу не згадує
імен своїх близьких, про мучеництво сина. Є різні версії чому: перший варіант праці було конфісковано і її зміст невідомий, можливо
теперішній варіант – скорочений виклад; може, отець не хотів ставити під удар своїх рідних, а, можливо, хотів описати лише події, які
стосувалися суспільного життя без зв’язку з життям своєї рідні.
Отож, о. Володимир Лиско народився 1882 року в селянській родині. З дитинства відчував потяг до знань і священичого покликання3. Вчився в бернардинській гімназії, був стипендіатом за сприянням єпископа Андрея Шептицького. Пізніше поступив в семінарію,
де ректором був тоді о. др. Григорій Хомишин. О. Володимир був
висвячений 30 січня 1910 року. Був сотрудником в Олеську, потім
парохом у Городку, де народився син Роман, потім парохом Сасова, з 1936 року – декан Золочівського деканату. За відмову підписати православ’я був заарештований. Цікавою є згадка про те, як
саме о. Гавриїл Костельник “навертав” своїх братів у служінні на
православ’я: “Костельник виглядав досить пригнобленим, може,
йому було неприємно, що приїхав ніби в справах релігійних разом
з емгебістом”4. Перший арешт тривав близько восьми місяців (від
серпня 1945 до квітня 1946). Другий арешт 22 жовтня 1948 року був
тривалішим. Його знову посадили до тюрми на Лонцького, де він перебував до квітня 1949 року. У своїх споминах о.Володимир згадує про
всі жахіття, які йому довелося пережити там. Страшний збіг – через
декілька місяців там зустрів мученицьку смерть син – о.Роман. А батька ще чекала Золочівська тюрма і лагер в Мордовії. Повернувшись о.
Володимир, хоча і був важко хворим, продовжував відправляти Літургії підпільно в м. Городку5. О.Володимир Лиско помер у 1964 році.
Це була високоосвічена і активна людина, відданий священик. Коли
його схиляли перейти на православ’я і переконати священиків з свого
3

1

2
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деканату, то він відповів: “А щодо мене, то я заявляю, що своєї віри не
зміню”6. Напевно таку твердість у вірі він передав своєму синові, який
з дитинства прагнув стати священиком.
Навчання у Львівській Богословській Академії
Великий вплив на свідомість о.Романа Лиска мало навчання у
Львівській Богословській Академії, яка на той час була принципово
новим закладом, хоча продовжувала традиції богословської освіти на
Західній Україні. Вже тоді виявилися його непересічні поетичні, наукові і пастирські здібності. Його однокурсник Степан Харина згадував, що Роман Лиско був улюбленим студентом отця-ректора Йосипа
Сліпого. Також дуже тепло згадував про студентські роки інший однокурсник о. Дорош7. А покійний о. Роман Дурбак згадує про Романа
Лиска як про поета: “А гарний хлопець був, пристійний, і личко таке
гарненьке, бігав так скоро. Трошки поезію писав. Якусь книжечку
маленьку видав”8. Свій поетичний хист він вдало використовував у
праці з людьми, його не задовільняли заяложені гімни і побожні пісні,
тому він іноді складав власні, наприклад, воскресний гімн “О, Єрусалиме!”, в якому поряд з традиційними образами вжито новаторські9.
Під час канікул Роман Лиско працював з Марійським Товариством на
парохії свого батька, керував хором, виголошував лекції та реферати,
організовував аматорські вистави – спогади Марії Клименко: “Отець
Роман, будучи студентом Духовної семінарії, під час канікул навчав
нас, членів “Марійської дружини”, співу церковних пісень… Це було
великою гордістю для нас і для наших батьків”10.
Душпастирська праця в Колтові і Гончарівці.
У 1938 році Роман Лиско закінчив богословські студії і одружився з Неонілою Гуньовською, з якою познайомився під час гостюван6
7
8
9
10
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ня в тітки в Поморянах. Одружилися 3 листопада – їх вінчав о.Юліан
Дзерович11. Але через більшовицьку окупацію митрополит Андрей
відклав свячення і порадив деякий час повчителювати. Він працював
з дружиною вчителем у школах сіл Побіч і Колтів Олеського району.
Як згадує Йосифа Візниця, він був добрим педагогом, викладав українську мову і навчав дітей у своїй хаті12.
28 серпня 1941 року Роман Лиско був висвячений митрополитом
Андреєм Шептицьким на священика і призначеним парохом села Колтів. Пані Софія Левандівська згадує про його повернення до Колтова
як священика: “Він поїхав до Львова, наскільки, я не пам’ятаю, бо була
дитиною. Ми, як то діти, побігли до лісу, який знаходився за церквою.
Коли ми поверталися назад, то побачили, що йде наш учитель, вже
не учитель, а священик, бо був одягнений у рясу”13. Саме в Колтові
о. Роман відправив першу Літургію 31 серпня 1941 року. Отець Роман
заснував Марійську дружину і Апостольство молитви. До Марійської
дружини належали малі діти, а до Апостольства молитви молодь. Початок душпастирювання о. Романа припав на нелегкі часи німецької
окупації. Він був патріотом і не міг мовчки спостерігати за подіями, а
активно включався в суспільно-політичне життя. Старшу молодь, яка
ходила до читальні, він навчав історії України і закликав боротися за
незалежність. “Мені було 17 літ і за отця Романа в селі була організована ОУН-УПА, до якої входили сільські хлопці і дівчата – згадує пані
Братковська – мене відправив він на вишкіл в село Луку, де я була два
місяці. Там мене вчили професій: станичної і санітарки. Мала псевдо Ластівка. Нас вчили, щоб пізніше ми могли допомагати хлопцям
ОУН-УПА й Україні”14. А ще син о. Романа – п.Любомир Лиско – згадує, як той взяв його на похорон молодого воїна УПА15. Крім того,
о.Роман був своєрідним тлумачем для німців і українців, бо добре знав
німецьку мову, не одного чоловіка врятував.
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У 1943 році була велика місія в Колтові, організована о.Романом
Лиском. Всі люди присягали, що не зрадять своєї Церкви і віри.16
Напевно, о. Роман відчував, що для Церкви настануть важкі часи і
тому намагався захистити довірених йому людей. В 1944 році о. Роман перейшов правити в Белзець. До 1946 року служив там офіційно, а як почалися переслідування УГКЦ, отець Роман, відмовившись
підписати православ’я, зазнавав усіляких утисків, врешті йому заборонили відправляти, а церкву закрили.
Початок переслідувань – переїзд до м. Городка.
Праця в селах Дроздовичі і Братковичі
Щоб уникнути арешту, о.Роман Лиско переїжджає до м.Городка,
де його батько ще перед війною купив будинок на вулиці Підгір’я.
У той час там мешкали квартиранти, тому декілька місяців родина
о.Лиска жила в сотрудниківці з родиною о.Василя Галія – священика, який також зазнав репресій. Отець Галій був легальним сотрудником о.Роздольського, а о.Лиско став підпільним, бо о.Роздольський,
хоч і підписав православ’я, та був вірний Греко-Католицькій Церкві.
Отець Роман став обслуговувати села Братковичі і Дроздовичі. Братковичі за грамотою від православного єпископа належали о.Дорошу,
але той віддав це село о.Роману, та просив нікому не казати.17
Як згадують мешканці сіл Братковичі і Дроздовичі о.Роман був
дуже активним священиком, зразу ввів деякі зміни у богослуження,
наприклад, перший раз в селі Дроздовичі правив Страсті Христові
в Святий Четвер, до того це завжди було в Городку.18 В обох селах
започаткував братства Матері Божої Неустанної Помочі, катехизацію дітей, навчав хор нових пісень, намагався пояснювати суть богослужень. Також члени братства складали присягу перед Богом,
що будуть вести чесне життя.19 Мешканка с.Братковичі пані Анна
Косик згадує, що о. Роман не боявся арешту: на Великдень йшов з

процесією на цвинтар, вчив хор, відбувалися навіть храмові празники, на які приїжджали священики з інших сіл20. Але в Городку
він намагався триматися в тіні, не дуже розголошувати про свій сан,
бо там тоді було дуже багато військових – містився штаб дивізії21.
Крім того, він не хотів, щоб ризикували своїм життям і безпекою
його парафіяни. О.Роман дуже гарно ставився до своїх парафіян, намагався бути з ними на рівні – в с. Братковичах не було плебанії, і
часом деякі обряди, навіть шлюб, відбувалися в домі біля церкви.
Пані Анна згадує про великодній сніданок з о. Лиском22. О.Роман
був самовідданим душпастирем: він добирався до своїх сіл підводою, човном, пішки; і, незважаючи на переслідування, приходив
дуже часто. Парафіяни села Братковичі намагалися переконати його
перейти на православ’я, щоб уникнути переслідувань, але зберігати
в серці свою віру (так робило багато священиків), але він не погодився, сказавши, що дотримуватиметься віри, в якій був вихований23.
Отець Роман часто згадував на проповідях про те, що для Церкви
настали важкі часи, і треба бути витривалим у своїх переконаннях.
Арешт і мученицька смерть.
Та відповідні органи слідкували за діяльністю о.Романа Лиска.
Хоча відвертих нападок не було, та він відчував, що його заарештують, і просив у своїх парафіян молитви. О.Роман восени 1949 року
шукав офіційну роботу, бо розумів, що не зможе більше легально
бути священиком. 9 вересня він саме повертався зі Львова з пошуків
роботи, і на нього вдома вже чекала засідка, а родина не могла йому
повідомити24. В домі почався обшук, під час якого знайшли содати
НКВС релігійну літературу, яка нібито мала націоналістичний і антирадянський характер. Син о. Романа – Любомир Лиско згадує, що
навіть переглядали його шкільні підручники. Сусіди о.Лиска – ро20
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дина Сеників були свідками арешту, і п.Михайло Сеник розповів,
що один з офіцерів НКВС сказав: “Операция кончена”, – що дає
підстави думати, що “полювання” за о.Романом велося давно; ще
в Гончарівці були облави, але безрезультатні. О.Романа звинуватили в антирадянській діяльності, що він агітував молодь до вступу в
дивізію “СС–Галичина”. Ці звинувачення грунтувалися на свідченнях мешканців села Гончарівка, які, правда, потім відмовилися від
них, сказавши, що дали їх під тиском, але цього було достатньо в той
час, щоб засудити невинну людину25. Останні слова о.Романа були
звернені до дітей: “Слухайте маму” – після цього вони його більше
не побачили26. Першим прийшов розрадити сім’ю о.Лиска в такому
страшному горі о. Дорош, який не побоявся зайти в дім до заарештованого друга і потім допомагав його дружині і дітям27. Слідчі
їздили по селах, у яких служив о.Роман і намагалися віднайти щось,
що могло б обтяжити вину отця, розпитували парафіян, і ті хвалили
його доброту і розум, напевно самі не знаючи, що їх похвала не піде
йому на користь. Поблизу однієї із церков, де він служив, знайшли
закопаними сотню патронів.
Отець Роман був поміщений до тюрми на вулиці Лонцького,
лише через декілька днів сім’я дізналася, що він знаходиться саме
там. Рідні встигли передати йому три передачі. О. Лиско завжди
відписував: “Дякую. Роман.” Потім передачі заборонили – це було
пов’язано з терором після вбивства Ярослава Галана. Через півроку,
31 травня 1950 року, знову прийняли передачу, але відповідь була
написана чужою рукою, через що їмость Неля пішла жалітися до
начальника, після чого передачі знову заборонили, і ніякої вістки від
о. Романа не було. Одного разу до пані Нелі прийшов якийсь чоловік
і сказав, що сидів в одній камері з о. Романом, та вона прийняла його
за провокатора28. Дружина і сестра о. Романа Володимира Купчик
намагалися дізнатися про його долю, але даремно. Їм говорили різні
нісенітниці, та вони не могли повірити.

Знайомий адвокат порадив пані Нелі звернутися з листом до Ворошилова і 20 лютого1956 року прийшла відповідь з Прокуратури
СРСР, в якому було вказано: “Что по делу Лыско Романа Владимировича, умершего 14 октября 1949 г. от паралича сердца, прокуратурой
Львовской области произведено дополнительное расследование и
дело Лыско Р.В. 26 октября 1955 г. прекращено не за смертю обвиняемого, а за недоказанностью обвинения. Таким образом, Лыско считается реабилитированным”29. Але це не було полегшенням для його
родини, бо діти добре знали, що за ними продовжують слідкувати, і
навіть немає сенсу намагатися вступати в престижні ВУЗи.
Причина ж смерті о. Романа Лиска залишається загадкою. Ніхто
не може повірити, що 35-річний здоровий чоловік міг померти від
паралічу серця. Пан Михайло Сеник згадував, що той завжди займався фізкультурою і був міцної тілобудови30.
Сумнівною є не тільки причина, але й дата смерті, бо деякі в’язні
стверджували, що бачили його після 14 жовтня 1949 року.
Була підозра, що о.Роман збожеволів від тортур, цієї думки дотримується Микола Дубас: “А ще таким відгомоном тих років залящав у вухах і пронизав душу спів-речитатив уривків літургії, акафістів, кондаків, тропарів, що тоді, десь у серпні-вересні 1949 року
впродовж декількох днів, то посилюючись, то затихаючи, лунали
на всю тюрму, напевно, із якоїсь камери одиночки. Було очевидно:
їх виголошує-вигукує якийсь збожеволілий від катувань священик.
Хто він, ми тоді не знали. Нині є всі підстави стверджувати, що тим
священиком-мучеником був о. Роман Лиско”31. Ці чутки здавалися
такими достовірними, що дружина і сестра роками навідувались до
психіатричних лікарень, шукали його серед хворих, що забули своє
їм’я32.
Сестра Володимира написала поему присвячену своєму братові
“Романе! Де ти?” (повністю в Додатку). Там є слова, які напевно
найяскравіше описують почуття родини в цей час:
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Безмірно мучишся, якщо живеш…
І де могила є Твоя, як вмер?..
Страшніш розпуки є непевність ця,
Найгірше думать змушує вона…
Є і інша версія смерті: отець Роман Лиско був живцем замурований в стіні. На таку думку наштовхують свідчення Михайла Дацишина, який сидів в тюрмі на Лонцького в 1949 році: “Отже заговорилися за Лиска. Один каже: “Я сидів з ним в одній камері. Одного вечора чи там ночі сказали всім вийти, крім Лиска… приходимо Лиска
нема”32. Залишається без сумніву одне – отець Роман Лиско загинув,
як мученик за віру, не зрадивши присяги. У довідці, виданій Управлінням СБУ від 26 лютого 1993 року вказується стаття Кримінального Кодексу, зя якою було звинувачено о.Романа – 54-10 частина 11.
Це пропаганда, що носить заклики до скинення, підриву чи послаблення радянської влади. Усі ці провини каралися розстрілом. Справа
о.Лиска залишається загадковою ще й тому, що вона якось просто
пропала з архіву, тепер кажуть, що її передано до Києва. Можливо,
це пов’язано з беатифікацією, або є інші невідомі причини.
Богословська спадщина – аналіз реферату
“Слава Пресвятої Богородиці в наших богослуженнях”
Будучи студентом Духовної семінарії Роман Лиско був активним
членом братства “Введення в храм Пресвятої Богородиці”, яке заснував о.Рудь. Відомо, що він виголосив два реферати на зібраннях
цього братства. “15.02.1935 року, год. 14.00, сходини Марійської дружини, на яких товариш Лиско Р. (3 рік) виголосив реферата “Марія і
священики”33.
Другий реферат було виголошено на зібранні цього братства 8
листопада 1935 року і надруковано у журналі “Нива” протягом 19361937 років.
На початку свого реферату перелічує імена Пречистої Діви Марії,
взяті з літургічних молитов і пісень: всемірна слава, Євиноізбавленіє,
Словесний мислений рай, дерево жизни, морська звізда, гора чудна,
врата Божі і т.д. Дуже багато імен, о. Роман дає їм оригінальну інтер32
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претацію, наприклад, “алябастр мислений мира” – миро – це Ісус,
який змив гріхи людські, а його принесла Марія – посудина.
В другій частині о.Лиско аналізує Параклис (Молебень до Пресвятої Богородиці).
В наступній частині розповідає про Богородичні празники за
григоріанським календарем (в ньому відчувається реформаторський
дух): Непорочного зачаття – дуже глибокий аналіз богословських
підвалин свята; Різдво Матері Божої – христоцентричність (Марія
народжується для того, щоб привести нам Христа); Введення в храм;
Благовіщення і Акафістова субота; Різдво Ісуса Христа і Собор Пресвятої Богородиці – дуже детально розглядає постать святого Йосипа, який спочатку не зміг зрозуміти таїнства; Стрітення – нове
бачення – Марія приходить в храм не для того, щоб очиститись, а
для того, щоб освятити храм. Для Марії – це “зустріч з терпінням”;
Сострадання – Марії важко повірити в смерть свого всемогутнього
Сина; Успення; Положення ризи; Положення пояса; Собор Пресвятої Богородиці в Міясинах – о.Роман проявляє глибоке знання історії
і іконографії; Покрова Пресвятої Богородиці.
Четвертий розділ – Участь матері Божої у св. Літургії – розкриває
сутність присутності Матері Божої в літургійних текстах.
Цей реферат, чи, можна сказати, наукова праця не є сухим викладенням матеріалу, а в ньому відчувається жива присутність автора і
особисте переконання. Це дуже емоційний опис, який переплітається з текстами відправ. Тут він проявляє себе, як дуже добрий літургіст у поясненні богослужбових текстів і знавець Святого Письма.
Крім того, показує своє захоплення східною традицією, часто цитує святих отців і противиться латинізації: “… хоч які вони є гарні
і симпатичні для нас, є західного походження, і цього ніде в наших
літургічних текстах не знаходимо”. Крім літургічного аналізу, подає
цікаві богословські догматичні роздуми. Відповіді на свої запитання
шукає в Святому Письмі і літургічних текстах. У рефераті о.Романа
Лиска відчувається христоцентризм, але, “поряд з Ісусом завжди є
Марія. Марія найповніше принесла себе Богові в жертву”. Богородиця має бути зразком для священиків: “А ми, як посвячені Богові,
самі маємо співділати совершенній жертві Христа, так, як це зробила співвідкупителька наша Марія”.
Крім догматичних тверджень, є дуже гарні духовні роздуми, вже
тоді о.Роман виявляє себе як доброго пастиря. Ці роздуми іноді переростають в глибоку спонтанну молитву, в якій проявляється, крім
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духовності, поетичний дар – дуже образні, живі, промовисті приклади і порівняння.
Та відчувається, що молодий семінарист не зупинився лише на
старих текстах і догматах. У своїй праці він спирається на сучасний досвід, цитує тодішніх богословів, для живості порівняння вживає новітні образи, наприклад, кінофільму. Не лишається осторонь
політики – ось його думки про радянську владу: “Гордо піднесена
п’ятираменна звізда цього самого “древнаго змія” нині з лоскотом
повалюється в калюжу беззаконня. А з нею летить у пропасть вся
людська культура, паде гідність, зникає віра і готовить Європі нову
пітьму, нове вигнання, нову руїну!” Чи не були це пророчі слова?
Для оживлення свого тексту о.Роман вводить незвичні звороти, а
іноді і сатиру: “часто море [над яким володіє Марія] стає духовною
калюжею і над цією калюжею приходиться нераз Марії царювати”.
Найбільшої уваги заслуговує так зване “Докінчення”, в якому
о.Роман підсумовує і узагальнює все попереднє і висуває свої пропозиції. Дуже гарна думка: “…Марія безпереривно обертається в
орбіті Христового світла”. Він розділяє між культом належним Богові (cultus latriae) і належним культом Богородиці (cultus hiperduliae).
О.Роман наголошує на красі східного обряду і небезпеці латинізації
– “Єгипет в небезпеці” – і треба здобувати скарби з лабіринту, вивільнити живість віри з канонів, догматів, Акафістів. Отець закликає до
повернення до джерел і розпачає через те, що вірні не знають богослужень (як ми бачили, слова його не розходилися з ділом і він своє
душпастирське служіння присвятив “богословській” освіті вірних).
Він звертається до братів-семінаристів з такими пропозиціями:
“1. Зробім для вірних зрозумілими наші богослуження.
2. Збільшим активну участь вірних на Вечірній і Утреній
3. Заміним втерту тематику всіх, зокрема ж, Марійських проповідей літургічними, празничними мотивами.
4. Даймо нашому народові побожну літургічно-аскетичну літературу.
5. Звернім увагу на нові побожні пісні, щоби вони були згідні з
духом нашого обряду.
6. Вкінці і на розвиток релігійної драми великий вплив може
мати драматичний уклад самих празників.”
В кінці – подяка духівникові о. Стефанові Рудьові за ідею написання реферату і духовне керівництво.
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“І пам’ять його з роду в рід”
Отець Роман “у своїй діяльності керувався насамперед любов’ю
до Бога та відданістю душпастирській праці”34. Це справді була чудова людина і відданий душпастир. Наведені мною факти частково
розкривають його особу, але я відчуваю, що втрачається щось дуже
важливе – дух, який відчувається в спогадах про нього. Поспілкувавшись з людьми, які були з ним знайомі, я зрозуміла, що він вклав
в їх душі незабутню частинку своєї душі. З їх розповідей виникає
образ людини, що поклала своє життя на вівтар служіння. Крім незаперечного розуму і поетичного хисту, отець Лиско володів надзвичайною любов’ю до людей, і люди відповідали йому тим самим. Цю
любов відчувається в кожному їхньому слові про отця Романа. Його
досі пам’ятають в Городку і в селах, де він служив. Зимою цього року
відбулася велична Академія його пам’яті, на якій люди згадували
о. Лиска, його діяльність на душпастирській ниві. Він завжди залишиться в пам’яті людській і перебуває в пам’яті Божій. Бог покликав
його до священичого служіння і до мученицької смерті. Він своєю
смертю засвідчив вірність Богові і Його Церкві. Феномен мучеництва відомий в християнстві від самих початків, але зовсім особливо
він проявився в ХХ столітті. Яскравий приклад Максиміліана Кольбе – священика, що загинув в концентраційному таборі Освенцим.
28 блаженних мучеників, яких проголосив Вселенський Архиєрей
Іван Павло ІІ 27 червня 2001 року під час свого офіційного візиту в
Україну, також загинули від тоталітарного радянського режиму. Наймолодший серед них – о.Роман Лиско – непересічна людина, великого таланту, священик від Бога.
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Кінець курсової роботи
***
Отакою є студентська праця Мар’яни Карапінки. Думається, що
так зібравши, опрацювавши і осмисливши відомості про життя і
діяльність Блаженного священомученика Романа Лиска, молода дівчина і сама сповнилася часткою його величної духовності і зможе
понести в світ його життєві ідеали. А це – найважливіше, задля чого
жив і віддав своє життя цей душпастир.
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Отець Роман Лиско в дипломній праці
Володимира Левандівського
Подібне, і ще ширше, значення має праця ще однієї молодої
людини – колишнього семінариста Духовної Семінарії ім.Святого
Духа, а нині священика Володимира Левандівського. Темою своєї
дипломної роботи “Духовенство Золочівського деканату в умовах
ліквідації УГКЦ 1939-1949 рр.” теолог обрав дослідження історії одного з деканатів Української Греко-Католицької церкви у довоєнний
і воєнний періоди і, особливо, “акцію насильницького “навернення”
греко-католиків до одержавленої Російської Православної Церкви”.
У вступі Володимир Левандівський пише: “Темою своєї дипломної праці я обрав дослідження одного з таких регіонів, який відзначався особливою стійкістю та героїзмом у збереженні своєї Церкви
– Золочівщину. Надихаючим для мене моментом у виборі такої теми
стала канонізація Святішим Отцем Іваном Павлом II двох блаженних: о. Романа Лиска – пароха с.
Колтова й о. Олексія Зарицького
− пароха с. Струтин, які всеціло
віддали себе на служіння Богу й
людям".
І ось – скрупульозно описуючи долю духовенства Золочівського деканату в час ліквідації
ГКЦ у 1944-1953 рр., звертаючи
увагу на стан деканату перед
ліквідацією Церкви, методи реалізації державного плану знищення ГКЦ на Золочівщині,
форми опору й протистояння
священиків і вірних в обороні
своєї віри, – Володимир Левандівський багато уваги приділяє
постаті
о. Романа Лиска.
о. Володимир Левандівський,
При
цьому автор широко коуродженець с. Колтів, ініціатор
вшанувань пам’яті о. Романа Лиска ристується надбаннями “живої
історії” – численними інтерв’ю,
на Золочівщині, автор дипломної
роботи , в якій багато уваги
які збирав Інститут Історії
присвячено о. Роману Лискові
Церкви у Львові (до речі, про-
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тягом десяти літ інтерв’юером у тому Інституті працювала і автор
цієї книги), та немало інтерв’ю взяв і сам Володимир Левандівський. У його дипломній праці використані відомості із інтерв’ю з
Є.Братковською, С.Левандівською, С.Петльованою, Й.Візницею,
С.Дзьобою, Г.Кравчуком та іншими.
Оскільки Володимир Левандівський висвітлює інформацію про
о.Романа Лиска, яка вже подана у цій книзі, то не повторяємо її, лише
наведемо кілька дослівних цитат.
Отож у даній дипломній роботі читаємо:
Цитата перша
“Незважаючи на неприхильну політику німецького уряду, владика Андрей докладає усіх зусиль, щоб його Церква й народ мав
добрих провідників. 28 серпня 1941 року він висвячує Лева Загульського і Романа Лиска на священиків. О.Загульський став парохом
села Почапи, а о.Лиско – парохом села Колтів, що на Золочівщині,
бо тамтешній довголітній парох о.Володимир Чайківський у січні
1941 року помер.
Коли о.Роман перебрався на парохію з дружиною й дітьми, то і
далі продовжував приділяти велику увагу молоді. Він їх збирав удома і вчив співати. Як згадує Софія Левандівська: “Ми ходили кожного дня до нього вчитися пісень, перша пісня була “Пренебесна Пречудесна”, друга − “Марія Преблагословенна”, він дуже гарно грав
на фортеп’яно. Перед тим, як співати, він вислуховував наші голоси,
а тому, хто не вмів, казав, щоб тихенько співав і прислуховувався
до інших. За те всі діти його дуже любили”. Крім цього, о.Лиско
проявив себе як добрий господар: навів порядок біля приборства.
На господарстві в нього працювали люди, за що він їм платив. Коли
настали жнива, то старші діти ходили до нього молотити збіжжя, бо
всі його любили й поважали. Отець Роман організував два братства:
Марійську дружину й Апостольство молитви. До Марійської дружини входили малі діти, які складали присягу, молилися три рази
Богородице Діво та інші молитви, збиралися раз на місяць. До братства Апостольство молитви належала старша молодь, яка збиралася
також раз у місяць у церкві, де сповідалися й причащалися, теж
отець провадив для них різні науки. Відмовляли кожного дня молитву “Господи Ісусе Христе”. Крім цього, старшу молодь у церкві дяк
учив Вечірню, Утреню й Службу Божу. Дяк – Іван Бендера був добрим регентом хору й у всьому допомагав парохові. Крім регентської
праці, він провадив драматичний гурток".
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Аналізуючи період німецької окупації, Володимир Левандівський пише:
Цитата друга
“ Німецька влада особливо лютувала у галицьких селах, де, як
зазначав Шептицький, “сільському населенню нав’язаний режим
рабства; практично всіх молодих людей насильно вивозять до Німеччини працювати на фабриках та фермах, у селян відбирають
все, що вони вирощують, і від них вимагають подвоїти продукцію.
Покарання за купівлю чи продаж через виробника – смерть”. Тому
священики у парохіях докладали всіх зусиль, щоб полегшити долю
своїх парохіян. Не один чоловік завдячував о.Роману Лиску, пароху
с. Колтів і Обертасів, за те, що врятував від смерті. Ось випадок,
який стався з батьком Софії Левандівської, вона розповідає: “Тато
поїхав на Верхобуж до млина і, коли повертався назад, його заарештували німці. Коли мама дізналася про його арешт, швидко побігла до отця, бо знала, що тата можуть розстріляти. Тоді отець Роман
Лиско пішов до німецького генерала і заступився за нього, і так він
залишився живий”. Чоловіка Стефанії Дзьоби хотіли взяти на роботу до Німеччини, а в цей час вона мала малу дитину і звернулася до
отця Романа з проханням, щоб він допоміг їй. І парох узяв її чоловіка
до себе на роботу.
Теж за окупантів духовенство, незважаючи на складні умови,
старалося піднести духовний рівень парохіян. Так у 1943 році відбулася місія у с. Колтові, на якій навернулося багато людей. Місію організував отець Р.Лиско, яка проходила тиждень. У ній брало участь
два місіонери, а всі люди присягалися, що не зречуться своєї Церкви
і віри. Мабуть, парох відчував, що для Церкви настануть важкі часи
і тому старався укріпити довірених йому людей. На закінчення місії
поставили біля церкви хрест і один місіонер, передбачаючи майбутнє, сказав, “що з цієї церкви буде купа грузу, а хрест залишиться”, це
також надовго запам’яталося вірним.
Аналізуючи ситуацію, можна ствердити, що священики Золочівського деканату докладали всіх зусиль, щоб запобігти насильству та вбивствам загарбниками повірених їм людей, зберегти їх від
нещастя і смерті, укріпити у вірі.”
І ще:
Цитата третя
“У селі Колтові, де парохом був о.Роман Лиско, поляки вороже
ставились до українців. Місцевий дяк Іван Бендера, крім регентської
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праці, також займався і політичною діяльністю, за що на нього було
вчинено замах. Про цю подію так згадує Євгенія Братковська: “Мене
в той час, завдяки отцю Роману Лиску, записали в Золочів до школи
у 9-ий клас, а інших дівчат вивозили на роботу до Німеччини. Коли
його прострілили, ми всі збіглися: сусіди, хлопці, які належали до
ОУН-УПА, кликнули отця. Парох його висповідав і запричащав, і
повезли до лікарні до Золочева. Я з іншими хлопцями чергувала біля
нього в лікарні, але директор шпиталю був поляк і було присуджено,
щоб пан І. Бендера не жив. Через тиждень він помер”.
Крім дяка, важливу роль в організації мережі ОУН-УПА відіграв
отець Р.Лиско. Він учив історію України молодь, що ходила щовечора до читальні, наголошуючи на потребі боротися і відстоювати
свою незалежність. Підтвердженням цього є спогади Євгенії Братковської: “Мені було сімнадцять літ, коли о.Роман відправив мене
на вишкіл у с. Луку, де я була два місяці. Там мене вчили професії
станичної і санітарки. Нас учили, щоб пізніше ми могли допомагати
хлопцям ОУН-УПА й Україні”.”
Цитата п’ята
“У 1944 році внаслідок бойових дій церква і приборство в с. Колтові були зруйновані, тому о.Роман Лиско з дружиною, двома синами і дочкою змушений був перебратися на вакантну парохію в с.
Белзець, де перебував до 1948 року. Попередній парох о. Йосиф Чайківський у цей час подався в еміграцію”.
Додамо ще одне свідчення, що його В.Левандівський почерпнув
із інтерв’ю з Г.Кравчуком від 5.11.2002 р.:
Цитата шоста
“Один із в’язнів, який у жовтні 1949 року декілька днів провів
в одній камері разом з о. Романом Лиском розповідав: “Допити, які
проводилися над отцем були настільки жорстокі, що після них священика приносили у плахті скривавленого і дуже побитого. У камері о. Роман часто повторяв слова: “Я багато знаю, но нічого їм не
скажу”. Можемо припустити, що священик не витримав цих лютих
знущань і катувань та помер, як мученик, не зрадивши ГКЦ”.
Отож – ще одне свідчення, що пробивається до висвітлення долі
Блаженного священомучеика Романа Лиска…
Можливо, з часом ще щось таємне з його долі стане явним. А
наразі приєднаємося до висновку, який робить наприкінці своєї дипломної роботи Володимир Левандівський:
Цитата сьома
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“Попри всі підступні методи, атеїстична радянська влада на Золочівщині зустріла рішучий опір, як із боку духовенства, так і мирян,
які не пішли на компроміс із безбожним режимом, бо мали тверду і
непохитну віру. Завдяки їм підпільна Церква не зламалася, а змогла проіснувати й дала мучеників, яких папа Іван Павло II 27 червня
2001 року проголосив блаженними УГКЦ. Серед числа тих блаженних мучеників, які під час окупацій були духовними провідниками
на Золочівщині є о. Олексій Зарицький і о. Роман Лиско. Вони у час
переслідувань не скорились, а мужньо прийняли терпіння, засвідчуючи цим вірність Христові та його Церкві, своєю смертю дали свідчення любові, а життям – приклад святості.
Праця над цією дипломною роботою була важливою для мене самого. Вона вплинула на моє особисте ставлення до священства, показала на прикладах мучеників правдивий образ душпастиря, якого
життя має стати прикладом для нашого життя, його служіння маємо
продовжити своїм служінням, а смерть та святість мають закликати
нас до святості та жертовності.
Можливо, це скромне дослідження на великому полі ще ненаписаної історії допоможе, особливо священикам і жителям Золочівщини, глибше пізнати ці трагічні сторінки ГКЦ”.
Звертання учнівської молоді до світлого образу Блаженного священомученика триває. Зокрема, у цьому, 2009 році, учениця Приватної гімназії ім.Блаженного Климента Шептицького Дзвенислава
Стернюк, опрацювавши матеріали про життя і діяльність о. Романа
Лиска, створила чудове відео-представлення основних віх життя і
дільності Блаженного священомученика Романа Лиска. Представила свою працю на обласному конкурсі науково-дослідницьких робіт
“Церква, що постала із руїни” та зайняла призове місце.

Урочистості в честь о. Романа Лиска
Світлий образ о. Романа Лиска оживає не лише в умах окремих
осіб, котрі досліджують його життя, а й у широких аудиторій зацікавлених людей, що збираються на святочні академії, присвячені
пам’яті Блаженного священомученика. Такі академії відбувалися в
різних куточках Львівщини.
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Любомир Лиско, Неоніля Лиско і Звенислава Карп’як-Лиско
із кореспондентами СNN, акредитованими на приїзд
Папи Івана Павла II в Україну в 2001 році, коли було оголошено
беатифікацію українських Блаженних священомучеників

Жителі села Гончарівка (раніше – Белзець) Золочівського р-ну і
родина о. Лиска після урочистого богослужіння в честь Блаженного
священомученика Романа Лиска
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І тут слід особливо відзначити вклад вищезгаданого о. Володимира Левандівського, котрий не лише досліджував історію Церкви і
її видатних священослужителів, а й залучав до вшанування пам’яті
о.Романа Лиска чисельних краян. Так з його ініціативи, його кипучими організаторськими здібностями та з його участю як сценариста, скрипача й співака було проведено в 2002 році дві святочні академії на честь о.Романа Лиска – у селі Колтові і в селі Гончарівці
Золочівського району. В переповнених залах Народних Домів цих
сіл відбулися дійства, наповнені багатою інформацією та художньомистецькими композиціями. Крім жителів тих і сусідніх сіл, на цих
академіях було багато приїжджих гостей – священиків і членів родини о.Лиска. Особливо почесним гостем у с.Колтів був світлої пам’яті
отець-мітрат Микола Пристай, котрий студіював теологію разом з о.
Романом Лиском, мав що сказати присутнім.
Грандіозні заходи відбулися і в місті Городку, де народився і звідки вирушив у дорогу мучеництва о. Роман Лиско. Там 10 березня
2002 року в церкві Благовіщення Пресвятої Богородиці (де колись
парохом був його батько о.Володимир Лиско, який після Першої світової війни капітально відремонтував цю церкву) відбулася урочиста Свята Літургія. Опісля в районному Народному Домі – святочна
академія, зорганізована під високо-професійною режисурою Галини
Глушко. У програмі були: літературно-музична композиція мистецьких колективів м. Городка, спогади рідних та знайомих о.Романа
Лиска, виступи засл. артистки України Марії Галій та нащадків отця
Лиска – лауреата міжнародних конкурсів флейтиста Андрія Карп’яка
і юного скрипаля Ярослава Бронзея. Приємно й похвально, що заходи в Городку відбувалися при щирій підтримці міської влади, зокрема, тодішнього міського голови п.Миколи Савки. Також втішило,
що почалася ця академія спільною молитвою під проводом священиків обох присутніх у Городку конфесій – греко-католицького отця
Степана Боровця і православного отця Івана Лупія. При цьому отці
освятили три образи отця Романа Лиска, намальовані художниками
Мирославом Отковичем і Богданом Рижаком.
Гідно відзначалися 90-ті роковини від народження о.Романа
Лиска. 15 серпня 2004 року з ініціативи Організаційного комітету та
Братковицької сільської ради відбулися в с.Братковичі Городоцького
району Львівської області урочиста Свята Літургія в церкві (де на
стіні є чудовий розпис-образ о Романа Лиска в повен ріст) та святочна академія у Народному Домі. На тих урочистостях були при-
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Родина о. Р. Лиска та організатори урочитостей
в його честь у м. Городку 10.Ш.2002 р.
Стоять зліва направо: Роман Лиско, Люба Лиско, Галина Глушко, Захар
Боднар, Ярослав Боднар, Лідія Купчик, о.Володимир Боднар, Звенислава
Карп’як, Микола Савка, Ярослав Лютак, Любомир Лиско, Марія Галій, Надія
Карп’як, Андрій Карп’як, Ярослав Карп’як. Попереду – Соломійка Лиско,
Неоніля Лиско і Славчик Бронзей

Під час урочистої академії в Народному домі м.Городка. На передньому
плані – о.Іван Лупій і о. Степан Боровець
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Неоніля і Любомир Лиски на урочистій Службі Божій в честь о. Романа
у с. Колтів Золочівського р-ну, 2002 р.

На урочистій академії в Народному домі с. Колтів.
Перший зліва –Любомир Лиско, третя – Неоніля Лиско, п’ятий – о. Микола
Пристай
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сутні жителі Браткович, Дроздович і сусідніх сіл та гості зі Львова,
Камінки-Бузької і Городка. Особливо зворушливим був виступ хору
із села Дроздовичі під керуванням Марії Андрущишин, який у своїй
мистецькій композиції виконав і пісню “О Єрусалиме!”, яку написав
для них о.Роман Лиско.
28 серпня 2004 року у Львові Львівська міська організація Всеукраїнської Ліги Українських Жінок присвятила 90-им роковинам народження та 55-літтю смерті Блаженного священомученика
о.Романа Лиска величаву літературно-музичну академію “Під знаменням Пресвятої Богородиці”, яка відбулася при аншлазі в Будинку
органної та камерної музики, що знаходиться по вул. Степана Бандери, 8. На ній, крім львів’ян, було багато гостей із Золочева, Городка,
Києва та сіл, де пам’ятають о.Романа Лиска. Від імені Блаженнішого
владики Любомира Гузара привітав і поблагословив святочну імпрезу о.Зиновій Хоркавий. Свої мистецькі виступи дарували львівські
хори “Барви” (вчителі музичної школи № 8) та “Діброва” (з Лісотехнічного університету), співаки Софія Федина і Ярема Ванчицький,
діти, внук і правнук о.Романа Лиска, а також вчителі й учні із Браткович та хор із Дроздович. Тепло вітали присутні дружину о.Романа
Неонілю Лиско.
Багато щирих і зворушливих слів було сказано про незабутнього
Блаженного священомученика Романа Лиска і про нескореність, незнищенність Української Греко-Католицької Церкви взагалі. Мартиролог України попри всю трагічність має і позитивну сторону – саме
в мучеництві українців виявилася вся велич їх високого нескореного
духу… І обов’язком сучасників є не лише гідно шанувати пам’ять
великих попередників, а й у своїх серцях плекати такий же дух, такі
ж чесноти.
А що духовність славних попередників благодатно проростає
серед наших сучасників, може служити чудовий приклад, що його
несподівано пощастило побачити родині отця Романа. В жовтні 2008
року через знайомих городківчан їх було запрошено в село Заверещиця (станція Цунів) Городоцького району Львівської області. Виявляється, тамтешня громада ініціювала урочисте вшанування пам’яті
Блаженного священомученика Романа Лиска. Очевидно, не байдужі
там до світлих постатей новітніх українських священомучеників,
ґрунтовно ознайомилися із їхніми життєписами і спостерегли, що із
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Урочисте вшанування пам’яті Блаженного священомученика Романа
Лиска в с. Братковичі Городоцького р-ну 15 серпня 2004 р.

На вшануванні пам’яті о.Романа Лиска
у с. Братковичі 15 серпня 2004 р.
У першому ряді зліва направо: Стефанія Дорош, Лідія Купчик,
Неоніля Лиско; позаду: Любомир Лиско, Славчик Бронзей,
Борис Білинський, Марія П’ясецька; стоїть Звенислава Карп’як
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їхніми теренами тісно пов’язаний о.Роман Лиско. Особлива заслуга у
тій зворушливій данині пам’яті належить настоятелеві церкви в селі
Заверещиця о.Василю Черепаничу і його дружині Анні. Ці справжні подвижники підняття духовності українського народу невтомно
трудяться в кращих традиціях своїх попередників. З ініціативи отця
Василя в селі збудовано нову церкву, в якій художник Степан Юзефів намалював гарні образи владики Миколая Чарнецького та отця
Романа Лиска. При церкві діє катехитична школа імені о.Романа
Лиска, в якій навчає добродійка Анна Черепанич. Вона ж викладає
християнську етику і в місцевій школі. Під час урочистого вшанування пам’яті о.Романа Лиска яскраво виявилися душевне піднесення й таланти організаторів дійства та його учасників. На високій ноті
звучали чудові вірші й пісні в честь Блаженного священомученика
Романа Лиска.
Також отцю Романові було присвячено декілька радіопередач,
котрі, підготовлені авторкою цієї книги, звучали по Обласному радіо
та радіо “Воскресіння”. Та найкращою, задушевною й піднесеною,
була радіопередача, створена відомою львівською журналісткою
Ганною Стоцькою у її популярному циклі “Події, факти, імена”. Нею
заслужена журналістка України відзначила 90-ліття від народження
Блаженного священомученика Романа Лиска.

Образ Блаженного
священомученика Романа Лиска
на стіні храму в с. Братковичі
Городоцького р-ну.
На передньому плані – зять о.
Романа Ярослав Карп’як, директор
музичної школи у Львові

Звенислава Карп’як, Неоніля
Лиско і невістка Галина Лиско
із мешканкою с. Белзець (тепер
Гончарівка), колишньою
сусідкою о.Романа Лиска,
учасницею визвольних зиагань,.
політв’язнем Анною П’ясецькою
(посередині), 2002 р.

Під час урочистого відзначення 90-ліття від дня народження
Блаженного священомученика Романа Лиска в Будинку органної музики
у Львові привітання і благословення від Блаженнішого патріарха
Любомира Гузара зачитує о. Зиновій Хоркавий, 28 серпня 2004 р.
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Отець Роман Лиско в мистецьких творах
Отож живе пам’ять про о. Романа Лиска в серцях людей. Відбивається вона і в піснях, в іконах і навіть у вишивках.
У 2004 році у видавництві “Місіонер” вийшов збірник хорових
творів, присвячених Блаженним Української Греко-Католицької
Церкви – “Душі несхитні Ісусові милі”. Музику на вірші о.Василя
Богдана Медруня, ЧСВВ, написав Мирон Дацко. Отцеві Лиску присвячено пісню “Блаженний отець”.
БЛАЖЕННИЙ ОТЕЦЬ
Учасники відзначення 90-ліття від дня народження Блаженного
священомученика Романа Лиска встановляють вінок на стіні
колишньої тюрми Лонцького, де загинув о. Роман Лиско. Щороку на
цьому місці встановлюється новий вінок в пам’ять о. Лиска

Муз. Мирона Дацка
Сл. о.Василя Мендруня

Молодь села Заверещиця Городоцького р-ну Львівської обл. вшановує
пам’ять Блаженного священомученика Романа Лиска
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Вергуна) у кабінеті міського голови та в городоцькій “Просвіті”. А
львівський художник Мирослав Откович намалював ікону Блаженного мученика Романа для церкви Благовіщення в Городку.
Цікаве відображення знайшли постаті українських Блаженних священомучеників і в творчості відомого священика-митця
о.Дмитра Блажейовського. Постаті їх усіх, в т.ч. і Романа Лиска, передав о.Блажейовський засобом вишивки.
Багато інших мистецьких творів присвячено українським священомученикам, бачимо їх на стінах церков та різних полотнах, і всюди
серед когорти героїчних дітей Української Греко-Католицької Церкви бачимо о. Романа Лиска, наймолодшого священомученика.
Окремий гарний розпис ікони Блаженного Романа Лиска є в церкві села Братковичі на Львівщині.
А молодий студент Національної академії мистецтв, майбутній
скульптор Володимир Семків для своєї курсової роботи обрав меморіальну таблицю в честь Блаженного священомученика Романа
Лиска, яку уявив собі на стіні тюрми Лонцького. З любов’ю виконав
її та отримав за неї найвищу оцінку.
1. Нестримна вічності ріка,
Над нею постать таємнича, –
Стрічаємо отця Лиска.
Приспів:
Благословенні твої рани,
Блаженний отче наш Романе.
2. Нестримна вічності ріка,
Над нею риза священича, –
Стрічаємо отця Лиска.
Приспів…

3. Нестримна вічності ріка,
Над нею сяюче обличчя, –
Стрічаємо отця Лиска.
Приспів…
4. Нестримна вічності ріка,
В ній тоне жало войовниче, –
Стрічаємо отця Лиска.
Приспів…
5. Нестримна вічності ріка,
Що всіх людей до неба кличе, –
Дарує нам отця Лиска.
Приспів…

Свої пісні в честь отця Лиска складають і натхненно виконують
учасники самодіяльного хору с.Дроздовичі під керуванням Марії
Андрущишин.
Вже було згадано, що постать о. Романа Лиска, надихає сучасних
художників. Зокрема, цікаво й приємно, що городоцький художник
Богдан Рижак намалював два портрети о.Романа і висять вони тепер
(разом із образами ще одного священомученика з Городка о. Петра
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Студент Академії мистецтв
Володимир Семків біля
виготовленого ним проекту
меморіальної таблиці о. Романа
Лиска, яку бажано встановити на
стіні колишньої тюрми Лонцького

“207. Роман Лиско. Взірець до
вишиття в 11 Збірці “Українські
релігійні вишивки”. Автор
взірця і вишивки отець-доктор
Дмитро Блажейовький”
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Публікації, присвячені о. Романові Лиску
Лідія Купчик. Любові більшої в світі нема над цю, що в жертві життя віддала” – “За вільну Україну”, 17.ІХ.1994.
Лідія Купчик. Залишився вірний присязі. – “Поклик сумління”, VІІ.1994.
Лідія Купчик. Мучеництво о. Романа Лиска. – “Шлях Перемоги”,
17.ХІ.1999.
Тарас Матвіїв. “Вдарю пастиря, і розбіжуться вівці” – “Народне слово” (Золочів), 14.V.1999.
Невідомі спогади про новопроголошених українських блаженних – “ШляхThe way”, 12.VІІІ.2001.
Блаженний Отець Роман Лиско (За матеріалами Інституту Історії Церкви
ЛБА) – “Поступ”, 18-19 серпня 2001.
Олександр Андрущишин. Буде вечір пам’яті. – “Голос Ратуші” (Городок),
31.01.2002.
Олександр Андрущишин. Вшануємо Блаженного – “Народна думка” (Городок), 2.ІІ.2002.
Лідія Купчик. Мучеництво отця Романа Лиска. – “Голос Ратуші” (Городок),
1-15.02.2002.
Лідія Купчик. Затрубіть трубою, ангели-лики… – “Просвіта”, лютий 2002.
Ірина Лопатнюк. Доля священомученика огорнута легендами. – “Народна
думка” (Городок), 16.ІІІ.2002.
Роман Сиротич, Володимир Левандівський. Блаженні Золочівської землі //
“Пізнай правду”, вересень-жовтень 2003.
Лідія Купчик. Загинув, не порушивши священичої присяги – “Арка”, липень 2004.
Олександр Андрущишин. Вшанували пам’ять Блаженного священомучениа Романа Лиска – “Народна Думка” (Городок), 21.07.2004.
Слуга Божий отець Роман Лиско (За матеріалами Інституту Історії Церкви
ЛБА) // “Катехитичний обіжник”, вересень 2008 р.
Звідки наші корені, з якого ми роду? – “Свобода”, жовтень-листопад 2008.

КРАПЛИНИ ТВОРЧОЇ ДУШІ
о. РОМАНА ЛИСКА
Уже було згадано, що о.Роман Лиско був вельми творчою особистістю. Та, на жаль, майже нічого не вціліло із його творчості.
Маємо спогади. о. Романа Дурбака, що Роман Лиско в молодості
багато віршував, зрештою, і в час арешту при ньому був папірець
із віршем, що відзначили в акті обшуку. Та все це пропало, хоч не
втрачаємо надії, що ще щось може зринути із небуття, як приємною
несподіванкою була поява вірша о.Романа Лиска, якого зберіг і віддав тепер родині отець-мітрат Микола Пристай, який зараз мешкає і
працює в Духовній Семінарії у Львові. Отож – вірш о.Романа Лиска,
який він написав у 1934 році, будучи теологом:
БОЖА ІДЕЯ
Ще світ цілий дрімав у мряці небуття,..
Ще не почалося життя в просторі –
Ще хаос всіх первин і безпросвітна тьма
Зливалися в однім бездушнім морі,
Ще світла не було,
А вже на сонце схожа
Царила від віків
Ідея Божа.
Хто ж захотів себе прославити в ділах?!
Хто перший рух вложив в мертві простори?
Хто водам приказав зібратися в морях?
Хто повелів піднести ген, високо, гори?
Все сонцем освітив?!
Авжеж, на сонце схожа
Всевладна, всесвята
Ідея Божа.
Чи в зорі глянеш блиск, чи моря вчуєш шум,
Чи схочеш воздухом гірським віджити,
Чи усміхом цвіток прогнати серця сум,
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Чи піснею пташини душу звеселити, –
У Всесвіту красі
Одно святе підложа,
Що ним була і є
Ідея Божа.

О, ЄРУСАЛИМЕ!
О, Єрусалиме, ясний, як звізди
днесь буде,
ізбав від ада, Спас і Владика
всія людей

Могутність їх, ярмо, занепад, слава
Віків безмірний лік, народів дивний хід
Причина і найвища ціль, їх долі спліт,
Їх власного життя незрушная підстава
І провід, щоб часом не впала в бездорожжя
Предвічна і вовік
Ідея Божа.

Затрубіть трубою, Ангели-лики,
смертію святою гине смерть навіки.
Кожна галузка квіти пускає,
землю травиця всю покриває
покриває

Та скінчена в часі народів земна путь,
Невпинно все нові історії картини,
Аж доки по літах останні не минуть,
Аж доки кінцева всім видзвонить година,
І впаде кожна власть,
Прихильна чи ворожа,
А лишиться лиш що?
Ідея Божа!

Вже великий камінь
Ангел із гробу відвалив
і велику радість женам плачущим проголосив.
І печать Марії никне, мов кадильний дим,
радісно співаймо всі разом веселий гімн.
Скоро стрінемо Спаса Ісуса,
як він прямує до Емауса,
до Емауса

І весь цей красний світ розсипеться в віках,
Двигнуться з своїх місць моря і гори,
Зупиняться зірки на Всесвіту межах
І згаснуть, мов вночі, світляні метеори,
Покриє світло тьма,
А лиш на сонце схожа
Світитиме повік
Ідея Божа!
Вслухаймося, вдумаймося у висловлене молодим теологом Романом Лиском! Чи не сама ідея Божа б’є із його душі?!
Маючи поетичний хист, о.Роман міг кожній потрібній нагоді
присвятити відповідну поезію, що, мабуть, і робив у своїй духовно-просвітницькій праці так, як це зробив для своїх парохіян із
с.Дроздовичі, коли склав для них таку пісню, яка живе в устах вдячних парохіян понині.
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“ ЯК БОГ НАС СУДИТИ ПРИЙДЕ

Вже пекольні двері, вічні вереї крушаться.
і ада ворота із міді і злота ломляться,
бо прийшов Цар слави із хрестом в руках
на нечисті глави він посіяв страх.
Сонце проміння ясне пускає,
в темних печерах ніч проганяє,
проганяє.
І так всю вселенну сумну і темну
Господь веселить.
Він і Україну з гробу-руїни знову воскресить.
Тож бодрімось, друзі, і хай довго не триває сум,
прийде наш Великдень ясний ворогам на глум.
Брат вже на волі обійме брата,
Ісус подопче нам супостата,
супостата.
(записано 1948 року в с.Дроздовичі)
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“Затрубіть трубою, ангели-лики,
Смертію святою гине смерть навіки” – писав о.Роман Лиско. Чи
знав тоді цей молодий, енергійний і талановитий священик, що це
останній рік його життя? Чи знав він, що невдовзі йому доведеться
стати мучеником за віру? Що і його смерть наповниться святістю,
яка живитиме Українську Греко-Католицьку Церкву? Мабуть, не
знав – але завжди був готовий віддати життя за віру, за Бога.
Зворушливим і знаменним є те, що донині жителі села Дроздовичі Городоцького р-ну свято бережуть пам’ять про о.Романа Лиска,
священика, який недовго пастирював у них, але залишив невмирущий слід по собі. Вони, сивочолі жінки, подали нам слова цієї пісні,
вони натхненно виконують її та не жаліють ні сил, ні грошей, щоб
приїхати на всі урочистості, присвячені пам’яті о. Романа Лиска. Так
вони виступали, як уже згадувалося, на урочистостях, що відбулися
у м. Городку, у с. Братковичі Городоцького р-ну та у Львові.

Про реферат “Слава Пресв. Богородиці
у наших богослуженнях”
Зі споминів сучасників і родинних переказів знаємо, що о. Роман Лиско багато працював над різними рефератами, підтвердження
цьому знаходимо і в книзі о.Миколи Пристая “Львівська Греко-Католицька Духовна Семінарія 1783–1945” (Львів – Рудно, 2003) та, на
жаль, не маємо тих матеріалів. У “Хроніці життя Львівської Богословської Академії (1934-35)” знаходимо згадку, що 15 лютого 1935
року теолог Роман Лиско виголосив реферат “Марія і священики”, та
не маємо того реферату. Чи зникли безслідно праці о. Романа, чи ще
колись віднайдуться?..
Чудом уціліла одна-єдина праця Романа Лиска. Це – реферат
“Слава Пресв. Богородиці у наших богослуженнях.” Він був виголошений на сходинах братства “Входа в храм Пречистої Діви Марії”
в греко-католицькій Духовній Семінарії 8.ХІ.1935 р., а потім друкувався з номера в номер у часописі “Нива” в 1936-1937 роках. У
12 числах часопису видруковано цей великий реферат, руками матері о.Романа зроблено витинки із цих журналів, зшито їх докупи і
– збережено попри всі обшуки й конфіскації, яких зазнали родини
Лисків.
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Цей твір являє собою надзвичайно ґрунтовне й глибоке дослідження культу Пресвятої Богородиці в наших богослуженнях. Автор докладно описує, “якими іменами прикрашує Марію Церква”,
роз’яснює й славить “Чесний Параклис до Пресвятої Богородиці”,
глибоко аналізує всі Богородичні празники і їхнє значення для вірних та описує “участь Божої Матері у св.Літургії”. Здається, неможливо глибше й побожніше висвітлити цю тему. В кінці своєї праці
Роман Лиско написав:
“На цім місці складаю подяку Високопреподобному О. Духовникови Стефанови Рудьови, що заохотив мене і піддержував в цім
рефераті про Богородичну Славу і служив многими вказівками, отвираючи мені, зацікавленому прекрасним і глубоким нашим обрядом, широкі горизонти, які сьогодні має він перед собою, відкриваючи рівночасно і дорогоціннощі, які наш бідний, поневолений нарід
справді роблять богатим. Щож, коли мимо цього, є й такі, що радо
віддали б його за миску сочевиці”.
Реферат цей великий за обсягом, більший за обсяг цієї книги,
його, на нашу думку, варто видати окремою книгою, бо це вичерпні відомості про Божу Матір та її роль у нашому житті. Короткий
аналіз цього твору зробила Мар’яна Карапінка у своїй курсовій роботі, що поміщена в цій книзі. Тут додамо ще кілька слів про цей твір
о.Романа Лиска, оскільки він має не лише пізнавальне, а й виховне
значення. Разом з тим цей твір вельми поетичний, мова його піднесена, зворушлива й зрозуміла водночас.
“Марія! – Чи було коли славніше імя на землі? – Тому і міліони
мають його щоденно на устах! Міліони носять його в своїм серцю!
Міліони кладуть його побіч свойого прізвища! Марію почитає Церква в тисячах храмів, Їй посвячених. Марію вибирають народи собі
Царицею! Під Марії Покров прибігають всі христіяни!” – пише Роман Лиско.
Переглянувши “всі богослужебні книги, що знаходяться в кожнім
нашім храмі, Октоїх і Часослов, Минея, обі Тріоди і Акафистник, а
вкінці Літурґікон і Архиєратикон”, автор зазначає: “Ми вже оглянули
останню сцену Богородичної літурґічної драми. Одначе занавіса не
спадає. Замість неї розгорнувся над нами блискучий омофор, а шепіт
молитов Предстательниці супроводить нас домів, кождого до свого
заняття. Немов зачаровані мило проведеними хвилинами, пригадуємо
собі кольорові, світляними ефектами украшені образки з життя Пречистої Діви. Якже красні були ці богородичні празничні картини!!”
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І далі: “Драма Її лишається незакінченою. Бо перед Марією ще
много завдань. Фільма Її святого життя щораз росте і чудотворними
іконами опоясує всю нашу землю. Пісня Її безнастанних молитов
перейшла в нескінчену симфонію. А з літурґічної естради непомітно
сходить Марія між убогий наш нарід, збирає і насиляє його сльозиперли і робить собі з них діядем... Нарід, полишений проводу своїх,
колись побожних монархів, каже: – Сьогодні Ти нам Царицею!”
Скільки любові, скільки поезії вкладає молодий теолог у ці рядки! І цим підтверджує висловлену нами думку, що Мати Божа, як і
дати Її празників мали глибокий, майже містичний вплив на життя і
творчість Блаженного священомученика Романа Лиска.
Наприкінці своєї праці Роман Лиско розкриває, яку мету має його
“ця похвальна, богородична, літурґічна панорама”, – кинути кілька
актуальних кличів:
1. Зробім для вірних зрозумілими наші богослуження! … легше є
протягом року пояснювати (з практичним приноровленням) наші богослуження вірним, ніж всі літурґічні книги перекласти на українську мову.
2. Збільшім активну участь вірних на Вечірні й Утренні! Тут найкращий спосіб – вже від дітей вчити церковних напівів! Коли священик (або дяк) попрацює так над дітьми зо 3 роки, то відтак ціла
церква стане одним великим крилосом. Відтак майже на завсіди раз
зложений труд не змарніє, бо одні від других вчаться, так що нераз
вже давно вмер священик і вже наслідники його змінились, а богослуження на дальше лишились всенародніми…
3. Замінім втерту тематику всіх, зокрема ж Марійських проповідей літурґічними празничними мотивами! Скільки красного, підхожого під душу селянина матеріялу в них скрилося! В нас Марійські
проповіди уважається найтруднішими, а пояснюється це браком матеріялу. Це справді велике переочення, коли позабуто на цю незглубиму криницю, богородичну празничну драму, з якої пригорщами
можна черпати здорові, а все якісь нові, все свіжі гомілєтичні сюжети. Одинокою в нас темою і то принятою з Заходу: Марія – наша
Мати! А цього перших дванадцять віків ніхто не чув і в Літурґії
подібної назви годі дошукатись! А де ж Марія – Побідителька сатани? Де Марія – Діва Мати? Де Нескверна Агниця, що співстраждає
з Агнцем, який взяв на себе гріхи світа?! Чи хто чув коли на проповіди про історію Покрови, Положення Ризи, Положення Пояса?!
А Марія-Молитвенниця наша – це дуже практична і вдячна тема!
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Вкінці Цариця Неба і Землі? Цариця України, чудотворні ікони?!
4. Даймо нашому народови побожну літурґічно-аскетичну літературу!..
5. Звернім увагу на нові побожні пісні, щоби вони були згідні з
духом нашого обряду! Кожного разить всяка негармонійність. Тому
теж нові побожні пісні в честь Богородиці і Святих повинні достосовуватись до наших богослужень і мельодією і змістом. Та передовсім
звернім увагу на поезію і красу богослужебного вислову і тут вкажім
джерело для нових побожних пісень.
6. Вкінці і на розвиток реліґійної драми великий вплив може
мати драматичний уклад наших празників. Сьогоднішній час сміло
можна назвати відродженням середньовічніх ораторій. Передовсім
помічується це в нас, коли вже обмерзіли всім легонькі ревії і мітольоґічні опери й оперети, а публика виповняє день за днем салю,
спрагнена побачити „Голгофту” чи „Камо грядеши?”. Як добре було
б узгляднити тоді і нашу Літургїю, щоби церква, школа, книжка, пісня, а вкінці театр згідно працювали і витворювали нову, Христову
атмосферу, яка просякала б життя громадянства, товариств, родин
і була власністю всіх Українців, чи вони моляться, чи співають, чи
при праці, чи на розривці”.
Вдумаймося, які новаторські конкретні думки висловлює молодий теолог. Вони стали стержнем його душпастирської діяльності,
вони актуальні й для сучасних душпастирів. А вся його розвідка
“Слава Пресв. Богородиці у наших богослуженнях” є добрим джерелом-посібником для такої новаторсько-змістовної насиченості церковного життя.
Отакою є праця молодого Романа Лиска, що яскраво засвідчує
його талант, його щирі пориви й прагнення, які були жорстоко вбиті
безбожною системою.
Думається, навіть якби о.Роман і не створив інших творів, то ним
одним він приніс неоціненний дар для Української Церкви, і великою є його заслуга в цьому.
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У СЯЙВІ СВЯТИХ РОМАНІВ
Отець Роман Лиско у своїй діяльності керувався насамперед
любов’ю до Бога та людей, задля них був готовим на будь-які жертви, задля них віддав своє молоде життя. Любов – це була найперша й
найголовніша риса характеру о.Романа. Ця любов так виразною ниткою пройшла його життям, що мимоволі спадає на думку, чи не було
якоїсь містичної запрограмованості в його долі… І чи не в самому
імені його було закладено якусь вказівку? Таке припущення виникає,
коли застановляємося над тим, яких святих носив ім’я, як подібні до
них мав долі і як дивною випала дата його смерті…
Романом охрещений був, іменини відзначав 1 грудня в день
пам’яті святого мученика Романа, який був дияконом у місті Кесарії
Палестинській. Доля того святого, що жив у ІІІ столітті, напрочуд
подібно відтворилася у долі о. Романа Лиска. Коли за правління
імператора Діоклентіана настало жорстоке переслідування християн, св. Роман заохочував християн триматися Христової віри аж до
смерті. Одного разу, побачивши, що деякі ув’язнені християни готові
зі страху поклонитися поганським божкам, він голосно крикнув до
них про вірність Христові аж до смерті. Почувши це, погани схопили його і піддали жорстоким мукам, після чого засудили на спалення
живцем. Та зливний дощ згасив вогонь, на якому його почали спалювати. Тоді імператор наказав вирвати йому язика, і на превеликий подив усіх св.Роман без язика далі виразно закликав визнавати
лише єдиного правдивого Бога. Його знову затягли до в’язниці і там
задушили. Це було 304 року. Так св. Роман своєю смертю прославив Господа Бога. Чи не подібне це до мученицької смерті о. Романа
Лиска, про неймовірні муки якого ходять перекази?.. Чи його святий
іменник не передав йому свою естафету?..
Та ще більше дивує співпадіння дати смерті о. Лиска з Празником Покрова Пресвятої Богородиці, яку так величаво прославляв він
протягом усього життя та із постаттю іншого святого Романа. Хоч
сама дата смерті о.Лиска не викликає довіри, але її офіційне проголошення змушує нас згадати святого Романа, чию постать Церква
вшановує саме 14 жовтня.
Святий Роман, прозваний Сладкоспівцем, народився в юдейській родині в Сирії. За Божою ласкою він замолоду навернувся до
Христової віри і провадив чесне й побожне життя. Будучи бідним
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і неграмотним, він працював паламарем у церкві і терпів насмішки
від кліриків, які співали в крилосі. Одного разу після довгої і щирої
молитви до Матері Божої з просьбою захистити його від насмішок і
кривд, Мати Божа з’явилася йому уві сні, дала йому кусень паперу і
сказала його з’їсти. Коли він виконав наказ, видіння зникло. Пробудився Роман з почуттям великої духовної радості та надзвичайним
розумінням найглибших таїнств св.Христової віри. Це було напередодні Різдвяної богослужби. На ній Роман, коли прийшов час святкового кондака, сміливо вийшов на амвон і милозвучним голосом
заспівав чудовий різдвяний кондак, який сам склав: “Діва сьогодні
Предвічного родить, земля вертеп Неосяжному приносить, ангели з
пастирями славословлять, а мудреці за зорею подорожують, бо задля
нас народилось Дитя – Предвічний Бог”.
Згодом Роман був висвячений на диякона, він написав понад тисячу високопоетичних тропарів, кондаків, стихир та інших церковних пісень. Цим вельми прославився і здобув почесну назву Солодкого співця. Своє праведне життя закінчив 510 року.
Чи не подібні якості мав о.Роман Лиско з його набоженством до
Матері Божої та поетичним і музичним талантом? А коли згадаємо
спогад колишніх в’язнів тюрми Лонцкого, що ув’язнений о.Роман
Лиско співав у тюрмі на повен голос псалми, то ця подібність до
свого славного тезки вражає. Збіг? Але ж отці Церкви вчать, що у
Господа Бога немає нічого випадкового. Отож задумаймося над такими збігами, згадаймо славних святих Романів, і поруч з ними гідно
пошануймо новітнього українського Блаженного священомученика
Романа Лиска. І хай Матір Божа помагає нам розуміти волю Божу,
знамення Господа!
Родина о.Романа Лиска день 14 жовтня вважає днем Його пам’яті.
Приєднуймося до цього, дорогі краяни!

ПІСЛЯСЛОВО
Ось і перегорнуто сторінки книги про скромне життя великої
людини, великої своєю духовністю, своєю жертовністю, тобто саме
тими рисами, що роблять людину по-справжньому Людиною з великої букви.
Можливо, скупими є відомості про отця Романа Лиска… Людям
важко більше довідатися про діла й думи цього достойного священика, та Господь знає все про свого вірного слугу і прийняв його у
царство своє, а людей сподобив мати його проголошеним Блаженним священомучеником.
Трагічна смерть отця Романа була великою втратою для рідних,
близьких, парафіян… Та з часом, з роками, а особливо, коли з відродженням України появилася можливість свобідно, не криючись, думками, словами і ділами наближатися до Бога, починаєш дещо розуміти Божі плани і по-новому дивитися на долю, на мучеництво
о.Романа Лиска.
Так як колись Господь післав свого сина, щоб усвідомлював, облагороднював людей та їхні душі, так протягом всієї історії України
нам давалися видатні особи, які своїм генієм, даром пророцтва та
святістю життя покликані були служити орієнтирами для багатьох
поколінь українського народу. Вірю, що таку ж місію Господь поклав
і на о.Романа Лиска та інших новітніх мучеників, яких беатифіковано на Блаженних священомучеників перед усім світом. Вивчаючи
їхнє життя і діяльність бачимо, що на шлях мучеництва Бог вибирав
найдостойніших. Вони жили не для себе, а для Бога і людей, і їхні
жертви були принесені задля нашого загального спасіння. Їхнє мучеництво викликає вже не тугу й вболівання, а гордість і почуття
обов’язку.
Сучасний львівський поет доцент Національного медичного університету Зиновій-Тарас Масний присвятив світлій пам’яті Блаженного священомученика Романа Лиска такі рядки:
За всі гріхи людські Христові були страсті,
Й життя своє віддав він на хресті.
Чекає знову людство в Бога ласки –
Пришестя другого чекаємо усі.
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А Бог неспинний є у ласці своїй
І в доброті до племені людського –
Своїх посланників нам посилає знову,
Та не завжди свідомі ми є того.
Вони між нас живуть впродовж віків,
До Господа нам вказують дороги.
Минає час, й ми називаєм їх: святі –
Це ж, люди, й є посланники від Бога.

на другий план інтереси свої і своєї сім’ї та виконували те, чому присягнули: до останньої краплі крові служити Богові та людям. Учімося в них, коли хочемо бути щасливими та здобути щасливе майбуття
для нащадків! Повсякчас задумуймося над своїми християнськими і
громадянськими обов’язками!
І хай Господь Бог та наші святі мученики допомагають нам у
цьому!

Так, саме посланником Бога можемо вважати о. Романа Лиска.
Завдяки йому та сотням інших священиків-мучеників і стійких у вірі
мирян вистояла, вижила Українська Греко-Католицька Церква, яка, в
свою чергу, берегла українську націю від ополячення та зросійщення, чого прагнули окупанти наших земель, була надійним оберегом
національного духу. Всевишній Творець посередництвом священиків та пророків, яких посилав нам впродовж усієї історії, дарував українцям подиву гідну незнищенність…
Не раз чуємо, що незалежність України є чудом, що подарована нам Богом. Але не забуваймо, скільки героїв жертовно віддавали
свої життя задля ідеї самостійності України. І видно, ці жертви, які
деяким маловірним скептикам здавалися даремними, а то й безглуздими, були милими Богу, він прийняв їх і здійснив те, про що вони
мріяли. Вистояла Україна, вистояла й Греко-Католицька Церква, яку
так наполегливо й нещадно нищили вороги!
Та ми повинні не лише користати із Божих дарунків, а й бути
свідомими своїх обов’язків. Не маємо права лише споживати дане
Богом і при тому ще й нарікати, що недостатніми є Його дари… Мусимо кожен, на своєму місці, продовжувати славні діла наших мучеників і героїв. Тепер нема потреби віддавати своє життя на полі бою,
але є постійна потреба присвятити його служінню Богові, дотримуванню Божих заповідей та активній праці для загального добра.
Отож, коли справді прагнемо гідного, справедливого, чесного й
щасливого життя, взоруймося на постать Блаженного священомученика Романа Лиска та сотень подібних українських достойників.
Вони мало дбали про власні статки та амбіції, зате вміли на перше
місце ставити загальне благо. Вони, ризикуючи життям, відсували
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