Серія
"Духовні Матері українства"

Благ для себе не шукали,
Про власне Бога не просили.
Красу, любов і молоді літа
Вкраїні рідній присвятили.
В борні, у тюрмах і на волі,
В щасливу та лиху годину
Святеє гасло "Бог і Україна"
Плекали, мов свою дитину.
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Ця книжечка – про чудову нашу сучасницю, велику
патріотку, борця за волю України, політв'язня сумління,
талановиту майстриню-художницю, громадську діячку
Ярославу Заневчик.
Пані Слава належить до когорти тих, кого звемо
Духовними Матерями українства. Адже вона всі скарби душі
своєї, великий талант і невтомну працю офірувала Україні й
українцям. Її життєвий шлях є і сторінкою нашої історії, і
якнайкращим зразком для наслідування.

© Лідія Купчик, 2013
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СВІТЛІ ПОСТАТІ
Велінням долі, що посилає Господь Бог з небес, мені
пощастило бути членкинею доброго за ідеєю й серцю милого
товариства – Ліги Українських Жінок. Перебуваю в ньому з
перших днів його існування і вдячна долі за це. У цьому не
дуже численному товаристві, що має статус громадської
організації, зібралося напрочуд багато яскравих особистостей.
Зібрала їх щира любов до України та бажання чимось
прислужитися молодій Незалежній Державі, про яку мріяли все
життя, за яку боролися, задля здобуття якої багато чим
жертвували і багато перетерпіли.
Мені вдалося в особливий спосіб досвідчити величаву роль
наших лужанок. Працюючи інтерв'юером в Інституті Історії
Церкви, що був підвалиною сучасного Українського
Католицького Університету, а зараз є його складовою
частиною, я понад десять літ записувала "живу історію"
релігійного життя та діяльності підпільної Української ГрекоКатолицької Церкви в совєтські часи. Записала понад триста
цікавих інтерв'ю. І дуже прислужилися мені в цьому наші
старші лужанки з їхнім життєвим досвідом і глибокою
побожністю. Багато цікавого, конкретного матеріалу розповіли
вони до досліджуваної теми.
А при цьому багато скористала і я. Адже згідно із
розробленою методикою записування "живої історії" оповідачі
мали обов'язок розповідати і власну біографію. Для мене це
була унікальна удача. За своєю традиційною скромністю (як на
мене, аж надмірною) ці жінки переважно уникали розповідати
про себе. Часом у мене складалося враження, що чим більше
корисного й важливого здійснили в своєму житті, тим менше
про себе розповідають. А тут прийшлося таки і про себе
оповідати. Для мене і для Інституту Історії Церкви ці розповіді
стали благодатним скарбом. Записані інтерв'ю зберігаються в
Інституті Історії Церкви, а в моєму серці навічно зафіксована
велич наших старших посестер.
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З трепетом схиляю голову перед жертовністю й
незламністю наших попередниць, які в умовах жорстокого,
антиукраїнського тоталітарного режиму не дали згинути
національній ідеї, боролися за неї, відстояли її, а тепер багато
причиняються до закріплення в народній пам'яті відомостей
про багато подій нашої історії, зокрема, таких, які совєтською
системою всіляко замовчувалися та спотворювалися.
Впродовж багатьох років я при відповідних нагодах (і без
них) писала статті-нариси про окремих наших лужанок,
ініціювала і здійснила (при щирому сприянні редактора
Львівського Обласного Радіо Аліни Литвинової та з участю
лужанки Іванни Корнецької, а також радіо "Воскресіння")
цикли радіопередач під назвою "Духовні матері українства".
Духовні матері українства… Саме життя підказало таке
визначення. Адже Україні судилося мати чимало жінок, хто в
силу трагічних історичних обставин не стали фізичними
матерями, або народили лише одну дитину, іноді народжували
дитину в тюрмі. Їхні молодість і здоров’я залишилися в
совєтських гулагах та спецпоселеннях. Керовані невичерпною
любов'ю до всього українського люду, ці жінки жертвували
своїм особистим щастям, ризикували життям, всі свої діла і
помисли підпорядкували всепоглинаючій любові до України.
Таких жінок і називаємо Духовними Матерями українства
та повсякчас схиляємо голову перед їхньою воістину
материнською самопожертвою.
Адже вони посвятили своє життя щирій і турботливій
любові до Вітчизни, весь свій невичерпаний запас
материнської любові віддали рідній землі і рідному народові.
Вони і в наш час володіють великим потенціалом любові до
ближніх, до всього українського люду, мало дбаючи про власні
інтереси, намагаються бути помічними іншим, шукають
способів бути корисними Україні, саможертовно працюють у
різних товариствах, організаціях, партіях.
Отож прозвучали по радіо цикли передач "Духовні матері
українства". Та з часом радіопередачі забуваються – і
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залишалися ці нариси лише в моїй шуфляді. Згодом у мене
виникла думка видати їх окремим збірником, радилася про це
на зборах Ліги. Та лужанки висловили думки, що, коли робити
збірник про лужанок-ветеранок, то – про всіх. Але аж таким
багажем я не володію, не про всіх я багато знаю, не всі давали
мені інтерв'ю… Коли ж про одних напишу, про інших – ні, то
можу когось образити… Таким чином, відпала моя ідея якогось
збірника.
Та вони, ці світлі постаті лужанок – Великих Українок –
стукають у моє серце, просяться із шуфляди в широкий світ…
Отож я вирішила створювати маленькі книжечки"метелики" про тих, хто особливо зігріває моє серце, хто став
для мене благодатним, хоч часто і недосяжним, прикладом,
любов до кого не хочу більше "тримати в шуфляді".
На жаль, час так невмолимо летить, і наші старші посестри
поступово покидають нас. Так сталося і з героїнею
запланованої мною наступної книжечки. У цьому 2013 році
виповнюється 90 літ від народження пані Ярослави Заневчик.
Я планувала подарувати їй на ювілей свого чергового
"метелика". А всі ми мріяли відсвяткувати ювілей пані Слави в
рамках Свята Героїнь, яке ми шануємо, відзначаємо й всіляко
пропагуємо. Для нас навіть символічно, що пані Слава
народилася саме в лютому, тобто місяці, на який припадає
Свято Героїнь.
Проте іншою була Божа воля. 9 грудня 2012 року Господь
покликав до себе цю добру душу, а нам залишив світлу пам'ять
про п.Ярославу Заневчик як про справжню Духовну Матір
всього українства, яка своїм життєвим кредом взяла гасло "Бог
і Україна" і все життя посвятила служінню цим ідеалам.
Для мене, як членкині Ліги Українських Жінок, пані Слава
значима ще й тим, що саме вона запросила мене до участі в
творенні цієї організації. Ми з пані Славою разом працювали в
Союзі Українок, та коли виникла ідея творити ще одну жіночу
організацію, пані Слава сказала, що ми, маючи вже деякий
досвід громадської праці, повинні підтримати і нову
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організацію, щоб розширити участь українок у громадському
русі, щоб залучати нові верстви українок, щоб творити більше
патріотичних організацій задля успішнішого протистояння
безідейним, національно байдужим організаціям, яких теж
виникало немало.
І пані Ярослава Заневчик вагомо долучилася до створення
та діяльності Ліги Українських Жінок, не полишаючи при
цьому праці в інших патріотичних організаціях.
Завжди привітна і доброзичлива, ця білява жінка з лагідною
усмішкою володіла якимсь особливим вмінням гуртувати
навколо себе широке коло однодумців і навіть цілих
організацій. Для всіх знаходила щире слово, посмішку, всіх
старалася підбадьорити. Дивлячись на неї, можна було
подумати, що ця жінка належить до тих, кому доля дарувала
безтурботне життя. Насправді ж навпаки – життя їй випало, ой
як нелегке.
Її енергія, ініціативність, організаційні здібності та
постійний заклик до праці на благо України багатьох надихали,
багатьом додавали снаги до праці задля загального добра. Тож
нехай її приклад завжди буде з нами!

8

Джерела духовності
Пишучи цей розділ, керуюся інтерв'ю, яке мені дала пані Ярослава
Заневчик 8 серпня 1995 р. у своїй затишній хатині на вулиці Дубовій 6.

Народилася Ярослава 16 березня 1923 року в м.Пустомити
(тоді це було село) під Львовом у національно свідомій родині
Михайла Менкуша та Катерини, які мали четверо дітей.
Ярослава була найстаршою.
Батько мав закінчені бухгалтерські курси і працював
бухгалтером в Українській Кооперативі і був, за словами самої
п.Ярослави, чи не єдиною, після священика, освіченою особою
в селі. Михайло Менкуш був інвалідом австрійської війни,
після поранення мав одну ногу значно коротшу. Також під час
Першої Світової війни відбув полон у Росії. Повернувшись
додому, був дуже активний у громадському житті, він брав
участь у всіх українських організаціях, всюди секретарював,
тому що мав гарне письмо. Крім того, Михайло Менкуш
володів
неабиякими
організаторськими
здібностями,
влаштовував різні вистави. Приятелював з парохом –
о.Володимиром Стернюком, батьком майбутнього владики
Володимира Стернюка і о.Остапа Стернюка. Мешкав посусідству з отцем, який часто просив його писати своїм гарним
почерком метрики людям. Михайло Менкуш весь час був
членом церковного комітету та користувався великим
авторитетом в односельчан.
Парох о.Володимир Стернюк належав до тих самовідданих
українських священиків, які не обмежувалися ревною
душпастирською працею, а брали участь у всіх ділянках
народного життя. Особливо отець-парох посвячувався
просвітницькій роботі, в чому йому допомагала і дружина
Євгенія, яка походила зі славної родини Коновальців. І їхній
син Остап багато працював у Читальні. Син Володимир вчився
в Бельгії.
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До речі, ім'я Ярослава, за переказами батьків пані Слави,
вибрав саме о.Володимир Стернюк.
Взагалі, українці в Пустомитах жили насиченим
культурним життям попри те, що було всього 30 хат українців,
а решту становили поляки, з якими постійно виникали
конфлікти.
Батько дуже хотів, щоб Ярослава вчилася. Коли вона
закінчила три класи в Пустомитах, її віддали до "Рідної Школи"
ім.Грінченка у Львові, що знаходилася у подвір'ї собору
св.Юра, де вона вчилася в 4–6 класах. Спочатку мешкала на
приватній станції по теперішній вулиці Гнатюка, а потім
самостійно доїжджала поїздом. У сьомий клас перейшла до
"Рідної школи" ім.Т.Шевченка на тодішній вулиці
Мохнацького (тепер вул.М.Драгоманова), де працювала
відомий видатний педагог Костянтина Малицька.
Взагалі, пані Ярослава згадувала, що їй щастило на чудових
вчителів-патріотів, яким багато завдячувала своїми знаннями й
свідомістю. Та все ж підкреслювала, що найбільший вплив на її
світогляд мав її тато, як надзвичайно мудрий і турботливий
батько.
Після закінчення навчання в "Рідній Школі" батько порадив
піти в професійну школу "Труд". Вважав, що коли б і скінчила
гімназію, то малою була надія, щоб поляки дали якусь
відповідну працю українці, а тим більше дочці активного
українського діяча, діяльність якого була відома польській
владі. (Такі були реалії в умовах польської держави). А добрий
фах, на думку батька, зможе забезпечити незалежне існування.
Отак і освоїла Ярослава професію кравчині. Хоч і не лежало
серце до шиття.
Приватна українська фахова школа "Труд" помимо
ґрунтовного кравецького та моднярського ремесла, давала і
солідну загальну освіту, зокрема, там вивчалося українську
мову, релігію, історію рідного краю, промисловий рахунок,
бухгалтерію, німецьку мову та професійний рисунок. Немалу
роль у становленні світогляду вихованців відігравала в цій
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школі відомий педагог Іванна Левицька, рідна сестра
уславленої Ольги Басараб. Це неабияк впливало на молодих
українських дівчат. Іванна Левицька викладала історію і
географію, дуже цікаво вела уроки, але й була вимогливою.
У 1939 році Ярослава закінчила трирічне навчання в школі
"Труд" (1937-1939).
В молодої Ярослави був потяг
до організаторської роботи, до
мистецтва. Приїжджаючи зі Львова
в
рідні
Пустомити,
вона
організовувала різні гуртки при
читальні "Просвіти", співала в хорі,
брала участь у проведенні різних
свят. Одного разу навіть поставила
з сільськими дівчатами балет .
Взагалі, пані Ярослава з
великим захопленням згадувала про
передвоєнне громадське життя у
Пустомитах, де панувала приємна,
дружня атмосфера, де українці
гуртувалися навколо церкви і
"Просвіти".
Не раз потім підкреслювала, як у них дуже гарно працював
Союз Українок. Курси різні для жінок влаштовував:
вишивання, в’язання, куховарські. Для цього сходилися жінки
по хатах, приїздила пані зі Львова і давала ті курси. Також
п.Ярослава згадувала, наскільки люди були доброзичливі, не
були злі, не пліткували між собою. Діти віталися до старших
"Слава Ісусу Христу", при тому кликали сторонніх людей з
села "татусю", "матусю": "Слава Ісусу Христу, матусю", – у
них так було заведено. Хто те завів, не пам'ятала, але це
подобалося.
Та насувалися тривожні воєнні літа…
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На захист України
Ярославі Менкуш було шістнадцять років, коли почалася
польсько-німецька війна. Вона вже була свідком різноманітних
знущань польської влади над українським народом, вже знала
про багатьох борців проти польського поневолення. Тому не
дуже перейнялася нападом Німеччини на Польщу. Але на
Західну Україну прийшла совєтська влада…
І почалися ще страшніші знущання нової влади над
українцями. При тому в першу чергу почалися репресії щодо
тих, хто протистояв польській владі, хто прагнув волі для
України. Почалися арешти, розстріли, вивози в Сибір…
Зокрема, з Пустомит вивезли священика Володимира Бабія
з родиною.
У такий тривожний період молода
дівчина починала свій трудовий шлях.
У 1939 році Ярослава закінчила курси
машинопису і влаштувалася на посаду
друкарки на вапняному заводі в
Пустомитах. Однак там появилося
багато
комуністів,
створилася
комсомольська
організація,
її
наполегливо тягнули до комсомолу.
Вся її природа бунтувалася проти
цього.
Тому покинула завод і поступила в
зоотехнікум у Львові, де її прийняли
зразу на другий курс. Провчившися рік, у червні здала іспити,
при чому здала всі іспити на "відмінно". Її в числі трьох
відмінників планували послати на виставку ВДНХ в Москву і
задля цього виробили їм паспорти. То була нагорода за
відмінне закінчення зоотехнікуму. Мали їхати 1 липня 1941 р.
Але почалася війна…
Отож поїздка до Москви на виставку ВДНХ не відбулася…
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До речі, той паспорт дуже придався потім. Бо коли
Ярослава була в підпіллі, то не мусила на чуже прізвище
виробляти паспорт, а мала свій, вже львівський паспорт. І
могла вже якось викручуватися з тим паспортом під час частих
тоді перевірках документів.
З приходом німців Ярославі довелося стати свідком
страшних звірств, які, відступаючи під натиском німецьких
військ, здійснили енкаведисти в тюрмах над мирними,
невинними ув'язненими. Коли радянська влада у червні 1941 р.
покинула Львів, люди кинулися до тюрем, куди більшовиками
було запроторено тисячі людей з усіх районів Львівщини.
Мали надію на звільнення численних в'язнів. Та цю надію
змінив нечуваний жах і розпач. У тюрмах виявили тисячі
неймовірно спотворених тіл закатованих людей…
Ярослава брала участь у похованні таких жертв і до кінця
життя не могла стерти з пам'яті того жахіття.
Німецька
окупація
принесла
нові
переживання:
переслідування, арешти, утиски…
Ярослава деякий час працювала друкаркою в так званій
"збірній бригаді" (це був своєрідний місцевий уряд для
допомоги війтові), згодом влаштувалася вчителькою у
створену в Пустомитах рільничу школу, де вчила дітей історії,
географії та шиття.
У цей напружений воєнний час Ярослава Менкуш, з болем
споглядаючи на страждання рідного народу, твердо
постановила посвятитися боротьбі за Україну. Встановила
контакти з ОУН, почала виконувати завдання Організації. До
речі, до вступу в ОУН її готувала Люба Лемик, дружина
Миколи Лемика, донька о.Євгена Возняка
У 1942 році Ярослава познайомилася з активним діячем
ОУН Іваном Білим. У 1943 році вона стає членом ОУН,
отримує завдання організувати жіночу сітку для допомоги
військовим підрозділам Української Повстанської Армії у
Городоцькому районі.
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Іван Білий, син Василя – "Омелян" –
народився 4 лютого 1917 р. в с.Нове Село
Чесанівського району Любачівського
повіту. Середню освіту закінчив у
м.Чесанові. Був призваний на службу в
польське військо, де пройшов військовий
вишкіл. З молодих літ належав до
українських патріотичних організацій і
поступив в ОУН. Був зв'язковим,
виконував різні завдання організації.
Коли в 1941 р. у Кракові за рішенням
організації ОУН був створений легіон
"Дружина Українських Націоналістів"
(ДУН) під командою Романа Шухевича,
Іван Білий був зачислений до цього легіону. 30 червня 1941 року в рядах
легіону вступив у Львів, де було урочисто проголошено Акт про
відновлення Української державності. Проте невдовзі український
Уряд був заарештований німцями, а легіон в 1942 році розформований.
Іван Білий виконує організаційні завдання ОУН, з 1943 року працює
військовим референтом у Городоцькому повітовому проводі,
провадить організацію і вишколи хлопців, які вступають в ряди УПА.
Загинув 17 вересня 1944 року в селі Сайкові Миколаївського району
Львівської області разом з іншими учасниками наради повітового
Проводу.

У квітні 1944 року
Ярослава Менкуш та Іван
Білий одружуються.
Шлюб у церкві в
Пустомитах дав о.Возняк.
Потім була невелика
гостина. Пані Ярослава у
своєму цікавому інтерв'ю
згадувала, що її особливо
зворушило, як її прийшли
вітати діти, з якими вона
працювала в школі та в
різних гуртках. З цілого села діти прийшли вітати її з
одруженням!
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Це було типове в ті роки повстанське весілля двох молодих
повстанців, які понад усе любили Україну і всі свої вчинки
підпорядковували цьому високому почуттю. Досить лише
сказати, що всі гроші, які отримали від рідних і друзів на своє
весілля, вони загорнути у хустинку і віддали на потреби
організації ОУН, в основному, на купівлю зброї.
Два дні після їхнього весілля трапилася подія, яка змусила
їх покинути Пустомити.
Вночі до них постукали односельці і повідомили, що на
хуторі за селом поляки мордують українську родину на
прізвище Москвяки. Вони знали ту родину, там жінка була
дуже активною у громадському житті. Отож Ярослава з
чоловіком вхопили зброю (а вже мали пістолети й гранати) і
побігли їх рятувати. Нападників вже не застали, а хата й члени
родини серйозно потерпіли. Там бабця була полькою, то
нападники її замкнули в пивниці, а хату закидали гранатами і
крізь зачинені двері стріляли. Двом молодшим дітям
пощастило врятуватися, а решта родини була помордована.
Господар і дві дочки лежали мертві. Господиню застали ще
живою, намагалися її врятувати, але вона потім таки померла
від втрати крові.
Після того Ярослава й Іван мусили покинути село, бо знали,
що поляки не подарують їм того вчинку. До того ж вже й
раніше Ярослава чула погрози від поляків на свою адресу.
Наприклад, як тільки прийшли німці, Ярослава вивісила на
читальню синьо-жовтий прапор, то один поляк, як те побачив,
то нахвалявся між своїми, що він і її колись так повішає.
Отож, взявшися за руки, молодята пішли в ліс. Знайшли
своїх і з головою поринули у визвольну боротьбу. Більше не
мали постійного місця проживання, все по селах, по
завданнях…
Іван Білий, на псевдо Омелян, працював військовим
референтом у Городоцькому повітовому Проводі, проводив
організацію і вишколи хлопців, які вступають в ряди УПА.
Двадцятилітня, тендітна Ярослава Менкуш була повітовою
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провідницею жіночої сітки ОУН-УПА в Городоцькому повіті.
Обоє були в підпорядкуванні повітового Провідника Зеновія
Тершаківця.
Тершаковець Зиновій народився 19
серпня 1913 р. в с.Якимчиці Городоцького
району Львівської області.
Член Пласту, активіст "Просвіти" та
інших громадських організацій в Комарнівщині
і Городоччині, студент факультету права
Люблінського та Львівського університетів,
маґістр права.
Член ОУН від 1930 р., псевда "Лисий",
"Федір", "Чагрів", "Червень", "Чигирин".
Організатор
підпільної
мережі
на
Комарнівщині. У 1939 р. заарештовувався
польською поліцією. Вийшов на волю у вересні цього ж року, став
організатором повстанського загону. З жовтня 1939 р. – районний
провідник ОУН на Холмщині, згодом обласний референт пропаганди
Холмщини.
Далі – працівник головного осередку пропаґанди ОУН, повітовий
провідник Городоччини, обласний, відтак окружний провідник ОУН
Дрогобиччини, заступник провідника Карпатського краю, провідник
ОУН Львівського краю, в.о. командира Львівської Воєнної Округи УПА
"Буг", майор-політвиховник УПА (посмертно).
Загинув разом зі своєю охороною під час бою з військом НКВС
4.ХІ.1948 р. біля Любіня Великого на Львівщині.

З великою самопосвятою працювала Ярослава у своїй
жіночій сітці. Створювала структуру, підбирала станичних по
селах, які мали збирати дівчат в селі. Тоді вже готувалися
криївки, треба було організувати збір масла та інших харчових
запасів. Робили вишколи медсестер, де навчали дівчат, котрі
хотіли бути медсестрами при війську. Також проводили
вишколи політичні, організаційні, де розказували про ОУН та її
завдання, про різні практичні навики партизанської боротьби.
Крім того, забезпечували зв’язок, адже не було телефону, а
треба було від села до села передавати якісь відомості, бути в
постійному контакті з провідниками…
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У такій напруженій діяльності молоде подружжя –
Ярослава й Іван – мало часу проводили разом, мали свої окремі
обов'язки, однак жили спільними інтересами, тішилися, що
роблять українську справу, в усьому були однодумцями.
Коли фронт переходив нашими теренами, вони на деякий
час втратили контакт, з трудом чоловік знайшов її, коли вже
прийшла Червона Армія. Застав Ярославу у селі Монастирець
Миколаївського району, де вона тимчасово замешкала. Сам
Іван Білий з повстанцями жив у лісі, а до дружини приходив
лише раз на тиждень. Хвилювався за неї і за майбутню
дитину…
Особливо тривожив прихід більшовиків, від яких нічого
доброго не очікували… Повстанці в той час дещо надіялися на
те, що американці відкриють другий фронт і почнуть воювати
проти більшовиків. Саме таку розмову з чоловіком запам'ятала
Ярослава в час останньої зустрічі з чоловіком. Ще запам'ятала,
що він не спав тієї ночі, вона, пробуджуючись, бачила його у
якійсь мовчазній зажурі, потім особливо сумним відходив.
Чи мав якесь передчуття?.. Чи міг знати, що більше не
побачаться?... Чи відчував, що його повстанське життя, повне
великої самопосвяти, добігає кінця?..
А виявилося, що жити Іванові Білому залишалося лише
один тиждень. Було це у вересні 1944 року…

17

Трагедія села Сайкова
Село Сайків знаходиться у Миколаївському районі.
У повоєнний час воно належало до Щирецького району.
У неділю 17 вересня 1944 року передсвітанкову тишу
цього села прорізали автоматні та кулеметні черги. Маленьке
село було оточене більшовицькими гарнізонами. Ще з ночі
великі сили військ НКВД із Щирецького, Комарнівського,
Миколаївського і Меденицького районів були стягнені до
цього села. Очевидно, більшовики довідалися, що тут
проводилася велика нарада повітового Проводу ОУН-УПА.
Більшовицькі карателі з усіх боків підпалили село, запалали
крайні хати. Люди в розпачі кинулися рятувати дітей, худобу,
майно. По них стріляли, навколо розривалися гранати...
Розпочався запеклий бій із повстанцями. У нерівному бою
загинув увесь повітовий Провід, бійці УПА та місцеві люди.
Карателі звужували кільце, підпалюючи все більше хат,
ловлячи мужчин, стріляючи по втікаючих, не зважали на
благання жінок і стариків. Поранених проколювали багнетами,
знімали з них чоботи, грабували, що вдавалося…
Село догоряло, карателі зігнали чоловіків, яких вдалося
захопити (їх набралося 27 осіб), жорстоко били їх та погнали до
Щирця. Везли із собою і награбоване майно.
Тіла вбитих залишили. Люди (а залишилися лише жінки,
діти і старики) збирали їх. Тіла місцевих жителів рідні і сусіди
поховали, а тіла одинадцяти героїв-повстанців поклали на віз і
доручили двом дівчатам відвести їх на цвинтар до Малої
Горожанки.
В Горожанці в той час відбувалася облава. Дівчат з возом
затримали енкаведисти, тоді зігнали всіх людей біля церкви,
змушували дивитися на цей віз, з якого капала на землю кровсукровиця, і почали мітинг-погрози. Мовляв, виходьте "з банд",
здавайтеся, а то з усіма таке буде.
Після того мітингу відпустили віз на цвинтар, де вже
чекали станичний Григорій Грущак і Михасів Пін. Вони
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викопали могилу, вистелили її смерековим гіллям, поклали тіла
героїв, зверху теж накрили смерекою і засипали землею. Не
було промов, не дзвонили дзвони, тільки ридали навколишні
села…
Оскільки совєтські окупанти знали, де поховано цих борців,
повстанці боялися наруги над їхньою могилою і тому через два
тижні, вночі, перепоховали їх на цвинтарі у Новосілці
Опарській, склавши їхні тіла у велику спільну труну.
Отак геройською смертю полягли мужні українські борціпатріоти, серед яких був і Іван Білий. Вони загинули, а нам
залишили світлу пам'ять про велич українського духу наших
попередників і безцінний приклад любові до України. Ця
пам'ять живе, стукає в серця громадян Незалежної України, і
для невмирущості такої пам'яті багато причинилася Ярослава
Заневчик. Про що буде сказано далі.
А зараз уявімо собі почуття, душевний біль, страждання
серця повдовілої Ярослави…
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Страдницька доля
вдови-підпільниці -матері
Отож, молоденька Ярослава, яка чекала дитину,
залишилася вдовою. Спочатку старалася заглушити горе
невтомною працею й виконуванням завдань організації,
приховуючи свою вагітність. А коли через вагітність праця
підпільниці стала для неї вже неможлива, Провід порадив їй
їхати до Львова, бо у великому місті легше сховатися від
кагебистських очей. Приїхавши до Львова, поселилася в
самітньої тітки Ксені Пиріг і незабаром, у листопаді 1944 року,
народила дівчинку. Назвала її Галиною, це було її підпільне
псевдо, і така була в них з чоловіком домовленість: якщо
народиться хлопчик, буде Омелян, а якщо дівчинка – Галина,
тобто назвати дитину своїм псевдонімом.
Хоча Ярослава Менкуш мала довоєнний ще "совєтський"
паспорт, вона не насмілювалася кудись з ним податися і жила в
тітки, фактично, на нелегальному становищі. Тітка не мала
своїх дітей і обожнювала маленьку Галю, яка їх обох називала
мамою.
Але незабаром Ярославі довелося поселилася в інших
людей, бо довідалася, що за нею вже шукали "органи".
Приходили до батьків у Пустомитах: "Де ваша донька?" – "Не
знаємо. Вийшла заміж і поїхала з чоловіком, ніякої вістки від
неї не маємо". Приходили до тітки у Львові. "Де ваша
племінниця?" – "Не знаю, подалася кудись за чоловіком".
Питалися і в маленької Галі: "Де твоя мама?" – "Ось!" –
показувала пальчиком на тітку, котру вважала своєю мамою.
До Ярослави, до тітчиної хати, нераз заходила Марія
Возняк-Бандера (вона була Ярославі і товаришкою, і кумою),
яка з часом спостерегла, що за нею слідкують. Тому в цій хаті
було небезпечно залишатися. Це скоро підтвердилося, оскільки
Марійку разом з батьком незабаром вивезли в Кемеровську
область.
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Ярослава поселилася у поляків, які вибиралися виїжджати
до Польщі, і згодом за певну відступну суму залишили їй свою
хату. Тут їй добре придалося вміння шити, беручи приватні
замовлення (переважно через тітку), заробляла собі цим на
прожиття. Правда, цих заробітків вистарчало на дуже скромне,
іноді й голодне життя.
Хоча старалася нікуди не ходити, з людьми не
контактувати, все-таки була, як тоді казали, десь "всипана", бо
двірничка їй сказала, що приходили якісь військові і питалися
за нею. Тоді покинула ту хату, залишивши в ній квартирантку, і
поїхала в село Дубровиця за Брюховичами, де вчителювала її
давня товаришка Марійка Червінка. У неї досить довго
мешкала, як сестра.
Взагалі, п'ять разів змінювала місце перебування…
Таким чином Ярослава Менкуш впродовж дванадцяти років
жила нелегально, переховуючись по добрих людях. Бог дарував
їй оточення порядних людей, не знайшлося жодного юди, який
би доніс "органам" про неї.
Дочці наважилася показатися лише, коли та підросла і
пішла до школи, але назвалася їй "тіткою Марусею". Дівчинка
дуже горнулася до неї і не раз казала: "Пані Марусю, чому я
Вас так люблю? Ви найкращі на цілому світі, я Вас дуже
люблю". Обнімала Ярославу, цілувала і приговорювала: "Пані
Марусю, чого я Вас так люблю?" Серце матері від того і
раділо, і щеміло…
Лише в час хрущовської "відлиги" зважилася Ярослава
Менкуш вийти зі свого підпілля. Леґалізується і відкриває
дочці Галі правду її походження. Сіла Ярослава удвох з
дівчинкою і прочитала їй Шевченкову "Наймичку", а як
дочитала, зібрала всю свою мужність і сказала: "А знаєш,
Галю, я твоя мати". З хвилюванням чекала на реакцію. Яке ж
було її щастя, коли дитяче личко засвітилося радістю і Галя
сказала: "А я все відчувала, що ви для мене найрідніша на
світі". Не важко уявити, якою щасливою відчула себе багато
страждальна мати!
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З часом життя Ярослави Менкуш, здавалося, унормувалося:
вже прописалася у Львові, влаштувалася на роботу в Будинок
мод, спочатку швачкою, потім виросла до модельєра. Галинка –
при ній, росте, вчиться в музичній школі, далі поступає в
консерваторію, бо в неї – і голос, і врода, і талант.
Працюючи у Львівському будинку моделей, пані Ярослава
захопилася виготовленням народного одягу, співпрацює із
киянкою Людмилою Семикіною, розробляє власні моделі і
композиції, розвиває українські народні традиції.
Та 25 серпня 1965 року Ярослава Заневчик була
заарештована "за антирадянську пропаганду і агітацію".
Причиною було те, що вона, вміючи друкувати,
передрукувала на просьбу Івана Геля підпільно поширювані
між людьми матеріали "З приводу процесу над
Погружальським" (написані, як тепер усім відомо, Євгеном
Сверстюком) та ще деякі подібні статті.
У Львові підпільно діяла "Спілка творчої молоді", члени
якої прагнули повідомляти людей про злочини совєтської
влади щодо українства. Брати Михайло й Богдан Горині,
Михайло Косів, Іван Гель, Михайло Масютко та інші стали
бити у дзвони тривоги з приводу нищення українських
бібліотек та інших злочинних кроків антиукраїнської влади.
Купили друкарську машинку і попросили Ярославу дещо
друкувати. Та за членами Спілки вже стежили, і незабаром
почалися арешти. Тоді заарештували братів Горинів, Михайла
Осадчого, Михайла Косіва, Мирославу Зваричевську, Анну
Садовську. Арештували й Ярославу Менкуш.
Слідство тривало сім місяців. У 1966 році відбувся суд.
Пані Ярославу судили разом з Іваном Гелем. Гелеві присудили
три з половиною роки, а пані Славі два з половиною. При тому
прокурор підкреслював, що "она в прошлом бандітка, єйо муж
бил бандіт і она бандітка". "Доблесні органи" постаралися
дослідити те…
Правда, Верховний Суд зняв їй півтора року, залишився
рік. Ярославу визезли в табори Мордовії.
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У той час донька Галя закінчувала консерваторію, то її
хотіли виключити через осудження матері, але добрі люди
заступилися за неї.
Відбувши той термін, Ярослава повернулася до Львова, але
її не хотіли прописати. Випустили на волю, але ніде не хочуть
прописувати, а без прописки вона не може влаштуватися на
роботу. А коли не працюєш, можуть посадити за "тунеядство"
(такі закони тоді були).
Не прописують ні у рідних Пустомитах, ні у Львові, на
роботу ніде не беруть. Лише возити тачки на будівництві
запропонував якийсь "доброзичливий" начальник, до якого
звернулася зі скаргою. Знову виручало вміння шити…
Та щастя нарешті посміхнулося
їй. Знайшовся чоловік, який став їй
опорою і вірним другом.
Це – вдівець Антон Заневчик.
Вони познайомилися ще перед її
арештом, він носив їй в тюрму
передачі, чекав її з табору і
запропонував
поєднати
долі.
Одружилися в 1967 році, і стала вона
Ярославою Заневчик, після 23 років
вдівства.
Відбувши ув'язнення, винісши всі
труднощі й переслідування, пані
Ярослава не змінила своїх поглядів і принципів, не нарікала на
долю і не пробувала її змінювати. Продовжувала знайомства з
патріотично налаштованими і нескореними людьми, не
зважаючи, що були вони під "недремним оком" кагебистів.
Оксана Мешко, Алла Горська, Вячеслав Чорновіл, Іван
Кандиба – це були її друзі-однодумці. Енергійно й безстрашно
вишукувала шляхи передачі за кордон різних нелегальних
матеріалів та інформації про безчинства совєтської влади.
Разом з тим поринула у творчу працю виготовлення
художнього народного одягу.
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Розквіт творчості Ярослави Заневчик
У 70-ті роки минулого століття стрімко й яскраво розцвів
мистецький талант Ярослави Заневчик.
Доля звела її з київською художницею Людмилою
Семикіною, яка започаткувала пошиття свит, сердаків,
кептарів, що входять у моду в 1970-х роках. Пані Ярослава з
великим ентузіазмом підтримала її почин, створює свої моделі,
виробляє свій стиль одягу, де поєднуються давні народні
традиції та сучасні тенденції моди.
1978 року вона виставляє свої роботи у Львові та Києві. У
1984 р. відбулася перша персональна виставка Ярослави
Заневчик в Музеї народної архітектури і побуту м.Львова
"Шевченківський гай". Серед експонатів були представлені
свити, сердаки, кептарі, вишиті сорочки тощо. Також
п.Ярослава шиє сценічні костюми для дочки Галини, яка
закінчила консерваторію по класу бандури і працювала
солісткою Народного хору ім.Г.Верьовки в Києві., а згодом –
солісткою Київської філармонії. Разом із львівськими
художницями майстриня виготовляє одяг і для інших членів
хору ім.Г.Верьовки.
Також Ярослава Менкуш-Заневчик зайнялася збиранням
народного одягу по всій Україні. По різних селах вона зібрала
велику колекцію цінних експонатів народного одягу, які
майстерно реставрувала.
Пані Ярослава була учасницею ряду виставок у Києві,
Львові, Донецьку, Луцьку, Бережанах, Москві, Варшаві.
У 1990 році вона разом зі своїм чоловіком Антоном, який
долучився до роботи над свитами, а також із художницею
Оленою Стахурською їде до Канади, де спеціально для них
було організовано 26 виставок одягу та вишивки.
У 1991 році, після повернення в Україну, активно
включається в роботу патріотичних громадських організацій та
Об'єднання народних майстрів при Будинку народної
творчості.
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У 1991 – 2005 рр. Ярослава Заневчик організує персональні
виставки в Стрию, Дрогобичі, Трускавці, Дубно, Бориславі та
інших містах. Серед нагород художниці – численні грамоти,
дипломи, подяки. Їй присвоєно звання "Народної майстрині".
Прийшло загальне визнання її мистецького хисту.

Членкині ЛУЖ на виставці Я.Заневчик
у Шевченківському Гаю. Львів, 2001 р.

Враженнями ділиться членкиня ЛУЖ,
народна майстриня Марія Калиняк
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Під час відкриття виставки в Єпархіальному музею УГКЦ,
м.Трускавець, жовтень 2004 р.
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Чудовим підсумком мистецької
творчості Ярослави Менкуш-Заневчик
став
розкішний
високохудожній
альбом, виданий в Києві 2007 року
зусиллями її родини й друзів.
У ньому представлено частину
мистецького доробку пані Ярослави.
Сім розділів цього видання охоплюють
різні сторони її творчої спадщини:
рушники, свити, кептарі, пошивки,
сорочки, сукні, сервети. Це яскраво
демонструє багатогранний талант і
надзвичайну працездатність мисткині.
У цьому вельми цінному виданні вміщено статті відомих
мистецтвознавців Раїси Захарчук-Чугай, Олени Цимбалюк та
Романа Яціва, котрі високо оцінюють творчий доробок та всю
діяльнісь на мистецькому полі п.Ярослави Заневчик.
"Вишивка – це її духовно-творче покликання. Воно
зумовлене правитоками духовності рідного народу, його
національною свідомістю, переданими від покоління до
покоління, від роду до роду, від батьківсько-материнського
життєвого наставлення", – стверджує Раїса Захарчук-Чугай.
"Поєднання професіоналізму із шанобливим ставленням до
народної традиції дозволило п.Ярославі створювати модерні
одягові форми, в які майстриня органічно вводить традиційний
декор", – підкреслює Олена Цимбалюк.
Роман Яців оцінює п.Ярославу Заневчик, як "високо
інтелектуальний тип митця", оскільки вона "занурена в
природу самої вишивки, в її закономірності": "Це є мислення
категоріями розвою вишивкових систем, систем орнаментації,
систем декорування одягу, і саме такий шлях уможливить
актуалізувати вишивку в просторі сучасного життя, захистити
українську культуру від дуже багатьох недоречностей і
випадковостей, а інколи й агресивних посягань на її
специфіку".
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На ниві громадської праці
З початком українського відродження Ярослава Заневчик
активно включилася у громадське життя. Стає членом Союзу
Українок, Спілки політв'язнів, Братства вояків УПА, Ліги
Українських Жінок та "Рідної Школи". І повсюди вона не
лише бажаний і авторитетний діяч, але й ініціатор, промотор
значимих проектів.
Я зупинюся на діяльності пані Слави в Лізі Українських
Жінок, співтворцем якої вона була. Ярослава Заневчик
незмінно була членом Управ Всеукраїнської та Львівської
обласної Ліги Українських Жінок. Як я вже згадувала, саме
пані Слава запросила мене до участі в творенні цієї жіночої
організації та праці в ній, і я була незмінним свідком її
подвижницької праці.
Пані Слава залучила до Ліги Українських Жінок багатьох
своїх знайомих, однодумців. Зокрема, вона залучила до праці
своїх давніх знайомих, щирих патріоток і вельми музично
обдарованих сестер Корнецьких. Їхнє зворушливе тріо –
Наталія Корнецька, Ольга Бузан та Іванна Корнецька – не раз
прикрашало мистецько-просвітницькі імпрези. На жаль, нема
вже з нами св.п.Наталії Корнецької, важко хворіє Ольга Бузан,
проте з великою енергією трудиться в Лізі Українських Жінок
заступник голови Львівської міської організації Іванна
Корнецька.
Також великим авторитетом у лужанок користувалася і
завжди активною була родичка та сподвижниця пані Слави
св.п.Михайлина Стецьків.
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Важливі ініціативи Ярослави Заневчик
Неможливо у короткій праці перечислити всі ініціативи
пані Слави, які вона не лише висувала, а й наполегливо
здійснювала, надихаючи до них і всіх членів Ліги.
Зупинюся лише на деяких справах, які найбільше
запам'яталися та мали загальноукраїнське значення.
Ліга Українських Жінок у своїй просвітницькій праці
керується гаслом "Як шануємо минуле, таке матимемо
майбутнє". Задля цього намагається повертати із забуття
несправедливо замовчувані совєтською владою сторінки нашої
історії, повертати із небуття імена славних героїв України, які
тоталітарною державою замовчувалися, паплюжилися… Цим
намагаємося протистояти фальсифікації нашої історії
антиукраїнськими силами.
І в цьому напрямі діяльності неоціненними були знання
пані Ярослави, її контакти із багатьма видатними
особистостями.
Найбільше завдячуємо їй повернення із небуття героїчнотрагічних подій, які увійшли в історію як "Процес 59".
Фактично, більшість молодшого покоління (і я в тому числі)
саме від неї вперше довідалися про ті події, що відбулися у
Львові в 1940-1941 рр.
А це був величний приклад мужньої постави львівських
студентів та інтелігенції, які відкрито заявили свій протест
проти окупаційної політики совєтської влади, які під страхом
смерті не каялися, не відрікалися від своїх поглядів. Ці трагічні
події були одночасно й величними, бо яскраво засвідчили
високу гідність, національну свідомість і жертовність
українців.
З ініціативи пані Слави лужанки донесли відомості про 59
учасників цього "Процесу 59" до широкого загалу краян.
Завдяки її ініціативі і невтомним старанням, до яких
долучилися лужанки Марія Процев'ят, Надія Мудра, Ірина
Волощук, Оксана Гасин та інші, великі аудиторії у Львівській
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філармонії, в університеті ім.І.Франка, в інституті фізкультури,
в зооветеринарній академії мали можливість ознайомитися із
книгою Люби Комар "Процес–59", почути спогади учасників та
очевидців цього процесу. Також велику академію, присвячену
"Процесу-59" було проведено, з ініціативи пані Заневчик, у
м.Ходорові.
Вельми значимою акцією Ліги Українських Жінок були
міжрегіональні десятиденні курси пошиття українського
народного одягу, які ініціювала пані Ярослава. Відбувалися
вони в місті Пустомити і проводилися для членів різних
обласних організацій Всеукраїнської Ліги Українських Жінок.
Пустомитівські лужанки під керівництвом св.п.Віри
Васаган і Галини Коцюмбас чудово зорганізували проживання,
харчування і побут курсисток, які прибули із Запоріжжя,
Миколаєва (обласного), Підволочиська, Снятина, Тернополя,
Чернівців, Чернігова і Херсону.
Народні майстрині Ярослава Заневчик, Ольга Возниця і
Марія Хамар навчали курсисток пошиття та декору
традиційного народного одягу, різних технік української
вишивки. Крім того, для приїжджих учасниць здійснювалися
змістовні й цікаві культурно-просвітницькі й краєзнавчомистецькі програми (лекції, екскурсії, концерти, зустрічі з
цікавими людьми), над цим працювали як лужанки, так і
представники "Просвіти" й Союзу Українок. Це була велика
акція єднання українок з різних країв України! Одночасно, це
була спільна праця різних громадських організацій Львівщини,
до чого пані Ярослава завжди закликала і своєю участю в них
показувала гарний приклад єднання всіх патріотичних сил.
Такию ж значимою і величною подією було відкриття в
2003 році пам'ятника полеглим українським героям у
с.Новосілка-Опарська Миколаївського району Львівської
області. Ця подія була вельми багатолюдною і відбувалася з
великим патріотичним піднесенням. А ініціатором і
промотором цієї події була Ярослави Заневчик.
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Саме
завдяки
ініціативі
й
тривалим і наполегливим старанням
члена Головної Управи ВЛУЖ
п.Ярослави Заневчик у с.НовосілкаОпарська постав величавий пам'ятник
славним героям, що, борючись за
волю України, полягли від рук
совєтських окупантів 17 вересня 1944
р. у с.Сайків. Відкриття й освячення
цього
пам'ятника
вилилось
у
багатолюдне свято з участю місцевої
влади, лужанок та представників
багатьох патріотичних організацій
Львівщини.
Щоб згадати, як це відбувалося та відчути дух цієї масової
події, я наведу тут частину зі своєї великої статті,
опублікованої в 2003 році. Адже тепер це вже конкретна
сторінка історії. Отож, 10 літ тому я писала:
Освячення пам'ятника героям у Новосілці Опарській
У 2003 році, На Зелені Свята, коли українці святкують Зіслання
святого Духа і за вже усталеною традицією вшановують своїх героїв, у
с.Новосілка-Опарська Миколаївського району Львівської області відбулося
урочисте й багатолюдне освячення величавого пам'ятника славним
героям, що, борючись за волю України, полягли від рук совєтських
окупантів…

(Тут був опис самої трагічної події в Сайкові 1944 року,
про що вже в цій книжечці розповідалося)
І ось майже через 60 років над цією могилою піднялася величава
фігура святого архистратига Михаїла, створена скульптором Сергієм
Шаменковим.
Довго йшли до цієї події ініціатори та організатори спорудження цього
монумента. Основним промотором цього проекту була дружина
похованого тут члена повітового Проводу Івана Білого -"Омеляна" –
п.Ярослава Менкуш-Заневчик. Вона, кому випало лише кілька місяців
сімейного повстанського щастя і – півстоліття пам'яті про свого подруга,
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посвятила своє життя служінню Україні та плеканню, поширенню поміж
українцями національних ідеалів, задля яких віддали життя її чоловік та
інші побратими.
Відкриття та освячення цього пам'ятника вилилося у величаве та
духовно насичене дійство. Приїхало багато гостей із Львова, Миколаєва,
Комарна та навколишніх районів. Поминальне Богослужіння відправляли
чотири священики. Виступали представники різних громадських
організацій (Братства вояків УПА, "Меморіалу", Ліги Українських Жінок,
Союзу Українок, "Рідної Школи" та ін.), свідки боротьби і загибелі
українських героїв та хор "Повстанець" Львівського Братства УПА.
У виступах – екскурс у буремні дні боротьби за волю України та
роздуми про наші сьогоденні обов'язки. Особливо зворушливими були
виступи тих, чиї батьки тут поховані. Зокрема, п.Ігоря Галапача, якому
було два роки, коли загинув у Сайкові його батько – повітовий провідник
Городоцького району Теодор Галапач –"Ганс" та п.Галини Менкуш,
народної артистки України, яка народилася вже після загибелі свого
батька Івана Білого–"Омеляна". Ці діти героїв протягом усього життя свято
бережуть патріотичні традиції своїх батьків та чимало прислужилися до
спорудження цього пам'ятника.
Багато старань і серця у цю благородну справу вклали: голова
Братства УПА Миколаївського району Андрій Рудик, народний депутат
Михайло Косів, заступник голови Пустомитівської районної ради
Володимир Говенко та щирі спонсори Ігор Дудич і Ярослав Кохалевич.
Відрадно, що до спорудження пам'ятника долучилися представники
місцевої влади. Можливо, саме так, знизу, робляться перші кроки до
загальнодержавного визнання і гідного пошанування державними
чинниками справжніх борців за волю України, чого вимагають
справедливість та історична логіка, але чого ще бракує в Україні.
Думається, саме тому так тепло й спрагло сприймали присутні виступ
народного депутата Михайла Косіва, котрий, пов'язуючи героїчно-трагічне
минуле із сьогоденням, акцентував увагу на позитивних змінах, які попри
усі негаразди та спротив ворожих сил, все ж відбуваються у нашому
суспільстві. Це вселяє віру, зміцнює надію на щасливу долю України. А
наразі висловлювалися щирі подяки численним ентузіастам і
доброчинцям, котрі допомагали спорудити цей монумент. На жаль,
основний меценат цієї благородної справи – п.Олександр Гончаренко із
Детройту не дожив до відкриття пам'ятника. Та, думається, він уже
одержав подяку з рук Всевишнього Творця.
Зворушливі спогади мережилися героїчними й щемливими віршами у
виконанні ведучих Зоряни Буги і Ганни Тузяк та зворушливо-піднесеними
піснями у виконанні жіночого хору Народного дому с.Новосілки-Опарської
під орудою Івана Гичка. Всю художню програму підготовила голова
Народного дому п.Ганна Михайлишин. І хоч тривало це дійство понад дві
години, не хотілося покидати це священне місце.
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Наші святі обов'язки
Лейтмотивом багатьох виступів звучали наболілі переживання за
сьогодення нашої незалежної України та визначення наших обов'язків
перед пам'яттю полеглих героїв і перед Україною.
Позитивною рисою сьогочасного українського суспільства є
шанобливе звернення поглядів до свого минулого, відновлення історичної
пам'яті, заповнення штучно й насильно створених прогалин у нашій історії.
У цьому – великий шанс для здобуття українським народом кращої долі.
Щораз більше людей усвідомлюють істину: як шануємо минуле, таке
заслужимо майбутнє.
Яскравим прикладом не лише пошанування, а й скрупульозного
збирання і фіксування в українській історії усіх подій та осіб, пов'язаних із
трагічною історією села Сайкова є жертовна праця п.Лева Оприска,
котрий, маючи тринадцять років, був очевидцем цих трагічних подій. Пан
Оприск зібрав і впорядкував цінний конкретний фактичний матеріал,
поіменно назвавши всіх загиблих та потерпілих у селі Сайкові і детально
описавши усі обставини, у які вони потрапляли.
Проте ще далеко не все у нашій історії встановлено та належно
зафіксовано. Навіть у цій братній могилі в с.Новосілці-Опарській
спочивають герої, чиї імена ще не встановлені, тому на обеліску вказано
лише їхні псевда: "Архип", "Довбуш", "Нечай", "Смерека", "Холодний".
Нашим спільним обов'язком є дослідити, встановити їхні імена. Зараз,
поки ще живі учасники й свідки національно-визвольних змагань 1940-1950
років, це ще можна зробити.
Хотілося б залишити для історії такі відомості про них, які вже маємо
про похованих там Івана Білого, Теодора Галапача, Івана Огородницького.
Їхні життя – це найкращі зразки постави українців-патріотів.
Але разом із обов'язком пошанування наших героїв, ми маємо
великий обов'язок продовжити їхні традиції жертовної любові до України
та уміння трудитися для неї, ставити загальнонародні інтереси вище від
своїх особистих. Лише коли переважна більшість громадян зуміє
керуватися такими засадами, зможемо створити державу саме таку, про
яку мріяли полеглі герої!
Життя показує, як нелегко протистояти власному егоїзму, спокусам
збагачення, слави та амбіцій. Але мусимо старатися порівнювати власні
стремління, цінності та ідеали із тими, якими керувалися наші достойні
попередники. Це наш святий обов'язок і в цьому запорука щастя всієї
держави.
Тож нехай пам'ятник полеглим, що повстав у Новосілці-Опарській,
служить джерелом наснаги для живих!"

І спорудження цього пам'ятника, і велелюдне відкриття
його, і публікації про це (зразок яких наведено) – все це
завдяки ініціативі й невтомності нашої п.Ярослави Заневчик!
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З таким же ентузіазмом зустріла пані Слава великий почин
Ліги Українських Жінок щодо пошанування й гідного
увічнення місця поховання невинних жертв большевицьких
репресій, що були здійснені у Львові в червні 1941 року.
Не маємо права забувати ті трагічні події. Коли перед
натиском німецьких військ у червні 1941 року радянська влада
покинула Львів, люди кинулися до тюрем, куди більшовиками
було запроторено тисячі людей з усіх районів Львівщини.
Тепер, коли совєтські окупанти поспішно покинули місто, у
всіх була надія на звільнення тих численних в'язнів. Та цю
надію змінив нечуваний жах і розпач. Ті, що кинулися до
тюрем, виявили у них тисячі неймовірно спотворених тіл
закатованих мирних людей.
Усіх, кого не опізнали в червні 1941 року родичі та не
забрали із приміщень львівських тюрем для поховання, було
захоронено без домовин у великому рові біля бічної стіни
Янівського цвинтаря (поле 55).
Старші членкині Ліги Українських Жінок від самого 1941
року берегли у своїх серцях пам'ять про ці трагічні події, вони
передали всім лужанкам відомості про це захоронення.
Наша незрівнянна берегиня історичної пам'яті св.п. Ольга
Гладун першою поставила перед Лігою завдання подбати про
це місце захоронення численних неопізнаних останків жертв
совєтського злочину 1941 року.
І ось лужанки очищали це місце від сміттєзвалища, шукали
в архівах документального підтвердження факту цих поховань,
будили громадську думку і стукали, стукали до місцевої влади,
щоб спорудити там гідний монумент.
Пані Ярослава Заневчик чуйно й активно включилася в ці
старання. Тут немало допомагав її авторитет і приватні
знайомства з представниками як різних організацій, так і
державних чиновників. Адже немало порогів посадовців
оббили лужанки, багато впливових і шанованих осіб
зворушили, захопили ідеєю створення достойного меморіалу
на місці поховання невинноубієнних…
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І
хоч
основними
промоторами,
неймовірно
самовідданими
кураторами,
наполегливими ентузіастами
того, що тепер на 55 полі
Янівського цвинтаря постав
монументальний,
мистецьки
цінний
та
інформативно
наповнений меморіал жертвам
комуно-совєтських
репресій
є лужанки Надія Кохалевич і
Мирослава Кушнір, у ньому є
й часточка душі Ярослави
Заневчик.

У день відкриття меморіалу на 55 полі Янівського цвинтаря
Спереду в центрі – Ярослава Заневчик
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У 2003 році громадськість Львівщини урочисто і
надзвичайно сердечно відзначила 80-літній ювілей пані
Ярослави Заневчик. І знову ж, щоб повернутися в атмосферу
того святочного дійства, я пропоную увазі читачів свою давню
статтю про це:

ЮВІЛЕЙ ЯК ТРИЄДИНЕ СВЯТО
У холодний зимовий місяць лютий, коли люди втомилися від
холоду й негоди, коли і людство, і природа прагнуть тепла й
сонця, з нетерпінням очікують весняного відновлення
життєдайних сил, особливо радісно сприймаєш кожен промінь
світла й тепла. Тому, мабуть, так гарно приживається в Україні
нове, лютневе, величне свято – Свято Українських Героїнь.
Хочеться поділитися з усіма тими радісними відчуттями, яких
пощастило зазнати, побувавши у святкові лютневі дні в
районному містечку Пустомити біля Львова. Це було велике,
радісне й світле свято, яке напрочуд гармонійно поєднало в собі
духовну суть трьох урочистих подій.
Вже традиційно відзначаючи у Пустомитах Свято Українських
Героїнь, місцеві товариства "Просвіти" і Ліги Українських Жінок
символічно сприймають, що саме у лютому народилася їхня
відома краянка, яку по праву можна зачислити до українських
героїнь – Ярослава Заневчик з роду Менкушів. На цей рік
припав її 80-літній ювілей.
І саме життя підказало, як найкраще відзначити ювілей цієї
всіма шанованої Українки. Адже цей рік Українською ГрекоКатолицькою Церквою проголошено Роком Родини. А коли
звертаємо погляди до пані Ярослави Заневчик, то впадає у вічі її
глибоке почуття родинності та вміння по-родинному гуртувати
навколо себе не лише свою велику рідню, а й багато ширше коло
однодумців і навіть цілих організацій.
Тому у день народження цієї пустомитчанки в Пустомитах
відбулося величаве свято під гаслом "Козацькому роду нема
переводу", що стало святом великого роду Менкушів, з якого
походить
Ярослава
Менкуш-Заневчик.
Ініціаторкою
та
організаторкою всіх дійств, в яких брала участь широка
громадськість, була невтомна подвижниця українського
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відродження Віра Васаган, член Управи Всеукраїнської Ліги
Українських Жінок (ВЛУЖ).

Віра Васаган, Ярослава Заневчик та Галина Менкуш
на урочистому святі в Пустомитах у лютому 2004 року
Напередодні в рамках вшанування Українських Героїнь у
пустомитівській церкві було відправлено панахиду за всіх жінокгероїнь, які боролися за Україну та відійшли у вічність. А 16
лютого відправлялася Служба Божа за здоров'я ювілярки.
Пополудні, після Богослужіння, у залі дошкільної установи №2
(завідуюча Ганна Буц) відбулася святочна імпреза, на яку
зібралося багато гостей з Пустомит, Львова, Києва та інших
місць. Гості оглядали цікаву й різноманітну виставку книг,
альбомів, фотографій, копій статей із часописів – під гаслом
"Вони боролися за Україну" (оформлену завідуючою районною
бібліотекою Олександрою Мотою), що ілюстрували життя й
діяльність ювілярки та її рідних Пустомит. Тут же була виставка
української вишивки та народного одягу, на якій поряд із
роботами пані Ярослави були художні творіння її посестер по
мистецтву. Серед розмаїття цієї краси – присутні видатні
українські майстрині Олена Стахурська, Марія Калиняк, Ольга
Возниця, Ольга Пилипів та інші, що прибули привітати героїню
дня.
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Ведучі святкової імпрези – Віра Васаган і Леся Панкевич –
повели присутніх у чарівне дійство, що поєднувало цікаву
інформацію про славний рід Менкушів та спогади про героїчні
сторінки українського народу, роздуми про вічні духовні цінності
родини й народу, засвідчувало багатство талантів українців та
незнищенність їхнього прагнення до волі.
Багато цікавого про життєвий шлях ювілярки, про драматизм
її долі та долі її доньки, а нині заслуженої артистки України
Галини Менкуш, зворушливо розповіла член Львівської Управи
ВЛУЖ Іванна Корнецька, яка з ранньої юності мала Ярославу
Менкуш-Заневчик за благотворний приклад гідної постави
української жінки. Її розповідь розкривала сутність ювілярки як
палкої патріотки, здатної на перше місце у своєму житті
поставити любов до України; як невтомної трудівниці, яка
віддавна і по нинішній день любить повторяти "треба працювати"
і зразу ж конкретно пропонує, що і як діяти; як вірної дружини та
ніжної матері, якій совєтська влада причинила немало
особистого горя; як спокійної і врівноваженої оптимістки, здатної
підтримати ближніх; як талановитої майстрині і скромної жінки.

Спогадами ділиться Іванна Корнецька
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А далі були вітання – вітання, повні любові і тепла.
"Просвіта", Союз Українок, Ліга Українських Жінок, Осередок
"Рідної школи" ім.Костянтини Малицької, Товариство Українок
ім.Ольги Басараб, священик Мирослав Німак, народний депутат
Михайло Косів, журналістка Ганна Стоцька, міська влада
Пустомит, учні СШ № 2 та багато родичів і приватних осіб
складали до рук ювілярки свої вітання, побажання й шану.
Родичка ювілярки Леся Кізима подарувала скрупульозно
зібрані родовідні відомості та любовно виконане "Родове дерево
Менкушів". До речі, представники цього роду були ініціаторами та
першими членами відновленої на початку українського
відродження Пустомитівської "Просвіти".
Автор цих рядків за дорученням роду Струсівських
Цегельських подарувала родові Менкушів монументальну працю
про рід Цегельських "Родом зі Струсова". Чи є щось доречніше у
Рік Родини, як не братнє єднання українських родів?!
Взагалі, все Свято було справжнім єднанням різних
організацій та різних поколінь навколо постаті Ярослави
Заневчик – відомої громадської діячки, героїні визвольних
змагань, талановитої майстрині, одним словом – Українки з
великої букви. Це було єднання у теплому родинному колі.
Отак у Пустомитах відсвяткували Свято Українських Героїнь,
відзначили Рік Родини та вшанували свою видатну краянку.
Тепло цього свята вселяє надію на спроможність українців
об'єднуватися навколо добрих ідей, гарних людей та корисних
справ.
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У родинному сяйві
Доля не дарувала пані Ярославі багато жіночого щастя.
Натомість – втрата коханого чоловіка, вимушені розлуки з
єдиною донечкою, багато поневірянь і переслідувань… Та все
ж у неї було велике щастя – її доня Галинка.
Про неї та її любов до матері вже згадувалося. Тут же я
хочу підкреслити радість матері та гордість своєю одиначкою.
А пишатися мати мала чим!
Насамперед – витяг із Вікіпедії:
"Галина Іванівна Менкуш (22 листопада
1944, м. Львів) — українська співачка,
автор пісень, педагог.
Закінчила в 1962 р. спеціальну
музичну школу-інтернат ім. Соломії
Крушельницької, а в 1967 р. Львівську
консерваторію, клас В.Герасименка.
Лауреат республіканського конкурсу
виконавців на народних інструментах
1969 р.
З період 1969—1974 солістка
заслуженого академічного Українського
народного хору ім. Григорія Верьовки; з
1974 по 1991 р. солістка Київської
філармонії,
викладач
Національної
музичної
академії
України
ім.
П.І.Чайковського (1992-1996 рр.); доцент
Київського національного університету
культури і мистецтва (з 1994 р.); педагог
Київської дитячої академії мистецтва з
1996 р. Народна артистка України, видатний митець Української культури.
Входить до сотні найвидатніших українців двадцятого століття.
Виступала в усіх республіках Радянського Союзу, Польщі, Німеччині,
Канаді, США, Чехії, Італії, Австрії.
Автор багатьох пісень на тексти сучасних українських поетів. У
репертуарі має десятки кобзарських дум. Виховуючи надзвичайно
талановитих дітей таких, як Бондаренко Катруся, Яценко Таня, Ракша
Настя, Попович Марічка, Вакулик Кім та багато інших, Галина Іванівна
завдяки тому, що в неї дуже гарна енергетика до бандури, а бандура - це
надзвичайно духовний інструмент, передає цю енергетику учням".
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У сухих рядках енциклопедії не можна відчути краси й
сили таланту Галини Менкуш, там навіть цієї гарної світлини
нема…
Але коли вдуматися у здобутки Галини Менкуш, а ще
знаючи її походження, то можна збагнути, наскільки треба
було мати здібностей та скільки докласти праці, щоб досягти
таких висот. Адже не мала вона ні протекцій, ні статків батьків,
натомість довгий час мала неприязне ставлення з боку
совєтської влади. Проте мала Галина Божу поміч та велику
любов матері…
І були вони обидві взірцем великої любові матері й доньки!

Мати і донька 16 лютого 2003 року

Для нас же Галина Менкуш – відома бандуристка, народна
артистка України і щира патріотка – є нашою гордістю,
часточкою слави України. І хоч мешкає у Києві, завжди є
дорогою гостею для Львівської Ліги Українських Жінок.
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Ярослава Заневчик з дочкою Галиною Менкуш
і внуком Петром Гончаренком
під час відкриття персональної виставки
в музеї Івана Гончара в Києві, жовтень 2005 р.

Походячи з багатодітної родини, мала пані Слава велику
доброзичливу рідню. З багатьма ми зустрічалися на її славному
80-літньому ювілеї, потім – у скорботний час прощання з
нашою незабутньою пані Ярославою. Представники цієї гарної
родини прибули (незважаючи на дуже несприятливу погоду) і
на поминальне богослужіння, яке Ліга Українських Жінок
ініціювала 16 лютого в день уродин пані Слави, про що
повідомили по радіо.
Як свідчення того, як шанувала й любила Ярославу
Заневчик її рідня, хочу подати тут копію статті, яку її
племінниця Леся Менкуш опублікувала в часописі
Пустомитівської районної ради "Голос народу" саме 16 лютого
2013 року.
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Спогад про тету Славу
Про неї писали в газетах, розповідали по радіо і телебаченні,
називали народною майстринею, великою українкою. Їй
присвоїли звання почесного мешканця міста Пустомити та
Львова. Для мене ж вона була найближчою, після мами,
людиною, добрим порадником у житті, просто тетою Славою,
рідною сестрою мого тата. Вже в самому призабутому слові
"Тета" захована якась таїна, незвичність, теплота. Вона хотіла,
щоб ми саме так її кликали. Не цьоця, не тітка, не вуйна, а саме
тета Слава.
16 лютого їй би виповнилося 90 років… Ще влітку ми з нею
радилися, як би краще організувати цей ювілей. Мріяла про
виставку, готувалася до неї. Постійно була заклопотана якоюсь
новою роботою. Щоразу, коли я приїжджала до неї в гості, вона
витягала з шафи свої нові сорочки, кожна з яких була
прекрасною і неповторною. Дуже ревниво сприймала те, що
вирізняла якусь окрему вишиванку, яка мені найбільше
сподобалася. Для неї вони були, як діти – всі милі серцю і
однаково дорогі.
Пішла з життя 9 грудня минулого року тихо і безболісно – так
наче прилягла відпочити після виснажливої праці. Цього разу вже
назавжди. До останніх своїх днів була активною, сповненою надій
і планів на майбутнє. Цікавилася політикою. Боліла її душа за
Україну. Видно було, що життя в ній поволі згасає, але розмови
про смерть не було. Хіба що одного разу сказала: "Не знаю, чому
я так довго живу. Ніхто з моєї родини не був довгожителем.
Напевно, я доживаю за них усіх – і за братів, і за маму з татом.
Бог мене тримає, бо я ще мушу багато зробити".
Мені здавалося, що вона буде завжди. Маленька, сивенька
мурашка з голкою в руках, завжди за шиттям або за книгою.
Жодного разу я не бачила, щоб вона дивилася якийсь фільм чи
серіал, що їх так полюбляють зараз наші пенсіонерки. Жодного
разу не чула від неї нарікань на життя. В її скромній хатинці на
вулиці Дубовій було якось по-особливому затишно. Колись за
святковим столом там збиралося багато цікавого люду, та й в
будень завжди були якісь гості. Я не дуже любила той час, бо
тета Слава приділяла увагу всім тим людям, а для мене майже
не залишалося часу. Вже пізніше гостей навідувалося щораз
менше, і наші розмови були довгими й цікавими. Вона дуже
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раділа, коли хтось з родини приїжджав у гості. Розпитувала про
життя в Пустомитах, особливо цікавили її церковні справи.
Раділа з того, що в родині нема пияків, злодіїв.
Я завжди пишалася нею і захоплювалася. Скільки себе
пам'ятаю, бачила її в вишитій сорочці. Тоді, в 60-70 роки, це було
справді чимсь героїчним, особливим, сприймалося як виклик. Її
життя було для мене, дитини, великою таємницею. Не розуміла,
як така маленька тендітна жінка може бути "ворогом народу".
Чула не раз їдкі зауваження від окремих вчителів про те, "що між
вами є учні, родичі яких сиділи в тюрмі". Я розуміла – це про
мене. Від тих слів мені було моторошно. Пам'ятаю обшуки в хаті
баби Катерини, розкидані книжки, тривожні тихі розмови тата і
мами на кухні.
Батьки оберігали нас, не вели розмов про те, за що була
ув'язнена тета Слава, чому маму і тата викреслили зі списків
туристичної групи, яка мала їхати за кордон. Але в нашій родині
завжди, за будь-яких часів, про татову сестру говорилося з
великою пошаною. Вона для нас була героїнею, взірцем жінкиукраїнки, мудрою порадницею. Саме від неї я вперше дізналася
про голодомор, про Крути, про Бандеру, почула повстанські пісні.
Вона навчила мене вишивати і любити своє рідне.
Дякую Богові, що я встигла познайомити з нею свого внука.
Він також колись буде пишатися нею, як горджуся я.
Низький уклін Вам, дорога моя тето Славо! Нехай рідна
земля буде Вам пухом!

Ярослава Заневчик з правнучкою Софійкою
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Повік житиме в наших серцях
Багато, дуже багато зробила
для України Ярослава МенкушЗаневчик. Мов невтомна бджілка
трудилася на українській ниві…
Добрий слід залишила по собі
і в мистецтві, і у величавих
пам'ятниках, до зведення яких
причинилася, і в знаннях про
визначні сторінки української
історії, які так щедро розсівала
поміж сучасниками.
Та найглибший, невмирущий
слід залишила в серцях усіх, хто
мав щастя знати її.
Ця невеличка тендітна жінка
з ясними очима й лагідною
усмішкою приваблювала своєю
доброзичливістю й оптимізмом. Її життєрадісність, жвавість і
живий інтерес до всього, що діється у світі, магічно
передавалися всім, хто спілкувався з нею. Сама її присутність,
здавалося, відганяє байдужість, зневіру й лінивство.
Отакою є сутність нашої лужанки, палкої патріотки і
невтомної трудівниці Ярослави Заневчик, здатної на перше
місце у своєму житті поставити любов до України і трудитися
для неї. Вона від юності і до останніх днів любила повторяти
"треба працювати", і це додавало ближнім наснаги.
Для нас незабутня наша пані Ярослава Заневчик – це зразок
спокійної і врівноваженої оптимістки, здатної підтримати
ближніх, це гармонійне поєднання талановитої майстрині і
скромної жінки. Такою ми її знали, такою запам'ятали, такою
повік житиме у наших серцях!
І дай, Боже, й нам наслідувати собі її чесноти!
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пані Богданки – самовідданого борця за волю
України, довголітнього політв'язня, активної
членкині багатьох патріотичних організацій,
співзасновниці Ліги Українських Жінок.
Захоплюючись незгасаючою любов'ю до
України цієї, воістину, Духовної Матері всього
українства та її немеркнучою пам'яттю про всіх
борців за волю України, просимо в Господа Бога
таких рис характеру і для себе й усіх сучасників.
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