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З першого дня подорожей Слобожанщиною, а конкретніше Луганщиною 

звіряю, порівнюю побачене, почуте від людей, з прочитаним у книгах, які 

подарували мені голова Луганського обласного об’єднання 

Всеукраїнського Товариства „Просвіта” імені Тараса Шевченка – 

Володимир Семистяга.

     Це книжки краєзнавця Ігоря Саєнка „Минуле українського 

козацтва” (історичні нариси), та „Жити, мислити. Пам’ятати” – 

колективний збірник статей присвячений Луганщині. (Упорядники: 

Корнілова Г.О., Тимошевська Д.Г.)



Сумщина, Луганщина.

Уявімо собі чисте, прозоре як небо життя, без домішків бруду. Це була б 

ідилія.

Мушу виходити з реалій , де все перемішане – чисте з брудним, мудре з 

дурним, а найстрашніше правда з брехнею. Величезній більшості людей властиве 

прагнення до Правди. Заважає нав’язана сатаною фальшива риторика.

Слобожанщина... Пропоную погляд власних, суб’єктивних, але доступних 

моєму розумінню сучасних реалій. Нажаль вони спотворені московською 

імперською, а потім продовжені комуністичною ідеологією.

В минулому цей край був цивілізований завдяки Запорозькому Низовому та 

Гетьманськомукозацтву. Пропоную перевірений своїм життям постулат, що 

людська цивілізація, культура, релігія йде з Заходу на Схід, а не навпаки. Інакше 

протилежний хід подій привів би до того що вже пожали і того що й досі 

пожинаємо. Але Бог дає так, що цей край як неопалима купина, як пророчі слова 

Кобзаря: – „воно знову оживає і сміється знову”.

Цього разу погожий, сонячний жовтень в Слобожанщині озвався радісним 

церковним дзвоном над Сумщиною. На місці зруйнованого в 33-му році минулого 

століття Храму – Патріарх Київський і всієї України – Руси Філарет освятив 

новозбудований Храм в Недригайові. Через два дні на Самбірщині (Львівщина), а 

ще через два тижні в Конотопі, на Сумщині. Навіть бувалі люди з втіхою подивляли 

витримці і здоров’ю Патріарха в його вже поважному осінньому віці.

Так... Це Віра й Ідея , чуття обов’язку, послані Богом.

Наступного дня о 5-й ранку, вже будучи в Сумах Владика Сумський, а тепер 

ще єпископ Луганський Мефодій, після вітання і благословення жартує:

– Ви, здається хотіли їхати зі мною до Луганська... То прошу. Я тут же швидко 

згадав, що колись був дисциплінованим солдатом.

По дорозі поки Владика влаштовував свої справи у Харкові я мав нагоду 

походити знайомими вулицями міста ще з 1964-го року, перебуваючи там два тижні 

у складі Заслуженої хорової капели (тоді) УРСР „Трембіта”, яка в той час 

перебувала на гастролях по Харківщині.



Вже ближче до Луганська в с. Михайлове зійшли з автобуса поклонитися пам’

ятникові Борису Грінченку. Була пізня година тому побували тільки на подвір’ї 

музею поета.

В Луганську

Ранком на будівельному майданчику майбутньої споруди Церкви Різдва

Христового вже витав баритональний тенор Владики Мефодія, даючи 

розпорядження будівничим. Ревіли бульдозери, гуділи самоскиди, черпали землю 

крани, подавався розчин для залиття фундаменту майбутнього Собору.

Тут воздвигалась перша Луганська церква Київського Патріархату, будову 

якої благословив і фундував святійший Патріарх Київський і всієї Руси

-України Філарет. Виконавцем було призначено Владику Сумського, а тепер ще й 

Луганського єпископа Мефодія.

До КП (Київського патріаохату) належить перша греко-католицька Церква, що 

вже була побудована дванадцять років тому. Про неї ще піде мова.

Яскраве сонечко зганяло чисту вранішню росу, подував свіжий степовий 

легіт, стайками кружляли під будівництвом голуби.

Я був вражений ерудованістю владики навіть у будівельній сфері, його 

командними здібностями, вмінням зорієнтуватись в ситуації де шарлатанство, а де 

чиста сумлінна робота.

–Чого посміхаєтесь, пане професоре? – несподівано запитав мене Владика. 

Я був здивований так чітко злагодженою роботою цього колективу і спромігся на 

відомий тільки Владиці жарт, що означав найвищу оцінку: – „Владико, я Вам скажу, 

що тут нема що казати”.

Серед різних за професійною приналежністю груп робітників, в основному 

луганців були: цигани, росіяни, „западенці”. Домінувала, без натяку на заперечення 

, як і на Богослужінні голос Владики Мефодія.

Другим . але не так дуже часто і голосно , звучав легкий теноровий голос 

прораба – отця Мирослава.

Я був його тимчасовим сусідом по ліжку в хаті з трьох кімнат без внутрішніх 

дверей. Вхідні двері також не зачинялися, як і в тих кімнатах, що без дверей в яких 

ночували „іногородні” робітники.



Цю хату „на курячих ніжках” і велике обійстя на краю міста, що поруч з 

тролейбусною зупинкою купив Владика .Усякими правдами чи й не правдами

почав будівництво першого в Луганську Храму і єпархіального управління КП. 

Першого бо в різних районах міста діє 2-3 церкви КП у залізничних вагончиках 

Натомість існує двадцять шість діючих церков Московського Патріархату, а всього є 

понад сорок.

Будівничий.

Отець Мирослав професійний будівельник церковних споруд з тридцятирічним 

стажем. З його розповідей я почув багато цікавого про будівництво церков в Україні, 

як нових так і на місці колись зруйнованих.

Він тільки Одесі присвятив вісім років своєї праці. Оповідаючи про рідне село 

Вербівці Городенківського району Івано-Франківської області. Отець Мирослав 

Семенчук згадував, що в цьому селі народився і жив напроти через дорогу від його 

хати один з видатних співаків України, більше відомий на Заході, але в 30-х роках 

минулого століття співав у Харківському оперному театрі – Михайло Голинський. 

Після другої світової будинок у Вербівці належав школі, потім сільраді, а ще пізніше 

в ньому поселилась голова сільради, яка і досі проживає в цьому будинку. 

Спостерігаючи за будівництвом мене водночас дуже смішила чи тішила його 

спокійна, логічно виважена мова в її різних аспектах, особливо на старому 

галицькому діалекті. Навіть тоді, що буває рідко, коли отець повторює якесь слово 

російською то до сміхоти засюсюканою по галицькому.

Судячи з усього, роботу він знає, його будівельники поважають, спілкуються щиро 

без перекладача інколи з незграбним сюсюканням, але без кривляння.

О 8-ій ранку завітав молодий інтелігентний мужчина, сказав що прийшов до 

Владики. Як згодом з’ясувалося той пан прийшов до мене на прохання Владики. Це 

був заступник голови громадського Об’єднання „Луганці” Денис Шуліка. Він цілий 

день потратив на моє знайомство з Луганськом. Побували в обласній „Просвіті” 

звідки виніс крім подарованих книжок виданих „Просвітою”, цікаву інформацію про 

цей край від голови Товариства



Володимира Семи стяги. Голова товариства „Луганці”, атлетичної будови 

козак Сергій Коваленко розповів про свою молодіжну організацію. Членами її є 

зокрема пан Денис Шуліка, історик Юрій Кисельов доцент географічного 

факультету університету імені Тараса Шевченка. Вони познайомили мене по 

телефону з настоятелем греко-католицької церкви о.Михайлом Ющишиним. Я що 

міг розповів хлопцям про Львів, Східну діаспору. Вони дуже сміялися, що у Львові 

хтось пропонує, комусь віддати Луганщину, бо вона дуже зросійщена. На прощання 

молоді луганці подарували свій обласний громадсько-освітній часопис „Козацька 

Варта” з таким написом: „Любіть Україну! Тримайте порох сухим”.

В день від'їзду з Луганська (далі на Харків, короткий відпочинок в Сумах, 

удосвіта на Київ) секретар Луганського єпархіального управління отець Олександр 

Підгорний запропонував на прощання переглянути, як виявилось потрясаючий 

відеозапис документального фільму, як сповідь про голодомор на Луганщині в 

1932-1933 -х роках. Оповідали ті, які чудом залишились на той час живими бо були 

малолітніми, або старші, ті що назавжди запам’ятали розповіді батьків, 

односельчан про цю жахливу подію в 20-му столітті- голодомор, канібалізм на 

Луганщині. Про це селяни-аборигени краю оповідають добірною, співучою 

українською мовою, бо іншою ніколи не володіли. Тепер одні зайди з телеекранів 

роз’яснюють мені, що „Етого не било”, а інші манкурти пропонують їх кудись комусь 

віддати, запроторити, бо вони дуже зросійщені. Ач, який патріотизм!? Істинно, як в 

тому анекдоті, для того щоб помити давно не миту підлогу, хтось радить зірвати її, 

понести на річку і аж тоді там помити. А помити би вас! Закінчився фільм, тяжкі 

враження перервав легкий стукіт в одвірок, бо хата без дверей. Скоро її знесуть. 

Шкода винограду, яким я ледь ступивши за поріг ласував до схочу. Зате 

народжується Церква.

Привітавшись, зайшов поважний дід Лугань, так він назвав себе, коли 

познайомились тому два дні на будівництві. Тоді ми подали один одному руку, 

назвалися. Дід Лугань... чи то прізвище. Чи то дивне ім.’я, якось незручно було 

запитувати.



– Ось вам книга, яку я обіцяв. В ній багато написано з того про що ми з вами 

минулого разу балакали. Цього разу дід був задуманий, неговіркий. Потиснув руку і 

мовив: – Прощайте. Дасть Бог побачимось. Я розгублено взяв зі столу без однієї 

ніжки подаровану мені книгу: Федір Моргун „Сталінсько- гітлерівський геноцид 

Українського народу”. На другій сторінці від руки: „Любіть Україну! Тримайте порох 

сухим”. Дід Лугань.

 

Мандрівний Побратим.



Подорож 3-тя,  2012-й

І знову за такий короткий проміжок часу я втретє опинився на Луганщині. Цього 
разу з отцем Андрієм Майбою. В поїзді отець декілька разів згадував свого 

приятеля, з яким підпільно  здобував науку святенництва. Це отець Іван, родом з 

Мостиськ на Львівщині, який вже добрий десяток літ виконує, вірніше несе свій 

нелегкий обов’язок греко-католицького священика на Донеччині. Тому домовились 

по мобілці зустрітись на вузловій станції Дебальцево. Тут мимохідь згадалось, як 

колись доброзичливі працівники цієї станції виручили мене із скрутного становища. 

Потрібно було вчасно добратись на фестиваль української пісні в Заволжі (Росія). 

За штатним розкладом поїздів я міг добряче спізнитись. За їхньою порадою 

добирався з пересадками, а з Волгограда до Миколаївська, де мав відбутись 

фестиваль, ще їхати 250 км. автобусом. На мою радість і щастя, все-таки приїхав 

буквально на сам початок відкриття. Тепер на вокзалі в Дебальцево нас зустрів 

отець Іван з дружиною, які привезли нас на власне обійстя в Красному Лучі. Одна 

половина хати була переобладнана на церковцю, друга залишалась для 

проживання. Зраненька оба священики відправили богослужіння, замість дяка  

функції виконувала пані їмость. Далі вже автобусом до Луганська.

Святий Вечір 2012-го зустрів не в церкві, не в родинному колі, а в тимчасово 
найнятій  Владикою квартирі на околиці міста. Почали спільною молитвою при свічі. 

Потім Владика благословив нехитру вечерю, що Бог послав. І не змовляючись, 

почали традиційні „Бог предвічний” і „Сумний був вечір в 46-му”.

На Різдво Христове, з сьомої ранку, готувались до першого Богослужіння у першій в 
Луганську, ще не добудованій, церкві Різдва Христового Київського Патріархату. В 

місті є 46 церков, 26 з яких діючі. Трьохповерхове приміщення Єпархіального 

Управління вже збудоване, бо споруджувалось з готових блоків. З 9-ї ранку по 

одному-двох сходились миряни , які неподалік жили, священики (9 осіб), в 

більшості з різних районів міста й області. До речі, на Сумщині Владика також 

починав з 14 парафій КП. У зв’язку з тим єпархія була  на грані ліквідації. Сьогодні в 

області налічується вже 210 єпархій КП. Нин, перебуваючи з такою ж важливою 

місією на Луганщині, крім нього самого, його справу продовжують на Сумщині 

помічники. Благо допомагають у комунікації мобільні телефони.



Після Богослужіння в Луганську наш мікроавтобус взяв напрямок на Суми, куди 

прибули біля 23-ї.  Під час поїздки було чимало часу на аналіз і роздуми. Думалось 

про Луганщину і її жителів, як тих, кого вимордовували голодом в 30-х, так і тих, хто 

не повернувся із „мєст нє столь отдальонних”. І тих, привезених із центральних 

областей Росії, які прибули , щоб заповнити нішу, дефіцит у живих людях. А з 

часом, у тому числі галичан і лемків, які „добровільно” покинули свої хати й 

Бескиди. Про даровану нам Богом віру, звичаї, мову, не „язик”, бо тим „язиком” такі 

„настаящіє українци” 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Такі „українци” , як цей „корєнной луганчанин” Єфремов. Дуже можливо, що він 

такий корєнной, як і, мабуть, його далекий пращур , що народився в „корєнной” 

кибитці і куди б вона його тільки  не возила, там і була „єво родіна”. Тому всюди він 

був корисним. „Визволяв” тих, хто дався полонити. Та кого би він не визволяв і куди 

б не возила його кибитка, він завжди був успішним підніжком „золотого Тамерлана”.  

Духовно вирісши в сідлі степової кобили і дикого наїзника, він з маминим молоком 

мусив перейняти злодійство, розбій, грабунок, брехню як своє ремесло.



Подорож 4-та, 2012-й

Цього разу наша подорож відбулась з о. Любомиром за маршрутом: Львів-Донецьк- 
поїздом Донецьк –Луганськ -електричкою. Приїхавши ночували на знайомій 

квартирі, яку Владика тимчасово винаймав. Оскільки наступного дня оренда 

закінчувалась і ми всі зраненька , разом перебрались до «хатки на курячих ніжках», 

що поблизу будівництва церкви. Відразу поїхали з Владикою на перегляд 

будиночків, що продавалися на околицях міста. На оглядини, чи торгівлю, в 

більшості випадків яз машини навіть не виходив. На тому добре розуміється 

Владика з о. Любомиром. Далі поїхали по тих населених пунктах де проживало 

багато переселенців із західної України. 

Владика мав справи з багатьма головами сільрад. Це стосувалось затвердження і 
узаконення парафій, священнослужителів, житла і хоч би мінімальної зарплати 

служителям К. П.. Потім взяли курс на Сіверо –Донецьк, в якому зустрів нас 

меценат, директор заводів, на запрошення якого Владика привіз нас сюди. Були 

приємно вражені виробами його фірми. Після огляду господар запросив нас на 

вечерю. Це видалось досить доречним бо не мали часу, як поснідати і пообідати. 

За вечерею і розмовами оповідали щось про себе. 

Господар розповів, що він уродженець Нового Роздолу на Львівщині, там виріс, а по 
бать вій лінії він у себе вдома –Сіверодонецьку. В армії служив у Польщі, потім не 

раз їздив туди у справах. Я ж похвалився, що народився у Польщі, навіть для жарту 

наспівав пару польських пісеньок. Пан Сергій польською вже не володіє,зате 

рідною українською міг би декому носа втерти. (Це була субота)Після вечері то для 

того , щоб Владика не повертався до Луганська ми спровадили його прямо на 

Суми, бо в неділю він обіцяв висвятити одного юнака в чин диякона.

Ми з о. Любомиром ледве вмовили п. Сергія не везти нас до Луганська власною 
машиною і він взяв нам квитки на рейсовий автобус . Сам будучи за кермом зробив 

для нас дуже корисну і цікаву екскурсію по місту. Зупинив машину і показав нам 

Палац в якому відбувався «сумно…..саміт». З машини подивились на великий 

собор, якому потрібний кваліфікований священник. Ми думали, що маємо його, та 

ба! Виявилось, що не того патріархату.



На прощання Сергій Миколайович запитав чи не знаємо пісні «Ой у лузі червона 
калина похилилася», яку ми тут же просто в машині заспівали, за що господар нам 

підспівував.

ВЛуганську у неділю о. Любомир і о. Петро поїхали на богослужіння до церкви «у 
вагончику». Яж як « старий і дуже письменний» пишу це і не знаю для кого? Але 

пишу!

З обіду поїхали в гості до о. Михайла Ющишина. З того часу / День голодомору 
26.08.12/ як на площі в травах ми відспівали панахиду він до нас долучився і став 

співати поруч з нами, бо до цього часу ми були знайомі тільки заочно. 

Після цього я нераз згадував цього настоятеля греко-католицького храму в 
Луганську. Молодий, високий, з таким же високим і приємним баритоном. В 

домовлений час, на тролейбусній зупинці о. Михайло зустрів нас. На фасаді 

прекрасної церкви читаєм напис: «Українська Православна Церква 

Грекокатолицької Єпархії».

От мудрий гуцул подумалось. В Захристії, після молитви, трохи розглянувшись мені 
закортіло попробувати звучання піаніно. А коли трохи розмовились, знаючи 

матеріальну скруту церков немосковського патріархату ми поцікавились за які 

статки такий довгий стіл і дванадцять таких гарних, мабуть недешевих крісел?

- Це подарунок колишнього львів»янина, згодом голови Сумської обласної 
держадміністрації пана Качура.

Вже після відвідин о.Михайла Ющишина мені пригадувалася розмова про Павла 
Качура. З розповідей О МИхайла: «З усіма вітаюся тією мовою якою мене вітають. 

Коли отець відпроваджував нас до троллейбуса чомусь всі зустрічні вітання: « 

Слава Ісусу Христу», так як у нас в Галичині, хоч таке привітання не є характерним 

для Луганщини.

Якось Владика говорить, що чекає на візит генерала СБУ. Про кількаденне 
передування високого гостяу Сумах і його зацікавлення церковними справами мені 

було відомо від Владики давніше, як і те, що генерал був прийнятий на службу ще 

експрезидентом Віктором Ющенком.



Якось через відчинені двері чую, Владика просить зайти до кабінету і знайомить 
мене з гостем. Він називає себе-Герасименко. Я щось промимрив і мимовільно 

посміхнувс, впіймавши на собі погляд гостя. Тут же пояснив, що це не насмішка бо 

у Львові є дуже поважна особа, профессор консерваторії по классу бандури і 

майстер виготовлення таких інструментів. Прізвище в нього також Герасименко 

Василь Євтухович.

Під час тривалої розмови Владика й генерал /себе зараховую до постерігача/ де 
мова йшла про храми і їх приналежність до певного патріархату. Навіть про значні 

суми хабарів за їхнє призначення і затверджння на власність того чи іншого 

патріархату. /Однак фактично виходило, що московського./ В цьому спілкуванні п. 

Герасименко ніби радився з нами, чи варто було, наприклад, голові 

облдержадміністрації п. Качору заявляти на сесії, що він грекокатолик?

- Я то можу зрозуміти, чому він належить до даної конфесії, але не всі депутати 
зрозуміють.».Несподівано, після невеликої павзи генерал запитав: «Яку хочете 

машину Владико?» І я знову після павзи, коли вже повірив, що це серйозна мова, 

вихопився.: « Ну таку хоч на десять осіб»-цирк та й годі. За короткий час Владика 

телефонує:

- Маємо таку машину, як ви хотіли…..

- Слава Богу подумалось. Тепер можемо сміло їздити з концертами.

Час від часу з»являлась і відлучалась дружина п. Герасименка. Інколи пропонувала 
свої думки, поради. Прииємно дивувало як просто і вишукано володіла українською 

і російською мовами. На мій погляд дуже вправно водила машину, якоїсь, як на 

мене невідомої марки. Не то легкова, не то бойова?

До речі про мови. Це питання в Україні постійно осолиться……… Спочатку 
створюємо проблему, потім кажемо, що маємо те що маєто. Далі товчемося над 

тим………………………………………………….. Далі маємо історію. Бо навколо мови 

створюємо «мовне питання».


