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Є щось святе в словах “мій рідний край”…
Наталя Забіла
Великий німецький поет і мислитель Гете поставив одного разу собі
таке запитання ”Що складніше за все побачити?» Виявляється , що
найскладніше

побачити не минуле, покрите багатовіковим пилом, і не

майбутнє , що окутане туманом невідомості. На своє питання мудрий Гете
відповів: « Те, що лежить перед самими твоїми очима».
На мою думку, це влучний вислів, тому що дуже часто ми не хочемо
бачити, не хочемо чути те, без чого людина не може повноцінно існувати.
Одним із аргументів на користь моєї думки є подарована батьковим
товаришем книга « Коштовний камінь Прикарпаття» - історичні нариси про
минувшину й сучасність міста Бурштина. Хоча мій власний життєвий досвід
ще порівняно малий , можу впевнено сказати, що це справжній скарб для
жителів нашого міста. Це сьогодні Бурштин –передовсім промисловий центр,
неподалік
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теплова

електростанція. А яким він був колись? Магічний вплив духу давнини
заворожує мою свідомість. Ось мої

перші кроки по сторінках історії

далекого минулого.
В історії Бурштина кожен період залишав після себе мовчазних свідків
– історичні, архітектурні й мистецькі

пам’ятки, котрі пережили чимало

знаменних подій. Вони були своєрідними символами епох, предметом
гордості. Перипетії часу, війни, пожежі, повені, буревії завдали історикокультурній
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Доля

розпорядилася так, що в ньому майже не залишилося слідів минулих епох. І
все ж таки окремі пам’ятки минувшини збереглися до сьогоднішнього дня.
У 2-й половині XVI ст. ( близько 1596 року) після відбудови
зруйнованого татарами чи природною стихією Нового Села отримав своє
сучасне найменування Бурштин. Великий вплив на історію міста мали його

власники, які були непересічними особистостями. Одним із таких власників
був Ігнатій Скарбека. Ще з дитячих літ Бурштин вабив його своєю красою й
таємничістю. За роки господарювання І. Скарбека поселення перетворилося
у красиве і затишне містечко. Підтвердженням цього є згадка у 1841 році
невідомого автора, який вперше розкрив у описі винятковість Бурштина :
« Порядок та чистота надають йому форми краси і незвичності, а також
значну першість перед іншими галицькими містечками…». Автор пов’язує
розквіт міста зі шляхетністю власника – Ігнатія графа Скарбека. , який
запроектував майже всі будівлі у своєму місті , поєднавши риси різних епох .
Від колишньої величі маєтку Скарбеків ( пізніше Яблоновських) залишилася
споруджена на кладовищі родинна каплиця – усипальниця.
Справді, у центральній частині цвинтаря (вул. С. Бандери) розташована
родинна каплиця – усипальниця графів Скарбеків та князів Яблоновських. Ця
будівля є взірцем меморіального комплексу, властивого архітектурі
класицизму ХУІІІ ст. Зведена вона у 1813 році у стилі неоготики. Після
смерті дружини у 1822 році граф залишається із дочкою та вирішує створити
для неї затишне і впорядковане містечко.
Каплиця – усипальниця

- це прямокутна 8х6 м в плані будівля з

двосхилим дахом, до якої з заходу примикає вежа-дзвіничка з 2-ма арковими
нішами зі статуетками та скульптурами. Архітектурні елементи декору –
різностильові. Так західний фасад прикрашають закладені готичні вікна
стрілчатої форми. Вежа представлена у вигляді двох едикул. Едикула другого
ярусу містить кам’яний постамент з горельєфами міфологічних постатей. По
боках – ангели , з’єднані між собою гірляндою. На ній напис польською
мовою: «Ігнатій Скарбек – Людвізі з Потоцьких найдорожчій дружині і
Целестині улюбленій доньці поклав. 1822». Завершення вежі – проріз у
вигляді стилізованого рівнораменного хреста.
Нижня частина п’єдесталу – зображення напівлежачої, спертої на
саркофаг скорботної молодої жінки зі смолоскипом в руці, яким вона
підтримує вогонь – символ вічної пам’яті. Творення цієї скульптури свідчить

про те, що її автором був талановитий митець, який працював у палаці
Скарбеків - Яблоновських, ймовірно, це був львівський скульптор Антоній
Шимзер.
Споруду відреставровано у 1902 році. За часів незалежності вперше у
1994 р. працівниками ЖКВ каплицю-усипальницю було відремонтовано. 12
липня 2014 року за сприяння ініціативної групи «Активні мешканці старої
частини міста» відбулося освячення відновленої скульптури на каплиці –
усипальниці

Скарбеків

- Яблоновських . Освятили скульптуру декан

Бурштинського деканату отець Дмитро Шмігель та отець Богдан Демків. На
сьогоднішній день відновлено фасадну частину каплиці – усипальниці,
замінено вікна і двері, зроблено відмостки.
Говорячи про історію мого мальовничого містечка, не можу не згадати
про вулицю Романа Шухевича, на якій розташована Бурштинська центральна
міська лікарня. У приміщенні цієї будівлі розташована капличка . Щонеділі
моя бабуся ходить на літургію. З її слів я дізнався, що цю капличку відкрито
на честь князя Володимира за сприяння о. Михайла Рожка й о. Зеновія
Малиновського у 1998 році. Посвячена Владикою Іренеєм та о. Сімкайлом
Івано-Франківської архієпархії

УГКЦ. Ця святиня служить

духовним

зціленням для хворих людей. Пацієнти, медичний персонал, жителі міста
можуть у будь-який важкий для себе час попросити у Всевишнього
благословення, покаятися за гріхи та прийняти духовне зцілення.
Мої історичні дослідження привели мене до каплиць, побудованих за
кошти меценатів, громадян міста. Цікаву інформацію я дізнався від свого
батька, який розповів, що по вулиці Лісній знаходиться Богослужебна
капличка. Зведена вона у стилізованих архітектурних формах давньоруських
храмів. Її основні об’єми у вигляді видовжених вертикальних півкруглих
закомар утворюють по периметру короткий рівнораменний хрест. Бокові й
центральний об’єми споруди увінчані маківками з ліхтарями. Основою
будівельного матеріалу є біла цегла , яка надає каплиці ошатності та святково
– піднесеного вигляду.

Побудована каплиця з ініціативи й за сприяння президента ВЕП «БМВ»
Миколи Бурака та директора Бурштинської ТЕС Мирона Романіва на честь
закладення в Бурштині вулиці Лісної. 24 червня 2002 року, на Зелені свята,
трьома священиками

різних конфесій (о. Михайлом Рожком, о. Іваном

Николиним та о. Ігорем Тичинським) каплиця була освячена
Окрасою нової частини міста є Ротонда Пречистої Діви Марії, яка
споруджена на території Бурштинського енергетичного коледжу ІФНТУНГ.
Саме окрасою. Я не помилився з вибором слова. Адже коли ти
проходиш ввечері повз енергетичний коледж, ілюмінація синього кольору
ніби оживляє статую Пречистої Діви . Таку красу рідко можна зустріти.
Капличка Божої Матері – духовне джерело віри працівників, студентів
та громадськості м. Бурштина - побудована з ініціативи директора коледжу
Джури О.Д.
У червні 2006 року під час святкування 40-річчя навчального закладу,
яке співпало з величним релігійним святом Вознесіння Господнього,
відбулося відкриття та освячення каплички о. І. Тичинським, о. Б. Демківим,
о. Д. Шмігелем. Тут, за свідченням очевидців, у минулому стояв хрест. Усі
заплановані в навчальному закладі урочисті заходи, присвячені визначним
датам, відбуваються біля каплички.
Прикрасою і духовним джерелом у старій частині Бурштина є каплиця
Пресвятої Богородиці. З нагоди святкування Дня міста та 450 –річчя з часу
заснування 10 жовтня 2004 року за ініціативи міського голови Ярослава
Олійника було відкрито каплицю у старій частині міста. З його слів
дізнаємося, що будівництво проводилося за рахунок коштів міського
бюджету.
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жителями

міста:

Ярославом Олійником, Богданом Рибчуком та Степаном Михайлишиним.
Освячено каплицю Пресвятої Богородиці о. Михайлом Рожком, о. Богданом
Демківим та представниками інших конфесій.
На подвір’ї по вул. Шевченка,53 у пані Лукової Степанії Степанівни
1925 р.н. красується стародавня капличка Матері Божої Неустанної Помочі.

Ми з мамою були зачаровані розповіддю цієї поважної особи. Я вперше
відчув себе дослідником сивої давнини. За її пам’яті каплиця стояла разом з
хрестом, який поставили на честь скасування панщини. За часів радянської
влади хрест перенесли на територію церкви Воздвиження Чесного Хреста, а
каплицю хотіли знести. Зі слів пані Степанії дізнаємося, що люди не
дозволили зруйнувати пам’ятку.
Ця старенька жінка розповіла про капличку наступне: « Мій дідусь по
материнській лінії, Степан Процюк, мав дуже тісні стосунки з родиною
власників Бурштина – князів Яблоновських.

Він служив уланом у

Потоцького, який подарував його разом із конем своєму родичеві Станіславу
Яблоновському – старшому. Степан Процюк став улюбленцем пана.
Станіслав Яблоновський багато подорожував і брав із собою улюбленого
улана. З однієї з таких подорожей, а саме з Італії, мій дідусь привіз статую
Божої Матері Неустанної помочі. Вона була встановлена у побудованій
каплиці» . Зі спогадів я дізнався, що одного дня радянський солдат прийшов
і розбив цінну для родини статую. Моя бабуся була віруючою людиною,
тому нікому не кляла. Але того дня з розпачу сказала: « Щоб тебе так
розірвало, як розбилася святиня». Згодом купили нову скульптуру,
відремонтували понищену кулями у роки війни покрівлю та освятили
капличку. Степанія Степанівна дуже дорожить родинною пам’яткою,
доглядає її. Підтвердженням цього є вигляд сьогодні. ( додаток)
Пам'ятки історії та культури Бурштинського краю – це наша культурна
спадщина, літопис нашого життя. Повертати її в небуття не можна, тому що
без минулого немає майбутнього, і набагато бідніше без історії.
Вивчаючи історію рідного міста, я

зрозумів, що Батьківщина

починається з того , що дороге моїм рідним і близьким, мамі та батькові.
Я знаю чому наше місто таке успішне і красиве !
Його мешканці звіряють свій крок з Богом, просять благословення і
вдячні Всевишньому будують нові та оберігають існуючі Каплиці —
осередки віри й надії.

Каплиця – усипальниця родин
Скарбків - Яблоновських

Освячення у 2014 відновленої скульптури на каплиці –
усипальниці Скарбеків
- Яблоновських .
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Ротонда
Пречистої Діви Марії

Так виглядає каплиця ввечері

Каплиця Пресвятої
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частини Бурштина

ПамятнийХрест на території церкви
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Каплиця Божої Матері
Неустанної Помочі по вул. Шевченка,53

1942 рік
Архівне фото з альбому Лукової С. С.
З її слів це приблизно 1942 рік

2017 рік

Вулиця Петлюри,44
Господиня двору,
Герасимович Любов
Романівна,
збудувала
капличку «Оберіг української
Землі і Родини» за власні
кошти. Освячена споруда 8
січня 2008 року о. Іваном (
с.Конюшки), священник УПЦ.
Як бачимо на фото Пречиста
Діва Марія тримає на руках
маленького Ісусика, в
руках якого планета Земля.

З ініціативи
Богдана Гуски
та Євгена
Белицького ,
за кошти мешканців
вулиці Полуботка та
прилеглих вулиць
було розпочато
будівництво каплиці
Матері Божої
Зарваницької.
Закінчено
будівництво у 2008
році .
14 жовтня 2008 , на
Покрови Пресвятої
Богородиці, освячено каплицю о. Богданом Демківим та о. Дмитром Шмігелем.

Вулиця
Котляревського,36
Житель м.Бурштин ,
Галамага Любов Леонідівна,
побудувала за власні кошти та
освятила каплицю у 2007 році. З
розповіді Любов Леонідівни ми
дізнаємося,що на цьому місці трагічно
загинув її чоловік.

Вулиця Шевченка,31
Господарем двору
є Кравців Віктор
Михайлович.
( з 2014 року)
Зі спогадів « У 1938 році
з Львівської області с.
Зимні Води приїхав на
постійне проживання у
м. Бурштин Будний Іван.
Побудувавши хату поруч
поставив статую
Матері Божої.
У 2014 році будинок
продали. Новий власник
відновив та реставрував
капличку.

Вулиця Шевченка,45
Власником двору є
Герасимків Степанія Іванівна.
З її слів дізнаємося, що у
червні 1946року сім’я
Герасимківа Теодора
Андрійовича була виселена
з території Польщі.
Оселитися родині
запропонували у будинку, в
якому колись проживали
поляки. У дворі поруч з
оселею стояла понищена
війною каплиця Матері
Божої. Всередині споруди не було нічого. Неодноразово до господарів
двору приходили , щоб знищити архітектурну пам’ятку. Але щоразу Теодор
Андрійович відповідав: « Я її не будував, я й не буду руйнувати». За часів
незалежності отець Богдан Демків з церкви пожертвував статую Матері
Божої для
парафіянки Степанії Іванівні. Вірна містянка капличку реставрувала,
встановила статую. Сьогодні споруду доглядає дочка Степанії Іванівни,
Ольга.

У 1928 році Нога Микола
Михайлович,1886 р.н., по вул
Шевченка,94 після закінчення
будівництва хати поставив на
своєму подвір'ї каплицю Божої
Матері. Сьогодні споруду
доглядають внуки.

Побудована каплиця за
ініціативи
о.Михайла Рожка. У 2004 році
була освячена.

Каплиця на території монастиря
.
Історична пам’ятка залишається
об’єктом для подальшого
дослідження

Каплиця святого Володимира Великого ( В Бурштинській ЦМЛ)

Каплиця на території ВП «Бурштинська ТЕС»
Дана споруда залишається об'єктом для подальшого дослідження

