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До 130річчя від дня народження О.О. Богомольця

У
дитинстві  батьки  вчили мене думати, працювати, виживати,

бути терплячою, мовчати і не ставити зайвих запитань. Я гото

ва була прийняти все, окрім останнього. І найбільше мене цікави

ли саме ті запитання, на які мені не відповідали… Вони стосувалися мину

лого нашої сім'ї…

Студенткою мені довелося познайомитися з лікарем, сім'я якого

була репресована після повернення з французької еміграції та відправ

лена до Сибіру. Мене вразило те, що він знав про мій рід більше за

мене саму, розповідав про глибоке та давнє коріння роду Богомольців.

І після тієї розмови я дала собі слово простежити історію свого роду

настільки глибоко, наскільки це буде можливо.

З того часу я почала збирати матеріали про рід Богомольців в Украї

ні, Росії, Польщі, Литві, інших країнах. Я зверталася до Геральдичної

палати, державних, військових і церковних архівів… На жаль, біль

шість генеалогічних документів (церковних метрик, родословних книг

тощо) на території України були цілеспрямовано знищені, тому дове

лося розраховувати лише на архіви сусідніх держав.

Друзі і діти, знаючи про мої пошуки, ділилися інформацією про рід

Богомольців, на яку випадково натрапляли. Родинні раритети  купу

вались у колекціонерів та випадкових людей на ринках… Краплинка

до краплинки збиралася до купи розпорошена вітрами вікова історія

роду… Я щиро вдячна співробітникам КиєвоМогилянської академії за

їхню пошукову роботу у польських архівах, Володимиру  Лазурському й

Олексію Шереметьєву — за передачу в наш архів родинних експонатів і

фотографій, спорідненій сім'ї Тихоцьких — за власний приклад напо

легливої пошукової роботи, пану Надзвичайному і Повноважному Послу

Республіки Білорусі Валентину Величку — за допомогу в проведенні

експедиції на теренах Білорусі.  

Йшли роки і, зрештою, у своїх пошуках я дійшла майже до самого початку — простежила генеалогію роду

Богомольців до XIV століття. На щастя, цей давній аристократичний польськолитовський рід лишив по собі

згадки та свідчення в багатьох країнах Східної Європи. Весь накопичений за 15 років матеріал я передала

журналісту і письменнику Юрію Рудницькому для доопрацювання і підготовки до друку.

У цьому номері журналу ви зможете ознайомитися з його історичними нарисами про представників роду

Богомольців. Серед них були люди різних конфесій, політичних поглядів та вподобань, але  кожен з них лю

бив Батьківщину посвоєму і так само кожен посвоєму їй служив.

Знайшовши, нарешті, відповіді майже на всі запитання свого дитинства, я вирішила зазирнути в май

бутнє... Я почала вести пошуки нащадків роду Богомольців у зворотному порядку  від XIV століття до наших

днів. І виявилося, що сьогодні  представники роду Богомольців мешкають у багатьох країнах світу  США, Ка

наді, Великобританії, Франції,  Польщі, Росії, Киргизії. Усіх їх, нащадків одного славного роду, розкидала по

світу Перша світова війна, революція, репресії…

Моя мрія — колись зібрати під одним дахом усю розкидану світами велику родину. Адже серед Богомольців

різних країн і сьогодні є чимало цікавих багатогранних особистостей, видатних учених, архітекторів, худож

ників, музикантів, поетів, громадських діячів.

Разом ми вже працюємо над створенням родинного сайту Богомольців, який найближчим часом з'явиться

у мережі Інтернет. Сподіваюся, це дасть нам можливість знайти й інших представників роду, яких ми поки не

знаємо, і повернути нашим нащадкам загублену пам'ять, знову об'єднати великий славний рід.

Втрачена історія роду Богомольців, на жаль, є зовсім не поодиноким прикладом, а, скоріше, загальною

тенденцією у нашому суспільстві. Комусь свого часу було вигідно стерти історичну пам'ять народу, нав'язати

людям руйнівну ідеологію і маніпулювати їхньою свідомістю. Повернувши собі власну історію, ми зможемо

відкрито дивитися в очі майбутньому, адже більшість перешкод уже подолано, багато помилок виправлено,

потрібно лише бути сумлінними учнями і не забувати сумні уроки нашої історії. А для цього нам необхідно

знати правду…
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