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Шановний Ярославе Степановичу!

З великою приємністю та із зацікавленням ознайо�

мився в 3�му числі "Світогляду" за 2014 рік зі статтею

А. Колодного про нашого з Вами земляка о. Івана Музичку
родом із с. Пуків, сусіднього зі селом Данильче, в якому Ви

народилися, та зі села, що за 7 км від Рогатина, де я наро�

дився.

Запам'ятав я його з початку 40�х років минулого сто�

ліття, коли під час німецької окупації він у Рогатинській

школі вчителював — проводив уроки фізкультури, керував

шкільним учнівським хором. Ми, учні, любили його,

поважали, тому що відчували любов і повагу з його боку до

нас. Особливо запам'яталося, як ми з квітами прощалися з

ним, проводжаючи до дивізії "Галичина". В 1990 році, коли

о. Іван Музичка відвідав Рогатин, ми з ним зустрілися. Я за�

вітав до рідного міста на чергову зустріч із мешканцями

району як депутат Верховної Ради (тоді ще) УРСР.

Збереглася в мене його паперова іконка з надписом:

"На спогад повороту до рідного Пукова. О. І. Музичка,

21.09.1943—21.09.1990".

Часто згадуваний у статті Пуків нагадав мені про

хлопців�пуківчан Свериду й Сліпенького, які вчилися зі

мною в Рогатинській школі. Після відновлення середньої

школи 1947 року в Пукові, 10�й клас вони вже закінчували

ближче до дому. Пуків нагадав мені про вчительку�

пуківчанку Дору Шеремету, яка вчителювала в Рогатині,

про дочку згадуваного в статті пуківського священика

Олімпію Соловій, яка часто відвідувала свою співученицю

з Рогатинської гімназії, мою тітку Павлину Пиріг. Родом із

Пукова була Стефанія Сверида, дружина мого стрийка

(батькового брата) Михайла Пирога, відомого в Рогатині

вчителя, громадського діяча, який помер у Станіславській

(Івано�Франківській) тюрмі після чергового "визволення"

в 1945 році.

Нам пишуть

Шановні
Ярославе Степановичу

та читачі 
журналу "Світогляд"!

Хочу звернути вашу

увагу на історію роди�

ни головного актора

фільму Олеся Саніна
“Поводир”. 

Уявіть собі такий

правдивий сюжет:

1) Жила в XIX ст. на

Тернопільщині родина

священика Онуфрія
Зарицького. 

2) Їхній син Мирон
Зарицький (1889—1961)

став відомим матема�

тиком, його називали

"поетом формул". Нав�

чався у Віденському та Львівському університетах, працю�

вав завідувачем кафедри та деканом Львівського універ�

ситету. Професор, автор, окрім математичних, і філософ�

ських праць: "Правда, краса і математика", "Хрестоматія

грецької математики", "Астрономія в старовину", пере�

кладач із французької, польської, російської.

3) Його дочка, Катерина Зарицька (1914—1986), навча�

лася у Львівській політехніці. За членство в ОУН і УПА за�

суджена спочатку польською, потім радянською владою, в

тюрмах і таборах Сибіру відбула понад 30 років. 

4) Її чоловік, Михайло Сорока (1911—1971), також з Тер�

нопілля, навчався у Празькому політехнічному інституті.

За членство в Проводі ОУН у польських тюрмах і радян�

ських ГУЛАГах відсидів 34 роки, там і загинув. Був органі�

затором опору в концтаборах, у т. ч. Кенгірського пов�

стання 1954 р., написав гімн повстанців "У гарячих степах

Казахстану". "Це був ерудит зі шляхетним духом українця"

(Опанас Заливаха).

5) Їхній син, Богдан Сорока, народився 1940 р. у тюрмі.

У віці 8 місяців його вдалося забрати на виховання

дідусеві, Мирону Зарицькому. Богдан закінчив Львівський

інститут прикладного і декоративного мистецтва, став

відомим графіком. Виховав двох дочок...

Описані гілки цього роду я відстежила при написанні

книжки "Визначні постаті Тернопілля" (2003), тепер про

них є матеріали в Інтернеті. І ось остання цікава вістка:

роль поводиря кобзаря у фільмі "Поводир" грає внук

Богдана — Антон Святослав Грін з Америки. Там живе

донька Богдана — Соломія, віртуозна скрипалька, учениця

Богодара Которовича. Виявилося, що режисер Олесь Санін
відібрав цього хлопчика після перегляду понад 200 кан�

дидатур. І Антон Святослав витримав всі зйомки! 

Яку навколосвітню подорож зробили гени цієї родини!

Сюжет гідний нового фільму�саги. І віриться, що він буде. 

Хай щастить цій дитині і його славному роду, а скільки їх

у нас — таких незнаних і неопрацьованих, величних і тра�

гічних історій..

Гарного перегляду важкого, але потрібного фільму! 

Віра Троян, доктор біол. наук, професор НаУКМА,

Київ, 21 листопада 2014 р.


