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Дитинство Любомира Гузара
До роковин відходу у Вічність Патріарха -  
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Нарис перший

«...в нашій родині вже така 
склалася традиція...»

«В українському суспільстві існує таке понят
тя, як «моральний авторитет». Цей почесний 
титул надають особам, які мають певний вік, 
високу освіту, широке знання, багато досвіду, 
практичну мудрість, приклад життя. Особлива 
прикмета таких людей -  їх слово приймають, 
бо вважають дуже правдивим і справедливим. 
Може, власне це змушує інших прислуховува- 
тися того, що вони кажуть. Поняття «морально
го авторитету» дуже оправдане, бо суспільство 
потребує осіб, слово яких можна і треба майже 
беззастережно приймати. Такий почесний ти
тул може для декого стати великою спокусою: 
його прагне здобути не одна особа. Це вже така 
людська слабість та бажання слави. Дехто на
віть готовий купити його за велику ціну. Дарем
но, бо людина стає моральним авторитетом не 
з власної ініціативи -  ніхто не може приписа
ти собі такий титул, -  але на підставі думки 
інших людей... Суспільство мусить мати абсо
лютно правдомовні особистості... Усі чоловіки 
та жінки, старші й молодші, більше чи менше 
вчені незалежно від професії, фаху чи заняття 
повинні так говорити і діяти, щоби слухач чи 
читач не мав сумніву щодо їх праведності в що
денному житті.

Отже, кожна людина може і повинна бути мо
ральним авторитетом.

... моральними авторитетами повинні бути 
найперше батьки, згодом -  вчителі, професори, 
духовні особи. Відсутність доказаного морально
го авторитету у вихованців стає трагедією для 
тих, хто виховує. Моральний авторитет для вихо
вування молоді абсолютно необхідний. Мораль
ними авторитетами для суспільного життя по
винні бути всі, хто є носієм влади законодавчої, 
виконавчої та судової. Очевидно, такими пови
нні бути також ті, хто заангажований у ЗМІ, чи
новники та підприємці -  усі, від кого залежить 
якість суспільного життя. Чи не є ми свідками 
браку довіри в нашому суспільстві? А про при
чину такої фатальної ситуації можемо тепер лег
ко догадатися.

Уявіть світ, державу, суспільство, де всі гово
рять та чинять правду або щонайменше про це 
стараються.

Як вже сказано, коли сьогодні ми терпимо різ
ні лиха, то чи це не тому, що люди легковажать 
правдою і справедливістю, а ті, які їх слухають, 
які мають право почути правду, мусять сумні
ватися?

То який наш висновок?
Якщо хочемо створити середовище, в якому 

панує довіра, в якому кожен чує правду, неза
лежно з чиїх уст вона виходить, постановімо собі 
не торгувати правдою, не говорити що кому хо
четься чути або що кому вигідно казати та ста
ваймо моральними авторитетами, незалежно від 
усіх інших наших прикмет» (Блаженніший Любо
мир Гузар. Моральні авторитети).

Любомир Гузар народився 26 лютого 1933 
року у Львові -  місті з багатогранною історичною 
спадщиною: єврейською, вірменською, німець
ко-австрійською, грецькою, молдавською, ци
ганською, а найбільше українською і польською 
[1, 7]. «Наш Любомир прийшов у цей видимий 
світ тут, у своєму рідному Львові, на Личакові. 
Був охрещений у церкві Петра і Павла, про що 
так із гордістю завжди згадував», -  зазначає Бла
женніший Святослав [2, 22]. Обидві сімейні лі
нії -  і материнська, і батьківська -  були пов’язані 
зі священством, але батьки Любомира, Ярослав 
і Ростислава, були людьми світськими [3, 8]. «Я 
походжу зі священичої родини. У  нашій родині 
було багато священиків: мій дідуньо священик, 
батько моєї мами священик, мій прадід свяще
ник, мій дідо по батькові був сином священика, 
тобто прадід священик -  отець Дмитро. Кажучи 
по-світськи, в нашій родині вже така склалася 
традиція», -  зазначатиме Блаженніший Любо
мир [4].

Ґенеза прізвища Гузар, стверджує тернопіль
ський краєзнавець Володимир Чистух, походить 
від угорського магната, який прибув до Бучача 
та оселився в пресілку Гузарівка і взяв собі пріз
вище Гузар. Прадідом Блаженнішого Любомира 
був Дмитро Гузар, який народився 26 жовтня 
1823 р. У 1849 р. він висвятився на священика 
і до 1851 р. служив парафії міста Городка біля 
Львова. У  1850-1851 рр. відправляв служби у 
церкві Успіння Пресвятої Богородиці у Львові. 
Згодом переїжджає до с. Завалів (Підгаєцький 
район, Тернопільська обл.). На той час в отця
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Дмитра було два сини: Володимир та Євген, у 
Завалові народився третій син Лев (дід Любоми- 
ра Гузара) і донька Ольга. Отець Дмитро Гузар 
служив у Завалівській парафії понад півстоліт
тя. Деякий час йому допомагав син Євген, який 
теж став священиком. Завдяки родині свяще
ника Гузара, як слушно відмічає Н. Пастернак, 
зросла національна свідомість у завалівських се
лян [5, 10]. Наприкінці квітня 1883 р. в с. Завалів 
приїжджав Іван Франко у гості до батька свого 
приятеля Василя Лукича Левицького. На Велик
день 1883 р. Іван Франко погостював у шваґра 
свого приятеля -  о. Дмитра Гузара. Під час Ве
ликоднього богослужіння поета особливо заціка
вив старовинний іконостас у Завалівській церк
ві. Він звернув увагу на два образи -  на випуклих 
дощечках. Того ж року поет опублікував мисте
цтвознавчий нарис «Два образи у церкві Завалів
ській», у якому розповів про риси українського 
Ренесансу в манері письма обдарованих худож- 
ників-іконописців Галичини XVIII ст. [6, 18-21]. У 
листопаді 1905 р. вдячні парафіяни подарували 
отцю Дмитру Гузару золоту чашу для причастя -  
на знак його 50-літнього служіння в парафії. Ця 
чаша зберігається в церкві донині. Помер отець 
Дмитро 2 березня 1908 року [5, 10].

Дідусь по батьківській лінії Блаженнішого Лю- 
бомира Лев Гузар народився 1858 р. у селі За
валові на Тернопільщині. Закінчив бережанську 
гімназію, а згодом юридичний факультет Львів
ського університету. Працював нотаріусом у 
с. Яблунові, Печеніжин та Станіславі на Прикар
патті, а потім упродовж багатьох років -  на тій же 
посаді у м. Галич (з 1908 р.). Нотаріус Гузар вхо
див до складу Галицького магістрату в 1912 р. 
Був активним у суспільно-громадській діяльнос
ті, тісно співпрацюючи із місцевоюй «Просвітою».

Лев Гузар неодноразово спілкувався з Іваном 
Франком, бував у його товаристві в Болехові, де 
відбував стажування -  про це свідчить Володи
мир Частуху своїй книжці. Лев Гузар мав гарний 
будинок у Галичі, крім того, його дружині нале
жала «пишна крамниця у Львові, що поєднува
ла функції житла і торгового підприємства». Ро
дина була багатою, володіла великою земельною 
ділянкою біля будинку в Галичі, а також полем 
близько 10 гектарів у селі Шевченкове біля Га
лича. У  1910 р. нотар Лев Гузар з дружиною у 
складі групи краян-галичан відвідав Італію. По- 
дорожувальники побували у Неаполі, Венеції та 
Римі. В італійській столиці мали аудієнцію в Рим
ського Папи Пія X. Коли почалася Перша світо
ва війна, Лев Гузар із родиною покинули Галич 
(перебували у Відні). У  1915 р. Галич окупували 
війська царської Росії. Зупиняючись на постій 
у будинках городян, російські вояки грабували 
місцеве населення. Не став винятком і будинок 
Гузарів. Господарі, коли повернулися додому, то

побачили тільки обшарпані стіни свого колись 
багатого та гарного помешкання. Коли до Гали
ча надійшла звістка про Листопадовий зрив у 
Львові (1918), то в місті зорганізувався тимча
совий комітет у складі нотаря Лева Гузара й ін
ших осіб. Комітет перебрав собі владу в Галичі. 
Під час установлення в місті влади ЗУНР йому 
була запропонована посада комісара Галицької 
округи, що свідчить про його великий авторитет 
у місті. Але це було недовго. Згодом прийшли по
ляки -  і Лева Гузара заарештували. Це підірвало 
його здоров’я [5, 10].

Після закінчення війни, яка забрала його мо
лодшого сина Олександра-Дмитра (1899-1918), 
він прожив усього кілька років. Кінцевий період 
життя доживав самотнім, бо дружина перебува
ла у Львові. Коли 28 липня 1923 року він помер, 
газета «Діло» відгукнулася на цю сумну подію ве
ликим некрологом, розміщеним на першій сто
рінці. Там знаходимо слова про те, що Л. Гузар 
був «для наших людей не так урядником, як щи
рим порадником». А  вже згодом у тій же газеті 
з’явилася стаття подяки. З неї отримуємо уяв
лення про те, якою важливою для цього містечка 
була постать нотаря Лева Гузара і якою пошаною 
він користувався. Оскільки цей документ публі
кується вперше, подаємо його без скорочень і з 
незначним редагуванням: «Подяка. Подобало
ся Всевишньому навістити нас важким ударом 
і покликати до себе нашого найдорожчого мужа 
і батька бл. п. Льва Гузара, нотара в Галичи. У 
тім великім горю одинокою потіхою були для нас 
вияви глибокого співчуття, яких ми дізнали від 
многих наших знайомих. Також величавий похо
рон покійного був знаком правдивої пошани для 
нього. Тому, не будучи в силі кождому з осібна 
подякувати, складаємо на цьому місці прилюд
ну щиру подяку всім, що взяли участь в похоро
ні і поспішили з усними та письменними заява
ми жалю. В першій мірі сердечно дякуємо Впр.
о. Катихетови Лободичеви з Галича за щире за
няття урядженням похорону та за Його до глиби
ни душі проникаюче нагробне слово, виголоше
не в церкві. Всесвіт, о. Мітратови Гордіевському 
зі Станиславова за провід в похороні, а дальше 
Впр. Отцям за ласкаву участь, о. Деканови Ду- 
дровичови з Яблонова, о. Винницькому совітни- 
кови і парохови з Галича, о. Мотюкови з Маріям - 
поля, о. Ставничому з Комарова, о. Дудинському 
з Межигорець, о. Барановському з Темеровець, 
о. Гошовському з Крилоса, о. Дольницькому з 
Тустаня, о. Стекови з Єзуполя, о. Абрагамови- 
чеви Ч. Студитів з Унева. Рівночасно складає
мо щиру подяку Впр. о. деканови лат. обр. Анге- 
рови, парохови Галича, як також о. Гвардіянови 
зі Св. Станіслава, що причинились до звеличан
ня похоронного обряду. Крім того, почуваємося 
до обов’язку подякувати за слова потіхи і за по
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міч в тій тяжкій хвилі Вп. Панству Макарушкам, 
пані Муликовій-Яворській, Мельниковичам, Хмі- 
левським, Терпилякам, Лисакам, Стебновсько- 
му і Клалоущакови. Окремо дякуємо Вп. Пано- 
ви меценатови Олесницькому зі Станиславова і 
Вп. Панови Трачеви зі Суботова за зворушаючі 
нагробні слова на цвинтарі. В кінци складаємо 
щиру поярку за звеличання похоронів Церков
ним Братствам Галича і Залукви та Громадя
нам Галича, Залукви, Станиславова та околиць 
за участь і труди в звеличанню сумного похо
ронного обряду, зокрема дівчатам з Залукви за 
спів в часі похорону. Галич, в серпні 1923 року. 
Жена Вільгельміна, син Ярослав» («Діло» № 102 
від 09.08.1923 р.). Могила Л. Гузара збереглася 
на старому галицькому цвинтарі [7].

Батьком Блаженнішого Любомира був Яро
слав Гузар. Син Лева та Вільгельміни Гузарів, 
народився 1897 р. у Станіславові, закінчив Ста- 
ніславську гімназію. Під час навчання у Стані- 
славській гімназії брав участь у гімназійному хорі 
й оркестрі, яким часто сам і диригував. У  1915 р. 
його взяли у ряди УСС, потім перевели до гар
матного полку під командою сотника Воєвідки. 
Згодом закінчив старшинську школу у Братисла
ві. Про Ярослава Гузара збереглися спогади тих, 
хто з ним воював: «В часі військової служби був 
уважливий і товариський до підчинених йому 
гармашів, вирозумілий та повний до них Любо
ви. Стрілецтво за це його шанувало, поважало й 
любило. Кожний стрілець відчував, що Ярослав 
був не тільки взірцевим бойовим старшиною, а 
був також повновартним громадянином-собор- 
ником. В Україні втратив він в боях свого брата 
Олександра. Чи під час запеклих боїв, чи в чоти
рикутнику смерті був він бадьорий, життєрадіс
ний, а це все уділялося його окружению. Навіть 
у фронтовій полосі він потрафив зорганізувати 
хор та театральний гурток, уладжував концерти, 
в яких сам акомпаньював і співав» (5, 10]. Піс
ля розвалу Австрії у 1918 р. Ярослав зголосив
ся до Української галицької армії і брав участь 
у Чортківській офензиві -  наступальній операції 
УГА в період польсько-української війни 1918- 
1919 рр. У  другій половині 1919 р. бере участь у 
частих боях на Великій Україні у складі УГА. Під 
час Листопадового зриву у Львові (1918 р.) Яро
слав Гузар -  хорунжий УСС, разом зі своїм бать
ком Левом Гузаром та десятником УСС Василем 
Мироном, гімназистом Богданом Макарушкою, 
селянами Василем і Романом Дирдами організу
вали тимчасовий комітет, який перебрав у свої 
руки владу в Галичі [7].

У  серпні 1920 р. Ярослав Гузар виїхав до Від
ня «на студії заграничної торгівлі». Активно до
лучався до студентського життя «Віденської січі», 
виїжджав з хором до Лінца. Закінчив студії з ди
пломом інженера. Повернувшись до Галича, ки

35 І

нувся у вир кооперативної діяльності. У  1925 р. 
він керував кооперативом «Народний дім». На 
загальних зборах «Просвіти», які відбулися 14 
листопада 1926 р., Ярослава Гузара було обра
но головою місцевого відділу. Паралельно він 
очолював також осередок «Рідної Школи». Про
те одруження і переїзд до Львова не дали мож
ливості молодому керманичеві просвітніх това
риств розгорнути активну роботу [7]. У  1926 р. 
Ярослав Гузар одружився з Ростиславою Демен- 
чук, батько якої був парохом у селі Кальному Збо- 
рівського району на Тернопільщині. У  подружжя 
народилося двоє дітей: донька Марта у 1927 р. 
та син Любомир у 1933 р. На той час Ярослав 
Гузар уже працював у Львові, його запросили до 
Українського земельного банку, на посаду книго- 
вода. Крім своєї основної роботи, займався ак
тивно громадськими справами [5, 10-11].

Людина народжується як індивід, із притаман
ними їй природними задатками, і саме їх вона 
успадковує у свого роду, який був наповнений 
любов’ю та вірою в Бога. «Ім’я Любомир склада
ється з двох слів, де на першому місці є любов. 
Ми можемо сказати, що своїм життям і своєю мі
сією Любомир наче переспівував ту славну фразу 
св. Августина про розуміння та віру -  він любив 
для того, щоб розуміти, і розумів для того, щоб 
любити. Тому до нього так усі горнулися, бо ніх
то ніколи не бачив його злобним, ніхто ніколи не 
відчував якоїсь його постави, яка би відкидала, 
навпаки. Навіть тоді, коли він картав -  він лю
бив, бо хотів добра для цієї людини. І тут справ
джується ще одна фраза св. Августина: якщо ти 
хочеш когось виправити, якщо ти хочеш комусь 
дорікнути -  спочатку його полюби. І Любомир по
любив, полюбив усіх нас, тому ніхто ніколи не бо
явся до нього приходити і відкривати йому най- 
потаємніші закутки свого серця, бо завжди бачив 
у його очах люблячого батька, який тебе через 
свою любов зрозуміє... Він увійде назавжди в іс
торію усіх нас, його духовних дітей як батько, 
який для нас є джерелом миру. Він носив у собі 
мир, який є плодом Святого Духа» [2, 22].

Ім’я Любомир слов’янського походження, утво
рене від поєднання двох частин «люб» ( «улюбле
ний», «любий») і «світ». Ім’я Любомир означає 
«любий світу» («любимо світом»). Наголос в імені 
може бути як на перший, так і на останній скла
ди. У  Чехії Любомира також зватимуть Любор, а 
в Польщі -  Любомєж. Синоніми імені Любомир -  
Любор, Любко. У  дитинстві особливого клопоту 
у батьків із ним немає. Любомир швидко розви
вається і випереджає своїх однолітків. Особливо 
це стосується читання: подорослішавши, Любо
мир збереже свою любов до книжок, що дасть 
йому змогу постійно підвищувати свій інтелек
туальний рівень. Варто сказати про те, що чо
ловік з ім’ям Любомир -  відмінний учень. Він не
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стільки вчиться в школі, скільки спостерігає за 
повсякденним життям. У  новій і цікавій справі 
прагне розібратися самостійно та отримати по
вне уявлення про те, що йому не зрозуміло. Лю
бомир цілком може стати фахівцем досить ши
рокого профілю, адже від природи здебільшого 
випадків має різнобічні здібності. Чоловік з ім’ям 
Любомир, навіть ставши дорослим, ніколи не за
буває про матір та батька, продовжуючи піклу
ватися про них і забезпечувати їм потрібну фі
нансову підтримку, якщо це необхідно. Якщо 
чоловік на ім’я Любомир відзначає день наро
дження взимку, то, швидше за все, йому прита
манні такі якості, як терплячість, працьовитість, 
сором’язливість. Однак «зимового» Любомира ви
діляє те, що він завжди готовий прийти на допо
могу у випадках, якщо близькі люди потрапили 
в біду або зіткнулися з несправедливістю. У  ну- 
мерології значення імені Любомир визначається 
числом 6, яке вказує на те, що у його володаря 
обов’язково в житті буде присутній успіх. Однак 
для цього потрібно здійснювати діяльність, яка 
передбачає завоювання авторитету в оточуючих. 
Любомир, дійсно, здатний збирати людей і вес
ти їх за собою. З нього може вийти непоганий 
державний муж. Йому властиво деяке бажання 
підпорядкувати всі своїй волі і своїм принципам. 
Правда, робити він це буде цілком тактовно, не 
зачіпаючи чужого самолюбства. Він завжди за
лишається тактовним і терплячим. Любомиру 
дана здатність дипломатичного спілкування. 
Часто Любомир вважає за краще вести спосіб 
життя холостяка. Багато Любомирів в результа
ті стають священиками або ченцями [8].

Блаженніший Любомир народився в той час, 
коли в Західній Україні було національне гно
блення та яскраво виражалася політика асиміля
ції українців, а пізніше і бомбардування Львова 
німцями та прихід радянської влади, яка репре
сувала завзятих українців, серед яких і була ро
дина Гузарів...

Батьки Любомира -  Ярослав та Ростислава -  
були дуже набожними, любов до Бога маленько
му Любомиру прищепили саме вони. «Моя сім’я 
була дуже побожна. Ми молилися, а в святкові 
дні та в неділю відвідували храм і святкували. 
Крім того, що тато й мама мої були дуже по
божними, так й ще дві мої бабусі були такими 
же. Мій вуйко, брат матері, в недільні дні, коли 
я був малий, брав мене «на прохід»: ми ходили 
по храмах міста. Цей релігійний елемент був ви
разний в родині», -  згадував згодом Блаженні
ший Любомир [9].

Вибір кар’єри священика малим Любомиром 
був не випадковим. За його спогадами, «сім’я Гу
зарів мала безпосередній стосунок до церкви. Ре
гулярне відвідування служб Божих було звичною 
практикою для тодішніх львів’ян, а не свідчен

ням якоїсь надмірної побожності. Батьки часто 
ходили «на дванадцяту» -  останню недільну лі
тургію, яка правилася о 12:00. На неї зазвичай 
збиралася сама інтелігенція... багато чоловіків 
проводили час у розмовах під церковними сті
нами, а не всередині них» [3, 8]. Цьому дитячому 
враженню, як справедливо зазначає К. Щоткіна, 
майбутній кардинал напевно, зобов’язаний пер
шими припущеннями про те, що «церква» і «спіл
кування» -  нероздільні поняття [3, 8].

Отже, батьки дали Любомирові та Марті гли
боке релігійне виховання та освіту. Вони нале
жали до щасливих дітей, бо разом з батьками 
приходили до Катедри св. Юра у Львові та слу
хали вдумливі проповіді великого Митрополита 
Андрея Шептицького, святі слова якого вкоре
нилися у їх серцях і стали духовною поживою 
на все життя. Як слушно відмічає старший на
уковий співробітник Національного заповідника 
«Давній Галич» Віра Гембарська, що якщо до цьо
го додати ще особливо теплу родинну атмосферу, 
де завжди панувала любов до Бога, українського 
народу й України, то це й були ті життєві чинни
ки, які сформували душі дітей. З рідної домівки 
брат і сестра винесли почуття обов’язку, терпе
ливості, витриманості й любові [10].

Освіту Любомир почав здобувати у Львові: тут 
він закінчив Народну школу ім. Т. Шевченка та 
перший клас гімназії [11, 8].

Львів того часу був містом неоднорідним, із на
сиченим внутрішнім життям. Перша світова й 
громадянська війни закінчилися не так давно. 
Вулицями міста ходили люди, які були учасни
ками обох змагань, вони стали свідками розва
лу імперії, пережили -  деякі вельми важко -  крах 
надії на українську державність, жорстку поль
ську реакцію. Якщо не разом, то принаймі поруч 
співіснували люди, які перебували по різні боки 
барикад: поляки й українці, переможці й перемо
жені, ті, що змирилися, і ті, що зламалися, готові 
до примирення і вічні борці [3, 8].

Серед дитячих спогадів Л. Гузара, як за
значає К. Щоткіна, багато болючих моментів, 
пов’язаних із періодом «перших совєтів» [3, 10]. 
Як згадував Л. Гузар, «ще з «першими советами» 
з’явилася звичка прислухатися до нічних кроків 
на сходах і «тривожна валіза», що завше стояла 
на поштові» [3, 11].

Безхмарне дитинство перестало таким бути у 
вересні 1939 р. Тоді німці почали бомбити Львів. 
Мати швидко звеліла дітям спускатися до підва
лу. Як пригадував потім Гузар, «я -  дитина війни. 
Я бачив як багаті люди в одну мить втрачали все» 
[11, 8]. Далі були нічні дослухання до звуків про
їжджаючих вантажівок і ранкові розмови батьків 
про те, кого цієї ночі розстріляли. НКВС змінило 
Гестапо. Далі знову повертались радянські спец- 
служби [Там само].
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«З-поміж інших болючих спогадів -  пам’ять 
про той день, коли до міста ввійшли німці. Тоді 
батьки позачиняли дітей самих удома і пішли 
до в’язниці, щоб упізнати трупи, залишені «ко
місарами», що відступили зі Львова, -  підкрес
лює К. Щоткіна. -  Про нові жахи, що прийшли 
на зміну. Про стіну, повз яку ходили гімназис
ти щоранку, а під нею ще довго лежали трупи 
розстріляних нацистами заручників -  «для заля
кування». Про загибель єврейської сім’ї, з якою 
дружила родина Гузарів, і обшук, учинений на
цистами в будинку за підозрою в переховуван
ні євреїв. Про болісний моральний вибір, через 
який доводилося проходити всім, кого затягну
ло в ті страшні події. Може, саме тому про свою 
втечу патріарх говорив, як про «щасливу» [З, і  І].

Ішов 1943 рік. Сім’я раділа, коли Любомир, ще 
у шкільні часи, сказав, що хоче стати священи
ком [11,8]. «...Віруючі завжди бачать такі покли
кання в дещо іншому світлі. Господь Бог через 
наших батьків дає нам дар життя, а також і певні 
таланти. Кожна людина має певні таланти, але, 
крім того, кожен дістає від Господа Бога покли
кання, немовби запрошення до якоїсь особливої 
діяльності. І ми переконані, що таке бажання 
стати священиком чи монахом (монахинею) -  це 
Божий дар. Я хотів бути священиком так менше- 
більше, починаючи з 10-го року життя» [4], -  зга
дуватиме згодом Блаженніший Любомир.

Коли Любомир закінчив початкову школу, як 
зазначає Катерина Щоткіна, він спробував на
близитися до здійснення мрії про священство. 
Бабуся відвела його до монастиря редемпторис- 
тів, при якому був «не те щоби новіціят, але щось 
на кшталт малої семінарії», як казав сам Бла
женніший [3, 14]. Настоятель монастиря пора
див 10-річному хлопчикові, точніше його бабусі, 
не поспішати. «Дуже гарно, сину, що ти хочеш 
бути священиком-редемптористом, але знаєш, 
такий час тепер (то був 1943 рік), що може кра
ще, як би ти пішов до звичайної нормальної гім
назії, а коли завершиш навчання, побачимо, яка 
буде ситуація, то тоді зголосишся», -  сказав ігу
мен. Ну, і з тим ми повернулися додому. Л. Гу- 
зара «не прийняли» [Там само].

Друга світова війна різко змінила життя цієї 
родини. Гузари були змушені емігрувати на За
хід. Більшу частину життя сім’я Гузарів прове
ла в таборах для переміщених осіб неподалік від 
Зальцбурга. Тут було багато скитальників із різ
них частин України. І це, як слушно відмітила 
К. Щоткіна, стало першою можливістю для май
бутнього патріарха переконатися в тому, який 
різний наш народ [3, 20]. У  1944 р. сім’я була 
вимушена емігрувати до Австрії -  Ярослав Гузар 
потрапив у списки НКВС на заслання до Сибі
ру. Похапцем зібравши речі, сім’я виїхала вно
чі до Зальцбурга. «То була добра нагода побачи

ти світ», -  так коментуватиме згодом Любомир 
ту нічну втечу. Він взагалі не акцентує на своїх 
поневіряннях, просто кажучи: «Я жив спокійним 
життям». Він саме так і сприймав свій шлях -  як 
служіння, в якому модератором є Бог. А тому все, 
що відбувається, -  у Його руках і стається з Його 
волі [ 11, 8]. «У 1944 році ми виїхали зі Львова, щоб 
не потрапити у вир військових дій, -  розповідав 
Любомир Гузар. -  Ми вже пережили це один раз, 
у 1939 році, коли німці йшли на схід, тікати ми 
не хотіли... Хотіли лише пересидіти за містом, 
а там як вийде фронт -  повернутись до Львова. 
Але нас захопили німці, і так ми опинились аж 
у Австрії, у таборі звідки вони розсилали людей 
на роботу. З табору нам удалось втекти, але ми 
залишились у Австрії. Мій батько знав мову -  ви
вчив її, ще як був студентом... Там нас і застав 
кінець війни». Життя в еміграції було, природ
но, складним. В Австрії родина Гузарів букваль
но голодувала. Блаженніший розказує: «Ми жили 
на селі, зараз, щоб жити у тих околицях, треба 
платити великі гроші, а тоді нам фермер виділив 
клапоть землі... Це біля підніжжя Альп було. Ми 
жили над стріхою, на піддашші. Взимку там було 
нижче нуля. З вікна вид був -  такий прекрас
ний! А  їсти нічого. Трохи-трохи з городу збира
ли, батько дещо заробляв. Сусіди-австрійці, сла
ва Богу, люди добрі були -  якусь їжу давали. Після 
війни стало, звичайно, легше» [12, 4].

В Австрії сім’я Гузарів мешкала у передміс
ті Зальцбурга, у таборі № 2, де 11-літній Любо
мир продовжив своє навчання. «У геть несприят
ливих умовах... українські біженці... знаходили 
спосіб виховувати своїх дітей і в таборах. Шко
лу відкрили в табірному бараку. Це була та сама 
«українська гімназія», яку Гузар, за офіційною 
біографією, закінчив у Зальцбурзі. Грубо збиті 
столи й лавки, зошит і олівець -  розкіш і рідкість, 
а от викладачі -  як на підбір, бо серед біженців 
«від совітів» чи колишніх в’язнів німецьких та
борів було чимало освічених людей, навіть уні
верситетська професура. Але австрійська влада 
не визнавала цієї «гімназії». Зате -  і це виявило
ся важливішим -  її атестат визнали в США» [З, 
20]. «Ми з Любомиром Гузаром разом ходили до 
гімназії тоді, коли наші родини жили в таборах 
для переміщених осіб в Австрії. їхня сім’я меш
кала в таборі № 2 у передмісті Зальцбурга. Там 
пізніше відкрили українську гімназію. Я і Любо
мир були в тій самій клясі. Ми, учні, сиділи всі 
разом, бо то була одна кімната. Професор Олек- 
сишин любив нас пересаджувати, і раз, власне, 
так випало, що ми сиділи з Любомиром в одній 
лавці і то досить довго. А одного разу раптом оби- 
двоє вилетіли за двері. Ректор прийшов і каже: «А 
що ж ви тут робите в коритарі?» Любомир каже: 
«Ми вилетіли за двері». Може, до деякої міри була 
моя вина, бо професор Олексишин пояснив на
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малі, де знайшли кості першої людини. А я шеп
чу до Любка: «Цікаво, чи то Адама чи Еви?» Я 
не знаю, що мені прийшло на думку! Професор 
Олексишин то почув. Ну то, розуміється, вигнав 
нас за двері. Любомир був дуже приємний. Він 
до кожного усміхнувся, до кожного заговорив, і 
я не пригадою собі, щоб він десь з якимись дру
гими хлопцями щось мав -  якісь порахунки або 
щось. Був дуже такий спокійний, і всі його люби
ли», -  згадувала Оксана Борецька, гімназійна то
варишка Любомира Гузара [2, 42]. Навчаючись 
у табірній «українській гімназії», Любомир брав 
активну участь у різних заходах, організованих 
для дозвілля української молоді, але, як зазначає 
К. Щоткіна, мав одну відмінність від однолітків: 
навіть у хиткому статусі «переміщеної особи», він 
абсолютно точно знав, чого хоче, і не сумнівався 
ані у своєму виборі, ані у майбутньому. Він хотів 
бути священиком [3, 21-22].

Повоєнні емігранти з Галичини в Австрії 
були дуже патріотичними, бо зростали у непро
стих 1920-30-х рр., бо пережили період розви
тку українських державницьких настроїв, відчу
ли на собі велику травму Другої світової війни, і, 
врешті-решт, скитальщину. І тому зв’язок з рід
ною землею був дуже органічний [13, 4]. Бать
ко Любомира не був винятком. Як адміністратор 
мистецької групи «Муза», він влаштував близько 
120 концертів у тодішніх зонах: американській, 
англійській і французькій [10].

І далеко за межами України підліток не поли
шив свого прагнення стати священиком. Ще в 
Зальцбурзі Любомир написав листа до малої ду
ховної семінарії у Стенфорді. Її керівник відповів 
хлопцеві, аби той звернувся до нього по прибут
тю до СІЛА. «Одначе, коли ми були в Австрії, я 
довідався адресу однієї семінарії в Америці і на
писав туди листа. На превеликий мій подив, при
йшла мені відповідь від настоятеля цієї семіна
рії: «Сину, коли приїдеш до Америки -  зголосися. 
Побачимо...» Так і сталося. Приїхав, зголосився і 
вже за три тижні по приїздові я вступив до семі
нарії. Спочатку -  до малої підготовчої, а відтак -  
до великої...» [10].

Разом із тим варто зазначити, що життя ро
дини Гузарів в Австрії було далеко не безхмар
ним. Повоєнна Австрія, як зазначає К. Щоткі
на, зовсім не текла молоком і медом, а біженців 
тут перебувало дуже багато -  набагато більше, 
ніж країна могла асимілювати, і австрійська 
влада охоче позбувалася мігрантів [3, 21-22]. 
Л. Гузар згадує про те, яким уважним доводи
лося бути, щоби випадково не потрапити «не в 
той потяг»: біженців іноді обманом заманювали 
в ешелони, що йшли на радянську територію. 
Не надто поспішали приймати до себе пересе
ленців й інші європейські країни, також розо
рені війною.

Отже, ще учнем-підлітком у  повоєнній Австрії, 
позбавлений батьківщини і будь-якого майна, як 
зазначав А. Аржановський, він пізнав усі труд
нощі та випробування, характерні для долі м іль
йонів біженців сучасного світу [1, 7].

Невеликі квоти відкривали для людей певних 
спеціальностей європейські держави, але в ро
дині Гузарів, на жаль, не було представників 
потрібних професій [3, 22]. А  щоб потрапити до 
США, єдиною вимогою було запрошення від ко
гось, хто живе у США. Зрештою, Ярославу Гузару 
вдалося роздобути запрошення до С ІЛА від сво
го старого знайомого (колишнього однокласни
ка Ярослава), який чесно попереджав, що біль
ше нічим допомогти не зможе, бо зробив близько 
трьохсот таких запрошень. Але досить було цьо
го. Запрошення стало путівкою за океан, зеле
ним світлом на останній дистанції втечі. І сім’я 
вирушила за океан [3, 23] .
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