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Від упорядника 
«Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини» видається 

Тернопільською обласною універсальною науковою бібліотекою з 1991 року 
щорічно. Мета цього посібника — надати представникам державних струк-
тур, бібліотекарям, викладачам навчальних закладів, учителям, краєзнавцям, 
журналістам, студентам, а також усім, хто небайдужий до історії краю, його 
сьогодення, довідковий матеріал про важливі події в історії області, ювілеї 
уродженців краю й видатних діячів, які життям та діяльністю пов’язані з 
Тернопільщиною і дати можливість спланувати свою роботу на наступний 
рік. 

Посібник розпочинає перелік основних ювілейних і пам’ятних дат року. 
Далі подається інформація про імена та події, що не увійшли до основного 
списку. 

Основні ювілейні дати систематизовано за хронологічною послідовніс-
тю, зокрема подається число, місяць, найменування події, текстова довідка та 
рекомендаційний список літератури, а в персоналіях — за алфавітом. Полег-
шить користування бібліографією «Іменний покажчик» та «Покажчик назв». 

Бібліографічний опис і скорочення здійснено відповідно до стандартів 
України в бібліотечній справі. 

Перелік дат та ювілеїв неповний. Добір матеріалу до посібника закінче-
но у жовтні 2010 р. 

Розширити коло літератури цієї тематики допоможуть видання: «Літе-
ратура про Тернопільську область за ... рік», краєзнавчі бібліографічні пока-
жчики, списки та попереджувальні довідки, видані Тернопільською обласною 
універсальною науковою бібліотекою за попередні роки, зведений краєзнав-
чий каталог, електронний краєзнавчий каталог. 

Електронний варіант покажчика розміщено в мережі Інтернет за адре-
сою: www.library.te.ua на сторінках «Видання бібліотеки» та «Календар зна-
менних дат». 

Висловлюємо щиру подяку за надання окремих матеріалів: 
Головину Б. П. — заслуженому працівникові народної освіти України, 

краєзнавцю; 
Гуцалу П. З. — кандидатові історичних наук, доценту ТНПУ 

ім. В. Гнатюка, краєзнавцеві; 
Ковалькову Ю. Ф. — заступникові голови обласної організації Філате-

лістів АсФУ; 
Саваку Б. М. — краєзнавцеві, літературознавцю, директорові Денисів-

ського краєзнавчого музею; 
Сенчишин Н. М. — бібліографу методично-бібліографічного відділу 

Збаразької ЦБ; 
Черемшинському О. С. — краєзнавцю, етнографу, літературознавцеві. 
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Знаменні та пам’ятні дати Тернопільщини на 2011 рік 
 
СІЧЕНЬ 

2  — 70 років від дня народження Оксани Павлівни Сенатович 
(2.01.1941—31.03.1997) — поетеси, перекладача, редактора 

24  — 70 років від дня народження Юрія Володимировича Покальчука 
(24.01.1941—10.09.2008) — літературознавця, письменника, пере-
кладача, науковця 

Січень — 20 років із початку роботи відділу краєзнавчої літератури та 
бібліографії Тернопільської обласної універсальної наукової бібліо-
теки (1991) 
ЛЮТИЙ 

8  — 50 років від дня народження В’ячеслава Миколайовича Жили 
(8.02.1961) — драматичного актора, режисера театру 

9 — 150 років від дня народження о. Ксенофонта Сосенка 
(9.02.1861—9.04.1941) — етнографа, ентолога, літератора, громад-
ського діяча, священика УГКЦ 
БЕРЕЗЕНЬ 

26  — 60 років від дня народження Степана Євстахійовича Сапеляка 
(26.03.1951) — українського письменника, лауреата Національної 
премії України ім. Т. Шевченка (1993) 
КВІТЕНЬ 

11 — 125 років від дня народження Теодора Якимовича Вацика 
(11.04.1886—22.06.1968) — українського живописця 

26 — 25 років від дня Чорнобильської трагедії (26.04.1986) 
26 — 165 років від дня народження Івана Григоровича Верхратського 

(26.04.1846—29.11.1919) — природознавця, педагога, мовознавця, 
письменника 
ТРАВЕНЬ 

1 — 20 років із часу заснування Тернопільського обласного худож-
нього музею (1.05.1991) 

9 — 140 років від дня народження Володимира Михайловича Гнатю-
ка (9.05.1871—6.10.1926) — українського фольклориста, етнографа, 
літературознавця, академіка АН України 

12 — 75 років від дня народження Івана Степановича Марчука 
(12.05.1936) — народного художника України, лауреата Національ-
ної премії ім. Т. Шевченка (1997) 

19  — 75 років від дня народження Остапа Степановича Черемшинсь-
кого (19.05.1936) — краєзнавця, етнографа, літературознавця, лау-
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реата Всеукраїнської премії ім. братів Богдана та Левка Лепких 
(2010) 

25 — 100 років від дня народження Володимира Васильовича Савчака 
(25.05.1911—6.03.2007) — художника 
ЧЕРВЕНЬ 

15  — 75 років від дня народження Володимира Дмитровича Ячмінсь-
кого (15.06.1936) — актора Тернопільського академічного обласно-
го українського драматичного театру ім. Т. Шевченка, народного 
артиста України (1996) 

21  — 90 років від дня народження Осипа Дяківа (псевдо — «Горно-
вий») (21.06.1921—28.11.1950) — ідеолога боротьби ОУН, сотника 
УПА, публіциста 

29 — 135 років від дня заснування філії «Просвіти» у м. Тернополі 
(29.06.1876) 

Червень — 25 років із часу відкриття Співочого поля у 
м. Тернополі (1986) 
ЛИПЕНЬ 

10  — 75 років від дня народження Ростислава Ярославовича Пилипчу-
ка (10.07.1936) — мистецтвознавця, професора, театрознавця, за-
служеного діяча мистецтв України (1993) 

20  — 75 років від дня народження Бориса Миколайовича Демківа 
(20.07.1936—31.12.2001) — українського поета 

26  — 50 років від дня народження Ярослава Петровича Лемішки 
(26.07.1961) — оперного та камерного співака, директора Терно-
пільської обласної філармонії 
СЕРПЕНЬ 

24 — 20 років із часу проголошення незалежності України 
(24.08.1991) 

Серпень — вересень — 95 років героїчних боїв на горі Лисоні (1916) 
ВЕРЕСЕНЬ 

6 — 85 років від дня народження Богдана Петровича Головина 
(6.09.1926) — педагога, краєзнавця, публіциста, громадського діяча 

13 — 80 років від дня народження Бориса Микитовича Харчука 
(13.09.1931—16.01.1988) — українського письменника 

28  — 75 років від дня народження Гаврила Івановича Чернихівського 
(28.09.1936) — літературознавця, члена Всеукраїнської спілки крає-
знавців (1992), заслуженого працівника культури України (2007) 
ЖОВТЕНЬ 

9  — 125 років від дня народження Іванни Омелянівни Блажкевич 
(9.10.1886—2.03.1977) — української дитячої письменниці 
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Жовтень — листопад — 165 років із часу перебування Тараса Григоро-
вича Шевченка на Тернопіллі (1846) 
ЛИСТОПАД 

4  — 100 років від дня народження Дмитра-Романа Семеновича Кляч-
ківського (псевдо «Клим Савур») (4.11.1911—12.02.1945) — діяча 
ОУН, генерал-хорунжого 

5  — 100 років від дня народження Дмитра Даниловича Мирона (псе-
вдо «Максим Орлик») (5.11.1911—25.07.1942) — громадсько-
політичного діяча, публіциста, редактора 

24 — 125 років від дня народження Андрія Васильовича Музички 
(24.11.1886—8.09.1966) — педагога, літературознавця, перекладача, 
фольклориста  
ГРУДЕНЬ 

1 — 20 років із часу проведення Всеукраїнського референдуму 
(1.12.1991) 

3 — 70 років від дня народження Михайла Михайловича Ониськіва 
(3.12.1941) — краєзнавця, літературознавця, громадсько-
політичного діяча 

*** 
— 495 років від дня народження Дмитра Івановича Вишневецько-

го (бл. 1516 — жовтень 1563) — князя, першого гетьмана Запорізької Січі 
 

Міста-ювіляри 
— 800 років від дня заснування м. Збаража (1211) 
— 555 років від дня заснування м. Борщева (1456) 
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Перелік імен та подій,  
які не увійшли в основний список 

*2 січня 1926 р. у м. Тернополі народився вчений-економіст, доктор 
наук, професор Університету Вірджинії, Українського вільного універси-
тету та Українського католицького університету, дійсний член НТШ Ми-
кола-Юрій Теодорович Богатюк. Помер 22 січня 2007 р. у м. Нью-
Франкліні, похований у м. Факс Чейсі (США). 

2 січня 1941 р. у с. Цеброві Зборівського р-ну народився поет, жур-
наліст Роман Іванович Пінь. Член Національної спілки журналістів Укра-
їни. Працював у молодіжній газеті «Ровесник», завідував відділом куль-
тури міськвиконкому. Вірші друкував у газетах, журналах та колективних 
збірниках. 

Помер 17 листопада 1988 р. у м. Тернополі, де й похований. 
*4 січня 1846 р. у м. Бережанах народився вчений-правознавець, до-

ктор права, професор Львівського університету, член Польської АН Ер-
нест Тілль. Помер 21 березня 1926 р. у м. Львові. 

*5 січня 1871 р. у с. Баворові, нині Тернопільського р-ну, народився 
краєзнавець, громадський діяч, один з організаторів січового й туристич-
ного руху в Галичині Альфред Титович Будзиновський. Помер 7 січня 
1942 р. у м. Львові. 

*6 січня 1896 р. у с. Мишковичах, нині Тернопільського р-ну, наро-
дився офіцер УГА та Армії УНР, самодіяльний диригент, педагог, гро-
мадсько-культурний діяч у діаспорі Роман Леник. Помер 9 квітня 1990 р. 
у м. Пармі (США). 

*6 січня 1906 р. у м. Заліщиках народився мистецтвознавець, дослі-
дник порцеляни й художнього металу, кандидат мистецтвознавства Лев 
Мар’янович Долинський. Помер 3 вересня 1963 р. у м. Львові. 

6 січня 1936 р. у с. Зарозі Оржинського р-ну Полтавської обл. наро-
дився заслужений журналіст України (1999), член Національної спілки 
журналістів України (1970), Спілки фотохудожників України (1999) Ва-
силь Олександрович Бурма.  

Працює репортером і фотокореспондентом тернопільської обласної 
газети «Вільне життя». Постійно друкується в інших виданнях, зокрема 
опублікував цикл статей «Замки Тернопілля» у газеті «Русалка Дністро-
ва». 

В. Бурма — учасник всеукраїнських і міжнародних виставок худож-
ньої фотографії. Персональні виставки: 1996 р. — «Країни, міста, люди»; 
2000 р. — «Привиди старих замків»; 2003 р. — «Брати мої гречкосії». 
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*11 січня 1811 р. у с. Городку, нині Заліщицького р-ну, народився 
поет, публіцист, журналіст, депутат австрійського парламенту та Галиць-
кого сейму Олександр Борковський-Дунін. Помер 30 листопада 1896 р. у 
м. Львові. 

12 січня 1881 р. у с. Коропці, тепер Монастириського р-ну, у селян-
ській родині народився політичний діяч Марко Васильович Каганець. 

У 1905 р. М. Каганець заснував кредитову кооперативну спілку та 
читальню товариства «Просвіта», де був її головою. Брав активну участь 
у діяльності повітових, крайових громадських організацій, народних віч у 
м. Львові. 

6 лютого 1908 р., протестуючи проти фальсифікації передвиборчої 
боротьби, Марко Каганець був заколотий багнетами. Похований у 
с. Коропці, на могилі стоїть хрест із червоного каменю. 

13 січня 1881 р. у с. Вільхівці, поблизу м. Бережан, у сім’ ї педагога 
та письменника народився Антін Львович Лотоцький — письменник, 
журналіст, видавець, педагог, громадський діяч. 

У його доробку — близько тринадцяти книг оповідань, сценічних 
картин, віршів, повістей. У співавторстві видав «Коротку граматику укра-
їнської літературної мови» (1936). 

Помер 28 травня 1949 р. Похований у Львові. 
20 січня 1936 р. у с. Ішкові Козівського р-ну народився майстер 

плетіння з рогози, літератор Ярослав Ілярович Ремінецький — народний 
майстер, заслужений майстер народної творчості України (2006), член 
Національної спілки майстрів народних мистецтв України (1990). 

Учасник виставок у Тернополі, Києві, Москві, Пензі, Слівені, Бенде-
рах. Роботи зберігаються в музеях та приватних колекціях в Україні й за 
кордоном. 

Автор збірки віршів «Барви Поділля» (2001). 
21 січня 1881 р. у с. Носові, нині Підгаєцького р-ну, у сім’ ї свяще-

ника народився письменник Мелетій Омелянович Кічура. 
М. Кічура — автор збірок поезій, літературознавчих статей, рецен-

зій, нарисів про українських письменників. Переклав українською мовою 
твори Ш. Бодлера, Ю. Словацького, Ф. Шіллера й інших, німецькою — 
поезії Лесі Українки, Т. Шевченка. 

У 1933 р. М. Кічуру за сфабрикованим звинуваченням заарештували 
органи ДПУ. 

3 березня 1938 р. М. Кічура помер у місцях позбавлення волі. 
*26 січня 1906 р. у м. Тернополі народився вчений-правознавець, 

доктор права, професор Львівського, Краківського, Люблінського та Вро-
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цлавського університетів Вацлав Осуховський. Помер 23 листопада 
1988 р. у м. Замості, похований у м. Кракові (Польща). 

27 січня 1856 р. у с. Зарубинцях, тепер Збаразького р-ну, у сім’ ї 
священика народився адвокат, редактор, політичний і громадський діяч 
Антін Якович Горбачевський. 

У червні 1913 р. А. Горбачевський став послом до Галицького сей-
му. Брав активну участь у законодавчій діяльності Народної Ради. 

У березні 1927 р. входив до польського сенату від Українського на-
ціонально-демократичного об’єднання. Головував в Українському парла-
ментарному клубі. 

25(26) квітня 1944 р. помер. 
*28 січня 1881 р. у с. Задарові, нині Монастириського р-ну, народи-

вся громадський діяч, делегат УНРади ЗУНР від Бучацького повіту Ми-
хайло Іванович Плиска. Помер 14 березня 1961 р. у с. Джурині Чортків-
ського р-ну. 

*28 січня 1896 р. у м. Тернополі народився класичний філолог, пе-
рекладач, есеїст Іґнаци Вінєвський. Помер 16 серпня 1986 р. у м. Лондоні 
(Велика Британія). 

29 січня 1856 р. у м. Тернополі в сім’ ї колоністів з Австрії народив-
ся польський славіст, літературознавець, енциклопедист Александер 
Брюкнер 

Творчий внесок А. Брюкнера в славістику надзвичайно великий. 
Найвизначніші праці: — «Нарис історії польської літератури» (1903), 
«Релігійна література в середньовічній Польщі» (1902—1904), «Старо-
винна Литва, народи і боги» (1904), «Міколай Рей» (1905), «Історія росій-
ської літератури» (1922—1923), «Польська міфологія» (1924) та ін. 

Помер А. Брюкнер 24 травня 1939 р. у м. Берліні. 
*2 лютого 1886 р. у м. Бережанах вийшла газета «Одноднівка Бере-

жанська» — перший часопис українською мовою на Тернопільщині; це 
був єдиний номер видання. 

*2 лютого 1891 р. у м. Бучачі народився доктор права, адвокат, гро-
мадсько-політичний діяч, посол сейму Польщі в 1928—1930 рр. Осип 
Іванович Когут. Замордований співробітниками НКВС у кінці червня 
1941 р. у тюрмі в м. Дрогобичі на Львівщині. 

*4 лютого 1876 р. у с. Токах, нині Підволочиського р-ну, народився 
педагог, гімназійний професор, співробітник державного секретаріату 
освіти і віросповідання ЗУНР, викладач державного українського універ-
ситету в м. Кам’янці-Подільському в 1920 р. Петро Васильович Мороз. 
Помер 18 грудня 1942 р. у м. Станіславові (нині Івано-Франківськ). 
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*5 лютого 1851 р. у м. Кременці народився російський письменник, 
публіцист і журналіст єврейського походження Лев Йосипович Котелян-
ський. Помер 15 квітня 1879 р. у м. Санкт-Петербурзі (Росія). 

*8 лютого 1866 р. у м. Скалаті, нині Підволочиського р-ну, народи-
вся правник, громадсько-політичний і культурно-освітній діяч, голова 
товариства «Просвіта» у 1910—1922 рр., делегат УНРади ЗУНР Іван Ва-
сильович Кивелюк. Помер 1 березня 1922 р. у м. Львові. 

14 лютого 1946 р. у с. Кінашеві Галицького р-ну на Івано-
Франківщині в сім’ ї хліборобів народився історик, учений, краєзнавець, 
заслужений працівник освіти України (2002) Роман Михайлович Матей-
ко. 

Помер у травні 2007 р. у м. Тернополі. 
14 лютого 1951 р. у с. Малих Вікнинах Збаразького р-ну народився 

журналіст, член Національної спілки журналістів України, кореспондент 
обласної газети «Свобода» Олександр Євдоксійович Ліберний. 

*18 лютого 1901 р. у м. Теребовлі народився педагог, гімназійний 
професор, хоровий диригент, громадсько-культурний діяч у діаспорі Во-
лодимир Ґубіцький. Помер 27 травня 1965 р. у м. Йонкерсі (США). 

2 березня 1876 р. у с. Острові Тернопільського р-ну в родині греко-
католицького священика народився вчений, історик, публіцист, письмен-
ник Мирон Михайлович Кордуба. 

Він є автором численних праць з історії, історичної географії та се-
редньовічної України. З-під пера М. Кордуби вийшло багато статей та 
рецензій на українські історичні та історико-географічні теми. 

2 травня 1947 р. М. Кордуба помер. Похований на Личаківському 
цвинтарі у м. Львові. 

*3 березня 1876 р. у м-ку, нині смт Підволочиськ, народився літера-
тор, журналіст, критик, перекладач Лев Климентійович Турбацький. По-
мер 8 лютого 1900 р. у м. Львові. 

*4 березня 1871 р. у с. Товстому, нині Гусятинського р-ну, народив-
ся художник Францішек Городиський. Помер 28 вересня 1935 р. у 
м. Львові. 

8 березня 1881 р. у с. Струсові Теребовлянського р-ну народився та-
лановитий учений у галузі хімії та фізики, громадський діяч, публіцист 
Юліан Йосипович Гірняк. 

Написав підручник із хімії. Викладав в українських гімназіях у 
Львові, Тернополі, Станіславі (нині Івано-Франківськ). 

5 червня 1970 р. Ю. Гірняк помер у м. Пассау (США). 
*13 березня 1871 р. у м. Тернополі народився інженер-конструктор 

у галузі будівництва, архітектор, доктор технічних наук, професор Львів-
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ської політехніки та Вроцлавської політехніки Ян-Антоній Боґуцький. 
Помер у 1948 р. у м. Вроцлаві (Польща). 

*13 березня 1886 р. у м. Бережанах народився педагог, редактор, 
громадсько-культурний діяч Омелян Миколайович Бачинський. Помер 13 
червня 1948 р. у м. Шераті (Бельгія).  

*17 березня 1921 р. у с. Литвинові, нині Підгаєцького р-ну, народи-
вся діяч ОУН, редактор і видавець, громадсько-політичний діяч у діаспорі 
Григорій Васильович Дробот. Помер 30 серпня 1977 р. у м. Лондоні (Ве-
лика Британія). 

*18 березня 1846 р. у с. Тудорові, нині Федорівка Гусятинського р-
ну, народився педагог, філолог, перекладач, доктор філософії Едвард 
Фідерер. Помер 18 листопада 1921 р. у м. Львові. 

*18 березня 1906 р. у с. Пізнанці Гнилій, нині Поділля Підволочись-
кого р-ну, народився член ОУН, один з організаторів національно-
патріотичної діяльності на Скалатщині Павло Григорович Голояд. Стра-
чений за вироком польського військового суду 28 квітня 1932 р. у 
м. Тернополі. 

*18 березня 1921 р. у с. Пронятині, нині в складі м. Тернополя, на-
родився польський режисер наукового кінематографу, продюсер, громад-
сько-культурний діяч Юзеф Аркуш. Помер 19 червня 1995 р. у м. Лодзі 
(Польща). 

*21 березня 1871 р. у с. Кривому, нині Козівського р-ну, народився 
правник, громадський діяч, міський комісар м. Бережан у період ЗУНР 
Олександр Миколайович Бородайко. Помер 21 травня 1962 р. у м. Нью-
Йорку, похований у м. Бронксі (США). 

*23 березня 1876 р. у с. Малому Ходачкові, нині Тернопільського р-
ну, народився педагог, доктор філософії, офіцер УГА, професор Коло-
мийської гімназії та Полтавського педагогічного інституту Теодор (Фе-
дір) Павлович Примак. Помер у 1935 р. у м. Полтаві. 

*24 березня 1871 р. у с. Жеребках, нині Підволочиського р-ну, на-
родився підполковник УГА, командир полку ім. С. Петлюри в Тернополі, 
співробітник державного секретаріату військових справ ЗУНР, командир 
групи «Крукеничі» Володимир Алоїзович Федорович. Помер у 1936 р. у 
с. Зарваниці, нині Теребовлянського р-ну. 

27 березня 1911 р. у с. Великих Гнилицях, нині Гнилиці Підволочи-
ського р-ну, народився багаторічний політв’язень ГУЛАГу, діяч ОУН, 
борець за волю України Михайло Михайлович Сорока. Чоловік Катерини 
Зарицької. Автор книг «Мирон Зарицький», «Мистецька Прага», наукової 
праці «Рефлекси. Інстинкти. Етика» та ін. публікацій. 

Керівник Кенгирського повстання — єдиного в історії ГУЛАГу. 
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Відбувши в радянських концтаборах майже 35 років, він так і не по-
вернувся на волю. 16 червня 1971 р. після другого інфаркту Михайло 
Сорока помер на руках товариша Михайла Гориня в таборі в селищі Озе-
рній Мордовії (Росія); 28 вересня 1991 р. прах М. Сороки перенесли та 
поховали на Личаківському цвинтарі у м. Львові, біля дружини. 

27 березня 1931 р. у с. Дністровому Борщівського р-ну в селянській 
сім’ ї народився письменник, журналіст, член Національної спілки пись-
менників України (1995) Петро Іванович Ковальчук. 

У літературному доробку письменника — роман «Листи до живих», 
історичний роман «Ростиславичі», друга частина якого незавершена, 
п’єса «Ніч перед визволенням», ряд нарисів. 

25 лютого 1995 р. П. Ковальчук помер, похований на Заліщицькому 
міському цвинтарі. 

*28 березня 1851 р. у м. Збаражі народився священик, громадський 
діяч, голова Збаразької повітової Національної ради в період ЗУНР Олек-
сій Гнатович Заячківський. Помер 22 листопада 1926 р. у с. Шельпаках, 
нині Підволочиського р-ну, похований у м. Збаражі. 

*28 березня 1871 р. у с. Колодіївці, нині Підволочиського р-ну, на-
родився адвокат, доктор права, громадсько-політичний і просвітній діяч, 
делегат УНРади ЗУНР, комісар уряду ЗУНР у Чортківському повіті Остап 
(Євстахій) Миколайович Юрчинський. Загинув у 1943 р. у радянському 
ув’язненні в Сибіру (Росія). 

4 квітня 1841 р. у с. Присівцях Зборівського р-ну в сім’ ї українсько-
го греко-католицького священика народився історик, академік Польської 
Академії наук Анатоль Левицький. 

Опублікував багато історичних праць, повідомлень, рецензій, мис-
тецьких статей. Написав популярний підручник для гімназій «Нарис істо-
рії Польщі і з’єднаних з нею країн слов’янських». 

Помер у м. Кракові 25 квітня 1899 р. 
*13 квітня 1971 р. у м. Тернополі обласний суд у закритому засі-

данні засудив викладача Борщівського технікуму Миколу Андрійовича 
Горбаля за «антирадянську агітацію і пропаганду» на 5 років ув’язнення 
та 2 роки заслання. 

15 квітня 1891 р. у с. Шилах Збаразького р-ну народився військо-
вик, підполковник армії УНР Андрій Іванович Клим. 

Під час Першої світової війни — командант в австрійській армії; у 
період Директорії УНР — в окремому корпусі січових стрільців, коман-
дант ставки при Генеральному штабі Армії УНР. 

Загинув 13 грудня 1919 р. 
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15 квітня 1896 р. у с. Тарасівці Збаразького р-ну народилася оперна 
й камерна співачка Анда Яківна Остапчук. 

Померла 1949 р. у м. Братиславі (Словаччина). 
*21 квітня 1876 р. у с. Саджівці, нині Гусятинського р-ну, народив-

ся священик, громадський діяч, голова Теребовлянської повітової УНРа-
ди в період ЗУНР Степан Іванович Мохнацький. Помер 20 січня 1955 р. у 
м. Елізабеті (США). 

21 квітня 1991 р. у с. Крогульці Гусятинського р-ну був відкритий 
перший в Україні музей незаслужено забутого поета-лірика, прозаїка-
белетриста, громадського діяча Богдана Сильвестровича Лепкого. 

Ініціативу створення музею-кімнати взяв на себе педагогічний коле-
ктив місцевої школи І—ІІ ступенів. 

Експозиція музею цікава, багата на ілюстративні матеріали, фото-
графії, документи. Є велика книгозбірня рідкісних видань у діаспорі, 
якою користуються широкі кола студентської та шкільної молоді, крає-
знавці й дослідники творчості Б. Лепкого. 

29 квітня 1881 р. у м. Чорткові в родині місцевого дяка й диригента 
Андрія Коссака народилася актриса та співачка Катерина Андріївна Руб-
чакова. 

Зіграла 79 драматичних, 27 опереточних, 18 оперних ролей. 
Найкращими драматичними ролями К. Рубчакової були: Галя («На-

зар Стодоля» Т. Шевченка), Маруся («Маруся Богуславка» і «Ой не ходи, 
Грицю» М. Старицького), Анна («Украдене щастя» І. Франка), Тетяна 
(«Міщани» М. Гоголя) та ін. 

У концертному репертуарі співачки були пісні М. Лисенка, 
М. Вербицького, Я. Лопатинського, К. Стеценка й народні. 

Померла К. Рубчакова 22 листопада 1919 р. у с. Зіньківцях на Хме-
льниччині, перепохована в м. Тернополі. 

2 травня 1896 р. у с. Великих Гаях Тернопільського р-ну народився 
доктор ієромонах, ЧСВВ, блаженний священномученик о. Іван Якович 
Сеньківський. 

26 червня 1941 р. був заарештований органами НКВС і загинув. 
27 червня 2001 р. Папа Іван-Павло ІІ проголосив о. І. Сеньківського 

блаженним священномучеником. 
*3 травня 1846 р. у м-ку Скалі, нині смт Скала-Подільська Борщів-

ського р-ну, народився польський учений-зоолог, гідробіолог, професор 
Яґеллонського університету Антоні Віжейський. Помер у 1916 р. у 
м. Кракові (Польща). 

7 травня 1906 р. розпочався Мужилівський селянський страйк 
(с. Мужилів, тепер Підгаєцького р-ну). Малоземельні та безземельні жи-



 14 

телі села відмовилися вийти на роботу в поле й вимагали збільшити заро-
бітну плату, скоротити робочий день та розподілити панські пасовища. 

12 травня 1906 р. страйк було жорстоко придушено військами під 
керівництвом намісника краю А. Потоцького. 

7 травня 1941 р. у с. Жукові Бережанського р-ну народився педагог, 
фольклорист, краєзнавець, літературознавець, композитор і диригент, 
громадський діяч Василь Михайлович Подуфалий. 

Лауреат Всеукраїнської премії ім. братів Богдана та Левка Лепких. 
Видав близько 20 книг. Збирав, упорядковував пісні, писав свої. До-

сліджував творчість Б. Лепкого. Автор низки дослідницьких статей про 
І. Франка, А. Чайковського, Л. Лотоцького, Ф. Коковського, 
Н. Нижанківського, З. Штокалка, В. Гнатюка. 

Музичні твори В. Подуфалого — у репертуарі професійних колекти-
вів і співаків. 

20 травня 2000 р. В. Подуфалий помер, похований у рідному селі. 
*9 травня 1881 р. у с. Білці, нині Мала Білка Лановецького р-ну, на-

родився славіст, візантолог, мистецтвознавець, професор Микола Воло-
димирович Малицький. Помер 15 січня 1938 р. у радянському ув’язненні 
в Карелії (Росія). 

12 травня 1651 р. відбувся бій між козаками та поляками поблизу 
сіл Купчинців та Денисова, зокрема біля річки Стрипи, яка була своєрід-
ною фортифікацією зі своїм природним положенням. 

У цьому бою загинуло немало поляків, а ще більше — козаків та їх 
спільників татар. 

Після великого побоїща на околиці двох невеликих сіл висипали ко-
заки могилу, яка збереглася на денисівських полях і донині. 

16 травня 1876 р. у с. Струсові, нині Теребовлянського р-ну, наро-
дився священик, педагог, доктор теології, професор Львівської греко-
католицької богословської академії Микола Йосипович Конрад. Замордо-
ваний співробітниками НКВС 26 червня 1941 р. у с. Страдчі Яворівського 
р-ну Львівської обл. 

27 червня 2001 р. Папа Іван-Павло ІІ проголосив о. Миколу Конрада 
блаженним священномучеником. 

*21 травня 1881 р. у с. Озерній, нині Зборівського р-ну, народився 
кооперативний і громадсько-політичний діяч, член ЦК УНДО, сенатор 
Польщі в 1935—1938 рр. Микола Кузьмин. Помер 27 травня 1955 р. у 
м. Клівленді (США). 

*21 травня 1891 р. у с. Токах, нині Підволочиського р-ну, народив-
ся магістр права, адвокат, хоровий диригент, громадський діяч у діаспорі 
Василь Йосипович Балешта. Помер 5 лютого 1973 р. у м. Канорі (Канада). 
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25 травня 1891 р. у с. Курівцях Зборівського р-ну народився драма-
тичний артист, співак оперети, режисер театру Микола Гнатович Бенцаль. 
Він був другим комедійним актором на західноукраїнській сцені після 
І. Рубчака. 

Помер 9 вересня 1938 р. у м. Коломиї Івано-Франківської обл.  
25 травня 1921 р. у с. Малій Березовиці, нині Збаразького р-ну, на-

родився теолог, педагог, професор, ректор Люблінського католицького 
університету в 1970—1983 рр., дійсний член Польської АН, Польської 
АМ і Папської академії в Римі Мечислав-Альберт-Марія Кромпець. По-
мер 8 травня 2008 р. у м. Любліні (Польща). 

*26 травня 1911 р. у с. Кобиловолоках, нині Теребовлянського р-ну, 
народився композитор, хоровий диригент, театральний режисер, профе-
сор, громадсько-культурний діяч у діаспорі Богдан Ковальський. Помер 
22 травня 1979 р. у м. Монреалі (Канада). 

1 червня 1881 р. у с. Староміщині, нині у складі смт Підволочиська, 
народився доктор права, адвокат, громадсько-політичний і державний 
діяч, один із лідерів УСДП Галичини, делегат УНРади ЗУНР у 1918 р., 
публіцист Лев Юліанович Ганкевич. Помер 14 грудня 1962 р. у м. Нью-
Йорку, похований у м. Савнт Бавнд Бруку (США). 

*5 червня 1886 р. у с. Денисові, нині Козівського р-ну, народився 
адвокат, доктор права, чільний діяч УСДП, делегат УНРади ЗУНР, доцент 
Львівського університету Рудольф Миколайович Скибінський. Помер 3 
квітня 1966 р. у м. Львові. 

8 червня 1946 р. у с. Серединках Тернопільського р-ну народився 
поет Степан Йосипович Мокрій (літературний псевдонім — Алич). 

Збірка його поезій «Сяйво благословенне» вийшла у світ у 1988 р., 
уже після смерті поета, який помер 13 жовтня 1984 р. 

*10 червня 1811 р. у с. Гнилицях, нині Підволочиського р-ну, наро-
дився доктор права, мислитель, соціолог, громадський діяч Іван Андрійо-
вич Федорович. Помер 2 листопада 1870 р. у с. Вікні, нині Гусятинського 
р-ну. 

10 червня 1946 р. розпочала свою роботу Підволочиська бібліотека 
для дітей. 

*15 червня 1911 р. у м-ку Мельниці, нині смт Мельниця-Подільська 
Борщівського р-ну, народився актор і режисер театру, танцюрист, хореог-
раф, громадсько-культурний діяч Антін Кривецький. Помер 30 квітня 
1997 р. у м. Вейвіллі (Австралія). 

*20 червня 1876 р. у с. Оріховці, нині Підволочиського р-ну, наро-
дився священик, літератор, редактор, видавець, дійсний член НТШ, гро-
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мадський діяч, посол сейму Польщі в 1928—1930 рр. Леонтій Теофано-
вич Куницький. Помер 25 вересня 1961 р. у м. Мостиськах на Львівщині. 

20 червня 1931 р. у с. Беневі Теребовлянського р-ну народився Тео-
дор Миронович Хмурич. У рідному селі організував хор, з яким виступав 
у с. Золотниках, а в 1950 р. — у Тернопільській філармонії. З 1965 р. 
Т. Хмурич — керівник народного самодіяльного хору «Добровляни». У 
1967 р. йому присвоєно звання «Заслужений працівник культури Украї-
ни». 

Теодор Хмурич — автор пісень «Вечір над Дністром», «Весняний 
ранок», «З Дністром прощаються лелеки», «Заліщицькі каштани», «В полі 
дуб зелений» (сл. П. Мамалиги), «Сон» (сл. О. Маковея), «Мчали верш-
ники» (сл. Б. Бастюка). 

Пісні автора виконують: народний самодіяльний хор «Добровляни», 
ансамблі пісні й танцю «Дністер» та «Хлібодари», а також хорові колек-
тиви області. 

21 червня 1881 р. у с. Джурині, нині Чортківського р-ну, народився 
релігійний діяч, історик, дійсний член НТШ Олександр-Станіслав Воло-
диславович Шпитковський. Помер 6 грудня 1969 р. у м. Львові. 

*25 червня 1881 р. у с. Скориках, нині Підволочиського р-ну, наро-
дився перекладач, видавець, діяч Української радикальної партії Онуфрій 
Дем’янович Пашук. Пропав безвісти у серпні 1914 р. під час евакуації з 
м. Львова в Австрію. 

25 червня 1896 р. у м-ку Струсові Теребовлянського р-ну в сім’ ї на-
родного вчителя народилася літературознавець Марія Дем’янівна Деркач. 

Померла 14 квітня 1972 р. у м. Львові. 
28 червня 1851 р. у с. Коржові Монастириського р-ну народився ак-

тор, режисер і драматург Кость Осипович Підвисоцький. 
Працював актором і режисером українського Театру товариства 

«Руська бесіда» у м. Львові. 
Є автором комедії «Підшиванець» (1883), драматичних переробок 

п’єс Ю. Коженьовського та В. Вольського. 
Помер К. Підвисоцький 12 червня 1904 р. у с. Медусі Галицького р-

ну на Івано-Франківщині. 
30 червня 1941 р. — 70 років із часу відновлення Української дер-

жави у м. Львові. Головою тимчасового правління українського уряду був 
обраний наш земляк Ярослав Стецько. Однак розпочати роботу не вдало-
ся, бо німецька окупаційна влада ліквідувала Українську державу й забо-
ронила діяльність її уряду; С. Бандеру, Я. Стецька та інших діячів ОУН(б) 
запроторили в концтабори. 
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*6 липня 1846 р. у м. Бучачі народився вчений-сходознавець, бібле-
їст, арабіст, археолог, доктор філософії, професор Віденського інституту 
східних мов, член Віденської АН Давид Генріх Мюллер. Помер 21 грудня 
1912 р. у м. Відні (Австрія). 

*6 липня 1921 р. у с. Мечищеві, нині Бережанського р-ну, народив-
ся педагог, хоровий диригент, різьбяр Іван Степанович Мострянський. 
Помер 16 січня 1995 р. у м. Бережанах. 

*12 липня 1561 р. польський король Сигізмунд ІІ Август видав при-
вілей Бернарду Претвичу на спадкове володіння Теребовлянським старо-
ством. 

*15 липня 1891 р. у с. Купчинцях, нині Козівського р-ну, народився 
правник, офіцер Легіону УСС, військовий радянський прокурор, суддя та 
член президії Верховного Суду УРСР Ілля Петрович Якимишин. Розстрі-
ляний органами НКВС 3 вересня 1937 р. у м. Харкові. 

*16 липня 1876 р. у с. Гнильчому, нині Підгаєцького р-ну, народив-
ся педагог, оперний і камерний співак, скрипаль, диригент Іван Іванович 
Григорович. Помер 3 квітня 1937 р. у м. Львові. 

20 липня 1921 р. у Струсові, нині Теребовлянського р-ну, у сім’ ї лі-
каря народилася громадсько-політична діячка, член ОУН, політв’язень, 
краєзнавець Ольга Родіонівна Сліпа. 

Померла 11 травня 2003 р. Похована в м-ку Струсові. 
23 липня 1936 р. у с. Іванківцях Зборівського р-ну народився істо-

рик, професор, кандидат історичних наук Богдан Дмитрович Лановик. 
Автор і співавтор більше 150 наукових праць, у т. ч. 2 індивідуаль-

них та 25 колективних монографій, підручників, посібників. 
*27 липня 1891 р. у м. Тернополі народився інженер, поручник, ко-

мандир Жидівського пробоєвого куреня УГА в 1919 р., співробітник роз-
відувального управління Штабу Червоної армії Соломон Якович Ляйм-
берґ. Розстріляний органами НКВС 9 квітня 1938 р. у м. Ленінграді (нині 
Санкт-Петербург, Росія). 

28 липня 1931 р. у Старому Місті Підгаєцького р-ну народилася 
Ольга Онуфріївна Букавин, відома на Підгаєччині поетеса та громадська 
діячка. Її статті, вірші друкувалися в місцевій пресі, газетах «Шлях пере-
моги», «Українська думка», журналах «Патріархат», «Джерело життя». 
Вона є організатором Різдвяно-великодніх виставок у музеях міст Бере-
жани й Тернопіль. 6 березня 1994 р. у м. Підгайцях у приміщенні колиш-
нього підвалу-катівні відкрила музей УПА. Допомагала у зборі матеріалів 
для краєзнавчого музею, відкритого в 2000 р. в Народному домі. 
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*31 липня 1911 р. у м. Тернополі народився польський літератор, 
перекладач Зиґмунд Лановський. Помер 30 серпня 1989 р. у м. Варшаві 
(Польща). 

*4 серпня 1921 р. у с. Старому Місті, нині Підгаєцького р-ну, наро-
дився доктор  права, журналіст, історик преси, громадський діяч у діас-
порі Роман Степанович Голіят. Помер 24 грудня 1998 р. у м. Нью-Йорку 
(США). 

*5 серпня 1886 р. у с. Гадинківцях, нині Гусятинського р-ну, наро-
дився педагог, доктор філософії, гімназійний професор, член НТШ, учас-
ник делегації УНР на переговорах у м. Бресті в 1918 р. Микола Андрійо-
вич Бабин. Розстріляний німецькими окупантами в 1942 р. у м. Львові. 

*17 серпня 1901 р. у м. Тернополі народився польський педагог, по-
ет, перекладач, доктор філософії, гімназійний професор Юліуш Фельд-
горн. Розстріляний німцями в серпні 1943 р. у м-ку Свомовіцах біля 
м. Кракова (Польща). 

18 серпня 1881 р. у м. Тернополі народився інженер, діяч сокільсь-
кого руху, командир Гуцульської сотні Легіону УСС Клим Дем’янович 
Ґутковський. Помер від ран 29 травня 1915 р. у шпиталі в м. Будапешті 
(Угорщина). 

26 серпня 1876 р. у смт Скалі-Подільській на Борщівщині, у сім’ ї 
дрібного ремісника народився український драматичний актор Василь 
Михайлович Юрчак. 

Помер 28 вересня 1914 р. у м. Теребовлі, де й похований. 
27 серпня 1856 р. у с. Нагуєвичах, нині Дрогобицького р-ну на 

Львівщині, у родині сільського коваля народився український письмен-
ник, учений, видатний культурно-громадський діяч Іван Якович Франко. 

У м. Тернополі І. Франко вперше побував у лютому 1883 р. У 
1887 р. Каменяр перебував у місті як кореспондент газети «Кур’єр львів-
ський» на крайовій етнографічній виставці. У 1894, 1895, 1897, 1902 рр. 
відвідав села Купчинці та Драгоманівка Побував поет на Гусятинщині та 
Чортківщині. 

У м. Тернополі є багато місць, пов’язаних із перебуванням та діяль-
ністю великого Каменяра. 

У будинку обласної філармонії, колишньому приміщенні Міщансь-
кого братства, 5 квітня 1905 р. письменник і громадський діяч виступав 
на селянському вічі, а в 1911 р. читав свою поему «Мойсей». На честь 
цього на будинку встановлено меморіальну дошку. Іменем поета названо 
вулицю, кінотеатр, а в 1995 р. у центрі м. Тернополя споруджено 
пам’ятник. 
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*29 серпня 1891 р. у с. Плотичі, нині Козівського р-ну, народився 
офіцер УГА, магістр права, суддя, громадський діяч Володимир Іванович 
Стеткевич. Помер 24 квітня 1974 р. у м. Нью-Йорку, похований у 
м. Савнт Бавнд Бруку (США). 

1 вересня 1871 р. у м. Тернополі відкрилася вчительська семінарія. 
*2 вересня 1491 р. — перша писемна згадка про с. Новосільці, нині 

Новосілка Шумського р-ну. 
*15 вересня 1891 р. у м. Чорткові народився правник, в’язень біль-

шовицького режиму в 1939—1945 рр., громадський діяч у діаспорі Оме-
лян Едмундович Пацлавський. Помер 23 січня 1959 р. у м. Нью-Йорку 
(США). 

16 вересня 1991 р. свою роботу в телеефірі почала студія «ТV-4». 
Це були досить буремні часи, після московського путчу, через який пер-
ша передача вийшла не 1 вересня, як планувалося, а 16. 

Телекомпанія твердо дотримується принципу «місцевого телебачен-
ня», тобто висвітлення життя регіону, нагальних проблем, різноманітних 
подій. 

Канал «ТV-4» — один із кращих серед регіональних. 
*17 вересня 1901 р. у смт Гусятині народився офіцер УГА, педагог, 

учений-історик, директор і професор Інституту червоної професури в 
м. Москві (Росія) Теодор Михайлович Дубиня (Дубина). Розстріляний 
органами НКВС 21 червня 1937 р. у м. Москві. 

*20 вересня 1441 р. писемна згадка про с. Обич, нині Шумського р-
ну. 

*25 вересня 1881 р. у с. Хлопівці, нині Гусятинського р-ну, народи-
вся громадський діяч, журналіст, діяч УСДП Омелян Миколайович Тем-
ницький. Помер 14 серпня 1918 р. у м. Одесі. 

27 вересня 1896 р. у с. Романівці Теребовлянського р-ну в селянсь-
кій родині народився український художник Тимофій Львович Бойчук. 

Брав участь у розписах Луцьких казарм у Києві (1919), тут йому на-
лежать композиції: «Оранка», «Демонстрація», «Зустріч з прапорами». 

Твори художника «Дві жінки з насінням» (1916), «Коні на пасовищі» 
(1917), «Автопортрет» (1920), «Білі яблуні» (1919—1920); ілюстрації до 
дитячої збірочки «Барвінок» (1919). 

Помер Т. Бойчук на 26 році життя в 1922 р. Похований у м. Києві. 
*28 вересня 1886 р. у м. Теребовлі народився вчений-хімік, доктор 

технічних наук, професор Львівської політехніки й політехнічного інсти-
туту в Глівіцах Вацлав Лесняньський. Помер 14 листопада 1956 р. у 
м. Глівіцах (Польща). 



 20 

Вересень 1921 р. — створено Тернопільське воєводство, з центром у 
м. Тернополі. 

*3 жовтня 1921 р. у м. Почаєві розпочався єпархіальний з’ їзд духо-
венства і мирян Волині, який заявив про необхідність українізації право-
славної церкви в Польщі; завершився 10 жовтня. 

*5 жовтня 1851 р. у с. Пеньківцях, нині Підволочиського р-ну, на-
родився вчений-математик, доктор філософії, професор Львівської полі-
техніки, її ректор у 1893—1894 рр. Плацид Збіґнєв Дзівінський. Помер 13 
липня 1936 р. у м. Львові. 

*14 жовтня 1891 р. у м. Тернополі народився офіцер полку УСС та 
УГА, письменник, діяч «Просвіти», публіцист, автор творів про націона-
льно-визвольні змагання 1914—1940 рр. Максим (Максиміліан) Володи-
мирович Брилінський. Помер 20 лютого 1968 р. у м. Мюнхені (Німеччи-
на). 

*19 жовтня 1631 р. у м-ку Вишнівці, нині смт Збаразького р-ну, на-
родився український князь, державний і політичний діяч Речі Посполитої, 
гетьман великий польний Дмитро Юрій Вишневецький. Помер 28 липня 
1682 р. у м. Любліні (Польща). 

*19 жовтня 1876 р. у м. Тернополі народився адвокат, доктор права, 
громадсько-політичний діяч, делегат УНРади ЗУНР Володимир Вікторо-
вич Загайкевич. Помер 7 червня 1949 р. у м. Міттенвальді (Німеччина). 

*21 жовтня 1866 р. у с. Доброводах, нині Збаразького р-ну, народи-
вся адвокат, доктор права, голова Української радикальної партії в 1910—
1919 рр., делегат УНРади ЗУНР Микола Гнатович Лагодинський. Помер 
12 травня 1919 р. у м-ку Делятині, нині смт на Івано-Франківщині. 

22 жовтня 1911 р. у с. Мозолівці, нині Підгаєцького р-ну, народився 
адвокат, доктор права, громадський діяч у діаспорі Семен-Ярослав Кінд-
ратович Кальба. Помер 28 серпня 1996 р. у м. Торонто (Канада). 

*23 жовтня 1811 р. у м. Заліщиках народився доктор права, профе-
сор Терезіанської академії у м. Відні, професор і ректор Віденського уні-
верситету, австрійський політичний діяч Леопольд фон Нойманн. Помер 
7 грудня 1888 р. у м. Бозен-Ґріс (Австрія). 

*24 жовтня 1871 р. у м. Збаражі народився педагог, доктор філосо-
фії, гімназійний професор, громадсько-освітній діяч Андрій Степанович 
Крохмалюк. Помер 24 липня 1943 р. у м. Львові.  

24 жовтня 1901 р. у с. Денисові Козівського р-ну народився україн-
ський письменник, летун УГА, видатний культурно-громадський діяч 
Михайло Федорович Шарик. 

З-під пера М. Шарика вийшов роман у трьох томах «Діти війни», ав-
тобіографічний роман «З віддалі 50 літ», численні вірші. 
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Помер М. Шарик 22 жовтня 1979 р. у м. Сент-Кетеринс (Канада). 
*24 жовтня 1921 р. військовий підрозділ Подільської групи пере-

йшов р. Збруч на Східну Україну біля с. Кудринців на Борщівщині; поча-
вся Другий Зимовий похід Армії УНР, який завершився 29 листопада. 

*26 жовтня 1901 р. у м. Тернополі народився математик, доктор фі-
лософії, професор Львівського університету Герман Філіп Ауербах. Заги-
нув 17 серпня 1942 р. у концтаборі в м. Белзці (Польща).  

*26 жовтня 1926 р. у с. Конюхах, нині Козівського р-ну, народився 
член ОУН, довголітній в’язень радянських таборів, учасник правозахис-
ного руху в Україні в 1960—1980-х рр.. Петро Степанович Саранчук. 
Помер 10 вересня 2008 р. у м. Миколаєві; похований у родинному селі. 

*1 листопада 1921 р. у м. Збаражі народилася польська письменни-
ця, літературознавець, драматург єврейського походження Іда Фінк. 

*2 листопада 1861 р. у с. Горожанці Великій на Львівщині народив-
ся священик, довголітній парох у с. Босир на Чортківщині, громадсько-
освітній і кооперативний діяч, делегат УНРади ЗУНР від Гусятинського 
повіту Северин Петрович Матковський. Помер 13 серпня 1935 р. у 
м. Тернополі. 

*2 листопада 1891 р. у с. Будилові, нині Козівського р-ну, народив-
ся офіцер УГА, педагог, класичний філолог, гімназійний професор, гро-
мадсько-просвітній діяч Роман Чубатий. Помер 12 січня 1979 р. у м. Нью-
Йорку, похований у м. Савнт Бавнд Бруку (США). 

3 листопада 1836 р. у с. Божикові, нині Бережанського р-ну, наро-
дився священик, мовознавець, доктор філософії, гімназійний професор 
Михайло Андрійович Осадца. Помер 10 квітня 1865 р. у м. Львові. 

5 листопада 1941 р. у с. Литвинові Підгаєцького р-ну в селянській 
сім’ ї народився вчений-географ, кандидат географічних наук, доцент 
Богдан Іванович Заставецький. 

Перший редактор всеукраїнського часопису «Історія української гео-
графії» (1990). 

Автор понад 150 наукових праць, підручників, посібників, атласів: 
«Соціально-економічна географія України», «Географія населення Украї-
ни», «Географія Тернопільської області»; нарисів-буклетів: «Пам’ятники 
Кобзареві на Тернопільщині» та «Пам’ятники Іванові Франку на Тернопі-
льщині». Ініціатор й організатор всеукраїнських конференцій з історії 
української географії та картографії, краєзнавства. 

Помер Б. Заставецький 30 вересня 2000 р. Похований у м. Тернополі. 
*6 листопада 1811 р. у м. Підгайцях народився польський літератор, 

публіцист, перекладач Леонард Реттель. Помер 21 березня 1885 р. у 
м. Парижі (Франція). 
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*7 листопада 1931 р. у м-ку, нині смт Підволочиськ, народився по-
ет, перекладач, бібліофіл Михайло Хаїмович Ладман. Помер 17 жовтня 
1997 р. у м. Хайфі (Ізраїль). 

10 листопада 1911 р. у м-ку Великі Бірки, нині смт Тернопільського 
р-ну, народився вчений-діалектолог, професор, академік Польської АН 
Кароль Дейна. Помер 15 квітня 2004 р. у м. Лодзі (Польща). 

*16 листопада 1901 р. у м-ку, нині смт Підволочиськ, народився 
польський актор, режисер, театральний діяч Едмунд Крон. Помер 18 жов-
тня 1976 р. у м. Варшаві (Польща). 

*16 листопада 1911 р. у м. Бережанах народився вчений-математик, 
логік, професор Едвард Кофлєр. Помер 22 квітня 2007 р. у м. Цюріху 
(Швейцарія). 

*17 листопада 1901 р. у м-ку Будзанові, нині с. Буданів Теребовлян-
ського р-ну, народився американський актор, режисер і продюсер Лі 
Страсберґ. Помер 17 лютого 1992 р. у м. Нью-Йорку (США). 

20 листопада 1886 р. у с. Бедриківцях, нині Заліщицького р-ну, на-
родився один з організаторів Листопадового чину у м. Львові, сотник 
УГА, співзасновник УВО, адвокат, доктор права, діяч УСДП Іван Діоні-
сійович Рудницький. Помер 3 березня 1951 р. у м. Ґестері (Німеччина). 

22 листопада 1886 р. у с. Суходолі Гусятинського р-ну народився 
географ, етнограф Михайло Лукич Ломацький. 

Помер 24 жовтня 1968 р., похований на українському цвинтарі в 
м. Мюнхені. 

*23 листопада 1931 р. у с. Августівці, нині Козівського р-ну, наро-
дився доктор економічних наук, професор, громадський діяч, народний 
депутат України в 1990—1994 рр. Михайло Андрійович Швайка.  

*23 листопада 1956 р. у с. Кордишеві Шумського р-ну народилася 
педагог, доктор філософських наук, професор Київського національного 
університету внутрішніх справ, поетка Марія Григорівна Братасюк (Па-
тей). 

Восени 1946 р. — виселення жителів с. Антонівців, нині Шумського 
р-ну. 177 родин вивезли в села Розділ та Привітне Запорізької обл., інші 
жителі села були розселені на Шумщині та Лановеччині. 

Антонівці офіційно відновлено 29 квітня 1990 р. Відкрито меморіа-
льний комплекс-музей «Табір УПА» (1992), є повстанський цвинтар. 

*1 грудня 1921 р. у с. Чорнокінецькій Волі, нині Чортківського р-ну, 
народився польський письменник, драматург, театральний діяч Анджей 
Виджинський. Помер 13 липня 1992 р. у м. Варшаві (Польща). 

2 грудня 1951 р. у с. Суходолі Гусятинського р-ну народився украї-
нський поет-пісняр Степан Петрович Галябарда. 
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*10 грудня 1931 р. у с. Солоному, нині Заліщицького р-ну, народив-
ся учасник національно-визвольної боротьби, багатолітній в’язень радян-
ських таборів, правозахисник, художник, музикант Григорій Андрійович 
Герчак. 

*13 грудня 1936 р. у м. Чорткові створено українське краєзнавчо-
музейне товариство. 

17 грудня 1896 р. у с. Струсові, нині Теребовлянського р-ну, наро-
дився священик, громадсько-освітній діяч Микола Теодорович Цегельсь-
кий. Помер 15 травня 1951 р. у радянському концтаборі в Мордовії (Ро-
сія); проголошений 27 червня 2001 р. блаженним священномучеником. 

19 грудня 1961 р. було запалено печі «Бережанського склозаводу», а 
вже в січні наступного року було виготовлено першу продукцію. З 1993 р. 
склозавод відкрите акціонерне товариство ВАТ «Бережанський склоза-
вод». 

*22 грудня 1886 р. у с. Гниличках, нині Підволочиського р-ну, на-
родився адвокат, доктор права, комісар Збаразького повіту в період 
ЗУНР, громадський діяч Данило Михайлович Сеник. Загинув у 1943 р. у 
радянському ув’язненні на Уралі (Росія). 

25 грудня 1936 р. у с. Хлівчанах Сокальського р-ну Львівської обл. 
народився журналіст, поет, краєзнавець, літературознавець Петро Ми-
хайлович Бубній. 

*25 грудня 1951 р. у м. Тернополі почалося дводенне закрите засі-
дання військового трибуналу військ МДБ у Тернопільській обл., на якому 
було засуджено на тривалі терміни ув’язнення 5 членів націоналістичної 
організації «Спілка української молоді» у с. Кошляках Підволочиського 
р-ну. 

*26 грудня 1851 р. у м. Копичинцях, нині Гусятинського р-ну, наро-
дився історик, доктор церковного права, професор, літератор Тадеуш 
Ґромніцький. Помер 17 грудня 1939 р. у м. Кракові (Польща). 

1601 р. — Магдебурзьке право отримало м-ко Золотий Потік, нині 
Бучацького р-ну. 

1806 р. — при Кременецькій гімназії засновано ботанічний сад. Фу-
ндатором його став ірландський учений-ботанік Діонісій Міклер. 

Площа саду на той час становила 4,5 гектара. 
Д. Міклером було зібрано понад 1666 екзотичних і більш як 600 міс-

цевих рослин. 
У 1809 р. директором ботанічного саду став доктор медицини і бо-

таніки, австрієць В. Бессер. Його стараннями сад набув надзвичайного 
розвитку. Його площа розширилася до 20 гектарів, збільшилися оранже-
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реї, парки. Кількість видів культивованих рослин зросла до 12 тисяч, а 
сад став одним із кращих і відомим далеко за кордоном. 

Після багатолітнього занепаду, у 1990 р. з виданням Постанови Ка-
бінету Міністрів України, ботанічний сад юридично відновлюється. 

1946 р. — почала працювати Кременецька міська бібліотека 
ім. Ю. Словацького. 

1966 р. — у м. Тернополі було відкрито відділення фінансово-
економічного факультету Київського інституту народного господарства. 

З січня 1971 р. — це окремий ТФЕУ. Його перший ректор — Леонід 
Олексійович Каніщенко. 

У серпні 1994 р. на базі ТІНГ створено ТАНГ. 
У статусі Національного університету даний вищий навчальний за-

клад діє з 30 березня 2005 р. 
1991 р. — вийшов перший номер журналу «Тернопіль». 
1991 р. — відновлено Підгаєцький р-н. 
1991 р. — редакція журналу «Тернопіль» заснувала Всеукраїнську 

літературно-мистецьку та громадсько-політичну премію імені братів Бог-
дана і Левка Лепких. 

1996 р. — було засновано приватне видавництво «Підручники і по-
сібники». Видає навчально-методичну літературу для шкіл. Належить до 
п’яти провідних видавництв України; учасник міжнародних книжкових 
виставок. У 2007 р. в м. Тернополі відкрито універсальну книгарню вида-
вництва — «Ярослав Мудрий». 

Засновники видавництва — Я. Гринчишин і Я. Гап’юк. 
1996 р. — почало функціонувати видавництво «Джура». Видає ху-

дожню, наукову, краєзнавчу, перекладну та дитячу літературу; книги про 
національно-визвольні змагання на Тернопільщині. 

Діє літературно-мистецький магазин-салон «Джура», де продають і 
пропагують україномовні видання й українське мистецтво, проводять 
творчі зустрічі з авторами та репрезентації книг. 

Директор видавництва  — В. Ванчура. 
2001 р. — засновано камерний оркестр Тернопільської обласної фі-

лармонії. Художній керівник та диригент оркестру, випускник Львівської 
музичної академії ім. М. Лисенка (консерваторія) — Сергій Черняк. 

Склад — 16 виконавців. 
У програмі — твори Й.-С. Баха, А. Вівальді, В.-А. Моцарта, 

М. Скорика, З. Фібіха, П. Чайковського та ін.  
 
_________________ 
* Подав П. З. Гуцал 
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2 СІЧНЯ 

70 років від дня народження Оксани Павлівни Сенатович 
(2.01.1941—31.03.1997) — поетеси, перекладача, редактора 

Народилася 2 січня 1941 р. в Бережанах Тернопільської області, у 
родині сільських учителів. Писати почала ще у шкільні роки. У 1957 р. в 
колективному збірнику «Яблуневий цвіт» були вміщені її поезії. 

У 1962 р. закінчила механіко-технологічний факультет Львівського 
політехнічного інституту. При інституті діяла літературна студія, яку відві-
дувала Оксана. Керував студією Микола Петренко, товариш Володимира 
Лучука. Одного разу на чергове засідання літстудійців завітав і сам 
В. Лучук та познайомився з цікавою дівчиною із полум’яною душею, яка 
згодом стала його дружиною. 

Відтоді проживала у Львові. Працювала інженером на заводі, у науко-
во-дослідному інституті легкої промисловості, була на профспілковій роботі 
в Будинку технічної творчості молоді та юнацтва, за що була нагородже-
на медаллю імені А. Макаренка. У 1993—1997 рр. — головний редактор 
часопису «Діти Марії». 

Та найголовнішою справою у житті стала для неї художня творчість. 
У 1968 р. вийшла друком перша поетична книжка Оксани Сенатович — 
«Стебло». А потім були «Діапазон весни», «Голубий голос», «Чоловік з тро-
яндою». 

Заслужену популярність Оксана Сенатович здобула саме як дитяча 
письменниця. Перший її вірш для дітей «Дорога» був надрукований у «Ба-
рвінку» ще в 1969 р. й відразу полюбився широкій аудиторії. Він обійшов 
усі збірки, читанки, перекладався різними мовами. Згодом письменниця 
видала поетичні збірки «Червоні лелеки», «Вісім сотень колобків», «Вчить-
ся вересень читати», «Сніговик», «Живемо в одному домі», «Шпаки на 
колесах», «Соловейку, тьох-мажор!». 

Член Спілки письменників України з 1976 р. 
З великим зацікавленням було сприйнято її повість «Не виростуть 

хлопці без дощу» та чимало інших прозових творів. У 1992 р. вона стала 
першим лауреатом премії ім. Олени Пчілки, а 1995 р. — Тернопільської 
обласної премії імені Іванни Блажкевич. 

Оксана Сенатович перекладала для дітей зі слов’янських мов. На-
приклад, книжку сербського поета Й. Йовановича-Змая «Малий веле-
тень». Її власні твори теж перекладено багатьма іноземними мовами. 

Двоє синів Оксани Павлівни — Тарас та Іван — нині також займають-
ся літературною творчістю. 
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Померла Оксана Сенатович 31 березня 1997 р. Похована на Личаківсь-
кому цвинтарі. 

М. Більчук 
Література 

Сенатович, О. П. Діапазон весни : поезія / О. П. Сенатович. — Л. : 
Каменяр, 1979. — 79 с. 

Сенатович, О. Обличчям до голуба : вірші та поеми / 
О. Сенатович. — К. : Дніпро, 1990. — 230 с. 

*** 
Сенатович, О. Дві Ольги — Бережанки : [Ольга Коссакова та Ольга 

Сенатовичева] / О. Сенатович // Тернопіль. — 1993. — № 4. — С. 66—
68. — (Епістолярні сюжети). 

Сенатович, О. Коли до класу на урок ; Любомудри ; Завалівські ва-
ли : [поезії] / О. Сенатович ; подав В. Чистух // Вільне життя. — 2008. — 
19 верес. — С. 6. 

Сенатович, О. Міста України : вірші / О. Сенатович // Львівщина’96 : 
регіон. річник. — Т., 1996. — С. 300—301. 

Сенатович, О. У краєзнавчому музеї ; Азбука для Левка : [вірші] / 
О. Сенатович // Вільне життя. — 2008. — 15 серп. — С. 6. 

Сенатович, О. Українська віршована азбука — 1 : [вірші] / 
О. Сенатович // Вільне життя. — 2008. — 8 серп. — С. 6. 

*** 
Більчук, М. Сенатович Оксана (1941—1997) / М. Більчук // Україн-

ські та зарубіжні письменники : розповідь про життя і творчість / 
М. Більчук. — Т., 2006. — С. 143—144. 

Качурівський, Р. Зберігатиму грудку землі з Поділля : Жива душа 
поезії Оксани Сенатович / Р. Качурівський // Вітражі : «Храм книги — 
2» : друге вид. з історії Музею книги. — Бережани, 1999. — С. 163—164. 

Одинцова, Г. Сенатович Оксана (1941—1997) / Г. Одинцова // 120 
розповідей про письменників / Г. Одинцова, Я. Кодлюк. — К., 2006. — 
С. 124—125. 
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*** 
Мельничук, Б. Сенатович Оксана Павлівна (2.01.1941, 
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Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2001 
рік. [Вип. 11] : бібліогр. список  / уклад. М. В. Друневич. — Т. : Астон, 
2000. — 100 с. 

С. 8—9: про О. Сенатович. 

24 СІЧНЯ 

70 років від дня народження Юрія Володимировича Покальчука 
 (24.01.1941—10.09.2008) — літературознавця, письменника,  

перекладача, науковця  
Народився 24 січня 1941 р. у м. Кременці (нині Тернопільська об-

ласть). Дитинство та юність провів у м. Луцьку, де закінчив педагогічний 
інститут. Навчався в Ленінградському університеті. 

Юрій Покальчук — кандидат філологічних наук, до Національної 
спілки письменників України вступив у 1976 р., з 1994 по 1998 рр. — 
голова іноземного відділення спілки. У 1997—2000 рр. — президент Асо-
ціації українських письменників. 

Юрій Покальчук — автор 17 книжок («Хто ти?», 1976; «І зараз, і зав-
жди», 1980; «Кава з Матагальпи», 1985; «Шабля і стріла», 1990; «Химе-
ра», 1992; «Те, що насподі», 1998; «Двері в...», 1999; «Інший бік місяця», 
2000; «Таксі блюз», 2003; «Заборонені ігри», 2005; «Кама Сутра», 2007 та 
ін.), має більш як 600 публікацій у періодиці. Перекладач творів 
Е. Гемінгвея, Х. Л. Борхеса, Х. Кортасара, Ж. Амаду, Маріо Варгаса Льо-
си, Р. Кіплінга, А. Рембо. Володів одинадцятьма іноземними мовами, 
вільно — польською, англійською, іспанською та французькою. Читав 
лекції в Англії, США, Канаді, Аргентині, Бразилії, Португалії, Іспанії, 
Польщі, Росії. 

Твори автора перекладалися англійською, іспанською, німецькою, 
польською, угорською, литовською, казахською та вірменською мовами. 

Ю. Покальчук охоче співпрацював із провідними українськими му-
зичними гуртами («Мертвий півень», «Вогні великого міста» та ін.) як 
автор та виконавець, створив декілька яскравих музично-літературних 
композицій, які мали чималу популярність і неабиякий розголос у пресі. 

Значна частина життя Юрія Володимировича була пов’язана з теле-
баченням. Він працював на телеканалі «1 + 1», був у 2000—2002 рр. чле-
ном Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, а остан-
нім часом — головою Громадської ради при Національній раді. 

Багато років опікувався підлітковими колоніями, разом із режисером 
Максимом Сурковим створив документальний фільм про Прилуцьку під-
літкову колонію «Зона особливої уваги», котрий демонструвався на теле-
каналі «1 + 1» і вразив громадськість своєю щирістю. 
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Юрій Покальчук умів бути цікавим людям і цікавитися людьми. Він 
знав усю Україну, а Україна добре знала його. 

Помер Ю. Покальчук 10 вересня 2008 р. Похований на Байковому 
цвинтарі. 
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СІЧЕНЬ 

20 років із початку роботи відділу краєзнавчої літератури  
та бібліографії Тернопільської обласної універсальної наукової 

бібліотеки  (1991) 
Відділ краєзнавчої літератури та бібліографії створено в рік прого-

лошення незалежності України, у січні 1991 року, шляхом відокремлення 
його від інформаційно-бібліографічного відділу. Даний підрозділ напов-
нив новим змістом бібліотечне краєзнавство області. 

Починався відділ з 200 одиниць краєзнавчого фонду, 2 назв обласної 
та 16 назв районної преси. Працювало тут троє спеціалістів. 

Основним завданням підрозділу було сприяння соціальному, еконо-
мічному й культурному розвитку краю, охороні та ефективному викорис-
танню його природних багатств, вихованню патріотизму, розвитку твор-
чих здібностей особистості на основі місцевих традицій, звичаїв, обрядів. 

Фахівці активно працювали над комплектуванням фонду відділу, 
основою якого став обласний безкоштовний примірник. Завдяки зв’язкам 
із різними фундаціями, закордонними спілками в зібранні вітчизняних 
видань чільне місце зайняла діаспорна література, яка почала надходити з 
1992 року. 

Цікавими для читачів стали історико-мемуарні збірники: «Бучаччи-
на», «Зборівщина», «Підгаєцька земля», «Теребовлянська земля», «Чорт-
ківщина», двотомне видання «Стара Волинь і Волинське Полісся», три 
томи «Шляхів Золотого Поділля», книги: «Давній Тернопіль» 
Б. Остап’юка, «Українці в світі» П. Кардаша, «Свята Почаївська Лавра» 
І. Огієнка, «Невидимі стигмати» М. Рудницької, праці митрополита 
А. Шептицького, прижиттєві твори Уласа Самчука з його автографами, 
Юліана Опільського, спогади про Леся Курбаса, Якова Гніздовського, 
Олександра Мишугу, Йосипа Гірняка, видання «Літопис УПА», «Альма-
нах українського життя в Австралії» та багато інших. 

Нині в підрозділі зосереджено майже 10 тисяч одиниць фонду різної 
тематики. Користувач тут може знайти видання про історію та сьогоден-
ня області, флору й фауну нашого краю, ландшафт, геологічні та істори-
ко-архітектурні пам’ятки, відомі релігійні святині, людей благодатної 
землі Тернопільської, яка стала колискою тисячам нашим всесвітньо ві-
домим землякам. Є багато книг з автографами, дарчими надписами.  

З великою вдячністю працівники відділу прийняли колекцію літера-
тури з приватної бібліотеки відомого краєзнавця, театрознавця, багаторі-
чного читача П. К. Медведика, яку в 2006 році передали його рідні. Зі-
брання нараховує 556 книг. Видання дарують й інші наші читачі. 

 31 

Постійно здійснюється поповнення Зведеного краєзнавчого каталогу 
(ЗвКК), який започатковано в 1946 році. Він є головною частиною крає-
знавчого довідково-бібліографічного апарату бібліотеки. 

Відділ краєзнавчої літератури та бібліографії популярний серед ко-
ристувачів ТОУНБ. Репрезентації видань за участю їх авторів, упорядни-
ків давно отримали свою аудиторію. Варто згадати свята книг «Зарваниця 
у духовному і художньому слові, спогадах і переказах» (укладачі — 
М. Сагайдак та П. Бубній), «Євшан-зілля» (укладач — П. Медведик), 
роману-трилогії «Хрест над колискою» І. Гермаківського, «Міська гера-
льдика Тернопільщини» О. Клименка й Б. Хаварівського, «Вишнівець та 
князі Корибути-Вишневецькі» Л. Шиян. Організовуються зустрічі з дія-
чами культури та мистецтва, науковцями, місцевими видавцями, видав-
ництвами: «Підручники і посібники», «Джура», «Навчальна книга — 
Богдан». 

Увійшло в традицію проведення переглядів краєзнавчої літератури 
на урочистих академіях, науково-практичних конференціях, присвячених 
ювілеям видатних людей, визначним подіям краю. А постійно діючий 
календар «Час. Книга. Ми» має протягом року понад 20 випусків, при-
урочених до знаменних і пам’ятних дат, та користується успіхом у чита-
чів. 

Важливою ділянкою роботи відділу є видавнича справа, яка спрямо-
вана на розкриття невідомих або раніше замовчуваних сторінок історії 
краю. За роки діяльності підрозділу підготовлено понад сімдесят бібліо-
графічних видань великих і малих форм, різноманітних за змістом і ти-
пом. 

Щороку видається універсальний бібліографічний покажчик «Літе-
ратура про Тернопільську область за ... рік», який започатковано ще в 
1967 році. Доповнює його щорічний бібліографічний покажчик рекомен-
даційного характеру «Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопі-
льщини на ... рік», який користується популярністю серед науковців та 
різних верств населення. Перше видання посібника підготовлено також у 
1967 році. Деякий час він не друкувався, а починаючи з 1991 року, вихо-
дить щорічно. У 2009 році побачив світ двадцятий, ювілейний, випуск. 
Мета цього покажчика — надати всім, хто небайдужий до історії краю, 
його сьогодення довідковий матеріал про важливі події в історії області, 
ювілеї уродженців нашої місцевості та видатних діячів, які життям і дія-
льністю пов’язані з Тернопільщиною. 

Значне місце в бібліографічному доробку займають праці про відо-
мих краян, це, зокрема, бібліографічні покажчики: «Олександр Неприць-
кий-Грановський (1887—1976)», «Павло Думка», «Михайло Паращук», 
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«Соломія Крушельницька», «Остап Черемшинський», «Гаврило Черни-
хівський», «Петро Медведик». 

Удалою спробою творчої співпраці працівників відділу з музеєм 
Б. Лепкого, що в Бережанах, є бібліографічний покажчик «Богдан Силь-
вестрович Лепкий (1872—1941)», приурочений до 125-річчя від дня на-
родження нашого видатного земляка, незаслужено забутого в Україні 
поета, прозаїка, перекладача. Спільно з Тернопільською єпархією УГКЦ 
видано посібник «Я з Вами по всі дні і до кінця віку», присвячений Патрі-
архові Й. Сліпому.  

Окремим рядком хочеться згадати спільну бібліографію з Бережан-
ським музеєм книги «Кузня національного духу», приурочену до 200-
ліття Бережанської гімназії. 

У добу відродження України посилився інтерес до народознавства. 
Щоб донести до читачів краще з його надбань, спільно з Державним архі-
вом Тернопільської області видано бібліографічний покажчик «Тернопі-
льщина в народознавчих пам’ятках» серії «Корінь і крона». У запропоно-
ваних 17 розділах цієї праці представлено вітчизняну та діаспорну літера-
туру про кращі традиції Тернопілля, окремі родини й багатьох народозна-
вців, звичаї, фольклор тощо. 

Унаслідок тривалої пошукової спільної діяльності працівників на-
шого відділу, Державного архіву Тернопільської області, обласного літе-
ратурно-меморіального музею Юліуша Словацького, Тернопільського 
обласного краєзнавчого музею, бібліотеки Тернопільського національно-
го педагогічного університету ім. В. Гнатюка, Кременецької міської біб-
ліотеки ім. Ю. Словацького побачило світ друге, доповнене видання біб-
ліографічного покажчика «Юліуш Словацький (4.09.1809—3.04.1849)», 
присвячене 200-річчю від дня народження поета. 

Особливої уваги заслуговує співпраця спеціалістів відділу з краєзна-
вцем, фольклористом П. Медведиком. Завдяки їй у 1997 році започатко-
вано серію бібліографічних посібників «Тернопільщина мистецька». У 
2002 році вийшло перше видання — «Театральна Тернопільщина», а в 
2008 році — друге — «Музична Тернопільщина». 

Отримала схвалення користувачів бібліотечна серія «Родом з Украї-
ни», зокрема бібліографічні покажчики: «Ігор Ґерета. «Велет віри, духу і 
любові», присвячений 70-річчю від дня народження нашого славного 
краянина, відомого археолога, історика, мистецтвознавця, політика, та 
«Шмуель Йосеф Агнон: нобелівський лауреат із Тернопільщини».  

Заслуговують уваги тематичні посібники: «Репресовані письменни-
ки Тернопільщини», «Козацтво і Тернопільщина» та інші. 
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У портфелі відділу знаходяться ще кілька підготовлених до друку 
вагомих бібліографічних матеріалів із питань літератури, мистецтва, нау-
ки області. 

Для популяризації підрозділу та залучення нового користувача сис-
тематично подається інформація на місцеве радіо й телебачення. Біль-
шість читачів відділу — молодь (студенти навчальних закладів міста), 
представники державних структур, службовці, науковці. У літній період 
постійними користувачами стають аспіранти й наукові працівники із су-
сідніх областей, які цікавляться старими виданнями книг і періодики, 
працями місцевих науковців. Відвідують наш відділ люди з далекого й 
близького зарубіжжя: Польщі, Канади, США, Німеччини, Росії. 

Поряд із традиційними бібліотека розвиває й новітні технології на-
дання краєзнавчої інформації. 

У 2006 році працівниками підрозділу зроблено перший крок до ав-
томатизованого обслуговування користувачів — започатковано Електро-
нний краєзнавчий каталог. 

З 2007 року відділ краєзнавчої літератури та бібліографії бере участь 
у проекті «Консорціум «Історична Волинь», ініціатором створення та 
керівником якого є Рівненська державна обласна бібліотека.  

 «Історична Волинь» є зведеною базою даних бібліографічних запи-
сів документів, що формується бібліотеками-учасницями. Читачі книго-
збірень-партнерів проекту мають можливість скористатися як електро-
нним каталогом, так й електронною бібліотекою «Історична Волинь», які 
представлено в мережі Інтернет.  

У рамках проекту проводяться конференції, укладаються бібліогра-
фічні покажчики. 

Вагомим досягненням працівників відділу є створення Електронної 
бібліотеки краєзнавчих видань Тернопільської області — корпоративного 
проекту повнотекстових електронних краєзнавчих документів із вільним 
доступом для користувачів у мережі Інтернет. 

Для популяризації підрозділу, кращого задоволення запитів корис-
тувачів застосовуються інформаційні ресурси бібліотеки. На її сайті 
(www.library.te.ua) у розділі «Регіон», розміщено краєзнавчий матеріал, 
підготовлений фахівцями відділу.  

Увійшло в практику роботи й оформлення книжкових і віртуальних 
виставок до визначних подій, ювілейних дат відомих особистостей краю, 
зокрема: «Т. Г. Шевченко і Тернопільщина», «Розкрилля слова» (до 25-
річчя створення Тернопільської обласної організації Національної спілки 
письменників України) тощо. 
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У 2006 році, до п’ятнадцятої річниці від дня створення відділу крає-
знавчої літератури та бібліографії, спеціалістів нагороджено подякою 
начальника управління культури Тернопільської обласної державної ад-
міністрації за вагомий внесок у розвиток краєзнавчої бібліографії. 

Цікавою історією та неповторною красою оповитий наш край — 
Тернопільська область, яка відзначила 70-річчя з часу заснування. Бібліо-
тека теж відсвяткувала свій ювілей. І ці події є своєрідним імпульсом до 
впровадження нових проектів у роботу відділу. 
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8 ЛЮТОГО 
50 років від дня народження В’ячеслава Миколайовича Жили 

(8.02.1961) — драматичного актора, режисера 
Народився 8 лютого 1961 р. у Києві. Закінчив 1985 р. акторський 

факультет по класу лауреата Шевченківської премії А. Решетнікова, а 
1998 р. — режисерський факультет по класу лауреата Державної премії 
ім. Т. Шевченка С. Данченка й заслуженого діяча мистецтв України 
Р. Коломійця в Київському театральному інституті ім. І. Карпенка-
Карого. 

Працює з 1988 р. актором, з 1994 р. — режисером Тернопільського 
обласного українського драматичного театру ім. Т. Шевченка. 

Поставив вистави: «Екскоріал» М. Гельдерода, «Калігула» Камю, 
«Снігова королева» Шварца, «Старомодна комедія» О. Арбузова, «Недо-
умкуватий Журден» М. Булгакова, «Ніч на полонині» Олександра Олеся, 
«Ніч перед Різдвом» за М. Гоголем, «Ромул Великий» Дюренмата, «Од-
руження» і «Ревізор» М. Гоголя та ін. 

Вистави В. Жили було представлено на міжнародному фестивалі 
«Брю-ха-ха» (м. Ліверпуль, Англія), серед них «Гуляння» за Славоміром 
Мрожеком була визнана Перлиною фестивалю (1994). 

З 1994 р. В. Жила — художній керівник акторського курсу Терно-
пільського музучилища ім. С. Крушельницької та викладає майстерність 
актора. Захоплюється комедійним жанром. 

У 2009 р. режисерові-постановнику Тернопільського академічного 
обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка 
В’ячеславу Жилі присвоєно звання «Заслужений діяч мистецтв України». 

Література 
Жила, В. В’ячеслав Жила: «Моя родина — театр, а друзів у мене 

дуже багато» : [розмова з реж.-постановником облдрамтеатру 
ім. Т. Г. Шевченка В. Жилою] // Досьє-02. — 2004. — № 7 (квіт.). — 
С. 11 : фотогр.  

Жила, В. Коли мистецтво зачіпає душу — тоді лиш маю право на 
життя : [розмова з реж.-постановником вистави «Орфей спускається в 
пекло» В. Жилою] / вела В. Собуцька // Соломія. — 2005. — № 1 (лют. — 
берез.). 

Жила, В. «Мою першу роботу назвали «перлиною» у Ліверпулі…» : 
[розмова з терноп. реж. В. Жилою] / вела І. Белякова // Ria плюс. — 
2004. — 12 трав. — С. 16 : фотогр. 
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Жила, В. Протест проти окраденої долі : [розмова з реж. облдрамте-
атру В. Жилою] / вела В. Собуцька // Свобода. — 2005. — 26 лют. — 
С. 8 : фотогр. — (З режисером тет-а-тет). 

Жила, В. «Роблю все на користь людям» : бесіда з реж. Терноп. обл-
драмтеатру В’ячеславом Жилою / провела Л. Заморська // 20 хвилин. — 
2008. — 26 черв. — С. 8—9 : фотоколаж. — (Альбом). 

Жила, В. Усіх нас вабить дивне дійство, яке назвали лицедійством : 
[розмова з реж. Терноп. академ. обл. драм. театру В. Жилою] / вела 
В. Собуцька // Свобода. — 2002. — 26 жовт. — С. 6 : фотогр. — (З режи-
сером тет-а-тет). 

*** 
Зорепад нагород : до 70-річчя області : [присвоєно почесне звання 

«Засл. діяч мистецтв України» Жилі В. — реж.-постановнику Терноп. 
академ. обл. укр. драм. театру ім. Т. Шевченка] // Вільне життя. — 
2009. — 18 груд. — С. 2. 

*** 
Собуцька, В. Чотири режисери — чотири світи / В. Собуцька // Са-

довська, Г. Два пера — одна любов / Г. Садовська, В. Собуцька. — Т., 
2007. — С. 147—149. — Зі змісту: В. Жила: «У поляків є чому повчити-
ся». — С. 148. 

Те ж // Свобода. — 2005. — 2 лип. — С. 6. 
*** 

Весна, Х. Жила В’ячеслав Миколайович (8.02.1961, м. Київ) — ре-
жисер театру, актор / Х. Весна // Тернопільський енциклопедичний слов-
ник. — Т., 2004. — Т. 1 : А — Й. — С. 576 : фотогр. 

*** 
Театральна Тернопільщина : бібліогр. покажч. / уклад.: П. К. Медве-

дик, В. Я. Миськів, Н. К. Іванко ; авт. передм. П. К. Медведик. — Т. : 
Підручники і посібники, 2001. — 264 с. 

С. 135: про В. Жилу. 

9 ЛЮТОГО 
150 років від дня народження о. Ксенофонта Сосенка  

(9.02.1861—9.04.1941) — етнографа, ентолога, літератора, 
 громадського діяча, священика УГКЦ 

Народився 9 лютого 1861 р. в селі Межигірці біля Галича в родині 
священика. 

Після гімназії здобув теологічну освіту у Львівському університеті. 
Мав і медичну освіту. Довгі роки працював священиком у Конюхах 
(1901—1941 рр.), де він настирливо досліджував роботу в галузі етногра-
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фії, історії, фольклористики та народної медицини, збирав пісні різних 
жанрів і лікував селян засобами народної медицини. 

Ксенофонт Сосенко був вельми гуманною і культурною людиною, 
брав активну участь у читальному і кооперативному житті на Бережан-
щині. У 1905 р. був обраний головою «Просвіти» в Конюхах. У 1907 р. з 
його ініціативи у селі було створено товариство «Сокіл», але в 1910 р. 
його реорганізовано на «Січ». У читальні ставились численні п’єси. 

К. Сосенко був у теплих взаєминах з В. Гнатюком, М. Муравою, 
А. Чайковським. Листи академіку В. Гнатюку зберігаються у рукописних 
фондах Львівської бібліотеки НАН України. 

К. Сосенко — автор багатьох етнографічних досліджень: «Про дже-
рело українського релігійного світогляду», «Культурно-історична постать 
святого Різдва і Щедрого Вечора», «Про містику гагілок», а також ціка-
вих праць про життя і побут українських козаків. Він підтримав прогре-
сивну партію «Праця» М. Західного і В. Будзинського. Друкувався у газе-
тах «Діло», «Батьківщина», «Новий час», «Свобода», «Вільна трибуна», 
«Праця», «Мета», «Сельроб», «Нове село» та журналах «Життя і знання», 
«Вікна», «Господарсько-кооперативний часопис», «Вісник», а також в 
календарі «Золотий колос», у видавництвах «Просвіта» і «Червона кали-
на». 

Помер 9 квітня 1941 р. в Конюхах, де і похований. 
В. Хома 

Література 
Сосенко, К. Культурно-історична постать староукраїнських свят Різ-

два і Щедрого вечера / К. Сосенко. — Репринт. вид. — К. : СІНТО, 
1994. — 360 с. 

Сосенко, К. Різдво — коляда і щедрий вечір : культурол. оповідь / 
К. Сосенко. — К. : Укр. письменник, 1994. — 285 с. 

*** 
Лаба, В. Історія села Конюхи від найдавніших часів до 1939 року / В. 

Лаба. — Л., 2004. — 92 с. 
С.: 24—27, 33—40, 46—47, 49—54: про 
о. К. Сосенка. 

Село Конюхи: козацьке гніздо / ред. Я. Івахів ; НТШ. — Нью Йорк : 
Вид-ня Комітету с. Конюхи, 1992. — 366 с. — (Український Архів. Серія 
регіональних збірників ; т. LIII). 

С. 55, 85, 142, 162: про о. К. Сосенка. 
*** 

Івахів, Я. Отець Ксенофонт Сосенко / Я. Івахів // Бережанська зем-
ля : іст.-мемуар. зб. — Торонто ; Нью-Йорк ; Лондон ; Сидней ; Бережа-
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ни ; Козова, 1998. — Т. 2. — С. 343—346. — (Наукове товариство 
ім. Шевченка). 

Мартинюк, Й. Володимир Загульський — хорунжий УСС / 
Й. Мартинюк // Бережанська гімназія: сторінки історії : ювіл. книга. — 
Т. ; Бережани, 2007. — С. 434—436. 

С. 436: про о. К. Сосенка. 
Хома, В. Ксенофонт Сосенко / В. Хома // Літературно-мистецька Ко-

зівщина / В. Хома. — Т., 2003. — С. 23. 
*** 

Головин, Б. Сосенко Ксенофонт (9.02.1861, с. Межигірці, нині Га-
лиц. р-ну Івано-Фр. обл. — 9.04.1941, с. Конюхи, нині Козів. р-ну) — 
етнограф, ентолог, літератор, громадський діяч, священик УГКЦ / 
Б. Головин, Б. Пиндус // Тернопільський енциклопедичний словник. — 
Т., 2008. — Т. 3 : П — Я. — С. 317—318 : фотогр. 

26 БЕРЕЗНЯ 
60 років від дня народження Степана Євстахійовича Сапеляка 
(26.03.1951) — українського письменника, лауреата Національної 

премії України ім. Т. Шевченка (1993) 
Народився 26 березня 1951 року в селі Росохач Чортківського райо-

ну. У 1969 році закінчив загальноосвітню та музичну школи і став студе-
нтом філологічного факультету Львівського університету (нині націона-
льний університет). 

У 1973 році С. Сапеляк перебував під слідством як учасник молоді-
жної підпільної групи, котра у ніч на 22 січня того ж року на честь черго-
вої річниці Акту Злуки УНР і ЗУНР розклеїла у Чорткові антирадянські 
листівки і вивісила жовто-блакитні прапори. Згодом поет був засуджений, 
до 1981 року перебував в ув’язненні й на засланні у російських містах 
Пермі та Владимирі, на Колимі та в Хабаровському краї. Потім згідно з 
інструкцією МВС СРСР «про заборону селитися після відбуття терміну 
політичним (особливо небезпечним державним злочинцям) у великих 
містах та густонаселених районах» насильно спроваджений до Східної 
України (у Харківську область). Один із фундаторів Української асоціації 
незалежної творчої інтелігенції. До 1988 року — співредактор незалежно-
го позацензурного часопису «Кафедра» у Львові, з 1989-го — відповіда-
льний редактор за подальші випуски цього часопису у Харкові, з 1993 
року — заступник редактора новоствореного журналу «Основа» (м. Київ). 
Автор збірок поезій «День молодого листя» (Бельгія, 1978, у перекладі 
німецькою), «Несе Амур холодну воду» (ФРН, 1987), «Без шаблі і Вітчи-
зни» (Канада, 1989), «З гіркотою в камені» (США, 1989), «Відлуння вці-
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лілих строф» (Канада, 1990) та інших публікацій у часописах «Сучас-
ність», «Португалія», «Дзвін», «Київ», «Березіль», «Тернопіль» та ін. 
Перша збірка в Україні — «Тривалий рваний зойк» — побачила світ 1991 
року в Києві. Саме за неї поета відзначено Шевченківською премією. 

У 2003 році світ побачила книга спогадів «Хроніки дисидентські від 
головосіку». 

С. Сапеляк — член всесвітньої письменницької організації ПЕН-
клуб і Національної спілки письменників України, Гельсінської спілки. 
Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, лауреат Національної 
премії ім. Т. Шевченка, літературно-мистецької премії ім. братів Богдана і 
Левка Лепких, літературної премії ім. В. Свідзинського. 

Живе й працює в Харкові. 
Література 

Сапеляк, С. На честь ювіляра Богдана : [поезія] / С. Сапеляк // Вільне 
життя. — 2008. — 29 серп. — С. 5. 

Сапеляк, С. Сонячні пелюстини віршів : поезія / С. Сапеляк // Пекто-
раль. — 2007. — № 1. — С. 69—72 : фотогр. 

Сапеляк, С. Фрагменти і спогади : поезія / С. Сапеляк // Дзвін. — 
2006. — № 3. — С. 13—15 : портр. 

Сапеляк, С. Це титло слова родове : [поезія] / С. Сапеляк ; передм. 
авт. «Доля моя, хрестиком вишита» // Тернопіль. — 2008. — № 2. — 
С. 3—7. 

*** 
Сапеляк, С. Мій Іван Франко : [есе] / С. Сапеляк // Вільне життя. — 

2006. — 27 трав. — С. 8. 
Сапеляк, С. Мій Тернопіль поневольничий… : з майбут. кн. / 

С. Сапеляк // Вільне життя. — 2005. — 29 січ. — С. 5. 
Сапеляк, С. Смак «медівничка» за безрідний грант : [огляд сучасної 

укр. л-ри] / С. Сапеляк // Тернопіль. — 2008. — № 3. — С. 71—74. — 
(Точка зору). 

Сапеляк, С. Тарас Шевченко в моєму житті : [есе] / С. Сапеляк // Ві-
льне життя. — 2007. — 19 трав. — С. 3 : фотогр. 

*** 
Сапеляк, С. Степан Сапеляк: «Слово мусить іти на Голгофу…» : 

[розмова з письм., літературознавцем, громад. діячем С. Сапеляком] / 
вела Л. Костишин // Вільне життя. — 2008. — 16 жовт. — С. 5 : фотоко-
лаж. 

Сапеляк, С. «Я ще маю що сказати…» : [розмова з відомим поетом 
С. Сапеляком] / вела І. Нога // Свобода. — 2008. — 8 серп. — С. 8 : пор-
тр. — (Додому в гості). 
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*** 
Україна. Президент (2005—2010 ; Ющенко В. А.). Про відзначення 

державними нагородами України колишніх політичних в’язнів і репресо-
ваних : Указ Президента України від 26 листоп. 2005 р. // Літературна 
Україна. — 2006. — 16 лют. — С. 2. 

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня наго-
роджений Сапеляк С. Є. — письменник, 
член Харків. обл. асоц. дослідників гено-
циду тоталітаризму в Україні. 

Україна. Президент (1994—2005 ; Кучма Л. Д.). Про призначення 
державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва : розпоря-
дження Президента України від 18 січ. 2005 р. // Урядовий кур’єр. — 
2005. — 22 січ. — С. 12. 

Сапеляку С. Є. — лауреатові Нац. премії 
України ім. Т. Шевченка. 

Лауреати премії імені Володимира Свідзинського за 2002 рік // Літе-
ратурна Україна. — 2002. — 10 жовт., портр. 

С. Сапеляк за кн. «Страсті по любові». 
*** 

Кичура, О. Поет розп’ятого парнасу : [про творчість С. Сапеляка] / 
О. Кичура // Медична академія. — 2007. — 14 верес. — С. 11. 

Мельничук, Б. «Визбирати Його святозавітні зерна…» : [вийшла зб. 
поезій С. Сапеляка «Во ім’я Слова»] / Б. Мельничук // Вільне життя. — 
2008. — 17 трав. — С. 5. 

Ониськів, М. Степан Сапеляк на Тернопіллі / М. Ониськів, 
В. Уніят // Свобода. — 2005. — 20 серп. — С. 6. 

Островський, І. Поет у суспільстві : [С. Сапеляк — лауреат премії 
ім. В. Свідзинського за 2002 р.] / І. Островський // День. — 2002. — 11 
жовт. 

Шот, М. Тривалий рваний зойк : [про укр. письм. С. Сапеляка] / 
М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2007. — 20 лип. — С. 8 : фотогр. 

Те ж // Вільне життя. — 2007. — 26 верес. — С. 6 : фотогр. — (Наші 
славні земляки). 

*** 
Мельничук, Б. Сапеляк Степан Євстахійович (26.03.1951; за паспорт. 

даними — 1952; с. Росохач Чортків. р-ну) — письменник, публіцист, лі-
тературознавець, громадський діяч / Б. Мельничук // Тернопільський ен-
циклопедичний словник. — Т., 2008. — Т. 3 : П — Я. — С. 227—228 : 
фотогр. 

*** 
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Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2001 
рік. [Вип. 11] : бібліогр. список / уклад. М. В. Друневич. — Т. : Астон, 
2000. — 100 с. 

С. 22—24: про С. Сапеляка. 

11 КВІТНЯ 
125 років від дня народження Теодора Якимовича Вацика 

(11.04.1886—22.06.1968) — українського живописця 
Народився 11 квітня 1886 року в Тернополі у сім’ ї міщан. Закінчив 

гімназію. Нині при гімназії діє учнівський пошуковий центр, члени якого 
займаються дослідженням життя і творчості мистця, листуються з роди-
чами автора, які живуть у Вінницькій області. У 1904 році мистець всту-
пив до Краківської Академії Красних Мистецтв, вчився в Юліана Паньке-
вича. Ще студентом неодноразово брав участь у виставках, його роботи 
відзначались як кращі твори експозицій. Продовжував студії у Відні, зго-
дом у Мюнхені в майстерні знаменитого художника Йосифа Брандта, 
далі — навчання у Венеції. Перша світова війна внесла свої корективи. У 
чині австрійського старшини Теодор Вацик воював на італійському фро-
нті. Вступив до лав Української Галицької Армії, в її складі дійшов до 
Одеси. Після війни жив в Італії, згодом вертається в Україну, живе на 
Закарпатті. Викладацьку роботу поєднує з творчістю, переважно працює 
в іконописі. З дитинства відкрив для себе правзори ікони. Ще хлопчиком 
намалював свою першу ікону «Матір Божа». 

У кінці 30-х — на початку 40-х років Теодор Вацик захоплювався 
портретом, малював близьких йому людей, прагнув передати як зовніш-
ню подібність, так і психологічний стан. Характерним у цьому плані є 
«Портрет брата». У творчому доробкові Теодора Вацика — краєвиди 
рідної землі, сюжетні композиції, натюрморти, рисунки. Його картини 
зберігаються у музеях Праги, Мюнхена, Львова, Тернополя. Перша по-
смертна виставка експонувалася у вересні — жовтні 1974 року в Нью-
Йорку та Філадельфії. 

У 1942 році емігрував до Німеччини, де і помер 22 червня 1968 року 
в Платтінгу. На долю Теодора Вацика випало дві війни, частина творчої 
спадщини зникла, решта розпорошена по музеях та приватних колекціях. 
Досі не видано жодної монографії про мистця, потребують глибшого 
дослідження життєвий і творчий шлях цього незаперечно визначного 
художника. 

В. Стецько 
Література 
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вид.] / Т. Вацик // Книга творчости українських мистців поза батьківщи-
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Нотатки з мистецтва. — Філадельфія, 1975. — С. 49. 

*** 
Вацик Теодор (18.04.1886—22.06.1968) — митець-маляр // Ювілейна 
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Дуда, І. Живописець і графік Теодор Вацик / І. Дуда // Тернопіль: 
Художники Тернопільщини. — 1994. — № 2/3. — С. 21. 

Пиндус, Б. Долі світлі і трагічні / Б. Пиндус // Вільне життя. — 
1992. — 5 серп. 

Стецько, В. Творчість нашого земляка Теодора Вацика ще потребує 
дослідження / В. Стецько // Місто. — 2006. — 18 жовт. — С. 14 : фотогр. 

*** 
Дуда, І. Вацик Теодор Якимович (11.04.1886, м. Тернопіль — 

22.06.1968, м. Пляттінґ, Німеччина) — художник / І. Дуда, П. Медведик // 
Тернопільський енциклопедичний словник. — Т., 2004. — Т. 1 : А — 
Й. — С. 232—233 : фотогр. 

26 КВІТНЯ 

25 років від дня Чорнобильської трагедії (26.04.1986) 
В історії нашого народу чимало скорботних дат, спогад про які про-

низує серце гострим болем. Одна з них — 26 квітня 1986 року, коли над 
квітучим Поліссям здійнявся в нічне небо зловісний вогонь радіаційного 
вибуху. Проте Чорнобиль і досі є незагоєною раною. 

Ця трагедія забрала життя багатьох людей, завдала шкоди здоров’ю 
мільйонів українців. Її наслідки ще відчуватимуть на собі майбутні поко-
ління. Вона вважається найжахливішою катастрофою в історії. Ім’я їй — 
Чорнобиль. Жодна статистика не скаже, скільки людських доль понівече-
но чорнобильським смерчем, скільки ще ліквідаторів «дотлівають» у різ-
них лікарнях, скільки їх уже відійшло у вічність. 
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Сьогодні Чорнобиль для нас — це майже 3,5 мільйона постраждалих 
від катастрофи та її наслідків. Це близько 10 відсотків території, що за-
знала прямого радіаційного ураження. Це 160 тисяч людей із 129 населе-
них пунктів, яким довелося залишити рідні домівки та переїхати в інші 
місця. 

Про бійців, які несуть на собі карб Чорнобильського лиха, завжди 
дбають і пам’ятають колеги-пожежники. Адже з 289 перших вогнеборців, 
які пройшли горнило ЧАЕС, нині залишились працювати тільки декілька. 

Пам’ять… Саме вона є рушієм еволюційного поступу в майбутнє й 
оберегом найвищих загальнолюдських цінностей. І якщо весь народ 
пам’ятатиме свою історію, він заслуговує на повагу, він вартий того, щоб 
дивитися у майбутнє. Унаслідок Чорнобильської катастрофи радіаційного 
забруднення зазнали 3,5 мільйона гектарів лісів України. На 157 тисячах 
гектарів заборонена будь-яка діяльність, у тому числі й полювання, рибо-
ловля, збирання грибів та ягід. 

Надійні основи законодавчого забезпечення соціального захисту по-
страждалого населення закладено в Законі України від 28 лютого 1991 
року «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслі-
док Чорнобильської катастрофи». Саме ним визначено основні положен-
ня щодо реалізації конституційного права постраждалих громадян на 
охорону їхнього життя та здоров’я. Після прийняття зазначеного Закону в 
державі широко розгорнуто роботу з розроблення та введення в дію під-
законних актів для реалізації визначених законодавством вимог та поло-
жень і, передусім, організації їх належного соціального захисту. 

Потерпілі — це не лише люди, які безпосередньо зазнали горя, але й 
ми з вами. Бо Чорнобиль, більшою чи меншою мірою, торкнувся кожного 
з нас. Адже якби не аварія, то не було б настільки скалічених доль і стіль-
ки хвороб. А якби не люди, які пожертвували собою, щоб ліквідувати 
наслідки аварії, то не було б і всіх нас. Ми, українці, повинні пам’ятати й 
шанувати героїв, завдяки яким сьогодні живемо. Чорнобиль був, є та бу-
де, а тому згадувати про нього потрібно не лише раз на рік, а робити це 
постійно. Бо, що б там не було, але ми всі маємо пряме відношення до 
трагедії. І відлуння Чорнобильських дзвонів буде чути ще не одне поко-
ління. 

Література 
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Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2006 
рік. Вип. 16 : бібліогр. покажч. / уклад. М. Друневич. — Т. : Підручники і 
посібники, 2005. — 128 с. 

С. 42—44: про Чорнобильську трагедію. 

26 КВІТНЯ 
165 років від дня народження Івана Григоровича Верхратського 

(26.04.1846—29.11.1919) — природознавця, педагога,  
мовознавця, письменника 

Народився 26 квітня 1846 р. у с. Більче-Золоте, тепер Борщівського 
району, у родині священика. Закінчив Львівську академічну гімназію 
(1865) та природниче відділення філософського факультету Львівського 
університету (1868), де, крім природничих дисциплін, вивчав також мово-
знавство та етнографію. Відтоді аж до виходу на пенсію (1908) викладав 
природознавство, українську і німецьку мови в гімназіях Дрогобича, 
Львова і Станіслава. У Дрогобицькій гімназії учнем І. Верхратського був 
І. Франко. 

І. Верхратський був надзвичайно енергійною й працьовитою люди-
ною і залишив по собі багату наукову, літературну й публіцистичну спа-
дщину. Він написав українською мовою перші шкільні підручники з бо-
таніки, зоології й мінералогії, а також переклав з німецької мови «Ботані-
ку» — підручник для гімназій, з польської мови — підручник з мінерало-
гії та два підручники для середніх шкіл. Досліджував флору і фауну Схі-
дної Галичини, був знавцем комах. Багата колекція комах, переважно 
метеликів, зібрана вченим, започаткувала створення Природничого музею 
Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Ентомологічним дослідженням 
присвячені його праці «Великі метелики зі Станіслава і околиць», «Дода-
ток до фауни метеликів», брошура «Мотилі, шкідники господарства» та 
ін. 

І. Верхратський одним із перших працював над українською науко-
во-природничою термінологією, заклавши її основи працею «Початки до 
уложення номенклатури і термінології природописної, народної» (1864—
1879). Він уклав перший латинсько-німецько-український словник з при-
родничої номенклатури» і термінів (7 випусків, 1864—1908), є автором 
матеріалів до українського словника (1877); реєстру місцевих ботанічних 
термінів і номенклатури (1892); матеріалів з мінералогічної термінології 
(«Збірник Математично-природничо-лікарської секції НТШ», т. 13, 1909). 
Термінологічним питанням присвячені також його праці «Опис важніших 
виразів з руської ботанічної термінології і номенклатури з оглядом на 
шкільну науку в вищих класах гімназії» (1892), «Нові знадоби номенкла-
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тури і термінології природописної народної, зібрані між людом» (1908), 
«Виразня мінералогічна» (1909). 

Наукові роботи І. Верхратського стосувалися досліджень мармаро-
ського, надсянського, закарпатського, лемківського, буковинського, над-
дніпрянського діалектів. З-під його пера вийшли праці «Про говірку мар-
мароських українців» (1873), «Знадоби до словаря южноруського» (1877); 
«Говір замішанців» (1894); «Знадоби до пізнання угорсько-руських гово-
рів» (1899—1901); «Про говір галицьких лемків» (1902); «Про говір до-
лівський» (1900); «Говір батюків» (1912); «Дещо до говору буковинсько-
руського» (1908). Досліджував питання правопису («Наша правопись», 
1913) і питання мовознавства («У справі язиковій і декотрі замітки про 
книжки для українського люду», 1882). 

І. Верхратський гостро виступав проти намагання москвофілів запе-
речити самостійність української мови та підмінити її своїм штучним 
язичієм, активно втручався в нормалізаційні процеси української літера-
турної мови, обстоював фонетичний правопис («В справі народного язи-
ка», 1873, «В ділі управильнення правописі», 1880). Як авторитетний 
вчений, давав численні консультації вчителям і дослідникам щодо вжи-
вання чи перекладу українською мовою різних термінів. Описи говірок 
Галичини, Буковини й Закарпаття, особливо зібрані І. Верхратським дані 
щодо їх словника і наголосу, мають важливе позитивне значення завдяки 
великому фактичному матеріалу, незважаючи на відсутність наукових 
методів дослідження. Ці матеріали дослідники й досі активно використо-
вують для вивчення галицьких і закарпатських діалектів. 

І. Верхратський — один із перших, задовго до класика антропології 
Ф. Вовка, звернув увагу на психосоматологічну проблематику. У 1897 р. 
у Львові з’явилася його книга «Соматольогія», у якій він розвивав ідею 
цілісності людського організму, єдності духовних і тілесних первин у 
житті людини. Вчений звертав увагу на проблеми соціальної гігієни для 
того, щоб виробити засади подовження тривалості життя, згармонізувати 
його з внутрішніми та зовнішніми чинниками. Свої роздуми 
І. Верхратський підсумовував висновком: «Жий умірено, хорони закон 
Божий в твоїм серцю!». Цими словами вченого підтверджується істина, 
що регуляторами здорового способу людського життя виступають вищі 
духовні цінності. 

У молоді роки життя Іван Верхратський друкував вірші та переклади 
у часописах «Весна» і «Приятель дітей» (м. Коломия). Він — автор збірок 
«Калина» (1874), «Байки, приказки і повісті», «Стрижок» і «Тріолети» 
(1876), перекладів з англійської мови «Вітка бозу. Оповідання» (1873). 
Перекладав польську поезію на українську мову, а в 1880 р. видав у Ста-
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ніславі літературно-філологічну газету «Денниця», де під різними псев-
донімами помістив свої власні поеми, оповідання, статті. 

За багаторічну подвижницьку працю І. Верхратського було обрано 
почесним і дійсним членом Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Він 
був першим і довголітнім головою його Математично-природничо-
лікарської секції, а впродовж 1897—1919 рр. — редактором її «Збірника». 

Помер І. Верхратський 29 листопада 1919 р. у Львові, похований на 
Личаківському цвинтарі. 

М. Хомляк, В. Шендеровський 
Література 

Верхратський Іван // Українська література в портретах і довідках : 
давня література — література ХІХ ст. — К., 2000. — С. 44—45. 

Іван Верхратський (26.04.1846—29.11.1919) — філолог, письменник, 
природознавець // Дивослово. — 2003. — № 12. — С. 55—57 : фотогр. — 
Із змісту: З наукової спадщини І. Верхратського ; З поетичної спадщини 
І. Верхратського. 

Микитюк, О. «А для мене найдорожчі кургани Вкраїни» / 
О. Микитюк // Дивослово. — 2003. — № 12. — С. 51—55. — Бібліогр. у 
кінці ст. (39 назв). — (Бібліотечка вчителя-словесника). 

Міщук, Н. Науково-методична діяльність Івана Верхратського / Н. 
Міщук // Наукові записки. Серія: Педагогіка / Терноп. нац. пед. ун-т 
ім. В. Гнатюка. — Т., 2008. — № 3. — С. 83—85. — Бібліогр. у кінці ст. 
(8 назв). 

Хомляк, М. Іван Верхратський (1846—1919) — природознавець, фі-
лософ, педагог, письменник / М. Хомляк, В. Шендеровський // Визначні 
постаті Тернопілля : біогр. зб. — К., 2003. — С. 34—35 : фотогр. 

Шевчук, О. Іван Верхратський — автор перших шкільних підручни-
ків із зоології та ботаніки українською мовою / О. Шевчук // Студентсь-
кий науковий вісник / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Т., 
2008. — Вип. 17. — С. 90—92. — Бібліогр. у кінці ст. (7 назв). 

*** 
Головацький, І. Д. Верхратський Іван Григорович (псевд.: Лютарт, 

Горовський, Лосун, Подоляк, Щипавка та ін.; 26.04.1846—29.11.1919) — 
укр. природодослідник, філолог / І. Д. Головацький // Енциклопедія істо-
рії України. — К., 2003. — Т. 1 : А — В. — С. 494 : фотогр. 

Железняк, М. Г. Верхратський Іван Григорович (псевд.: Любарт Го-
роховський, Лосун, Петро Правдолюб, Любарт Співомир, Іван Щипавка; 
26.04.1846, с. Більче, нині Більче-Золоте Борщів. р-ну Терноп. обл. — 
29.11.1919, Львів) — природознавець, філолог / М. Г. Железняк // Енцик-
лопедія сучасної України. — К., 2005. — Т. 4 : В — Вог. — С. 297. 



 50 

Парасин, Н. Верхратський Іван Григорович (псевд. — Любарт Горо-
вський, Любарт Співомир, Лосун, Петро Правдолюб, Подоляк, Іван Щи-
павка; 26.04.1846, с. Більче, нині Більче-Золоте Борщів. р-ну — 
29.11.1919, м. Львів) — педагог, мовознавець, природознавець / 
Н. Парасин // Тернопільський енциклопедичний словник. — Т., 2004. — 
Т. 1 : А — Й. — С. 252—253 : фотогр. 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2006 

рік. Вип. 16 : бібліогр. покажч. / уклад. М. Друневич. — Т. : Підручники і 
посібники, 2005. — 128 с. 

С. 44—45: про І. Верхратського. 

1 ТРАВНЯ 

20 років із часу заснування  
Тернопільського обласного  художнього музею (1.05.1991) 
Тернопільський обласний художній музей було засновано 1 травня 

1991 р. на базі колишньої Картинної галереї, одного з відділів Краєзнав-
чого музею. Новостворений заклад культури почав діяти з 1 червня. На 
той час, це був третій державний музей в області. 

Після вирішення організаційних проблем у виставковій залі влашто-
вано першу виставку картин Андрія Петрика (1919—1990). У жовтні у 
двох інших залах відкрилася для огляду постійна експозиція творів украї-
нського і зарубіжного мистецтва. Художньому музею було передано 552 
твори образотворчого мистецтва, згодом додано ще 139. 

Художній музей має давнішу історію. Його родовід починається від 
Регіонального Подільського Музею, відкритого 13 квітня 1913 р. в. чоти-
рьох залах Товариства Народних Шкіл (ТНШ) на вул. С. Качали. Заснов-
ником музею був проф. Станислав Сороківський, довголітній голова 
управи ТНШ. Він також опрацював перший путівник по музею. Серед 
експонатів музею були твори професійного малярства і пластики, килими 
і вишивки, стильова порцеляна, монети, оригінальні документи. Під час 
Першої світової війни росіяни знищили колекцію. 

Зруйноване приміщення і музей згодом були відновлені. Музейна 
збірка мала регіональний характер і складалася з 4-х розділів: історично-
го, етнографічного, сучасного мистецтва (художні промисли) та природ-
ничого. З-поміж експонатів мистецького розділу виділялися колекції ме-
далей і пам’ятних відзнак, порцеляни і скла; гравюри, акварелі, олійні 
картини, різьба. На Тернопільщині зібрано гончарні вироби народних 
майстрів, одяг, килими, Великодні писанки і витинанки. Історик 
Л. Фінкель заповів цінну книгозбірню, яка склала основу музейної бібліо-
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теки. Друге відкриття музею відбулося 9 листопада 1930 р. Тоді ж видано 
новий путівник по музею. 

Восени 1939 р. Регіональний Подільський Музей нова влада реорга-
нізувала у Тернопільський історико-краєзнавчий музей. Фонди музею 
поповнилися багатьма творами мистецтва Західної Європи XVII—XIX ст. 
з націоналізованих колекцій графів Потоцьких і Козєбродських, баронів 
фон Добчіце. 

Музей відновив свою діяльність 15 липня 1945 р. На початку 1960-
х рр. у музейних збірках опинилися ікони, різьба і стародруки, в т. ч. уні-
кальні барочні барельєфи Й. Г. Пінзеля з Бучача. 

Збірка творів Краєзнавчого музею склала основу Картинної галереї, 
відкритої 6 травня 1978 р. у колишньому Домініканському костьолі. Зна-
чну допомогу в організації галереї надали провідні музеї України та Ди-
рекція художніх виставок СХУ. Завідував нею Ігор Герета, який підготу-
вав путівник (Львів, 1981). У січні 1986 р. Картинну галерею перевели у 
нинішній павільйон-прибудову до житлового будинку. Його приміщення 
пристосували під виставкові зали. Останніми роками галерея займалася 
організацією виставок. 

Основні фонди Художнього музею у 2009 р. складали 8011 експона-
тів, у т. ч. живопису — 765, графіки — 6870, скульптури — 140, декора-
тивно-ужиткового мистецтва — 141. Перші два роки збірка збільшувала-
ся за рахунок закупки творів у художників і приватних осіб, а відтак ви-
ставкової діяльності, подарунків мистців і колекціонерів. З-поміж знач-
них фондів — праці та документальні матеріали І. Хворостецького (44 
етюди), А. Петрика (49 картин), Д. Шолдри (50 картин), А. Малюци (92 
твори), В. Окрутного (73 графічних листи), А. Ткаченка (41 рисунок), 
Ю. Чумака (140 ескізів і етюдів). У музеї зберігається приватна колекція 
екслібрисів проф. Е. Н. Бергера — 6134 гравюри. 

Важливе місце в науково-просвітній діяльності музею займає органі-
зація виставок. Щорічно проводиться 25—30 вернісажів — індивідуаль-
них і збірних, тематичних і книжково-ілюстративних, із фондів музею, в 
співробітництві з бібліотекою та обласним архівом. Традиційними стали: 
Різдвяна — ікон (січень), Шевченківська (березень), Великодня — писа-
нок і листівок (квітень), робіт учнів дитячих художніх шкіл Тернопіль-
щини «Творчість юних» (травень). Популярністю серед тернополян і гос-
тей міста користувалися виставки творів мистців української діаспори — 
Володимира Савчака (Австралія), Василя Курилика (Канада), Діонізія 
Шолдри, Антіна Малюци (обидва — США), о. Дмитра Блажейовського 
(Італія), графіки мистця УПА Ніла Хасевича, модерного живопису проф. 
Ольги Петрової та вишиваного живопису Анжеліки Рудницької з Києва. 
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Музей передусім популяризує творчість сучасних художників Тер-
нополя й області. Індивідуальні виставки живопису проводили 
М. Пазізін, С. Маковський, О. Федорів, Д. Шайнога, М. Кузів, 
М. Шевчук, Я. Василик, М. Николайчук, А. Ткаченко, Б. Ткачик, 
В. Макаров, С. Львов; графіки — І. Яворський, Ю. Федоров, Я. Омелян, 
В. Окрутний; скульптури — І. Мердак, В. Прохоров, В. Лупійчук, 
В. Ропецький зі Львова. Крім образотворчого, влаштовувалися виставки 
декоративно-ужиткового мистецтва, зокрема Запорізької та Львівської 
областей, ґерданів Марії Бобик, вишивок Марії Варениці, Світлани Ново-
сад, писанок Лесі та Юрія Цікало, Наталії Савенко, Стефанії Семців. 
Проведено фотовиставки О. Глядєлова, М. Яновського, В. Бурми, 
І. Дудкіна, газети «День» (Київ). 

У Художньому музеї експонувалися твори світової класики: факси-
мільні офорти Рембрандта, комп’ютерні копії картин Н. Реріха і Вермеєра 
Дельфтського. Надбанням широкого загалу ставали твори з приватних 
колекцій проф. Е. Бергера (графіка), Г. Герасимьонка (екслібриси), 
І. Гречка (писанки і листівки), І. Герети (графіка), Б. Климчука (живопис). 
Значний успіх мали виставки воскових фігур із Санкт-Петербурга (Росія), 
тематичної вишивки «Світ рукоділля». 

Географія привізних і пересувних виставок велика — Київ, Львів, 
Косів, Ужгород, Севастополь, Запоріжжя, Коломия, Хмельницький, Сам-
бір. З виставковою діяльністю музею тернополян знайомили засоби масо-
вої інформації. 

І. Дуда 
Література 

Графіка. Декоративно-прикладне мистецтво : каталог музейн. зб. 
Ч. 2 / упоряд.: О. М. Войтович [та ін.] ; за ред. І. М. Дуди. — Т. : Астон, 
2008. — 144 с. 

Живопис. Скульптура : каталог музейн. зб. Ч. 1 / упоряд.: 
О. М. Войтович [та ін.] ; за ред. І. М. Дуди. — Т. : Астон, 2007. — 144 с. 

Тернопільський обласний художній музей : буклет / авт.-упоряд., 
макет і текст І. Дуда. — Т. : Іщенко Ю. В., 2008. — 7 с. 

*** 
Дуда, І. Більше запитань, ніж відповідей : [про поповнення фондів 

обл. худож. музею пам’ятками сакрального мистец., знайденими на тери-
торії церкви Різдва Христового] / І. Дуда // Вільне життя. — 2007. — 8 
груд. — С. 8 : фотогр. — (Нові експонати музею). 

Дуда, І. «Мистецтво тоталітаризму. Соцреалізм» : [під такою назвою 
в обл. худож. музеї експонувалась вист. творів живопису, скульптури, 
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графіки з музейн. фондів] / І. Дуда // Вільне життя. — 2007. — 10 лис-
топ. — С. 8. — (Отак і жили). 

Дуда, І. Непідвладні часові скарби / І. Дуда // Свобода. — 2006. — 13 
трав. — С. 8. — (Художньому музеєві — 15). 

Клос, С. «Підпільні» різдвяні листівки Ігоря Дуди : [вист. приват. 
колекції різдвяних листівок директора Терноп. обл. худож. музею] / 
С. Клос // Високий замок. — 2007. — 6 січ. — С. 4. 
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Брик, А. Чарівне лакування дійсності : [худож. фотогр. 

Н. Мельнікова] / А. Брик // Свобода. — 2007. — 11 серп. — С. 8 : фото-
гр. — (Інтуїція погляду). 

Дудка, А. У Тернополі в художньому музеї зустрівся Схід та Захід : 
[спільна пересувна вист. крим. і харків. художників] / А. Дудка // Нова 
ера. — 2007. — 7—13 берез. — С. 6 : фотогр. 

Заморська, Л. Намальовано хрестиком : 150 темат. і майже 200 тра-
диц. вишивок представили на вист. «Зимові зустрічі» в худож. музеї 60 
майстринь із ТО «Світ рукоділля» / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2010. — 
12 лют. — С. 22 : фотогр. 

Заморська, Л. У художньому музеї — виставка ікон / Л. Заморська // 
20 хвилин. — 2008. — 9 лип. — С. 14 : фотогр. — (Афіша). 

Ільницька, М. Доторкнутись до традицій : [про вист. робіт майстрів 
нар. творчості Тернопілля в худож. музеї] / М. Ільницька // Нова ера. — 
2008. — 11—17 черв. — С. 6 : фотогр. 

Коляда, В. Експонати художнього музею порахували : [вийшов ка-
талог творів із фондів Терноп. худож. музею] / В. Коляда // Свобода. — 
2008. — 24 трав. — С. 8. 

Костишин, Л. З колекції Емануїла Бергера : [наук.-практ. конф. в 
обл. худож. музеї «Мистецтво екслібрису: історія, дослідження, колек-
ції», присвяч. 100-річчю від дня народж. ученого-медика, професора Тер-
ноп. держ. мед. ун-ту ім. І. Горбачевського] / Л. Костишин // Вільне жит-
тя. — 2010. — 5 лют. — С. 8. 

«Розсекречена пам’ять» : Вист. арх. документів про голодомор 
1932—1933 рр. в Україні організувала СБУ // Вільне життя. — 2007. — 4 
серп. — С. 4. — (Уперше у Тернополі). 

Тисяча і один експонат : [у худож. музеї — вист. нар. мистец.] // Но-
ва Тернопільська газета. — 2008. — 11—17 черв. — С. 6 : фотогр. 

*** 
Костишин, Л. До Дня музеїв — репрезентація каталогу : [зб. обл. ху-

дож. музею «Живопис. Скульптура»] / Л. Костишин // Вільне життя. — 
2008. — 24 трав. — С. 1. 
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*** 
Дуда, І. Тернопільський обласний художній музей (ТОХМ) — дер-

жавний, науково-дослідний, культурно-освітній заклад у м. Тернопіль / 
І. Дуда // Тернопільський енциклопедичний словник. — Т., 2008. — Т. 3. : 
П — Я. — С. 432—433. 

9 ТРАВНЯ 
140 років від дня народження Володимира Михайловича Гнатюка 

(9.05.1871—6.10.1926) — українського фольклориста, етнографа,  
літературознавця, академіка АН України 

Народився 9 травня 1871 р. в сім’ ї сільського дяка, закінчив Велес-
нівську однокласну школу (1879), Бучацьку народну школу (1885) і ниж-
чу гімназію (1889), Станіславську вищу гімназію (1894), філософський 
факультет Львівського університету (1898). Він — член Наукового това-
риства імені Шевченка у Львові (з 1895), його секретар (1898—1926), 
член-кореспондент Російської Академії наук (1902), член наукового етно-
графічного товариства Чехословаччини (1905), лауреат премії імені Олек-
сандра Котляревського (1913), академік Всеукраїнської Академії наук 
(1924), член наукових товариств Німеччини, Австрії, Швеції. 

Навчаючись у Львівському університеті, в 1897—98 рр. очолив 
«Академічну громаду»; готував і провів святкування 25-ліття літератур-
ної, наукової та громадської діяльності Івана Франка 30.10.1898 р. У гру-
дні 1898 р. став ученим секретарем НТШ, працював з його головою Ми-
хайлом Грушевським, очолював оргкомітет із святкування ювілею Ми-
хайла Грушевського. 

Володимир Гнатюк — один з організаторів та редакторів «Літерату-
рно-наукового вісника», засновник і редактор, відповідальний секретар 
«Українсько-руської видавничої спілки» у Львові (12.11.1898). 

Як фольклорист і етнограф збиральницьку роботу Володимир Гна-
тюк розпочав учнем Бучацької нижчої гімназії (мав збірку з понад 500 
записами перлин народної творчості), а першу свою збірку видав студен-
том ІІ курсу Львівського університету. Він — автор багатьох теоретичних 
праць, програм із збирання перлин народної творчості та видавець фольк-
лорних матеріалів. За словами Івана Франка, Гнатюкові «… з наших най-
давніших збирачів, мабуть, не дорівняв ні один», він був збирачем «ново-
го типу.., що, обіймаючи широкі наукові горизонти, рівночасно старають-
ся вичерпати запас етнографічних фактів у певній околиці, подати, при-
міром, весь репертуар пісень, оповідань і т. ін.». 

Найважливіші збірки Володимира Гнатюка: «Коломийки» (3 томи), 
«Гаївки» (1 том), «Колядки і щедрівки» (2 томи), «Народні оповідання 
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про опришків» (1 том), «Знадоби до української демонології» (2 томи), 
«Знадоби до галицько-руської демонології» (1 том), «Українські народні 
байки: звіринний епос» (2 томи), «Галицько-руські народні легенди» (2 
томи), «Галицько-руські народні анекдоти» (1 том), «Похоронні звичаї та 
обряди» (1 том), «Легенди з хітарського збірника: 1-ої половини ХVІІІ в.» 
(1 том), «Етнографічні матеріали з угорської Руси» (6 томів); окремі пуб-
лікації — «Причинок до літератури нашого віршотворства», «Кушнірство 
в Галичині», «Ткацтво у східній Галичині», «Народні оповідання про 
тютюнарів», «Пісня про покритку, що втопила дитину»; книги — «Ста-
рохристиянські легенди із книги «Народовіщаніє» (Львів, 1901), «Народні 
новели» (Львів, 1917), «Українська народна словесність» (Відень, 1917), 
«Народні байки. З образками Микити Вихора» (Львів, 1918), «Народні 
байки для дітей. З образками Олени Кульчицької» (Львів, 1925), «Як по-
вставав світ. Народні легенди з історії природи й людського побуту» 
(Львів, 1926), «Баронський син в Америці. Вибір народних казок з образ-
ками Юліана Панькевича» (Львів, 1926), «Михайло Коцюбинський. Лис-
ти до Володимира Гнатюка» (Львів, 1914), «Наукове товариство імені 
Шевченка. З нагоди 50-ліття його заснування. 1873—1923» (Львів, 1923), 
«Лука Гарматій і його спомини про М. Коцюбинського» (Львів, 1925). 

Володимир Гнатюк перекладав на українську мову твори Петка То-
дорова (Болгарія), Владислава Олехневича (Польща), Густава Гаерштама 
(Швеція), Льва Толстого, Максима Горького (Росія) та інших письменни-
ків, видавав їхні твори й твори українських письменників: Сидора Вороб-
кевича, Юрія Федьковича, Степана Руданського, Івана Франка, Лесі 
Українки, Олени Пчілки, Наталії Кобринської, Євгенії Ярошинської, Оль-
ги Кобилянської, Осипа Маковея, Марка Черемшини, Василя Стефаника, 
Леся Мартовича, Панаса Мирного, Івана Нечуя-Левицького, Михайла 
Коцюбинського, Богдана Лепкого, Дениса Лукіяновича, Михайла Гру-
шевського, Івана Пулюя, Андрія Чайковського, Миколи Вороного та ба-
гатьох інших письменників України; твори Еміля Золя, Генріха Гайне, 
Уїльяма Шекспіра, Фрідріха Шіллера, Редьярда-Джозефа Кіплінга, Боле-
слава Пруса, Владислава Оркана та інших. 

Діяльність вченого тісно пов’язана із Закарпаттям, Східною Словач-
чиною, Угорщиною, Румунією, Югославією, особливо з містами Терно-
полем, Бучачем, Івано-Франківськом, Ужгородом, Львовом, селами Веле-
снів, Григорів, Коропець, Пужники в Монастириському районі та Руко-
миш і Жизномир Бучацького району на Тернопільщині, де збирав народні 
перлини. 

Помер Володимир Гнатюк у Львові о 18 годині 6 жовтня 1926 року і 
похований на Личаківському цвинтарі поруч сина Стефана, неподалік 
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Івана Вагилевича, Івана Франка, Соломії Крушельницької, Дениса Лукія-
новича, Станіслава Людкевича, Маркіяна Шашкевича. 

О. Черемшинський 
Література 

Вашків, Л. Володимир Гнатюк і Хведір Вовк : епістоляр. діалог / 
Л. Вашків // Теорія літератури, компаративістика, україністика : зб. наук. 
праць. — Т., 2007. — С. 258—265. — Бібліогр.: (7 назв). 

Єржабкова, Б. Листування І. Франка, В. Гнатюка та О. Кобилянської 
з чеськими науковцями : [публ. подає матеріал про переписку В. Гнатюка 
з чес. пер. Ф. Главачеком, ж-том А. Черни, етнографом Ї. Полівкою, нау-
ковцями-дослідниками Ї. Гораком, Ф. Тіхі] / Б. Єржабкова // Визвольний 
шлях. — 1984. — Кн. 1. — С. 110—116. 

Ониськів, М. «Тіні забутих предків» : (за мотивами досліджень Ми-
коли Грицюти) : [до взаємин В. Гнатюка з М. Коцюбинським] / 
М. Ониськів // Вільне життя. — 2008. — 11 лип. — С. 6 : іл. 
О. Кульчицької до повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків». — 
(Біля джерел твору). 

Панасевич, Х. Володимир Гнатюк запрошує : [про музей В. Гнатюка 
у с. Велесневі Монастир. р-ну] / Х. Панасевич // Тернопільський огля-
дач. — 2008. — № 16. — С. 14—15 : фотогр. — (Екскурсія). 

Черемшинський, О. Володимир Гнатюк і Симон Петлюра / 
О. Черемшинський // Вільне життя. — 2009. — 17 лип. — С. 6. — (Рядок 
з біографії краю). 

Черемшинський, О. Володимир Гнатюк у житті Володимира Івасю-
ка / О. Черемшинський // Тернопіль. — 2009. — № 2. — С. 133—134 : 
фотогр. 

Черемшинський, О. Гнатюк і Пулюй : [взаємини двох учених мовою 
музейн. документів] / О. Черемшинський // Вільне життя. — 2010. — 19 
лют. — С. 5. — (Наші земляки). 

Черемшинський, О. Микола Гоголь у житті Володимира Гнатюка / 
О. Черемшинський // Вільне життя. — 2009. — 27 берез. — С. 5. — (Два 
сини України). 

Черемшинський, О. Як зацвіла «Червона рута» : [М. Івасюк — про 
роль ученого, фольклориста В. Гнатюка в становленні його сина — комп. 
Володимира] / О. Черемшинський // Свобода. — 2009. — 27 лют. — С. 8 : 
фотогр. 

Шот, Г. «Феноменально щасливий збирач» Володимир Гнатюк / Г. 
Шот // Славетне гроно Тернопілля : навч. посіб. з л-ри рідного краю / 
Г. Шот. — Т., 2008. — С. 26—31 : фотогр. 

*** 
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Петрук-Попик, Г. Велеснів : пам’яті Володимира Гнатюка : [вірш] / 
Г. Петрук-Попик // Березневі послання : [вірші]. — Т., 1995. — С. 99—
100. 

*** 
Мушинка, М. І. Гнатюк Володимир Михайлович (псевд. та крипт. В., 

В. Г., М. Р., Гн. В., Літописець В.; 9.05.1871, с. Велеснів, нині Монасти-
рис. р-ну Терноп. обл. — 6.10.1926, Львів) — фольклорист, етнограф, 
літературознавець, мовознавець і громадсько-культурний діяч / 
М. І. Мушинка // Енциклопедія сучасної України. — К., 2006. — Т. 5 : 
Вод — Гн. — С. 706—707 : фотогр. — Бібліогр.: с. 707. 

Скрипник, П. І. Гнатюк Володимир Михайлович (9.05.1871—
6.10.1926) — фольклорист, етнограф, громад. діяч / П. І. Скрипник // Ен-
циклопедія історії України. — К., 2004. — Т. 2 : Г — Д. — С. 127 : фото-
гр. 

Черемшинський, О. Гнатюк Володимир Михайлович (9.05.1871, 
с. Велеснів, нині Монастирис. р-ну — 6.10.1926, м. Львів) — етнограф, 
фольклорист, мовознавець, літературознавець, мистецтвознавець, пере-
кладач, громадсько-культурний діяч / О. Черемшинський // Тернопільсь-
кий енциклопедичний словник. — Т., 2004. — Т. 1 : А — Й. — С. 367 : 
фотогр. 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2006 

рік. Вип. 16 : бібліогр. покажч. / уклад. М. Друневич. — Т. : Підручники і 
посібники, 2005. — 128 с. 

С. 51—55: про В. Гнатюка. 

12 ТРАВНЯ 
75 років від дня народження Івана Степановича Марчука 

(12.05.1936) — народного художника України,  
лауреата Національної премії ім. Т. Шевченка (1997) 

Народився 12 травня 1936 р. у с. Москалівці Лановецького району в 
родині відомого на всю округу ткача. Після закінчення 7-річної школи 
вступив до Львівського училища прикладного мистецтва ім. І. Труша на 
відділ декоративного розпису, де навчався в 1951—1956 рр. 

Після служби в армії продовжував навчання на відділі кераміки 
Львівського інституту прикладного мистецтва, який закінчив 1965 р. 

У 1965—1968 рр.  працював у Київському науковому інституті над-
твердих матеріалів, а згодом — на Київському комбінаті монументально-
декоративного мистецтва. 

З 1984 р. — на творчій роботі. 
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До 1988 року творчість Івана Марчука не була офіційно визнана 
Спілкою художників, хоча він мав понад 15 експозицій у різних містах 
колишнього СРСР (перші виставки в 1979 і 1980 рр. у м. Москві). У 
1989 р. художник емігрував до Австралії, потім жив у Канаді та США. 
Широке визнання митця за кордоном призвело до прийняття його в члени 
Спілки художників України. Приблизно з тисячі творів і близько 20 пер-
сональних виставок складається доробок художника. 

У 1990 р. І. Марчук відвідав Україну й відбулася його перша офіцій-
на виставка саме в м. Києві — у Державному художньому музеї українсь-
кого образотворчого мистецтва (нині — Національний художній музей 
України). 

Іван Марчук є засновником нових стилів у мистецтві, зокрема 
«пльонтанизму», це — назва, яку митець жартома дав своєму стилю. Вiд 
слiв «плести», «пльонтати»: картини нiби створенi з клубочкiв чудерна-
цьких ниток. Стиль майстра справдi не пiддається жодним хитромудрим 
класифiкацiям. Належнiсть свою до будь-якої з них вiн вiдкидає. Бо є в 
нього все: пейзажi, портрети, наїв, «ню», щось узагалi казкове... 
Грандiозний цикл абстрактних робiт... Усе це неможливо сплутати з ро-
ботами iнших митців — принаймнi в нашiй галактицi. Сьогодні його кар-
тини вражають мистецтвознавців Європи, Америки, Австралії, йому про-
понують виставлятися в найкращих залах світу й це все на противагу 
минулому гонінню та переслідуванню у власній державі, Україні. 

У 1996 р. І. Марчук отримав звання «Заслужений художник Украї-
ни», а 7 березня 1997 р.  став лауреатом Національної премії України 
ім. Т. Г. Шевченка. 

Митець ділить свою творчість на п’ять періодів: «Голос моєї душі», 
«Цвітіння», «Пейзажі», «Портрет», «Абстрактні композиції». Твори кож-
ного періоду відрізняються за стилем та малярською манерою. Замість 
звичайного мазка він винайшов спосіб нанесення на полотно найтонших 
цівок кольору, що створює дивовижне мереживо, завдяки якому досягає 
неймовірного світіння й відтінків кольору. 

У 2001 р. І. Марчук остаточно повернувся в Україну, а в 2002 р. йо-
му присвоєно звання «Народний художник України». 

Тепер живе та працює в м. Києві. 
У 2006 р. Міжнародна академія сучасного мистецтва в м. Римі при-

йняла Івана Марчука до лав «Золотої гільдії» та обрала почесним членом 
наукової ради академії. Це перший випадок визнання українського худо-
жника інституцією такого високого рівня. Сьогодні «Золота гільдія» на-
раховує 51 художника з усього світу. 

 59 

У жовтні 2007 р. був включений до британського рейтингу «Сто ге-
ніїв сучасності» (72-е місце), на формування якого впливали: роль в зміні 
системи поглядів, суспільне визнання, сила інтелекту, досягнення та 
культурна значимість кожного з кандидатів. 

Картини Івана Марчука зберігаються в музеях м. Тернополя, Канів-
ському музеї Т. Шевченка («Шевченкіана»), галереях і приватних колек-
ціях в Австралії, США, Канаді, Японії. У Державному архіві Тернопіль-
ської області відкрито особовий фонд життя й творчості художника, а в 
2010 р. його земляки в рідному селі Москалівці створили перший музей 
геніальному художнику, на відкритті якого був присутній сам художник. 

Література 
Іван Марчук: творчий період, 1965—2005 : [альбом]. — [К. ?] : 

ATLANT UMS, [2005]. — [26] с. — Текст паралел. укр. та англ. 
Марчук, І. С. Іван Марчук : альбом-каталог / І. С. Марчук. — К. : 

Атлант ЮЕмСІ, 2004. — 520 с. 
*** 

Марчук, І. Єдиний українець серед геніїв світу : [бесіда з худож. 
І. Марчуком] / провела Л. Лукащук // Тернопільський оглядач. — 2008. — 
№ 17 (30 трав.). — С. 12 : фотогр. 

Марчук, І. Іван Марчук: «Секрет успіху: візьміть календар та пови-
креслюйте усі вихідні» : [бесіда з нар. худож. України І. Марчуком] / про-
вела Г. Вдовиченко // Високий замок. — 2008. — 22 трав. — С. 7 : фотогр. 

Марчук, І. Іван Марчук: «Я міг би розмалювати небо — і не повто-
ритися» : [розмова з нар. худож. України І. Марчуком] / вели 
Л. Островська, Г. Садовська // Вільне життя. — 2009. — 15 трав. — С. 4 : 
портр. 

Марчук, І. Іван Марчук: «Я розкрив небесний купол» : у галереї 
«АВС-арт» можна побачити нові роботи відомого художника : [бесіда з 
худож. І. Марчуком] / провела Ю. Литвин // День. — 2010. — 27 січ. — 
С. 8 : фотогр. — (Ексклюзив). 

Сагаль, О. Іван Марчук: «Зі своїми картинами я можу без штурму 
взяти будь-який замок Тернопілля» : [про вист. картин нар. худож. Украї-
ни І. Марчука в Збараз. замку] / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 
2009. — 25 лют. — С. 6 : фотогр. 

Сагаль, О. Іван Марчук: «Якби усі працювали так, як я, ми б давно 
жили як у раю…» : [худож. І. Марчук отримав відзнаку «Почесний гро-
мадянин Тернополя»] / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 
2008. — 3—9 верес. — С. 6 : фотогр. 
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Сергієнко, Г. Іван Марчук: «То все моя воля, затятість, моя одержи-
мість» : [нар. художник — у британ. списку 100-а геніїв світу] / Г. Сергіє-
нко // Свобода. — 2007. — 7 листоп. — С. 3. — (У гості додому). 

*** 
Україна. Президент (1994—2005 ; Кучма Л. Д.). Про присвоєння 

І. Марчуку почесного звання «Народний художник України» : Указ Пре-
зидента України від 3 серп. 2002 р. // Урядовий кур’єр. — 2002. — 6 серп. 

*** 
Маньовська, В. Життя в кольорі : Геній тернопільської землі : [ви-

йшов каталог живопису «Генії світу. Іван Марчук»] / В. Маньовська // 
Вільне життя. — 2010. — 5 берез. — С. 1. — (Щойно з друку). 

Нові лауреати премії імені братів Богдана і Левка Лепких : 
[І. Марчук] // Тернопіль. — 2010. — № 1. — С. 3 : фотогр. 

Одним штрихом : [найвідоміші факти із життя нар. худож. 
І. Марчука] // Нова Тернопільська газета. — 2008. — 1—7 жовт. — С. 6 : 
портр. 

Собуцька, В. Тернопіль ошляхетнили Марчуком : [нар. художник 
України — почесний громадянин м. Тернополя] / В. Собуцька // Свобо-
да. — 2008. — 5 верес. — С. 1, 8 : фотогр. — (Хто є хто). 

*** 
Клейметова, О. Галактичний Марчук. Планета десята : [про нову 

столичну вист. І. Марчука] / О. Клейметова // Віче. — 2010. — № 3. — 
С. 72—73 : фотоколаж. 

Литвин, М. Тому що геній : [у Київ. музеї рос. мистец. відкрилася 
персональна вист. пейзажів І. Марчука «Дорога додому»] / М. Литвин // 
Культура і життя. — 2008. — 3 груд. — С. 2 : фотогр. 

Остаповець, Г. Іван Марчук виставив свої роботи : [про вист. ранніх 
робіт І. Марчука «Голос моєї душі» у столичній галереї «Мистецький 
арсенал»] / Г. Остаповець // Газета по-українськи. — 2008. — 13 лют. — 
С. 8. 

Рябець, О. «Дідух» українського мистецтва : [І. Марчук презентував 
вист. «Голос моєї душі. Ранній період»] / О. Рябець // День. — 2008. — 12 
лют. — С. 2 : фотогр. 

Шот, М. «Погляд у безмежність» Івана Марчука : [у Терноп. краєзн. 
музеї худож. І. Марчук відкрив власну вист. «Погляд у безмежність»] / 
М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2009. — 2 верес. — С. 24 : фотогр. — (Віс-
ті звідусіль). 

*** 
Дем’янова, І. Марчук Іван Степанович (12.05.1936, с. Москалівка, 

нині Лановец. р-ну) — художник / І. Дем’янова, І. Дуда // Тернопільський 
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енциклопедичний словник. — Т., 2005. — Т. 2 : К — О. — С. 468, 469 : 
фотогр. 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2006 

рік. Вип. 16 : бібліогр. покажч. / уклад. М. Друневич. — Т. : Підручники і 
посібники, 2005. — 128 с. 

С. 56—58: про І. Марчука. 

19 ТРАВНЯ 
75 років від дня народження 

 Остапа Степановича Черемшинського 
(19.05.1936) — краєзнавця, етнографа, літературознавця, лауреата 
Всеукраїнської премії ім. братів Богдана та Левка Лепких (2010) 

Народився 19 травня 1936 року в с. Слобідці Долішній Монастири-
ського району Тернопільської області. Закінчив бібліотечний факультет 
Київського державного інституту культури (1976). Працював старшим 
піонервожатим у Велеснівській восьмирічній школі, завідувачем клубу в 
с. Велесневі, завідувачем бібліотек у селах Заліссі, Велеснів, Усті-
Зеленому. З 1968 року — директор Велеснівського етнографічно-
меморіального музею Володимира Гнатюка. 

Ініціатор заснування та автор експозиції (спільно з І. Ґеретою) музею 
Володимира Гнатюка, співавтор чотирьох видань нарису-путівника «Ет-
нографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка у Велесневі» 
(1971, 1982, 1991, 2006), автор багатьох краєзнавчих публікацій у науко-
вих збірниках та періодиці. 

Засновник Художньо-меморіального музею Юліана Панькевича в 
с. Усті-Зеленому Монастириського району (1992), Літературно-
меморіального музею Олени Кисілевської (Сіменович) у 
м. Монастириськах (1999). 

Його стараннями відкрито Меморіальні кутки академіка В. Гнатюка 
у Велеснівській сільській бібліотеці (1963) та школі (1964), присвоєно 
ім’я та встановлено меморіальну дошку вченому на сільській школі 
(1991), споруджено пам’ятники на могилі Володимира Гнатюка у Львові 
на Личаківському цвинтарі (12.11.1971) та академіку-земляку біля його 
музею у Велесневі (23.05.1971), встановлено, відкрито та освячено Хрест 
«Жертвам усіх війн» на території Пам’ятного знаку у центрі Велеснева 
(09.05.2010). 

Учасник Гнатюківських ювілейних наукових конференцій у Велес-
неві, Монастириськах, Бучачі, Тернополі, Львові, Ужгороді, Києві, а та-
кож Міжнародних, що проходили у Пряшеві та Свиднику (Словаччина). 
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Понад 60 років займається вишиванням. Його роботи експонувалися 
на районних, обласних та Всеукраїнських виставках. 

Крім того, він — член Національної спілки краєзнавців України 
(1992) та Національної спілки журналістів України (2006). 

Почесний краєзнавець України (1996), почесний член Всеукраїнсь-
кого товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка (1996), заслужений праців-
ник культури України (1996), член НТШ (1997), лауреат Всеукраїнських 
премій ім. Павла Чубинського (1997), ім. Володимира Гнатюка за збере-
ження та охорону нематеріальної культурної спадщини «За подвижницт-
во» (2006), ім. братів Богдана та Левка Лепких (2010). 

Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня (2002). 
Р. Черемшинська 

Література 
Черемшинський, О. Автографи автора «Собору» : [про автографи 

О. Гончара, зібрані в музеї В. Гнатюка у с. Велесневі] / 
О. Черемшинський // Тернопіль. — 2008. — № 3. — С. 118—121 : фотогр. 

Черемшинський, О. Володимир Гнатюк і Симон Петлюра / 
О. Черемшинський // Вільне життя. — 2009. — 17 лип. — С. 6. — (Рядок 
з біографії краю). 

Черемшинський, О. Володимир Гнатюк у житті Володимира Івасю-
ка / О. Черемшинський // Тернопіль. — 2009. — № 2. — С. 133—134 : 
фотогр. 

Черемшинський, О. Зустрічі, навіки незабутні : [про зустрічі з 
О. Гончарем розповів дир. Велеснів. музею В. Гнатюка, краєзнавець 
О. Черемшинський] / О. Черемшинський // Культура і життя. — 2008. — 
2 лип. — С. 1 : фотогр. 

Черемшинський, О. Її автографи : [розповідь директора етногр.-
мемор. музею В. Гнатюка про свою зустріч із поетесою Л. Костенко та 
святкування її 80-річчя] / О. Черемшинський // Вільне життя. — 2010. — 
19 берез. — С. 6. — (Нетлінне). 

Черемшинський, О. Наші славні земляки — Василь Сімович і Воло-
димир Гнатюк : [про дружбу двох учених-краян та їх ушанування у Веле-
снів. музеї] / О. Черемшинський // Свобода. — 2010. — 12 берез. — 
С. 12. — (Рядок з біографії краю). 

Черемшинський, О. Як зацвіла «Червона рута» : [М. Івасюк — про 
роль ученого, фольклориста В. Гнатюка в становленні його сина — комп. 
Володимира] / О. Черемшинський // Свобода. — 2009. — 27 лют. — С. 8 : 
фотогр. 

*** 
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Василечко, М. Лауреатське поповнення : [О. Черемшинський] / 
М. Василечко // Вільне життя. — 2010. — 22 жовт. — С. 1. — (Вітаємо!). 

Лауреат Всеукраїнської премії : [ім. братів Лепких 
О. С. Черемшинський] // Вісті Придністров’я. — 2010. — 22 жовт. — С. 1. 

Ліберний, О. Нові лауреати премії братів Лепких : 
[О. Черемшинський] / О. Ліберний // Свобода. — 2010. — 20 жовт. — 
С. 13. 

*** 
Дичко, Б. Вишиванка життєвої долі : По особливому готується до 

Дня незалежності заслужений працівник культури з Монастирищини 
Остап Черемшинський. До кожної її чергової річниці він одягає вишиту 
сорочку — як глибокий символ українства та пошанівку нар. традицій / 
Б. Дичко // Свобода. — 2006. — 23 серп. — С. 10 : фотогр. 

Дичко, Б. Одержимий духовністю : [О. С. Черемшинський] / Б. Дич-
ко // Свобода. — 2006. — 20 трав. — С. 6. — (Ювілеї). 

Сирник, І. Вишиванка до свята : [про колекцію вишиванок дир. му-
зею ім. В. Гнатюка О. Черемшинського] / І. Сирник // Експрес. — 2008. — 
19—20 серп. — С. 17 : фотогр. 

*** 
Вихрущ, В. Лет років : Остапові Черемшинському, краєзнавцеві : 

[вірш] / В. Вихрущ // Вихрущ, В. З висоти літа : [вірші]. — Т., 1997. — 
С. 127—128. 

*** 
Щербак, Л. Черемшинський Остап (Євстахій) Степанович 

(19.05.1936, с. Слобідка Долішня, нині приєдн. до с. Дубенки Монасти-
рис. р-ну) — краєзнавець, етнограф, літературознавець, громадський ді-
яч / Л. Щербак // Тернопільський енциклопедичний словник. — Т., 
2008. — Т. 3 : П — Я. — С. 590 : фотогр. 

*** 
Етнограф і громадсько-культурний діяч Остап Черемшинський : біб-

ліогр. покажч. / упоряд. Р. Черемшинська. — Т. : Воля, 2006. — 48 с. : 
фотогр. 

Крочак, І. Репрезентація бібліографічного покажчика [«Етнограф і 
громадсько-культурний діяч Остап Черемшинський»] / І. Крочак // Вільне 
життя. — 2007. — 17 берез. — С. 8 : фотогр. — (Вітаємо!). 

Ониськів, М. [У м. Тернополі побачив світ бібліогр. покажч. «Етно-
граф і громадсько-культурний діяч Остап Черемшинський»] / 
М. Ониськів // Вільне життя. — 2007. — 17 берез. — С. 1. 
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25 ТРАВНЯ 
100 років від дня народження Володимира Васильовича Савчака 

(25.05.1911—6.03.2007) — художника 
Народився 25 травня 1911 р. в Бережанах у міщанській родині. Про-

живав разом з батьками на вулиці ім. Шевченка (Адамівка). Освіту здо-
був в Бережанській гімназії. Вчився разом з своїм братом Іваном. Були 
членами пластунського товариства, любили мандрувати по горах. Вже в 
той час Володимир полюбив живопис. Малював декорації для сцени, 
краєвиди Бережан, став, ратушу... 

Продовжує навчання у Львівському університеті. Малярство студі-
ював у Мистецькій Академії у Вільні. По студіях був учителем рисунка і 
малярства в Бережанській гімназії, а по війні переїхав до Австралії. Тут 
В. Савчак далі займається малярством. За участь в одній із виставок, що 
влаштовувалися в Австралії, він одержав почесну грамоту від міністра 
еміграції. Пізніше працює вчителем у технічній вищій школі в Ланцестоні 
у Тасманії. Від 1950 р. є офіційним членом мистців Австралії і членом 
Арт Галереї в Сіднеї. Майже кожного року брав участь у збірних вистав-
ках Галереї Мистців Вікторії, в Мельбурні. У Галереї Мистецтв мав 6 
індивідуальних виставок, крім того дві в Аліс Спрінґ, одну в Серфис Па-
радайз і одну в Сіднеї. У 1972 р. на збірній виставці мистців «Синіх Гір» 
біля Сіднею одержав нагороду найкращого місцевого маляра. 

Поза межами Австралії мав індивідуальні виставки: Лондон (1981), 
Париж (1981), Нью-Йорк (1980 і 1982), Філядельфія (1980 і 1981), Вашін-
ґтон (1980), Торонто (1980 і 1982 — по дві), Оттава (1982), Світова виста-
вка в Торонто (1982), на якій одержав медалю, Чікаґо (1982). 

За тематикою його картини можна поділити на суто українську та 
суто австралійську. Тут і настрій художника, думки, врешті його життя в 
далекій країні і туга за рідною землею. 

«Я завжди мріями (інтуїтивно) перебував у себе на батьківщині. А 
ще ці сни... Я блукав по просторах України, оглядав гарні краєвиди, пере-
бував в іншому світі. І думав я часом бути пастухом в гуцула, але щоб на 
рідній землі, — згадує художник. 

Кожна картина — то є моя дитина. Пам’ятаю всі моменти її ство-
рення. Я завжди перебуваю в контакті з природою, бо це жива душа, бо 
тоді маю високої якости вдоволення і на картину лягають потрібні мені 
штрихи». 

Картини на українську тематику художник створював з імпровізації, 
з уяви. Так виникли полотна «Свято Купала», «Доріжка у лісі Синіх Гір», 
«Собор св. Юра у Львові». 
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Помер 6 березня 2007 р. 
Н. Дирда 

Література 
Дивосвіт художника із Синіх Гір / упорядкув. та ред. тексту 

В. Цвєтков. — Дрогобич : Відродження, 1997. — 192 с. : кол. іл., фотогр. 
*** 

Володимир Савчак // Альманах українського життя в Австралії. — 
Сідней, 1994. — С. 918—919. 

Комарницький, І. «Дивосвіт художника з Синіх Гір» / 
І. Комарницький // Тернопілля’98—99 : регіон. річник. — Т., 2002. — 
С. 577—581 : фотогр. 

*** 
Барва, С. Виставка талановитого українця / С. Барва // Народне сло-

во. — 2000. — 7 лип. 
Бідзіля, Т. Маестро Савчак у стінах альма-матері / Т. Бідзіля // Віль-

не життя. — 2004. — 17 лип. — С. 6. — (Ювілеї). 
Те ж // Бережанське віче. — 2004. — 2 лип. — (До 200-ліття Бере-

жанської гімназії). 
Брицька, Г. Бесіда з Маестро / Г. Брицька // Бережанське віче. — 

2002. — 3 серп. — (Зустрічі). 
Волинська, О. Маестро із Синіх Гір : [творч. портрет худож. 

В. Савчака] / О. Волинська // Русалка Дністрова. — 1998. — № 7 
(квіт.). — С. 8—9. 

Ждан, В. Повертається сокіл до свого гнізда / В. Ждан // Вільне жит-
тя. — 2001. — 14 серп. 

Лугова, О. «Один із найпотужніших інтелектуалів світу» : [подарун-
ки худож. В. Савчака у фонди Бережан. краєзн. музею] / О. Лугова // Бе-
режанське віче. — 2005. — 14 жовт. — С. 4. — (Постаті). 

Павук, В. Перлина бережанської землі — художник В. Савчак / 
В. Павук // Жайвір. — 1994. — Листоп. 

Пархомчук, Я. 93-є літо у Бережанах / Я. Пархомчук // Свобода. — 
2004. — 24 лип. — С. 4. — (Родом із Тернопілля). 

Савчук, В. Маестро В. Савчаку — 90! / В. Савчук // Бережанське ві-
че. — 2001. — 4 серп. 

*** 
Дуда, І. Савчак Володимир Васильович (25.05.1911, с. Адамівка, ни-

ні належ. до м. Бережани) — художник / І. Дуда, Б. Мельничук, 
М. Павлишин // Тернопільський енциклопедичний словник. — Т., 
2008. — Т. 3 : П — Я. — С. 217 : фотогр. 
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М. П. Савчак Володимир, маляр; н. 25.5.1911 в Бережанах на Терно-
пільщині / М. П. // Енциклопедія української діяспори. — К. ; Нью-Йорк ; 
Чікаго ; Мельборн, 1995. — Т. 4 : Австралія ; Азія ; Африка. — С. 173—
174 : фотогр. 

15 ЧЕРВНЯ 
75 років від дня народження  

Володимира Дмитровича Ячмінського 
(15.06.1936) — актора Тернопільського академічного обласного  

українського драматичного театру ім. Т. Шевченка, 
народного артиста України (1996) 

Народився 15 червня 1936 р. в м. Харкові. Після закінчення школи 
навчався у театральній студії при Львівському академічному драматич-
ному театрі ім. М. Заньковецької. Учителями В. Ячмінського були режи-
сери Б. Тягно, О. Ріпко, Я. Геляс, Ріма Степаненко. Як актор формувався 
під впливом талановитих акторів театру ім. М. Заньковецької — 
Б. Романицького, О. Гая, Я. Геляса. 

Після закінчення студії, у 1961 р., В. Ячмінський прийшов у Терно-
пільський драматичний театр ім. Т. Шевченка. Перша роль, яку він зіграв 
на тернопільській сцені, — це листоноша у виставі «Шуміли верби над 
Дністром» О. Корнієнка. Серед перших ролей актора були: Сашко («Рідна 
мати моя» Ю. Мокрієва), третій гість («Замулені джерела» 
М. Кропивницького), молодий шляхтич («Оборона Буші» 
М. Старицького). 

За час роботи в театрі актор зіграв понад триста різнопланових, різ-
нохарактерних ролей. Серед них: Іван Непокритий («Дай серцю волю, 
заведе в неволю» М. Кропивницького), Боруля («Мартин Боруля» 
І. Карпенка-Карого), Возний («Наталка Полтавка» І. Котляревського), 
Дмитро («Ой не ходи, Грицю...» М. Старицького), Оверко («Фараони» 
О. Коломійця), Аким («Влада темряви» Л. Толстого), Журден («Недоум-
куватий Журден» за М. Булгаковим) та багато ін. 

Крім театру, Володимир Дмитрович знявся й у кіно. Це — «Чортова 
дюжина», «Вершники», «Кам’яний гість», «Дай серцю волю», «Чарівна 
сопілка», «Прощайте, фараони», «Квартет Гварнері». 

В. Ячмінський — це ціла акторська планета, що вже 40 років зоріє 
на театральному небосхилі, не перестаючи дивувати, захоплювати, раду-
вати. 
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Література 
Ячмінський, В. Володимир Ячмінський: «В Індії я отримав енерге-

тичний масаж… мізків і душ» : [бесіда з актором Терноп. обл. драм. теат-
ру] / провела В. Семеняк // Місто. — 2010. — 24 берез. — С. 7 : фотогр. 

Ячмінський, В. Володимир Ячмінський: «Якби не артистом, міг би 
стати… добрим футболістом!» : [розмова з актором облдрамтеатру] / вела 
О. Коверко // Нова Тернопільська газета. — 2006. — 10—16 трав. — С. 5 : 
фотогр. 

*** 
Лауреати конкурсу «Людина року — 2009» : [серед людей, удостоє-

них цього почесного звання, — актор драмтеатру В. Ячмінський] // Віль-
не життя. — 2009. — 30 груд. — С. 4. — (Вітаємо). 

*** 
Дудка, А. Володимир Ячмінський : З футбольного поля на театраль-

ну сцену : [про нар. артиста України, актора Терноп. облдрамтеатру 
В. Ячмінського] / А. Дудка // Нова ера. — 2008. — 26 берез. — 2 квіт. — 
С. 6 : фотогр. — (Культура). 

Попович, Ж. Театральна епоха на ймення Ячмінський : [творч. порт-
рет актора облдрамтеатру В. Ячмінського] / Ж. Попович // Місто. — 
2006. — 28 черв. — С. 8 : фотогр. 

Садовська, Г. На Ячмінськім полі — золоті жнива / Г. Садовська // 
Вільне життя. — 2006. — 10 черв. — С. 8 : фотогр. — (Акторські силу-
ети). 

Собуцька, В. В актора жодних претензій нема до долі — його обра-
ниці / В. Собуцька // Свобода. — 2006. — 10 черв. — С. 6 : фотогр. — 
(Гратулюємо). 

Шот, М. На підмостках чується сильним : [нар. артист України 
В. Ячмінський] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2005. — 7 трав. — С. 9 : 
фотогр. — (Актори та життя). 

*** 
Щербак, Л. Ячмінський Володимир Дмитрович (15.06.1936, 

м. Харків) — актор, співак (тенор) / Л. Щербак // Тернопільський енцик-
лопедичний словник. — Т., 2008. — Т. 3 : П — Я. — С. 698 : фотогр. 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2006 

рік. Вип. 16 : бібліогр. покажч. / уклад. М. Друневич. — Т. : Підручники і 
посібники, 2005. — 127 с. 

С. 63—65: про В. Ячмінського. 
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Театральна Тернопільщина : бібліогр. покажч. / уклад.: 
П. К. Медведик, В. Я. Миськів, Н. К. Іванко ; авт. передм. П. К. Медве-
дик. — Т. : Підручники і посібники, 2001. — 264 с. 

С. 180—182: про В. Ячмінського. 

21 ЧЕРВНЯ 

90 років від дня народження Осипа Дяківа 
 (псевдо — «Горновий») 

(21.06.1921—28.11.1950) — ідеолога боротьби ОУН,  
сотника УПА, публіциста 

Народився 21 червня 1921 р. в селі Олесине Козівського району. Бу-
дучи тринадцятилітнім учнем середньої школи в місті Бережанах, стає 
членом підпільного юнацтва ОУН і бере активну участь у всіх сферах 
революційної праці з молоддю. Влітку 1940 р. вступає на філологічний 
факультет Львівського університету. 20 вересня того ж року в студентсь-
кому гуртожитку його несподівано заарештовують більшовики. Майже 
рік тортур не приневолили його зрадити організаційні таємниці. На поча-
тку війни Осип втікає з тюрми в місті Бердичеві. У 1941—1943 рр. він — 
член осередку пропаганди Бережанської округи ОУН, а в 1943—1944 рр. 
стає членом крайового проводу юнацтва ОУН на українських землях, 
членом редакційної колегії підпільного журналу «Юнак». Від 1944 р. — 
член крайового проводу ОУН. 

У 1944—1948 рр. Осип Дяків-Горновий — член головного осередку 
пропаганди при проводі ОУН, редактор підпільних революційних журна-
лів, видань, листівок і звернень. Теоретик і організатор боротьби УПА, 
автор багатьох публіцистичних праць, зокрема «Яка філософія зобов’язує 
членів ОУН?», «На большевицькому ідеологічному фронті», «СССР — 
країна найжорстокішого гноблення народів і визиску», «Наше становище 
до російського народу», «Про свободу преси в СССР», «Шовіністичне 
запаморочення та русифікаційна гарячка большевицьких імперіалістів» та 
ін. Ці праці, як і спогади про О. Горнового, вміщені у збірнику «Ідея і 
чин», що був виданий Товариством колишніх вояків УПА в 1968 р. за 
кордоном, доцільно перевидати сьогодні в Україні, адже вони мають не 
лише історико-документальну, а й неабияку виховну та політичну вар-
тість. У 1948 р. Осипа Дяківа запрошують на посаду крайового провідни-
ка ОУН Львівського краю. З 1949 р. він — член проводу ОУН на україн-
ських землях. У другій половині 1950 р. — член Української головної 
визвольної ради і заступник голови генерального секретаріату УГВР. 
Постановою УГВР нагороджений Золотим хрестом заслуги і Срібним 
хрестом заслуги. 
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28 листопада 1950 р. у лісі біля села Велике Поле Яворівського ра-
йону на Львівщині Осип Дяків-Горновий та кілька його побратимів герої-
чно загинули в нерівному бою із загоном НКВС. У селі Олесине на Козі-
вщині біля школи споруджено пам’ятник О. Горновому. 

М. Смачило 
Література 

Кук, В. Життя, віддане нації : [до 50-х роковин від дня загибелі 
О. Дяківа-Горнового] / В. Кук, В. Галас // Шлях перемоги. — 2000. — 29 
листоп., фотогр. 

Пархомчук, Я. Проростає маками кров повстанця : [про О. Дяківа та 
його побратимів] / Я. Пархомчук // Свобода. — 2004. — 14 верес. 

Рог, В. Шлях героя : [про О. Дяківа-Горнового] / В. Рог // Шлях пе-
ремоги. — 2001. — 14—20 черв. 

Смачило, М. Воїн. Журналіст. Трибун : [член проводу ОУН, сотник-
політвиховник УПА О. Дяків-Горновий] / М. Смачило // Вільне життя. — 
2004. — 13 січ. — С. 3. — (Пам’ять). 

Смачило, М. Шлях Горнового : [теоретика й організатора боротьби 
УПА] / М. Смачило // Вільне життя. — 2005. — 26 листоп. — С. 6. 

Тучапський, Я. Із забуття — у сяйво слави : [про відкриття 
пам’ятника О. Дяківу-Горновому — провіднику ОУН, у с. Олесиному 
Козів. р-ну] / Я. Тучапський // Вільне слово. — 1997. — 22 берез. 

*** 
Ханас, М. Дяків-Горновий Осип (справж. — Дяків ; псевда «Артем», 

«Гончарук», «Горновий», «Наум», «Осипенко»; 21.06.1921, с. Олесине, 
нині Козів. р-ну — 28.11.1950, с. Великополе, нині Яворів. р-ну Львів. 
обл.) — ідеолог боротьби ОУН, сотник УПА, публіцист / М. Ханас // Тер-
нопільський енциклопедичний словник. — Т., 2004. — Т. 1 : А — Й. — 
С. 552 : фотогр. 

29 ЧЕРВНЯ 
135 років від дня заснування філії «Просвіти» у м. Тернополі 

(29.06.1876) 
Товариство «Просвіта» було засноване 8 грудня 1868 року у Львові. 

Його першим головою став професор академічної гімназії, композитор 
Анатоль Вахнянин. Згідно з першим статутом «Просвіта» була науково-
просвітницькою організацією. Найширшою ділянкою її роботи стало 
видання та розповсюдження книжок, відкриття читалень, організація 
вечорів, вистав, курсів для неписьменних. 

Філію «Просвіти» в Тернополі започаткував О. Барвінський, який із 
1871 року був старшим учителем Тернопільської учительської семінарії. 
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Він склав статут філії та домігся його затвердження в намісництві. 29 
червня 1876 року в залі Тернопільського магістрату (управи міста) відбу-
лися установчі збори «Просвіти». Головою філії було обрано адвоката 
В. Лучаківського, а секретарем — О. Барвінського. До товариства всту-
пили, крім священиків і вчителів, ще кільканадцять визначних міщан 
Тернополя. 

У 1883 році О. Барвінського було обрано головою «Просвіти». Він 
разом зі своїми товаришами їздив селами та містечками Тернопілля, про-
водячи просвітницьку роботу. Учасники таких поїздок виголошували 
реферати, читали лекції, засновували читальні «Просвіти». Перша чита-
льня на галицькому Поділлі з’явилася в селі Староміщині Скалатського 
повіту. Протягом кількох років уся північна частина галицького Поділля 
вкрилася мережею читалень. На початку XX століття майже в усіх селах 
відкрилися читальні «Просвіти». Серед активних діячів тернопільської 
«Просвіти» були Ю. Гецев, І. Лошнів, Л. Рудницький, П. Левицький та 
інші. Просвітяни проводили етнографічні виставки, вечори вшанування 
пам’яті визначних українських діячів, виступали з доповідями перед се-
лянами в повітах. 

У 1883 році О. Барвінський започаткував «Руську історичну бібліо-
теку». Через рік завдяки йому в Тернополі була створена «Руська бесі-
да» — осередок громадського життя місцевої інтелігенції. 

З початком Першої світової війни товариство зазнає утисків та пере-
слідування владою. Прихід царської Росії завдав значної шкоди «Просві-
ті»: було знищено бібліотеки, читальні, репресовано активних діячів. І 
польська влада закривала читальні, особливо на північно-західних зем-
лях. У таких умовах 8 червня 1939 року відбувся останній загальний збір 
«Просвіти». 

Під час першої радянської окупації Західної України 1939—1941 ро-
ків почалася хвиля репресій проти керівного складу «Просвіти» та її ак-
тивних членів, масові арешти й депортації у віддалені регіони Радянсько-
го Союзу — з важким кліматом, нестерпними умовами праці, відсутністю 
елементарних житлово-побутових умов. 

Окупація Галичини гітлерівцями змінилася другою радянською, 
надто тривалою (1944—1991). Влада відновила репресії проти просвітян 
у масовіших масштабах. 

Улітку 1988 року у Львові відбулась установча конференція Товари-
ства рідної мови ім. Тараса Шевченка, в роботі якої взяли участь 115 осіб. 
Головою було обрано письменника Романа Іваничука. А наступного року 
відбулась установча конференція першого легального форуму незалежної 
громадської організації в Києві. Її відкрив вступним словом Олесь Гон-
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чар. Було обрано назву — Товариство української мови ім. Т. Шевченка, 
яке очолив Дмитро Павличко. І того ж року вийшов у світ перший в 
Україні його друкований орган — газета «Слово «Просвіти». 

Восени 1990-го на конференції в Києві головою товариства було об-
рано Павла Мовчана, а самому товариству повернуто стару назву — 
«Просвіта». Новий статут розширював межі діяльності й коло її культу-
рологічної та патріотичної роботи. На вимогу часу товариство приймає і 
відновлює просвітницькі ідеологічні засади і змінює назву на Всеукраїн-
ське товариство «Просвіта» ім. Т. Шевченка. 

Сьогодні це одне з масових громадських об’єднань, яке проводить 
велику культурно-просвітницьку роботу, бере активну участь у процесах 
державотворення, є консолідуючою силою суспільства. В основі діяльно-
сті товариства — утвердження української національної ідеї, національ-
ного відродження, розвиток національної культури. 

Велика роль належить «Просвіті» в проголошенні 1991 року незале-
жності України. З її ініціативи встановлені загальнодержавні свята: День 
Соборності (22 січня), День пам’яті героїв Крутів (29 січня), День україн-
ської писемності та мови (9 листопада). 

Д. Чубата 
Література 

Чубата, Д. Потужні крила «Просвіти» : [іст. віхи розвитку «Просві-
ти» в краї, сьогодення т-ва] / Д. Чубата // Вільне життя. — 2008. — 5 
груд. — С. 2. — (Ювілеї). 

Чубата, Д. «Просвіті» Тернополя — 130 років / Д. Чубата // Вільне 
життя. — 2006. — 17 черв. — С. 6. 

Шимків, П. Дві ювілейні дати просвітян : у листопаді — грудні тер-
ноп. «Просвіта» відзначає подвійний ювілей: річниці створення Т-ва укр. 
мови та Всеукр. т-ва «Просвіта» / П. Шимків // Свобода. — 2008. — 5 
груд. — С. 2. — (Напередодні). 

Шимків, П. Шляхами Золотого Поділля : [підсумки роботи терноп. 
«Просвіти»] / П. Шимків // Слово Просвіти. — 2009. — 25 черв. — 1 
лип. — С. 8 : фотогр. — VІІІ з’ їзд «Просвіти». 

Шот, М. Скарбниця Тернопільської «Просвіти» : [терноп. філії 
«Просвіта» — 130 років] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2006. — 4 
серп. — С. 9. 

*** 
Гулько, Я. Меценат, просвітитель, церковний діяч : [про церк. та 

громад. діяча В. Громницького] / Я. Гулько // Тернопіль вечірній. — 
2008. — 28 серп. — 2 верес. — С. VІ. — (Тернопіль, якого вже нема). 
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Гуцал, П. Вірно служив справі свого народу : [про громад.-політ. ді-
яча, голову т-ва «Просвіта» І. Кивелюка] / П. Гуцал // Гомін волі. — 
2010. — 22 січ. — С. 2. — (Наші славні земляки). 

Полянський, О. Омелян Терлецький і «Просвіта» : [учений-історик, 
педагог, громад. діяч] / О. Полянський // Вільне життя. — 2009. — 23 
січ. — С. 6. — (Рядок з біографії краю). 

*** 
Будар, Т. Приклад самопожертви : [про просвітянина Б. Головина та 

його кн. «За служіння Богові, народу — смерть»] / Т. Будар // Слово Про-
світи. — 2009. — 30 квіт. — 6 трав. — С. 5 : фотогр. 

Новосядлий, Б. Достигають яблука у його життєвому саду : [про 
краєзнавця, почесного голову обл. терноп. «Просвіти» Б. П. Головина] / 
Б. Новосядлий // Подільське слово. — 2008. — 26 верес. — С. 11 : фото-
гр. — (Цікаві зустрічі). 

*** 
Головин, Б. «Просвіта» — громадське об’єднання, тернопільська фі-

лія Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка / Б. Головин, 
П. Шимків // Тернопільський енциклопедичний словник. — Т., 2008. — 
Т. 3 : П — Я. — С. 149—150. 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2006 

рік. Вип. 16 : біогр. покажч. / уклад. М. Друневич. — Т. : Підручники і 
посібники, 2005. — 128 с. 

С. 69—71: філія «Просвіти» у 
м. Тернополі. 

ЧЕРВЕНЬ 

25 років із часу відкриття Співочого поля у м. Тернополі 
(1986) 

Двадцять п’ять років тому в мальовничому куточку Тернополя, у па-
рку Національного відродження, з’явилась незвичайна та небачена до 
того часу споруда — перше в Україні Співоче поле. Проте це не лише 
сценічний майданчик, сутність його набагато глибша та цінніша. «Муш-
ля» Співочого поля — це ще й неповторне обличчя, незрівнянна аура 
нашого краю. Так з 1986 р. найбільший сценічний майданчик краю став 
осередком культурного життя нашого міста. Такої кількості відомих ви-
конавців, з якими відкривали Співоче поле, Тернопіль ще не бачив! Для 
тисяч тернополян тоді співали кращі колективи зі всієї України, еліта 
українського мистецтва : Назарій Яремчук, Дмитро Гнатюк, Анатолій 

 73 

Паламаренко... А незабутнє видовище, коли чашу Співочого поля запов-
нили 8 тисяч (!) учасників зведеного хору!.. 

На цьому полі проводилися республіканські свята народної творчос-
ті, тут козацтво зі всієї України впродовж чотирьох років збиралося на 
Всеукраїнський фестиваль козацької пісні «Байда», тут відбувалися перші 
паради вертепів та свята духовної музики, а численні молодіжні мистець-
кі заходи гуртували наймолодших тернополян. 17—18 червня 2006 р. 
мешканці міста святкували 20-річчя Співочого поля. 

До ювілею зробили косметичний ремонт майданчика, запросили по-
над 70 художніх колективів із різних куточків нашого краю та України. 

І в ці дні Тернопільське Співоче поле вже втретє гостинно приймало 
учасників Всеукраїнського свята народної творчості. Цього разу воно 
мало назву «Народ ніколи не загине, допоки музика жива». 

Упродовж двох днів Тернопіль цвів розмаїттям українських народ-
них костюмів, потопав у звуках музики, танцював. Кількадесят народних 
аматорських колективів знайомили тернополян і гостей міста з фольклор-
ними перлинами. 

Література 
Клос, С. Співоче поле відсвяткувало ювілей / С. Клос // Високий за-

мок. — 2006. — 20 черв. — С. 6 : фотогр. — (Перше в Україні). 
Матола, В. 20 років першому Співочому полю України / В. Матола // 

Тернопіль вечірній. — 2006. — 21—27 черв. — С. 3. 
Поле, сповнене пісень, відзначало ювілей! : 20 років — першому в 

Україні Тернопільському співочому полю! // Нова Тернопільська газе-
та. — 2006. — 21—27 черв. — С. 14 : фотогр. 

Приступа, І. «Дощова річниця Співочого поля» / І. Приступа // Ria 
плюс. — 2006. — 21 черв. — С. 4. 

Синенька, Б. «… Коли згода і пісня» / Б. Синенька // Свобода. — 
2006. — 17 черв. — С. 6. — (Тернопільському Співочому полю — 20 
років). 

Співай-гуляй-поле : [святкування 20-ліття Терноп. Співочого поля] // 
Свобода. — 2006. — 24 черв. — С. 6. — (По святі). 

Шостак, Н. «Співочка» і тернополяни — 20 років разом / 
Н. Шостак // Вільне життя. — 2006. — 24 черв. — С. 6 : фотогр. 

Шот, М. Тернопільське поле Співоче зустріло своє двадцятиріччя // 
М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2006. — 7 лип. — С. 8 : фотогр. 

*** 
Попович, Ж. Музичне море полонило «Співоче поле» : [Всеукр. фес-

тиваль нар. творчості «Народ ніколи не загине, допоки музика жива», 
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присвяч. 20-річчю відкриття Співочого поля] / Ж. Попович // Місто. — 
2006. — 21 черв. — С. 3 : фотогр. 

*** 
Мельничук, Б. Співоче поле — архітектурний комплекс для масових 

культурно-мистецьких та громадсько-політичних заходів / Б. Мельничук, 
А. Сеник // Тернопільський енциклопедичний словник. — Т., 2005. — 
Т. 3 : П — Я. — С. 323 : фотогр. 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2006 

рік. Вип. 16 : бібліогр. покажч. / уклад. М. Друневич. — Т. : Підручники і 
посібники, 2005. — 128 с. 

С. 72: 20 років із часу відкриття Співочо-
го поля. 

10 ЛИПНЯ 

75 років від дня народження 
 Ростислава Ярославовича Пилипчука 

(10.07.1936) — мистецтвознавця, професора, театрознавця,  
заслуженого діяча мистецтв України (1993) 

Народився 10 липня 1936 р. в селі Оришківцях, тепер Гусятинського 
району. 1950 р. закінчив Оришківську семирічку, 1953-го — Копичинську 
середню школу, 1958 р. — українське відділення філологічного факуль-
тету Чернівецького університету. Два роки працював учителем українсь-
кої мови та літератури в середній школі робітничої молоді № 3 в Чернів-
цях. Ще бувши студентом, дебютував у 1956 р. як театральний і літерату-
рний критик, друкувався у чернівецькій газеті «Радянська Буковина» та 
інших періодичних виданнях. 

1960 р. вступив до аспірантури зі спеціальності «театральне мистец-
тво» при Інституті мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН Укра-
їни. З 1963 р. працював молодшим науковим співробітником відділу те-
атрознавства, з 1969 р. — ученим секретарем, у 1974—1977 рр. — стар-
шим науковим співробітником відділу театрознавства цього інституту. У 
1971 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата мис-
тецтвознавства на тему «Український театр Східної Галичини і Північної 
Буковини (30—60-і роки XIX ст.)». В 1973 р. йому присвоєно вчене зван-
ня старшого наукового співробітника із спеціальності «театральне мисте-
цтво». У 1971—1975 рр. був ученим секретарем ради для присудження 
вчених ступенів при ІМФЕ. 

У 1977 р. перейшов на посаду проректора з наукової роботи, у 
1983 р. виконував обов’язки ректора, а в 1984 р. затверджений ректором 
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Київського державного інституту театрального мистецтва імені 
І. К. Карпенка-Карого. З 2003 р. Р. Пилипчук — радник ректора, профе-
сор кафедри театрознавства Київського національного університету теат-
ру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. 

У 1981 р. йому присвоєно звання доцента, а в 1989 р. — професора 
кафедри театрознавства. За заслуги перед польською театральною куль-
турою нагороджений ювілейною Шіллеровською медаллю (1988).  

Р. Пилипчук — член Спілки театральних діячів України, (до 
1986 р. — Українського театрального товариства) (1962); член правління і 
президії цього товариства (1978—1986). Був головою редакційної колегії 
республіканського міжвідомчого наукового збірника «Театральна культу-
ра» (випуски 6—13, 1980—1987). З 1980 р. — член редакційної колегії 
органу Міністерства культури України та Спілки театральних діячів 
України — журналу «Український театр», з 1991 — входив до складу 
редакційної ради журналу «Тернопіль», а також спеціалізованої ради з 
театрального мистецтва при Інституті мистецтвознавства, фольклористи-
ки та етнології імені М. Рильського АН України і Комітету, науки і куль-
тури для зв’язків з українцями за кордоном при Академії наук України. 
Учасник багатьох міжнародних, республіканських, міжвідомчих науко-
вих конференцій, симпозіумів та з’ їздів.  

Лауреат премій Спілки театральних діячів України в галузі театро-
знавства і театральної критики за 1991 р. (1992) та імені І. Котляревського 
за вагомий внесок в українське театрознавство (1994). 

У 1993 р. йому було присвоєно почесне звання «Заслужений діяч 
мистецтв України», а в 1998 р. нагороджений орденом «За заслуги» 
ІІІ ступеня. 

Список наукових праць Р. Пилипчука нараховує понад 400 назв. Це 
передусім дослідження історії українського театру. Він по суті першим 
відкрив для читача ім’я славетного Максима Березовського. Але поряд з 
цим він не покидає й літературознавчих досліджень або таких, що на 
стику театрознавства й літературознавства, серед них: «Автобіографія» 
Мирослава Ірчана», «Листування М. Т. Рильського з Василем Зуляком», 
«Перше знайомство галичан з Котляревським», «Невідомі прижиттєві 
публікації Шевченкового вірша «Заворожи мені, волхве...», «Перше зна-
йомство галичан з Квіткою-Основ’яненком», «Хто автор п’єси «Стецько, 
завербований в улани»?», «Т. Г. Шевченко в Ромнах», «Про письменника-
основ’янина Віта Косовцова», «Про авторство» Івана Вагилевича», «Мар-
ко Кропивницький». 

Р. Пилипчук — один з упорядників «Зібрання творів у двадцяти то-
мах» М. Рильського. Йому належать вступні статті, упорядкування і при-
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мітки у виданнях: «Спогади про Івана Карпенка-Карого» та «Іван Карпе-
нко-Карий. Драматичні твори». Він — автор великої кількості статей про 
письменників у «Шевченківському словнику», «Українській радянській 
енциклопедії», «Українській літературній енциклопедії», а також рецен-
зій на літературно-художні та літературознавчі видання в журналах і га-
зетах. Брав активну участь у підготовці першого універсального енцик-
лопедичного довідника «Київ» (1981) та першого енциклопедичного до-
відника «Митці України» (1992), автор праць «Історія української куль-
тури» (2001, 2003, 2005), «Становлення українського професіонального 
театру в Галичині (60-і рр. ХХ ст.) (2001—2006). 

М. Ониськів 
Література 

Пилипчук, Р. Я. Аматорський театр / Р. Я. Пилипчук // Енциклопедія 
сучасної України. — К., 2001. — Т. 1 : А. — С. 424—426. 

Пилипчук, Р. «Ваша газета не губиться у загальному потоці…» : 
[лист до редакції газ. «Русалка Дністрова»] / Р. Пилипчук // Русалка Дніс-
трова. — 1994. — № 10 (черв.). 

Пилипчук, Р. Катерина Рубчакова, актриса / Р. Пилипчук // Вільне 
життя. — 1991. — 4 трав. — (Славетні жінки Тернопілля). 

*** 
Будник, Л. Р. Дністрова-Чайка Раїса Іванівна — актриса / 

Л. Р. Будник, Р. Я. Пилипчук // Енциклопедія сучасної України. — К., 
2008. — Т. 8 : Дл — Дя. — С. 39. 

Валеріян Ревуцький : бібліогр. покажч. / уклад. В. Л. Ревуцька ; авт. 
вступ. ст. і наук. ред. Р. Я. Пилипчук. — К. : Твім інтер, 2007. — 156 с. 

Сімович, В. Праці у двох томах. Т. 2 : Літературознавство. Культу-
ра / В. Сімович ; упорядкув.: Л. Ткач, О. Івасюк за участю Р. Пилипчука, 
Я. Погребенник ; передм. Ф. Погребенника. — Чернівці : Книги — ХХІ, 
2005. — 904 с. 

*** 
Білецька, Л. Невтомний дослідник театру / Л. Білецька // Культура і 

життя. — 1996. — 10 лип. 
Медведик, П. Дослідник західноукраїнського театру / П. Медведик // 

Тернопілля’96 : регіон. річник. — Т., 1996. — С. 576—577. 
Ониськів, М. Ростислав Пилипчук / М. Ониськів // Тернопіль. — 

1994. — № 5/6. — С. 33—34. 
Погребенник, Ф. Невтомний працівник на ниві української культу-

ри / Ф. Погребенник // Ростислав Пилипчук : бібліогр. покажч. / упоряд. 
В. А. Кушніренко. — К., 1996. — С. 7—21. 

*** 
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Мельничук, Б. Пилипчук Ростислав Ярославович (10.07.1936, 
с. Оришківці, нині Гусятин. р-ну) — театрознавець, літературознавець, 
історик культури, педагог / Б. Мельничук // Тернопільський енциклопе-
дичний словник. — Т., 2008. — Т. 3 : П — Я. — С. 65—66 : фотогр. 

Пилипчук Ростислав Ярославович (10.07.1936, с. Оришківці Гуся-
тин. р-ну) — укр. театрознавець, літературознавець // Митці України : 
енциклопед. довід. — К., 1992. — С. 458. 

*** 
Ростислав Пилипчук : бібліогр. покажч. / упоряд. 

В. А. Кушніренко. — К. : Твім інтер, 1996. — 112 с. : фотогр. 

20 ЛИПНЯ 

75 років від дня народження Бориса Миколайовича Демківа 
(20.07.1936—31.12.2001) — українського поета 

Народився 20 липня 1936 р. у м. Тернополі. Після закінчення семи-
річки поїхав у місто Кілію, щоби вступити в морехідне училище та здійс-
нити свою мрію — стати моряком. Але військова комісія не допустила 
хлопця до іспитів, визнавши його дальтоніком. 1956 р. під час галасливої 
ейфоричної кампанії освоєння цілинних земель молодий романтик у по-
риві високих ілюзій узяв комсомольську путівку й подавсь у Казахстан. 
Восени 1961 р. Борис Демків став у м. Тернополі методистом Будинку 
народної творчості. Робота, пов’язана з частими поїздками у найвіддале-
ніші куточки області для збирання фольклору, була до душі, не сковувала 
творчої ініціативи та не перешкоджала улюбленому заняттю — поезії. 

У ці роки Б. Демків утвердивсь як поет, закінчив заочне відділення 
Львівського університету ім. І. Франка. Отож невдовзі довелося скушту-
вати й журналістського хліба, а відтак попрацювати завідувачем літера-
турної частини Тернопільського облмуздрамтеатру ім. Т. Шевченка. Але 
по-справжньому знайшов себе поет тільки на посаді голови об’єднання 
творчої молоді «Сонячні кларнети». Більш як двадцять років життя віддав 
Борис Миколайович плеканню юних талантів. Із його благословення та з 
найактивнішою допомогою увійшли у велику літературу й стали профе-
сійними письменниками Богдан Бастюк, Олег Герман, Ольга Кушнір, 
Богдан Мельничук, Ярослав Сачко, Ганна Костів-Гуска та інші. Десятки 
молодих літераторів стали авторами перших книг — Зіновій Кіпибіда, 
Володимир Кравчук, Любов Гонтарук та багато інших. 

Перша збірка поета — «Сувора ніжність» побачила світ 1965 р., вона 
ж відкрила йому двері у Спілку письменників. Ця небуденна для моло-
дого митця подія трапилась 1967 р. 
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Протягом подальших літ творчого життя поет видав низку оригіна-
льних збірок, написав біографічну повість «Людина до сонця іде» про 
життя передчасно згаслого поета Степана Будного, створив десятки пі-
сень, багато з яких облетіли не тільки Україну, а й світ. А ще переклав 
чимало творів своїх побратимів із Болгарії, Молдавії, Польщі, Румунії, 
Югославії, Росії та інших країн. 

Найпомітніші в його творчому доробку такі книги: «Крило зорі», 
«Ораторія лісу», «Контрасти», «Дерево життя», «Залишаю для вас». 

Борис Демків — перший лауреат літературної премії ім. Степана Бу-
дного та премії ім. братів Лепких. 

Помер 31 грудня 2001 р. у м. Тернополі. 
У 2003 р. вийшла книга П. Сороки «Секрет вічності, або Ліра і тер-

ни: Десять етюдів про Б. Демківа». 
Література 

Демків, Б. Залишаю для вас : поезії / Б. Демків. — Т. : Горлиця, 
2004. — 95 с. 

*** 
Демків, Б. Воскресіння : [вірш] / Б. Демків // Нова Тернопільська га-

зета. — 2004. — 21 лип. — С. 8. — (З неопублікованого). 
Демків, Б. На вулиці Тараса Протасевича : [вірш] / Б. Демків // Міс-

то. — 2004. — 11 лют. — С. 11. 
Демків, Б. Повернення блудного сина : [зі зб. «Залишаю для вас»] / 

Б. Демків // Місто. — 2004. — 29 груд. — С. 6. 
Демків, Б. Я зник… : [вірш] / Б. Демків // Місто. — 2003. — 24 

груд. — С. 11. 
*** 

Сорока, П. Секрет вічності, або Ліра і терни : десять етюдів про 
Б. Демківа / П. Сорока. — Т. : Джура, 2003. — 100 с. : фотогр. 

*** 
Демків, Б. Борис Демків: «Вмирає тіло — серце не вмирає, А тихо 

пломеніє, як свіча…» : [пам’яті відомого поета] / Б. Демків // Четверта 
влада. — 2006. — 19 лип. — С. 3 : портр. 

Житкевич, А. Білі крила лебедині : [про поета Б. Демківа] / 
А. Житкевич // Четверта влада. — 2007. — 10 жовт. — С. 8. 

Іващук, М. Нам поета посилає Бог… / М. Іващук // Свобода. — 
2006. — 19 лип. — С. 4 : портр. — (20 липня Борису Демківу виповнило-
ся б 70). 

Коверко, О. Поет із янголом на кінчику пера : 20 лип. Борису Демкі-
ву виповнилося б 70 / О. Коверко // Нова Тернопільська газета. — 
2006. — 26 лип. — С. 3 : портр. 
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Мичко, С. Дорогою прекрасної і складної батьківської душі : уривок 
із кн. спогадів про Бориса Демкова / С. Мичко // Місто. — 2006. — 26 
лип. — С. 8 : фотогр. 

Найчук, С. Поет суворої ніжності / С. Найчук // Вільне життя. — 
2006. — 15 лип. — С. 8 : портр. — (Незабутні). 

Те ж // Свобода. — 2006. — 15 лип. — С. 6 : портр. – (До 70-річчя 
Бориса Демківа). 

Фарина, І. Ораторія поезій, залишених людям / І. Фарина // Свобо-
да. — 2006. — 22 лип. — С. 6 : портр. — (Ювілеї). 

Ярошевська, Н. Маестро «Сонячних кларнетів» : [спогади про відо-
мого поета, кер. клубу творч. молоді Б. Демківа] / Н. Ярошевська // Віль-
не життя. — 2009. — 30 січ. — С. 6. — (Незабутні). 

*** 
Безкоровайний, Є. Спілкувалися немов би із живим поетом… / 

Є. Безкоровайний // Свобода. — 2006. — 29 лип. — С. 2. — (Вечір 
пам’яті Бориса Демківа). 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2006 

рік. Вип. 16 : бібліогр. покажч. / уклад. М. Друневич. — Т. : Підручники і 
посібники, 2005. — 128 с. 

С. 73—75: про Б. Демківа. 

26 ЛИПНЯ 

50 років від дня народження Ярослава Петровича Лемішки 
(26.07.1961) — оперного та камерного співака,  
директора Тернопільської обласної філармонії 

Народився 26 липня 1961 р. в с. Соснові Теребовлянського району. 
Навчався у восьмирічній школі в рідному селі, яку закінчив у 1976 р. З 
дитинства займався співом, брав участь у шкільному хорі. 

Після закінчення школи Я. Лемішка навчався в Тернопільському 
ПТУ № 4, яке закінчив у 1979 р. У 1980—1982 рр. проходив військову  
службу в рядах Радянської армії. Після звільнення працював майстром 
виробничого навчання в Тернопільському ПТУ № 4 й одночасно навчався 
в Бережанському технікумі сільського господарства (заочна форма на-
вчання). 

Любов до пісні та мрія про професійний спів не полишали його ні-
коли. 

Музичну освіту здобув у Тернопільському музичному училищі, а в 
1985 р. вступив до Київської консерваторії на вокальний факультет (клас 
К. Огнєвого). У 1990 р., після її закінчення, повернувся в м. Тернопіль, у 
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Тернопільський муздрамтеатр на посаду актора драми, де працював до 
1992 р. Виконував партії Андрія («Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-
Артемовського), Петра («Наталка Полтавка» М. Лисенка). 

Згодом Я. Лемішка став солістом-вокалістом Тернопільської облас-
ної філармонії. У репертуарі співака — провідні арії з опер «Травіата» та 
«Ріголетто» Дж. Верді, «Тоска» Дж. Пуччіні, «Любовний напій» 
Г. Доніцетті, «Шукачі перлів» і «Перська красуня» Ж. Бізе, «Майська 
ніч» М. Римського-Корсакова, «Євгеній Онєгін» П. Чайковського, а та-
кож романси й народні пісні. 

Своїм голосом артист зачаровував слухачів і за межами України: ви-
ступав у Бельгії, Голландії, Німеччині та інших країнах Європи. Його 
мистецтвом насолоджувалися й у США. 

Свої знання та досвід Я. Лемішка передає студентам Тернопільсько-
го національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, викладаючи 
у них вокальне мистецтво. Доцент кафедри музикознавства, методики 
музичного виховання та акторської майстерності. 

У 2007 р. Ярослава Петровича Лемішку призначено директором 
Тернопільської обласної філармонії. 

У 2009 р. Я. Лемішка став лауреатом Всеукраїнської премії 
ім. братів Богдана та Левка Лепких. 

Література 
Лемішка, Я. Аматорське вокальне мистецтво Тернопільщини кінця 

ХІХ — першої половини ХХ століття / Я. Лемішка // Наукові записки / 
Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Т., 2008. — № 1. — С. 101—
105. — Бібліогр. у кінці ст. (8 назв). 

Лемішка, Я. Фестиваль до Сербії доведе : [про участь терноп. деле-
гації у фестивалі укр. культури «Калина»] / Я. Лемішка // Нова Терно-
пільська газета. — 2008. — 16—22 лип. — С. 5 : фотогр. 

*** 
Лемішка, Я. «Думок про пісню не полишав ніколи» : «20 хвилин» 

гортає сімейний альбом Наталії та Ярослава Лемішок / подав В. Мороз // 
20 хвилин. — 2008. — 23 лип. — С. 8 : фотогр. 

Лемішка, Я. Ярослав Лемішка: «Жодного дня на чужині я не засинав 
і не прокидався без думки, що повинен повернутися додому» : бесіда з 
засл. арт. України, дир. Терноп. облфілармонії Ярославом Лемішкою / 
провела О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2008. — 9—15 лип. — 
С. 5 : фотогр. — (Культура). 

Лемішка, Я. Ярослав Лемішка: «Міжкультурні непорозуміння та не-
вдачі не стосуються пісні» : [бесіда з дир. обл. філармонії Я. Лемішкою] / 
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спілкувалася Н. Ліпінська // Нова ера. — 2010. — 3—9 лют. — С. 8 : фо-
токолаж. — (Про нас). 

Лемішка, Я. Співає та ремонтує «Мерседес» : Засл. арт. України 
Ярослав Лемішка не уявляв свого життя без співу. Однак, ставши дирек-
тором обл. філармонії, зрозумів, що ця посада дає можливість робити 
більше добра людям : [бесіда з дир. обл. філармонії Я. Лемішкою] / роз-
мовляла Л. Заморська // Ria плюс. — 2009. — 23 груд. — С. 20 : фотоко-
лаж. — (Віч-на-віч). 

Лемішка, Я. Ярослав Лемішка: «Якби не співаком, став би, напевно, 
автомеханіком…» : [бесіда з дир. обл. філармонії Я. Лемішкою] / провела 
О.Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2009. — 23—29 груд. — С. 28 : 
фотогр. 

*** 
Климчук, Г. Лауреатами Всеукраїнської премії імені Богдана та Лев-

ка Лепких стали Ярослав Лемішка та Василь Івашків / Г. Климчук // Но-
мер один. — 2010. — 27 січ. — С. [2]. 

Лічинська, С. Лауреатом Всеукраїнської премії [ім. братів Лепких] 
став наш земляк [дир. обл. філармонії Я. Лемішка] / С. Лічинська // Міс-
то. — 2010. — 27 січ. — С. 6 : фотогр. — (Світська хроніка). 

Нові лауреати [премії ім. братів Лепких за 2009 р. — В. Івашків та 
Я. Лемішка] // Вільне життя. — 2010. — 22 січ. — С. 6. — (Відзначення). 

Премія імені братів Лепких дісталася доктору та артисту : [лауреати 
премії за 2009 р. — В. Івашків та Я. Лемішка] // Свобода. — 2010. — 22 
січ. — С. 8. 

*** 
Квітка, О. Ярослав Лемішка — тенор від Бога / О. Квітка // Нова 

ера. — 2008. — 22—28 жовт. — С. 9 : фотоколаж. — (Ексклюзив). 
Лемішка, Я. Новим директором філармонії став Ярослав Лемішка : 

[розмова з новопризначеним кер.] / записала Г. Мілян // Нова Тернопіль-
ська газета. — 2007. — 18—24 лип. — С. 6 : фотогр. 

*** 
Дем’янова, І. Лемішка Ярослав Петрович (26.07.1961, с. Соснів Те-

ребовлян. р-ну) — оперний і камерний співак (тенор). Засл. арт. України 
(1997) / І. Дем’янова // Тернопільський енциклопедичний словник. — Т., 
2005. — Т. 2 : К — О. — С. 341 : фотогр. 

*** 
Музична Тернопільщина : бібліогр. покажч. / уклад. В. Я. Миськів ; 

вступ. ст. О. С. Смоляка. — Т. : Підручники і посібники, 2008. — 288 с. 
С. 170—172: про Я. Лемішку. 
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24 СЕРПНЯ 

20 років із часу проголошення незалежності України 
(24.08.1991) 

24 серпня — день проголошення незалежності нашої держави наза-
вжди увійшов у історію як одна з найдорожчих святинь нашого народу. 
До тих пір країна входила як Українська Радянська Соціалістична Респу-
бліка до складу СРСР. Акт проголошення незалежності України від 24 
серпня 1991 р. був затверджений 1 грудня 1991 р. всенародним голосу-
ванням. 

До незалежності Україна йшла довгим, важким і жертовним шляхом, 
дорого за неї заплатила. Це й столітня боротьба наших предків, і титаніч-
на праця великих просвітителів, і три роки національної революції та 
драматичної боротьби УНР, і всенародне протистояння гітлерівському 
нашестю, і героїчна боротьба УПА, і багатостороннє зусилля української 
еміграції у вільному світі задля утримання політичного ідеалу самостій-
ності. Незалежність — заслуга всього народу, багатьох його поколінь. 
Вінцем цього процесу стали доленосні дати нашої історії — 24 серпня та 
1 грудня 1991 р. 

Державним святом ця подія стала лише з червня 1992 р., коли Вер-
ховна Рада постановила вважати 24 серпня — Днем Незалежності Украї-
ни. Фактично ж перший День Незалежності був відсвяткований 16 липня 
1991 р. — на згадку про те, що 16 липня 1990 р. Верховна Рада Українсь-
кої РСР прийняла Декларацію про державний суверенітет України. 

Перша Конституція незалежної Української держави була прийнята 
Верховною Радою 28 червня 1996 р. Ст. 1 Конституції свідчить: «Украї-
на — суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава». 

Література 
Валєєва, Ю. Як усе починалося : [незалежність України] / 

Ю. Валєєва // Політика і час. — 2006. — № 9. — С. 11—16 : кол. іл. 
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СЕРПЕНЬ — ВЕРЕСЕНЬ 

95 років героїчних боїв на горі Лисоні (1916) 
Цього року відзначаємо 90-у річницю кровопролитних боїв на горі 

Лисоні, де в серпні — вересні 1916 року Українські Січові Стрільці свої-
ми молодими грудьми і життям поставили перед переважаючими силами 
противника нездоланний заслін. 

Російський царат посилав військо, щоб прибрати до своїх рук Гали-
чину. На окупованих землях закрили українські видавництва, розгромили 
осередки «Просвіти», представників місцевого духовенства заарештували 
й заслали до Московської губернії. 

Протидія українців-галичан була закономірною. Легіон УСС став 
виразником й оборонцем прав та сподівань свого народу, захисником 
рідного краю. Разом з тим, бої легіону усусусів з частинами російської 
армії можна сміливо назвати братовбивчими. Адже російська армія рек-
рутувала мільйони українців зі східних областей, аби їх руками захопити 
західні землі. 

Головні бої відбувались при обороні Бережан, над річкою Ценівкою 
коло Потутор, на Лисоні. Не один раз Січові Стрільці рятували безнадійні 
ситуації, в які потрапляли австро-угорські війська. 

Так було 3 вересня 1916 року, коли Січові Стрільці відбили натиск 
ворога на Лисоні. 16 вересня на Диких Ланах росіяни атакували турець-
кий полк, але ситуацію виправили Січові Стрільці, відкинувши загарбни-
ків до річки Золотої Липи. 29—30 вересня відбувся третій бій на Лисоні. 
30 вересня московські війська розбили оборонні позиції австрійців і піді-
йшли до позицій, які займали Січові Стрільці. 

Бої за гору Лисоню в історію Легіону УСС увійшли під назвою 
«Кривавого тану». Полк УСС був оточений росіянами. Без спорядження і 
допомоги його залишки потрапили в полон. Інших відіслали до коша. З 
цих часів походить відома стрілецька пісня «Як з Бережан до кадри січо-
вики манджали...». 

Зусиллями стрілецьких куренів, завдяки їх геройському чину був лі-
квідований прорив російських військ на Бережани. В околицях міста, на 
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схилах Лисоні, у кривавих боях полк УСС утратив убитими, полоненими 
й пораненими: більше тисячі старшин та стрільців. З 44 старшин у строю 
залишилось 16. Своєрідним реквіємом полеглим звучали слова пісні 
Р. Купчинського «Заквітчали дівчатонька», яку він написав на смерть 
убитого на Лисоні й похованого під Вільховцем підхорунжого Мальова-
ного. 

Обороною Бережан завершився один із періодів змагань стрілецтва, 
з якого воно вийшло ослабленим, але ідейно загартованим, з відновленою 
ідеєю Українського війська. 

Українські Січові Стрільці покрили себе звитягою в Першій світовій 
війні. Місцем їх бойового хрещення стали Карпати — гора Маківка. Дру-
ге з честю витримали на Лисоні. Це гора слави і мужності стрілецтва, 
вона — символ нескореного національного духу й свободи нашого наро-
ду. 

Дорого заплатили стрільці за звитягу. На знак любові й пошани в 
1927 році представники Товариства охорони військових могил прибули 
на місце колишніх подій. Діти збирали останки воїнів, кістки зносили 
кошиками, возами звозили землю і насипали могилу. 19 вересня того ж 
року відбувся великий здвиг «Лугів» Бережанщини з участю лугового 
оркестру Рогатина під керівництвом колишнього старшини УСС Угрина-
Безгрішного. На могилі Січових Стрільців промовляла письменниця і 
громадська діячка Іванна Блажкевич. 

У 1929 році польські власті сплюндрували й розкопали могилу, але 
народ її відновив. 

Лисоня — це одночасно тріумф і Голгофа для Січових Стрільців. А 
для нашого покоління вона стала П’ємонтом національного відродження. 
Саме тут 30 серпня 1989 року вперше на Тернопільщині юнаки з Шиба-
лина підняли синьо-жовтий прапор. У 1990 році громада знов відновила 
на Лисоні стрілецьку могилу, сюди привезли землю з могили кошового 
отамана Запорізької Січі Івана Сірка. У серпні 1990 року на горі відбуло-
ся багатолюдне вшанування пам’яті Січових Стрільців. Священики від-
служили панахиду, над могилою здійнявся синьо-жовтий прапор. Серед 
тих, хто піднімав прапор, був колишній Січовий Стрілець Дмитро Смачи-
ло. 18 вересня 1994 року величавий Меморіал на Лисоні увіковічнив без-
смертну пам’ять Січових Стрільців. Він став символом боротьби україн-
ського народу за утвердження державної незалежності. 

О. Гурська 
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6 ВЕРЕСНЯ 

85 років від дня народження Богдана Петровича Головина 
(6.09.1926) — педагога, краєзнавця, публіциста, громадського діяча 

Народився 6 вересня 1926 р. у с. Золотковичі Мостиського повіту на 
Львівщині у багатодітній сім’ ї. Нині проживає у Тернополі. Уже в пен-
сійному віці активно й енергійно керував обласною «Просвітою». Саме 
на цій посаді повною мірою розкрив свій талант. Його громадська і по-
движницька діяльність належно оцінена у роки незалежності України. Він 
удостоєний високих звань заслуженого працівника освіти, почесного 
члена всеукраїнської «Просвіти» і християнського місійного товариства 
«Фундація духовного єднання України». 

Богдан Петрович — лауреат всеукраїнської літературно-мистецької і 
громадсько-політичної премії братів Лепких. Ім’я невтомного ентузіаста 
тісно пов’язане з Буцневом. Упродовж п’ятнадцяти років, з лютого 
1973 р. до серпня 1988 р., працював учителем історії місцевої десятиріч-
ки. 

У 1939 р. після закінчення школи Богдан успішно склав іспити у чо-
ловічій філії академічної гімназії у Львові. Але Друга світова війна пере-
креслила усі плани. 

10 лютого 1940 р. в родині сталася трагедія — батьків з трьома діть-
ми депортували на Північний Урал як «українських буржуазних націона-
лістів», «ворогів народу». У Львові залишилося двоє синів і дві доньки. 
Доля двох дорослих синів була невідомою. Вони служили у польській 
армії і потрапили у німецький полон. Богдан протягом двох років навчав-
ся у Львівській державній торговельній школі з українською мовою ви-
кладання. Влітку 1943 р. його відправлено на примусові роботи до Німе-
ччини. Працював у Магдебурзі, на Ельбі (Центральна Німеччина). У 
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1945 р. мобілізований у радянську армію. На військовій службі він про-
був до осені 1951 р. 

Влітку 1952 р. вступив у Львівський університет імені Івана Франка 
на заочний відділ історичного факультету, який закінчив у 1958 р. Восени 
1961 р. Б. Головин переїхав на Тернопільщину. Був призначений дирек-
тором Прошівської восьмирічної школи. У 1962 р. звільнений з посади 
директора за колядування на Різдвяні свята під час гостин у сусідів. 

У 1986 р. вийшов на пенсію, але продовжував працювати на педаго-
гічній роботі. Цей період біографії пана Богдана позначений ще й вели-
кою пошуковою роботою у краєзнавстві й туризмі. Він веде краєзнавчий 
гурток у Прошівській восьмирічній і Буцнівській середній школах. Його 
гуртківці здійснювали походи по рідному краю, брали участь у районних 
і обласних зльотах, на яких займали призові місця, а також отримували 
грамоти, призи, медалі. На конкурсах «Кращий похід року» буцнівський 
краєзнавчий гурток кілька разів здобував призові місця у колишньому 
СРСР за кращий туристичний похід та його опис. Походи Б. Головин 
організовував за особисто розробленими маршрутами. 

З учнями і педагогами Богдан Петрович здійснював багатоденні екс-
курсії у міста Київ, Львів, Кам’янець-Подільський, Ленінград (тепер 
Санкт-Петербург), Кишинів, Мінськ та інші. У ході цих відвідин він зна-
йомив школярів з історією і видатними діячами науки, культури, історич-
ними постатями держави. 

За будь-яких життєвих обставин Богдан Головин ніколи не поривав 
зв’язків із періодичними виданнями. 

Восени 1988 р., з часу створення Товариства української мови, 
Б. Головин вступив до нього і став активістом. У 1992 р. однодумці обра-
ли його головою Тернопільського районного, а в липні цього ж року — 
обласного об’єднання товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка. За 
роки його правління тернопільське об’єднання стало ініціатором віднов-
лення діяльності «Молодої Просвіти». 13—14 травня 1995 р. було прове-
дено Всеукраїнський семінар-практикум у Теребовлі, Струсові й Терно-
полі. З колегами досвідом ділився Богдан Головин. 

Паралельно з керівництвом обласної «Просвіти» він і далі займався 
краєзнавством, дбав про відновлення забутих і заборонених імен видат-
них діячів науки, культури, а також мучеників за віру Господню, учасни-
ків визвольних змагань 40—50 років ХХ століття, підпільників ОУН і 
УПА. 

Він — автор розвідок про репресованих українських патріотів, нари-
сів про священиків і монахинь УГКЦ, опублікованих у журналі «Бого-
словія» (видається у Римі). Окремі з них надруковані у газетах «Свобо-
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да», «Подільське слово», «Вісник Тернопілля», «Тернистий шлях», «На-
родне слово», річниках «Тернопілля». 

Богдан Головин опублікував низку статей про видатного літературо-
знавця і фольклориста Теофіля Комаринця, історика Мирона Кордубу, 
поета о. Олександра Малицького, політичних і громадських діячів Олек-
сандра Барвінського, Юліана Бачинського, багатьох інших українських 
патріотів, борців за незалежну Україну. 

Богдан Петрович має авторитет і пошану у Всеукраїнському товари-
стві «Просвіта» імені Тараса Шевченка. Він був активним учасником 
науково-практичних конференцій, які організовувало центральне прав-
ління «Просвіти», а також делегатом Всесвітнього форуму українців, 
установчого Конгресу Національно-Демократичних Сил, конференції 
Антикомуністичного і Антиімперського фронту, з’ їзду Української Сві-
тової спілки професійних учителів. Обласне товариство «Просвіта» під 
його керівництвом налагодило тісні контакти з громадськими формуван-
нями українців у діаспорі — Товариством української молоді в Чикаго 
(США), Спілкою українців у Польщі, іншими. Богдан Головин — член 
Української Світової спілки професійних учителів, Наукового товариства 
ім. Т. Г. Шевченка, Національної спілки журналістів України, Всеукраїн-
ської спілки краєзнавців. Нагороджений медаллю «Будівничий України». 

Б. Новосядлий 
Література 

Головин, Б. Академік Снітинський: у сузір’ ї років і подій / 
Б. Головин, Б. Новосядлий. — Т. : Джура, 2008. — 124 с. 

Головин, Б. Блаженні священномученики Тернопілля / 
Б. Головин. — Т. : Терно-граф, 2008. — 92 с. 

Головин, Б. За служіння Богові, народу — смерть / Б. Головин. — 
Т. : Терно-граф, 2007. — 200 с. 

Головин, Б. Ісповідники віри — наші сучасники / Б. Головин. — Т. : 
Терно-граф, 2009. — 164 с. 

Головин, Б. Христові обручниці / Б. Головин. — Т. : Просвіта, 
2006. — 156 с. 

*** 
Головин, Б. Блаженний Микита Будка / Б. Головин // Реабілітовані 

історією : Книга Пам’яті Збаразького р-ну. — Т., 2006. — С. 22—24 : 
фотогр. 

Головин, Б. Весілля гуляє, вівати співає… : [про кн. о. М. Шаварина 
«Весільні вівати»] / Б. Головин // Свобода. — 2006. — 22 лип. — С. 8. — 
(Щойно з друку). 
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Головин, Б. Острівський просвітитель — легенда українства : нац.-
свідомий священик о. В. Кальба у справі захисту інтересів місцевої гро-
мади зустрічався з імператором Австро-Угорської монархії / Б. Головин // 
Свобода. — 2006. — 5 серп. — С. 5 : портр. 

Головин, Б. Пам’ятають в Скоморохах отця Галібея / Б. Головин // 
Божий сіяч. — 2004. — № 11 (листоп.). — С. 6 : портр. 

Головин, Б. Письменник, композитор, художник: Лев (Левко) Силь-
вестрович Лепкий / Б. Головин // Русалка Дністрова. — 2009. — Ч. 1 
(січ.). — С. 5 : портр. — (Із «Тернопільського енциклопедичного словни-
ка»). 

Головин, Б. Славна дочка України: Євгенія Нагай : [пам’яті учасниці 
нац.-визвол. боротьби 40—50-х рр.] / Б. Головин // Шлях перемоги. — 
2008. — 23 лип. — С. 7. 

Головин, Б. Тернополянин — у складі АМН України : [про обрання 
проф. Терноп. держ. мед. ун-ту ім. І. Горбачевського М. Андрейчина 
член-кор. АМН України] / Б. Головин // Вільне життя. — 2007. — 14 
лип. — С. 1. 

*** 
Головин, Б. Богдан Головин: «Для «Просвіти», яка пропагує високу 

моральність, принизливо випрошувати кошти у спонсорів» : [розмова з 
почесним головою Терноп. обл. т-ва «Просвіта»] / вів А. Дікальчук // По-
дільське слово. — 2006. — 8 верес. — С. 11 : фотогр. 

*** 
Будар, Т. Приклад самопожертви : [про просвітянина Б. Головина та 

його кн. «За служіння Богові, народу — смерть»] / Т. Будар // Слово Про-
світи. — 2009. — 30 квіт. — 6 трав. — С. 5 : фотогр. 

Крегель, О. Презентували книгу Богдана Головина «За служіння Бо-
гові, народу — смерть» у приміщенні Підгаєц. район. б-ки / О. Крегель // 
Земля Підгаєцька. — 2010. — 12 берез. — С. 2 : фотогр. 

Лазука, Л. Діти відповідають йому взаємністю : [ювілей просвітяни-
на Б. Головина] / Л. Лазука // Нова ера. — 2006. — 6 верес. — С. 16 : фо-
тогр. 

Ліберний, О. Просвітянин за покликанням : [про зустріч у літ.-мист. 
вітальні при Заліщ. район. б-ці з педагогом, краєзнавцем, почесним голо-
вою обл. т-ва «Просвіта» Б. Головином] / О. Ліберний // Свобода. — 
2005. — 19 листоп. — С. 4. — (Зустрічі). 

Новосядлий, Б. Авторові «Христових обручниць» подякував Папа 
Римський / Б. Новосядлий // Свобода. — 2007. — 4 серп. — С. 4 : фото-
гр. — (Приємно повідомити). 

*** 
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Новосядлий, Б. Дай, Боже, кожному таких зажитків! : [наук.-краєзн. 
академія «Подвижник відродженої «Просвіти», присвяч. 80-річчю 
Б. Головина] / Б. Новосядлий // Божий сіяч. — 2006. — № 10. — С. 4 : 
фотогр. 

Те ж // Свобода. — 2006. — 13 верес. — С. 6 : портр. — (Роде наш 
красний). 

Новосядлий, Б. Два крила яскравого таланту : Активному просвітя-
нину і щирому приятелю «Свободи» Богдану Головину виповнюється 80. 
Вітаємо! / Б. Новосядлий // Свобода. — 2006. — 2 верес. — С. 6 : фото-
гр. — (З ювілеєм). 

Новосядлий, Б. На золотому човнику кохання : [життєвий шлях про-
світянина Б. Головина] / Б. Новосядлий // Свобода. — 2009. — 21 серп. — 
С. 4 : фотогр. — (Долі людські). 

Павлів, Я. Многая літа Богдану Головину! : Нинішнього 6 верес. 
п. Богдану Головину Господь дарував 80-ліття / Я. Павлів // Тернопіль 
вечірній. — 2006. — 6—12 верес. — С. 7. 

Редько, Ю. Тернопільському почесному голові — 80 років  / 
Ю. Редько // Слово Просвіти. — 2006. — 14—20 верес. — С. 7 : портр. — 
(Постать). 

*** 
Чорнописький, М. Головин Богдан Петрович (псевд. — Богдан Ку-

зик, Богдан Горбачівський, Теодор Хуторянин, Тарас Чепіга та ін.; 
6.09.1926, с. Золотковичі, нині Мостис. р-ну Львів. обл.) — історик, педа-
гог, публіцист, громадсько-освітній діяч / М. Чорнописький // Тернопіль-
ський енциклопедичний словник. — Т., 2004. — Т. 1 : А — Й. — С. 381—
382 : фотогр. 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2006 

рік. Вип. 16 : бібліогр. покажч. / уклад. М. Друневич. — Т. : Підручники і 
посібники, 2005. — 128 с. 

С. 88—90: про Б. Головина. 

13 ВЕРЕСНЯ 

80 років від дня народження Бориса Микитовича Харчука  
(13.09.1931—16.01.1988) — українського письменника 

Народився 13 вересня 1931 р. в с. Лози Збаразького району. Здобув-
ши початкову освіту в своєму селі, продовжив навчання у Дзвиняцькій 
семирічці, а згодом — у Вишнівецькій середній школі. Вищу освіту почав 
здобувати в Кременецькому вчительському інституті, закінчив Полтавсь-

 91 

кий педагогічний інститут і Вищі літературні курси при Літературному 
інституті в Москві. 

Працював журналістом, редактором журналу «Малятко» (1960). 
Автор книг, повістей та оповідань: «Йосип з гроша здачі» (1957, 

1969), «З роздоріжжя» (1958), «Станція», «Настуся» (1965), «За-
кам’янілий вогонь» (1966), «Неслава» (1968), «Зазимки і весни» (для ді-
тей, 1967), «Горохове чудо» (1968), «Помста» (1970), «Материнська лю-
бов» (1972), «Школа» (1979); книг повістей: «Невловиме літо» (1981), 
«Подорож до зубра» (1986); збірки нарисів «Розстріляні ночі» (1980); 
романів: «Волинь» (у 4-ох тт., 1959—65, 2-а ред. 1988), «Місяць над май-
даном» (1970, нова ред. «Майдан», 1980), «Хліб насущний» (1976), «Дов-
га гора» (1979, нова ред. «Кревняки», 1985); низка творів залишилась у 
рукописах, зокрема роман «Межі і безмежжя» (1966), повісті «Вишневі 
ночі» (1985) і «Мертвий час»; есе «Слово і народ», опубліковане у 1988—
89 рр. у журналах, всеукраїнських альманахах, газетах «Діалог», «Русалка 
Дністрова» та ін. 

Твори Харчука перекладено багатьма мовами: білоруською, вірмен-
ською, таджицькою, англійською, іспанською, німецькою та ін. За його 
творами знято художні фільми: «Вишневі ночі» (1990), «Палагна» (1983), 
«Панкрац і Юдка». 

Помер Борис Микитович Харчук 16 січня 1988 р. у м. Київ, де і по-
хований. У 1991 р. на Кременецькому гуманітарно-педагогічному інсти-
туті встановлено меморіальну таблицю в честь Б. Харчука, у с. Лози на 
будинку, де він народився, встановлена меморіальна таблиця, в 
м. Кременець у приміщенні товариства «Просвіта» облаштована Харчу-
кова світлиця. 

Н. Сенчишин 
Література 

Харчук, Б. Закам’янілий вогонь : листи / Б. Харчук ; публ. та передм. 
І. Гнатюка // Київ. — 2004. — № 7/8. — С. 178—188. 

Харчук, Б. Смерть у Москві : оповідання / Б. Харчук // Київ. — 
1993. — № 11. — С. 8—17. 

Харчук, Б. Спрага : [публіцист. мініатюра] / Б. Харчук // Вільне жит-
тя. — 2008. — 30 січ. — С. 2. 

*** 
Більчук, М. Борис Харчук (1931—1988) / М. Більчук // Українські та 

зарубіжні письменники / М. Більчук. — Т., 2006. — С. 177—178. 
Борис Харчук (1931—1988) // Історія української літератури ХХ сто-

ліття. — К., 1998. — Кн. 2. — С. 311—314. 
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Луцан, О. «Волинь» Бориса Харчука як інваріан соціального роману-
епопеї / О. Луцан // Наукові записки. Серія: Літературознавство / Терноп. 
нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Т., 2007. — Вип. 1. — С. 59—87. — Біб-
ліогр.: с. 86—87. 

Сорока, Я. Таким пам’ятаю Бориса Харчука : спогади / Я. Сорока // 
Тернопілля’98—99 : регіон. річник. — Т., 2002. — С. 381—386. 

Черемшинський, О. Листи Бориса Харчука у Велеснів і його повість 
«Планетник» / О. Черемшинський // Наукові записки. Серія: Літературо-
знавство / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Т., 2007. — Вип. 1. — 
С. 163—167. 

*** 
Біленко, В. Письменник, якого не забути : Минуло 75 років від дня 

народж. талановитого укр. прозаїка Бориса Харчука / В. Біленко // Сіль-
ські вісті. — 2006. — 21 верес. — С. 3 : портр. 

Борисюк, О. Великий співець Волині / О. Борисюк // Свобода. — 
2006. — 13 верес. — С. 7. — (Ювілеї). 

Василишин, О. «Письменник — це сумління народу» : Видатному 
укр. прозаїкові Борисові Харчуку 13 верес. виповнилося б 75 років / 
О. Василишин // Вільне життя. — 2006. — 23 верес. — С. 4 : фотогр. 

Козира, В. Борис Харчук. Повернення додому : 16 січ. виповнюється 
двадцять років з дня передчасної смерті письменника / В. Козира // Сво-
бода. — 2008. — 16 січ. — С. 4 : фотогр. — (У мить творчого злету). 

Ониськів, М. «Спрага» Бориса Харчука : двадцять років тому на 57-
му витку життя зупинилося серце талановитого укр. прозаїка / 
М. Ониськів // Вільне життя. — 2008. — 30 січ. — С. 2. 

Слабошпицький, М. Згадуючи Харчука : [спогади про письменни-
ка] / М. Слабошпицький // Літературна Україна. — 2007. — 22 лют. — 
С. 7 : фотогр. 

*** 
Василишин, О. Третя світлиця Бориса Харчука : [про відкр. мемор. 

кімнати Б. Харчука в Збараз. нац. заповіднику «Замки Тернопілля»] / 
О. Василишин // Діалог. — 2008. — 24 жовт. — С. 4 : фотогр. 

Крочак, І. Меморіальна кімната Бориса Харчука : [у Вишнев. зам-
ку] / І. Крочак // Рада. — 2008. — № 8/9. — С. 58 : фотогр. 

Ониськів, М. Новосілля для Бориса Харчука : [відкр. мемор. кімнати 
письменника-краянина у Вишнев. палаці] / М. Ониськів // Вільне жит-
тя. — 2008. — 19 верес. — С. 6 : фотогр. — (Приємна новина). 

*** 
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Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2006 
рік. Вип. 16 : бібліогр. покажч. / уклад. М. Друневич. — Т. : Підручники і 
посібники, 2005. — 127 с. 

С. 90—92: про Б. Харчука. 

28 ВЕРЕСНЯ 

75 років від дня народження Гаврила Івановича Чернихівського 
(28.09.1936) — літературознавця, члена Всеукраїнської спілки крає-

знавців (1992), заслуженого працівника культури України (2007) 
Народився 28 вересня 1936 р. в с. Плесківці, нині Зборівського райо-

ну, в багатодітній селянській родині. Закінчив школу в с. Кобзарівка (ко-
лись Обаринці) в 1953 р., історичний факультет Львівського держунівер-
ситету ім. І. Франка (1958). Учителював у СШ с. Доброводи Збаразького 
та с. Горинка Кременецького районів. Викладач історії України у Креме-
нецькому педінституті у 1963—1969 рр. Із 1969 р. — у Кременецькому 
краєзнавчому музеї: ст. науковець, заввідділу, провідний спеціаліст. Екс-
позиціонер трьох залів музею, створив 10 музеїв на громадських засадах, 
двом з яких (Плоске і Крижі) надано звання «народні». Автор експозиції 
двох літературно-меморіальних музеїв: У. Самчуку в с. Тилявка та 
О. Неприцькому-Грановському в с. Великі Бережці. 

Видрукував 24 книги, понад 350 наукових праць, зокрема 28 про 
М. Драгоманова як історика України. Учасник багатьох міжнародних 
наукових конференцій як в Україні, так і поза її межами. Написав десятки 
рецензій на книги багатьох авторів. Редактор 10 книг, унікального видан-
ня «Українські колядки і щедрівки», що має 130 творів з нотами на чоти-
ри голоси. 

Член Національної спілки письменників України, редколегій журна-
лу «Тернопіль», ТЕС, в якому близько 300 його статей. Ряд праць в ЕСУ, 
УЛЕ, «Журналістика в іменах», Географічна, ін. Член Всеукраїнського 
краєзнавчого товариства, товариств: «Український історик», Дослідників 
Волині, почесний член товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка, Науково-
го товариства ім. Т. Г. Шевченка, почесний громадянин м. Кременець. 

Нагороди: почесна відзнака «За досягнення в розвитку культури та 
мистецтва» (2004), медалі: Ветеран праці (1984), Захисник Вітчизни 
(2002), 60 років Перемоги у ВВ війні (2005), Лідер України (2004), ін. 
Лауреат премій: ім. проф. В. Антоновича в галузі краєзнавства і охорони 
пам’яток історії і культури (1997), братів Богдана і Левка Лепких в галузі 
літератури і мистецтва (2001—2002), міжнародної — родини Воляників-
Швабінських, Фундація УВУ (Нью-Йорк, 2004). 
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Написав понад тисячу популярних статей з питань літературо-, крає- 
та музеєзнавства у різних засобах масової інформації. Автор кількох со-
тень віршів. Написав музику до 20-и творів на власні слова та на вірші 
М. Рильського, М. Хоросницької, З. Кучерявої, Л. Тараненко, 
Є. Плужника, М. Луківа. Олег Герман написав на слова Г. Чернихівського 
романс «Не дай мене, не відпусти», Василь Сабран — «Пісня про Креме-
нець», які виконувалися на сценах Тернополя, Кременця. З його ініціати-
ви у Кременці встановлено 33 меморіальні таблиці визначним діячам 
минувшини, перейменовано 56 вулиць. 

За його редакцією вийшли книги: «Казки старого млина» 
С. Даушкова (1992), «Наче скошений цвіт» Ю. Виливчука (1994), «На 
поклик волі» В. Адамович (1998), «На крилах часу» І. Мінчука (2000), 
«Доля» Варвари Грень (2004), ін. 

Автор текстів до книги «Земля Тернопільська» (2002, про Кременеч-
чину), буклетів про Кременець. 

У 2007 р. Г. І. Чернихівському присвоєно звання «Заслужений пра-
цівник культури України». 

Б. Хаварівський 
Література 

Чернихівський, Г. Портрети пером : статті, публікації, спогади, ре-
цензії. Кн. 3 / Г. Чернихівський. — Кременець : Папірус, 2008. — 314 с. 

*** 
Чернихівський, Г. Матеріали до життєпису письменниці Галини Го-

рдасевич (1935—2001) / Г. Чернихівський // Матеріали науково-
краєзнавчої конференції «Музеєзнавство і сучасність», 20 трав. 2008 р., 
Тернопіль : (до 95-річчя Терноп. обл. краєзн. музею) / упоряд. 
С. Костюк. — Т., 2008. — Вип. 4, ч. 1. — С. 3—11. — Бібліогр. у кінці ст. 
(17 назв). 

*** 
Чернихівський, Г. Авторці «Досвітніх вогнів» : [про перебування 

Лесі Українки в с. Бережцях Кремен. р-ну] / Г. Чернихівський // Вільне 
життя. — 2007. — 18 серп. — С. 8. 

Чернихівський, Г. Зачарований Кременцем поет : [про перебування 
І. Гнатюка на Кременеччині] / Г. Чернихівський // Діалог. — 2009. — 10 
лип. — С. 5 : фотогр. ; 17 лип. — С. 5 : фотогр. ; 24 лип. — С. 5 : фото-
гр. — (Лицарі духу українського). 

Чернихівський, Г. Кременецькими стежками Уласа Самчука : [до 
105-ої річниці від дня народж. видатного письменника] / 
Г. Чернихівський // Діалог. — 2010. — 26 лют. — С. 2. 
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Чернихівський, Г. Легенда Крут : [про учасника нац.-визвол. змагань 
1917—1920 рр. Р. Бжеського та про одного з учасників бою 
Ф. Лизогуба] / Г. Чернихівський // Вільне життя. — 2008. — 22 берез. — 
С. 2. 

Чернихівський, Г. Літописець отчого краю : [про педагога, краєзнав-
ця, літератора Г. Шегеру] / Г. Чернихівський // Діалог. — 2009. — 9 
жовт. — С. 5. 

Чернихівський, Г. Магдебурзьке право в історії Крем’янця / Г. Чер-
нихівський // Діалог. — 2008. — 23 трав. — С. 1 : фотогр. — (З історії 
міського самоврядування). 

*** 
Мазурок, В. Південна Волинь в краєзнавчих дослідженнях Гаврила 

Івановича Чернихівського / В. Мазурок // Чернихівський, Г. Портрети 
пером : статті, публікації, спогади, рецензії / Г. Чернихівський. — Креме-
нець ; Т., 2008. — Кн. 3. — С. 296—300. — Бібліогр. у кінці ст.: 6 назв. 

Очеретний, А. Попереду — нові пошуки : [про наук. та дослідн. ро-
боту письм., наук. співробітника Кремен. краєзн. музею 
Г. І. Чернихівського, удостоєного (трав. 2007 р.) звання «Заслужений 
працівник культури України»] / А. Очеретний // Свобода. — 2007. — 27 
черв. — С. 6. 

Фарина, І. Гаврило Чернихівський написав «Портрети пером» / 
І. Фарина // Нова Тернопільська газета. — 2008. — 17—23 верес. — 
С. 5. — (Нова читанка). 

*** 
Дем’янова, І. Чернихівський Гаврило Іванович (псевд. і крипт. Іван 

Волинський, Роман Рой-Чарський, І. Гавриленко, Г. Ч., Ч. Г. та ін.; 
28.09.1936, с. Плесківці, нині Зборів. р-ну) — літературо- і краєзнавець, 
історик / І. Дем’янова, Г. Яворський // Тернопільський енциклопедичний 
словник. — Т., 2008. — Т. 3 : П — Я. — С. 592—593 : фотогр. 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2006 

рік. Вип. 16 : бібліогр. покажч. / уклад. М. Друневич. — Т. : Підручники і 
посібники, 2005. — 128 с. 

С. 96—99: про Г. Чернихівського. 

9 ЖОВТНЯ 

125 років від дня народження Іванни Омелянівни Блажкевич  
(9.10.1886—2.03.1977) — української дитячої письменниці 

Народилася 9 жовтня 1886 р. в с. Денисів Козівського району у ро-
дині вчителя О. Бородієвича. Здобула освіту в Денисівській початковій і 
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Тернопільській виділовій школах (1896—1900 рр.). Екстерном склала 
екзамени у Львівській учительській семінарії. 

Згодом працювала народною вчителькою, вихователькою дитячих 
садків на Станіславщині (нині Івано-Франківська обл.). 

Тут її застала Перша світова війна, про страхіття якої розповіла у 
неопублікованому щоденнику «Жінка на бойовій лінії». 

Брала активну участь у таких громадських інституціях, як «Просві-
та», «Рідна школа», «Жіноча громада». 

Перші літературні спроби І. Блажкевич датуються 1908 р. Зокрема, 
«Грудка на могилу Марка Каганця», «Жертвам людської сваволі», «Над 
свіжою могилою», у яких змальовано жорстоку розправу австрійської 
адміністрації над українцями Галичини. 

Свою пристрасну любов до рідної землі вона прагнула передати ді-
тям, тому писала і публікувала для них цікаві твори. З 1920 р. пише 
І. Блажкевич в автобіографії: «Я всю свою діяльність віддала дітям. У 
Львівському видавництві «Світ дитини» вийшла низка моїх п’єс, збірок 
віршів, оповідань для дітей». 

1922 року виходить її п’єса «Святий Миколай у 1920 році». Згодом, 
окрилена виходом першої своєї книжечки, І. Блажкевич випускає одну за 
другою п’єси для найменших, два твори, присвячених Т. Шевченку, «Та-
рас у дяка» і «Діло в честь Тараса» (1924), «Івасик-характерник» (1936), 
«Оповідання» (1937), «Мила книжечка», «Лис Микита», «Жарти Лиса 
Микити». У радянські роки вийшла збірка дитячих поезій «Подоляночка» 
(1958), «Дитячі любистки», «Прилетів лелека» (1971), «Хто посіяв про-
мінь» (1976). Найбільш плідний період її творчої діяльності припадає на 
20—30 роки XX ст. У цей час Іванна Блажкевич особливо активно під-
тримує творчі зв’язки з Уляною Кравченко, Ольгою Кобилянською, Кос-
тянтиною Малицькою, Тимотеєм Бордуляком, Оленою Кульчицькою, 
Павлом Думкою, Василем Стефаником, Осипом Вітошинським, Іриною 
Вільде. 

У роки німецької окупації письменниця організувала в Денисові 
сільськогосподарську школу, ставши її директором, і сотні молодих укра-
їнців Козівщини таким чином врятувала від вивозу на роботи в Німеччи-
ну. 

Іванна Блажкевич була небажаною всім окупаційним владам. Лише 
у незалежній Україні у 1993 р. засновано літературно-мистецьку премію 
її імені. 

Померла вона 2 березня 1977 р. в с. Денисів Козівського району, де й 
похована. 

С. Костюк 
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Література 
Життя, віддане Україні : Спогади про Іванну Блажкевич / упоряд. 

Я. Федик. — 2-е вид. — Т. : Горлиця, 2006. — 158 с. 
*** 

Вознюк, В. Духовна донька Ольги Кобилянської : [про взаємини І. 
Блажкевич з О. Кобилянською] / В. Вознюк // Дзвін. — 2007. — № 1. — 
С. 125—131. — Бібліогр.: с. 131 (5 назв). 

Гуцайлюк, З. Світло її поезії : [спогади про І. Блажкевич] / 
З. Гуцайлюк // Четверта влада. — 2006. — 4 жовт. — С. 6 : фотогр. 

Дерій, В. Легендарна Іванна Блажкевич : до 120-річчя з дня народж. 
письменниці / В. Дерій // Вільне життя. — 2006. — 21 жовт. — С. 8 : фо-
тогр. 

Ковальчук, О. Писала, боролася, не боялася… / О. Ковальчук // Ві-
льне життя. — 2006. — 14 жовт. — С. 3. — (До 120-річчя від дня наро-
дження Іванни Блажкевич). 

Мельниченко, Г. У Денисові досі родить улюблений сад поетеси 
Іванни Блажкевич / Г. Мельниченко // Номер один. — 2006. — 11 жовт.— 
С. 16 : фотогр. 

Михлик, З. Народна вчителька : [до 120-річчя від дня народж. 
І. О. Блажкевич] / З. Михлик // Сільські вісті. — 2006. — 27 жовт., портр. 
— (Слава України). 

Новосад, Є. Життя, віддане Україні / Є. Новосад // Вільне життя. — 
2007. — 6 січ. — С. 8. — (Вони прославили Тернопілля). 

Пархомчук, Я. Життя — Україні, а серце — дітям / Я. Пархомчук // 
Свобода. — 2006. — 14 жовт. — С. 6 : фотогр. — (Ювілеї). 

Пронишин, В. Жінка на бойовій лінії : [життя та діяльн. поетеси, 
громад. діячки І. Блажкевич] / В. Пронишин // Божий сіяч. — 2007. — 
№ 1 (січ.) : фотогр. — (Славні земляки). 

Рожнятовська, О. А. «Любила свій народ серцем і живим ділом» : 
[до 120-річчя від дня народж. І. О. Блажкевич (1886—1977)] / О. А. Рож-
нятовська // Календар знаменних і пам’ятних дат. — К., 2006. — ІV квар-
тал. — С. 38—44. — Бібліогр. 

Федик, Я. До 120-річчя Іванни Блажкевич / Я. Федик // Вільне жит-
тя. — 2006. — 23 серп. — С. 4. — (Ювілеї). 

Федик, Я. Жінка на бойовій лінії : [про життєвий і творчий шлях І. 
Блажкевич] / Я. Федик // Просвіта. — 2006. — 19—25 жовт. — С. 7 : пор-
тр. 

Федик, Я. І досі світить нам її зоря / Я. Федик // Свобода. — 2006. — 
4 жовт. — С. 7. — (До 120-річчя від дня народження Іванни Блажкевич). 

*** 
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Попадюк, О. «Я дітям серце віддала, і в їх серцях живу» : святкуван-
ня ювілею Іванни Блажкевич у Денисові / О. Попадюк // Вільне слово. — 
2006. — 14 жовт., фотогр. 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2006 

рік. Вип. 16 : бібліогр. покажч. / уклад. М. Друневич. — Т. : Підручники і 
посібники, 2005. — 128 с. 

С. 99—102: про І. Блажкевич. 

ЖОВТЕНЬ — ЛИСТОПАД 

165 років із часу перебування  
Тараса Григоровича Шевченка на Тернопіллі (1846) 

Є на нашій тернопільській землі куточок, що зберігає сліди великого 
Кобзаря — Почаївська лавра, яка сяє золотими куполами на півдорозі між 
Кременцем і Почаєвом. Сюди за рекомендацією Миколи Костомарова, що 
знав тут кожен куточок, і приїхав Тарас Григорович з конкретним за-
вданням — малювати види Почаївської лаври. 

Аналізуючи художні роботи Т. Г. Шевченка, можна уявити, з яким 
натхненням і піднесенням працював митець у Почаєві. Він навіть виконав 
аквареллю не три, як значилося в розпорядженні, а чотири малюнки: «По-
чаївська лавра з півдня», «Вид на околиці з тераси Почаївської лаври», 
«Почаївська лавра зі сходу», «Внутрішній вигляд Почаївської лаври». 
Крім цього, до нас дійшли три ескізи олівцем: «Почаївська лавра зі схо-
ду», «Собор Почаївської лаври (внутрішній вигляд)», «Нарис Почаївської 
лаври». Останній, виявлений працівниками Державного музею 
Т. Г. Шевченка в Києві, не внесений до академічного видання. 

«Перші дві акварелі, що зображують лавру зі сходу і півдня, третя — 
інтер’єр Успенського собору з його казковою пишністю оздоби іконоста-
су, красою колон показують, як художник тонко розумів архітектурний 
стиль будови, передавши монументальність і водночас легкість ліній, 
стрункість бань та дзвіниць, що підносяться в небо» — писав дослідник 
творчості поета П. Зайцев. 

У Почаєві поет також продовжував збирати і записувати українсь-
кий фольклор. 20 жовтня до подорожнього альбому записав пісні «Гиля-
гиля, селезень», «Ой пила, вихилила», «Ой у саду, саду». 

До 20 жовтня Т. Шевченко встиг побувати у розташованому недале-
ко від Почаєва старовинному містечку Вишнівці, відомому визначними 
пам’ятками старовини, багатому своєю історією, щедрою на події та іме-
на відомих людей. 
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Про подальший маршрут Т. Г. Шевченка з Почаєва і його враження 
можна дізнатись із його російських повістей. Великий Кобзар майже ні-
чого не вигадував у своїх творах, беручи факти із власного життя. У «Ва-
рнаку» він згадує, що, повертаючись із Почаєва, заїхав до Кременця по-
дивитись на королеву Бону і на споруджувані на той час палати чи кляш-
тор для Кременецького ліцею. 

Повертаючись із Кременця через Волинь до Києва, Шевченко міг 
зупинитись у селі Вербі за порадою Костомарова. Про це село над Іквою 
поет залишив рядки у поемі «Варнак»: 

— Багато дечого не стало, 
Сказав старий, — Води чимало 
Із Ікви в море утекло... 
Над Іквою було село, 
У тім селі на безталання 
Та на погибель виріс я, — 
Лихая доленька моя!.. 

Власна доля, власне щастя поета були в долі та щасті його народу. 
Є. Дорош 

Література 
Дуда, І. Тарас Шевченко на Тернопільщині / І. Дуда, 

Б. Мельничук. — 3-є вид., доповн. — Т. : Новий колір, 2007. — 106 с. 
*** 

Дорош, Є. Води чимало із Ікви в море утекло… / Є. Дорош // Свобо-
да. — 2006. — 4 берез. — С. 6 : фоторепрод. — (Шевченковими шляха-
ми). 

Кралюк, П. Волинь у житті і творчості Тараса Шевченка / 
П. Кралюк // Визвольний шлях. — 2006. — № 4. — С. 82—89 ; № 5. — 
С. 58—71 ; № 6. — С. 68—75 ; № 7/8. — С. 120—139 ; № 9. — С. 96—
109 ; № 10. — С. 92—105. 

Кралюк, П. Далека мандрівка поета : Почаїв очима Шевченка / 
П. Кралюк // День. — 2006. — 3 листоп. — С. 8 : фоторепрод. малюнків 
собору. 

Мельниченко, Г. Що робив Тарас Шевченко у Почаєві 160 років то-
му? : У 1846-му Тарас Шевченко майже місяць ходив дорогами Волині. 
Він не подорожував, а виконував доручення генерал-губернатора / 
Г. Мельниченко // Номер один. — 2006. — 25 жовт. — С. 16. 

Фарина, І. Прийшов Кобзар, щоб розвеснити душі / І. Фарина // Сво-
бода. — 2007. — 7 берез. — С. 3. 
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Цимборська, О. «Будеш, батьку, панувати…» : Тарас Шевченко і Те-
рнопільщина / О. Цимборська // Русалка Дністрова. — 2007. — № 2 (бе-
рез.). — С. 2 : фотогр. 

*** 
Бучик, М. З гілки Шевченкового роду… : [нащадки Т. Г. Шевченка 

на Тернопільщині] / М. Бучик // Вільне життя. — 2006. — 8 листоп. — 
С. 6. — (Цікавий світ). 

*** 
Бубній, П. Свято, що єднає Україну і світ / П. Бубній // Вільне жит-

тя. — 2007. — 7 квіт. — С. 4. — (Наша пісня, наша дума). 
Грещук, Г. Кобзарю! Знов до тебе я приходжу, Бо ти для мене — со-

вість і закон / Г. Грещук // Свобода. — 2006. — 11 берез. — С. 1, 3 : фото-
гр. — (Геній нації, її совість). 

Іващук, М. Шляхами Волинського Тернопілля — шляхами Шевчен-
ка… / М. Іващук // Свобода. — 2007. — 26 трав. — С. 8 : фотогр. — 
(Міжнародне Шевченківське літературно-мистецьке свято «В сім’ ї воль-
ній, новій…»). 

Романчук, Л. Твоїм, Тарасе, словом : [літ.-мист. свято «В сім’ ї воль-
ній, новій» на Тернопільщині] / Л. Романчук // Свобода. — 2007. — 16 
черв. — С. 8. — (Відгомін свята). 

Савка, Н. У вінок Шевченкової слави : [Міжнар. Шевченк. літ.-мист. 
свято «В сім’ ї вольній, новій» на Тернопільщині] / Н. Савка // Вільне жит-
тя. — 2007. — 16 черв. — С. 1. — (Світ нашої духовності). 

Удіна, Т. Художні варіації на теми Кобзаря : [відтворення образу 
Т. Шевченка терноп. художниками] / Т. Удіна // Русалка Дністрова. — 
2007. — № 3 (трав.). — С. 6, 7 : фотогр. 

*** 
Балицька-Федик, Я. Височіє пам’ятник Шевченку в Козові : [спогад 

про спорудження пам’ятника Т. Шевченку в смт Козові] / Я. Балицька-
Федик // Вільне слово. — 2008. — 17 трав. — С. 2 : фотогр. 

Бастюк, Б. Несанкціонований Шевченко, або Настасівський кобзар-
ський детектив : [про історію встановлення в с. Настасові погруддя Коб-
заря] / Б. Бастюк // Свобода. — 2008. — 8 берез. — С. 8 : фотогр. — (Істо-
рія з історії). 

Мельничук, Б. Як у Тернополі постав пам’ятник Тарасові Шевчен-
ку / Б. Мельничук, В. Уніят // Русалка Дністрова. — 2007. — № 3 (трав.), 
фотогр. — (Незабутнє). 

*** 
Демків, Б. Шевченко в Кос-Аралі : [поезія] / Б. Демків // Тернопіль 

вечірній. — 1996. — 8 берез. 
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Лепкий, Б. Тарасові Шевченку : [вірш] / Б. Лепкий // Вільне жит-
тя. — 2002. — 12 берез. 

Ониськів, М. Шевченко (Три літа) : [поезія] / М. Ониськів // Русалка 
Дністрова. — 2007. — № 3 (трав.). 

Фарина, І. Шевченко. Автопортрет зі свічкою : вірш / І. Фарина // 
Новини Шумщини. — 2005. — 5 берез. — С. 5. 

*** 
Дуда, І. Шевченко Тарас Григорович (9.03.1814, с. Моринці, нині 

Звенигород. р-ну Черкас. обл. — 10.03.1861, м. Петербург, нині Санкт-
Петербург, РФ; 22.05.1861 перепохов. на Чернечій, нині Тарасовій горі 
побл. м. Канів, Черкас. обл.) — поет, художник, мислитель, громадсько-
політичний діяч / І. Дуда, Б. Мельничук // Тернопільський енциклопедич-
ний словник. — Т., 2008. — Т. 3 : П — Я. — С. 630. 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2006 

рік. Вип. 16 : бібліогр. покажч. / уклад. М. Друневич. — Т. : Підручники і 
посібники, 2005. — 128 с. 

С. 102—104: про перебування 
Т. Шевченка на Тернопіллі. 

4 ЛИСТОПАДА 

100 років від дня народження  
Дмитра-Романа Семеновича Клячківського 

(псевдо «Клим Савур») (4.11.1911—12.02.1945) — діяча ОУН,  
генерал-хорунжого 

Народився 4 листопада 1911 р. в м. Збараж. Закінчив гімназію у 
м. Станіслав (нині Івано-Франківськ), навчався на правничому факультеті 
Львівського університету, служив у польській армії. В 1937 р. був зааре-
штований та ув’язнений за національну ідею. 1938 р. — член управи «Со-
кола» у Збаражі, 1939—40 рр. — обласний провідник Юнацтва ОУН на 
Станіславщині. У січні 1941 р. Клячківського заарештували органи НКВС 
у Львові, на «Процесі 59-х» був засуджений до страти, яку замінили на 
10-річне ув’язнення. У липні 1941 р. втік з тюрми м. Бердичів (Житомир-
ської обл.). Член проводу ОУН, від січня 1942 р. — крайовий провідник 
на ПЗУЗ. Дмитро Клячківський займався формуванням підрозділів УПА, 
організацією самооборони населених пунктів на Волині та Поліссі, роз-
робляв тактику збройної боротьби з німецько-фашистськими загарбника-
ми. Під його командуванням загони УПА здійснили проти окупантів кі-
лька успішних операцій. Командував УПА до призначення Р. Шухевича 
(1943). Від січня 1944 р. Д. Клячківський — майор, командир УПА-
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Північ. Загинув 12 лютого 1945 р. у бою зі спецзагоном НКДБ в урочищі 
Лісничівка (Оржицькі хутори) поблизу с. Суськ, тіло забрали в м. Рівне в 
обласну в’язницю НКДБ; ймовірно похований на цвинтарі «Грабник». На 
місці загибелі командира УПА встановлено пам’ятний хрест (1992), у 
Збаражі Д. Клячківському встановлено пам’ятник (1995). 

Н. Сенчишин 
Література 

Заячківський, О. А. Волонтер свободи : повість [присвяч. головно-
командувачу УПА Д. Клячківському] / О. А. Заячківський. — Т. : Джура, 
2005. — 148 с. 

*** 
Вєдєнєєв, Д. Пастка для «Щура» : 4 листоп. одному з засновників 

УПА Дмитрові Клячківському виповнилося 95 років / Д. Вєдєнєєв, 
Ю. Шаповал // Дзеркало тижня. — 2006. — 4 листоп. — С. 21 : фотогр. 

Герасимчук, О. Клим Савур — людина з легенди : [про командира 
УПА-Північ Д. Клячківського — Клима Савура] / О. Герасимчук // Тер-
нопільські оголошення. — 2010. — 10 лют. — С. 11 : фотогр. — (Істори-
чний портрет). 

Гошовський, І. Спи спокійно, друже командире, — твоя справа в на-
дійних руках : На Волині урочисто відзначено 60-ту річницю з дня герої-
чної загибелі Клима Савури / І. Гошовський // Народне слово. — 2005. — 
7 лют. — С. 9 : фотогр. 

Гуменюк, А. Віднайдено місце захоронення Клима Савура : Героям 
слава! / А. Гуменюк // Свобода. — 2002. — 24 січ. 

Те ж // Українське слово. — 2002. — 17—23 січ. 
Дригуш, Б. На пропозицію здатися відповів вогнем… : 62 роки тому 

загинув Дмитро Клячківський («Клим Савур») / Б. Дригуш // Вільне жит-
тя. — 2007. — 10 лют. — С. 2 : фотогр. — (Героям слава). 

Клим Савур: Дмитро (Роман) Клячківський (4.11.11—12.02.45) // Ра-
да. — 2009. — № 2. — С. 39—41 : фотогр. — (Історія краю в постатях і 
символах). 

Ковальчук, В. Таємниці польової сумки «Клима Савури» (за матері-
алами СБУ) : у докум. публікації актуалізовано два з 20-ти документів, 
вилуч. 12 лют. 1945 р. з сумки головного командира УПА на Волині та 
Поліссі «Клима Савури» / В. Ковальчук // Мандрівець. — 2009. — 
№ 5. — С. 61—65 : табл. — Бібліогр.: 62 назви. 

Озима, Я. Із когорти волелюбців : [Д. Клячківський] / Я. Озима // 
Народне слово. — 2003. — 14 лют., фотогр. — (Нові свідчення). 

*** 

 103 

Олещук, І. Клячківський Дмитро-Роман Семенович (псевда «Клим 
Савур», «Білаш», «Блонд», «Омелян Кримський», «Охрім», «Панас Мо-
сур»; 4.11.1911, м. Збараж — 12.02.1945, побл. с. Суськ, нині Костопіл. р-
ну Рівнен. обл., похований, ймовірно, у м. Рівне) — діяч ОУН, генерал-
хорунжий, головнокомандувач УПА / І. Олещук, М. Ханас // Тернопіль-
ський енциклопедичний словник. — Т., 2005. — Т. 2 : К — О. — С. 92—
93 : фотогр. 

5 ЛИСТОПАДА 

100 років від дня народження Дмитра Даниловича Мирона 
 (псевдо «Максим Орлик») (5.11.1911—25.07.1942) —  
громадсько-політичного діяча, публіциста, редактора 

Народився 5 листопада 1911 року в селі Раю біля Бережан. Рано по-
мерла його мати, тому піклування над молодшими дітьми перебрала на 
себе старша сестра Анна. У 1930 році він з відзнакою закінчив гімназію, 
де вступив у підпільну юнацьку ОУН, та почав студії на юридичному 
факультеті Львівського університету. У Львові став членом крайової ек-
зекутиви ОУН. 

У травні 1932 року Дмитра заарештувала польська поліція, коли на-
магалася розігнати людей, які прийшли вшанувати пам’ять полеглих бор-
ців за волю України. У тюрмі він написав текст «44-х правил життя укра-
їнського націоналіста», котрі поряд із «Декалогом» Ленкавського та «12 
прикметами характеру Осипа Мащака» стали невід’ємною складовою 
«Катехизму українського націоналіста». Восени 1933-го його заарешту-
вали вдруге у зв’язку із замахом бойовика ОУН Миколи Лемика на біль-
шовицького консула Майлова у Львові. Головне звинувачення — прина-
лежність до ОУН та розповсюдження нелегальної літератури. Суд виніс 
вирок — 7 років тюрми. Покарання відбував у Равічу та Вронках. Звідти 
Дмитра привезли на процес С. Бендери, де він, як і всі інші підсудні, від-
мовився розмовляти польською мовою. 

За амністією у серпні 1938 року Дмитро вийшов на волю, виснаже-
ний тривалою голодівкою, яку політв’язні проводили на знак протесту 
проти скасування польською владою статусу політв’язня. Після звільнен-
ня він почав працювати в редакції газети «Нове село» та збирав матеріали 
до своєї наукової монографії «Ідея і чин України», яку завершив у 1940 
році. Ця ґрунтовна праця — найдетальніший і популярний виклад ідеоло-
гії, теорії, мети і тактики українського націоналізму 30-х років. 

У січні 1939 року Д. Мирон одержав завдання підготувати ідеологі-
чні та політичні матеріали на Другий Великий збір ОУН. Через місяць 
його призначили політично-ідеологічним референтом крайової екзекути-
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ви ОУН та редактором її бюлетеня. У серпні того ж року він нелегально 
виїхав до Риму, де взяв активну участь у Другому Великому зборі ОУН 
як делегат. Значна частина формулювань постанов збору належить саме 
йому. 

З початком Другої світової війни та розпадом Польщі Дмитро пере-
бирається до Кракова, який на той час став осередком політичної емігра-
ції українців з теренів, окупованих більшовиками. Оскільки німці не до-
зволяли жодної політичної діяльності, тут було створено підпільну мере-
жу ОУН, яку очолив Дмитро Мирон. На початку 1940 року він таємно 
перейшов кордон і повернувся до Львова. Становище організації було 
важким, оскільки органам НКВС вдалося заарештувати майже все керів-
ництво КЕ ОУН. Треба було відновити мережу, виробити нову тактику 
боротьби та нові засади конспірації. Агенти НКВС довідалися про при-
буття Дмитра Мирона, однак заарештувати його не вдалося. 

У грудні 1940 року Дмитро повернувся до Кракова, де зайнявся під-
готовкою матеріалів до Великого збору революційної ОУН. З наближен-
ням німецько-радянської війни в українців знову з’явилася надія на від-
новлення української державності. На Заході почалося формування укра-
їнських військових частин. Дмитро Мирон виїхав до Відня, де розташува-
вся курінь «Роланд», для проведення політичного вишколу вояків. З по-
чатком бойових дій він отримав наказ Проводу повернутися до Львова. 

15 липня 1941 року Дмитро Мирон прибув до Львова, де очолив 
особливу групу, метою якої було проголошення Акту про відновлення 
української державності у Києві. Уже поблизу Києва, в містечку Василь-
кові, німцям вдалося заарештувати частину похідної групи. Серед затри-
маних були Василь Кук, Тарас Онишкевич і Дмитро Мирон — «Орлик». 
Заарештованих відвезли до Луцька, звідкіля їм з товаришами вдалося 
втекти. 

Після масових арештів, проведених гестапо, революційна ОУН пе-
рейшла в глибоке підпілля та почала масову збройну боротьбу проти 
ворога. У вересні 1941 року Дмитро Мирон узяв активну участь у роботі 
першої конференції ОУН, що відбулася неподалік Львова. 27 вересня він 
одружився, а 29 вересня знову вирушив до Києва. Навесні 1942-го остан-
ній раз повернувся додому, щоб скласти звіт Проводові ОУН, а у квітні 
взяв участь у другій конференції ОУН, що проходила на Бережанщині. 

25 липня 1942 року в центрі Києва кулі гестапівських агентів обірва-
ли життя полум’яного борця і теоретика українського націоналізму Дми-
тра Мирона. Помста не забарилася — за деякий час боївка ОУН під кері-
вництвом Василя Сидора («Шелеста») знищила убивць «Орлика». 

Г. Жулковська 
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Література 
Мирон, Д. Ідея і чин України : [виклад двох розділів праці провідни-

ка ОУН] / Д. Мирон // Бережанське віче. — 2008. — С. 5 : фотогр., пор-
тр. — (25 липня — День пам’яті Дмитра Мирона — «Орлика»). 

*** 
Жулковська, Г. Життя — як спалах зорі / Г. Жулковська // Свобо-

да. — 2006. — 11 листоп. — С. 5 : портр. — (Цвіт України). 
Його ім’я у Пантеоні героїв нації : [про ідеолога укр. націоналізму 

Д. Мирона — «Орлика» та його кн. «Ідея і чин України»] // Шлях перемо-
ги. — 2001. — 27 верес. — 3 жовт. 

Липовецький, С. Дмитро Мирон: політик з Раю : [про одного з пер-
ших резидентів укр. націоналістів] / С. Липовецький // Шлях перемоги. — 
2008. — 6 серп. — С. 5 : портр. 

Мостепан, Я. Дмитро Мирон («Орлик» — «Роберт» — «Андрій») 
5.ХІ.1911, Бережанщина — 25.VІІ.1942, Київ / Я. Мостепан // Визвольний 
шлях. — 2001. — Кн. 11. — С. 77—85. — (Постаті). 

Савчук, В. Родина «Орлика» : [про видатного діяча нац.-визвол. руху 
30-х — 40-х рр.. Д. Мирона та його родину] / В. Савчук // Шлях перемо-
ги. — 2001. — 21 лют. — (Славні імена). 

Турич, Я. Родом із Раю : [обставини загибелі Д. Мирона — «Орли-
ка» у лип. 1942 р.] / Я. Турич // Українське слово. — 2004. — 28 лип. — 3 
серп. — С. 6. 

Шатна, Д. З нагоди вшанування Дмитра Мирона — «Орлика» : [уві-
ковічення пам’яті Д. Мирона в с. Раю Бережан. р-ну] / Д. Шатна // Шлях 
перемоги. — 2002. — 25—31 лип. 

Шатна, Д. Полум’яний провідник націоналістів : [65-річчя з дня за-
гибелі Д. Мирона — «Орлика» — провідника ОУН] / Д. Шатна // Бере-
жанське віче. — 2007. — 20 лип. — С. 5 : фотогр. — (Героям слава). 

*** 
Мельничук, Б. Мирон Дмитро Данилович (псевд «Максим Орлик», 

«Роберт», «Андрій» та ін.; 5.11.1911, с. Рай, нині Бережан. р-ну — 
25.07.1942, м. Київ) — громадсько-політичний діяч, публіцист, редактор / 
Б. Мельничук, М. Ханас // Тернопільський енциклопедичний словник. — 
Т., 2005. — Т. 2 : К — О. — С. 517 : фотогр. 
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24 ЛИСТОПАДА 

125 років від дня народження Андрія Васильовича Музички  
(24.11.1886—8.09.1966) — педагога, літературознавця, 

перекладача, фольклориста 
Народився 24 листопада 1886 р., с. Доброводи, нині Збаразького ра-

йону. Навчався в гімназії в Тернополі, випускні іспити склав у Львові в 
1907 р. Надалі студіював філологію у Львівському університеті. Заареш-
тований у липні 1910 р. за участь у студентському виступі й з університе-
ту виключений. Завершував вищі студії в Чернівцях. Рік працював в укра-
їнській приватній гімназії в Чорткові. Від 1912 р. викладав українську і 
класичні мови в українській академічній гімназії у Львові, а з наступного 
року — в українській гімназії в Тернополі. В 1914 р. став доктором філо-
софії. Від липня 1917 р. до березня 1918 р. проживав у зайнятому росій-
ськими військами Збаражі, був секретарем повітового комісаріату. 

Один з організаторів Листопадового чину 1918 р. у Тернополі. В 
грудні обраний від міста делегатом УНРади ЗУНР, брав участь в її засі-
даннях у Станіславові (нині Івано-Франківськ). Разом з УГА перейшов в 
липні 1919 р. на Велику Україну. В лютому 1920 р. очолив ревком ЧУГА, 
потім був його секретарем. 

Залишився в радянській Україні. Викладав в Одесі в ІНО (нині уні-
верситет), від 1925 р. — його професор. Був діяльним членом Одеської 
комісії краєзнавства. Брав участь у Всеукраїнській конференції для підго-
товки проекту нового українського правопису, що відбулася в травні — 
червні 1927 р. в Харкові. У червні 1929 р. був учасником засідання 
ВУАН, на якому проходили вибори академіків. 

А. Музичка відомий як дослідник новітньої української літератури. 
Він — автор праць «Поетична творчість Г. С. Сковороди» (1923), «Леся 
Українка: її життя, громадська діяльність і поетична творчість» (1925), 
«До початків нової української літератури» (1925), «Журнальна українсь-
ка лірика» (1926), «Шляхи поетичної творчості Івана Франка» (1927), 
«Життєва путь Івана Франка» (1927), «З творчості Івана Тобілевича» 
(1927), «Журнальна українська лірика 1926 року» (1927), «Драматична 
творчість Лесі Українки та її розуміння» (1928), «Марко Черемшина (Іван 
Семанюк)» (1928), «Письменник радянських буднів» (1928), «Натураліс-
тичний імпресіонізм Коцюбинського» (1931) й ін., що вийшли окремими 
виданнями або опубліковані в збірниках чи журналах. 

Заарештований 27 квітня 1931 р., звинувачений за ст. 54-11 КК 
УСРР у «націоналістичній діяльності». Майже рік провів у попередньому 
ув’язненні. Згідно з рішенням «трійки» при колегії ДПУ УСРР від 5 бере-
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зня 1932 р. висланий на 3 роки з радянської України із забороною прожи-
вати у ще 11 регіонах СРСР. Був позбавлений наукового ступеня і вчено-
го звання. Перебував у м. Кзил-Орда (Казахстан), згодом викладав у міс-
цевому педагогічному інституті. 

Від 1955 р. був старшим викладачем кафедри російської літератури 
педагогічного інституту в Семипалатинську (нині Семей, Казахстан), 
займався науковою роботою. В 1956 р. захистив кандидатську, а 
1958 р. — докторську дисертації на тему «Леся Українка та її творчість». 
Реабілітований 12 вересня 1956 р., однак на роботі в Одеському універси-
теті не поновлений. Помер у Семипалатинську 8 вересня 1966 р. 

П. Гуцал 
Література 

Беркалець, М. Не так тії вороги, як добрії люди : [про А. Музичку — 
талановитого вченого, літературознавця] / М. Беркалець // Україна. — 
1990. — № 47. — С. 19—21. 

Назар, М. Андрій Музичка — вчений і патріот / М. Назар // Народне 
слово. — 1997. — 24 січ. 

Музичка Андрій (1886—1966) // Збараж і околиці в спогадах емігра-
нтів. — Т., 1993. — С. 120—121. 

Музичка Андрій (1886—1966) — літературознавець // Збаражчина : 
зб. статей, матеріалів і спогадів. — Нью-Йорк, 1980. — С. 296. 

Держ. архів Терноп. обл.  
Муясарова, Н. Пригорни його, Вкраїно! / Н. Муясарова // Вісник іс-

торії краю. — 1996. — № 11/12 (листоп. — груд.). 
Т. В. Андрій Музичка (24.ХІ.1886—8.ІХ.1966) [с. Доброводи Збараз. 

р-ну — м. Семипалатинськ] / Т. В. // Український календар. — Варшава, 
1986. — С. 138—139. 

*** 
Пам’яті професора А. В. Музички // Радянське літературознавст-

во. — 1966. — № 12. — С. 89. 
*** 

Головин, Б. Музичка Андрій Васильович (24.11.(06.12).1886, 
с. Доброводи, нині Збараз. р-ну — 08.09.1966, м. Семипалатинськ, нині 
м. Семей, Казахстан) — літературознавець, педагог / Б. Головин, 
М. Назар // Тернопільський енциклопедичний словник. — Т., 2005. — 
Т. 2 : К — О. — С. 577 : фотогр. 

Лисенко, І. М. Музичка Андрій Васильович [24.ХІ(6.ХІІ).1886, 
с. Доброводи, тепер Збаразьк. р-ну Терноп. обл. — 8.ІХ.1966, 
м. Семипалатинськ] — укр. рад. літературознавець / І. М. Лисенко // 
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Українська радянська енциклопедія. — 2-е вид. — К., 1982. — Т. 7. — 
С. 163. 

Лисенко, І. М. Музичка Андрій Васильович [24.ХІ(6.ХІІ).1886, 
с. Доброводи, тепер Збаразького р-ну — 8.ІХ.1966, 
м. Семипалатинськ] — укр. літературознавець, доктор філол. наук з 
1956 / І. М. Лисенко // Українська літературна енциклопедія. — К., 
1995. — Т. 3 : К — Н. — С. 429. 

Музичка Андрій (1886), літературознавець родом з Галичини // Ен-
циклопедія українознавства / за ред. В. Кубійовича. — Л., 1996. — 
Т. 5. — С. 1662. 

1 ГРУДНЯ 

20 років із часу проведення Всеукраїнського референдуму  
(1.12.1991) 

Минуть сторіччя, виростуть нові покоління українців, але 1 грудня 
1991 р. назавжди залишиться незабутньою датою в історії нашого народу. 
У цей день в Україні відбувся Всеукраїнський референдум, на якому во-
левиявленням народу було підтверджено Акт про державну незалежність 
України. 70 % виборців проголосували за повну незалежність своєї краї-
ни. У зв’язку з державним переворотом у СРСР 19 серпня 1991 р. та здій-
снюючи Декларацію про державний суверенітет України, 24 серпня 
1991 р. Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки 
урочисто проголосила незалежність України та створення самостійної 
української держави — УКРАЇНИ. Тоді ж було оголошено про проведен-
ня Всеукраїнського референдуму, який мав би підтвердити добру волю 
всіх громадян країни про створення нової держави. На референдум було 
винесено одне питання — чи «Підтверджуєте Ви Акт проголошення не-
залежності України?». 

Громадські активісти Тернопільщини внесли свою вагому частку 
праці в підготовку та проведення референдуму. З нашого краю в східних 
областях України працювали понад 100 повноважних представників. 

За час підготовки до референдуму поштовим відділом Тернопільсь-
кої управи Руху було відправлено в усі регіони України більше 40 тисяч 
бандеролей, цінних листів і листівок. Переслано 2800 примірників «На-
рису історії України», 4500 — «Історій України для дітей», 10000 примі-
рників книжки «Великий мазепинець Григор Орлик», 5000 — «Біблій для 
дітей» та багато інших друкованих видань. Окрім того, відправлено 7000 
бандеролей із національними синьо-жовтими прапорами. 

На Велику Україну поїхали з Тернопільщини з пропагандистською 
метою більше ста художньо-агітаційних бригад і десятки професійних 
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митців. На референдум працювала не одна тисяча наших краян, які зро-
били все можливе, щоб Україна сказала своє вагоме «Так!» незалежній 
державі. 

У голосуванні взяли участь 84,18%, що мають право голосу грома-
дян Української РСР (31891742 людини). З них 28804071 (90,32%) під-
тримали Акт проголошення незалежності України. Таким чином, оголо-
шення незалежності України було підтверджене всенародним голосуван-
ням. 

Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 р. став відправною віхою 
в розбудові та міжнародному самоутворенні України, як держави однієї з 
найстаріших і наймогутніших націй світу. 

Література 
Грузін, В. Референдум за народною ініціативою — дуже серйозна 

зброя / В. Грузін // Сільські вісті. — 2001. — 31 трав. — С. 3. 
Грицик, Ю. 16 років опісля : [Л. Кравчук про Всеукр. референдум 

1 груд. 1991 р.] / Ю. Грицик // Експрес. — 2007. — 30 листоп. — 1 
груд. — С. 11. 

Колінець, В. Нам воля світилася в очах, або Як зберегти українську 
незалежність / В. Колінець // Свобода. — 2002. — 30 листоп. — (11 річ-
ниця Всеукраїнського референдуму). 

Осадчук, П. День, що увібрав століття : 1 груд. — Всеукр. референ-
дум / П. Осадчук // Демократична Україна. — 2000. — 1 груд. — С. 1, 2. 

Рябчук, А. Відповідь історії : до 15-ї річниці Референдуму незалеж-
ності / А. Рябчук // Українська культура. — 2006. — № 12. — С. 4—5. 

Тернавко, В. Хоч синам, як не собі : до річниці Всеукр. референдуму 
1 груд. 1991 р. / В. Тернавко // Шлях перемоги. — 2000. — 6 груд. — С. 7. 

Федишин, М. Орієнтир — європейські стандарти : Це вибір кожного 
пересічного українця / М. Федишин // Свобода. — 2002. — 30 листоп. — 
(Річниця Всеукраїнського референдуму). 

Шостак, Й. Дорога до волі / Й. Шостак, Й. Пастушенко // Вільне 
життя. — 2002. — 30 листоп. — (Тернопільщина і Всеукраїнський рефе-
рендум). 

Юхновський, І. Так народжувалася держава : ідея референдуму про-
клала шлях до проголошення Незалежности / І. Юхновський // Сучас-
ність. — 2008. — № 8. — С. 5—19 : портр. 

*** 
Матейко, Р. Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 — всенарод-

не голосування щодо Акта проголошення незалежності України 24 серп-
ня 1991 року / Р. Матейко // Тернопільський енциклопедичний слов-
ник. — Т., 2004. — Т. 1 : А — Й. — С. 311—312. 
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3 ГРУДНЯ 

70 років від дня народження Михайла Михайловича Ониськіва  
(3.12.1941) — краєзнавця, літературознавця, 

громадсько-політичного діяча 
Про Михайла Ониськіва писати легко і водночас важко. Знаю його 

не один десяток років і про багато чого хотілося б розповісти, адже в 
цьому чоловікові органічно поєднались не тільки талант публіциста, ре-
дактора і краєзнавця, а й висока людяність і незмірна любов до отчого 
краю, до рідних людей. Родом Михайло Михайлович з мальовничих Лас-
ківців, які розкинулися на древній Теребовлянській землі. 

Як то треба любити рідне село, щоб написати такі поетичні рядки: 
Чи то від ласки, ластівки чи Ласка 
Твої пресвітлі назва і стежки. 
Реальна мрія й незбагненна казка, 
Судьби моєї різні бережки. 

Тепер уже можна сказати, що народився він під ласковецькою щас-
ливою зорею, бо доля простелила йому світлу дорогу творчості й плідної 
праці. У 1965 році закінчив Чернівецький університет, а опісля ще й 
ВПШ при ЦК КПУ. Працював у пресі, немало років був на партійній ро-
боті. Михайло Ониськів — співзасновник (1991) і перший головний реда-
ктор славнозвісного журналу «Тернопіль». У 1992 році він немало докла-
вся, ставши співзасновником оригінального видання — газети «Русалка 
Дністрова». 

У 1994—1998 роках Михайло Михайлович — головний редактор 
видавництва «Збруч». Від 2001 року — в апараті обласної ради: консуль-
тант, керівник відділу інформації та зв’язків з громадськими організація-
ми й політичними партіями... Зараз працює в редакції газети «Вільне 
життя». 

Це тільки штрихи до трудової біографії, за якими роки напруженої 
праці. А його різноманітний творчий доробок ще й сьогодні важко оціни-
ти, адже він автор збірника поезій «Прийдень», книжки «Ласківці», спів-
автор документальних досліджень «Українець Михайло Паращук: ровес-
ник болгарської волі, страдник нашої долі», монографії «Поетичний світ 
Петра Перебийніса», майже трьох тисяч публікацій у збірниках, україн-
ській і зарубіжній періодиці. 

Вражає і його літературознавча праця, адже Михайло Михайлович 
першо-публікатор раніше не відомого вірша Маркіяна Шашкевича «Спо-
минайте, браття милі...», співукладач антологій «Українські пісні-гімни», 
«Тернопільщина літературна». Окрім того, він брав участь у підготовці до 
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друку історичного роману Юліана Опільського «Івашко» (третя частина 
«Опирів»), видав разом зі світлої пам’яті Венедиктом Лавренюком драму 
В. Василька «Чашка чорної кави». Він є також співукладачем збірника 
духовної поезії західноукраїнських авторів «Богославень», книжки поезії 
М. Качалуби «Між двома стенокардіями», зібрання творів С. Будного 
«Син Землі»... І це тільки дещиця з багатогранної й невтомної творчої 
праці. Адже, окрім усього іншого, тільки в останні роки відредагував 
понад 100 книжок різних авторів. 

М. Ониськів — член Національної спілки журналістів України 
(1966), Всеукраїнської спілки краєзнавців (2000). 

Г. Грещук 
Література 

Ониськів, М. Ласківці : фрагменти іст. потоку / М. Ониськів. — Т. : 
Джура, 2003. — 152 с. : фотогр. 

Ониськів, М. Прийдень : Сюїта різноліття / М. Ониськів. — Т. : 
Збруч, 1996. — 208 с. : фотогр. 

*** 
Ониськів, М. З книжки «Над золотим потоком розмови» : [поезії] / 

М. Ониськів // Вільне життя. — 2009. — 4 груд. — С. 6. — (Поетичні 
вечори). 

Ониськів, М. З книжок «Противенство» та «Борги всезростаючі» : 
[поезія] / М. Ониськів // Вільне життя. — 2007. — 21 квіт. — С. 8. 

*** 
Ониськів, М. Він писав про Франка : [до історії фотогр. І. Франка в 

колі родини укр. громад.-політ. діяча В. Білинського] / М. Ониськів // 
Вільне життя. — 2009. — 17 лип. — С. 6. — (Гості Тернополя). 

Ониськів, М. Дві коляди з Ласківців : [текст та історія колядок] / 
М. Ониськів // Свобода. — 2007. — 2 січ. — С. 6. — (Різдвяний дарунок). 

Ониськів, М. Літопис духовної святині : [про іст.-краєзн. досліджен-
ня «Пресвята Трійце, спаси нас», присвяч. древньому селу Гаї Ходоров-
ські] / М. Ониськів // Вільне життя. — 2009. — 21 серп. — С. 5. — (Рядок 
з біографії краю). 

Ониськів, М. Поет і філософ математики [М. Зарицький] / М. Онись-
ків // Вільне життя. — 2009. — 22 трав. — С. 6 : фотогр. — (З Тернопілля 
родом). 

Ониськів, М. Цвітана Паращук: «Я вклонилася його коханій землі» : 
[перебування в м. Тернополі в груд. 1968 р. дружини відомого скульптора 
М. Паращука] / М. Ониськів // Вільне життя. — 2008. — 12 груд. — С. 5 : 
портр. — (Давня світлина). 

*** 
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Ониськів, М. Біблійні сюжети про жінок Нового Заповіту : [про кн. 
релігієзнавця А. Білика «Жінки Нового Заповіту»] / М. Ониськів // Вільне 
життя. — 2010. — 16 квіт. — С. 6. — (Щойно прочитане). 

Ониськів, М. Великому синові двох братніх народів : [про відкр. у 
м. Кременці мемор. дошки, у м. Тернополі — пам’ят. таблиці 
Ю. Словацькому] / М. Ониськів // Вільне життя. — 2009. — 11 верес. — 
С. 6 : фотогр. — (Ювілеї). 

Ониськів, М. «Незакінчена новела…» : [відгук на кн. В. Гриба, що 
вийшла у вид-ві «Джура»] / М. Ониськів // Вільне життя. — 2010. — 19 
лют. — С. 5. — (Щойно з друку). 

Ониськів, М. Богдан Стельмах: «Любов до Тернополя мені прище-
пив Ігор Герета» : [зустріч із відомим укр. письменником у навч. закладах 
міста й у Терноп. обл. універс. наук. б-ці] / М. Ониськів // Вільне жит-
тя. — 2010. — 19 берез. — С. 6. — (Гості нашого міста). 

Ониськів, М. Кирило Студинський: усе життя на вівтар України / 
М. Ониськів // Вільне життя. — 2008. — 10 жовт. — С. 6 : фотогр. — 
(Світочі рідного краю). 

Ониськів, М. «… Щоби чисті були, як правда» : [70-річчя літератора 
С. Лисого] / М. Ониськів // Вільне життя. — 2010. — 2 черв. — С. 6 : пор-
тр. — (Ювілеї). 

*** 
Ониськів, М. Вела нас в бій борців упавших слава : [урочини в 

м. Тернополі до 100-ліття С. Бандери] / М. Ониськів // Вільне життя. — 
2009. — 14 січ. — С. 4. — (Ювілеї). 

Ониськів, М. Добродійний фонд Богдана Гаврилишина : [в Україні 
почав діяти добродійний фонд нашого земляка] / М. Ониськів // Вільне 
життя. — 2010. — 26 берез. — С. 1. 

Ониськів, М. Жила Україною : [громад.-політ. діячка С. Стецько] / 
М. Ониськів // Свобода. — 2008. — 12 берез. — С. 3 : портр. 

Ониськів, М. Зерна дружби знову проростають : [відвідання 
м. Тернополя болгар. послом] / М. Ониськів // Вільне життя. — 2008. — 
22 берез. — С. 5. — (Наші гості). 

Ониськів, М. … І вишита сорочка з рідного села : Червоними і чор-
ними узорами переплетена доля митця Ярослава Омеляна / М. Ониськів // 
Вільне життя. — 2009. — 16 січ. — С. 5. — (Шкіц до ювілейного портре-
та). 

Ониськів, М. Їхня пам’ять не дозволить забути : [урочистості в 
м. Тернополі з нагоди 20-річчя т-ва «Меморіал»] / М. Ониськів // Вільне 
життя. — 2010. — 15 січ. — С. 1. — (Меморіал). 
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Ониськів, М. Чи виживе ІНВУ ім. І. Герети : [звіт.-вибор. збори Тер-
ноп. ін-ту нац. відродження] / М. Ониськів // Вільне життя. — 2008. — 12 
черв. — С. 5. — (Порушуємо проблему). 

*** 
Грещук, Г. Під Ласковецькою щасливою зорею / Г. Грещук // Свобо-

да. — 2006. — 2 груд. — С. 5 : фотогр. 
*** 

Мельничук, Б. Ониськів Михайло Михайлович (3.12.1941, 
с. Ласківці Теребовлян. р-ну) — краєзнавець, літературознавець, громад-
сько-політичний діяч / Б. Мельничук, Б. Пиндус // Тернопільський енцик-
лопедичний словник. — Т., 2005. — Т. 2 : К — О. — С. 675 : фотогр. 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2001 

рік. [Вип. 11] : бібліогр. список / уклад. М. В. Друневич. — Т. : Астон, 
2000. — 100 с. 

С. 87—89: про М. Ониськіва. 

495 років від дня народження  
Дмитра Івановича Вишневецького  
(бл. 1516 — жовтень 1563) — князя, 
 першого гетьмана Запорізької Січі 

Вишневецький Дмитро Іванович — український князь, перший із 
достовірно відомих козацьких гетьманів. Походив із старовинного волин-
ського роду Гедиміновичів, був власником земельних маєтків у Кремене-
цькому повіті. У 1550—1553 рр. — староста Черкаського та Канівського 
повітів. У 1552 р. (за іншими даними — 1554—1555, 1556) збудував на 
острові Мала Хортиця замок, який став прототипом Запорізької Січі й 
згуртував на боротьбу проти татар кількасот козаків. 

У 1554 р. Сигізмунд II Август знову призначив його старостою Ка-
нівським і Черкаським. Упродовж 1557—1558 рр. відбивав напади крим-
ських татар на чолі з ханом Девлет-Гіреєм І на Хортицю. У жовтні 1557 р. 
Д. Вишневецький на чолі загону козаків здобув турецьку фортецю Іслам-
Кермен і вивіз звідти на Хортицю всі гармати. Пробував організувати 
союз держав (Польща, Московія), у якому для боротьби проти Туреччини 
та Кримського ханства брали б участь і запорожці. На початку 1559 р. 
здійснив успішний похід до Криму, визволивши з неволі кілька тисяч 
українських невільників. У червні цього ж року запорожці під проводом 
Д. Вишневецького напали на турецьку фортецю Азов.  

У 1563 р. брав участь у боротьбі за молдовський престол. Під час 
походу до Молдови чотирьохтисячний козацький загін на чолі з 
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Д. Вишневецьким зазнав поразки в бою під Сучавою від військ претенде-
нта на молдовський престол Стефана IX Гомші. Вишневецький потрапив 
у полон і був виданий турецькому урядові та страчений у Царгороді, нині 
Стамбул. 

Героїчне життя й смерть козацького отамана оспівані в народній пі-
сні про Байду. 

Література 
Абліцов, В. Не Байда, а князь Дмитро Вишневецький / В. Абліцов // 

Голос України. — 1996. — 6 січ. 
Багнюк, А. Де Байда мед-горілку пив : у руслі старого Дністра, на 

острові Мала Хортиця, знайдено замок князя Дмитра Вишневецького / 
А. Багнюк // Україна молода. — 1998. — 27 жовт. 

Біляєв, Д. Дмитро Вишневецький (Байда) / Д. Біляєв // Шлях перемо-
ги. — 2001. — 18—24 жовт. 

Брязгунов, Ю. Байда та Роксолана: Дійсність, що розвіює міфи / 
Ю. Брязгунов // Тернопілля’98—99 : регіон. річник. — Т., 2002. — 
С. 71—74. 

Ванат, І. Козак Байда Вишневецький / І. Ванат // Вільне життя. — 
2005. — 1 жовт. — С. 7. 

Вергелес, І. 450 років з часу заснування першої козацької Січі на ос-
трові Малій Хортиці нашим земляком Дмитром Вишневецьким-Байдою 
(1533) / І. Вергелес // Подільське слово. — 2003. — 7 листоп. 

Вишневецький Дмитро Іванович: укр. магнат, організатор укр. коза-
цтва // Провідники духовності в Україні. — К., 2003. — С. 23—24. 

Ковбаса, В. Князь Дмитро Вишневецький-Байда: його образ та родо-
від в українському епосі / В. Ковбаса // Київська старовина. — 2008. — 
№ 1. — С. 111—145. — Бібліогр.: с. 141—145. 

Кудрявцев, Л. Засновник Запорізької Січі : [Д. Вишневецький, на 
думку М. Грушевського, започаткував гетьманство в Україні] / 
Л. Кудрявцев // Урядовий кур’єр. — 2005. — 9 груд. — С. 14. 

Ленченко, В. Замок Дмитра Вишневецького : [історія та проект ре-
конструкції замку Д. Вишневецького на Малій Хортиці] / В. Ленченко // 
Пам’ятки України. — 2007. — № 2. — С. 46—51. — Бібліогр.: 17 назв. 

Яценюк, Т. Дмитро Вишневецький в боротьбі за молдавський стіл / 
Т. Яценюк // Розбудова держави. — 2006. — № 1/6. — С. 48—56. — Біб-
ліогр.: с. 55—56 (30 назв). 

*** 
Гуцал, П. Вишневецький Дмитро Іванович (бл. 1516, ймовірно, м-ко 

Вишнівець, нині смт Збараз. р-ну — жовтень 1563, м. Стамбул, Туреччи-
на) — князь, староста канівський і черкаський (від 1550), перший гетьман 
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Запорізької Січі (від 1553) / П. Гуцал // Тернопільський енциклопедичний 
словник. — Т., 2004. — Т. 1 : А — Й. — С. 267 : фотогр. 

Мицик, Ю. А. Вишневецький (Байда) Дмитро Іванович (р. н. не-
від. — 1563) — укр. політ. і військ. діяч, один з організаторів запороз. 
козацтва / Ю. А. Мицик // Енциклопедія історії України. — К., 2003. — 
Т. 1 : А — В. — С. 518—519 : фотогр. 

Міста-ювіляри 
800 років від дня заснування м. Збаража (1211) 

Старовинний Збараж розкинувся на берегах р. Гнізни. Першу пись-
мову згадку про нього (1211) знаходимо в Галицько-Волинському літопи-
сі. У цей час літописний Збараж (тепер с. Старий Збараж) був невеликим 
за розмірами та кількістю населення городом, розташованим навколо 
кам’яного замку, що знаходився на горі Горай (сучасна назва Весела). 
Літописний Збараж знищено в ХІІІ ст. монголо-татарами та відродитись 
йому не судилося. У ХІV ст. на лівому березі р. Гнізни, за 200 метрів на 
схід від літописного замку, зводився новий замок, будівництво якого 
закінчилося в 1383 р. З ХV ст. містом володіли нащадки Федора Несвіць-
кого— князі Збаразькі. За вказівкою князя Семена Васильовича Збаразь-
кого в кінці ХV ст. княже місто Збараж обнесено кріпосною стіною. Од-
нак було сильно спустошене під час татарської навали 1589 р. і більше не 
відновилось. І вже в ХVІІ ст. за 2,5 км на схід від княжого замку форму-
валося нове місто, початки якого сягають 1583 р. Місто поступово роз-
ширювалося та згодом стало значним ремісничим і торговельним осеред-
ком регіону. На кінець ХVІІ ст. Збараж вже мав три передмістя: Вишніве-
цьке, Залозецьке, Тернопільське. Випробуванням для міста став 1649 р. 

Збаразькі події — важливий етап Визвольної війни українського на-
роду середини ХVІІ ст. Місто та замок стали ареною боротьби військ 
Богдана Хмельницького з польськими військами Яреми Вишневецького. 
Успішна облога стала одним із факторів підписання Зборівського догово-
ру, за яким уперше за багато років було визнано незалежною значну час-
тину України. У 1707 р. у Збаражі побували український гетьман Іван 
Мазепа та російський цар Петро І. З 1810 р. місто в складі частини Тер-
нопільщини («Тарнопольський край») на підставі Шенбрунського дого-
вору входило до Росії, але, за Віденським договором 1815 р., знову віді-
йшло до Австрії. У 1867 р. місту було надано статус повітового центру. 
На початку ХХ ст. Збараж захопила хвиля національного відродження, 
організовувалися просвітницькі товариства.  

Неодноразово тут гостював Іван Франко. На початку Другої світової 
війни, у вересні 1939 р., Збараж і землі нашого краю потрапили до «сфери 
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інтересів» СРСР. В останні дні червня 1941 р. Тернопільщина була оку-
пована німецькими військами. 

5 березня 1944 р. Збараж був звільнений від фашистів і згодом став 
районним центром Тернопільської області. 

На околицях Збаража тривають археологічні розкопки; віднайдені — 
мезолітна стоянка (8 тис. р. до н. е.), поселення трипільської, черняхівсь-
кої, давньоруської культур, могильник VІІІ—ІХ ст. 

Пам’ятки архітектури міста: синагога (1537), Спасо-Преображенська 
церква (1600, збудована на місці монастиря св. Онуфрія, нині параф. цер-
ква с. Залужжя), костьол і монастир оо. Бернардинців (1627), Успенська 
(1755) та Воскресенська (1764) церкви. У 1887 р. під час великої пожежі 
храми були пошкоджені, невдовзі відреставровані. У 1990-х рр. спору-
джено церкву св. Петра і Павла, триває будівництво церкви Пресвятої 
Богородиці в селищі цукрового заводу. Збаразький замок у 1994 р. ого-
лошено Державним історико-архітектурним заповідником, а 15 січня 
2005 р. йому надано статус національного та перейменовано в Національ-
ний заповідник «Замки Тернопілля». 

У місті народились: літературознавець і громадський діяч В. Жила, 
перший командир УПА Дмитро Клячківський (Клим Савур); єпископ 
І. Прашко, композитор П. Любович; актор, режисер Я. Стадник. 

Споруджено пам’ятники: А. Міцкевичу (1898), Б. Хмельницькому 
(1954), І. Франку (1992), Д. Клячківському (1994), Меморіал слави воїнам, 
полеглим у німецько-радянській війні (1965). Встановлено меморіальні 
таблиці на честь: виступу І. Франка 1895 р. на вічі (будинок школи, 1970) 
та його перебування в місті (будинок Народного руху, 1991), полковника 
Нестора Морозенка (замок, стіна, 1975), 125-річчя «Просвіти» (колишній 
будинок, 1996), фундаторів Українського народного дому І. та 
В. Телев’яків (будинок школи № 1, 1996), перебування в місті 
С. Петлюри (залізничний вокзал, 1997). 

Література 
Збараж: Історія. Культура. Туризм. — Т. : Наш світ, 2004. — 21 с. 

*** 
Бачинський, Я. Медоборами сповитий, сивочолий витязь : 

[м. Збаражу — 790] / Я. Бачинський // Вільне життя. — 2001. — 22 трав. 
Будзан, Б. Збараж очима його молоді / Б. Будзан // Народне слово. — 

2008. — 8 лют. — С. 4 : фотогр. 
Вельгій, М. Сивочолому Збаражу — 796 : [іст. матеріал про місто] / 

М. Вельгій // Народне слово. — 2007. — 4 трав. — С. 8 : фотогр. 
Збараж: історія, будівництво, архітектура // Народне слово. — 

2005. — 18 лют. — С. 1. 
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Збараж: збір, болото чи боротьба : [звідки походить назва 
м. Збаража] // Нова Тернопільська газета. — 2007. — 28 берез. — С. 4. 

Збараж у давні часи : [із спогадів і записів збараз. емігрантів у Кана-
ді] / публ. Р. Білика // Народне слово. — 2006. — 9 черв. — С. 4. 

Крайнєва, Г. Місто змагань і борні : [м. Збаражу — 790] / 
Г. Крайнєва // Свобода. — 2001. — 15 трав. 

Ленчук, О. Збараж носить ім’я Всевишнього : міркування про рідне 
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С. 122—123: про м. Збараж. 

555 років від дня заснування м. Борщева (1456) 
Місто Борщів розташоване на лівому березі річки Нічлава, притоки 

Дністра. Відстань до Тернополя по шосе — 105 кілометрів, залізницею — 
118 кілометрів. Населення міста становить 13 тисяч чоловік. 

У глибину тисячоліть сягає історія Борщева. На околицях міста 
знайдено старожитності пізньої трипільської, ранньослов’янської та дав-
ньоруської культур. 

Перша писемна згадка про Борщів датується 1456 роком. Тоді він 
був приватновласницьким містом. У XVI ст. та першій половині XVII ст. 
ним володіли шляхтичі Дудинські, згодом Золотницький. 

На початку XVIII ст. у місті для захисту від нищівних набігів турків 
і татар споруджується замок. Укріплення розміщувалося на території 
нинішнього ринку, включаючи костел, теперішні вулиці О. Довбуша і 
Т. Шевченка. Про зовнішній вигляд замку судити важко, оскільки до на-
шого часу не збереглися ні оборонні мури, ні башти. Але наявність вели-
кої кількості підвалів і розгалужених підземних переходів свідчить про 
значні розміри й обороноздатність замку. Згадка про давню фортецю 
збереглась у назвах кількох місць Борщева: Замкова криниця, Замковий 
потік, Замковий ліс, вулиця Валова. 

У 1629 році королівським привілеєм Борщеву надано Магдебурзьке 
право, за яким місто одержало самоврядування і власний герб (зображен-
ня давнього герба міста виявити дослідникам поки що не вдалося). Про-
тягом 27-ми років (1672—1699) Борщів перебував під владою Туреччини. 
В результаті першого поділу Польщі в 1772 році Борщівщина підпала під 
владу Австрії. Спочатку Борщівський повіт входив до Заліщицького, а 
потім до Чортківського округів. У місті діяли суконні, шевські, ткацькі, 
кушнірські цехи, працювали дві фабрики: пошиття жіночого одягу та 
паперова. Борщів у 1867 році знову стає центром повіту, зростає чисель-
ність населення. З 1892 року в місті починає працювати перше велике 
промислове підприємство — тютюновий завод. В 1897 році через Борщів 
прокладено залізницю Чортків — Іване-Пусте. Незважаючи на помітний 
розвиток промисловості й ремесла, переважна частина жителів займалася 
сільським господарством. 

У кінці XIX на початку XX століть значно пожвавився процес наці-
онального відродження Борщівщини. В 1891 році засновано товариство 
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«Просвіта». Першим головою товариства був Василь Дроздовський, сек-
ретарем Іван Крочак. З-поміж українських товариств особливе місце по-
сідав інститут «Народний Дім», збудований на народні кошти в 1908 році, 
ініціатором і організатором заснування якого виступив адвокат Михайло 
Дорундяк. Почесним членом «Народного Дому» Борщівщини обрали 
Михайла Грушевського, який неодноразово приїжджав до Борщева і ак-
тивно підтримував будівництво. 

Пожвавленню культурного життя краю сприяв театр «Руська бесі-
да», який неодноразово приїжджав до Борщева. В останнє борщівщани 
знайомилися з творчістю театру напередодні Першої світової війни — у 
липні 1914 року. Серед акторів театру своєю грою й інтелектом виділявся 
Лесь Курбас — видатний український актор і режисер. За своє життя він 
двічі бував у Борщеві в 1896 та 1914 роках. 

На початку XX ст. українські політичні та культурно-освітні органі-
зації значно зміцніли. У повіті діяли осередки «Просвіти», «Соколу», 
«Січі», «Рідної школи», «Народної торгівлі», українські кредитні товари-
ства. Організаторами-просвітителями Борщівщини були: 
Й. Шарковський, С. Ковбель, О. Гулла, О. Глібовицький, 
Є. Калитовський, М. Зелінський, Й. Свидзінський та інші. 

Перша світова війна перервала розмірений ритм життя міста. Вже 14 
серпня 1914 року російські війська вступили до Борщева і перебували тут 
до липня 1917 року. Російська адміністрація заборонила діяльність усіх 
українських товариств. Після відступу російських військ місто ненадовго 
зайняла австрійська армія. 

Після розпаду Австро-Угорської монархії 2 листопада 1918 року в 
Борщеві проголосили українську владу. Державний повітовий Комісаріат 
очолив В. Мриц. Багато борщівщан вступили тоді до лав Української 
Галицької Армії. Тим часом Польща при підтримці держав Антанти ввела 
свої війська у Східну Галичину. На початку липня 1919 року уряд ЗУНР 
на чолі з Є. Петрушевичем переїхав до Борщева. Тут, у штабі армії, від-
бувалися переговори з Головним отаманом Директорії С. Петлюрою. 
Трагічність і безвихідність ситуації змусили УГА відступити за Збруч. 
Борщівщину окупували поляки. 

У кінці липня 1920 року Червона Армія зайняла Борщів. Головою 
Повітового ревкому було призначено М. Вермінського, а секретарем 
І. Коп’яківського. Та вже у вересні того ж року знову повернулися поля-
ки, які зайняли всі державні посади в Борщеві. В 1939 році у місті діяла 
приватна польська гімназія, польська семирічна школа, єврейська семирі-
чна школа і початкова школа з українською мовою навчання. 
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В умовах польської влади (1920—1939) відновили свою діяльність, 
хоч із обмеженнями, товариство «Просвіта» і ряд інших політичних, еко-
номічних і освітніх організацій. Активними просвітянами Борщева були: 
суддя П. Смаль, Л. Петровичева-Смалева, адвокат А. Лунів, І. Лунів, 
О. Малицький, П. Гораль, С. Воркун, М. Скорохід, М. Дрібнюк, 
М. Голубець. 

17 вересня 1939 року частини Червоної Армії вступили до Борщева. 
Жителі міста прихильно зустріли радянських воїнів, бо мріяли про краще 
життя. Однак невдовзі нова влада арештувала місцевих інтелігентів, полі-
тичних українських лідерів П. Смаля, С. Воркуна та інших, заборонила 
діяльність «Просвіти», ліквідувала кооперативи, закрила читальні та біб-
ліотеки. Розпочалася антирелігійна пропаганда. З 1940 року в місті поча-
ла працювати лікарня, відкрито середню і дві семирічні школи з україн-
ською мовою навчання. 

22 червня 1941 року дві тоталітарні держави Німеччина і СРСР 
вступили у жорстокий двобій, ареною якого стала й Україна. Вже 7 липня 
1941 року війська нацистської Німеччини майже на три роки оволоділи 
Борщівщиною. Місто захопили угорські військові частини. І тільки 6 
квітня 1944 року в Борщів вступили бійці 129-ї стрілецької дивізії 1-го 
Українського фронту. 

У післявоєнні роки у Борщеві збудовано нові підприємства: кукуру-
дзо-калібрувальний завод (1961), цукровий завод (1962), фабрику канце-
лярських товарів (1964). 

Сьогодні в місті діють: районна лікарня, центральна бібліотека, Бу-
динок культури, музей, кінотеатр, два дитячі садки, три середні школи, 
СПТУ, агротехнічний коледж. 

Головним надбанням району є доброзичливі, гостинні й працьовиті 
люди. 
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Марчук І. С. 4, 57—61 
Матейко Р. М. 10 
Матковський С. П. 21 
Мирон Д. Д. 6, 103—105 
Мокрій С. Й. 15 
Мороз П. В. 9 
Мострянський І. С. 17 
Мохнацький С. І. 13 
Музичка А. В. 6, 106—108 
Мюллер Д. Г. 17 
фон Нойманн Л. 20 
Ониськів М. М. 6, 110—113 
Осадца М. А. 21 
Остапчук А. Я. 13 
Осуховський В. 8—9 
Пацлавський О. Е. 19 
Пашук О. Д. 16 
Пилипчук Р. Я. 5, 74—77 
Підвисоцький К. О. 16 
Пінь Р. І. 7 
Плиска М. І. 9 
Подуфалий В. М. 14 
Покальчук Ю. В. 4, 27—29 
Примак Т. П. 11 
Ремінецький Я. І. 8 
Реттель Л. 21 
Рубчакова К. А. 13 
Рудницький І. Д. 22 

Савчак В. В. 5, 64—66 
Сапеляк С. Є. 4, 40—43 
Саранчук П. С. 21 
Сенатович О. П. 4, 25—27 
Сеник Д. М. 23 
о. Сеньківський І. Я. 13 
Скибінський Р. М. 15 
Сліпа О. Р. 17 
Сорока М. М. 11—12 
о. Сосенко К. 4, 38—40 
Стеткевич В. І. 19 
Страсберґ Лі 22 
Темницький О. М. 19 
Тілль Е. 7 
Турбацький Л. К. 10 
Федорович В. А. 11 
Федорович І. А. 15 
Фельдгорн Ю. 18 
Фідерер Е. 11 
Фінк І. 21 
Франко І. Я. 18 
Харчук Б. М. 5, 90—93 
Хмурич Т. М. 16 
Цегельський М. Т. 23 
Черемшинський О. С. 4, 61—63 
Чернихівський Г. І. 5, 93—95 
Чубатий Р. 21 
Шарик М. Ф. 20—21 
Швайка М. А. 22 
Шевченко Т. Г. 6, 98—101 
Шпитковський О.-С. В. 16 
Юрчак В. М. 18 
Юрчинський О. М. 12 
Якимишин І. П. 17 
Ячмінський В. Д. 5, 66—68 
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Покажчик назв 
Антонівці Шумського р-ну 22 
Бій козаків поблизу сіл Купчинців та Денисова 14 
Бої на горі Лисоні 5, 83—86 
Борщів 6, 118—121 
ВАТ «Бережанський склозавод» 23 
Видавництво «Джура» 24 
Видавництво «Підручники і посібники» 24 
Відділ краєзнавчої літератури та бібліографії ТОУНБ 4, 30—36 
Відновлення Української держави у Львові 16 
Всеукраїнська літературно-мистецька та громадсько-політична премія 
імені братів Лепких 24 
Всеукраїнський референдум 6, 108—109 
Газета «Одноднівка Бережанська» 9 
День Незалежності 5, 82—83 
Другий Зимовий похід Армії УНР 21 
Журнал «Тернопіль» 24 
Збараж 6, 115—118 
Золотий Потік Бучацького району 23 
Єпархіальний з’ їзд духовенства у м. Почаєві 20 
Камерний оркестр Тернопільської обласної філармонії 24 
Кременецька міська бібліотека ім. Ю. Словацького 24 
Кременецький ботанічний сад 23—24 
Мужилівський селянський страйк 13—14 
Музей Богдана Лепкого у Крогульці Гусятинського р-ну 13 
Перша писемна згадка про с. Новосілка Шумського р-ну 19 
Перша писемна згадка про с. Обич Шумського р-ну 19 
Підволочиська бібліотека для дітей 15 
Підгаєцький район 24 
Співоче поле 5, 72—74 
«Спілка української молоді» 23 
Телекомпанія «ТV — 4» 19 
Тернопільська вчительська семінарія 19 
Тернопільське воєводство 20 
Тернопільський національний економічний університет 24 
Тернопільський обласний художній музей 4, 50—54 
Українське краєзнавчо-музейне товариство 23 
Філія «Просвіти» у Тернополі 5, 69—72 
Чорнобильська трагедія 4, 44—47 
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Зміст 
Від упорядника ........................................................................................... 3 
Знаменні та пам’ятні дати Тернопільщини на 2011 рік.......................... 4 
Міста-ювіляри ............................................................................................ 6 
Перелік імен та подій,  які не увійшли в основний список .................... 7 
70 років від дня народження Оксани Павлівни Сенатович.................. 25 
70 років від дня народження Юрія Володимировича Покальчука...... 27 
20 років із початку роботи відділу краєзнавчої літератури  та 
бібліографії Тернопільської обласної універсальної наукової 
бібліотеки ................................................................................................. 30 
50 років від дня народження В’ячеслава Миколайовича Жили .......... 37 
150 років від дня народження о. Ксенофонта Сосенка......................... 38 
60 років від дня народження Степана Євстахійовича Сапеляка.......... 40 
125 років від дня народження Теодора Якимовича Вацика................. 43 
25 років від дня Чорнобильської трагедії ............................................. 44 
165 років від дня народження Івана Григоровича Верхратського ...... 47 
20 років із часу заснування  Тернопільського обласного  художнього 
музею ........................................................................................................ 50 
140 років від дня народження Володимира Михайловича Гнатюка ... 54 
75 років від дня народження Івана Степановича Марчука .................. 57 
75 років від дня народження  Остапа Степановича Черемшинського 61 
100 років від дня народження Володимира Васильовича Савчака ..... 64 
75 років від дня народження  Володимира Дмитровича Ячмінського 66 
90 років від дня народження Осипа Дяківа  (псевдо — «Горновий»). 68 
135 років від дня заснування філії «Просвіти» у м. Тернополі ........... 69 
25 років із часу відкриття Співочого поля у м. Тернополі................... 72 
75 років від дня народження  Ростислава Ярославовича Пилипчука . 74 
75 років від дня народження Бориса Миколайовича Демківа ............. 77 
50 років від дня народження Ярослава Петровича Лемішки ............... 79 
20 років із часу проголошення незалежності України ......................... 82 
95 років героїчних боїв на горі Лисоні ..................................................83 
85 років від дня народження Богдана Петровича Головина ................ 86 
80 років від дня народження Бориса Микитовича Харчука................. 90 
75 років від дня народження Гаврила Івановича Чернихівського....... 93 
125 років від дня народження Іванни Омелянівни Блажкевич ............ 95 
165 років із часу перебування  Тараса Григоровича Шевченка на 
Тернопіллі ................................................................................................ 98 
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100 років від дня народження  Дмитра-Романа Семеновича 
Клячківського..........................................................................................101 
100 років від дня народження Дмитра Даниловича Мирона..............103 
125 років від дня народження Андрія Васильовича Музички ...........106 
20 років із часу проведення Всеукраїнського референдуму...............108 
70 років від дня народження Михайла Михайловича Ониськіва.......110 
495 років від дня народження  Дмитра Івановича Вишневецького ...113 
Міста-ювіляри .........................................................................................115 
800 років від дня заснування м. Збаража .............................................115 
555 років від дня заснування м. Борщева ............................................118 
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