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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 структур, 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 

послідовністю, зокрема подається число, місяць, найменування події, 

текстова довідка та рекомендаційний список літератури, а в 

персоналіях — за алфавітом. Дати подано за новим стилем, з 

друкованих джерел, при цьому перевага надавалась інформації з 

енциклопедичних видань, зокрема Тернопільського енциклопедичного 

словника. Полегшить користування бібліографією «Іменний 

покажчик» та «Покажчик назв». 

Бібліографічний опис і скорочення здійснено відповідно до 

стандартів України в бібліотечній справі. 

Перелік дат і ювілеїв неповний. Добір матеріалу до посібника 

закінчено в листопаді 2013 р. 

Розширити коло літератури цієї тематики допоможуть видання: 

«Література про Тернопільську область за ... рік», краєзнавчі 

бібліографічні покажчики, списки та попереджувальні довідки, видані 

Тернопільською обласною універсальною науковою бібліотекою за 

попередні роки, зведений краєзнавчий каталог, електронний 

краєзнавчий каталог. 

Електронний варіант покажчика розміщено в мережі Інтернет за 

адресою: www.library.te.ua, у розділах «Видання бібліотеки» та 

«Календар знаменних дат». 

http://www.library.te.ua/
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Радимо використати пропонований довідник для вшанування 

видатних земляків, відзначення дат, які стосуються історії та культури 

певного району. 

 

Висловлюємо щиру подяку за надання окремих матеріалів: 

Безкоровайному Є. І. — журналісту, поетові, голові ТОО 

Національної спілки письменників України; 

Черемшинському О. С. — краєзнавцеві, етнографу, 

літературознавцю, директорові Велеснівського етнографічно-

меморіального музею Володимира Гнатюка; 

Бібліографам Борщівської, Гусятинської, Збаразької, Лановецької, 

Підволочиської ЦБС. 

 

Ваші поради, зауваження та пропозиції щодо даного випуску 

просимо надсилати на адресу Тернопільської ОУНБ: 

бульвар Т. Шевченка, 15, м. Тернопіль, 46001; e-mail: 

admin@library.te.ua; тел. (0352) 52-72-70. 
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Знаменні та пам’ятні дати Тернопільщини на 2014 рік 
 

СІЧЕНЬ 

2 — 90 років від дня народження Ярослава Бабуняка 

(2.01.1924—29.08.2012) — диригента, співака, бандуриста, 

громадсько-культурного діяча 

7 — 125 років від дня народження Михайла Рудницького 

(7.01.1889—1.02.1975) — українського письменника, 

перекладача, літературознавця, педагога, театрального критика 

7 — 70 років від дня народження Романи Степанівни 

Черемшинської (7.01.1944) — громадської діячки, краєзнавця, 

вишивальниці, педагога 

10 — 120 років від дня народження Ярослави Музики 

(10.01.1894—22.11.1973) — української художниці 

16 — 60 років від дня народження Івана Петровича Бандурки 

(16.01.1954) — літератора, публіциста, педагога, громадського 

діяча 

27 — 120 років від дня народження Миколи Шлемкевича 

(27.01.1894—14.02.1966) — філософа, публіциста, редактора, 

видавця, громадського діяча 

ЛЮТИЙ 

1 — 190 років від дня народження Гната Гальки (1.02.1824—

26.04.1903) — етнографа та фольклориста 

15 — 25 років із дня виводу обмеженого контингенту військ з 

Афганістану (15.02.1989) 

27 — 30 років тому створено Тернопільську обласну організацію 

Національної спілки письменників України (27.02.1984) 

28 — 125 років від дня народження Павла Шандрука 

(28.02.1889—15.02.1979) — генерал-полковника, командувача 

УНА 

БЕРЕЗЕНЬ 

4 — 80 років від дня народження Володимира Павловича 

Вихруща (4.03.1934—23.06.1999) — ученого-економіста, 

українського поета 
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КВІТЕНЬ 

4 — 230 років від дня народження Зоріана Доленги-

Ходаковського (4.04.1784—17(29).11.1825) — фольклориста, 

етнографа, археолога; 200 років із часу перебування його на 

Шумщині (1814—1818) 

10 — 75 років від дня народження Валентина Олексійовича 

Корнієнка (10.04.1939—22.02.2011) — перекладача, 

літературознавця, есеїста 

15 — 70 років із часу звільнення м. Тернополя від фашистських 

загарбників (15.04.1944) 

ТРАВЕНЬ 

15 — 160 років від дня народження Івана Горбачевського 

(15.05.1854—24.05.1942) — біохіміка, гігієніста, епідеміолога, 

громадсько-політичного та освітнього діяча 

21 — 125 років від дня народження Мирона Зарицького 

(21.05.1889—19.08.1961) — ученого-математика, доктора 

філософії, педагога 

23 — 60 років від дня народження Олега Петровича Крижовачука 

(23.05.1954) — господарника, громадського діяча, Героя 

України 

ЧЕРВЕНЬ 

24 — 30 років із часу відкриття Бережанського музею книги 

(24.06.1984) 

ЛИПЕНЬ 

7 — 230 років від дня народження Віллібальда Готліба Бессера 

(7.07.1784—23.10.1842) — ученого-ботаніка 

27 — 120 років від дня народження Ольги Ситник-Сліпої 

(27.07.1894—6.10.1976) — педагога, перекладачки, 

громадської діячки 

СЕРПЕНЬ 

2 — 100 років із часу створення Легіону Українських січових 

стрільців (2.08.1914) 

3 — 100 років від дня народження Івана Гарасевича (3.08.1914—

18.10.1977) — художника, літератора 

27 — 70 років від дня народження Ярослави Михайлівни 

Гайдукевич (27.08.1944) — музейного працівника, краєзнавця 
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ВЕРЕСЕНЬ 

29 — 170 років від дня народження Осипа Барвінського 

(29.09.1844—8.02.1889) — священика, письменника 

ЖОВТЕНЬ 

8 — 130 років від дня народження Юліана Опільського 

(8.10.1884—9.02.1937) — українського письменника 

20 — 200 років від дня народження Якова Головацького 

(20.10.1814—13.05.1888) — письменника, фольклориста 

29 — 75 років тому засновано Державний архів Тернопільської 

області (29.10.1939) 

ЛИСТОПАД 

3 — 100 років від дня народження Катерини Зарицької 

(3.11.1914—29.08.1986) — громадської діячки 

15 — 75 років тому засновано Тернопільську обласну 

універсальну наукову бібліотеку (15.11.1939) 

ГРУДЕНЬ 

4 — 75 років тому створено Тернопільську область (4.12.1939) 

11 — 125 років від дня народження Миколи Чубатого 

(11.12.1889—21.07.1975) — ученого, історика, громадського 

діяча 

19 — 75 років тому засновано Тернопільську обласну філармонію 

(19.12.1939) 

26 — 210 років від дня народження Григорія Савчинського 

(26.12.1804—16.02.1888) — церковного діяча, письменника 

 

Міста-ювіляри 

— 570 років із часу заснування м. Ланівців (1444) 

— 560 років із часу заснування м. Монастириськів (1454) 
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Перелік дат, які не увійшли до основного списку 

1 січня 1929 р. у с. Мшані, нині Городоцького району Львівської 

області, народився графік, заслужений художник України Ярослав 

Максимович Омелян. 
З 1959 р. проживає в м. Тернополі. Працює в галузі станкового й 

прикладного мистецтва, графіки, плаката, акварелі, рисунка. 

Член Національної спілки художників України (1983), лауреат премії 

ім. братів Лепких (1994), переможець Всеукраїнського конкурсу 

екслібрисів ім. братів Лепких (1997), почесний член Всеукраїнського 

товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка (1999), удостоєний звання 

«Людина року» (м. Тернопіль, 2002). 

Я. Омелян бере активну участь у громадському житті 

Тернопільщини. 

1 січня 1939 р. у с. Тарнаві Дольній (Польща) народився 

драматичний актор, режисер, заслужений артист України Тадей 

Євстахійович Давидко. 
З 1962 р. працював актором Тернопільського музично-драматичного 

театру ім. Т. Г. Шевченка. 

Знімався в кінофільмах у масових сценах. 

Помер 2 серпня 2012 р. Похований у м. Тернополі. 

3 січня 1934 р. у с. Турильчому, нині Борщівського району, 

народився педагог, поет Михайло Павлович Казимирчук. 

Автор понад 1300 віршів, опублікованих у збірниках «Земля рідна 

моя» (2003), «Рідні краєвиди України», «Моя Україна» (обидві — 2006), 

«Моя Україна — моя рідна земля», «Моя Україна — мій рідний край» 

(обидві — 2008). 

5 січня 1944 р. у м. Збаражі народився вчений, державний та 

громадський діяч, педагог Богдан Павлович Будзан. Кандидат 

технічних наук, дійсний член Української академії наук національного 

прогресу (стратегічний менеджмент), професор Міжнародного інституту 

менеджменту (МІМ — м. Київ). Відмінник освіти України. 

Автор понад 120 наукових статей, присвячених науково-технічним та 

актуальним суспільно-економічним проблемам, питанням розвитку 

освіти в Україні. Йому належить 13 винаходів. 

7 січня 1889 р. у с. Яблуневі, нині Гусятинського району, народився 

священик, педагог Степан-Йосиф Бахталовський. 

Навчався в містах Станіславі та Римі. З 1922 р. — у Канаді. Був 

ігуменом у різних монастирях, директором і професором Малої семінарії 

в м. Йорктоні, парохом у різних містах України та Канади. Упорядник 
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молитовника «З нами Бог», автор книги «Біографії єпископів, владик-

страдників», статей у релігійних часописах. 

Помер 29 листопада 1984 р. у м. Саскатуні, похований у м. Йорктоні 

(Канада). 

16 січня 1819 р. засновано Кременецький ліцей. Його фундатором 

виступив один із найвідоміших польських освітніх діячів І половини 

ХІХ ст. Тадеуш Чацький. Ліцей був важливим осередком польської освіти 

та науки на Волині. 

Діяв до 1833 р., після чого припинив своє існування, надавши 

матеріальну та навчальну базу для нового закладу — університету 

Святого Володимира (тепер — Національний університет ім. Т. Шев-

ченка). 

18 січня 1944 р. у с. Ланівцях, нині Борщівського району, народилася 

різьбярка, народна майстриня Оксана Петрівна Гавриш-Сікорська. 

Член Національної спілки майстрів народного мистецтва України (1990). 

Після закінчення в 1963 р. Косівського училища прикладного 

мистецтва працювала в художньо-виробничих майстернях м. Косова. З 

1973 р. — у м. Тернополі. Займається розписом і різьбою по дереву 

(писанки, декоративні тарелі), оформленням інтер’єрів. Учасниця збірних 

виставок у містах Івано-Франківську, Тернополі, Києві, а також Канаді. 

22 січня — День Соборності та Свободи України. Директорія 

Української Народної Республіки проголосила на Софійській площі в 

м. Києві злуку всіх українських земель (західних і східних) в єдину 

Соборну Українську Державу. 

25 січня 1879 р. у с. Крукеничах, нині Мостиського району 

Львівської області, народився адвокат, публіцист, громадсько-політичний 

діяч Степан Баран. 

Закінчив Львівський університет. Працював адвокатом у 

м. Бережанах, згодом — у м. Тернополі (1922—1939). Очолював 

тернопільську філію «Просвіти», видавав газету «Подільський голос» 

(1928—1930). 

Автор праць «Історія української адвокатури» (1934), «Земельні 

справи в Галичині» (1947) та ін. 

Помер 4 червня 1953 р. у м. Мюнхені (Німеччина). 

28 січня 1919 р. у с. Петрівському на Чернігівщині в селянській 

родині народився драматург, театрознавець Олекса Зосимович 

Корнієнко. Заслужений працівник культури УРСР (1979). 

З листопада 1951 р. — у м. Тернополі. До 1958 р. працював у редакції 

«Вільного життя». Саме в цей період написав свою першу п’єсу «Ключі 

до щастя». 
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Він є автором ряду п’єс: «Не тією стежкою» (1956), «Поема Золотої 

долини» (1961), «Солов’ї співають навесні» (1962), «Ціною любові» 

(1964), «Шлях до сина» (1969) та ін. 

Його перу належать інсценізації повістей «Без язика» В. Короленка, 

«Під тихими вербами» Б. Грінченка, «Дорогою ціною» 

М. Коцюбинського. Переклав українською мовою п’єси «Стародавня 

комедія» О. Арбузова, «Дім божевільних» Е. Скарпетті, «Новий сад» 

Г. Мдівані, «В полоні часу» О. Штейна. 

Окремими виданнями вийшли його п’єси в 1973 і 1979 рр., а в 

1980 р. — нарис-монографія «Тернопільський театр ім. Т. Г. Шевченка». 

П’єси письменника стали відомими не лише в Україні, а й поза її 

межами. 

З 1965 р. О. Корнієнко займав посаду помічника головного режисера 

з літературної частини Тернопільського музично-драматичного театру 

ім. Т. Г. Шевченка. 

У 1998 р. вийшла друком збірка повістей та оповідань «Родовий 

корінь». 

Помер 13 лютого 2003 р. у м. Тернополі. 

10 березня 1939 р. у с. Крогульці Гусятинського району народився 

режисер, громадський діяч Орест Іванович Савка. Заслужений діяч 

мистецтв України (2006). Лауреат літературно-мистецької премії 

ім. братів Лепких (2004). 

З 1965 р. — головний режисер Копичинецького народного 

драматичного театру, який тепер носить ім’я Богдана Лепкого. 

З 1991 р. — художній керівник центру культури і дозвілля в 

м. Копичинцях, його директор, водночас до 1996 р. — завідувач 

Копичинецького музею театрального мистецтва. З 1996 р. — помічник 

голови Тернопільської обласної державної адміністрації, у 1997—

1999 рр. — начальник управління культури облдержадміністрації. 

З квітня 2000 р. — старший науковий співробітник Музею 

політичних в’язнів і репресованих у м. Тернополі. 

10 березня 1939 р. у с. Борщівці, нині Лановецького району, 

народився поет, прозаїк, перекладач, видавець, редактор Тарас Іванович 

Сергійчук. 
Заслужений працівник культури УРСР (1985), член Національної 

спілки письменників України (1996), лауреат Всеукраїнської літературної 

премії ім. Л. Глібова (1999). 

Працював учителем, головним редактором редколегії художньої, 

дитячої літератури й видань мистецтва Державного комітету в справах 

видавництв, поліграфії та книжкової торгівлі УРСР. У 1987—2000 рр. — 
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директор видавництва «Дніпро» (м. Київ), з 2000 р. — завідувач 

видавничого сектору видавництва «Київська правда». 

Автор книг оповідань «Осінній дощ на хризантеми» (1990), «За 

пам’яттю історії» (1997), збірок поезій «Серцем на дотик» (1994), 

«Окремі високі дерева», «Чайка з перебитим крилом», «Формули» (усі — 

2004), публікацій у періодиці, альманахах та антологіях. 

14 березня 1924 р. у с. Чайчинцях Лановецького району народилася 

громадська діячка Євдокія Будник-Кекіш (псевдо — «Леся»). Член 

ОУН. 

У 1945 р. була засуджена на 10 років виправно-трудових таборів. 

Звільнена в 1955 р. З 1967 р. живе в Україні. 

Учасниця хору національно-патріотичної пісні «Заграва» 

(м. Тернопіль). Авторка книг-спогадів «Незламне моє покоління» (1997), 

«Там, де в’янули роки» (2002). 

24 березня 1869 р. у с. Фільварках (тепер — Підгороднє) 

Монастириського району в родині священика народилася громадсько-

політична діячка, письменниця, літературознавець, журналістка, 

видавець, редактор Олена Кисілевська (Сіменович). 

Була наймолодшою учасницею на Установчих зборах першого 

жіночого товариства «Товариство руських женщин», заснованого 

видатною українською письменницею Наталею Кобринською. 

Перші реалістичні оповідання О. Кисілевської були опубліковані 

І. Франком у часописі «Літературно-науковий вісник». 

Письменниця записувала перлини української народної творчості: 

пісні, казки, оповідання, перекази та народні звичаї. 

У вересні 1925 р. заснувала щомісячний часопис «Жіноча доля». 

У 1928—1935 рр. була сенаторкою Польського сейму від УНДО. 

Перебувала в Німеччині в таборах травмштайн і Ділінген, де активно 

вела громадську роботу. 

У 1948 р. вона переїхала до Канади й мешкала в м. Оттаві. Тут стала 

ініціаторкою заснування Світової федерації українських жіночих 

організацій (СФУЖО). 

Померла 29 березня 1956 р. в м. Оттаві, де й похована. 

28 березня 1889 р. у с. Пилипчому Борщівського району народилася 

вишивальниця, ткаля, заслужений майстер народної творчості Ганна 

Герасимович. 
Член Спілки художників України (1958). 

З 1921 р. проживала в м. Косові, де займалася килимарством, 

працювала в спілці «Гуцульське мистецтво». Брала участь у виставках, 



 

 12 

викладала художню вишивку в Косівському училищі прикладного 

мистецтва. 

Померла 31 березня 1974 р. у м. Косові. 

2 квітня 1939 р. у с. Буглові, нині Лановецького району, народився 

художник, книговидавець Іван Михайлович Гаврилюк. Член 

Національних спілок художників і журналістів України. 

Після закінчення Львівського поліграфічного інституту (нині 

Українська академія друкарства) працював головним художником 

видавництва «Дніпро» (м. Київ), а також оформляв книжки видавництв 

«Веселка», «Радянський письменник» та ін. 

Помер 28 березня 2008 р. у м. Києві. Похований у родинному селі. 

6 квітня 1949 р. у м. Збаражі народилася килимарниця, модельєр 

одягу, етнограф Оксана В’ячеславівна Куца-Ковалишин. 

Закінчила відділ художнього ткацтва Львівського інституту 

прикладного і декоративного мистецтва. У 1974—1986 рр. — художник-

реставратор, науковий працівник, завідувачка сектору одягу й тканин 

Музею народної архітектури і побуту в м. Львові. Поряд з основним 

доробком (гобелени) створювала окремі зразки одягу, зокрема весільний 

комплект, ескізи костюмів О. Білозір і народного хору «Лемковина», 

поєднувала традиційні та сучасні моделювання, вишивку. Консультант 

художніх фільмів «Високий перевал», «Украдене щастя», відеозаписів 

ансамблю «Ватра». Як етнограф збирала взірці народної вишивки в 

Збаразькому та інших районах Тернопільщини, записувала колядки, 

віншування, гаївки тощо. Досліджувала народне килимарство 

Збаражчини. 

Гобелен «Віки говорять», її дипломна робота, прикрашає один із залів 

Одеського замку; твори художниці експонувалися на обласних, 

республіканських та всесоюзних виставках. 

Померла 4 листопада 1986 р. у м. Львові, похована в м. Збаражі. У 

Тернопільському обласному краєзнавчому музеї в 1987 р. пройшла її 

посмертна виставка. 

7 квітня 1869 р. у с. Городниці, нині Гусятинського району, 

народився поет, актор, журналіст Осип Шпитко. Нормальну школу 

закінчив у с. Великому Говилові. Навчався в Тернопільській учительській 

семінарії. Працював актором українських і польських театрів Галичини, 

диригував хорами. Вірші писав українською та польською мовами. 

Друкувався в журналі «Монітор». Писав також музику до власних 

текстів. З 1899 р. працював у газеті «Діло», у м. Чернівцях редагував 

«Буковину». 
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Вірші О. Шпитка друкувалися в книзі «Молода Муза» (1989). Останні 

роки прожив у Бразилії. 

Помер у 1942 р. у м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія). 

18 квітня 1799 р. у с. Личківцях, нині Гусятинського району, 

народився польський поет Тимон Заборовський. Навчався у Вищій 

Волинській гімназії (м. Кременець). Два роки працював у м. Варшаві. 

Решту життя прожив у родинному домі. Психічно захворівши, у 1828 р. 

кинувся в річку Тайну.  

У дев’ятнадцятирічному віці став відомим після опублікування в 

журналі «Цьвічення наукове» (м. Варшава, 1818) уривків до великої 

поеми з часів польського короля Болеслава Хороброго. Залишені 

рукописні твори батьки віддали до Пулавської бібліотеки. Це — «Богдан 

Хмельницький», «Трагедія», «Таємниця, або Мальвіна», драматична 

поема «Унівід», «Подільські думи з часів турецької неволі». 

У 1830 р. (посмертно) вийшли друком «Подільські думи». 

26 квітня — День Чорнобильської трагедії. 

1 травня 1914 р. у м. Збаражі народився єпископ-емерит Іван 

Прашко. 
У 1937 р. виїхав на навчання до м. Рима, де й прийняв ієрейські 

свячення з рук владики Діонізія Няраді 2 квітня 1939 р. У 1950 р. владика 

Іван Прашко прибув до Австралії для душпастирської праці. Був 

висвячений на єпископа 19 жовтня 1958 р. у м. Мельбурні. 1 січня 1982 р. 

отримав королівське відзначення. За ревну душпастирську працю 

19 грудня 1982 р. був призначений єпархом. 20 січня 1993 р. став 

владикою-емеритом. 

Помер 28 січня 2001 р. в Австралії. Похоронні відправи відбулися в 

Катедральному храмі Святих Верховних Апостолів Петра і Павла в 

м. Мельбурні. Провести в останню путь владику Івана Прашка прилетів 

до Австралії Глава Української греко-католицької церкви кардинал 

Любомир Гузар. 

5 травня 1944 р. у с. Нападівці Лановецького району народився 

вчений-історик, педагог Костянтин Костянтинович Кондратюк. 

Доктор історичних наук (1990), професор (1992), заслужений діяч науки і 

техніки України (2004). 

Автор понад 90 наукових праць, зокрема посібників «Нариси з історії 

українського національно-визвольного руху ХІХ ст.» (1993), «Історія 

України від половини ХІХ ст. до 1917 р.» (1994), «Портрети видатних 

українських митців ХІХ — початку ХХ ст.» (1995), «Видатні історики 

України ХІХ — початку ХХ ст.: історіографічні нариси» (ч. 1, 1996), 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1937
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1939
http://uk.wikipedia.org/wiki/1950
http://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1958
http://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1982
http://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1982
http://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1993
http://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/2001
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%93%D1%83%D0%B7%D0%B0%D1%80)
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«Видатні вчені-природознавці і техніки кінця ХІХ—ХХ століть» (1999) та 

ін. 

8 травня 1879 р. у с. Вікні, нині Гусятинського району, народився 

греко-католицький священик Олександр Малицький. Навчався в 

Тернопільській гімназії та греко-католицькій духовній семінарії, яку 

закінчив у 1904 р. У 1921 р. переїхав у с. Шляхтинці, де став парохом 

місцевої церкви Пресвятої Трійці. Отець Малицький був шамбеляном 

його Святості, радником Митрополичої Консисторії (м. Львів), а в 

Тернопільському деканаті — Ординариятським шкільним комісаром. 

Після горезвісного лжесобору в м. Львові (8—10 березня 1946 р.) 

отець Малицький відмовився перейти в православ’я. Проти нього було 

застосовано репресивні заходи. Йому категорично заборонили 

відправляти служби в церквах, надавати мирянам душпастирські 

потреби — під загрозою ув’язнення, передачі під суд або депортації. 

Церкви в його селах було закрито. 

Помер 3 травня 1953 р. Похований на сільському цвинтарі. 

12 травня 1954 р. у с. Білозірці, нині Лановецького району, 

народилася педагог, кандидат педагогічних наук, громадська діячка 

Марія Олексіївна Парадюк. Відмінник народної освіти України. 

15 травня 1934 р. у с. Юськівцях, нині Лановецького району, 

народився педагог, науковець, літератор Леонід Миколайович 

Пашинський (справжнє Леонід Хомович Тибольщук). Кандидат 

технічних наук (1989). 

Автор понад 70 наукових праць, книг про визвольну боротьбу УПА, у 

т. ч. збірника художніх творів «Стояли на смерть… і вистояли» (2005), 

«Повстанські оповідання» у 2-х частинах (2008, усі — м. Кременець) та 

ін. 

19 травня 1954 р. у с. Мартишківцях Лановецького району народився 

аграрій Микола Степанович Богатюк. Заслужений працівник 

сільського господарства України. 

19 травня — Всеукраїнський день працівників культури та 

майстрів народного мистецтва. 

24 травня 1924 р. у с. Лопушному, нині Лановецького району, 

народився лісівник, громадський діяч Федір Степанович Чабан. 

Заслужений лісівник України (1971). Нагороджений орденом червоної 

зірки (1968). 

Помер 1 листопада 1990 р. у смт Гримайлові Гусятинського району. 

30 травня 1934 р. у с. Оришківцях, нині Лановецького району, 

народився вчений-енергетик Андронік Мусійович Буняк. Кандидат 

технічних наук (1974), професор (2002). 
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Автор і співавтор понад 130 наукових і навчально-методичних праць. 

Розробив 24 винаходи, має 6 патентів. У періодиці публікує новели та 

поезії. 

31 травня 1969 р. відбулося урочисте відкриття етнографічно-

меморіального музею Володимира Гнатюка в його родинному 

с. Велесневі Монастириського району. 

Музей заснований краєзнавцем Остапом Черемшинським 6 червня 

1961 р., оформлений за «Тематико-експозиційним планом» Ігоря Ґерети 

та Остапа Черемшинського київськими художниками Іриною Левитською 

та Юрієм Кисличенком (5 травня — 31 серпня 1968 р.) у спеціальному 

будинку, збудованому за проектом голови місцевого колгоспу Леоніда 

Мацюка в 1964—1967 рр. У фойє музею встановлено меморіальну 

таблицю (скульптор і художник Богдан Романець), відкрито 1 вересня 

1968 р. З того дня музей ученого широко відчинив свої двері для 

відвідувачів. 

З травня 1970 р. музеєві надано звання «Народний», а з 1 червня 

1971 р. став відділом Тернопільського обласного краєзнавчого музею й 

був ним аж до 31 грудня 2001 р., від 1 січня до 31 грудня 2002 р. був 

районним музеєм. 1 січня 2003 р. одержав статус обласного. 

З нагоди 100-річчя від дня народження Володимира Гнатюка перед 

його музеєм 23 травня 1971 р. урочисто відкрито пам’ятник ученому-

землякові (бронза і граніт, скульптор Лука Біганич, архітектор 

Володимир Блюсюк). 

(40 років із дня відкриття обласного етнографічно-меморіального 

музею В. Гнатюка в с. Велесневі Монастириського району // Література 
до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2009 рік : бібліогр. 

покажч. — Т., 2009. — С. 44—47). 
6 червня 1934 р. у с. Новому Селі, нині Підволочиського району, 

народився філософ, релігієзнавець, педагог Арсен-Ярослав 

Миколайович Гудима. 
Нагороджений медаллю ім. А. Річинського УАПЦ. 

Автор близько 200 наукових і навчально-методичних праць, член 

авторського колективу «Релігієзнавчого словника», відповідальний 

редактор 10 наукових збірників, альманаху «Духовність — народові», 

книг. Автор і співавтор сценаріїв документальних фільмів і телепередач. 

7 червня 1919 р. — 95 років із часу Чортківської офензиви — 

наступальної військової операції Української Галицької армії в період 

польсько-української війни 1918—1919 рр. Здійснена 7—28 червня 

1919 р. для розгрому угруповань противника в районі м. Чорткова та 

визволення всієї території ЗУНР. Тільки зовнішні чинники та брак 
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матеріально-технічного забезпечення врятували супротивника від воєнної 

поразки. 

8 червня 1939 р. у м. Тернополі народився заслужений журналіст 

України Володимир Леонович Сушкевич. 

Після закінчення середньої школи (1956) працював будівельником-

бетонником. Заочно навчався в Дніпропетровському державному 

університеті (філологічний факультет), одночасно вчителював у селах 

Зборівського та Бережанського районів. 

Працював у криворізькій міській газеті «Червоний гірник», 

тернопільській обласній газеті «Вільне життя». Був оглядачем обласної 

газети «Свобода». У 1999 р. повернувся у «Вільне життя». Головна тема 

його творчості — давній та сучасний Тернопіль, його люди. 

Заслужений журналіст України (1998), лауреат премії Національної 

спілки журналістів України «Золоте перо» (1999). 

Помер 12 лютого 2011 р. у м. Тернополі. 

11 червня 1894 р. у м. Збаражі народився громадський діяч, видавець 

Антін Батюк. 
Закінчив учительську семінарію в м. Тернополі (1912). Вступив у 

ряди Українських січових стрільців, а в 1917 р. у ранзі поручника брав 

участь у національно-визвольній боротьбі. Воював у складі УСС, УГА; з 

осені 1919 р. — старшина Армії УНР. Студіював право (1920) в 

Українському державному університеті в м. Кам’янці (нині м. Кам’янець-

Подільський). 

Не маючи можливості знайти роботу за спеціальністю, він у 1922 р. 

емігрував до США. Працював у американських міських установах, крім 

того, займався культурно-освітньою працею в Скрентоні й Тейлборі, де 

провадив Школу українознавства. Коли в 1923 р. створилась національно-

визвольна організація «Оборона України», А. Батюк став активним її 

членом. Правничі студії продовжував у Міннеапольському й 

Пенсильванському університетах. У 1928—1933 рр. працював у редакції 

газети «Народна воля», у 1929—1933 рр. — управителем видавництва; у 

1946—1972 рр. — головою Українського робітничого (братського) союзу. 

Був активним у багатьох громадських установах, і в 1955 р. його обрано 

на пост секретаря Українського конгресового комітету Америки (УККА), 

а кілька років пізніше — головою Політичної Ради УККА, однак через 

кілька місяців він пішов із посади. За часів його головування УРСоюз 

долучився до встановлення Світового конгресу вільних українців. 

Помер 23 жовтня 1978 р. в м. Скрентоні (США). 

12 червня 1934 р. у с. Оришківцях, нині Лановецького району, 

народився вчений, педагог Дмитро Лук’янович Дудюк. Доктор 
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технічних наук (1991), професор (1992). Дійсний член Лісівництва АН 

України, її віце-президент. Заслужений діяч науки і техніки України 

(1995). 

Автор понад 200 наукових і навчально-методичних праць, з них 5 — 

монографій, 6 — навчальних посібників. 

13 червня 1964 р. у м. Борщеві народилася літераторка, громадська 

діячка Леся Михайлівна Любарська. Член Національної спілки 

журналістів України. 

У 1985 р. закінчила педагогічне училище, згодом — Чернівецький 

державний університет ім. Ю. Федьковича. За фахом — історик. 

Член обласного літературного об’єднання при Національній спілці 

письменників України, заступник голови Борщівського літературного 

об’єднання «Ліра», заступник голови Тернопільської обласної 

громадської організації «Берег єднання» ім. Романа Шухевича. 

Співпрацює з композиторами України, друкувалась у м. Мілані (Італія). 

22 червня 1934 р. у с. Рождественському Драбівського району 

Черкаської області народився народний артист України (1980), режисер, 

актор театру й кіно Павло Іванович Загребельний. 

З 1961 р. працював актором Тернопільського музично-драматичного 

театру ім. Т. Г. Шевченка, з 1973 р. — режисером, з 1974 по 1987 рр. — 

головним режисером, а з 1987 р. — актором драми цього ж театру. 

Акторську й режисерську діяльність П. І. Загребельний поєднував із 

педагогічною. З 1995 р. — професор Тернопільського 

експериментального інституту педагогічної освіти. 

Помер 14 березня 1997 р. у м. Тернополі, де й похований. 

22 червня 1939 р. у м. Ланівцях народився кандидат медичних наук, 

доцент кафедри загальної хірургії Тернопільського державного 

медичного університету Ігор Кирилович Лойко. 

Автор і співавтор майже 100 наукових і навчально-методичних праць, 

3 винаходів, 19 раціональних пропозицій. Опублікував низку статей у 

періодичних виданнях. 

22 червня — День Скорботи й вшанування пам’яті жертв війни в 

Україні. 

25 червня 1919 р. у м. Збаражі народився літературознавець, 

публіцист, редактор Володимир-Тарас Жила. 

Закінчив Збаразьку гімназію в 1938 р. Того ж року почав студії на 

правничому факультеті Львівського університету, але не закінчив їх. 

Після війни доля закинула В.-Т. Жилу в Австрію, а в серпні 1947 р. він 

виїхав у Бразилію.  
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Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2000). Доктор 

філософії (1967), професор (1974). Член Наукового товариства 

ім. Шевченка, Української вільної академії наук, Українського 

історичного товариства, Української Академії мистецтв і науки, 

Американського товариства порівняльної літератури, Американського 

назвознавчого товариства та інших наукових організацій. Віце-президент 

(1966—1968), президент (1968—1970) Американської асоціації вчителів 

слов’ян і східноєвропейських мов. Нагороджений Хрестом Українського 

козацтва із золотою лавровою гілкою на стяжці (1955). Член об’єднання 

українських письменників «Слово». Автор наукових праць «Ідейні 

основи Шевченкової «Гамалії», «Гетьман Іван Мазепа під турецькою 

опікою: історія та оцінка», «З історії українознавства і славістики в 

Канаді» та ін. Редактор, співредактор і видавець університетських 

записок із порівняльного літературознавства, збірника «Збаражчина» 

(співавтор) та інших книг. З 1986 р. — член уряду УНР в екзилі, у якому 

очолив міністерство культури і науки, згодом — міністр зовнішніх справ. 

Помер 16 листопада 2004 р. у м. Лаббоку, штат Техас (США). 

28 червня — День Конституції України. 

16 липня — Верховна Рада Української РСР ухвалила Декларацію 

про державний суверенітет України. 
18 липня 1934 р. у м. Ланівцях народився кандидат фізико-

математичних наук В’ячеслав Захарович Дідик. 

18 липня 1934 р. у с. Зарудді, нині Збаразького району, народився 

поет, журналіст Іван Романович Горбатий. Член Національної спілки 

письменників України (1999, посмертно). 

Після закінчення Київського університету працював коректором, 

літературним редактором газети «Вільне життя» (1963—1990), 

відповідальним секретарем обласної організації Товариства української 

мови ім. Т. Шевченка. 

Автор численних публікацій у періодиці України, поезій у 

колективних збірниках «Ніжний кремінь» (1989) і «Допоки я живу» 

(1994). 

У 1998 р. вийшла збірка віршів «На вістрі сльози», а в 2003 р. — 

«Розвидень». 

Помер 2 липня 1990 р. у м. Тернополі. 

27 липня 1929 р. у с. Дзвинячі Збаразького району народився поет 

Іван Федорович Гнатюк. Лауреат Національної премії України 

ім. Т. Г. Шевченка (2000). 
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Навчався у Вишнівецькому ремісничому училищі, у 1947—

1948 рр. — у педагогічному училищі в м. Крем’янці, після спроби 

затримання органами МДБ — у м. Бродах на Львівщині. 

У грудні 1948 р. заарештований як учасник національно-визвольної 

боротьби 40-х років і засуджений на 25 років виправно-трудових таборів. 

Ув’язнення відбував на Колимі. Після звільнення проживав у 

м. Дрогобичі на Львівщині. 

Писати вірші почав у таборах, друкувати в 60-х роках. І. Гнатюк 

перекладав твори білоруською, польською, сербською й іншими мовами. 

Окремі вірші поета перекладено іноземними мовами. 

Іван Федорович неодноразово мав творчі зустрічі в Тернопільському 

державному педагогічному університеті й Крем’янецькому педагогічному 

коледжі, у січні 2002 р. виступав на репрезентації своїх книг у 

Тернопільській обласній організації Національної спілки письменників 

України. 

Помер 5 травня 2005 р. у м. Бориславі на Львівщині. 

28 липня — запровадження князем Володимиром Великим 

християнства як державної релігії Київської Русі. 

9 серпня 1944 р. у с. Мартишківцях, нині Лановецького району, 

народився філософ, науковець Олександр Васильович Мельничук. 

Кандидат філософських наук (1993). Доцент. 

Автор наукових статей, публікацій у ЗМІ. 

Помер 11 лютого 1997 р. Місце смерті невідоме. 

9 серпня 1964 р. у с. Устечку, нині Кременецького району, 

народилася літераторка, педагог Раїса Володимирівна Обшарська. 

Член Національної спілки журналістів України (2009), Національної 

спілки письменників України (2013). Дипломантка обласного конкурсу 

«Голос серця» (2001), диплом І ступеня другого обласного конкурсу 

пам’яті В. Вихруща (2002).  

У її творчому доробку — збірки поезій «Краплини серця полум’яні» 

(2001), «Місто нев’янучих квітів» (2002), «Цілунки диких перехресть» 

(2003), «У тінях папороті» (2005), збірка пісень «Мелодія літньої ночі» 

(2006), збірка оповідань «Арія синички» (2003), «Сповідь червоної 

нитки» (2008). 

10 серпня 1884 р. у с. Росохуватці, нині Козівського району, 

народився художник, графік Яків Струхманчук. 

Навчався в Бережанській гімназії, де долучився до національно-

патріотичного руху молодої галицької інтелігенції. Був постійним 

художником сатирично-гумористичних журналів «Комар» та «Дзеркало». 
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У 1911—1913 рр. — навчання в Паризькій Академії мистецтв у 

професорів Коттера та Дезіре. 

У 1913 р. у книгарні НТШ — виставка творів Я. Струхманчука, яка 

мала величезний успіх. 

Виконував ілюстрації для «Історії України-Руси» М. Аркаса, знаний 

також як ілюстратор творів О. Маковея, Ф. Малицького, П. Козланюка, 

М. Козоріза. Він талановитий портретист. 

1 лютого 1933 р. Я. Струхманчука заарештували, 2 грудня 1937 р. він 

був розстріляний у Карелії. 

Мало збереглося творів репресованого художника: 17 живописних 

полотен, 62 графічних листи й 33 портрети. 

13 серпня 1949 р. у с. Волиці, нині Лановецького району, народилася 

заслужена журналістка України (2000), публіцистка Галина Василівна 

Мацейків. 
Після закінчення в 1975 р. факультету журналістики Львівського 

університету працювала редактором Лановецького районного 

радіомовлення, тернопільської районної газети «Шляхом Ілліча» (з 

1991 р. — «Подільське слово»), авторка та ведуча програми «Погляд 

зблизька» на «ТV — 4». 

15 серпня 1649 р. відбулася Зборівська битва між українським 

військом на чолі з Б. Хмельницьким і татарським військом на чолі з 

кримським ханом Іслам-Гіреєм ІІІ, з одного боку, та польською армією — 

з другого, у роки національної революції 1648—1676 рр. 

Зрада кримського хана змусила Б. Хмельницького укласти 

Зборівський договір 18 серпня 1649 р. з польським королем Яном ІІІ 

Казимиром. 

21 серпня 1954 р. у с. Шушківцях, нині Лановецького району, 

народився вчений у галузі стандартизації, господарник Василь 

Миколайович Друзюк. Заслужений працівник промисловості України 

(2004). Кандидат технічних наук (2003), доцент (2007). 

23 серпня — День Державного Прапора України. 

24 серпня — День Незалежності України. 

28 серпня 1954 р. у с. Білозірці Лановецького району народився 

вчений у галузі хімії Ярослав Дмитрович Лампека. Доктор хімічних 

наук (1999), професор (2002). Лауреат Державної премії України в галузі 

науки і техніки (1991), премії ім. Л. Писаржевського НАНУ (1997). 

Викладав в університетах Німеччини, Болгарії, США, Шотландії, 

Італії, Австрії, Польщі. 

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, має 

4 авторських свідоцтва на винаходи. 
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8 вересня — Міжнародний день писемності. 

13 вересня 1934 р. у с. Борсуках, нині Лановецького району, 

народився аграрій Василь Іванович Басюк. Заслужений механізатор 

України. Лауреат Державної премії Української РСР. Нагороджений 

орденами Червоного прапора (1972), Леніна (1977, 1986), медалями. 

19 вересня 1929 р. у с. Лопушному, нині Лановецького району, 

народився журналіст, громадський діяч Созонт Степанович Чабан. Член 

Спілки журналістів УРСР. Нагороджений орденами Дружби народів та 

«Знак пошани». 

Працював у партійних органах, журналістиці, головним редактором 

бережанської районної газети «Нове життя», головою Тернопільського 

обласного телерадіокомітету (1978—1990). 

Помер 18 квітня 1990 р. у м. Тернополі. 

21 вересня 1939 р. у с. Борщівці, нині Лановецького району, 

народився журналіст, редактор Яким Михайлович Пальчик. Член 

Національної спілки журналістів України (1967). 

Працював завідувачем відділу в редакціях «Робітничої газети», 

журналів «Українська культура», «Народна творчість та етнографія», 

«Україна», «Ukraina», головним редактором літературно-драматичної 

редакції телебачення України, завідувачем редакції видавництва 

«Мистецтво» (м. Київ). 

З 1993 по 1999 рр. — головний редактор журналу «Україна — 

Ukraina». Автор понад 100 статей і нарисів у всеукраїнських та 

закордонних виданнях. За сценаріями Я. Пальчика знято 3 документальні 

фільми. 

Помер у липні 1999 р. у м. Києві. Похований у родинному селі. 

26 вересня 1919 р. у с. Грибовій, нині Лановецького району, 

народився актор, народний артист УРСР Олександр Гринько. 

Навчався в рідному селі й містечку Ланівцях. У 1938 р. закінчив 

гімназію в м. Тернополі й став студентом Вільненського університету. 

22 жовтня 1939 р. був обраний депутатом Народних зборів України в 

м. Львові. 

У 1941 р. був засуджений до 10 років позбавлення волі. У 1953 р. 

отримав звістку про звільнення, а через дванадцять років його 

реабілітували. 

З 1956 р. — актор Львівського академічного українського 

драматичного театру ім. М. Заньковецької. Він швидко став одним із 

найвідоміших акторів не тільки м. Львова, а й усієї України. 

Звання заслуженого артиста УРСР йому присвоїли тільки в 1971 р., 

народного — аж у 1990 р. 
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Автор книги «Білі ночі, чорні дні». 

9 вересня 2013 р. на 95-му році життя О. Гринько відійшов у вічність. 

26 вересня 1954 р. у с. Пальчинцях Підволочиського району 

народився вчений у галузі медицини, громадський діяч Григорій 

Іванович Корицький. 
Депутат Тернопільської обласної ради 2-х скликань (1998, 2002). 

Кандидат медичних наук, лікар вищої категорії. 

З 1995 р. — головний лікар Тернопільської обласної комунальної 

дитячої клінічної лікарні, яка належить до 5-ти кращих закладів України 

такого типу. 

30 вересня — Всеукраїнський день бібліотек. 

3 жовтня 1939 р. у м. Тернополі почала виходити газета «Вільне 

життя» (як орган тимчасового управління м. Тернополя, Тернопільського 

обласного комітету компартії України та обласної ради народних 

депутатів). 

З 1991 р. «Вільне життя» — незалежна громадсько-політична газета. 

14 жовтня — День створення Української повстанської армії 

(УПА). 
20 жовтня (за іншими даними 10 листопада) 1884 р. у містечку Скалі, 

нині смт Скала-Подільська Борщівського району, народився військовий, 

громадсько-політичний та освітній діяч Михайло Баран. 

Закінчив Чернівецький університет. У серпні 1914 р. вступив у Легіон 

УСС, призначався командиром ЧУГА, був заступником голови 

Галревкому в м. Тернополі, брав участь у розробці його законодавчих 

актів. 

Працював у містах Києві, Умані, Харкові. 

29 липня 1933 р. був заарештований і 14 лютого 1934 р. засуджений 

на 5 років таборів. Ув’язнення відбував на Соловках. 9 жовтня 1937 р. 

М. Барана засудили до страти. 3 листопада 1937 р. вирок було приведено 

в дію. 

Реабілітований у 1958 р. 

28 жовтня 1884 р. у с. Іванкові, нині Борщівського району, народився 

письменник, літературознавець, педагог Дмитро Николишин. 

Автор збірок поезій «Хвилини» (1919), «Світання й сутінки» (1936), 

«Листопадова симфонія» (1937); драматичних творів «Розладдя» (1911), 

«Маєві акорди» (1911), «Розвяяне щастє» (1922), «Тайна» (1923), 

«Артисти» (1924), «Самсон» (1928), «Ірод Великий» (1936), «Підводні 

скелі» (1940) та ін.; лібрето до опери М. Гайворонського «Синя квітка»; 

наукових розвідок. 
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У 1950 р. був заарештований і засуджений на 25 років. Помер у 

львівській в’язниці 14 грудня 1950 р. Реабілітований посмертно. 

28 жовтня — День визволення України від фашистських 

загарбників. 
6 листопада 1944 р. у м. Тернополі народилася педагог, музикант, 

літератор Тетяна Іванівна Дігай. Член Національної спілки журналістів 

України (2008) і Національної спілки письменників України (2009). 

У творчому доробку: «Корона Афродіти» (2002), «Тетянин день» 

(2006), «Удвох із тишею» (2007) — поезії; «Книжкові імпресії» (2007), 

«Кубик Рубіка», «Метроном» (обидві — 2008), «Дзеркало» (2009) — 

літературна критика. 

Переможець конкурсу рецензій «Книга року ВВС — 2007», лауреат 

премії журналу «Літературний Тернопіль» у номінації «Літературна 

критика і публіцистика» (2009—2010), дипломант конкурсу інтернет-

сайту «Буквоїд» у номінації «Літературна критика». 

7 листопада 1879 р. у с. Якимівцях, нині Лановецького району, 

народився громадсько-політичний діяч, педагог, просвітянин Михайло 

Черкавський. 
Член Центральної Ради (1917), Українського національно-

демократичного об’єднання (1925), сенатор польського сейму (1922—

1926). 

У період УНР — комісар освіти Волині. Як сенатор очолював 

Український парламентський клуб у польському сеймі. 

Автор книги «Національне питання в Росії», брошур на освітянські та 

виховні теми, навчальних посібників для шкіл. 

У 20-ті роки був головою Кременецької організації товариства 

«Просвіта». 

Помер 6 листопада 1929 р. у м. Львові. 

17 листопада 1929 р. у с. Терпилівці, нині Підволочиського району, 

народився вчений у галузі геології, педагог, громадський діяч Орест 

Ілярович Матковський. 
Доктор геолого-мінеральних наук, професор, лауреат Державної 

премії УРСР у галузі науки і техніки. Нагороджений орденом Дружби 

народів. 

Досліджує мінеральні ресурси та корисні копалини України, відкрив 

понад 10 мінералів, вивчав золотоносність українських Карпат, що 

сприяло відкриттю 20-х родовищ дорогоцінного металу. 

Автор і співавтор понад 390 наукових праць (у т. ч. 14 монографій), 

підручників, навчально-методичних посібників, статей. 
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22 листопада 1894 р. у с. Жуківцях, нині Лановецького району, 

народилася письменниця, журналістка Олександра Животко. 

Авторка збірки «Думи мої» (1971, про Марка Вовчка), брошури про 

Лесю Українку, статей у періодиці Чехії, Польщі, США, Канади, 

Аргентини. 

Померла 5 липня 1973 р. у м. Нью-Йорку (США). 

22 листопада — День пам’яті жертв Голодомору та політичних 

репресій. 

19 грудня 1939 р. згідно з розпорядженням Ради народних комісарів 

України було організовано обласний методичний центр народної 

творчості. 

1149 р. — перша письмова згадка про м. Шумськ — найбільше місто 

Південної Погорини, центр волості. Зараз — районний центр на півночі 

Тернопільської області. 

1884 р. у с. Вільхівчику, нині Гусятинського району, народився 

літератор Іван Павчук. У 1900 р. виїхав до Канади. Працював фермером, 

ковалем, на залізниці, торгував. З 1908 р. почав писати поезії та 

оповідання. Публікував їх у часописах «Народна воля», «Український 

голос» та ін.  

Помер в 1966 р. у Канаді. 

1884 р. у містечку, нині смт Підволочиськ, народився музикант, 

диригент, композитор Павло Гуменюк. 

У 1902 р. переїхав у США. Здобувши музичну освіту, заснував у 

м. Нью-Йорку власний оркестр, з яким брав участь у театральних 

виставах, концертах. 

У США вийшло 83 платівки П. Гуменюка, альбом із творами в його 

виконанні. Автор багатьох танцювальних мелодій. 

Рік і місце смерті музиканта невідомі. 

1919 р. у с. Верещаках, нині Лановецького району, народився Іван 

Климишин (псевдо «Крук») — діяч ОУН та УПА. Золотий Хрест 

бойової заслуги ІІ ступеня Української Головної Визвольної Ради 

(1948 р., посмертно). 

7 травня 1944 р. у лісі поблизу с. Лопушного Лановецького району 

був підступно вбитий агентом НКДБ. 
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Населені пункти області — ювіляри 2014 року 
 

Гусятинський район 

 450 років із часу заснування с. Красного (1564) 

 450 років із часу заснування с. Малої Луки (1564) 

 450 років із часу заснування с. Нижбірків (1564) 

 450 років із часу заснування с. Раштівців (1564) 

 450 років із часу заснування с. Самолусківців (1564) 

 450 років із часу заснування м. Хоросткова (1564) 

 550 років із часу заснування с. Вікна (1464) 

 600 років із часу заснування с. Яблунева (1414) 

 

Лановецький район 

— 400 років із часу заснування с. Кутиски (1614) 

— 400 років із часу заснування с. Печірної (1614) 

— 400 років із часу заснування с. Плисок (1614) 

— 410 років із часу заснування с. Жуківців (1604) 

 

Монастириський район 

— 560 років із часу заснування с. Велеснева (1454) 

 

Отримали Магдебурзьке право 
— м. Теребовля (1389) 

— с. Язловець (1519) 

— м. Підгайці (1539) 

— с. Буданів (1549) 

— смт Гусятин (1559) 

— м. Копичинці (1564) 

— м. Борщів (1629) 

— м. Зборів (1689) 
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2 СІЧНЯ 

90 років від дня народження Ярослава Бабуняка 
(2.01.1924—29.08.2012) — диригента, співака, бандуриста,  

громадсько-культурного діяча 

Народився 2 січня 1924 року в с. Вербові на Бережанщині. Його 

батько — викладач співу й музики в Бережанській гімназії, диригент 

славнозвісного церковного хору у 20—30-х роках. Від нього юний Ярослав 

успадкував школу диригування. Середню освіту здобував у Бережанській 

гімназії, де навчився грати на скрипці. Гри на бандурі навчався в одного із 

засновників Київської капели бандуристів ім. Т. Г. Шевченка Анатолія 

Білецького, який проходив військову службу в 1941 році в м. Бережанах і в 

1942—1943 pоках у м. Львові співав у професійному хорі Остапа 

Осташевського (мистецький керівник — професор Микола Коллеса), був 

солістом хору «Бурлака» Тараса Лозинського, створив дует бандуристів із 

Володимиром Юркевичем, учнем кобзаря-віртуоза Юрія Сінгалевича, і 

концертував по Галичині. 

У 1943 році добровольцем вступив у лави дивізії «Галичина», згодом — 

Української дивізії Української національної армії. Воєнні роки пройшов зі 

зброєю в руках і бандурою за плечима. У 1945—1946 роках перебував у 

таборі військовополонених у м. Белярії та м. Ріміні (Італія), де заснував хор 

«Бурлака» з колишніх вояків дивізії, був його солістом і керівником. 

Незважаючи на відсутність належних умов, зумів налагодити виготовлення 

бандур і навчання гри на них. Згодом створив малу капелу бандуристів, октет 

із бандурами. Рімінські «бурлаки» здобули славу одного з найкращих 

художніх колективів Європи, з концертами побували в багатьох містах Італії 

(1945—1947), найбільших містах Англії (1947—1948). Саме в Англії Ярослав 

Бабуняк залишився в еміграції. 

Працював на текстильній фабриці в м. Болтоні, потім, до виходу на 

пенсію, у газовому господарстві (38 років). Усі роки, окрім основної роботи 

на виробництві, жертовно служив українському мистецтву. Керівник 

Пластових хорів, мішаного хору «Трембіта». У 1949 році створив у 

м. Манчестері мішаний хор, який на міжнародному конкурсі здобув перше 

місце. Того ж року заснував чоловічий хор «Гомін» і був його диригентом і 

мистецьким керівником. У м. Манчестері закінчив музичну школу (1957), 

удосконалював спів у професорів Гіндея Тейлора та Гвідо Дельма, 

колишнього баритона Віденської опери, одного з кращих учнів Павла 

Дерешки, тенора «Метрополітен Опери» м. Нью-Йорка. У 1956 році пан 

Ярослав успішно пройшов конкурс до королівської опери «Ковент Гарден», 

однак заради хору відмовився від кар’єри оперного співака, як неодноразово 

відмовлявся від підвищення по службовій лінії на виробництві. 
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Самодіяльний хоровий колектив «Гомін» під орудою Я. Бабуняка — 

лауреат восьми міжнародних престижних музичних фестивалів, володар 

численних нагород, у тому числі єдиного призу королівської родини Англії, 

учасник визначних подій у культурно-духовному житті українців у діаспорі.  

У 1988 році Я. Бабуняк увійшов у історію світового мистецтва, 

Української церкви та народу як головний диригент «Хору тисячоліття». У 

Великій Британії на базі «Гомону» створив 220-особовий «Хор тисячоліття», 

а також, об’єднавши хори США, Канади й Голландії, — ювілейний 400-

особовий хор, який дав концерт української духовної пісні в королівській залі 

29 травня 1988 року в день відкриття пам’ятника Володимирові Великому в 

м. Лондоні. У м. Римі з нагоди 1000-ліття хрещення України-Русі диригував 

630-особовим зведеним хором із восьми країн світу, де в багатоголоссі 

величаво прозвучала молитва за Україну «Боже великий, єдиний» у 

присутності Святійшого Отця Івана-Павла ІІ, 26-ти кардиналів, владик, 

представників дипломатичного корпусу й сімдесятитисячної аудиторії зі 

всього світу. 

Ярослав Бабуняк гідно репрезентував кобзарське мистецтво та сольний 

спів за межами України — перший лауреат міжнародних музичних 

фестивалів у грі на національному інструменті — бандурі (1953, Валія), 

солоспівах у трьох номінаціях — бас, бандура — перше місце, баритон — 

друге (1955, Валія). Він — володар численних нагород. За подвижницьку 

титанічну працю на ниві української культури й мистецтва Я. Бабуняка 

належно пошановано в незалежній Україні. Йому присвоєно почесне звання 

заслуженого діяча мистецтв, він — лауреат премій імені братів Лепких, Івана 

Огієнка, почесний член Всеукраїнського товариства «Просвіта». 

Помер Ярослав Бабуняк 29 серпня 2012 року. Поховали його в 

м. Манчестері (Велика Британія). 

Б. Головин 

Література 

Бабуняк, Я. Мій спомин / Я. Бабуняк // Бережанщина у спогадах 

емігрантів. — Т., 1993. — С. 259—260. 

*** 

Про присудження премії імені Івана Огієнка 2002 року : ухвала // 

Літературна Україна. — 2002. — 28 берез. 

У галузі мистецтва: Бабуняку Я. у 

(м. Манчестер, Англія). 

*** 

Бенч-Шокало, О. Бабуняк Ярослав / О. Бенч-Шокало // Бенч-Шокало, О. 

Український хоровий спів / О. Бенч-Шокало. — К., 2002. — С. 239—240. 

Волинець, Н. Дарував пісні крила / Н. Волинець // Вітражі : Храм 

книги — 2. — 2 вид. з історії Музею книги. — Бережани, 1999. — С. 87—89 : 

фотогр. 
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*** 

Головин, Б. Ярослав Бабуняк: відомий краянин і митець із Манчестера / 

Б. Головин // Нова Тернопільська газета. — 2002. — 24 квіт., фотогр. 

Павлів, Я. Батьківщина пам’ятає / Я. Павлів, Б. Стасів // Шлях 

перемоги. — 2006. — 17 трав. — С. 9 : портр. 

Павлів, Я. Він піснею прославляє Господа і Україну / Я. Павлів // Божий 

сіяч. — 2003. — № 9 (верес.). — С. 4 : портр. 

Павлів, Я. Звучала пісня, як молитва : творчі злети Ярослава Бабуняка / 

Я. Павлів // Бережанське віче. — 2008. — 15 серп. — С. 5 : фотогр. 

Павлівський, В. Митець світового рівня / В. Павлівський // Свобода. — 

2002. — 2 берез. — (На здобуття Національної премії України імені 

Т. Г. Шевченка). 

Цигилик, О. Золотий камертон маестро Я. Бабуняка / О. Цигилик // 

Вільне життя. — 2002. — 12 берез. — (Нашого цвіту по всьому світу). 

*** 

Волинець, Н. Кобзарські пісні Володимира Моти і Марії Євгеньєвої — на 

вербівській сцені : [ушанування пам’яті Я. Бабуняка та інших відомих 

уродженців с. Вербова Бережан. р-ну] / Н. Волинець // Бережанське віче. — 

2012. — 2 листоп. — С. 4 : фотогр. — (Духовність). 

Павлів, Я. Нев’янучий пісенний вінок пам’яті Ярославу Бабуняку : 

[концерт-реквієм, присвяч. вербівчанам та відомому педагогу, диригентові 

Я. Бабуняку] / Я. Павлів // Соломія. — 2012. — № 4 (жовт. — груд.). — С. 4 : 

фотогр. 

*** 

Павлів, Я. Бабуняк Ярослав Ілярійович (02.01.1924, с. Вербів, нині 

Бережан. р-ну) — диригент, співак (бас, баритон), бандурист, громадсько-

культурний діяч / Я. Павлів // Тернопільський енциклопедичний словник : у 

4 т. — Т., 2004. — Т. 1 : А — Й. — С. 62 : фотогр. 

7 СІЧНЯ 

125 років від дня народження Михайла Рудницького 
(7.01.1889—1.02.1975) — українського письменника, перекладача, 

літературознавця, педагога, театрального критика 

Народився 7 січня 1889 року в м. Підгайцях у родині нотаріуса. Брат 

Мілени та Івана Рудницьких. У 1912 році закінчив Львівський університет, у 

1914 році здобув звання доктора філології. У 1917—1918 pоках викладав в 

Українському народному університеті в м. Києві, був секретарем 

дипломатичної місії УНР у м. Парижі. У 1919—1922 pоках вивчав зарубіжну 

літературу в містах Парижі та Лондоні, у 1922—1925 pоках — працював 

професором Українського таємного університету в м. Львові, у 1923—
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1939 pоках — у газеті «Діло», а з 1939 року та до кінця життя — професором 

зарубіжної літератури Львівського університету. 

Друкуватися почав у 1905 році. Був членом літературного угруповання 

«Молода муза». Автор збірки поезій у прозі «Очі та уста» (1922), 

літературознавчих праць «Між ідеєю і формою» (1932), «Від Мирного до 

Хвильового» (1936), збірок оповідань та есе «Нагоди і пригоди» (1929), 

«Творчі будні Івана Франка» (1956), «Письменники зблизька» (3 томи, 

1958—1964), «Змарнований сюжет» (1961), «В наймах у Мельпомени» 

(1963), «Ненаписані новели» (1966), «Непередбачені зустрічі» (1969). 

Переклав деякі твори О. Бальзака, П. Меріме, Е. По, В. Гюго та ін. Автор 

театральних рецензій, критичних розвідок з історії української та 

європейської літератур. Член Спілки письменників України з 1940 року. 

Помер 1 лютого 1975 року, похований у м. Львові. 

(Із книги «Визначні постаті Тернопілля») 

Література 

Рудницький, М. Ворог целібату ; Самовар : [оповідання] / 

М. Рудницький ; передм. С. Колодницького. — Л. : Тріада плюс, 2007. — 

91 с. : фотогр. — (Старе місто). 

Рудницький, М. Між ідеєю і формою : Наші л-ні взаємини / 

М. Рудницький // Форум. — 1996. — № 2. — С. 152—185. 

*** 

Баран, Є. Михайло Рудницький зблизька / Є. Баран // Кур’єр 

Кривбасу. — 2012. — № 11/12. — С. 365—372. 

Василик, А. Шекспірів «Гамлет» в шатах українського слова : [до 120-

річчя від дня народж. М. Рудницького] / А. Василик // Дзвін. — 2008. — 

№ 11/12. — С. 101—108 : фотогр. — Бібліогр. у кінці ст.: (44 назви). 

Гайдукевич, Я. Вмерли в Новім Заповіті з славою святих : [про подвиг 

київ. гімназистів, серед наставників яких був проф. М. Рудницький] / 

Я. Гайдукевич // Свобода. — 2008. — 26 січ. — С. 3. — (Крути: трагедія і 

велич). 

Гординський, С. Михайло Рудницький, 1889—1975 / С. Гординський // 

Гординський, С. На переломі епох : літературозн. статті, огляди, есеї, 

рецензії, спогади, листи / С. Гординський. — Л. : Світ, 2004. — С. 241—245. 

Горинь, Б. Не тільки про себе / Б. Горинь // Дзвін. — 2006. — № 2. — 

С. 108—122 : портр. — Із змісту: Львівський «Мефістофель» Михайло 

Рудницький. — С. 115—119. 

Кіс-Федорук, О. Історичність Павла Ковжуна : [про укр. художника-

графіка, перу якого належить екслібрис М. Рудницького] / О. Кіс-Федорук // 

Образотворче мистецтво. — 2007. — № 2. — С. 4—7 : зобр. екслібриса. 

Парацій, В. Майстер високого слова : (Михайло Рудницький. Штрихи до 

портрета) / В. Парацій // Бережанське віче. — 2004. — 13 лют. — С. 4. 
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Парацій, В. Михайло Рудницький та Василь Стефаник : окремі ескізи 

творч. співпраці / В. Парацій // Вісник Бережанщини. — 2009. — 2 жовт. — 

С. 3. 

Рудницький Михайло Іванович: український письменник, публіцист і 

перекладач, літературознавець і педагог // Провідники духовності в 

Україні. — К., 2003. — С. 298. 

Михайло Рудницький. 1889—1975: письменник, критик, перекладач // 

Визначні постаті Тернопілля : біогр. зб. / уклад.: О. Бенч, В. Троян. — К., 

2003. — С. 166 : фотогр. 

*** 

Колодницький, С. Рудницький Михайло Іванович (07.01.1889, 

м. Підгайці — 01.02.1975, м. Львів) — письменник, перекладач, 

літературознавець, педагог / С. Колодницький, Б. Пиндус // Тернопільський 

енциклопедичний словник : у 4 т. — Т., 2008. — Т. 3 : П — Я. — С. 206—

207 : фотогр. 

*** 

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 1999 рік : 

бібліогр. довід. / упоряд. Н. К. Іванко. — Т. : ІВП, 1998. — 100 с. 

Про М. Рудницького: С. 10—12. 

7 СІЧНЯ 

70 років від дня народження  

Романи Степанівни Черемшинської 
(7.01.1944) — громадської діячки, краєзнавця,  

вишивальниці, педагога 

Народилася 7 січня 1944 року в с. Велесневі Монастириського району в 

сім’ї безземельного мельника. 

У 1951—1958 роках навчалася у Велеснівській семирічній школі. У 

1958—1961 роках — у Коропецькій середній школі. 

У 1961—1962 навчальному році працювала старшою піонервожатою у 

Велеснівській восьмирічній школі. 

У 1962 році вступила на природничий факультет Кременецького 

державного педагогічного інституту, який закінчила в 1967 році. 

Працювала вчителькою біології та хімії у Велеснівській загальноосвітній 

школі І—ІІ ступенів ім. В. М. Гнатюка. Опікується меморіальним кутком 

академіка Володимира Гнатюка, що діє при ній.  

Разом із братом Остапом Черемшинським була ініціатором створення 

Велеснівського етнографічно-меморіального музею Володимира Гнатюка 

(1961—1968).  

Декілька разів із певними перервами займала посаду наукового 

працівника, а з 8 грудня 2006 року — старший науковий співробітник. 
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Була учасницею Гнатюківських ювілейних конференцій у с. Велесневі, 

м. Монастириськах, м. Тернополі. Автор понад 200 краєзнавчих та 

природничих публікацій у наукових збірниках та періодиці, буклета 

«Природоохоронна робота у Велеснівській ЗОШ І—ІІ ступенів 

ім. В. М. Гнатюка», укладач каталогу «Кімнатні рослини» (2006), покажчика 

«Етнограф і громадсько-культурний діяч Остап Черемшинський: 

бібліографічний покажчик літературно-краєзнавчих публікацій за 1963—

2006 pp.» (до 45-літньої праці на ниві літературного й історичного 

краєзнавства і з нагоди 70-річчя від дня народження), співавтор нарису-

путівника «Етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка у 

Велесневі», буклета «Велеснівський етнографічно-меморіальний музей 

Володимира Гнатюка», співвидавець ювілейних календарів та поштових 

конвертів. 

Понад п’ятдесят років вишиває. Була учасницею багатьох виставок 

народного декоративно-прикладного мистецтва в с. Велесневі, містах 

Монастириськах, Тернополі, Львові, Києві, за що нагороджена грамотами та 

дипломами. Експонувала свої та братові роботи у фойє Палацу культури в 

м. Монастириськах та Палацу культури «Березіль» ім. Леся Курбаса в 

м. Тернополі, у глядацькій залі Тернопільського обласного краєзнавчого 

музею, на сцені Співочого поля в м. Тернополі під час І Всеукраїнського 

фестивалю національної вишивки та костюма «Цвіт вишиванки». 

Один з ініціаторів створення Велеснівських сільських історико-

краєзнавчого музею та картинної галереї — відділів Етнографічно-

меморіального музею Володимира Гнатюка. Учитель-методист (2001). Член 

Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка (1995), 

Національної спілки краєзнавців України (2002), Наукового товариства 

ім. Шевченка (2006, секція етнографії і фольклористики), Національної 

спілки журналістів України (2007), має звання «Народний майстер 

традиційного декоративно-прикладного мистецтва України» (хyдожня 

вишивка, 2008). 

Нагороджена багатьма почесними грамотами, грамотами та дипломами 

Міністерства освіти України, обласного управління освіти та районного 

відділу освіти, медаллю «Ветеран праці» (1989), має нагрудні значки 

«Відмінник освіти України» (1987), Українського товариства охорони 

пам’яток історії та культури (1989) та Пам’ятну ювілейну настільну медаль 

(1996). 

О. Черемшинський 

Література 

Етнограф і громадсько-культурний діяч Остап Черемшинський : бібліогр. 

покажч. літ.-краєзн. публікацій за 1963—2006 рр. / упоряд. 

Р. Черемшинська. — Т. : Воля, 2006. — 47 с., [4] окр. л. фотогр. 
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Етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка у Велесневі : 

нарис-путівник / О. Черемшинський, В. Бачинський, Р. Черемшинська, 

І. Ґерета. — 4 вид., доповн. — Т. : Збруч, 2006. — 93 с., [4] окр. л. кольор. іл. 

Черемшинський, О. Велеснівський етнографічно-меморіальний музей 

Володимира Гнатюка : буклет / О. Черемшинський, Р. Черемшинська. — Т. : 

Василь Балюх, 2011. — 5 с. : іл. 

*** 

Черемшинська, Р. Володимир Гнатюк — видавець повісті «Забобон» 

Леся Мартовича / Р. Черемшинська // Наукові записки. Серія: 

Літературознавство / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Т., 2011. — 

Вип. 32 : Матеріали Міжнародної наукової конференції «Володимир Гнатюк 

у контексті розвитку культури України». — С. 84—86. — Бібліогр. у кінці ст. 

Черемшинська, Р. Володимир Гнатюк і Наталя Кобринська / 

Р. Черемшинська // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку 

на зламі віків : зб. наук. праць / упоряд. О. Петровський. — К., 2002. — 

С. 124—127. 

Черемшинський, О. «Видання гарненькі…» : (про дружбу та співпрацю 

Лесі Українки і Володимира Гнатюка) / О. Черемшинський, 

Р. Черемшинська // Літературний Тернопіль. — 2012. — № 3. — С. 120—123. 

Черемшинський, О. «Земленька зі сну збудилась…» : [про життя й 

творчість Сильвестра Лепкого] / О. Черемшинський, Р. Черемшинська // 

Літературний Тернопіль. — 2011. — № 3. — С. 116—118. — (Подвижники 

нації). 

Черемшинський, О. «Його новели — як найкращі народні пісні» : 140-

річчя від дня народж. Володимира Гнатюка і Василя Стефаника / 

О. Черемшинський, Р. Черемшинська // Літературний Тернопіль. — 2011. — 

№ 4. — С. 130—133. 

Черемшинський, О. Уперше в Україні. Тернопільському виданню 

«Русалки Дністрової» — сто літ / О. Черемшинський, Р. Черемшинська // 

Літературний Тернопіль. — 2011. — № 2. — С. 133—134. 

*** 

Черемшинська, Р. З минулого — в майбутнє / Р. Черемшинська // 

Культура і життя. — 2009. — 26 серп. — С. 12. 

Черемшинська, Р. Оригінали світлин Тараса Шевченка / 

Р. Черемшинська // Літературна Україна. — 2007. — 12 лип. — С. 4. 

Черемшинський, О. Тернопільському виданню «Русалки Дністрової» — 

100 / О. Черемшинський, Р. Черемшинська // Літературна Україна. — 

2010. — 23 груд. — С. 6. 

*** 

Мельничук, Б. Кисілевської Олени Літературно-меморіальний музей / 

Б. Мельничук, Р. Черемшинська // Тернопільський енциклопедичний 

словник : у 4 т. — Т., 2009. — Т. 4 (додатковий) : А — Я. — С. 279. 
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Черемшинська, Р. Бойко Зеновія Іванівна / Р. Черемшинська, 

О. Черемшинський // Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. — Т., 

2009. — Т. 4 (додатковий) : А — Я. — С. 65. 

Черемшинська, Р. Вахівська Яніна (Рахміль) Григорівна / 

Р. Черемшинська, О. Черемшинський // Тернопільський енциклопедичний 

словник : у 4 т. — Т., 2009. — Т. 4 (додатковий) : А — Я. — С. 92. 

Черемшинська, Р. Ільчишина Лілія Романівна / Р. Черемшинська, 

О. Черемшинський // Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. — Т., 

2009. — Т. 4 (додатковий) : А — Я. — С. 261. 

Черемшинська, Р. Панькевича Юліана Івановича музей / 

Р. Черемшинська // Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. — Т., 

2009. — Т. 4 (додатковий) : А — Я. — С. 443. 

Черемшинська, Р. Плетенчук Олексій Миколайович / Р. Черемшинська, 

О. Черемшинський // Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. — Т., 

2009. — Т. 4 (додатковий) : А — Я. — С. 468. 

*** 

Савак, Б. Черемшинська Романа Степанівна / Б. Савак // Савак, Б. 

Краєзнавці Тернопільщини : біогр. довід. / Б. Савак. — Денисів ; Т., 2003. — 

С. 67—68. 

Черемшинська Романа Степанівна // Інформаційний простір Тернопілля / 

Терноп. обл. орг. Нац. спілки журналістів України. — Т., 2010. — С. 139 : 

фотогр. 

Щербак, Л. Черемшинська Романа Степанівна (07.01.1944, с. Велеснів, 

нині Монастирис. р-ну) — краєзнавець, педагог, вишивальниця / Л. Щербак // 

Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. — Т., 2008. — Т. 3 : П — 

Я. — С. 590. 

*** 

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2009 рік : 

бібліогр. покажч. Вип. 19 / уклад. М. Друневич. — Т. : Підручники і 

посібники, 2009. — 128 с. 

Про Р. Черемшинську: С. 7. 

10 СІЧНЯ 

120 років від дня народження Ярослави Музики 
(10.01.1894—22.11.1973) — української художниці 

Видатна українська художниця-живописець, графік, майстер 

декоративно-ужиткового мистецтва народилася 10 січня 1894 року в 

скромній сім’ї урядовця в містечку Заложці (нині смт Залізці) Зборівського 

району. 

Її знали всі. Хто з діячів культури побував у м. Львові та не відвідав її, то 

вважалося, що в м. Львові він не був. Там, на тодішній вулиці Радянській 

(тепер В. Винниченка), № 24, кв. 5 був справжній неофіційний духовний 
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центр давнього українського міста. Але по-справжньому Ярославу Музикову, 

чи пані Славу, як звали ми її, ніхто не знав. І лише перша персональна 

виставка художниці 1968 року відкрила нам сповна цю незвичайну 

особистість. До речі, художниця вперто не погоджувалась на виставку, 

вважаючи себе неготовою до неї. Хоч її твори експонувалися у Львові, Києві, 

Берліні, Варшаві, Венеції, Кишиневі, Москві, Парижі, Петербурзі, Празі... 

Правнучка отця й письменника Григорія Савчинського, у домі якого в 

с. Гермаківці на Борщівщині провела дитячі роки племінниця Соломії 

Крушельницької, дочка висококультурного й національно свідомого юриста 

Льва Стефановича Славця, дістала прекрасне виховання. 

Підлітком із батьками переїхала до м. Львова, де навчалася в художній 

студії С. Батовського. Працюючи в Національному музеї, опанувала фах 

реставратора темперного живопису.  

У 1930 році Я. Музика стала разом із П. Ковжуном, М. Осінчуком та 

С. Гординським засновником Асоціації незалежних українських митців, до 

якої входило багато блискучих майстрів, таких, як М. Бутович, А. Андрієнко-

Нечитайло, О. Грищенко, Р. Сельський та ін. Більше того, Ярослава Музика 

була обрана головою АНУМу. Організація розгорнула широку виставочну 

діяльність. 

Хоч перед 1968 роком Я. Музика брала участь у 70 виставках (Львів, 

Київ, Берлін, Варшава, Венеція, Кишинів, Лос-Анджелес, Москва, Петербург, 

Прага, Рим та ін. міста), проте лише виставка 1968 року показала всім нам 

скільки зробила ця невеличка, здавалося б слабосильна, з понівеченим 

більшовицькою каторгою здоров’ям жінка, своєю натхненною й 

самовідданою працею, породженою любов’ю до рідної поневоленої України. 

Живопис, у тому числі на склі, мозаїка, графіка, емаль, батик, тиснення на 

шкірі, карбування, інкрустація, килимарство — це ще не всі галузі та жанри 

образотворчого й декоративно-ужиткового мистецтва, у яких сказала своє 

слово Ярослава Музика. А живопис на склі та емаль вона, по суті, 

відроджувала заново. Над підскляним живописом тепер успішно працює її 

учениця з м. Ужгорода Надія Кирилова. З приємністю згадую перший урок, 

який дала пані Слава на моє прохання Надійці, що жила тоді в м. Тернополі. 

А ось короткий перелік кращих робіт художниці. Живопис: «Старий з 

бородою» (1923), «Пейзаж з місяцем» (1935), «Михайло Рудницький» (1936), 

«Леся Українка» (1959), «Микола Федюк» (1964). Живопис на склі: 

«Пастушка» (1966), «Анна Ярославна» (1967). Мозаїка: «Зустріч Довбуша з 

Дзвінкою», «Княгиня Ольга». Графічні серії: «Товариш» (1932—1965), 

«Шевченко» (1961—1964), «Символи Сковороди» (1969), численні поодинокі 

роботи («Коні», 1933), екслібриси. Серед емалей — цикл «Народні повір’я» 

(1965—1966), «Жінки із Заліщик» (1938) тощо. 

Особливо хвилюють мініатюри із слюди. Перебуваючи на каторзі, 

художниця не мала права малювати, але без мистецтва жити не могла. От і 
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придумала новий вид мистецтва, за яким тюремним посіпакам нелегко було 

встежити. 

В історії українського мистецтва Ярослава Музика займає виняткове 

місце. Як пише В. Ласовський, «в її творчості збігаються в гармонійному 

поєднанні, вивершуються праві й ліві тенденції талановитої й численної 

когорти тогочасних образотворців, які за два десятки років поставили 

західноукраїнське мистецтво і своїм поземом, і своїми своєрідностями на 

рівні пересічної культурної нації західного світу». 

Великий вклад до скарбниці нашої культури Я. Музика зробила своєю 

збиральницькою діяльністю. У збірці художниці — тисячі предметів 

народного мистецтва, особливо з Карпат. Запам’ятався її вислів: «Народна 

творчість — не шкарлупа, а дзеркало правди». Вона чудом зберегла рисунки 

Михайла Бойчука, серед яких — портрети А. Шептицького. Квартира 

художниці була справжнім музеєм, і хоч прямо вона про це не говорила, я 

знав, що вона хотіла б, аби після її смерті тут був музей. На жаль, у ті часи це 

було неможливо, і спадщину Я. Музики згідно з її заповітом перебрала 

Львівська картинна галерея. Деякі меблі, а також колекція вишивок, які 

зібрала її сестра, перейшли до Тернопільського краєзнавчого музею.  

Померла Ярослава Музика 22 листопада 1973 року в м. Львові. 

І. Ґерета 

Література 

Кравченко, Я. О. Музика Ярослава Львівна / Я. О. Кравченко // 

Кравченко, Я. О. Школа Михайла Бойчука. Тридцять сім імен / 

Я. О. Кравченко. — К., 2010. — С. 192—197 : кольор. іл. — Бібліогр. у кінці 

ст. 

Кравченко, Я. Символи Григорія Сковороди та Михайла Бойчука у 

творчій долі Ярослави Музики / Я. Кравченко // Образотворче мистецтво. — 

2008. — № 4. — С. 43—45 : кольор. іл., портр. 

Ярослава Музика — художниця // Зборівська дзвіниця. — 2008. — 

22 лют. — С. 1 : фотогр. — (Видатні постаті рідного краю). 

Радомська, В. Ярослава Музика: творчість та колекція / В. Радомська, 

І. Тирпич // Шлях перемоги. — 2010. — 27 січ. — С. 8 : фотогр. — 

(Культура). 

Свєнціцька, В. Жіночі портрети з сибірського щоденника Ярослави 

Музики / В. Свєнціцька // Дзвін. — 2004. — № 3. — С. 96—102. 

Стецько, В. Терниста дорога Ярослави Музики / В. Стецько // Вільне 

життя. — 2009. — 4 листоп. — С. 12 : фотогр. Я. Музики та 

М. Рудницького. — (З Тернопілля родом). 

Тимченко, Т. Ярослава Музика — реставратор Національного музею у 

Львові : Традиції, фахове середовище, праця / Т. Тимченко // Пам’ятки 

України: історія та культура. — 2003. — № 1/2. — С. 92—111. — Дод., 

фотогр., портр. 
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*** 

Кузишин, І. Наш мальовничий край : [підсумки виставки-конкурсу 

художників-аматорів на здобуття мист. премії ім. Я. Музики] / І. Кузишин // 

Свобода. — 2006. — 21 січ. — С. 6. 

Матола, В. Пам’яті Ярослави Музики : [підсумки виставки-конкурсу 

творів на здобуття обл. мист. премії ім. Я. Музики] / В. Матола // Вільне 

життя. — 2006. — 18 січ. — С. 1. 

*** 

Дуда, І. Музика Ярослава Львівна (з дому — Стефанович; 10.01.1894, м-

ко Залізці, нині смт Зборів. р-ну — 22.11.1973, м. Львів) — художниця, 

громадська діячка / І. Дуда, В. Стецько // Тернопільський енциклопедичний 

словник : у 4 т. — Т., 2005. — Т. 2 : К — О. — С. 575 : фотогр. 

Медведик, П. Музика Ярослава Львівна (10.01.1894—24.11.1973) — 

живописець, графік, колекціонер і майстер прикладного ужиткового 

мистецтва / П. Медведик // Медведик, П. Літературно-мистецька та наукова 

Зборівщина : словник біографій визначних людей / П. Медведик. — Т., 

1998. — С. 183—184. 

*** 

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2004 рік : 

бібліогр. список / уклад. М. В. Друневич. — Т. : Підручники і посібники, 

2003. — 112 с. 

Про Я. Музику: С. 12—14. 

16 СІЧНЯ 

60 років від дня народження  

Івана Петровича Бандурки 
(16.01.1954) — літератора, публіциста, педагога,  

громадського  діяча 

Народився 16 січня 1954 року в с. Яблуневі Гусятинського району. Член 

Національної спілки журналістів України (1995), Всесвітньої громадської 

організації Українського козацтва (1997), член редколегії газети «Українське 

козацтво» (1998). 

Нагороджений Козацьким Хрестом і нагородою українських козаків 

Франції «Відзнака Наливайка». 

Закінчив філологічний факультет Івано-Франківського педагогічного 

інституту (1975). Очолював Яблунівську сільську раду (1980—1994). 

Ініціював відкриття в селі музею І. Франка (1976), першого в Україні 

пам’ятника солдатським вдовам (1984), пам’ятника та меморіальної дошки 

І. Франку (1991), пам’ятника Т. Шевченку (1992). Редактор й упорядник 

мемуарів М. Палія «Полон гіркіший від полину» (2003). Автор виданих у 

м. Тернополі книг «Через терня до волі» (2000), «Праця на вівтар нації, або 

Доля Михайла Палія» (2001), «Зернятка життя» (2001), «Чотири вежі Богдана 
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Мельничука» (2002), «Барвінковий словосвіт Євгена Зозуляка» (2003), 

«Тернопільщина туристична» (2003, співавтор). 

І. Дем’янова 

Література 

Бандурка, І. Зернятка життя / І. Бандурка. — Т., 2001. — 175 с. 

Бандурка, І. Орест Савка і його театр / І. Бандурка. — Т. : Воля, 2009. — 

283 с. — Бібліогр.: с. 271—279 (325 назв). 

Бандурка, І. П. Словосповідь, або Вільні вірші Володимира Барни : літ. 

портрет / І. П. Бандурка. — Т. : Терно-граф, 2009. — 184 с. — (Серія «Мистці 

Тернопілля» ; ч. 3). 

Бандурка, І. Через терни до волі / І. Бандурка. — Т. : Екон. думка, 

2000. — 66 с. 

Бандурка, І. Чотири вежі Богдана Мельничука: Письменник. Журналіст. 

Редактор. Краєзнавець : літ. портр. / І. Бандурка. — Т. : Екон. думка, 2002. — 

248 с. : фотогр. 

*** 

Бандурка, І. Гніздечко : оповідання / І. Бандурка // Літературний 

Тернопіль. — 2009. — № 3. — С. 59—62 : портр. 

Бандурка, І. Спокута птаха : оповідання / І. Бандурка // Тернопіль. — 

1995. — № 2. — С. 40—41. 

Бандурка, І. Той далекий ромашковий гріх… : оповідання / І. Бандурка // 

Русалка Дністрова. — 2007. — № 2 (берез.). — С. 5. 

*** 

Бандурка, І. Еверест скульптора Івана Мулярчука / І. Бандурка // 

Літературний Тернопіль. — 2010. — № 4. — С. 93—97 : портр., фотогр. — 

(Ювілеї). 

Бандурка, І. Засвітилась на небі зоря Романа Матейка / І. Бандурка // 

Свобода. — 2007. — 9 черв. — С. 4. — (Світлий спомин). 

Бандурка, І. Здравниця у райському куточку : [про ювілей обл. дит. 

протитуберкульозного санаторію] / І. Бандурка // Свобода. — 2013. — 

15 берез. — С. 3. — (Яблунівському санаторію — 50). 

Бандурка, І. Новітня Марко Вовчок, або Майстер пера без кордонів / 

І. Бандурка // Літературний Тернопіль. — 2010. — № 4. — С. 90—92. 

Бандурка, І. Поет і майстер оригінальної прози : Письменникові Іванові 

Демчишину виповнилося 60 літ / І. Бандурка // Свобода. — 2008. — 

18 лип. — С. 5 : портр. — (Ювілей Івана Демчишина). 

*** 

Бубній, П. Каафи Наливайка : [про кн. «Через терни до волі» 

І. Бандурки] / П. Бубній // Тернопіль вечірній. — 2001. — 25 квіт. 

Дігай, Т. Довічний бранець Мельпомени / Т. Дігай // Літературний 

Тернопіль. — 2010. — № 3. — С. 90—91. — (Видатні земляки). — Рец. на 
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кн.: Бандурка, І. Орест Савка і його театр / І. Бандурка. — Т. : Воля, 2009. — 

284 с. 

Шевчук, Л. Де цвітуть каафи Наливайка : [про кн. «Через терни до волі» 

І. Бандурки] / Л. Шевчук // Свобода. — 2001. — 22 трав. 

*** 

Дем’янова, І. Бандурка Іван Петрович (16.01.1954, с. Яблунів Гусятин. р-

ну) — педагог, публіцист, літератор, громадський діяч / І. Дем’янова // 

Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. — Т., 2004. — Т. 1 : А — 

Й. — С. 76. 

27 СІЧНЯ 

120 років від дня народження Миколи Шлемкевича 
(27.01.1894—14.02.1966) — філософа, публіциста, редактора,  

видавця, громадського діяча 

Народився 27 січня 1894 року в с. Пиляві Бучацького повіту в родині 

священика. Навчався в народній школі та гімназії м. Бучача, а згодом — у 

Львівській гімназії та Віденському університеті. Ще будучи студентом, у 

м. Відні він почав друкувати статті на філософські теми в «Літературно-

науковому віснику» у м. Львові. 

У 1915 році російські солдати, відступаючи із Західної України, вивезли 

М. Шлемкевича із собою до Сибіру. У 1917 році він повернувся до м. Києва, 

працював секретарем редакції «Робітничої газети», перекладав книжку 

німецького соціал-демократа К. Каутського «Диктатура пролетаріату», яка 

вийшла в 1918 році й сприяла антикомуністичній пропаганді. Із приходом в 

Україну більшовиків перейшов на нелегальне становище. Учителював у 

сільських школах на Звенигородщині, в 1919 році повернувся в Галичину. 

Протягом 1923—1926 pоків продовжував студії у Віденському університеті й 

здобув ступінь доктора філософії. Завершив навчання в 1929 році в паризькій 

Сорбонні, цього ж року в «Літературно-науковому віснику» опублікував 

серію статей «Листи з Парижа». 

На початку 30-х років М. Шлемкевич став активним учасником 

політичної організації «Фронт національної єдності», був членом її проводу, 

головним редактором журналу «Перемога» та членом редколегії газети 

«Українські вісті». Він був ідеологом «творчого націоналізму» і з цих 

позицій критично виступав проти ідеології й тактики Організації українських 

націоналістів. У 1934 році вийшов головний твір ученого — монографія 

«Філософія». Цю книгу можна вважати винятковим явищем в українській 

науці, адже до цього в нас майже не було такого різновиду філософських 

творів. Доповнення та пояснення до книги пізніше зробив продовжувач й 

однодумець М. Шлемкевича, філософ і психолог проф. О. Кульчицький, і 

нове видання її вийшло в 1981 році під назвою «Сутність філософії». Праця 
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М. Шлемкевича історико-теоретична, вузькофахова, але чимало її сторінок 

присвячено окремим ділянкам духовної культури, зокрема мистецтва, і там 

автор виявив себе талановитим публіцистом, умілим пропагандистом своїх 

ідей. Тут він стояв на позиціях психосоціальної педагогіки, що бере початок 

від діяльності Сократа в античності, а в історії нашого народу знайшла 

яскраве виявлення в діяльності Г. Сковороди. 

У 1941—1944 pоках M. Шлемкевич працював головним редактором 

«Українського видавництва» (Краків — Львів) і співредактором журналу 

«Наші дні» у м. Львові. Помітним явищем того часу була публічна лекція 

«Назад до культури», яку він виголосив у 1943 році. 

З 1945 pоку M. Шлемкевич перебував у еміграції. Спочатку — в Австрії 

та Німеччині, а з кінця 1940-х — у США. Там він став активним 

організатором українських політичних структур — Українського 

національно-демократичного союзу, Союзу українських національних 

демократів, Української національної ради. Заснував журнал «Листи до 

приятелів», девіз якого звучав: «Поклик до людей, що вміють незалежно 

думати...» У 1960 році організував також Український публіцистично-

науковий інститут, завданням якого було стежити за дезінформацією про 

Україну в чужих землях і спростовувати її. Водночас у своїх філософсько-

публіцистичних творах він прагнув до здійснення гуманістичних ідеалів 

Т. Шевченка та І. Франка, шукав нових доріг для української спільноти, її 

морального зміцнення й державного оформлення. Це бачимо у виданнях 

«Загублена українська людина» (1954), «Галичанство» (1958), «Вершки 

життя і творчости» (1958). Особливо популярною стала перша з цих книг. 

Українська людина без власної державності, з вироджуваною культурою 

почувалася загубленою в цьому світі — звідси й назва книги. Автором 

розроблено типологію української людини в її еволюційному розвиткові. У 

цій книзі він виявив талант психолога-пропагандиста філософської думки, 

проникнення в культурне життя національної спільноти. Учений не втрачав 

віри у відродження України. 

«Жива українська душа прагне й вимагає нової одежі духа й життєвих 

форм і живих їх здійснень у новій українській людині» — це завершальні 

слова його актуальної й у нинішні часи книги. 

Помер Микола Шлемкевич 14 лютого 1966 року в м. Пассейку, шт. Нью-

Джерсі (США). 
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1 ЛЮТОГО 

190 років від дня народження Гната Гальки 
(1.02.1824—26.04.1903) — етнографа та фольклориста 

Народився 1 лютого 1824 року в с. Зарваниці Теребовлянського району. 

У 1850 році Г. Галька закінчив духовну семінарію в м. Львові. Проте сан 

священика не заважав його фольклорно-етнографічній діяльності. Відомий на 

Гусятинщині тим, що служив священиком у с. Дубківцях (нині с. Раштівці) з 

кінця 1850-х років. 

Побудував церкву в с. Дубківцях, яка є й до сьогодні. Звичайно, храм 

було побудовано не тільки за його кошти, але він вклав у це будівництво 

найбільше грошей. Ще й тепер у церкві є напис: «Сей храм побудовано у 

1884 році з лепти прихожан». Саме цього року Гнат Галька освятив церкву на 

честь свята Успіння Пресвятої Богородиці. 

Гнат Михайлович був на той час досить відомою людиною — послом 

Галицького сейму й австрійського парламенту. За життя видав фольклорно-

етнографічний збірник «Народні звичаї і обичаї з околиць над Збручем» та 

ряд окремих етнографічних праць, зокрема «Народний празник Купала» 

(1861), «Приказки» (1874), «З народних казок», «Народні звичаї по 

галицькому березі річки Збруч» (обидві — 1893), «Народні притчі і римівки» 

(1861), «Названня місяців». А тогочасні львівські журнали, зокрема «Наука», 

«Ластівка», «Учитель», «Неділя», друкували його статті на етнографічні та 

аграрні теми. 

Уже згадуваний збірник «Народні звичаї і обичаї з околиць над Збручем» 

складається з двох частин, час виходу яких датується 1860 та 1862 роками. 

Важливо зауважити, що зібраний Г. Галькою матеріал — регіонального 

значення. Опис народних звичаїв та обрядів здійснювався на правобережжі 

річки Збруч, точніше в трьох селах нашого району — Дубківцях, Раштівцях 

та Сороці. 

Фольклорист описує ряд звичаїв та обрядів, які йому самому доводилось 

бачити, перебуваючи на посаді священика. Детально він зафіксував обряд 

весілля, усі складові якого супроводжуються весільними піснями, яких 

Г. Галька наводить 136. 

Після опису весільного обряду автор зупиняється на обрядовій поезії 

весняного циклу, а саме — гаївках. 

Друга частина збірника, крім суто ілюстративного матеріалу веснянок, 

колядок, щедрівок тощо, містить їхню жанрову характеристику з вказівкою 

на час виконання цих творів у календарно-обрядовому циклі, а також описи 

місцевих традиційних збирань молоді. Описав Г. Галька й вечорниці на 

Гусятинщині. Чимала кількість веселощів, описана дослідником, відома 

переважній більшості сучасного населення. Проте деякі з них частково 

призабуті, а отже — зникли з ужитку. 
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Останній розділ другої частини збірника подає тлумачення деяких 

діалектичних слів, що активно побутували в околицях над Збручем, а 

точніше, у досліджуваних селах. Уже з перших сторінок відчувається сила 

фахової підготовки автора, намагання повніше й точніше відтворити колорит 

української мови. 

Помер Гнат Михайлович Галька 26 квітня 1903 року в с. Дубківцях, де й 

знаходиться його могила. 

О. Набожняк 
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15 ЛЮТОГО 

25 років із дня виводу  

обмеженого контингенту військ з Афганістану 
(15.02.1989) 

У жодному календарі день 15 лютого не виділяється, проте він 

особливий. 25 років тому завершилася нарешті неоголошена війна, 

учасниками якої були Радянський Союз й Афганістан. Офіційно її війною не 

називали, а всього лише воєнною кампанією радянських військ в 

Афганістані. Кампанією, що тривала понад 9 років і вимагала великих жертв, 

під час якої тисячі наших співвітчизників загинули в боях і померли від ран, 

контузій, травм і хвороб, пропали безвісти. Офіційно кількість людських 

жертв — понад 14,5 тисячі громадян СРСР. Про них повідомляли, що 

загинули, виконуючи інтернаціональний обов’язок. 

Похоронок тоді, як у далекі роки Другої світової війни, не відправляли. 

Перевага загиблих і померлих була лише в тому, що «чорними тюльпанами» 

доставлялися цинкові гроби з їх тілами додому. 

Сивіли від горя батьки й матері, ховаючи своїх дітей, сиротіли діти, 

удовами ставали жінки в мирний час. У скількох сім’ях у траурному 

обрамленні зберігаються фотографії синів! Що заробили вони за проявлену 

мужність і героїзм? Право бути похованими на рідній землі, одержати бойову 

нагороду посмертно, пропасти безслідно й при цьому зайняти своє місце в 

алфавітному порядку в Книзі загиблих і втрачених в Афганістані. 

У цій війні Україна втратила своїх громадян на 3,2 відсотка більше ніж 

інші республіки СРСР. Майже за 10 років (з 27 грудня 1979 р. по 15 лютого 

1989 р.) в Афганістані проходили службу 620 тисяч радянських 

військовослужбовців і 21 тисяча робітників та службовців. Людські втрати 

склали 14453 чоловіка. Пропали безвісти й потрапили в полон 417 чоловік, 

119 вдалося звільнити. 

Не обійшла ця трагедія й Україну: близько 3700 чоловік були вбиті, 6000 

стали інвалідами. Ще 72 чоловіка залишилися в полоні або пропали безвісти. 

Через шалене пекло війни пройшли понад 1700 наших земляків. 

48 молодих хлопців не повернулися додому, 2 пропали безвісти, 46 стали 

інвалідами. 

15 лютого 1989 р. закінчилася безглузда, несправедлива й антинародна 

війна. 
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27 ЛЮТОГО 

30 років тому створено Тернопільську обласну організацію 

Національної спілки письменників України 
(27.02.1984) 

Тернопільська обласна організація Національної спілки письменників 

України утворена 27 лютого 1984 року. Того дня під орудою тодішнього 

голови Спілки письменників України, світлої пам’яті Павла Архиповича 

Загребельного відбулися установчі збори тернопільських літераторів. 

Цій значній події в культурному житті краю передувала довга дорога. 

Перший крок до цього було зроблено в 1950 році, зі створенням обласного 

літературного об’єднання. З кінця п’ятдесятих спілку на Тернопіллі 10 років 

представляв письменник і драматург Олекса Корнієнко, наступне десятиліття 

було відзначене прийомом до спілки жінки-легенди Іванни Блажкевич та 

Бориса Демківа, у середині сімдесятих до СПУ увійшли Володимир Вихрущ і 

Микола Костенко. 

З іменем останнього пов’язана активна діяльність обласного 

літературного об’єднання, регулярні випуски «Тернопільського альманаху» в 

газеті «Вільне життя», численні літературні вечори в районах області. 

У 80-ті роки ряди письменництва поповнили Г. Костів-Гуска, Р. Гром’як 

і Г. Петрук-Попик. До них долучився М. Левицький, який на запрошення 

місцевої влади переїхав до м. Тернополя із Львівщини. 

З відновленням обласної молодіжної газети «Ровесник» (1968) потужне 

джерело творчого життя забилося в літоб’єднанні «Сонячні кларнети». 

Це був час творчого утвердження низки нині відомих на Тернопіллі 

літераторів, професійного та чисельного росту майбутньої письменницької 

організації, багатьох заходів, що формували любов до літературної творчості. 

Загалом випробування спілкою на Тернопіллі пройшло 66 письменників. 

19 із них у різні роки відійшли за межу вічності. Згадаймо їх поіменно: Іванна 

Блажкевич, Степан Будний, Володимир Вихрущ, Іван Гермаківський, Іван 

Горбатий, Борис Демків, Іван Демчишин, Василь Драбишинець, Людмила 

Кірик-Радомська, Петро Ковальчук, Олекса Корнієнко, Микола Костенко, 

Левко Крупа, Ярослав Павуляк, Борис Павлівський, Георгій Петрук-Попик, 

Мар’яна Рудакевич, Ярослав Сачко, Данило Теличин, Петро Тимочко, Борис 

Хижняк. 

Вони залишили нам, живим, високі міти своєї духовності, вистраждане, 

небайдуже слово, що ніколи не вмирає та не зникає безслідно. 

За час функціонування організації тернопільські письменники видали 

понад 600 назв книг різних жанрів, провели сотні літературно-мистецьких 

свят, творчих зустрічей із читачами, репрезентацій книг, виступів по радіо, 

телебаченню та в пресі. Ряд письменників пошановані престижними 
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всеукраїнськими та міжнародними преміями, відзначені державними 

нагородами, почесними званнями. 

Щедрою є письменницька творча палітра сьогодні. У краї видаються 

журнали «Літературний Тернопіль» і «Золота пектораль», альманахи 

«Подільська толока», кременецький «Курінь», збаразький «Рушник», 

чортківський «Сонячне гроно», хоростківський «Жайвір». Видано ґрунтовну 

антологію «Літературне Тернопілля», проведено Міжнародне Шевченківське 

літературно-мистецьке свято «В сім’ї вольній, новій...». 

При обласній організації діють крайове та міське літературні об’єднання, 

які залучають до активного творчого життя найбільш талановитих 

літераторів, майбутніх членів спілки. Серед них: Богдан Бугай, Юхим 

Дишкант, Богдан Кушнірік, Іван Лобунь, Люба Малецька, Володимир 

Мацикур, Ганна Назарків, Марія Назар, Петро Остап’юк, Оксана Пухонська, 

Степан Лисий, Валентина Семеняк-Штангей... 

У кожного з них — неоднаковий творчий доробок, різні стилі й творча 

манера, але спільне бажання чесно та щиро трудитися на літературній ниві на 

добро народу й України. 

Є. Безкоровайний 
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28 ЛЮТОГО 

125 років від дня народження Павла Шандрука 
(28.02.1889—15.02.1979) — генерал-полковника,  

командувача УНА 

Народився 28 лютого 1889 року на Волині, що тоді належала до 

Російської імперії, але в тій її частині, яка вже понад 70 років перебуває у 

складі Тернопільської області, а саме в с. Борсуках Лановецького району. 

Навчався в Ніжинському історико-філологічному інституті, який 

закінчив у 1911 році. Там захопився історією, і чи не тому свою подальшу 
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долю пов’язав із військом. Вступив до Олексіївського військового училища в 

м. Москві, яке успішно закінчив у 1913 році. Невдовзі розпочалась світова 

війна, і молодий офіцер пішов на фронт у складі одного з російських 

піхотних полків. Воював до 1917 року, дослужився до рангу штабс-капітана. 

Після повалення царату повернувся в Україну та присвятив себе службі в 

рядах Армії Української Народної Республіки (УНР). 

Складні були бойові шляхи запоріжців, у яких служив сотник 

П. Шандрук, — так коротко називали Запорізький загін, що згодом став 

дивізією, навіть корпусом. 

У квітні 1919 року окремий Стрілецький Запорізький курінь, 

відступаючи перед червоною армією разом із деякими іншими частинами 

Армії УНР, опинився на ст. Кузьминчик біля містечка Гусятина. Тут, на річці 

Збруч, зустрілись вояки УНР зі стрільцями Української Галицької армії 

(УГА) — сини однієї матері, двох частин України, що віками були розділені 

окупантами. Кілька разів ішли тоді більшовики в наступ, але козаки 

Шандрука їх зупиняли. І врешті ворог відступив. Запорізький курінь 

розташувався в селах Гусятинщини, а ворог — за Збручем. Перебували тут 

запоріжці майже два місяці. У зв’язку з реорганізацією Армії УНР навесні 

1919 року із загонів (бригад) полковників Шаповала, Шандрука та інших 

бойових одиниць сформовано Третю дивізію, яка невдовзі за відвагу 

отримала назву Третьої залізної. До її складу увійшов і 9-й стрілецький полк, 

командиром якого було призначено полковника Павла Шандрука. Уславився 

цей полк успішними боями під час літнього наступу з району Гусятина на 

Дунаївці, Нову Ушицю, Могилів-Подільський. 

Одначе восени 1919 року становище українських армій стало трагічним. 

Вороги наступали з кількох боків, та найбільших втрат завдала епідемія 

тифу. Ліків не було. Отож смерть забирала людські життя. Хворіли майже всі 

вояки, у тому числі три командири полків Залізної дивізії. Ослаблені війська, 

у яких часто в полку залишалось лише кілька десятків вояків, здатних носити 

зброю, перейшли Збруч у розташування польських військ і були інтерновані. 

21 квітня 1920 року між урядом УНР і Польщею був підписаний так 

званий Варшавський договір про співпрацю й спільний наступ проти 

більшовиків в Україні. У зв’язку з цим відродили Третю залізну дивізію УНР. 

Командиром однієї з бригад став полковник Павло Шандрук і з нею він 

воював до кінця визвольних змагань. Хоч спільні армії зайняли 6 травня 

м. Київ, але населення не сприйняло цього союзу. Контрнаступ червоної 

армії був успішний. Польща 18 березня 1921 року підписала в м. Ризі мирний 

договір із РРФСР. Зраджені «союзниками», українські вояки були 

інтерновані поляками в табори. Полковник Шандрук потрапив до табору в 

м. Каліші біля м. Познані, де не припиняв своєї політичної активності. Став 

одним із засновників журналу «Табор», писав статті на військові та історичні 

теми. З вірою в продовження збройної боротьби за державність українського 
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народу вів патріотичну й освітню роботу серед колишніх вояків. З 

польського полону полковникові вдалося визволитися 1923 року, а оскільки 

його рідні околиці вже належали до Польської держави, то автоматично став 

громадянином Польщі. 

На початку 1925 року Павлові Шандруку присвоїли генеральське звання 

УНР і він опрацював для військового міністерства екзильного уряду 

військові статути й інші документи. Як історик, генерал співпрацював з 

Українським науковим інститутом у м. Варшаві та Науковим товариством 

ім. Тараса Шевченка в м. Львові, дійсним членом якого був обраний. 

У серпні 1927 року міністерство військових справ екзильного уряду УНР 

реорганізували, й генерал П. Шандрук зайняв пост начальника штабу. На 

його пропозицію українських старшин направляли до чужих армій на 

контрактній основі, щоб підвищували свою військову кваліфікацію. А 

Шандрук тим часом вступив до військової академії Генерального штабу 

польської армії й успішно закінчив її в 1938 році. 

Війна з Німеччиною, що вибухнула через рік, застала його на посаді 

командира 29 бригади в ранзі полковника польської армії. Ця бригада 

відзначилася в боях із німцями. Уже після закінчення війни польський 

емігрантський уряд нагородив П. Шандрука високою відзнакою — хрестом 

«Віртуті Мілітарі». 

На початку 1945 року, коли війна стрімко наближалась до повної поразки 

Німеччини, виникла небезпека, що більшовики захоплять у свої криваві руки 

сотні тисяч українців, які з різних причин опинилися в час воєнних подій на 

території, контрольованій німецькою владою. Для цього було створено 

позапартійний Український національний комітет (УНК). За загальною 

згодою очолив його Павло Шандрук. 

Президент УНР в екзилі підвищив Шандрука до звання генерал-

поручника й він негайно приступив до створення Української національної 

армії, командувачем якої став. 

Основою армії була колишня дивізія «Галичина», якій генерал Шандрук 

присвоїв офіційну назву Перша Українська дивізія Української національної 

армії (І УД УНА) та вивів її з підпорядкування військ СС. Прийнявши на 

фронті від вояків присягу на вірність українському народові та Україні, 

закріпив юридично те, що було змістом життя й кінцевою метою тих 

добровольців, які йшли воювати в рядах дивізії «Галичина», — здобути 

незалежну Українську державу. Одночасно генерал створив Другу дивізію 

УНА. 

Невдовзі війна закінчилась, і завдяки генералу Шандрукові Перша 

Українська дивізія УНА склала зброю англійській армії саме як українська, а 

не німецька військова формація. Ще перед тим командувач УНА призначив 

командиром Першої Української дивізії полковника Армії УНР Михайла 
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Крата, який був начальником штабу славної Запорізької дивізії під час 

першого Зимового походу армії УНР у 1920 році. 

Генерал Шандрук робив усе, що міг, обороняючи українських вояків на 

Заході. Командуванню західних союзників було надіслано меморандуми з 

роз’ясненням історії Української дивізії, яка була створена винятково для 

боротьби з комуністичними військовими з’єднаннями на Сході. Вона ніколи 

не воювала проти будь-яких інших збройних сил, проти західних альянсів, не 

брала участі в репресіях цивільного населення, а була чисто військовим 

українським формуванням, прихильним до західних демократичних держав. 

Вояків І УД УНА не видали Радянському Союзові на знищення, як це 

зробили із солдатами й офіцерами «Русской освободительной армии» 

(власовцями), козацькими формуваннями і т. п. Разом з останнім командиром 

генералом Михайлом Кратом вояки відбули три роки в англійському полоні, 

а згодом роз’їхалися по всьому світові. 

Генерал Шандрук поселився в м. Трентоні (США), де прожив решту 

свого життя. Незважаючи на немолодий вік, брав активну участь в 

українському громадському житті, займався новітньою історією України. У 

1969 poці в м. Нью-Йорку вийшла друком англійською мовою книжка його 

спогадів «Arms of Valor». 

Помер Павло Шандрук в еміграції в ранзі генерал-полковника 15 лютого 

1979 року та похований на православному цвинтарі Святого Андрія в 

м. Бавнд-Бруку (штат Нью-Джерсі). 

В історію українського війська він увійшов як видатна постать, людина 

високої моралі й патріотизму, а передусім — талановитий, відважний 

воєначальник, здібний організатор, вірний син свого народу, що високо ніс 

прапор українських визвольних змагань. 

Б. Стасів 

Література 

Шандрук, П. Сили доблесті : мемуари / П. Шандрук ; передм. Р. Смаль-

Стоцького ; пер. з англ. М. Бурмістенко. — К. : Вища школа, 1999. — 240 с. 

*** 

Пономарьов, В. М. Павло Шандрук (1889—1979) / В. М. Пономарьов // 

Пономарьов, В. М. Рік української історії : календар-довідник / 

В. М. Пономарьов. — Т., 2013. — С. 67. 
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Гамера, Н. Вкарбований у безсмертя / Н. Гамера // Голос 

Лановеччини. — 2009. — 6 берез. — С. 1 : фотогр. — (120-річчю від дня 

народження П. Шандрука присвячується). 

Кучма, В. Свята земля залізного генерала : [життя й діяльн. генерала 

П. Шандрука та іст. відомості про його батьківщину — с. Борсуки Ланов. р-

ну] / В. Кучма // Вільне життя. — 2010. — 18 верес. — С. 6 : портр. — (Рядок 

з біографії краю). 
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Ю. Макотерський // Чортківський вісник. — 2007. — 12 груд. — С. 6. — 
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Середницький, Я. Воєначальник, громадський діяч, публіцист / 

Я. Середницький // Літературний Тернопіль. — 2010. — № 1. — С. 122—

130. — (Історія: постаті). — Бібліогр. у кінці ст.: (14 назв). 

Середницький, Я. На світанку відродження національного війська / 

Я. Середницький // Діалог. — 2009. — 6 лют. — С. 3 ; 13 лют. — С. 3. — 

(Лицарі духу українського). 

Середницький, Я. Павло Шандрук — видатний воєнноначальник, 

громадський діяч і публіцист / Я. Середницький // Голос Лановеччини. — 

2009. — 6 лют. — С. 2 : фотогр. ; 13 лют. — С. 1 ; 20 лют. — С. 4 ; 27 лют. — 

С. 2 ; 6 берез. — С. 4. — (Історія і час). 

*** 

Новосядлий, Б. Символ нескореної нації : [відкр. у с. Борсуках Ланов. р-

ну мемор. дошки з нагоди 120-річчя військ. та громад.-політ. діяча 

П. Шандрука] / Б. Новосядлий, Г. Крайнєва // Свобода. — 2009. — 6 берез. — 

С. 2 : фотогр. — (Героями не народжуються). 

Ящук, О. На Лановеччині вшанували генерала Павла Шандрука : відкр. 

мемор. дошки відомому діячу УНР / О. Ящук // Рада. — 2009. — № 2. — 

С. 13—14 : фотогр. 

*** 

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2009 рік : 

бібліогр. покажч. Вип. 19 / уклад. М. Друневич. — Т. : Підручники і 

посібники, 2009. — 128 с. 

Про П. Шандрука: С. 26—28. 

4 БЕРЕЗНЯ 

80 років від дня народження  

Володимира Павловича Вихруща 
(4.03.1934—23.06.1999) — ученого-економіста,  

українського поета 

Народився 4 березня 1934 року в с. Августівці Козівського району. Тут 

виріс, звідси торував стежину до широкої дороги науки. І сюди завжди 

звертав свої думки та погляд, як міг, допомагав своїм односельцям. 

Пройшов Володимир Вихрущ нелегкий життєвий шлях. Закінчивши 

Конюхівську восьмирічку, навчався у Львівському фінансовому технікумі, 

згодом заочно — в Одеському кредитно-економічному інституті, аспірантурі. 

Захистив дисертацію й здобув учений ступінь кандидата, потім — доктора 

економічних наук. Став професором. 

І працювати йому довелося на різних ділянках: був газетярем і головою 

колгоспу, фінансистом, деканом Тернопільського фінансово-економічного 
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інституту. Немало років був головою обласної планової комісії, а згодом 

одночасно й заступником голови облвиконкому, завідувачем кафедри 

Тернопільської академії народного господарства. Заслужений економіст 

України, член-кореспондент Академії наук України Володимир Вихрущ — 

автор понад сотні наукових праць, багатьох монографій, навчальних 

посібників. 

Справою його життя була економіка. Але Бог дарував Володимирові 

Вихрущу ще один великий талант — творити поезії. Захоплення це в нього з 

дитинства. Здавалось би, економіка та лірика несумісні! Та вони в житті 

Володимира Павловича були поряд. 

Володимир Вихрущ — автор 20 поетичних збірок, які видрукувані в 

різних видавництвах України. Перша — «Барви сонця» вийшла в м. Києві в 

1972 році. 

І тематично, і географічно поезія його широка. Це вірші про матір і рідне 

село, про батькові руки й осінь над Дністром, штрихи до портретів 

Сковороди та Шевченка, Франка й Котляревського, Тичини та Я. Купали, 

Корольова й Ніни Матвієнко та інших наших славних українців. 

Лірика його пісенна, мелодійна. Тож не дивно, що не одну його поезію 

поклали на музику композитори Анатолій Кос-Анатольський, Володимир 

Верменич, Микола Колесса, Анатолій Горчинський, Василь Подуфалий. І 

звучать ці пісні по радіо й телебаченню у виконанні народних артистів 

України Ніни Матвієнко, Раїси Кириченко (у записах), Алли Кудлай, сестер 

Байко, у репертуарах відомих вокальних ансамблів. 

Так, Володимир Вихрущ залишив нам багату спадщину, до якої 

звертатимуться й наші діти, і наші внуки. В останній збірці поезій «Троянди 

на мечах» він писав:  

Міцні і волелюбні наші гени,  

Крислаті родоводи наших грон.  

Я впевнений, ви прийдете до мене,  

І квітами звеличите мій сон… 

І справді, поетичні твори В. Вихруща, пройняті великою любов’ю до 

рідної України та її людей, — яскрава сторінка в історії нашої національної 

літератури. 

Н. Вацлавська 

Література 

Вихрущ, В. П. Поезії / В. П. Вихрущ ; вступ. ст., післямова 
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Хамчука — «Бистрого» : [поезія] / В. Вихрущ // Свобода. — 2010. — 

15 жовт. — С. 3. — (Написано серцем). 

*** 
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В. Залізний // Тернопілля’98—99 : регіон. річник. — Т., 2002. — С. 333—334. 
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В. Вихруща в загальноосвіт. шк. № 17 м. Тернополя] / Л. Куленич // 

Свобода. — 2011. — 11 берез. — С. 3 : фотогр. 

Мороз, В. «Я впевнений — ви прийдете до мене…» : [вечір пам’яті 

поета, науковця, громад. діяча В. Вихруща, присвяч. виданню зб. «Поезії»] / 

В. Мороз // Тернопіль вечірній. — 2008. — 9—15 січ. — С. 2 : фотогр. — 
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Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2009 рік : 
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4 КВІТНЯ 

230 років від дня народження  

Зоріана Доленги-Ходаковського 
(4.04.1784—17(29).11.1825) — фольклориста, етнографа, археолога;  

200 років із часу перебування його на Шумщині (1814—1818) 

Зоріан Доленга-Ходаковський (Адам Чарноцький) — польський й 

український етнограф, фольклорист, археолог, член-кореспондент 

Варшавського товариства друзів наук, Петербурзького товариства любителів 

російської словесності, попередник «Української школи» в польській 

літературі. Народився 4 квітня 1784 року в с. Підгайній під м. Несвіжем (нині 

Мінська область Республіки Білорусь). 

У 1814 році після численних життєвих знегод і суворих випробувань 

Ходаковський переїхав на Волинь, де за сприяння Л. Кропинського проводив 

пошуки матеріалів із слов’янської давнини. 

Він багато працював у бібліотеці Вищої Волинської гімназії в 

м. Кременці в 1814—1818 роках та в приватній бібліотеці Т. Чацького в 

м. Порицьку, де вивчав праці слов’янських і зарубіжних учених із давньої 

історії. Нестачу фактів для своїх досліджень намагався поповнити збиранням 

археологічного, етнографічного та фольклорного матеріалу, для чого 

здійснював поїздки по селах Польщі, Південної Білорусі та Західної України, 

де бував «на селянських весіллях, в княжих будинках, келіях схизматиків і на 

дівочих вечорницях». 

У 1817 році Ходаковський відвідав Польщу. Поїздка виявилася 

маловтішною. 

Повернувшись 1 січня 1818 року в м. Сеняву, дослідник зміцнював 

зв’язки з діячами культури слов’янських народів на ґрунті спільних 

зацікавлень народною поезією. У м. Сеняві й околицях над Сяном 

З. Ходаковський продовжував збирати та вивчати місцеві фольклор і діалекти 

як українські, так і польські. Зокрема, він спостеріг, що «тут мова русинів 

більше змішана з польською, як це звичайно буває біля кордону. Одначе їх 
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(русинів — О. Ч.) пісні на волинському діалекті сповнені образів і давніх 

висловів. «Записую їх, — повідомляв З. Доленга-Ходаковський, — і тішуся 

надією, що, прийшовши в глиб червоної Русі, Львова та Галича, знайду їх ще 

більше». Він вважав, що волинський діалект є складовою частиною 

української мови й «Київ та Кременець, розташовані в тій же смузі Росії, 

повинні були б діяти спільно». 

На початку 1819 року З. Ходаковський «вибрався з Кременця із надією 

перетрусити Київ і зібрати українські пісні на іншій стороні Дніпра». У 

м. Києві він пробув близько трьох тижнів. Але й за цей короткий час зробив 

багато фольклорних та етнографічних записів.  

Під час проведення своїх розвідок Зоріан Доленга-Ходаковський записав 

понад 3000 українських народних пісень, у т. ч. понад 2000 — на 

Тернопільщині: у Кременці, Вишнівці, селах Лози, Шили та Мусорівці на 

Збаражчині, Онишківці на Шумщині. Серед них такі пісні: «А во Львові в 

кам’яниченьці», «А мій батенько соболь був», «А мій батеньку, будь на мене 

ласкав», «А мій милий вороболенику» та ін. 

Доля спадщини Зоріана Доленги-Ходаковського склалася так, що цей 

пісенний скарб не був надрукований. Ним цікавилися з метою публікації такі 

діячі культури, як Михайло Максимович, Осип Бодянський, Пантелеймон 

Куліш, Михайло Драгоманов, Володимир Науменко, Василь Доманицький, 

Володимир Гнатюк та ін. Проте в друкові з’явилася лише дуже незначна 

частина цих записів (у виданнях пісень М. Максимовича, П. Лукашевича, 

М. Драгоманова та В. Гнатюка). 

Напередодні Першої світової війни Володимир Гнатюк видав двотомник 

«Колядки і щедрівки» («Етнографічний збірник», Львів, 1914. т. XXXV, 

264 с.; XXXVI, 371 а), над упорядкуванням якого він працював майже 

п’ятнадцять років.  

У його основу покладено збірки з XIX ст.: Зоріана Доленги-

Ходаковського та Івана Вагилевича, з 30-х років — Осипа Бодянського, із 40-

х років — Марка Вовчка, Івана Ляторовського з 60-х років та десятки 

рукописних збірок кінця XIX і початку XX століття. 

Сюди наш земляк Володимир Гнятюк взяв деякі тексти з рукописної 

збірки Зоріана Доленги-Ходаковського «Слов’янські співи, зібрані під 

сільською стріхою», яка кимсь була переслана в м. Львів до Наукового 

товариства ім. Шевченка, ученим секретарем котрого він був. 

У передмові до першого тому «Колядки і щедрівки» учений подав 

короткий начерк історії їх збирання, публікації та вивчення. 

Готуючи до друку «Колядки і щедрівки», Володимир Гнатюк взяв тексти 

із збірників Зоріана Доленги-Ходаковського, Жеготи Паулі, навів паралелі з 

«Pokucia», «Wolyni», «Ludu» Оскара Кольберга. 

Основна маса записаних пісень Зоріаном Доленгою-Ходаковським 

збереглася в рукописах записувача та копіях із його автографів. Із 
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власноручних записів збирача відомі нині лише три збірники — два, писані 

латинкою, і один — російським правописом початку XIX ст. 

Найбільший рукописний збірник має 1019 пісень, які написані латинкою. 

Він зберігався в архіві Наукового товариства ім. Шевченка в м. Львові, 

пізніше — в особистому архіві його секретаря Володимира Гнатюка аж до 

1967 року в його швагра Івана Боднара — колишнього професора 

Тернопільської української гімназії, який передав його Велеснівському 

етнографічно-меморіальному музею Володимира Гнатюка, де він досі 

зберігається, а два інші — у фонді Осипа Бодянського Відділу рукописів 

Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Пісні в цих збірниках 

внесені без жодної системи, тільки деякі пронумеровані. 

Його використав доктор філологічних наук Олексій Дей при підготовці 

до видання збірки «Українські народні пісні в записах Зоріана Доленги-

Ходаковського (з Галичини, Волині, Поділля, Придніпрянщини і Полісся)» 

(К. : Наук. думка, 1974. — 781 с.). 

Зоріан Доленга-Ходаковський чи не першим із слов’янських учених із 

палицею в руках і торбиною за плечима пішки пройшов шляхами України, 

Білорусі, Польщі та Росії, записуючи пісні, казки, повір’я, загадки простого 

люду, його обряди, звичаї тощо. 

Українські народні пісні, записані Зоріаном Доленгою-Ходаковським у 

1814—1819 роках, — видатний набуток не тільки української, а й 

загальнослов’янської фольклористики. Це перша спроба систематичного 

записування пісенності українського народу в її жанровій різновидності й 

широких масштабах. 

Постать і спадщина Адама Чарноцького, що увійшов у історію 

слов’янської культури та науки під псевдонімом Зоріан Доленга-

Ходаковський, привертає увагу вчених слов’янських народів уже понад 

століття. 

О. Черемшинський 

Література 

Українські народні пісні в записах Зоріана Доленги-Ходаковського (з 

Галичини, Волині, Поділля, Придніпрянщини і Полісся) / упорядкув., 

текстологічна інтерпретація і коментарі О. І. Дея ; атрибуція автографів і 

копій та передм. Л. А. Малаш, О. І. Дея. — К. : Наук. думка, 1974. — 784 с. 

*** 

Дедю, О. Збирацька діяльність Зоріана Доленги-Ходаковського на 

Волині / О. Дедю // Наукові записки. Серія: Мистецтвознавство / Терноп. нац. 

пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Т., 2007. — № 1. — С. 101—105. — Бібліогр. у 

кінці ст. (8 назв). 

Дей, О. І. Піонер слов’янської фольклористики та його українські 

записи / О. І. Дей, Л. А. Малаш // Українські народні пісні в записах Зоріана 
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Доленги-Ходаковського (з Галичини, Волині, Поділля, Придніпрянщини і 

Полісся). — К., 1974. — С. 19—60. 

Кралюк, П. Місце «зустрічі…» : Волинь — у контексті укр.-пол. культ. 

співпраці : [про один з осередків укр.-пол. культ. співпраці — Кремен. 

колегіум (Волинську гімназію вищих наук)] / П. Кралюк // День. — 2012. — 

1—2 черв. — С. 21 : портр. 

Про З. Доленгу-Ходаковського. 

Малаш, Л. А. [Доля спадщини З. Доленги-Ходаковського] / Л. А. Малаш, 

О. І. Дей // Українські народні пісні в записах Зоріана Доленги-

Ходаковського (з Галичини, Волині, Поділля, Придніпрянщини і Полісся). — 

К., 1974. — С. 7—18. 

Черемшинський, О. Зоріан Доленга-Ходаковський і наш край / 

О. Черемшинський // Вісті Придністров’я. — 2009. — 24 квіт. — С. 5. — 

(Життя духовного основа). 

*** 

Баженов, Л. В. Доленга-Ходаковський Зоріан (псевд. — Адам 

Чарноцький; 4.04.174, с. Підгайне (Білорусь) — 17.11.1825) — польськ. і укр. 

фольклорист, етнограф і археолог / Л. В. Баженов // Баженов, Л. В. Поділля в 

працях дослідників і краєзнавців ХІХ—ХХ ст. : історіографія, 

біобібліографія, матеріали / Л. В. Баженов. — Кам’янець-Подільський, 

1993. — С. 199. 

Строцень, Л. Доленга-Ходаковський Зоріан (справж. — Чарноцький 

Адам; 04.04.1784, побл. с. Гайна, нині Лагой. р-ну Мін. обл., Білорусь — 

17(29).11.1825, с. Петровське, нині Твер. р-ну Твер. обл., РФ) — польський 

фольклорист, етнограф, археолог / Л. Строцень, Г. Чернихівський // 

Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. — Т., 2004. — Т. 1 : А — 

Й. — С. 517. 

10 КВІТНЯ 

75 років від дня народження  

Валентина Олексійовича Корнієнка 
(10.04.1939—22.02.2011) — перекладача, літературознавця, есеїста 

Народився 10 квітня 1939 року в с. Красилівці Броварського району на 

Київщині в родині драматурга Олекси Корнієнка. Після війни переїхав із 

батьками до м. Тернополя, де в 1956 році закінчив середню школу, у 

1961 році — філологічний факультет Київського національного університету 

ім. Т. Шевченка. Деякий час учителював у м. Тернополі. 

З 1965 року — у м. Києві: редактор видавництв «Дніпро», «Молодь», 

журналів «Україна», «Всесвіт», «Кур’єр ЮНЕСКО». 

У цей, майже сорокарічний, період роботи в київських друкованих 

органах найбільше сил віддав художньому перекладові світової літератури. 
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Він переклав твори письменників Шотландії, Італії, Канади, Польщі, 

Словаччини, США, Чехії. Автор низки есеїв, літературознавчих портретів 

зарубіжних та українських письменників, зокрема Марка Твена, Джозефа 

Конрада, Льюїса Керрола, Джованні Бокаччо, Сергія Єсеніна, Федора 

Тютчева, Бориса Антоненка-Давидовича, Івана Дзюби, Миколи Лукаша, 

Григора Тютюнника, Ростислава Доценка, Анатоля Перепаді, Олекси 

Корнієнка. 

У співавторстві з А. Перепадею написав п’єси «Імпортний жених», 

«Гравітатор інженера Бесага», «Поставив на диявола». 

У 2001 році повернувся до м. Тернополя, де успішно продовжував 

літературну діяльність. Своєрідним підсумком стало видання вибраних 

творів під назвою «Осіння ластівка» (2010), куди увійшли оригінальні 

драматичні, прозові та літературознавчі праці. 

Член Національної спілки письменників України з 1989 року. 

Нагороджений медаллю НСПУ «Почесна відзнака» (2009), лауреат 

літературної премії ім. Б. Лепкого (2010). 

Валентин Корнієнко до останнього подиху не полишав творчої праці, 

плідно співпрацював із центральними й місцевими видавництвами, редагував 

і патронував твори молодих, наполегливо обстоював ідеали українства, 

національні цінності й традиції. 

Помер Валентин Олексійович Корнієнко 22 лютого 2011 року. 

Література 

Корнієнко, В. Осіння ластівка : вибране / В. Корнієнко. — Т. : Богдан, 

2010. — 400 с. 

*** 

Корнієнко, В. Поставив на диявола : трагедія / В. Корнієнко, 

А. Перепадя // Золота пектораль. — 2011. — № 1/2. — С. 97—114. 

Корнієнко, В. Ті, що йдуть на смерть, вітають тебе! : новела / 

В. Корнієнко // Золота пектораль. — 2009. — № 1/2. — С. 23—26. — (Проза). 

Корнієнко, В. Україна воскресла : вертеп на три акти, дев’ять яв / 

В. Корнієнко // Літературний Тернопіль. — 2009. — № 2. — С. 35—47. 

*** 

Корнієнко, В. Із небесами в душі : [творч. портрет укр. письменника, 

перекладача А. Перепаді] / В. Корнієнко // Тернопіль. — 2008. — № 2. — 

С. 89—95. — (Постаті). 

Корнієнко, В. Народжений драматургом : [про О. Корнієнка — 

драматурга, письменника] / В. Корнієнко // Золота пектораль. — 2009. — 

№ 3/4. — С. 132—133. 

Корнієнко, В. Обожнювання здалеку : [про М. Лукаша] / В. Корнієнко // 

Наш Лукаш : у 2 кн. / упоряд. Л. Череватенко. — К. : Києво-Могил. акад., 

2009. — Кн. 1. — С. 439—442. 



 

 59 

Корнієнко, В. Тернова ружа на могилу побратима : [про укр. 

мистецтвознавця В. Іванишина] / В. Корнієнко // Літературна Україна. — 

2009. — 17 груд. — С. 7. — (Пам’ять). 

Корнієнко, В. Три начерки про Анатолія Перепадю / В. Корнієнко // 

Кур’єр Кривбасу. — 2010. — № 1/2. — С. 237—257. — (Витоки). 

*** 

Корнієнко, В. Одкровення часу : [про нову поет. зб. «Тиха тривога» 

В. Присяжного] / В. Корнієнко // Вільне життя. — 2008. — 2 лют. — С. 8. — 

(Враження). 

*** 

Марчук, М. Перекладач «Аліси в країні чудес» мешкає в Тернополі : 

завдяки В. Корнієнку світ побачили «Супер Аліса» і «Пригоди Аліси у 

дивокраї» українською мовою : [за матеріалами розмови з письменником-

перекладачем] / М. Марчук // Вільне життя. — 2010. — 28 трав. — С. 8 : 

портр. — (Знайомтесь!). 

Посвіття споріднених душ : [про В. Корнієнка] // Золота пектораль. — 

2011. — № 1/2. — С. 97. 

*** 

Коропецька, У. Вічна пристрасть — рідний край… / У. Коропецька, 

Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2010. — № 2. — С. 105 : 

фотогр. — (Літературна критика). — Рец. на кн.: Корнієнко, В. Осіння 

ластівка / В. Корнієнко. — Т. : Богдан, 2010. — 400 с. 

*** 

Діячам культури — премії! Ще б червону доріжку… : [вручення обл. 

премії в галузі культури за підсумками 2009 р.] // Нова Тернопільська 

газета. — 2010. — 16—22 черв. — С. 7. 

В. Корнієнку. 

Третяченко, О. Митцям — достойну шану : [нагородження лауреатів обл. 

премії в галузі культури за підсумками 2009 р.] / О. Третяченко // Вільне 

життя. — 2010. — 16 черв. — С. 6. — (Закріплена традиція). 

В. Корнієнку. 

*** 

Гевко, Я. Слово про друга : до річниці відходу в потойбіччя Валентина 

Корнієнка / Я. Гевко // Вільне життя плюс. — 2012. — 2 берез. — С. 6 : 

фотогр. — (Пам’ять). 

Валентин Корнієнко : [некролог] // Літературна Україна. — 2011. — 

3 берез. — С. 13 : портр. — (Слово прощання). 

Валентин Олексійович Корнієнко : [на помин душі] // Вільне життя 

плюс. — 2011. — 25 лют. — С. 2 : портр. 

*** 

Кумпан, О. Тернопільці пам’ятають : [про відкр. на буд., що на 
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В. Семеняк-Штангей // Вільне життя плюс. — 2012. — 5 жовт. — С. 2. 

15 КВІТНЯ 

70 років із часу звільнення м. Тернополя  

від фашистських загарбників 
(15.04.1944) 

Весна була ранньою. Довкола — жахливе бездоріжжя. 

Навіть могутні танки, самохідні артилерійські установки були 

безсилими, буксували. Виручали коні, яких пощастило відбити у ворога. 

Артилерію переобладнали на кінну тягу. Офіцери осідлали стройових коней. 

Ось так і йшли вперед. 

На другий день наступу, 5 березня, танкісти раптовим штурмом 

оволоділи м. Збаражем. Саме тут червоноармійці вперше зазнали шаленого 

опору підрозділів «фольксштурму» та «кіндеркоманд». 

Долаючи жахливе весняне бездоріжжя, війська 15-го стрілецького 

корпусу, у взаємодії з танкістами, уже 9 березня атакували тернопільський 

гарнізон гітлерівців. Спалахнули жорстокі бої на півночі та північному сході 

міста. Але тоді розвинути бойовий успіх не поталанило. Чому? Сил було 

замало, а ворог люто контратакував. Та й допустили ряд тактичних помилок 

із вини командирів. Тим часом німці зуміли швидко зосередити в 

м. Тернополі великі сили та багато зброї. Незабаром до них приєдналися ще 

два штрафні батальйони, особливий охоронний батальйон, артдивізіон, 

спеціальні підрозділи танкової дивізії. 

Затяжні цілодобові бої розпочалися в районі цегельного заводу. Уявіть 

собі гребінь пагорбів, на яких засіли фашисти. А перед ними — широка, з 

усіх боків відкрита долина. От по ній і змусили наступати радянських 

солдатів, щоб прорватися в місто. Сотнями гинули вони під кулеметним 

вогнем. 

24 березня червона армія завершила оточення кількатисячного 

тернопільського гарнізону гітлерівців. Але вже на другий день фашисти з 

боку с. Озерної Зборівського району кинулися в контратаку, намагаючись 

будь-якою ціною прорватися в м. Тернопіль, щоб визволити оточений 

гарнізон. Не вийшло! 

31 березня, о 15 годині, три стрілецькі дивізії при підтримці танкістів 

пішли у вирішальний наступ на німців. Бій був неймовірно тяжким. І все ж 

було прорвано зовнішній оборонний рубіж гітлерівців. До вечора зав’язався 

бій на північно-східній околиці міста. 
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Наступного дня почався остаточний штурм м. Тернополя. По всій лінії 

фронту, яка проходила через місто, відстань між червоноармійцями та 

німцями ніде не перевищувала п’ятдесяти метрів. А бувало, що вона 

вимірювалася товщиною цегляної стіни або перекриттями між поверхами. 

В умовах нещадних вуличних боїв військовими підрозділами стали не 

батальйони й навіть не роти, а штурмові групи. У кожній було по 15—20 

бійців. Групу посилювали кількома гарматами. Їхні розрахунки прямою 

наводкою били по ворожих кулеметних гніздах, вікнах, відкриваючи шлях 

штурмуючим. Запеклі вуличні бої тривали майже півмісяця. 

12 квітня. Після могутньої артилерійської підготовки й 

бомбоштурмового удару почався та успішно завершився штурм центральної 

частини міста. Ще два дні вуличних боїв — і фашистів було знищено. 

Правда, не всіх. 2400 з них здалися в полон... Усе місто лежало в руїнах і 

згарищах. Їдкий дим кружляв вулицями.  

15 квітня 1944 року м. Тернопіль було звільнено від німецьких військ. 

І. Якушкін 
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15 ТРАВНЯ 

160 років від дня народження Івана Горбачевського 
(15.05.1854—24.05.1942) — біохіміка, гігієніста, епідеміолога, 

громадсько-політичного та освітнього діяча 

Народився 15 травня 1854 року в с. Зарубинцях, нині Збаразького району, 

у родині священика. Навчався в Тернопільській гімназії, де входив до гуртка 

«Громада». У 1872 році закінчив її та вступив на медичний факультет 

Віденського університету. Ще студентом розпочав наукові дослідження з 

медичної хімії й у 1874 році опублікував свою першу наукову працю «Про 

вестибулярні нерви». З 1875 pоку — демонстратор, згодом — асистент 

кафедри медичної хімії в Інституті професора Людвіга при Віденському 

університеті. Під час навчання займався й громадською працею: у 1875—

1877 pоках двічі був головою студентського товариства «Січ».  

У 1877 році І. Горбачевський із відзнакою закінчив університет і почав 

займатися науковими дослідженнями в Хімічному, а згодом у Фізичному 

інститутах м. Відня. У 1882 році він зробив велике наукове відкриття — 

уперше у світі синтезував сечову кислоту, а в подальших дослідженнях 

встановив джерела й шляхи її утворення в людському й тваринному 

організмах. У 1883 році на запрошення ректорату Празького німецького 

Карло-Фердинандового університету очолив кафедру фармакології, де 

продовжив досліди, розпочаті в м. Відні. У 1885 році йому вдалося одержати 

метилсечову кислоту з метилгідантоїну та карбаміду (або біурету). У 

1886 році він запропонував новий метод синтезу креатину, а в 1889—1891 

роках відкрив фермент ксантиноксидазу. І. Горбачевський одним із перших 

відзначив, що амінокислоти є складовою частиною білків. 

У Празькому університеті І. Горбачевський працював надзвичайним, 

звичайним професором медичної хімії, багаторазово обирався деканом 

медичного факультету, а в 1902—1903 pоках — ректором університету. Він 

став також засновником і першим директором Інституту медичної хімії при 

університеті, який працює й дотепер. Багато уваги надавав роботі над 

університетськими підручниками з медичної хімії, у 1904—1908 pоках видав 

такий підручник чеською мовою в 4 томах. У 1898 році його наукова 

діяльність відзначилася найвищою нагородою Австро-Угорщини — орденом 

Залізної Корони. Його призначили головою Ради здоров’я в Чехії, а з 

1906 pоку — головою найвищої Ради здоров’я Австро-Угорської монархії. 

Він став членом Палати Панів Віденського сейму, радником цісарського 

двору та членом Королівського чеського наукового товариства (згодом — 

Чеської академії наук). 

Під час Першої світової війни І. Горбачевський займався влаштуванням 

українців у м. Празі. У 1917 році увійшов до австрійського уряду й створив 
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перше у світовій практиці міністерство народного здоров’я та був 

призначений його міністром. Тут став одним з організаторів Українських 

університетських курсів, які згодом були реорганізовані в Український 

вільний університет. Офіційне відкриття його відбулося 17 січня 1921 року в 

м. Відні, а в жовтні університет переведено до м. Праги. І. Горбачевський 

багаторазово обирався ректором цього університету, а також почесним 

доктором права та почесним професором. Завідував кафедрами хімії в УВУ 

та Українському вищому педагогічному інституті ім. Драгоманова, був також 

професором Українського технічно-господарського інституту, Української 

господарської академії в м. Подєбрадах, головою номенклатурної хімічної 

комісії при цій академії. Працю, присвячену питанню української хімічної 

термінології, учений опублікував в «Українському медичному віснику» 

1923 року. Підготував також два томи підручника органічної й неорганічної 

хімії українською мовою, з яких перший том — «Органічна хімія» 

опубліковано в м. Празі в 1924 pоці, а другий залишився в рукопису. 

Наукова діяльність І. Горбачевського була надзвичайно різноманітною. 

Крім описаних наукових відкриттів, він працював як біохімік-гігієніст, 

епідеміолог, зробив свій внесок у питання судової медицини, токсикології. 

Загалом є автором понад 60-ти наукових праць переважно 

експериментального характеру з ділянки біологічної хімії, понад 100 

наукових розробок у галузі санітарії, які характеризуються новим підходом 

до розв’язання різних медичних проблем і багато з яких було впроваджено в 

Австро-Угорщині. Опублікував оригінальні методи визначення пуринових 

основ, азоту, розробив методику визначення білків, досліджував пелагру та 

багато інших проблем. 

А ще важливою працею вважав І. Горбачевський участь у роботі 

Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Ще з 1899 року був дійсним його 

членом, згодом — почесним членом математично-природничо-лікарської 

секції, у 1911—1918 pоках — її головою. Займався організацією лікарської 

комісії НТШ. У 1900 році очолював делегацію на Всесвітньому лікарському 

конгресі в м. Парижі, де його обрали віце-президентом та президентом 

хімічної секції. З 1910 pоку — почесний президент Українського лікарського 

товариства, був також організатором першого (1926) і другого (1932) 

українських наукових з’їздів у м. Празі. У 1925 році вчений був обраний 

академіком Всеукраїнської Академії наук і запрошений викладати хімію в 

Харківському університеті, але через похилий вік відмовився. 

І. Горбачевський завжди був у центрі українського громадського життя. 

У 1924 році як ректор Українського вільного університету за участю 

професорів він організував у м. Празі Музей визвольної боротьби України. 

На пожертвування української громадськості в 1938 році було куплено 

триповерховий будинок під музей, де розміщено величезну колекцію 
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експонатів з української історії. У 1945 році її вивезли з м. Праги радянські 

спецслужби. 

Помер І. Горбачевський 24 травня 1942 року, похований на малому 

цвинтарі Святого Матея у Шарці під м. Прагою. Ім’я його носять 

Тернопільський державний медичний університет і школа в рідному селі. 

Шанує його й чеський народ. «І. Горбачевський виховав висококласних 

учителів лікарської хімії, тисячі чеських лікарів..., при тому був зразком 

патріота, вірив своєму народові й своїй Батьківщині», — так писав у своїх 

спогадах чеський професор Кацел. 

(Із книги «Визначні постаті Тернопілля») 
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21 ТРАВНЯ 

125 років від дня народження Мирона Зарицького  
(21.05.1889—19.08.1961) — ученого-математика,  

доктора філософії, педагога 

«Поезія не ріжниться від математики вищим летом уяви, а математик 

ріжниться від поета лиш тим, що все і всюди розумує...» Ці слова належать 

одному з найвидатніших українських математиків, дійсному членові 

Наукового товариства ім. Шевченка з 1927 року Миронові Онуфрійовичу 

Зарицькому. Народився він 21 травня 1889 року в с. Могильниці 

Теребовлянського повіту (на той час) у родині сільського священика. 

Змалечку хворів, але розумово розвивався дуже інтенсивно. 

Коли батьки переїхали до с. Нового Села (нині Підволочиський район), 

малий Мирон пішов у початкову школу в с. Кривому, де мешкав його дідусь 

Антін Слоневський. 
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У 1899 pоці M. Зарицький вступив до Бережанської гімназії, потім 

перевівся до Тернопільської української, звідки за конфлікт з учителями, від 

яких у математиці тямив дещо більше, аніж вони, був відрахований і мусив 

до 7-го класу йти вже до класичної гімназії в м. Перемишлі, де зацікавився 

грецькою філософією та яку закінчив із відзнакою. Потім вступив до 

Віденського, а після першого курсу перевівся до Львівського університету, у 

якому викладали такі тогочасні світила науки як Юзеф Пузина та 

Вацлав серпінський. Під впливом останнього Зарицький захопився теорією 

множин і теорією функцій дійсної змінної. 

Після закінчення університету (1912) М. Зарицький, маючи звання 

вчителя середніх шкіл, читав математику в гімназіях Белза та Збаража, 

Коломиї й Тернополя. 

У 1925 році переїхав до м. Львова. Тут викладав спочатку в польській, а 

згодом у державній українській гімназії та гімназії сестер василіанок і 

посилено займався науковою роботою. У 1926 році опублікував свою першу 

працю «Метод запровадження доброго впорядкування у теорії множин». 

25 жовтня 1930 року Львівський університет присудив своєму випускникові 

вчений ступінь доктора філософії. 

Входив він до польського математичного товариства, був членом і 

німецького товариства математиків. Був делегатом від НТШ першого 

математичного з’їзду Радянського Союзу в м. Харкові. 

Після возз’єднання Західної України з УРСР Мирон Зарицький як уже 

відомий учений працював у Львівському університеті ім. І. Франка. Був 

продеканом, деканом фізматфакультету, керував кафедрою теорії 

ймовірностей, а пізніше вищої математики. 

21 квітня 1945 року йому було присвоєно радянське звання професора, а 

в липні 1946 року — учений ступінь кандидата фізико-математичних наук. 

У колі його наукових зацікавлень, крім уже згаданої теорії множин, були 

алгебра, логіка, історія математики, математична статистика, астрономія й 

культура в широкому розумінні слова. 

Він написав десятки (деякі залишилися в рукописах) монографічних 

досліджень, виступав на конференціях і курсах, був поважним автором таких 

газет, як «Діло», «Вільна Україна», «Радянська Україна», «Czerwony 

sztandar» та інших часописів. Володів вільно польською, німецькою й 

російською мовами. Математичні статті писав англійською, французькою, 

італійською та іспанською. 

Найвищим його ідеалом у житті та науці були Україна, Правда, Краса, 

Розум і Совість. Помер М. Зарицький після важкої недуги, 

напівпаралізований у м. Львові 19 серпня 1961 року. Похований на Личакові.  

М. Ониськів 
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23 ТРАВНЯ 

60 років від дня народження  

Олега Петровича Крижовачука 
(23.05.1954) — господарника, громадського діяча, Героя України 

Народився 23 травня 1954 року в с. Карначівці Лановецького району. У 

1976 році закінчив фізико-математичний факультет Тернопільського 

педагогічного інституту. 

Працював учителем, організатором позакласної та позашкільної виховної 

роботи середньої школи, у 1980 році став директором міжшкільної 

навчально-виробничої майстерні в с. Новому Селі Підволочиського району. 

У 1981—1986 роках перебував на громадській роботі. З 1986 року був 

головою колгоспу, з 1993 року — головою колективного 

сільгосппідприємства, а в 1998 році очолив ТОВ «Україна» у с. Скориках 

Підволочиського району. 

ТОВ «Україна» — найбільший виробник сільськогосподарської 

продукції в районі та області — диплом всеукраїнського імідж-центру й 

Міністерства аграрної політики в номінації «Агропромисловий комплекс — 

2005» та переможець Всеукраїнського конкурсу «Жнива — 2006» у номінації 

«Краще колективне господарство». 

Товариство орендує та ефективно обробляє понад 11 тисяч га в 23 селах, 

що складає п’яту частину сільськогосподарських угідь району. ТОВ 

«Україна» з року в рік нарощує продуктивність і валове виробництво. 

Порівняно з 1998 роком виробництво зерна зросло з 3,6 тисяч т до 26 тисяч т 

у 2006 році, цукрових буряків — з 13 тисяч т до 107 тисяч т, урожайність 

зернових — з 35,6 ц/га до 68,3 ц/га, цукрових буряків — з 320 ц/га до 560 

ц/га. Молока вироблено в 3,4 раза більше при зрослій продуктивності 

молочного стада до 6,5 тисяч кг молока на рік від корови. 

Виробництво розширюється за рахунок власних інвестицій. Основні 

види продукції — пшениця, ячмінь, ріпак, горох, цукрові буряки. Товариство 

має статус елітгоспу. Проводяться міжрайонні й міжобласні навчальні та 

показові семінари із застосування інтенсивних технологій та їх технічного 

забезпечення. 

Тваринницька галузь спеціалізується з виробництва та реалізації молока. 

У 2002 році створено перший на Тернопіллі племзавод з виведення 

української чорно-рябої породи корів. Племінне молочне стадо створено на 

основі власного генофонду шляхом відбору та селекції. Ця робота тривала 12 

років.  

За кошти господарства проведено газифікацію в кількох селах, що 

належать до товариства «Україна», реконструйовано та відновлено 

богослужіння в церкві с. Скориків. Товариство забезпечує продуктами 

школи, допомагає в газифікації шкіл та медичних закладів. 
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Про авторитет О. П. Крижовачука свідчить те, що після реорганізації 

господарства працівники одностайно підтримали його кандидатуру на посаду 

директора новоствореного товариства. Був депутатом п’ятьох скликань 

Підволочиської районної ради та вже друге скликання — депутат 

Тернопільської обласної ради. 

Указом Президента України Віктора Ющенко № 765/2007 від 23 серпня 

2007 року за визначні особисті заслуги перед Українською державою в 

розвитку агропромислового виробництва, упровадження прогресивних 

технологій та передових форм господарювання, багаторічну самовіддану 

працю директору товариства «Україна» Підволочиського району 

Тернопільської області Олегові Петровичу Крижовачуку присвоєно звання 

Герой України з врученням ордена Держави. 

Заслужений працівник сільського господарства України (18.11.1993, за 

значний особистий внесок у збільшення виробництва сільськогосподарської 

продукції, поповнення державних продовольчих ресурсів). Нагороджений 

орденом «За заслуги» III ступеня (19.11.1999, за вагомий особистий внесок у 

розвиток агропромислового виробництва, багаторічну сумлінну працю), 

ювілейною медаллю «20 років незалежності України» (19.08.2011, за значний 

особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний та культурно-

освітній розвиток Української держави, вагомі трудові здобутки та 

багаторічну сумлінну працю). Диплом Всеукраїнського конкурсу «Успішний 

керівник» (2005). 

Література 

Крижовачук, О. Олег Крижовачук: «На українських чорноземах можна 

творити дива» : бесіда з Героєм України, дир. ТОВ «Україна» Олегом 

Крижовачуком / провів Я. Яремин // Місто. — 2009. — 25 лют. — С. 5 : 

фотогр. 

Крижовачук, О. Олег Крижовачук: «Патріотизм потрібно плекати» : 

[бесіда з директором ТОВ «Україна»] / провела Н. Федорців // Місто. — 

2010. — 28 квіт. — С. 7 : фотогр. — (Відомі люди). 

Крижовачук, О. П. О. П. Крижовачук: «Сьогодні нам треба робити те, що 

інші будуть робити через п’ять років» : [бесіда з ген. директором ТОВ 

«Україна»] / провела Л. Сівкова // Гомін волі. — 2012. — 6 лип. — С. 1, 4—

5 : фотогр. 

*** 

Іващук, М. Олег Крижовачук: «Галина — то найбільша удача у моєму 

житті…» / М. Іващук // Свобода. — 2007. — 19 верес. — С. 1, 5 : фотогр. — 

(Портрет Героя України). 

Садовська, Г. Олег Крижовачук: «Тринадцять — число щасливе» / 

Г. Садовська // Вільне життя. — 2007. — 12 верес. — С. 2 : фотогр. — 

(Знайомтесь: Герой України). 
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Сівкова, Л. О. П. Крижовачук: «Рік був напруженим, але успішним» / 

Л. Сівкова // Гомін волі. — 2011. — 18 листоп. — С. 3 : фотогр. — 

(Товариство «Україна»: програма розвитку в дії). 

*** 

Атаманчук, М. Аграрна імперія Героя України : [про с.-г. т-во «Україна» 

та його дир. О. Крижовачука] / М. Атаманчук // Гомін волі. — 2008. — 

14 листоп. — С. 2 : фотогр. 

Гісь, С. Підволочиський район має свого Героя України / С. Гісь // Нова 

Тернопільська газета. — 2007. — 5—11 верес. — С. 3 : фотогр. 

Левицька, Л. Якби в усій Україні так, як в «Україні» / Л. Левицька // 

Голос України. — 2009. — 23 трав. — С. 21 : фотогр. 

Сиривко, Я. До Бразилії — за досвідом, а до Києва — за нагородами : 

[здобутки ТОВ «Україна» та його кер. О. П. Крижовачука] / Я. Сиривко // 

Гомін волі. — 2006. — 1 січ. — С. 2 : портр. 

Сиривко, Я. За примноження добра на Землі : Орден Святого Миколи 

Чудотворця вручено дир. ТОВ «Україна» О. П. Крижовачуку / Я. Сиривко // 

Гомін волі. — 2006. — 18 берез. — С. 1 : портр. 

*** 

Дацко, О. Крижовачук Олег Петрович (23.05.1954, с. Карначівка, нині 

Лановец. р-ну) — господарник, громадський діяч / О. Дацко, І. Дем’янова // 

Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. — Т., 2005. — Т. 2 : К — 

О. — С. 240 : фотогр. 

24 ЧЕРВНЯ 

30 років із часу відкриття Бережанського музею книги 
(24.06.1984) 

Бережанський музей книги, створений у рамках Товариства книголюбів 

України як міжобласний науково-методичний центр пропаганди книги, 

відкрито 24 червня 1984 року. Статус музею отримав у 1994 році, коли 

перейшов у відомство Міністерства культури. 

Створювався Центр книги з ініціативи та коштом Республіканського 

правління (заступник голови правління кандидат історичних наук 

В. Д. Конашевич) і Тернопільського обласного правління Добровільного 

товариства книголюбів України (заступник голови І. В. Логуш) упродовж 

1982—1984 pоків. 

Відкриття центру відбулося за участю вчених, письменників Львівщини, 

Тернопілля — професорів В. Здоровеги, Р. Гром’яка; письменників 

Р. Лубківського, Л. Різника, В. Вихруща, Г. Петрука-Попика. Про це Україна 

дізналася з газетних публікацій у «Літературній Україні», «Радянській 

освіті», «Радянській Україні», «Правді України», журналах «Україна», «В 

мире книг». 
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Через чотири роки музей розширився на чотири кімнати. Нині його 

площа становить 480 кв. м. 

Увазі екскурсантів пропонуються експозиції: «Історія книгодрукування 

та стародруки», «Життя і творчість Маркіяна Шашкевича, колишнього 

гімназиста Бережанської гімназії», «Бережанський період в житті й творчості 

Андрія Чайковського», «Літературна Бережанщина ХІХ — початку XX ст.», 

«Сучасна літературна Бережанщина», «Меценатська діяльність д-ра Романа 

Смика», що став ініціатором повернення імені й творчості Богдана Лепкого, 

імені й жертовної самопосвяти патріарха Йосифа Сліпого, фундатором 

створення музею та музейних кімнат, пам’ятників і пам’ятних таблиць, 

видання творів Лепкого. 

Упродовж 1992—1995 років у музеї книги було розгорнуто Лепківську 

експозицію, яку в 1995 році реформовано в самостійний музей Богдана 

Лепкого. 

Упродовж двадцятилітньої історії при музеї працювали громадські 

об’єднання: народний університет «Книга», клуб любителів книги і цікавих 

зустрічей «Діалог» з двома секціями знавців «Що? Де? Коли?», клуб творчої 

молоді «Бригантина», клуб політичної думки «Альтернатива», клуб 

політичної інформації книги «Позиція», клуб філателістів, громадський 

ідеологічний клуб «Золотий перетин», літературний театр «Слово». 

Музей книги виступив ініціатором встановлення меморіальних таблиць у 

м. Бережанах М. Шашкевичу (1987), Б. Лепкому (1991), пам’ятників 

А. Чайковському (1996) та Б. Лепкому (1997), проведення в районі 

Всесоюзних Шевченківських свят «В сім’ї вольній, новій», традиційних 

Шевченківських вечорниць, регіональних Чайковських читань у містах 

Бережанах, Коломиї, Самборі, зустрічі з представниками видавництв 

«Каменяр», «Мистецтво», «Веселка», «Літопис», «Джура», ініціатором руху 

за передачу книг із власних книгозбірень бібліотекам шкіл-інтернатів, шкіл 

Середньої Азії в місцях, які постраждали від землетрусу, морякам 

Чорноморського флоту. 

Музей книги проводить науково-практичні та пізнавальні конференції, 

Шевченківські та Чайковські читання, презентації книг, літературні вечори, 

уроки, «Музичні вечори в старій Ратуші», «Березневі передзвони» (огляд 

творчості літераторів Бережанщини за рік). 

Загальний фонд музею становить 7000 предметів, з них 6800 — книги, у 

т. ч. рідкісні — 463, стародруки — 25. У його фондах є такі унікальні 

книжки: перше видання «Кобзаря» 1840 pоку, «Календарі «Червоної 

Калини», «Граматика язика малоруского в Галиції, сочиненная 

І. Вагилевичем» (м. Львів, 1845), «Граматика Рутенської (русинської) мови» 

Й. Левицького (м. Перемишль, 1834), «Поезії» Т. Шевченка (м. Львів, 1901), 

«Ілюстрований календар «Просвіта» на рік 1900-й» (м. Львів), «Акорди. 

Антольогія української лірики від смерти Шевченка. Уложив І. Франко, з 
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ілюстраціями Ю. Панькевича» (м. Львів, 1903), «Українська муза. Поетична 

антольогія» (м. Київ, 1908), прижиттєві видання творів А. Чайковського, 

Б. Лепкого, М. Яцкова, А. Крушельницького, Ф. Коковського, отця 

Л. Джулинського та багато інших. 

Уже понад десять років музей співпрацює з літературно-мистецьким 

часописом «Жайвір», займається видавничою діяльністю: у 1996 році видано 

історично-літературний збірник «Лисоня» (до 80-ліття боїв УСС), у 2000 

році — біографічний довідник «Літературна Бережанщина», бібліографічні 

покажчики «Бережани. Штрихи до бібліографії» (1999), «Шашкевичіана 

музею книги» (1998). 

Видання про музей: «Методичний центр пропаганди книги» (м. Київ, 

1985), літопис музею «Храм книги» (м. Бережани, 1994), «Вітражі. Храм 

книги — 2» (м. Тернопіль, 1999). Створено науково-популярний фільм «Храм 

книги» («Київнаукфільм», 1990). 

Протягом 1984—2002 pоків музей книги очолювала його організатор 

Надія Волинець, член Національної спілки журналістів України (1996), 

лауреат премії ім. братів Лепких (1996), почесний член Всеукраїнського 

товариства «Просвіта» (1998), заслужений працівник культури України 

(2001). 

Л. Зінчук 

Література 

Бережанський музей книги / упоряд. Л. Зінчук. — Т. : Джура, 2004. — 

10 с. 

Вітражі : Храм книги — 2 : Друге вид. з історії Музею книги / упоряд.-

ред. Н. Волинець. — Бережани ; Т. : Джура, 1999. — 244 с. 

Храм книги : 10 років музею книги м. Бережани, 1984—1994 : літопис 

Бережан. регіон. центру укр. книги / упоряд. Н. Волинець. — Бережани, 

1994. — 184 с. 

*** 

Будар, Т. «Колядниця — 2012» у Бережанах, або Різдвяні зустрічі в 

Старій ратуші : [літ.-мист. вечір у музеї книги] / Т. Будар // Свобода. — 

2012. — 20 січ. — С. 2 : фотогр. 

Будар, Т. На честь Маркіяна Шашкевича : [у Бережан. музеї книги 

відбулися дві важливі події — спецпогашення конвертів із нагоди 200-річчя 

від дня народж. М. Шашкевича та передача міськ. громаді пам’ят. дошки 

«100-ліття «Русалки Дністрової». Маркіянові Шашкевичеві»] / Т. Будар // 

Бережанське віче. — 2011. — 11 листоп. — С. 3 : фотогр. — (Дійство). 

Зінчук, Л. «Любов і пам’ять в серці обнялись» : [така назва вечора, який 

пройшов у Бережан. музеї книги та був присвяч. пам’яті педагога, бібліофіла 

та поета Ф. Кржечківського з нагоди 90-ліття від дня його народж.] / 

Л. Зінчук // Бережанське віче. — 2013. — 1 лют. — С. 4 : фотогр. — 

(Імпреза). 
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Зінчук, Л. «Овид» — життєпис українців Аргентини : [Бережан. музей 

книги поповнився підшивкою укр. часопису «Овид» за 1949—1955 рр.] / 

Л. Зінчук, В. Савчук // Бережанське віче. — 2008. — 21 листоп. — С. 4. 

Зінчук, Л. Чарівний світ митця : [у Бережан. музеї книги відбулася 

персональна вист. робіт худож. В. Павука] / Л. Зінчук // Бережанське віче. — 

2012. — 23 листоп. — С. 4 : фотогр. — (Творчість). 

*** 

Мазурак, Я. Ярослава Мазурак: «Кожне нове відкриття окрилює» : бесіда 

з діячем культури, краєзнавцем, наук. працівником Бережан. музею книги 

Я. Мазурак / провела Т. Будар // Бережанське віче. — 2009. — 1 трав. — С. 5 : 

фотогр. — (Неординарні постаті). 

*** 

Волинець, Н. Бережанський музей книги — культурно-освітній заклад у 

м. Бережани / Н. Волинець // Тернопільський енциклопедичний словник : у 

4 т. — Т., 2004. — Т. 1 : А — Й. — С. 108. 

*** 

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2009 рік : 

бібліогр. покажч. Вип. 19 / уклад. М. Друневич. — Т. : Підручники і 

посібники, 2009. — 128 с. 

Про Бережанський музей книги: С. 56—57. 

7 ЛИПНЯ 

230 років від дня народження  

Віллібальда Готліба Бессера 
(7.07.1784—23.10.1842) — ученого-ботаніка 

Ім’я видатного ботаніка, директора Кременецького ботанічного саду, 

систематика, дослідника флори Південно-Західної України, першого 

професора ботаніки Київського університету Святого Володимира 

Віллібальда Готліба Бессера нині майже забуто. Хоча за походженням цей 

учений був австрійцем, але все своє життя, науково-педагогічну діяльність 

присвятив Україні. Він був засновником одного з найстаріших на території 

України й найвідомішого в XIX ст. в Європі Кременецького ботанічного 

саду. 

Народився 7 липня 1784 року в австрійському місті Інсбруці, отримав 

там початкову освіту. У 1807 році закінчив Львівський університет й одержав 

звання доктора медицини. У 1809 році В. Г. Бессера запросили на посаду 

викладача ботаніки та зоології Кременецького ліцею. Практично все життя й 

науково-педагогічна діяльність ученого були пов’язані з цим ліцеєм і 

ботанічним садом при ньому. 

Одночасно працюючи директором ботанічного саду та викладачем у 

ліцеї, він проводив величезну роботу з вивчення флори України та організації 

Кременецького саду. Тут розпочинав інтродукційну діяльність, зокрема 
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працював над переселенням окремих видів рослин за межі їхнього 

місцезростання та їхнім пристосуванням до нових умов існування. Серед 

інтродукованих рослин він використовував чимало декоративних, які з часом 

розповсюдилися по всій території України. Це наперстянка пурпурова, 

держидерево, фігове дерево, ясен білоцвітий, тюльпанове дерево, гінкго 

дволопатеве та ін. 

У результаті діяльності В. Г. Бессера були науково обґрунтовані підходи 

до планування саду, призначення його окремих ділянок зазнали змін. Учений 

встановив широкі зв’язки з ботанічними садами інших держав, практикував 

обмін насінням та гербаріями з відомими ботаніками й великими 

ботанічними садами Європи, зокрема Краківським, Нікітським (1813), 

Паризьким, Геттінгенським, Віденським та ін. Уже наприкінці 1810 року в 

ботанічному саду при Кременецькому педагогічному ліцеї було 2406 видів 

рослин, а в 1823 році колекція саду налічувала 12 тис. видів. 

В. Г. Бессер зумів перетворити Кременецький ботанічний сад на наукову 

установу, широко відому в Росії та Європі в XIX ст. Співробітники вивчали 

флору тодішніх Подільської та Волинської губерній, а також територій 

Західної й Правобережної України. Велику колекцію рослин Кременецького 

саду вчений представив у своїй монографії «Spis róslin ozdobnych z najdujcych 

siċ w ogrodzie botanicznym Liceam Wolynskiego w Krzemieńcu» (1821), у якій 

було описано, зокрема, такі види рослин: гомфрена головчаста, монарда 

двійчаста, рудбекія пурпурова, люпин вузьколистий і жовтий, ялина 

срібляста, акація біла, галінсога дрібноквіткова, сухоребрик іріо (два останніх 

розселилися по Україні, ставши злісними бур’янами) та багато інших. 

В. Г. Бессер пропагував знання про різноманітність рослинного світу й 

способи розповсюдження його представників. Учений виконував титанічну й 

скрупульозну роботу, створюючи каталоги рослин та насіння саду. 

Починаючи з 1810 pоку, учений регулярно публікував дуже важливі й цікаві 

каталоги, де поряд із списками рослин наводився опис нових видів. Було 

видано 11 каталогів (1810—1830), у яких В. Г. Бессер описав понад 70 нових 

видів рослин. Зазначені в каталозі 1811 року деякі дерева та кущі (шовковиця 

паперова, клен сріблястий і ясенолистий, іудине дерево, горіх ведмежий, 

каштан кінський, айва звичайна, гінкго дволопатеве, оцтове дерево тощо) 

були вперше випробувані в Кременецькому ботанічному саду. Разом було 

випробувано понад 100 видів рослин. 

В. Г. Бессер описав дуже цікавий вид — шавлію кременецьку. Знайшов 

він цю рослину на околицях м. Кременця на півночі Тернопільщини. Чимало 

вчених-ботаніків намагалися знайти шавлію кременецьку, але їм не 

поталанило, і ця рідкісна рослина більше нікому не траплялася протягом 

понад 150 років. Учені вже вважали, що цей вид зовсім зник, але після 

кількох років ретельного пошуку в 1958 році вченому-досліднику 

Б. В. Завірюсі пощастило знайти шавлію кременецьку на околицях селища 
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Туліссі Кременецького району. У 1965 році він описав живокіст Бессера. Як 

показали дослідження, ця рослина поширена тільки на околицях 

м. Кременця. Вона росте по краях лісових галявин. 

У 1832 році закрився Кременецький педагогічний ліцей, ботанічний сад 

поступово почав занепадати. З цього часу колекції саду стали власністю 

Київського університету й базою для створення ботанічного саду при ньому. 

У 1835 році В. Г. Бессер став першим професором ботаніки в Київському 

університеті Святого Володимира (нині — Національний університет 

ім. Т. Г. Шевченка), завідувачем кафедри ботаніки. Він читав латиною лекції 

із систематики й фізіології рослин. В. Г. Бессер створив при кафедрі ботаніки 

бібліотеку, склав гербарій (52 000 аркушів), що є основою університетського 

гербарію. На жаль, значна кількість неопублікованих рукописів та гербаріїв 

після смерті В. Г. Бессера втрачена для науки: ніде та нікому було їх 

обробляти й зберігати для майбутніх дослідників. 

У 1838 році вчений пішов у відставку, а в 1841 році повернувся до 

м. Кременця, до землі, яку любив і плекав, яку прагнув зробити ще 

красивішою, збагачуючи її рослинний світ. 

23 жовтня 1842 року перестало битися серце невтомного дослідника 

флори України. 

На честь ученого було названо цілу низку рослин: аконіт 

Бессерів, жовтозілля Бессера, арум Бессерів, морківник Бессерів, вівсянець 

Бессера, живокіст Бессера. 

О. Кокіна 
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27 ЛИПНЯ 

120 років від дня народження Ольги Ситник-Сліпої 
(27.07.1894—6.10.1976) — педагога, перекладачки, громадської діячки 

Народилася 27 липня 1894 року в мальовничому селищі Струсові на 

Теребовлянщині. Була десятою дитиною в родині ткача Йосифа Ситника. 

Закінчила початкову школу з польською мовою навчання в рідному селі й 

таку ж семирічку в м. Тернополі. Після цього були вчительські курси в 

м. Львові. У 1916 році Ольга почала працювати в школі с. Конюшок, біля 

м. Рогатина. Завдяки старанням брата Юліана (учитель-просвітянин, 

диригент) вона вивчила англійську мову та переклала 4 книги: «Джейн Ейр» 

Шарлотти Бронте, «Алясканець» Дж. Кервуда, «Рябий» та «Дівчина з 

Лимберлосту» Джейн Стреттон-Портер. 

У 1916 році Ольга вийшла заміж за січового стрільця-медика, жителя 

сусіднього села Заздрість Родіона Сліпого, учасника визвольних змагань 

1918—1920 років. Матері двох малих дочок у тривалу відсутність чоловіка 
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бувало нелегко, час був непевний, післявоєнна матеріальна скрута 

знесилювала — вона захворіла туберкульозом. Ні вчителювати, ані 

працювати фізично вже не могла: отже інтенсивно займалася перекладами з 

англійської, вела етнографічні записи. Друга світова війна перекреслила всі 

плани. Чоловік, мобілізований як лікар в дивізію «Галичина», помер у таборі 

для переміщених осіб у місцевості Міттенвальд. Дочка Ольга відбувала 

покарання в совітських таборах. Перекладачка залишилась під опікою доньки 

Орисі. Померла в жовтні 1976 року в смт Мельниці-Подільській, де й 

похована. 

Залишила нам у спадок, окрім перекладних праць, власні спогади про 

пережите. Ось один із уривків, що, може, найповніше характеризує цю 

світлу, прекрасну людину: «Я прожила життя... Зачудованими, іноді повними 

ізахоплення очима я розглядала світ. Мені казали: «Ці всі квітки — твої, це 

сонячне проміння — твоє. І твоє голубе небо, зелень лісу і трав, чиста погожа 

водиця, річка з греблею — це все для тебе і твоє!» — в одному чудовому 

закутку землі, де я це все вперше побачила, воно і досі моє. Воно не зрадило 

мене — воно вітає мене кожний раз, коли я вертаюсь до нього. Небо і земля, 

сонце і річка, гребля і хатки... я їх захопленими очима вітаю!» 

І. Дем’янова 
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2 СЕРПНЯ 

100 років із часу створення  

Легіону Українських січових стрільців 
(2.08.1914) 

2 серпня 1914 pоку, на другий день Першої світової війни, лідери 

Національно-демократичної, Соціал-демократичної та Радикальної партій 

утворили в м. Львові Головну Українську Раду на чолі з Костем Левицьким. 

4 серпня вона ухвалила рішення про формування у складі австрійського 

війська добровольчої частини «Легіон Українських січових стрільців». А 

6 серпня Рада у своєму Маніфесті повідомила про створення Української 

Бойової Управи на чолі з Кирилом Трильовським тa оголосила запис 

добровольців. 

До Легіону записалося 28 000 добровольців, більшість яких були 

членами українських добровільних пожежно-спортивних і військових 

товариств «Січ», «Сокіл», «Пласт» і «Січові стрільці» — переважно вчорашні 

гімназисти й студенти. Проте австрійське командування погодилося на 

формування української частини чисельністю тільки 2000 осіб, а замість 

потрібних для Легіону 100 українських старшин відкликало з австрійської 

армії 16. Для січових стрільців були виділені 1000 важких однозарядних 

рушниць системи Верндля, ще 1888 року знятих з озброєння австрійської 

армії. 

3 вересня січові стрільці склали в м. Стрию присягу, після чого Легіон 

був переведений на доукомплектування до сіл Страбичева та Горонди 

неподалік м. Мукачевого на Закарпатті. 27 вересня біля карпатського 

містечка Турки січові стрільці вперше вступили в бій із кубанськими 

козачими підрозділами російської армії. Серед найбільш запеклих боїв за 

участю січових стрільців — бої на Маківці в Карпатах 1—2 травня 1915 pоку, 

між Серетом і Стрипою на Поділлі у вересні 1915 pоку, на Лисоні в листопаді 

1915 року та влітку 1916 року. 

До складу Легіону УСС входила запасна частина — Кіш («Кадра»), який 

провадив набір і вишкіл новобранців. При Коші діяли бібліотека, хор, 

оркестр і Пресова Кватира, що видавала альманах «Червона калина», часопис 
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«Шляхи», сатиричні журнали «Самопал» та «Самоохотник», збірку 

«Співанки УСС» із піснями на слова Романа Купчинського та музику 

Михайла Гайворонського. У с. Пісочній на Львівщині працював Вишкіл УСС 

на чолі з Григорієм Коссаком, у якому проходили підготовку старшини та 

підстаршини Легіону. 

Зі стрільців, що під час боїв потрапили до російського полону, у м. Києві 

наприкінці 1917 року був сформований Галицько-Буковинський 

курінь січових стрільців. Корпус січових стрільців під командуванням 

полковника Євгена Коновальця був найбоєздатнішою частиною Армії 

Української Народної Республіки. У січні 1918 року стрільці захищали 

м. Київ від російських більшовиків, у листопаді були головною силою 

повстання проти гетьмана Павла Скоропадського, а впродовж 1919—1920 

років воювали проти червоної та Білої армій. 

Згідно з українсько-німецько-австрійською угодою від 13 лютого 

1918 pоку, Легіон УСС під командуванням полковника Вільгельма Ґабсбурга 

(Василя Вишиваного) визволяв від більшовиків Одещину, Херсонщину та 

Запоріжжя. У жовтні Легіон був переведений на Буковину. січові стрільці 

стали головною силою листопадового повстання в м. Львові, а після 

проголошення Західноукраїнської Народної Республіки склали ядро 

Української Галицької армії. 

«Взиваємо всіх, хто тільки здатний, молодих і старших, інтелігенцію, 

селян, міщан і робітників <...> ставати однодушно в лави 

Українських січових Стрільців»  

(Маніфест Головної Української Ради). 

В. Пономарьов 
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Т. : Принтер-інформ, 2007. — 152 с. 

Українські січові стрільці, 1914—1920 : [фотоальбом за ред. 

Б. Гнаткевича]. — Репринт. відтворення з вид.: Львів, 1935. — Л. : Слово, 

1991. — 160 с. 

Хома, В. Денисівські Українські січові стрільці / В. Хома. — Т. : [б. в.], 

2003. — 18 с. 

*** 
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Миць, О. До питання про воєнні дії січових Стрільців на Опіллі та їхні 

подальші випробування / О. Миць // Опілля як етноісторична цілісність : 

матеріали наук.-теорет. конф., м. Бережани. — Т., 2006. — С. 49—56. 

Пономарьов, В. М. Легіон Українських січових стрільців / 

В. М. Пономарьов // Пономарьов, В. М. Рік української історії : календар-

довідник / В. М. Пономарьов. — Т., 2013. — С. 243. 

*** 

Дашкевич, Я. Вільгельм Габсбург (Василь Вишиваний). Вільгельм 

Габсбург і Українські січові стрільці / Я. Дашкевич // Постаті : нариси про 

діячів історії, політики, культури / Я. Дашкевич. — 2-ге вид., випр. й 

доповн. — Л., 2007. — С. 509—524. 

Дрозд, В. січовий стрілець із Нагорян : [О. Онуляк — молодший офіцер 

УГА] / В. Дрозд // Колос. — 2010. — 7 трав. — С. 5. — (На скрижалях 

історії). 

Уніят, В. Б. Никифор Гірняк. Життєвий шлях Отамана / В. Б. Уніят. — 

Т. : Астон, 2010. — 231 с. — Бібліогр.: с. 182—196. 

Чіпак, І. Історія січового стрільця : [доля М. Мігоцького, уродженця 

с. Ішкова Козів. р-ну] / І. Чіпак // Місто. — 2008. — 9 лип. — С. 14 : фотогр. 

*** 

Будар, Т. Герої заслуговують шани : [про відкриття пам’ятника січовим 

стрільцям на міськ. кладовищі] / Т. Будар // Вільне життя. — 2007. — 

13 січ. — С. 1. — (Незабутнє). 

3 СЕРПНЯ 

100 років від дня народження Івана Гарасевича  
(3.08.1914—18.10.1977) — художника, літератора 

Народився 3 серпня 1914 року в с. Голятині Горохівського повіту 

Волинської губернії, де, як писав поет в автобіографії, його батьки опинилися 

переїздом у рідний Крем’янець. Батько майбутнього поета й художника був 

учителем. Того ж таки року сім’я, рятуючись від злигоднів війни, виїхала в 

далекий Красноярськ, аби повернутися сюди через довгих вісім років. 

У м. Крем’янці Іван Гарасевич закінчив «повшехну» школу й три класи 

Української гімназії (освіту не завершив через матеріальні нестатки родичів). 

Аби поповнити багаж знань, допитливий юнак наполегливо займався 

самоосвітою, малював. Роботами Гарасевича зацікавився львівський 

художник Володимир Ласовський, завдяки якому крем’янецький митець 

уперше в житті в 1938 році взяв участь у виставці митців-самоуків у 

м. Львові. Вона принесла йому успіх. 

У 1940—1941 роках Іван Гарасевич навчався у Львівському художньому 

училищі, закінчити яке завадила війна. 
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Після демобілізації він працював у м. Крем’янці в художній майстерні, а 

в 1961 році, у зв’язку із загостренням хвороби, вийшов на пенсію. 

Гарасевич-художник знаний як пейзажист і творець Крем’янецької 

Шевченкіани. Короткі відомості про цього майстра пензля подає перший том 

«Шевченківського словника». Він створив картини «Шевченко в Крем’янці» 

(1958), «Тарас Шевченко в Почаєві» (1960), «Зустріч Т. Шевченка з 

Варнаком» (1961), «Т. Шевченко на Замковій горі в Крем’янці» (1964). 

Гарасевич-поет за життя був майже невідомий. У 1992 році стараннями 

родини, передусім дочки Ксенії Гарасевич-Касько та літературознавця 

Маргарити Гецевич, у м. Крем’янці вийшла перша збірка вибраних поезій 

Івана Гарасевича «Душа в словах». Півсотні надрукованих у ній віршів — 

лише невелика частина поетичної спадщини співця Волині, про якого Леонід 

Вишеславський сказав у передмові: «...красу, перед якою поет «занімів», він 

висловлює словами, які схожі на молитву. І створюється дивовижна лірична 

сповідь, яка захоплює нашу душу». 

Через п’ятнадцять років після своєї смерті (а вона сталася 18 жовтня 1977 

року) прийшов до нас Поет. Прийшов, аби довго жити у високому слові 

справжньої поезії. 

Є. Зозуляк 

Література 

Гарасевич, І. «Ввійди в храм Біблії…» : [поезія; коротка біогр. довідка] / 

І. Гарасевич // Вільне життя. — 1992. — 21 квіт. 

Гарасевич, І. З хрестом на зранених плечах ; Дзвигтить життя долиною 

страждань ; Після прочитання «Овода» Етель Ліліан Войнич : [вірші] / 

І. Гарасевич // Тернопіль. — 1993. — № 3. — С. 60—61 : фотогр. 

Гарасевич, І. «Сповідь Варнака» : [фрагмент із поеми] / І. Гарасевич // 

Діалог. — 1996. — 2 листоп. 

*** 

Бучик, М. Яблуневий квітопад Гарасевича / М. Бучик // Вільне життя. — 

2002. — 13 серп. — (Тернопільський альманах). 

Гецевич, М. І ніжність пензля, і віршів чари… / М. Гецевич // Діалог. — 

1996. — 2 листоп. 

Гецевич, М. «Ще трошки і буду свобідним…» : [про кремен. поета й 

худож. І. Гарасевича] / М. Гецевич // Джерело. — 1994. — № 1. — С. 190—

191. 

Данилюк, О. Нетлінних барв краса чарує нас і нині : (до 90-річчя від дня 

народження І. Д. Гарасевича) / О. Данилюк // Діалог. — 2004. — 14 серп. — 

С. 4 : фотогр. — (Наші дзвінкі імена). 

Сандецька, І. Непідкупна щирість / І. Сандецька // Джерело. — 1994. — 

№ 1. — С. 192—193. 

Сеніна, Т. Відлуння Кобзаревих дум в душі І. Гарасевича / Т. Сеніна // 

Діалог. — 1999. — 13 берез. 
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*** 

Гарасевич Іван Дем’янович (н. 3.VІІІ.1914) — український рад. 

художник // Шевченківський словник : в 2 т. — К., 1976. — Т. 1 : А — 

Мол. — С. 150. 

Чернихівський, Г. Гарасевич Іван Дем’янович (03.08.1914, 

м. Кременець — 18.10.1977, там само) — художник, літератор / 

Г. Чернихівський // Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. — Т., 

2004. — Т. 1 : А — Й. — С. 337 : фотогр. 

27 СЕРПНЯ 

70 років від дня народження  

Ярослави Михайлівни Гайдукевич 
(27.08.1944) — музейного працівника, краєзнавця 

Народилася 27 серпня 1944 року в с. Золотій Слободі Козівського 

району. 

Закінчила філологічний факультет Львівського державного університету 

ім. Івана Франка (1966). Учителювала в с. Божикові на Бережанщині. З 

1975 року працює в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї на 

посадах завідувачки відділу, заступника директора з наукової роботи, 

тепер — учений секретар музею. 

Автор історико-краєзнавчої книги-нарису «Золота Слобода» (2001), 

співавтор путівників «Тернопільський краєзнавчий музей» (1983), «Музеї 

Тернопільщини» (1989), «Тернопільський обласний краєзнавчий музей» 

(1998), а також низки статей та нарисів з історії, культури та мистецтва краю, 

які друкувалися в часопису «Дзвін», альманахах «Тернопілля» і 

«Теребовлянщина», енциклопедичних виданнях, наукових збірниках, 

обласній та всеукраїнській періодиці. 

Редактор та упорядник краєзнавчих збірників «Наукові записки 

Тернопільського краєзнавчого музею», тез наукових конференцій, книги 

Венедикта Лавренюка «Храм у дзеркалі ріки. Нотатки музейника» (2000), 

літературний редактор та упорядник книги «Мізюринецьке перевесло» (2002) 

того ж автора. Здійснила науково-літературну редакцію всієї експозиції 

Тернопільського обласного краєзнавчого музею (1982). 

Учасниця наукових конференцій у містах Кременці, Тернополі, Харкові, 

Києві, Мінську. 

Б. Савак 

Література 

Гайдукевич, Я. Золота Слобода : [іст.-краєзн. нарис] / Я. Гайдукевич. — 

Т. : Лілея, 2000. — 182 с. 
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Гайдукевич, Я. На життєвих і творчих перехрестях: Роман Колісник : за 

матеріалами Терноп. обл. краєзн. музею / [упорядкув., вступ. ст., біогр. 

довідки] Я. Гайдукевич. — Т. : Джура, 2012. — 407 с. : іл. 

Гайдукевич, Я. Не перервати б духовності нитку… : вибр. ст., виступи, 

бібліографія / Я. Гайдукевич. — Т. : Воля, 2009. — 288 с. 

Тернопільський обласний краєзнавчий музей: історія, фонди / авт. тексту 

Я. Гайдукевич ; ред. Н. Костюк. — Т. : Меркьюрі-Тернопіль, 2008. — 20 с. : 

фотогр. 

*** 

Гайдукевич, Я. березільці. Лесь Курбас. Йосип Гірняк / Я. Гайдукевич // 

Вільне життя плюс. — 2012. — 24 лют. — С. 6 : фотогр. 

Гайдукевич, Я. Просвітитель, Людина. Йосифові Сліпому — 120 / 

Я. Гайдукевич // 20 хвилин. — 2012. — 17—18 лют. — С. 10. 

Гайдукевич, Я. Стефанія Садовська / Я. Гайдукевич // Наукові записки / 

Терноп. обл. краєзн. музей. — Т., 2003. — Вип. 3. — С. 14—29 : фотогр. 

Гайдукевич, Я. Хто врятував одну людину — врятував світ : [про 

нагородження колиш. тернополянки Л. Гірняк-Сай-Чолган (мешканки США) 

медаллю «Праведники між народами»] / Я. Гайдукевич // Свобода. — 

2012. — 21 листоп. — С. 8 : фотогр. родини Гірняків. — (Вчинок 

гуманності). 

Гайдукевич, Я. Чоловік свій — Лука Гарматій : [педагог, етнограф, 

фольклорист] / Я. Гайдукевич, М. Ониськів // Вільне життя плюс. — 2012. — 

13 січ. — С. 6 : портр. — (З Тернопілля родом). 

*** 

Ониськів, М. Подвижниця музейництва : [репрезентація кн. «Не 

перервати б духовності нитку…» Я. Гайдукевич] / М. Ониськів // Вільне 

життя. — 2010. — 19 лют. — С. 5. — (День народження книжки). 

Ониськів, М. Український дивізійник з погляду Ярослави Гайдукевич : 

[про дослідження «На життєвих перехрестях: Роман Колісник» 

Я. Гайдукевич] / М. Ониськів // Вільне життя плюс. — 2012. — 2 листоп. — 

С. 6. — (Варте уваги). 

Савак, Б. Гайдукевич Ярослава Михайлівна — музеєзнавець, публіцист, 

член Всеукраїнської спілки краєзнавців (1992) / Б. Савак // Савак, Б. 

Краєзнавці Тернопільщини : біогр. довід. / Б. Савак. — Денисів, 2003. — 

С. 20—21. 

Собуцька, В. Осяяна теплом науки : [презентація кн. «Не перервати б 

духовності нитку…» Я. Гайдукевич] / В. Собуцька // Свобода. — 2010. — 

19 лют. — С. 6 : фотогр. — (Презентація книги). 

*** 

Гуцал, П. Гайдукевич Ярослава Михайлівна (27.08.1944, с. Золота 

Слобода Козів. р-ну) — музейний працівник, краєзнавець / П. Гуцал // 
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Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. — Т., 2004. — Т. 1 : А — 

Й. — С. 324 : фотогр. 

29 ВЕРЕСНЯ 

170 років від дня народження Осипа Барвінського 
(29.09.1844—8.02.1889) — священика, письменника 

Народився 29 вересня 1844 року в славетній родині Барвінських у 

с. Шляхтинцях Тернопільського району, він був ніби символічною 

зв’язуючою ланкою між традиціями української церкви та європейськими 

світськими традиціями. 

Батько Осипа — Григорій, як і його дідо по материнській лінії — Дмитро 

Білинський, були священиками. Цю ж саму життєву дорогу вибрали старші 

брати Осипа — Іван (священик у с. Постолівці, тепер Гусятинського району, 

заступник декана Гусятинського деканату) та Іполит (священик 

с. Нестерівців, тепер Зборівського району), сестри його — Анна, Іванна та 

Юлія були дружинами священиків. Молодші ж брати — Володимир та 

Олександр — вибрали для себе інший шлях служіння народу. Своє життя 

вони присвятили громадській праці — були відомими просвітителями, 

політиками, педагогами.  

Осип вибрав свій шлях, котрий був і сповідуванням сімейних традицій, і, 

водночас, тією основою, на якій виростали нові традиції родини. Закінчив 

початкову школу в рідному селі, після чого навчався в Тернопільській 

гімназії. 22-річним переїхав у м. Львів, де навчався в університеті, склавши 

екстерном екзамени. А згодом закінчив Духовну семінарію. У 1871 році 

прийняв сан священика й повернувся в рідне село, де працював помічником у 

батька. Через рік став парохом у с. Острові (тепер Тернопільського району), 

потім працював у Вижниці (тепер Яворівського району Львівської області). 

За півтора року повернувся на Тернопілля, завідував парохіями сіл Плісняни 

та Гарбузів (тепер Зборівського району). У 1878 році отримав парафію в 

с. Сервирах (тепер Сировари Зборівського району), де жив і працював до 

останнього свого дня... 

Поряд із виконанням своїх душпастирських обов’язків Осип чимало часу 

приділяв красному письменству. Основними напрямами його літературної 

діяльності були драматургія, історична проза, переклади із сербської...  

Перші його публікації з’явилися на сторінках журналу «Правда» під 

псевдонімами М. Нетяга та І. Григорович. Згодом побачили світ популярні 

книжечки для селян у видавництві «Просвіта», зокрема «Рогата худоба» 

(1882), «Дрібна пшениця господарська», «Життя святого Євстахія» (обидві — 

1885). 

У сімдесяті роки Осип звернувся до сербохорватського народного 

епосу — створив українські переспіви пісень «Косове поле» (1873) та «Сон 
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цариці Мимиці» (1875). У 1877 році в першому числі часопису «Правда» під 

псевдонімом І. Григорович поміщений науковий реферат О. Барвінського 

«Дунав — Дунай в слав’янській поезії народній», через рік на сторінках тієї 

ж «Правди» знаходимо ще одну працю, присвячену проблемам 

слов’янознавства, «Jugosławenska Akademija znanosti». У 1882 році «Діло» 

надрукувало некролог із сербських джерел «Юрій Данічіч».  

Щодо драматичних творів нашого земляка, то найбільший успіх випав на 

долю його трагедії «Павло Полуботок — наказний гетьман України» (1887) 

та сценічного варіанта повісті М. Костомарова «Чернігівка» (1887). Вони 

були поставлені театром «Руська бесіда» у м. Львові та отримали широкий 

резонанс як у літературних колах, так і серед простого народу. З листопада 

1888 року Іван Франко в газеті «Кур’єр Львівський» писав: «Незважаючи на 

численні скорочення, яких зазнала сама п’єса, вона справила на слухачів, що 

зібралися у великій кількості, глибоке і сильне враження не стільки своїм 

сюжетом, скільки скоріш чудовою патріотичною тенденцією, текучою і 

плавною мовою, доброю грою артистів і доброю режисурою. «Полуботок» 

належить, безперечно, до найбільш вдалих творів галицької драматичної 

літератури». 

Звичайно, не варто улещувати себе якоюсь унікальністю цієї драми. Були 

в ній і відверто слабкі місця, і історичні огріхи, і невиправдана патетика. 

Однак факт появи цієї драми та її популярність свідчили не лише про талант 

Осипа, а й про те, що він тонко відчув необхідність творів іcторичного 

плану... 

До речі, у 1917—1918 pоках письменниця Людмила Старицька-

Чернихівська переробила п’єсу для постановки на сценах театрів. 

Незавершеною залишилася ще одна драма Барвінського з історичної 

тематики «Тиміш Хмельницький», а також повісті «За правду і волю» та 

«Переяслав» і трилогія «Іван Виговський»... 

Завершити ці праці завадила смерть 8 лютого 1889 року в с. Сироварах, 

де він і був похований, а вдячна громада села з допомогою родини спорудила 

йому пам’ятник. Здавалось би, у незалежній Україні є всі можливості 

реабілітувати і пам’ять про нашого земляка (донедавна він був 

«буржуазним»), і звернутися до його багатої творчої спадщини. А те, що в 

публікаціях про родину Барвінських Осип постійно був у тіні відомих 

молодших братів — Володимира та Олександра — можна пояснити лише 

іронією долі... 

В. Ханас 
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8 ЖОВТНЯ 

130 років від дня народження Юліана Опільського 
(8.10.1884—9.02.1937) — українського письменника 

Одна з вулиць м. Тернополя носить тепер ім’я Юліана Опільського. Для 

широкого загалу воно або зовсім невідоме, або мало знане. 

Видатний український прозаїк Юліан Опільський — наш земляк. 

Справжнє ім’я та прізвище його Юрій Рудницький. Літературне ім’я Юрій 

Львович взяв від назви рідного краю — Опілля, мальовничого закутка 

Поділля між Золотою липою й Стрипою. 

Народився письменник у м. Тернополі в родині вчителя. Гімназіальну 

освіту здобув у м. Львові, а філологічну університетську — у містах Львові 

та Граці (Австрія). Працював викладачем німецької й класичних мов у 
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Львівській академічній гімназії. Окрім цього, був референтом шкільної 

крайової ради, редагував шкільні підручники, очолював педагогічний журнал 

«Українська школа». 

Жвавий інтерес до вітчизняної та світової історії зародився в юнака під 

впливом батька, гімназіального викладача історії, та професорів Львівського 

університету К. Студницького й О. Колесси. Ще студентом Юрій 

Рудницький подорожував по Італії, Греції, Єгипту, де цікавився історичними 

пам’ятками та долею зниклих цивілізацій. 

Літературні спроби відносяться до гімназіальних літ. Писав інтимні 

поезії та оповідання, що засвідчують оригінальність таланту молодого 

автора. 

Юліан Опільський — автор цілого ряду історичних романів, повістей, 

оповідань. Вони охоплюють часи стародавнього Вавилона, Єгипту, Греції, 

Риму, Київської Русі, розповідають про події на наших землях до 1812 року 

(«Поцілунок Іштари», «Школяр з Мемфісу», «Під орлами Роми», «Золотий 

Лев», «Вовкулака», «Упирі», «За козацьким хлібом», «Тінь велетня» та ін.). 

Та особливе зацікавлення в багатому творчому доробку письменника 

викликає дилогія про часи Київської Русі — «Іду на вас», «Ідоли падуть». 

Повісті вийшли недавно окремою книгою в м. Львові з передмовою 

літературознавця М. Гнатюка. 

У центрі повісті «Іду на вас» (1918) — образ могутнього київського князя 

Святослава Ігоровича. У 60-х роках X ст. він розгромив Хазарський каганат. 

У 967 і 968 роках виступив воєнним походом на Болгарію, де захопив ряд 

міст і сіл на Дунаї. Візантія була налякана успіхами Святослава й підкупила 

печенігів, щоб напали на Київ. Князь повертається до рідної столиці, відганяє 

ворога й віддає владу в Києві синові Ярополку, а сам повертається на Дунай і 

в союзі з болгарами йде походом на Візантію, з якою згодом змушений 

укласти мирний договір. Під час повернення до Києва з малочисельною 

дружиною Святослав був підступно вбитий печенігами. 

У повісті майстерно відтворено й життя різних соціальних груп часів 

князювання Святослава — бояр, княжих гриднів, кметів, ремісників, селян. 

Тема могутньої Київської Русі знайшла своє продовження в повісті 

«Ідоли падуть». У творі в белетристичній формі змальовано події часів 

князювання Володимира Святославовича. Князь завершив об’єднання всіх 

східнослов’янських земель. Після введення християнства в 988 році він 

здійснив переможні походи на польських князів і литовців, що зазіхали на 

східнослов’янські землі. Далекоглядний Володимир розвивав політичні, 

економічні та культурні стосунки з Візантією, Болгарією, Польщею. Він 

одружився із сестрою візантійського імператора Василя II. Цей шлюб 

зміцнив позиції Київської  Русі на міжнародній арені. 

Прийняття християнства сприяло централізації влади в руках князя 

Володимира. Падуть язичницькі ідоли, народжується нова культура у святих 
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книгах, у будівництві величних храмів і церков, у яких домінують кращі 

зразки архітектури й мистецтва тодішньої Візантії. 

Досить вдало відтворені в повісті й внутрішні суперечності в країні. 

Безперечно, що повісті «Іду на вас» та «Ідоли падуть» Юліана 

Опільського є окрасою української історичної белетристики, мають велике 

пізнавальне значення для сучасного читача. 

В. Хома 
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20 ЖОВТНЯ 

200 років від дня народження Якова Головацького 
(20.10.1814—13.05.1888) — письменника, фольклориста 

Народився 20 (за іншими джерелами 17, 29) жовтня 1814 року в 

с. Чепелях (нині село Бродівського району Львівської області) у сім’ї 

священика. Навчався у Львівській початковій школі, потім у гімназії, у 

1831—1839 роках — з перервами у Львівській греко-католицькій духовній 

семінарії. Був слухачем філософського факультету Львівського університету 

(закінчив 1841). Один із засновників «Руської трійці». Деякий час навчався в 

Пештському університеті (нині м. Будапешт, Угорщина). 1842 рік — 

висвячений на священика. У 1842—1848 роках служив греко-католицьким 

парохом спочатку в с. Микитинцях (нині село Косівського району Івано-

Франківської області), а згодом — у с. Хмелевій (нині село Заліщицького 

району Тернопільської області). 1848 рік — активний учасник з’їзду 

українських учених у м. Львові, на якому виступив із доповіддю «Розправи о 

язиці южноруськім і його нарічіях». У 1848—1867 роках — професор 

української мови й літератури у Львівському університеті, а в 1863—

1864 роках — ректор університету. У 1850-ті pоки під впливом М. Погодіна й 

Д. Зубрицького перейшов на москвофільські позиції. У 1867 році за участь у 

Московській етнографічній виставці звільнений з університету, тоді ж виїхав 

до Російської імперії. У 1867—1888 роках — голова Віленської 

археографічної комісії та бібліотекар. Перебував під особистою протекцією 

імператора Олександра II. 

Літературну й наукову діяльність почав із середини 1830-х pоків. Разом з 

І. Вагилевичем та М. Шашкевичем видав альманах «Русалка Дністровая» 

(1837). Автор праць з історії, археології, етнографії та філології, перекладів із 

хорватської й сербської мов. Серед численних праць на літературні й 

етнографічні теми: «Три вступительные преподавания о русской 

словесности» (1849), «Очерк литологии» (1860), «О литературно-умственном 

движении русинов» (1863), «Карпатская Русь» (1875), а особливо збірник 

«Народные песни Галицкой и Угорской Руси» (т. 1—4, 1878), яка й сьогодні 

має наукову цінність. Велика наукова спадщина Я. Головацького, на 

превеликий жаль, ще й досі повністю не зібрана й не досліджена. 

Помер у м. Вільно (нині м. Вільнюс) 13 травня 1888 pоку. 

П. Скрипник 

Яків Головацький значну частину свого творчого життя пов’язав із 

Тернопільським краєм. Уперше він відвідав його в 1834 році, коли побував у 
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Чорткові, Бучачі, Монастириськах, Підгайцях та в багатьох селах, 

розташованих біля цих міст. Відомого вченого, письменника зацікавив цей 

мальовничий куток Східної Галичини. 

У 1838 році на Чортківщині виникли великі заворушення селян. Вони 

охопили близько сорока громад і тривали два з половиною місяці. Щоб 

навести лад у тих селах, громади яких виступили проти надмірного 

гноблення, уряд змушений був ввести війська та придушити селянські 

виступи за допомогою сили. 

Тактика селянської боротьби зацікавила Я. Головацького, і він вирішив 

знову повернутись у південні райони Тернопільщини. У 1839 році здійснив 

чергову подорож Чортківщиною, про яку опублікував розповіді під назвою 

«Мандрівка по Галицькій і Угорській Русі». 

Згодом у Тернопільській гімназії почав працювати його брат Петро. Це 

наштовхнуло Якова переїхати з Косівщини на Тернопільщину, і він у 1846 

році оселився в с. Хмелевій теперішнього Залішицького району. У спогадах 

Я. Головацького досить детально описано умови, у яких проживало місцеве 

населення. У них неодноразово згадуються такі села й міста, як Летяче, 

Дорогичівка, Свершківці, Заліщики, Товсте й повітове містечко того часу — 

Чортків. 
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29 ЖОВТНЯ 

75 років тому засновано  

Державний архів Тернопільської області 
(29.10.1939) 

Державний архів Тернопільської області розпочав свою діяльність як 

сховище документів і наукова установа в жовтні 1939 року, хоча початки 

архівосховища м. Тернополя сягають давнішого часу. Архівне будівництво 

розпочалося з прибуття в м. Тернопіль 28 жовтня уповноваженого Архівного 

управління Наркомату внутрішніх справ УРСР. Станом на 1 січня 1941 року 

було створено таку мережу архівної служби: архівний відділ, обласний 

державний архів, 3 міські та 36 районних державних архівів. Під час війни 

найцінніші документи евакуювали, однак значну частину їх залишили на 

місці, що призвело до непоправних втрат. 

Діяльність архівної служби відновилася з березня 1944 року. Уже до 

1 вересня того ж року тільки в м. Тернополі зібрали 2943 зв’язки документів, 

11 987 кг їх розсипу. Хоча місто було зруйновано, приміщень для установ та 

організацій не вистачало, обласний архів відновив свою роботу в 

колишньому Домініканському монастирі — архітектурній пам’ятці XVIII ст. 
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Віддані справі спеціалісти робили все, щоб зберегти пам’ять історії: збирали, 

оберігали, систематизували історичні джерела, щоб врятувати їх для 

майбутніх поколінь. Доля архівних документів тісно пов’язана з усіма 

перипетіями історії України. Тому, на жаль, не всі цінні свідчення історії 

дійшли до нашого часу. 

Першим директором держархіву був Олександр Горячкін. У повоєнний 

час колектив очолив Михайло Анзін, який разом із Карлом Тищенком багато 

зробили для того, щоб зібрати цінні документи про трагедію Другої світової 

війни на Тернопіллі. У 1959—1967 роках архів очолював Василь Батурін, 

потім директорами були Марія Нестерець, Людмила Лелекова, Євген 

Контролевич, з 1992 року — Богдан Хаварівський, а з 2010 року — Юрій 

Гумен. 

У ДАТО зберігаються документи з 1557 року. На 1 січня 2004 року в 

ньому нараховувалося 3656 фондів, 718 740 справ. Фонди архіву до 

1939 року містять документи Духовного собору Почаївської Успенської 

лаври (серед них — унікальний документ про перебування 1846 року в лаврі 

Т. Шевченка), державних установ Австрії (з 1867 року — Австро-Угорщини), 

Польщі та Росії, Волинської православної духовної консисторії (з 1918 року), 

Тернопільського магістрату (з 1784 року), Тернопільської повітової 

фінансової дирекції Галицького намісництва (1826—1910), Тернопільської 

воєводської управи та повітових староств воєводства (з 1919 року), 

Кременецької, Теребовлянської й Тернопільської філій товариства 

«Просвіта» тощо. Серед документів радянського періоду (1939—1991) — 

матеріали виконкому Тернопільської обласної ради депутатів трудящих, його 

управлінь та відділів, статистичного управління Тернопільської області, 

підприємств й установ, закладів освіти й культури, громадських та інших 

організацій. У ДАТО зберігаються особові фонди відомих діячів науки й 

культури, чиї життя й творчість пов’язані з Тернопільщиною, — 

І. Блажкевич, С. Будного, Я. Геляса, В. Гнатюка, Б. Демківа, В. Дідюка, 

С. Дністрянського, П. Загребельного, І. Марчука, М. Ониськіва, 

М. Паращука, З. Флінти, Г. Чернихівського та ін. У 1991—1995 роках 

розсекречено 157 фондів та 35 143 справи; їхні матеріали стали доступними 

користувачам. У архіві є науково-довідкова бібліотека, збірки фото-, кіно-, 

відео- та фонодокументів. Науково-довідковий апарат нараховує 6372 описи, 

379 583 картки систематичного й тематичного каталогів, 25 058 карток 

систематичного каталогу фотодокументів; складено топографічний 

пофондовий покажчик. Для захисту прав і задоволення соціальних потреб 

громадян працівники архіву здійснюють значну довідкову роботу. 

З 1994 року ДАТО видає книги серії «Корінь і крона», у 1994—

1999 роках — співвидавець газети «Русалка Дністрова». Фонди архіву 

широко використовують науковці України та зарубіжних країн, тернопільські 

краєзнавці в науково-пошуковій діяльності. 
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3 ЛИСТОПАДА 

100 років від дня народження Катерини Зарицької 
(3.11.1914—29.08.1986) — громадської діячки 

Народилася 3 листопада 1914 року в м. Коломиї Станіславівської (нині 

Івано-Франківської) області в інтелігентній і національно-патріотичній сім’ї. 

Коли Катруся народилася, то її батько служив у війську січових стрільців. 

Бабуся Софія Зарицька забрала внучку з мамою на парохію до с. Нового Села 

Підволочиського району. Після закінчення Першої світової війни родина 

Зарицьких переїхала до м. Тернополя, де Мирон Зарицький отримав посаду 

вчителя математики й фізики в місцевій українській гімназії. Спочатку 

Катруся відвідувала початкову школу, а з 1924 року вступила до української 

гімназії, де, крім інших предметів, вивчала грецьку та латинську мови. 

У 1926 році родина Зарицьких переїхала до м. Львова. Там Катруся 

навчалась у гімназії сестер василіанок, яка була заснована митрополитом 

Андреєм Шептицьким у 1907 році. Ця гімназія співпрацювала зі скаутською 

організацією «Пласт» і товариством «Просвіта». Опікункою гімназійного 

класу, у якому вчилася Катруся, була професор Олена Степанів-Дашкевич, 

колишня хорунжа Українських січових стрільців. 

У «Пласті» Катруся була скарбником, де збирала внески, а також 

виконувала окремі доручення. Ще в гімназії стала членом молодіжної 

організації «Юнацтво», що була підпорядкована Організації українських 

націоналістів (ОУН). У «Юнацтві» вона проводила заняття з дівчатами, які 

вивчали ідеологію ОУН, історію України, завідувала бібліотекою з підпільної 

літератури, була членом легальної організації Союзу української 

національної молоді (СУМУ). Це товариство збиралося в Академічному  домі 

в м. Львові. 

Одночасно Катруся відвідувала Вищий музичний інститут, вчилася грати 

на фортепіано, а також вивчала теоретичні предмети. Приватно вона вивчала 

іноземні мови: німецьку, англійську та французьку. Катерина Сорока 

закінчила при Львівській політехніці технічні курси будівельно-інженерного 

відділення, спеціальність — топографія (1944). 

У студентські роки Катерина Зарицька була референтом відділу 

пропаганди юнацької мережі ОУН, де працювала над розбудовою 

молодіжних структур в ОУН. Діяльність в «Юнацтві» привела її на лаву 

підсудних під час варшавських і львівських судів, бо випливала її 

причетність до вбивства польського міністра внутрішніх справ Броніслава 
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Пєрацького. Її звинувачували в тому, що вона з 1—5.08.1934 року допомогла 

Грицеві Мацейку (вбивці Б. Пєрацького) перейти з м. Ясеня (Польща) до 

Чехословаччини. За цю справу й причетність до ОУН у м. Варшаві її 

засудили до 8 років ув’язнення. Покарання відбувала в тюрмах міст 

Станіславова та Чорткова. У Станіславівській тюрмі зустрілася з Михайлом 

Сорокою, який  згодом став її чоловіком. 

У травні 1939 року Катерина вийшла на волю, а потім — Михайло. 

5 листопада 1939 року в храмі Святого Юра відбулося їх вінчання. Молодята 

прожили разом лише 4 місяці та більше в житті не зустрілися. 

22 березня 1940 року Катерину Зарицьку й Михайла Сороку 

заарештували. К. Зарицьку помістили у Львівську тюрму «Бригідки», де вона 

2 вересня 1940 року народила сина Богдана, який там перебував разом із 

мамою 9 місяців, а потім його забрали з тюрми та усиновили батьки 

Катерини — Мирон і Володимира Зарицькі. 

Під час нападу німців на Радянський Союз К. Зарицьку звільнили з 

тюрми 28 червня 1941 року й зразу вона приєдналась до бурхливої суспільної 

діяльності в м. Львові — співпрацювала з ОУН. 

У листопаді 1941 року К. Зарицькій (псевдо «Орися») доручили 

реферантуру пропаганди «Юнацтва» та організацію підпільної жіночої 

мережі в м. Львові; аналогічні заняття проводила із жіночими обласними 

організаціями міст Тернополя, Станіславова й Дрогобича. 3 листопада 

1945 року їй («Монеті») доручили ще одну реферантуру — організувати 

Український червоний Хрест (УЧХ), який би взяв на себе обов’язки 

піклування над пораненими, хворими вояками УПА. З часом вона створила 

ще один пропагандистський відділ, який займався вихованням працівників 

УЧХ, політроботою поміж пораненими, політосвітою серед загалу жіноцтва, 

поповненням ліків, підготовкою санітарів і т. д. Таким керівником у 

Дрогобицькій області була К. Зарицька. За свою титанічну працю вона була 

нагороджена Срібним Хрестом Заслуги. 

З березня 1945 pоку К. Зарицька — особиста зв’язкова Романа Шухевича. 

У першу чергу її завданням було організувати надійну криївку для 

Р. Шухевича, яка була б безпечною та розташованою неподалік від інших 

членів проводу. У цей час зв’язкові відігравали велику роль у національно-

визвольному русі. Від їх кмітливості й працездатності залежав успіх роботи 

підпілля. Одного разу на допиті К. Зарицька сказала: «При необхідності я 

могла виконати будь-яке завдання Романа Шухевича. Він про це знав і 

покладався на мене як на найближчу з організаційних справ людину». Це 

вона сказала, коли минуло 5 місяців від дня арешту. За цей час члени УПА 

могли легко перейти в інші криївки. 

К. Зарицька писала статті, де розкривала справжню «науковість» 

діалектичного матеріалізму (одна з них була надрукована в журналі «Ідея і 

чин» за 1946 p.), друга — в журналі «Пропагандист» (1946, № 5). Були й інші 
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статті: «Про бойкоти виборів до В. Р. СРСР» 10 лютого 1946 pоку, «Шляхи 

російського імперіалізму», «Большевики і національне питання» та ін. Таку 

роботу вона проводила постійно. Коли стан здоров’я Р. Шухевича 

погіршився, К. Зарицька організувала йому медичну допомогу в одній з 

поліклінік м. Львова. 

21 вересня 1947 pоку К. Зарицька поїхала до м. Ходорова Львівської 

області на зустріч із зв’язковою; на станції її зустріли кадебісти. Спочатку 

вона відстрілювалась, а потім розкусила ампулу з розчином ціанистого калію, 

але спроба самогубства не вдалася. Її заарештували. 

22 вересня 1947 року заарештовану К. Зарицьку перевезли до 

Львівського обласного управління МДБ. Почались допити, побої. Після 

затримання Катерини Зарицької не було проведено масових арештів. 

Слідство тривало майже рік. 26 липня 1948 року було винесено рішення — 

«за участие в антисоветской банде украинских националистов и активную 

националистическую деятельность заключить в исправительно-трудовой 

лагерь сроком на 25 лет, считая срок с 21 сентября 1947 года». За 

клопотанням міністра держбезпеки УРСР генерал-лейтенанта Ковальчука 

К. Зарицьку як особливо небезпечного злочинця повторно засудили до 25 

років, але вже до спеціальних в’язниць. 

Наприкінці лютого 1952 року К. Зарицьку відправили в тюрму МДБ 

СРСР м. Верхньоуральська Челябінської області. Через півтора року її 

перевели у Володимирівську централь, яка славилася особливо жорстоким 

режимом, де вона працювала в пральні майже 15 років. Анатолій Родигін, 

який на той час теж перебував у цій тюрмі, згадував, як, працюючи в пральні, 

«Катруся кожного ранку стояла у вікні, вітаючи бригади політв’язнів, які 

щоранку виходили на роботу. І тоді всі — українці й литовці, жиди й росіяни, 

молдавани і вірмени — віддавали їй честь. Одні здіймали шапки, інші ж 

салютували по-вояцьки. І всі мовчали. Конвоїри кожного разу бачили цей 

мовчазний ритуал, але також мовчали. Ніхто не порушував спокою». Саме 

так, незламність була однією із сотень позитивних рис характеру Катерини, 

Катрусі, Катрі, пані Катерини, в’язня під номером, підсудної українки, тобто 

людини, але ЛЮДИНИ з великої літери. 

3 квітня 1969 року відбувся суд, згідно з яким К. Зарицьку перевезли з 

тюрми до табору суворого режиму Мордовської АРСР в с. Лісне, потім 

жіночу зону № 17 с. Барашево й у кінці — табір у Потьмі. Недалеко від 

с. Барашево було с. Озерна, де в одному з таборів перебував її чоловік 

Михайло Сорока. Однак вони ніколи там не зустрілись, навіть не дали їй 

можливості попрощатися з померлим чоловіком. 

Наприкінці вересня 1972 року К. Зарицька повернулася до м. Львова, до 

рідної домівки. Через місяць прийшли люди з КДБ і наказали через 24 год 

вибратися з міста. Їй було дозволено проживати лише в східних областях 

України. К. Зарицька спочатку вибрала Вінниччину, але це було задалеко від 
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дому. Потім переселилась у м. Волочиськ Хмельницької області. Не маючи 

свого помешкання, змушена була шукати собі щоразу нову квартиру. 

Щотижня мала з’являтися в місцеве відділення міліції для відмітки. Навесні 

1973 року вона купила хатинку й там мешкала майже до кінця свого життя. 

Під кінець життя К. Зарицька почала хворіти, їй потрібна була постійна 

медична допомога. Таємно лікувалась у м. Львові. Померла 29 серпня 1986 

року. Спочатку К. Зарицьку поховали в родинному гробівці на 

Личаківському цвинтарі в м. Львові. 28 вересня 1991 року оргкомітет і 

родина перепоховали Катерину Зарицьку-Сороку на найпочесніше місце 

Личаківського цвинтаря, праворуч біля входу. 
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15 ЛИСТОПАДА 

75 років тому засновано  

Тернопільську обласну універсальну наукову бібліотеку  
(15.11.1939) 

Тернопільську обласну універсальну наукову бібліотеку засновано 

15 листопада 1939 року на базі приватних книгозбірень. Це була перша 

державна бібліотека на території області. 

Росту її книжкових багатств сприяли бібліотеки Москви, Ленінграда та 

східних областей України. Зокрема, Одеська обласна бібліотека надіслала 20 

тисяч книг і всю бібліотечну техніку, з вінницьких книгозбірень надійшло 

3714 книг. Завдяки цьому в 1940 році фонд бібліотеки поповнився на 35 

тисяч документів. 

Протягом того ж року бібліотека обслужила 6 тисяч читачів, середнє 

відвідування в день становило 250—300 чоловік, книжковий фонд складав 

100 тисяч документів. 

У роки Другої світової війни приміщення та книжковий фонд було 

знищено. 

Удруге обласна бібліотека відновила свою діяльність у вересні 1944 року 

(на основі Постанови РНК СРСР від 16 вересня 1944 р. № 1114) у 

м. Чорткові, де тимчасово перебував обласний центр. 

У квітні 1946 року книгозбірня з фондом 27 тисяч примірників переїхала 

в місто Тернопіль на вул. Островського, 56. Вона стала публічною. У 

бібліотеку прийшли нові читачі: робітники, службовці, студенти. Першим її 

директором була С. Садовська. Багато зробили для розвитку бібліотеки 

директори А. Ольшанський, І. Коваль, М. Бей, Н. Черпитяк, В. Вітенко; 

заступники директора з наукової роботи Д. Машталярчук, А. Ленчишин, 

Г. Моліцька та інші спеціалісти. 
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У 1984 році Тернопільській обласній універсальній бібліотеці присвоєно 

статус наукової, тим самим надано право в пріоритетному обслуговуванні 

окремих груп читачів: науковців, спеціалістів промислового та 

сільськогосподарського виробництва, державного апарату, працівників 

освіти, культури, частково студентів. Усе це призвело до необхідності зміни 

й удосконалення структури книгозбірні, поліпшення змісту обслуговування. 

Було створено нові відділи: технічної літератури, літератури іноземними 

мовами, літератури з мистецтв, інформації з питань культури та мистецтва. 

Сьогодні Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека — це 

головний заклад у сфері бібліотечно-інформаційного обслуговування 

населення регіону, науково-дослідний, методичний, координаційний центр 

бібліотек різних видів, обласне книгосховище, обласний депозитарій 

краєзнавчої літератури, центр книгообміну й міжбібліотечного абонементу. 

Книгозбірня має солідний кадровий потенціал. Із 67 бібліотечних 

працівників 58 мають вищу освіту. 

Щорічно обслуговується більше 24 тисяч користувачів, переважна 

більшість яких — молодь від сімнадцяти до двадцяти п’яти років, котрим 

видається понад півмільйона примірників документів. Шістсоттисячний фонд 

розрахований переважно на задоволення потреб студентів, науковців, 

бізнесменів, спеціалістів різних галузей виробництва. 

Традиційним стало проведення Декади відкритих дверей, приуроченої до 

Всеукраїнського дня бібліотек, під час якої всі бажаючі мають можливість 

долучитися до великої кількості масових заходів, повернути заборговані 

книги, безкоштовно навчитись користуватися інтернетом, ознайомитись із 

новинками літератури та періодики. 

У фонді бібліотеки представлено широкий спектр законодавчої, правової, 

наукової, довідково-енциклопедичної, художньої, методичної, 

бібліографічної літератури. Це твори вітчизняних і зарубіжних класиків, 

сучасних письменників, автореферати та дисертації, документи не лише на 

традиційних паперових носіях, а й на СD та DVD. З 1991 року книгозбірня 

отримує безкоштовний примірник усіх творів друку, що видаються на 

території області. 

З історичним минулим і сьогоденням краю знайомить читачів фонд 

краєзнавчої літератури та бібліографії, у складі якого книги, листівки, 

буклети, плакати, праці науковців вишів міста, обласні та районні газети, 

періодичні видання, починаючи з кінця сорокових років минулого століття. 

З 1994 року в цьому ж відділі створено сектор діаспорних видань, де 

зосереджено літературу, яка надходить у дарунок бібліотеці з різних країн 

світу: США, Швеції, Англії, Німеччини, Швейцарії, Австралії, Польщі. У 

переважній більшості — це книги наших земляків, яких доля закинула далеко 

від рідної домівки. 
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До послуг користувачів у доборі книг — система каталогів і картотек: 

абеткових, систематичних, краєзнавчих, грамзаписів та ін. З 1994 року 

ведеться електронний каталог нових надходжень та облік періодичних 

видань. Саме цей період став початком запровадження в практику роботи 

книгозбірні сучасних комп’ютерних технологій. Сьогодні локальна мережа 

бібліотеки нараховує 58 комп’ютерів. 

Активно застосовуються нові комп’ютерні технології для видавничої 

діяльності, копіювання, оцифровування документів, а також самостійного 

випуску методичних та бібліографічних матеріалів для книгозбірень області. 

У бібліотеці працює Інтернет-центр із безкоштовним доступом до мережі 

завдяки реалізації спільних із Посольством США в Україні проектів 

«Інтернет для читачів публічних бібліотек» (LЕАР, LЕАР плюс, LЕАР 

DЕLТА).  

Бібліотека має свій сайт, на якому можна знайти інформацію про 

книгозбірню, її видання, новини, події тощо. 

У бібліотеці функціонує 14 відділів: науково-методичний, інформаційно-

бібліографічний, інформації, краєзнавчої літератури та бібліографії, 

літератури з мистецтва, літератури іноземними мовами, зберігання основного 

фонду, читальний зал, міського абонементу, технічної літератури, 

сільськогосподарської літератури, комплектування фонду, обробки 

літератури та організації каталогів, автоматизації бібліотечних процесів. 

Головним змістом діяльності бібліотеки є національне відродження, яке 

будується на багатоаспектній краєзнавчій роботі, що координується з 

музеями, архівами, громадськими організаціями й творчими спілками. 

Книгозбірня проводить значну довідково-інформаційну та видавничу 

діяльність. 

Щорічно до послуг ЦБС — більше 30 друкованих матеріалів, серед 

яких — сценарії, методичні поради, бібліографічні посібники, соціологічні 

бюлетені. 

Підтримуються та зміцнюються творчі зв’язки з педагогічною 

громадськістю, урізноманітнились контакти з письменниками, художниками, 

композиторами й працівниками культури та мистецтва. 

Література 

Бібліотеки області: віхи історії та тенденції розвитку : матеріали наук.-

практ. конф. (2 грудня 2009 року, м. Тернопіль) / Терноп. обл. універс. наук. 

б-ка, Терноп. обл. від. Укр. бібл. асоц. ; упоряд. В. І. Вітенко. — Т., 2010. — 

144 с. 

*** 

Культура Тернопільщини: 2011 рік : (сторінками центральних та 

обласних періодичних видань) : анот. бібліогр. покажч. / Терноп. обл. 

універс. наук. б-ка, від. інформації ; уклад. О. Проців. — Т., 2012. — 128 с. 
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Лесь Курбас: «Поворот до Європи і до самих себе» : бібліогр. покажч. / 

Терноп. обл. універс. наук. б-ка, Нац. центр театр. мистецтва ім. Леся 

Курбаса ; уклад. Л. Оленич ; авт. вступ. ст. Г. Веселовська. — Т. : Підручники 

і посібники, 2012. — 288 с. — (Родом з України ; вип. 7). 

Богдан Лепкий: відомий і невідомий (1872—1941) : бібліогр. покажч. / 

Терноп. обл. універс. наук. б-ка, Обл. музей Богдана Лепкого в м. Бережанах, 

Держ. архів Терноп. обл., Терноп. обл. краєзн. музей, Бережан. музей книги ; 

уклад.: М. Пайонк [та ін.] ; авт. нарисів: Н. Білик, Н. Дирда. — Т. : 

Підручники і посібники, 2012. — 240 с. — (Родом з України ; вип. 8). 

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2013 рік : 

бібліогр. покажч. Вип. 23 / Упр. культури Терноп. облдержадмін., Терноп. 

обл. універс. наук. б-ка ; уклад. М. Пайонк. — Т. : Підручники і посібники, 

2012. — 112 с. 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека: 1939—2009 рр. : 

анот. бібліогр. покажч. / Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.: 

В. Я. Миськів [та ін.] ; авт. вступ. ст. В. І. Вітенко. — Т. : Підручники і 

посібники, 2009. — 144 с. : іл. 

*** 

Бібліотека зблизька : [традиційна Декада відкритих дверей до Всеукр. 

дня бібліотек у Терноп. обл. універс. наук. б-ці] // Вільне життя плюс. — 

2013. — 13 верес. — С. 5. 

Білий, І. Тернопільська область — єдина в Україні, де не виділяють 

коштів на придбання книг : [дир. Терноп. обл. універс. наук. б-ки В. Вітенко 

розповів про фін. проблеми книгозбірні] / І. Білий // Номер один. — 2013. — 

16 січ. — С. 5 : фотогр. — (Резонанс). 

Вітер, В. Бібліотека відкриває двері : [традиційна Декада відкритих 

дверей до Всеукр. дня бібліотек у Терноп. обл. універс. наук. б-ці] / 

В. Вітер // Вільне життя плюс. — 2012. — 14 верес. — С. 3. 

Гончарук, О. Бібліотека — це не тільки книги : [про роботу центру 

«Вікно в Америку», що діє у від. л-ри інозем. мовами Терноп. обл. універс. 

наук. б-ки] / О. Гончарук // Вільне життя плюс. — 2012. — 21 груд. — 

С. 3. — (Нове). 

Золотнюк, А. Книги у пошуках читача : [акція в Терноп. обл. універс. 

наук. б-ці, приурочена до Всесвіт. дня книги й автор. права] / А. Золотнюк // 

Вільне життя плюс. — 2013. — 19 квіт. — С. 6. — (Візьми участь). 

Золотнюк, А. Мандруючи книгозбірнею / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2013. — 1 трав. — С. 11. 

Моліцька, Г. «Бібліотечна весна» в Тернополі : [акція — «Книги у 

пошуках читача», приурочена до Всесвіт. дня книги й автор. права] / 

Г. Моліцька // Вільне життя плюс. — 2013. — 26 квіт. — С. 5. 

*** 
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Ковалькова, Т. Не всі люблять читати електронні книги : співвідношення 

паперової та електрон. книги в читацьких запитах Терноп. обл. універс. наук. 

б-ки ; місце електрон. книги у фондах б-ки : [розмова із зав. від. міськ. 

абонементу Терноп. обл. універс. наук. б-ки Т. Ковальковою] / спілкувався 

І. Мельник // Вільне життя плюс. — 2012. — 7 груд. — С. 6. — (З життя 

бібліотеки). 

Оленич, Л. Лесь Курбас: поворот до Європи і до самих себе : [про 

бібліогр. покажч., присвяч. Лесеві Курбасу, виданий Терноп. обл. універс. 

наук. б-кою] / Л. Оленич // Соломія. — 2012. — № 4 (жовт. — груд.). — С. 2. 

Пайонк, М. Доторкнутись до таїни митця : [репрезентація мист. альбому 

«Таїна Пінзеля» в Терноп. обл. універс. наук. б-ці] / М. Пайонк // Вільне 

життя плюс. — 2013. — 12 квіт. — С. 6. — (Тепер його знає світ). 

Пайонк, М. Богдан Лепкий: відомий і невідомий : [презентація покажч. в 

Терноп. обл. універс. наук. б-ці] / М. Пайонк // Вільне життя плюс. — 

2013. — 11 січ. — С. 6. 

*** 

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2009 рік : 

бібліогр. покажч. Вип. 19 / уклад. М. Друневич. — Т. : Підручники і 

посібники, 2009. — 128 с. 

Про Тернопільську ОУНБ: 

С. 105—110. 

4 ГРУДНЯ 

75 років тому створено Тернопільську область  
(4.12.1939) 

Мабуть, лише Тернопільська область поєднала в собі частини трьох 

етнічних земель — Галичину, Волинь і Поділля. Цим ми завдячуємо 

неповторному історико-архітектурному, природному, духовному й 

культурному розмаїттю рідного краю. 

Край Дністра й Горині, Золотої липи та Збруча, Стрипи, Ікви й Серету, 

що займає територію в 13,8 тис. кв. км, славен господарськими, історичними 

й культурно-мистецькими традиціями. 17 міст, 17 селищ міського типу й 

1019 сіл є домівкою працелюбних, гостинних і щирих людей. 

На Тернопільщині є цілі форпости національного духу — Теребовля й 

Збараж, Зборів та Кременець, Микулинці й Бучач, Заліщики та Бережани... Та 

й сам Тернопіль, немов казковий фенікс, постав після війни з пожарищ і руїн, 

величаво заграв голубою хвилею рукотворного ставу. 

Тернопільщина — перлина Західного Поділля. Екологічно один із 

найчистіших регіонів України, який за кількістю унікальних об’єктів 

природно-заповідного фонду поступається лише Чернігівській, Львівській та 

Закарпатській областям. Гори Медобори, що оперізують значну частину 

області, таять у собі стільки див: і ботанічних, і геологічних! Віддавна 
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вражають неповторною красою найбільші у світі гіпсові печери та другі за 

величиною — карстові, що розташовані неподалік від с. Кривчого 

Борщівського району, і неповторний Дністровський каньйон із його 

унікальною рослинністю. В області створено три державних історико-

архітектурних заповідники — Збаразький, Кременецько-Почаївський і 

Бережанський. За кількістю пам’яток архітектури Тернопільщина займає 

третє місце в державі, а за числом старовинних замків (їх 34) — перше. 

А яка ще з областей України може похвалитися такими релігійними 

святинями, відомими всьому християнському світові — Духовним центром 

Зарваницької Божої Матері та Свято-Успенською Почаївською лаврою? Крім 

того, за роки незалежності реставровано, відбудовано та зведено понад 

сімсот храмів, більше сотні — будується. Серед них — майбутній Свято-

Троїцький Духовний центр на честь Данила Галицького в м. Тернополі. 

Славне й історичне минуле краю, що виплекав і дав наснагу для служіння 

Вітчизні багатьом лицарям честі — від князя Василька Теребовельського й 

легендарних першого гетьмана України Дмитра Вишневецького-Байди та 

козацького полковника Нестора Морозенка до діячів ОУН і УПА Ярослава 

Стецька та Дмитра Клячківського (Клима Савура). 

Ця земля — батьківщина патріарха УГКЦ Йосифа Сліпого, вона була 

колискою натхнення письменників Богдана Лепкого, Юліуша Словацького, 

нобелівського лауреата Шмуеля Йосефа Агнона, співців стрілецької слави 

Михайла Гайворонського, Романа Купчинського та Левка Лепкого, лауреатів 

Шевченківської премії, письменників Романа Андріяшика, Івана Гнатюка, 

Романа Лубківського й Степана Сапеляка, літературознавця Григорія Штоня, 

живописців Олени Кульчицької та Івана Марчука. Тут розквітнув талант 

співачки світової слави Соломії Крушельницької, композитора 

Дениса січинського, художників Михайла Бойчука, Якова Гніздовського, 

скульптора Михайла Паращука, фізиків Івана Пулюя та Олександра Смакули, 

громадсько-просвітнього діяча Олександра Барвінського, академіків 

Володимира Гнатюка, Івана Горбачевського, Кирила Студинського та ін. 

Славу своїх попередників продовжують їхні нащадки, які творять 

новітню історію України.  

Література 

Грещук, Г. Так постало Тернопілля : іст. дослідження про етапи 

формування адм.-терит. цілісності області / Г. Грещук. — Т. : Опер. друк, 

2001. — 122 с. 

Земля Тернопільська : турист. путівник. — Т. : Джура, 2003. — 368 с. 

Природні умови та ресурси Тернопільщини. — Т. : Терно-граф, 2011. — 

512 с. : іл. 

Тернопільська область : адм.-терит. устрій (станом на 1 червня 1997 

року). — Т. : РОМС-К, 1997. — 236 с. 

*** 
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Брич, В. Соціально-економічна структура населення Тернопільської 

області як чинник зовнішньої трудової міграції / В. Брич, П. Шушпанов // 

Україна: аспекти праці. — 2009. — № 1. — С. 33—37 : табл., схеми. 

Кустовська, О. В. Демографічний розвиток регіону : стат. аналіз і 

моделювання / О. В. Кустовська. — Т. : Екон. думка, 2008. — 326 с. 

Левицька, Л. Показник народжуваності на Тернопільщині / Л. Левицька // 

Голос України. — 2009. — 4 черв. — С. 21. 

Скільки нас тепер? : [населення обл.] // Вільне життя. — 2008. — 

3 жовт. — С. 3. — (Статистика засвідчує). 

*** 

Гута, І. Іван Гута, Герой України, Почесний академік Академії аграрних 

наук України: «Україна має всі можливості стати лідером у виробництві 

сільськогосподарської продукції й по праву називатися житницею Європи» : 

[про розв. с.-г. в обл. розповідає І. Гута] // Губернатор. — 2011. — № 33. — 

С. 8—13 : фотогр. 

Костецький, Я. І. Екологічні проблеми розвитку АПК Тернопільської 

області : [досліджено рівень використання земел. ресурсів] / 

Я. І. Костецький // Агроінком. — 2009. — № 1/4. — С. 47—50. 

Кучерук, А. Природні багатства рідного краю / А. Кучерук // Номер 

один. — 2009. — 26 серп. — С. [19] : фотогр. 

Хоптян, В. Валентин Хоптян, голова Тернопільської обласної державної 

адміністрації: «Президент України поставив перед нами завдання вивести 

Україну до двадцятки кращих країн світу» : [про соц.-екон. розв. обл. 

розповідає В. Хоптян] // Губернатор. — 2011. — № 33. — С. 1—7 : фотогр. 

*** 

Розквітає народне мистецтво Тернопілля // Terno Travel : Тернопільські 

подорожі. — 2011. — № 1 (серп.). — С. 25. 

*** 

Визначні постаті Тернопілля : біогр. зб. / уклад.: О. Бенч, В. Троян. — 

К. : Дніпро, 2003. — 232 с. : іл. 

*** 

Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. / редкол.: Г. Яворський 

[та ін.]. — Т. : Збруч, 2004—2008. 

Т. 1 : А — Й. — 2004. — 696 с. 

Т. 2 : К — О. — 2005. — 706 с. 

Т. 3 : П — Я. — 2008. — 708 с. 

Т. 4 (додатковий) : А — Я. — 2009. — 788 с. 

*** 

Перебийніс, П. Зерна мудрості Тернопілля : [про «Тернопільський 

енциклопедичний словник»] / П. Перебийніс // Літературна Україна. — 

2011. — 3 лют. — С. 4. 
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11 ГРУДНЯ 

125 років від дня народження Миколи Чубатого 
(11.12.1889—21.07.1975) — ученого, історика, громадського діяча 

Народився 11 грудня 1889 року в м. Тернополі в родині міщан 

козацького походження. Тут у 1909 році майбутній історик і правознавець 

закінчив українську державну гімназію та вступив до Львівської греко-

католицької духовної семінарії, у якій навчався до 1913 pоку, а далі став 

студентом філософського факультету Львівського університету. Йому 

пощастило познайомитися з Михайлом Грушевським, слухати його лекції, 

відвідувати наукові семінари, бути його учнем. 

Зі студентських літ Микола Чубатий захопився історією держави та 

права. Він із великим інтересом відвідував заняття польського професора 

Освація Бальцера — відомого фахівця в галузі права слов’янських народів. У 

роки Першої світової війни продовжував навчання у Віденському 

університеті, а в 1917 році повернувся до м. Львова, студіював право й через 

рік здобув диплом доктора філософії. Його дисертація на ступінь доктора 

права була присвячена державо-правному становищу руських земель у 

Литовській державі наприкінці XIV ст. 

Микола Чубатий — активний учасник національно-визвольних змагань, 

творення Західноукраїнської Народної Республіки, був помічником 

державного секретаря освіти в Уряді ЗУНР, входив до складу державної 

делегації ЗУНР, що перебувала в м. Києві в січні 1919 року під час 

проголошення Акту злуки УНР та ЗУНР, був також учасником Трудового 

конгресу України — вищого законодавчого органу УНР у період Директорії. 

Після відкриття в м. Кам’янці-Подільському Державного Українського 

університету Микола Чубатий викладав історію українського права. У червні 

1919 року переїхав до м. Львова, де працював у газеті «Нова Рада», а згодом 

створив тижневик «Правда», був його редактором, поки польська влада не 

заборонила це видання. 

З перших місяців існування в м. Львові Українського таємного 

університету (1921—1925) Микола Чубатий був тут професором історії 

українського права, працював водночас директором гімназії сестер 

василіанок, викладав у польській державній гімназії, займався науковою 

роботою. 

Одна з перших його праць «Огляд історії українського права» (1922—

1923) започаткувала новий напрям історико-правничих студій в Україні, у 

якій витоки українського державного права виводилися з княжих часів. 

Велику увагу вчений приділяв історії церкви, її правовому статусу в 

козацькій Україні, дослідженню державного ладу Західноукраїнської 

Народної Республіки. 
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У 1927—1939 роках був професором історії церкви Львівської греко-

католицької духовної академії. Як плідного науковця в 1928 pоці M. Чубатого 

було обрано дійсним членом НТШ, а згодом — заступником голови історико-

філософської секції цього товариства. У цей період він досліджував історію 

адвокатури в Україні, основні віхи поширення християнства, історичне 

значення Берестейської унії. 

У роки Другої світової війни після вступу радянських військ у Західну 

Україну М. Чубатий виїхав на наукову конференцію до США й став 

емігрантом. Тут він викладав у коледжі Святого Василя в м. Стенфорді, з 

1944 року проживав у м. Нью-Йорку й працював у газетах «Свобода», 

«Америка», журналі «Шлях» та ін. Він був одним із засновників НТШ у 

США, його першим головою (1948—1952), а згодом віце-президентом 

Головної Ради НТШ (1952—1955). 

Паралельно Чубатий долучався до співпраці в Українському вільному 

університеті в м. Мюнхені, був деканом юридичного факультету. 

Ученому належить ініціатива створення в 1944 році українознавчого 

журналу «Ukrainian Quarterly», який під його керівництвом відігравав 

важливу роль у розповсюдженні об’єктивної інформації про Україну в 

англомовному світі. У 1963 році Микола Чубатий був одним із засновників 

Українського історичного товариства, членом його управи, активним 

дописувачем журналу «Український історик», брав участь у трьох 

міжнародних конгресах історичної науки. 

З-під пера вченого в еміграції вийшов ряд ґрунтовних досліджень. Із 

творчого доробку його перу належать 24 праці українською, 25 англійською 

та 2 німецькою мовами. Найважливішими з них є «Історично-правові основи 

актів Самостійности та Соборности України 1918 та 1919 pp.» (1963), «Княжа 

Русь-Україна та виникнення трьох слов’янських націй» (1964), двотомник 

«Історія християнства на Руси-Україні» (1965—1976) та ін. Як учень 

Михайла Грушевського, про що він написав у споминах про видатного 

вченого («Український історик», 1975. — Ч. 3/4. — С. 78—79), Микола 

Чубатий відстоював концепцію окремішності історії української нації, її 

самобутність. Водночас він пішов далі М. Грушевського, науково 

аргументуючи давність державницької традиції українського народу, його 

соборності та цілісності. Історик довів безпідставність тверджень радянської 

історіографії про Київську Русь як «колиску братніх народів», з єдиною 

давньоруською народністю, мовою та культурою. Спираючись на джерела та 

досягнення української історіографії, він наголошував: три східнослов’янські 

народи, згодом нації, окремо формувалися з етнічного субстрату тієї 

людності, що жила на нинішній території України принаймні від епохи 

неоліту. Найраніше з-поміж цих народів почав формуватися український 

етнос, прапредками етнічного субстрату якого було населення трипільської 

культури. Як одноетнічний слов’янізований масив виступають предки 
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українців уперше на історичній арені в VI ст. під назвою «анти», а в середині 

IX ст. український народ уже був сформований. Початок державному життю 

українського народу поклав князь Кий, а Київська Русь виникла як 

одноетнічна держава українців, до якої пізніше було приєднано інші 

неукраїнські території з різноетнічним населенням. З нинішніх трьох 

східнослов’янських народів хронологічно останнім став формуватися 

російський народ, етнічним субстратом якого стали фінські племена, 

повністю або частково слов’янізовані. 

Миколі Чубатому не довелося дожити до відновлення державної 

незалежності України. Але подвижницька праця визначного вченого, 

громадського та державного діяча, його наукова й публіцистична спадщина 

відіграли важливу роль у піднесенні національно-державницької свідомості 

кількох поколінь українців-борців за волю та незалежність своєї 

Батьківщини. Тернопільчани мають усі підстави пишатися своїм славетним 

земляком, чиє ім’я варте того, щоб ним була названа вулиця в м. Тернополі, а 

можливо й гімназія. 

М. Чубатий помер 21 липня 1975 року в США і там похований. 

Я. Калакура 
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19 ГРУДНЯ 

75 років тому засновано  

Тернопільську обласну філармонію 
(19.12.1939) 

Тернопільську обласну філармонію засновано 19 грудня 1939 року. 

Основний напрямок її роботи — гастрольно-концертна діяльність.  

Культурно-мистецьке життя вирувало в цьому будинку з початку ХХ ст. 

Споруджений він інженером Стронським у 1904 році в характерних для 

класицизму формах. Оформлення декорацій, малювання картин виконано 

згідно з рекомендаціями юриста І. Мидловського. 

Під час війни будинок було зруйновано. До наших днів він дійшов із 

значними змінами. Пам’ять про виступи на сцені І. Франка, Леся Курбаса, 

С. Крушельницької увічнено меморіальними дошками. 

Тут виступав знаменитий хор «Боян» із м. Тернополя та молода Соломія 

Крушельницька, якій судилося стати всесвітньо відомою співачкою. Тут 

двічі, у 1905 та 1911 роках, виступав геніальний Іван Франко, у другий свій 

приїзд він читав при переповненому залі знаменитого «Мойсея». У 

приміщенні нинішньої філармонії знаходився в 1915—1917 роках 

професійний театр «Тернопільські театральні вечори» під керівництвом 

уславленого режисера, актора та реформатора театру Леся Курбаса. 
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Обласна філармонія гідно продовжила культурно-мистецькі традиції 

минулих літ. У 50-х роках тут працювала хорова капела під керівництвом 

незабутнього диригента, заслуженого працівника культури, уродженця 

Тернопільщини Миколи Вороняка (1926—1973), у 70-х роках — колективи 

«Дністер», «Збруч» (солістом останнього був заслужений артист України 

Григорій Котко). 

У 1976 році створено фортепіанне тріо в складі Романа (1948—1986), 

Ярослава (1951—1994) і Габріели Теленків, у супроводі якого часто виступав 

заслужений артист України Микола Болотний. 

Значним явищем у музичному житті не лише Тернопільщини, але й усієї 

України стало створення в 1980 році прекрасного фольклорного ансамблю 

«Медобори», душею якого були безмежно закохані в рідну українську пісню 

молоді ентузіасти, прекрасні виконавці: нині заслужений артист України 

Олег Марцинківський, заслужений працівник культури Людмила Тимощук, 

лауреат Міжнародного конкурсу «Золоті трембіти» Леонід Корженевський. 

У Тернопільській обласній філармонії проходило творче становлення 

відомих зірок української естради: заслужених артистів України Любові та 

Віктора Анісімових, Іво Бобула, Олександра Сєрова. 

Працювали дві музично-лекторійні бригади, які дарували народну пісню 

та дотепне слово слухачам не тільки Тернопільщини, а й інших регіонів 

України. Це артисти: Лілія Майорова, Іван Равлюк, Йосип Сагаль, Богдана 

Лещишин, Надія Яковчук, Олександр Юрик, Ігор Жигайло, заслужений 

артист України Василь Яковчук, лауреат Всеукраїнського конкурсу артистів 

естради Богдан Кирилюк. 

Новим вищим щаблем творчої діяльності філармонії була постановка в 

1987 році опери Д. Россіні «Шлюбний вексель» (режисер-постановник — 

Михайло Форгель, головний диригент — Богдан Дунець). Ролі виконували 

заслужені артисти України Любов Ізотова та Микола Болотний, Іван Равлюк, 

Леонід Корженевський, Богдана Лещишин, Олександр Юрик. 

У різні роки директорами філармонії були: С. П. Хорольський, 

Г. М. Батіщев, Ю. Л. Баженов. Упродовж 1993—2000 років її очолював 

М. Д. Ростоцький, із жовтня 2000 року — Г. П. Шергей. У липні 2007 року 

директором філармонії призначено Я. П. Лемішку. 

Складним і багатогранним є життя філармонії сьогодні. Її творчі 

колективи своїм високопрофесійним мистецтвом роблять значний внесок у 

відродження національної культури, давніх українських традицій.  

У філармонії — понад 160 музикантів, танцюристів, вокалістів — 

лауреатів міжнародних та всеукраїнських конкурсів. 

Нині працюють: 

— академічний ансамбль танцю «Надзбручанка» (кер. В. Коваль); 

— академічний ансамбль народної музики «Візерунок» (кер. 

М. Бабчук); 
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— камерний хор (кер. Б. Іваноньків); 

— вокальний квартет «Акорд» (кер. Є. Гунько); 

— вокальне тріо «Солов’ї Галичини» (кер. Б. Іваноньків); 

— симфонічний оркестр (кер. М. Кріль); 

— камерний оркестр «Continuo»; 

— вокалісти: Я. Лемішка, Л. Ізотова, Н. Лемішка, І. Равлюк, 

Л. Корженевський, Н. Присіч, В. Дарчук, В. Шагай, О. Малецька, 

І. Гаврилюк; 

— артистка розповідного жанру, ведуча концертів А. Онуфрійчук. 

У репертуарі творчого колективу філармонії — понад 40 концертних 

програм, з якими артисти гастролюють по Тернопільщині, Україні та за 

кордоном. 

Тернопільська обласна філармонія співпрацює з Тернопільським 

музичним училищем ім. С. Крушельницької, Тернопільським академічним 

обласним українським драматичним театром ім. Т. Г. Шевченка, дитячими 

музичними школами міста, творчими колективами й артистами з України та 

зарубіжжя, створює з ними спільні проекти (С. П’ятничко, О. Рапіта, 

О. Рівняк, М. Стеф’юк, В. Фоґель (США), О. Шутко та ін.). 

На сцені філармонії під час гастролей у м. Тернополі виступали відомі 

артисти й мистецькі колективи. 
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20 верес. — С. 8. 

Тернопільська філармонія — будівля з особливою аурою та історією / 

підгот. Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 12 груд. — С. 12 : 

фотогр. кольор. 

*** 

Дарчук, В. Під шквал оплесків звучала оперета / В. Дарчук // Вільне 

життя плюс. — 2013. — 9 січ. — С. 6. — (Вечори у філармонії). 
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На тернопільській сцені — зірки першої величини : [прем’єра всесвітньо 

відомої кантати Карла Орфа «Карміна Бурана» за участю відомих укр. 

солістів та симф. оркестру Терноп. обл. філармонії] // Свобода. — 2012. — 

7 листоп. — С. 8. — (Прем’єри). 

Садовська, Г. Так дивовижно грала скрипка : [концерт відомого скрипаля 

Н. Пилатюка в Терноп. обл. філармонії] / Г. Садовська // Вільне життя 

плюс. — 2011. — 18 листоп. — С. 1 : фотогр. — (Вечори у філармонії). 

Собуцька, В. Відмикають душі скрипковим ключем : [концерт у Терноп. 

обл. філармонії за участю скрипальки Б. Півненко] / В. Собуцька // 

Свобода. — 2013. — 1 берез. — С. 8 : фотогр. — (У світі музики). 

Чубата, Д. На високій вердівській хвилі : [Д. Верді в репертуарі 

виконавців Терноп. обл. філармонії] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 

2013. — 6 верес. — С. 1. — (Філармонія відкрила сезон). 

Шот, М. Під знаком двох геніїв : [73-й концерт. сезон Терноп. обл. 

філармонія завершила під знаком двох геніїв — Д. Верді й Т. Шевченка] / 

М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2013. — 27 лип. — С. 6. 

*** 

Брик, А. Від альтів і тромбонів — у музику природи! І тишу… : [про 

голов. дириг. симф. оркестру Терноп. обл. філармонії М. Кріля] / А. Брик // 

Наш день. — 2013. — 26 черв. — С. 12 : фотогр. 

«Надзбручанка» та «Візерунок» — академічні! : [два колективи Терноп. 

обл. філармонії отримали звання академічного] // Нова Тернопільська 

газета. — 2012. — 19—25 груд. — С. 6 : фотогр. 

Чорна, Н. Через терни до зірок… : [творч. шлях чолов. вокал. ансамблю 

«Акорд»] / Н. Чорна // Вільне життя плюс. — 2012. — 4 лип. — С. 9 : фотогр. 

кольор. — (Знайомство зблизька). 

Чубата, Д. Звітували «Солов’ї Галичини» / Д. Чубата // Вільне життя 

плюс. — 2013. — 21 черв. — С. 8. 

26 ГРУДНЯ 

210 років від дня народження Григорія Савчинського  
(26.12.1804—16.02.1888) — церковного діяча, письменника 

Народився Григорій Савчинський 26 грудня 1804 року в селянській 

родині в с. Дуплиськах, тепер Заліщицького району. Він був рідним дідусем 

славетної співачки Соломії Крушельницької по лінії матері. 

Учився в Бучацькій гімназії, а згодом — у Львівській духовній семінарії. 

Був парохом у селах Княгиничі (нині передмістя м. Івано-Франківська), 

Виспі коло Рогатина й у літописному Звенигороді коло Бібрки. 

Г. Савчинський відомий як культурний діяч і письменник. Брав участь у 

з’їзді українських учених 1848 року в м. Львові, друкував свої твори вже в 

перших числах першої української газети-журналу «Зоря Галицька» (1848—



 

 113 

1851). Окремі його віршовані байки були вміщені в читанках для учнів 

гімназії, які видав Ом. Партицький (1871, 1886). У 1867 році Г. Савчинського 

обрали громадським радником повітової ради в м. Бібрці. 

Творча спадщина Г. Савчинського багатожанрова. Він залишив поетичні 

твори (інтимну лірику, елегію, гуморески, казки, притчі та байки); прозу 

(оповідання, новелу, повість), статті з господарських питань, короткі газетні 

кореспонденції. Г. Савчинський — з перших зачинателів віршованої байки в 

Галичині («Гусак», «Курочка», «Будяк», «Яструб і голуб», «Старий Кінь і 

старий Собака», «Когутик»), автор антиалкогольних творів, перший 

популяризатор вирощування кукурудзи. Іван Франко в «Нарисі історії 

українсько-руської літератури» (1910) позитивно оцінив творчість 

Г. Савчинського, зокрема відзначив, що «оповідання «Геть, геть, геть!» 

написане для пропаганди тверезості і не позбавлене таланту». 

Г. Савчинський — це поет-епік у структурі побудови вірша й у 

розповідній манері, у прагненні до сюжетності. Це вірш-елегія «Що я мав на 

Виспі?», гуморески «Най буде стрижено» та «Недоля пияка і його коней», а 

також казка-легенда про долю жебручого старця «Дід». 

Майстерно написані його віршовані притчі «Іван Наконечний», 

«Покаяння пияка», «Обрахунок газди з наймитом», «Подяка над подяками» 

та ін. 

Соціально-побутова проза письменника нараховує чотири твори: новелу 

«Коби ніхто так, як Петро Чухрій, не продавав пшеничку», малі повістки — 

«Веретена», «Геть, геть, геть!» і «Мушка». Ці твори змальовують живі 

картини із сільського життя післяпанщизняного часу; в основі їх сюжетів — 

справжні події. Як сільський парох, письменник, глибоко знав болі, тривоги, 

психологію, мислення й мову простолюддя. Тому й так барвисто, художньо 

виразно виписав сільські типи, їх внутрішній світ. Змалював він трагічні події 

та гострі конфлікти в побуті селян та сільських п’явок-війтів, корчмарів. Уся 

проза Г. Савчинського таврує пияцтво як причину страшних людських 

трагедій.  

Збірку творів Г. Савчинського «Звенигород» 1993 року видали в 

м. Тернополі. 

Помер Г. Савчинський 16 лютого 1888 року в с. Звенигороді. 

П. Медведик 

Література 

Савчинський, Г. Звенигород : Ліричні поеми. Віршовані гуморески, 

казки, притчі і байки. Прозові твори / Г. Савчинський ; Білецький мемор. 

музей Соломії Крушельницької ; зібр. і упорядкув. П. Медведик. — Т. : 

[б. в.], 1993. — 88 с. : іл. 

*** 

Савчинський, Г. Коби ніхто так, як Петро Чухрій, не продавав 

пшеничку / Г. Савчинський // Тернопіль. — 1995. — № 1. — С. 54—55. 
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Савчинський, Г. Сирітка ; Дід жебрущий : [вірші] / Г. Савчинський // 

Тернопіль : Тернопільщина літературна. — 1992. — Дод. № 4. — С. 37. 

*** 

Бреєва, В. Пам’яті Григорія Савчинського : [до 190-річчя від дня народж. 

священика, письменника] / В. Бреєва // Свобода. — 1995. — 24 січ. — 

(Ювілеї). 

Медведик, П. Один із славетного роду : до 190-річчя Григорія 

Савчинського / П. Медведик // Тернопіль. — 1995. — № 1. — С. 54. 

Ханас, В. Нехай лунають мелодії літописного Звенигорода / В. Ханас // 

Тернопіль вечірній. — 1995. — 25 січ. 

*** 

Барна, В. Савчинський Григорій Онуфрійович (26.12.1804, с. Дуплиська, 

нині Заліщиц. р-ну — 16.02.1888, с. Звенигород, нині Пустомит. р-ну Львів. 

обл.) — церковний діяч, письменник / В. Барна, П. Медведик, В. Олійник // 

Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. — Т., 2008. — Т. 3 : П — 

Я. — С. 218 : фотогр. 
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Міста-ювіляри 
 

570 років із часу заснування м. Ланівців 
(1444) 

Уперше Ланівці згадуються в грамоті, згідно з якою польський король 

Казимір IV Ягеллончик у 1444 році подарував це поселення кременецькому 

зем’янину Яловицькому за його довголітню військову службу, а в описі 

Кременецького замку за 1545 рік — як приватне містечко. Лановецькими 

землями рід Яловицьких володів до 1864 року. Протягом 1558—1564 pоків 

князі Вишневецькі самовладно заснували на лановецьких землях села Малі 

Кусківці, Заруддя, Новосілка, Забужани. 

У 1474 році литовські та русько-польські війська розгромили татар під 

Білкою. 

У 1512 році 4-тисячне військо Костянтина Острозького під с. Лопушним 

розгромило 25-тисячну орду перекопських татар і звільнило з полону 16 тис. 

людей. Понад 40 разів на наш край нападали монголо-татарські й турецькі 

завойовники. 

У 1618 році татари спустошили Ланівці та навколишні села.  

Мешканці Лановеччини брали участь у визвольній війні 1648—

1654 pоків під проводом Богдана Хмельницького проти польської шляхти: у 

1649 році загони Максима Кривоноса на синовецько-білківських полях 

розгромили військо шляхтича Яблонського (біля с. Бережанки знаходиться 

висипана могила полеглим у бою козакам). У цьому ж році відбулась велика 

битва під Збаражем, у якій були задіяні наші краяни. На печірнянських 

землях стояв козацький обоз. 

З 1667 pоку, після Андрусівського перемир’я, територія стала належати 

Польщі.  

У 1796 році Лановеччину в складі Кременецького повіту Волинської 

губернії приєднали до Росії. У 1866 році Ланівці стали волосним центром. 

У січні 1918 року на Лановеччині встановлено більшовицьку владу. 

20 лютого 1918 року територію захопили австро-німецькі війська. 

У січні 1919 року прийшли військові частини Армії УНР, а в червні 1919 

року на Лановеччину увійшли частини Таращанської бригади червоної армії. 

У 1919 році територію зайняла польська армія. У липні 1920 року червоні 

частини 14-ї армії зайняли Лановецький край. З 20 вересня 1920 року землі 

району належали Польщі. Ланівці стали центром гміни й прикордонним 

містечком. 17 вересня 1939 року край приєднано до Радянської України. 

4 грудня 1939 року створено Лановецький район. 

З липня 1941 року територію району захопили фашистські загарбники. 

Під час окупації в центрі містечка було створено гето, у якому перебувало до 

5 тис. євреїв, 3587 із них були розстріляні на околиці, близько 1,5 тис. 
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вивезені у Вишнівець і там знищені. У м. Ланівцях на місці розстрілу 

споруджено меморіал жертвам фашизму. 

У 1942—1943 pоках на Лановеччині діяли збройні формування «Фронт 

української революції» під керівництвом Т. Басюка («Яворенка») та загони 

УПА, які очолював І. Климишин («Крук»). Повстанці нападали на друкарню 

та в’язницю в Кременці, розгромили німецьку управу в Ланівцях, німецький 

гарнізон у Вишгородку. 

5 липня 1943 року по території бойовим рейдом пройшло партизанське 

з’єднання С. А. Ковпака, а в лютому — березні 1944 року 1-ше та 2-ге 

Молдавські з’єднання й партизанський загін під командуванням 

Я. О. Мухіна. 

6 березня 1944 року війська Ямпільської стрілецької дивізії 60-ї армії 1-

го українського фронту звільнили Лановеччину від загарбників. На фронтах 

Другої світової війни воювало 5376 жителів краю, 2541 — з них загинуло. 

У січні 1948 року в Ланівцях був організований перший у районі колгосп 

ім. Жданова, у якому об’єдналось 80 селянських господарств. 

У 1956 році Ланівці було віднесено до категорії селищ міського типу.  

У 1963 році за новим адміністративно-територіальним поділом 

Лановеччина була приєднана до Збаразького району, у 1965 році знову було 

відновлено Лановецький район. У 1955—1959 pоках збудовано цукровий 

завод.  

З 1958 року в смт Ланівцях почав діяти цегельний завод. У 1962 році 

споруджено завод залізобетонних конструкцій. 

Стали до дії хлібо- і маслозаводи, ремонтно-механічний, цегельний, 

комбікормовий заводи, завод продтоварів, фабрика гумових іграшок. 

17 травня 2001  року Ланівцям було надано статус міста. 

(Із книги «Хто є хто на Тернопільщині») 

Література 

Історія Лановеччини : іст.-краєзн. нарис. — Т. : Воля, 2011. — 620 с. 

*** 

Андріїшин, В. І крем’яна твердиня, і кохання Лана та Оленки, і волоки 

через Збруч, і князь Всята відображені у назвах наших міст : [походження 

назв міст Кременець, Ланівці, Підволочиськ] / В. Андріїшин // Місто. — 

2012. — 10 жовт. — С. 21 : фотогр. — (Маловідоме Тернопілля). 

*** 

Крайнєва, Г. І знову свято, знову день народження… : [святкування Дня 

міста в м. Ланівцях] / Г. Крайнєва // Свобода. — 2009. — 5 серп. — С. 8 : 

фотогр. — (Ланівцям — 565!). 

Крайнєва, Г. Ланівцям — 563 / Г. Крайнєва // Свобода. — 2007. — 

4 серп. — С. 2 : фотогр. — (За роком рік). 
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Крайнєва, Г. Ніби гортали сторінки історії… : [святкування річниці з дня 

заснування м. Ланівців] / Г. Крайнєва // Свобода. — 2008. — 6 серп. — С. 6 : 

фотогр. — (День міста). 

*** 

Крук, Л. Микола Шевчук: «У нас на підприємстві випадкових людей 

немає» : [про Ланов. хлібоприймальне п-во] / Л. Крук // Голос 

Лановеччини. — 2011. — 19 серп. — С. 2 : фотогр. 

*** 

Ноженко, І. Унікальний сад — на 10 гектарів : [про «Зооботсад 

Лановецький»] / І. Ноженко // Rіа плюс. — 2010. — 14 лип. — С. 5 : 

фотогр. — (Дивокрай). 

*** 

Новіцька, К. Вправних кухарів, машиністів і перукарів готують у 

Ланівцях : [Ланов. філія Збараз. проф. техн. уч-ща № 25] / К. Новіцька // 

Свобода. — 2011. — 23 листоп. — С. 5 : фотогр. 

*** 

Золотнюк, А. Вкладає у них поклик сердечний : [про майстриню-

вишивальницю С. Новосад із м. Ланівців] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2011. — 31 серп. — С. 10 : фотогр. — (Фотознайомство). 

Новосад, С. Майстриня з Ланівців вишила сорочку для Віталія Кличка : 

[бесіда із засл. майстринею нар. творчості С. Новосад] / провела І. Голояд // 

Нова Тернопільська газета. — 2012. — 25 січ. — С. 3 : фотогр. 

Цибак, В. Мистецький світ Олега Яцули : [про ланов. художника] / 

В. Цибак // Голос Лановеччини. — 2011. — 20 трав. — С. 4 : фотогр. 

*** 

Басюк, Г. Ланівці — місто Тернопільської області, райцентр / Г. Басюк, 

І. Канделюк // Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. — Т., 

2005. — Т. 2 : К — О. — С. 316—317. 

Головко, В. В. Ланівці — с-ще міськ. типу Тернопільської області, 

райцентр / В. В. Головко // Енциклопедія історії України. — К., 2009. — Т. 6 : 

Ла — Мі. — С. 41—42. 

*** 

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2004 рік : 

бібліогр. список / уклад. М. В. Друневич. — Т. : Підручники і посібники, 

2003. — 112 с. 
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560 років із часу заснування м. Монастириськів  
(1454) 

Монастириська (Монастирище) — місто Тернопільської області, 

райцентр. Розташоване на р. Коропці (притока Дністра). 

На околиці міста є археологічні пам’ятки палеоліту пізнього, 

трипільської культури та часів Київської Русі. Перша писемна згадка — 

1433 року (маєтність рицаря Сигізмунда), хоча родовід поселення давніший 

(назву міста звичайно пробують вивести від православного монастиря часів 

Галицько-Волинського князівства). У 1454—1465 роках Монастириська — 

маєток подільських магнатів Теодорика з Бучача (імовірно, дістав як посаг за 

дружиною Катериною) та його сина Міхала. За Бучацьких місто отримало 

Магдебурзьке право (1454). Початково найбільшу загрозу Монастириськам 

становили війни з Молдавським князівством. 1490 року його захопили загони 

промолдовських повстанців Мухи. Від цього маєтку Монастирським 

первісно прозивався й спадкоємець впливів Бучацьких — Юрій Язловецький. 

Спадкував по ньому Монастириська Ян Сененський. У 1552 році він отримав 

для міста королівський привілей на проведення щотижневих торгів у 

п’ятницю та щорічних ярмарків. 1557 року новий привілей додав ще й другий 

щорічний ярмарок. Оскільки Я. Сененський сприяв виданню С. Сарницьким 

«Опису давньої і нової Польщі» (1585), колоритний опис Монастириськів 

потрапив і на сторінки цього першого краєзнавчого путівника Речі 

Посполитої. 1578 року внаслідок татарського набігу місто було спустошене, 

вірогідно, саме після цього Я. Сененський відбудував міську фортецю 

(дерев’яну). 1600 року в Монастириськах споруджено (можливо, 

відремонтовано) замок. 1629 року під стінами місцевої фортеці Станіслав 

Любомирський розбив загони кримського хана Джані-бек-Гірея. З 1630 року 

Монастириська — у власності Потоцьких, які перебудували замок під палац. 

За часів національної революції 1648—1676 років місто не раз займали 

козацькі повстанці, але загалом його контролювали коронні війська. 

1672 року Монастириська захопило й спустошило турецько-татарське 

військо. Місто увійшло до складу Кам’янецького ейялету, під постійний 

контроль Речі Посполитої воно повернулося лише 1683 року (юридично вже 

за рішеннями Карловицького конгресу 1698—1699). 

За 1-м поділом Польщі (1772) Монастириська опинилися під владою 

Австрії. До середини ХІХ ст. місто залишалося у власності Потоцьких, коли 

за дружиною його придбав-успадкував італійський шляхтич Карло Бако де 

Гетте (1844). Він збудував у Монастириськах стайні для армійських частин 

(на 3 ескадрони кавалерії), перебування яких у місті добре позначалося на 

його добробуті. 1867 року К. Бако де Гетте продав маєток Юзефу-Мартину 

Млодецькому (володів ним ще в 1880-ті pp.). Того ж року місто приєднали до 

Бучацького повіту. Головними підприємствами Монастириськів були 
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фабрики тютюну (з 1797) та паперу (1864—1914). У 1884 році через місто 

пролягла залізниця Станіслав (нині м. Івано-Франківськ) — Ярмолинці, що 

сприяло розвитку промисловості й торгівлі. У 1904 році Монастириська 

постраждали від великої пожежі. З 1906 року запрацював невеликий 

лісопильний завод. У місті мешкала й кількатисячна єврейська громада. 

Під час Першої світової війни Монастириська зазнали руйнувань, майже 

все населення евакуювалося. У листопаді 1918 року в місті встановлено 

владу Західноукраїнської Народної Республіки. 18 вересня 1920 року місто 

відійшло до Польщі та до 1939 року залишалося в підпорядкуванні 

Бучацького повіту Тернопільського воєводства. За тих часів у 

Монастириськах діяло чимало українських організацій — «Просвіта», «Січ», 

«Луг», «Рідна школа», Союз українок» та ін. товариства, кооперативний 

банк, клуб копаного м’яча (футболу) «Степ». 

З вересня 1939 року — у складі УРСР. Із січня 1940 року — райцентр 

(1962—1966 рр. Монастириська належали до Бучацького району). З 4 липня 

1941 року по 22 липня 1944 року Монастириська перебували під німецько-

нацистською окупацією. У липні 1943 року поблизу міста проходило 

партизанське з’єднання С. Ковпака. Діяла підпільна мережа Української 

повстанської армії, місто перебувало в зоні протистояння між українським і 

польським рухами Опору. 

По війні вже не було відбудовано залізничну лінію через Монастириська, 

однак відродилася тютюнова фабрика (нині належить до ВАТ «Українська 

тютюнова компанія»). Крім неї, економіка міста представлена молочним 

заводом та підприємствами будівельної та сільгосппереробної галузей. З 

2001 року в м. Монастириськах проходить щорічний Всеукраїнський 

фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини». 

У місті збереглися споруди церков Успіння Божої Матері (1751, 

мурована, колишнє приміщення костьолу), Введення Пресвятої Діви Марії 

(1873, дерев’яна), Воздвиження Чесного Хреста (1892, мурована, 

реставрована 1925) та приміщення колишньої синагоги (1904). 
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