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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 органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування, викладачам навчальних закладів, 

учителям, краєзнавцям, журналістам, бібліотекарям, 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 

червні 2016 року. 

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 раніше, зведений 

краєзнавчий каталог, електронний краєзнавчий каталог. 

Електронний варіант посібника розміщено в мережі інтернет за адресою: 

www.library.te.ua, у розділах «Видання бібліотеки» та «Календар знаменних 

дат». 

Радимо використати пропонований довідник для вшанування видатних 

земляків, відзначення дат, які стосуються історії та культури певного району. 

 

http://www.library.te.ua/
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Висловлюємо щиру подяку за надання окремих матеріалів: 

Ковалькову Ю. — голові Тернопільської асоціації нобелівських студій, 

заступникові голови обласної організації Філателістів АсФУ; 

Мельничуку Б. — письменникові, краєзнавцю, заслуженому діячеві 

мистецтв України; 

Поливку О. — краєзнавцеві, філателістові; 

Саваку Б. — краєзнавцеві, літературознавцю; 

бібліографам Борщівської, Бучацької, Збаразької, Зборівської, 

Лановецької, Монастириської, Підволочиської, Підгаєцької, Чортківської, 

Шумської 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 2017 рік 

 

СІЧЕНЬ 

3  — 150 років від дня народження Євгенії Бохенської (3.01.1867—

30.10.1944) — української письменниці 

7  — 70 років від дня народження Віри Григорівни Самчук (7.01.1947) — 

актриси, заслуженої артистки України 

ЛЮТИЙ 

17  — 125 років від дня народження Йосифа Сліпого (17.02.1892—

7.09.1984) — патріарха Української греко-католицької церкви 

20  — 70 років від дня народження Володимира Кириловича Дячуна 

(20.02.1947) — поета 

25  — 130 років від дня народження Леся Курбаса (25.02.1887—

3.11.1937) — режисера, актора 

БЕРЕЗЕНЬ 

21  — 80 років від дня народження Романа Теодоровича Гром’яка 

(21.03.1937—4.05.2014) — літературознавця, літературного критика, 

доктора філологічних наук 

24  — 70 років від дня народження Євгена Івановича Безкоровайного 

(24.03.1947—19.05.2015) — поета, журналіста 

25  — 150 років від дня народження Григорія Хомишина (25.03.1867—

28.12.1945) — кардинала Української греко-католицької церкви, 

Преосвященного владики 

30  — 50 років від дня народження Володимира Антоновича Погорецького 

(30.03.1967) — літератора, громадського діяча 

КВІТЕНЬ 

9  — 70 років від дня народження Данила Ілліча Теличина (9.04.1947—

12.10.2010) — поета, публіциста, журналіста, редактора 

11  — 80 років від дня народження Євгена Тимофійовича Удіна 

(11.04.1937) — графіка, заслуженого художника УРСР 

18  — 120 років від дня народження Мар’яна Крушельницького 

(18.04.1897—5.04.1963) — актора, режисера, педагога 

18  — 70 років від дня народження Ганни Михайлівни Костів-Гуски 

(18.04.1947) — поетеси, перекладача, лікаря, громадської діячки 

ТРАВЕНЬ 

15  — 160 років від дня народження Андрія Чайковського (15.05.1857—

2.06.1935) — письменника, адвоката, доктора права 
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ЧЕРВЕНЬ 

7  — 140 років від дня народження Микити (Никити) Будки (7.06.1877—

1.10.1949) — релігійного діяча, першого українського єпископа в 

Канаді 

8  — 170 років від дня народження Олександра Барвінського (8.06.1847—

25.12.1926) — українського педагога, громадського діяча 

12  — 125 років від дня народження Арсена Річинського (12.06.1892—

13.04.1956) — українського публіциста, видавця, церковного діяча, 

композитора, лікаря 

19  — 150 років від дня народження Євгена Купчинського (19.06.1867—

28.08.1938) — священика, композитора, хорового диригента 

19  — 70 років від дня народження Богдана Миколайовича Андрушківа 

(19.06.1947) — письменника, економіста, громадського діяча 

ЛИПЕНЬ 

15  — 125 років від дня народження Мілени Рудницької (15.07.1892—

29.03.1976) — письменниці, педагога, політичної діячки 

СЕРПЕНЬ 

18  — 70 років від дня народження Ярослава Петровича Сачка 

(18.08.1947—1.12.2007) — письменника 

23  — 150 років від дня народження Осипа Маковея (23.08.1867—

21.08.1925) — українського письменника, критика, публіциста, 

громадського діяча 

ВЕРЕСЕНЬ 

15  — 125 років від дня народження Михайла Гайворонського 

(15.09.1892—11.09.1949) — композитора, диригента, поета, музично-

громадського діяча 

15  — 140 років від дня народження Олени Кульчицької (15.09.1877—

8.03.1967) — української художниці 

18  — 75 років від дня народження Василя Миколайовича Драбишинця 

(18.09.1942—25.06.2008) — поета 

20  — 50 років із часу заснування Денисівського краєзнавчого музею 

(20.09.1967) 

21  — 70 років від дня народження Любові Романівни Гонтарук 

(21.09.1947) — поетеси, педагога 

28  — 70 років від дня народження Степана Івановича Бубернака 

(28.09.1947) — історика, краєзнавця, педагога, громадського діяча 
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ЖОВТЕНЬ 

14  — 75 років із часу створення Української повстанської армії (УПА) 

(14.10.1942) 

26  — 60 років від дня народження Олександра Івановича Смика 

(26.10.1957) — культуролога, поета-пісняра, драматурга, громадського 

діяча 

ЛИСТОПАД 

4  — 130 років від дня народження Олександра Неприцького-

Грановського (4.11.1887—4.11.1976) — українського вченого-

ентомолога, публіциста, письменника, громадського та культурного 

діяча 

18  — 170 років від дня народження Володимира Навроцького 

(18.11.1847—16.03.1882) — економіста-статистика, етнографа, 

публіциста, літературного критика, юриста 

ГРУДЕНЬ 

3  — 140 років від дня народження Степана Рудницького (3.12.1877—

3.11.1937) — українського географа, академіка 

17  — 80 років від дня народження Марії Євгенівни Гонти (17.12.1937) — 

актриси та співачки (сопрано), заслуженої артистки УРСР 
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Перелік дат, які не увійшли до основного списку 

2 січня 1937 р. у с. Білозірці Лановецького району народилася 

килимарниця, народна майстриня Ганна Степанівна Борковська. 

2 січня 1957 р. у с. Нагірянці Чортківського району народився поет, 

педагог Роман Степанович Вархол. Член Національної спілки 

письменників України, лауреат літературної премії «Світлослов». Живе 

та працює на Львівщині. 

15 січня 1942 р. у с. Сартані, нині Маріупольського району 

Донецької області, народився музикант, композитор, аранжувальник 

Микола Миколайович Шамлі. Член Національної ліги українських 

композиторів, заслужений діяч мистецтв України. 

Засновник і керівник оркестру танцювального ансамблю 

«Надзбручанка» (1963—1973), ВІА «Дністер», «Молодість», керівник 

оркестру ансамблю «Червона калина». Автор пісень, міні-балетів, 

інструментальних творів на теми стрілецьких і лемківських пісень, 

обробок для хорів, ансамблів, баяна. 

Їздив із концертами населеними пунктами Тернопільщини, 

гастролював із різними колективами в Болгарії, Німеччині, Польщі, 

Франції, Югославії та ін. 

15 січня 1957 р. у с. Загайцях, нині Підгаєцького району, народився 

лікар, літератор, виконавець власних пісень Василь Зіновійович 

Цибульський. Член «Галицько-Волинського братства».  

Вірші опубліковано в періодиці Тернопільщини, альманасі «Курінь». 

У 2001 р. у м. Тернополі вийшла книжка «Я з тими, хто пішов, і з 

тими, хто прийде». 

Помер 28 грудня 1993 р. у м. Кременці. 

17 січня 1957 р. у м. Заліщиках народився громадсько-культурний 

діяч Валерій Йосипович Бачинський. Заслужений діяч мистецтв 

України. 

Працював викладачем мистецького циклу Теребовлянського 

культурно-освітнього училища, у структурах обласної виконавчої влади, 

начальником управління культури Тернопільської облдержадміністрації, 

координував діяльність закладів культури. 

У 2006 р. Валерія Йосиповича запросили до м. Києва на посаду 

директора департаменту мистецтв і регіональної політики Міністерства 

культури України, з 2008 р. працював директором Адміністративного 

департаменту Міністерства охорони здоров’я України, заступником 
директора Контактного центру Кабінету Міністрів України. Зараз 
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В. Бачинський — директор-розпорядник Національного академічного 

драматичного театру ім. І. Франка. 

Автор публікацій із питань культури; організатор та учасник науково-

теоретичних конференцій, присвячених діяльності відомих тернополян, 

директор фільму про уродженця нашого краю І. Пулюя; керівник і 

режисер творчих концертів, мистецьких проектів, масштабних звітних 

концертів Тернопільської області в м. Києві. 

За високі творчі досягнення В. Й. Бачинського нагороджено орденом 

«Знак пошани». 

18 січня 1897 р. у с. Серебринцях, нині Могилів-Подільського району 

Вінницької області, народився актор, режисер, театральний діяч Панас 

Карабіневич.  
Був актором у театрі М. Садовського, з яким навесні 1919 р. 

перебував на Тернопільщині. Залишився в Галичині. Очолював 

кооперативний театр у м. Тернополі, який щороку гастролював Західною 

Україною. З 1939 р. — директор Тернопільського обласного театру 

ім. І. Франка. У 1940 р. П. Карабіневич організував пересувний театр у 

м. Бережанах. У 1941 р. був ув’язнений. Звільнений після війни. 

Працював методистом Тернопільського обласного будинку народної 

творчості, режисером Заліщицького й Чортківського самодіяльних 

театрів, директором Чортківського районного будинку культури. 

Помер 15 травня 1964 р. у м. Чорткові. У 1989 р. його реабілітували. 

Ім’я П. Карабіневича присвоєно самодіяльному народному театрові в 

м. Чорткові. 

19 січня 1847 р. у с. Чернихові, нині Зборівського району, народився 

священик, фольклорист, історик, освітній діяч Петро Білинський. 

Школу й гімназію закінчив у м. Тернополі. Був парохом у селах 

Тернопільщини. Його записи народних пісень опубліковано в збірниках 

«Русько-народні галицькі мелодії» П. Бажанського, «Коломийки», 

«Колядки і щедрівки» В. Гнатюка, «Казки Західного Поділля» 

П. Медведика.  

Автор джерелознавчої історії «Тернопіль і його околиці». 

Помер 13 грудня 1916 р. у с. Зарваниці, нині Теребовлянського 

району. 

19 січня 1957 р. у смт Козовій народився скульптор Іван Йосипович 

Сонсядло. Член Національної спілки художників України. 

З 1987 р. живе в м. Тернополі. Працює в галузі станкової й 

монументальної пластики. 
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Автор пам’ятників І. Франку, В. Авраменку, Т. Шевченку, 

М. Шарику, Я. Струхманчуку, Я. Старуху; погрудь Б. Мазепи, Л. Зацного, 

Ю. Гуляка. 

29 січня 1942 р. у с. Верещаках Лановецького району народився 

журналіст, публіцист Василь Григорович Ковальчук. Член 

Національної спілки журналістів України. 

Помер 21 серпня 2002 р. у м. Тернополі. 

16 лютого 1877 р. у с. Сороках, нині Бучацького району, у сім’ї 

священика народився педагог, письменник, літературознавець Орест 

Авдикович. У 90-х роках закінчив так звану Цісарсько-королівську 

Академічну гімназію в м. Львові з українською мовою викладання. 

Навчався в Гірничій академії в м. Леобені (Австрія), закінчив 1901 р. 

філософський факультет Львівського університету. Учителював у 

м. Перемишлі.  

Поглибленим психологізмом відзначаються збірки його оповідань 

«Нарис одної доби», «Нетлі», «Метелики», «Демон руїни». Йому 

належать літературознавчі розвідки «Огляд літературної діяльності 

Олександра Кониського» і «Форма писань Маркіяна Шашкевича».  

Помер 28 жовтня 1918 р. в одній із клінік м. Відня (Австрія). 

24 лютого 1847 р. у с. Кривому, нині Підволочиського району, 

народився фольклорист, етнограф, громадський діяч Мелітон 

Бучинський. Член Наукового товариства ім. Шевченка.  

Під час навчання в м. Станіславі у 1860-х рр. належав до 

народовської громади, брав участь у виданні рукописного часопису 

«Зірка». 

Навчався у Львівському університеті, закінчив Віденський 

університет (1873). У 1870-х рр. брав участь у діяльності віденської 

«Січі». З 80-х рр. працював адвокатом у м. Станіславі. Збирав 

фольклорні, етнографічні й діалектологічні матеріали на Покутті та 

Гуцульщині. Записи Мелітона Бучинського друкувалися в 

західноукраїнській періодиці («Правда», «Діло»); частина пісень увійшла 

до книги Володимира Антоновича й Михайла Драгоманова 

«Исторические песни малорусского народа» (т. 1—2, 1874—1875), а 

також опубліковані у фольклористичних виданнях; казки увійшли до 

збірника Івана Рудченка «Народныя южно-русскія сказки» (т. 1—2, 

1869—1870).  

Перекладав сербські народні пісні українською, а українські — 

німецькою мовами. 

Наукову цінність має листування М. Драгоманова з М. Бучинським, 

видане М. Павликом (Львів, 1910). Лексикографічні матеріали 
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М. Бучинського використав Є. Желехівський для «Малорусько-

німецького словаря» (Львів, 1886, т. 1—2). Фольклорні записи 

М. Бучинського зберігаються в Інституті мистецтвознавства, 

фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, 

Львівській національній науковій бібліотеці України ім. В. Стефаника. 

Помер 25 квітня 1903 р. у м. Станіславі, нині м. Івано-Франківськ. 

27 лютого 1937 р. у с. Великих Кусківцях Лановецького району 

народився живописець, майстер розпису Роман Йосипович Іваськевич. 

Помер 27 листопада 2000 р. у с. Білокриниці Кременецького району. 

1 березня 1937 р. у с. Великих Загайцях Шумського району 

народився живописець Парфеній Олексійович Барболюк. Малярство 

опанував самотужки.  

З 1960 р. проживає в м. Тернополі. 

З 1983 р. учасник виставок у Тернополі, Києві, Москві (РФ) тощо. 

Персональні виставки відбулися в м. Тернополі в 1985, 1987, 1993 роках. 

Лауреат фестивалів народної творчості (1985, 1987). 

Серед робіт: «Бережанські мелодії» («Дорога до села»), «Повіяло 

весною» (обидві — 1983), «Зимовий день» (1982), «Серет весною» (1984), 

«Ранок» (1986), «Осінь в Кам’янках» (1987), «Зоре моя вечірняя», «Літо 

на Стрипі» (обидві — 1988), «Сосновий ліс» (1990), «Реве та стогне Дніпр 

широкий» (1991), «До бабусі колядувати» (1993) тощо. 

Твори художника зберігаються в Тернопільському обласному 

краєзнавчому музеї. 

6 березня 1947 р. у м. Монастириськах народився журналіст, 

публіцист, громадський діяч Михайло Григорович Баліцький. 

Заслужений журналіст України.  

Працював у редакції Монастириської районної газети, завідувачем 

відділу сільського господарства, відповідальним секретарем, заступником 

редактора. З 1978 р. — редактор Кременецької районної газети «Прапор 

перемоги» (із січня 1992 р. — «Діалог»). У 1993—1997 рр. — власний 

кореспондент газети «Свобода» (м. Тернопіль). Один із засновників 

обласної організації Національної спілки журналістів України.  

Автор багатьох публікацій на актуальні теми, у т. ч. в колективних 

збірниках та журналах. 

Помер 28 січня 1997 р. у м. Кременці. 

20 березня 1947 р. у с. Басівці, нині Пустомитівського району 

Львівської області, народився диригент, педагог, діяч культури Василь 

Андрійович Феленчак. Заслужений артист України, доцент, лауреат 

премії ім. С. Будного та І Всеукраїнського конкурсу хорів та оркестрів 

«Синкопа… Слово… Па-Де-Де». 
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Автор музичних творів, оркестрових аранжувань, інструментівок, 

навчальних програм, методичних рекомендацій із музичних дисциплін. 

22 березня 1927 р. у с. Передмірці Лановецького району народився 

літературознавець, фольклорист, педагог, громадський діяч, доктор 

філологічних наук, професор, дійсний член НТШ Теофіль Іванович 

Комаринець. 
Помер 8 жовтня 1991 р. у м. Львові. 

30 березня 1942 р. у с. Шушківцях Лановецького району народився 

музикант, диригент, режисер, громадський діяч Олексій Федорович 

Табачук. Заслужений працівник культури УРСР, член Національної 

всеукраїнської музичної спілки. Організатор, координатор, консультант і 

режисер-постановник низки культурно-масових заходів у місті й області. 

Автор науково-практичних розвідок, сценаріїв, статей у збірниках та 

періодичних виданнях. 

11 квітня 1947 р. у с. Старому Скалаті, нині Підволочиського району, 

народилася краєзнавець, громадська діячка Ольга Петрівна Василишин. 

Заслужений працівник культури України, член Національної спілки 

краєзнавців України, директор обласного комунального меморіального 

музею-садиби Леся Курбаса. 

Автор нарису-путівника «Меморіальний музей-садиба Леся Курбаса» 

та публікацій у всеукраїнських та місцевих ЗМІ. 

12 квітня 1957 р. засновано Тернопільський державний медичний 

інститут (нині університет). 

Тоді в інституті було відкрито 19 кафедр, працювало 66 викладачів, 

серед них — 1 доктор наук, 17 кандидатів наук. Було організовано три 

курси, на яких навчалися 624 студенти. 

У 1963 році у виші вже працювали 32 кафедри, значно зріс відсоток 

викладачів із науковими ступенями. Кількість професорів зросла до 

дванадцяти, доцентів і кандидатів медичних наук — до сімдесяти. 

Відбувся третій випуск лікарів набору 1957 р. Понад 80 відсотків 

випускників здобули вищу лікарську категорію, 20 відсотків нагороджені 

відзнакою «Відмінник охорони здоров’я», п’ятьом присвоєно почесне 

звання «Заслужений лікар України», більше двох десятків стали 

науковцями та викладачами, імена багатьох занесені у відомі наукові 

видання. 

Про тих, хто прославив свою альма-матер у ці та наступні роки, не 

забувають нинішні викладачі й студенти: їхні портрети утворили 

галерею-музей в адміністративному корпусі, матеріали про них 

зберігаються в музеї історії університету. 
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Постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 1992 р. інституту 

присвоєно ім’я Івана Яковича Горбачевського — видатного українського 

вченого, уродженця Тернопільщини, доктора медичних наук, професора. 

30 січня 1997 р. Постановою Кабінету Міністрів України інститут 

отримав статус медичної академії, а 17 листопада 2004 р. — статус 

медичного університету. 

Сьогодні — це потужний науковий потенціал, колектив із 

сформованими педагогічними традиціями, високим рівнем фахової 

підготовки, модернізованими підходами до навчального процесу. 

19 квітня 1947 р. у с. Колодіївці Підволочиського району народився 

педагог, фольклорист, народознавець, режисер, сценарист Михайло 

Миколайович Крищук. Відмінник освіти України. Закінчив 

філологічний факультет педагогічного інституту в м. Кам’янці-

Подільському Хмельницької області (1986), Вищу профспілкову школу 

культури в м. Ленінграді (РФ, 1979). Учителював, працював у 

м. Тернополі вихователем, директором БК «Текстильник» 

Тернопільського бавовняного комбінату (1968—1979), завідувачем 

відділу народної творчості Науково-методичного центру обласного 

управління культури (1979—1986), директором Будинку художньої і 

технічної творчості обласного управління професійно-технічної освіти 

(1986—1994). З 1994 р. — заступник директора Науково-методичного 

центру професійної освіти управління освіти і науки Тернопільської 

облдержадміністрації.  

Лауреат всесоюзних та всеукраїнських конкурсів режисерів масових 

свят і видовищ. Автор посібників «Читанка з народознавства» (1991), 

«Українська міфологія» (1994), збірника пісень «Сповідь серця», 

краєзнавчого нарису «Історія с. Колодіївка Підволочиського району» 

(обидва — 2004). Упорядник збірки «Христос рождається! Славіте його!» 

(різдвяні вистави; 1990), «Легенди Тернопільщини», «Ой у лузі червона 

калина» (антологія стрілецьких пісень), «Галицькі колядки і щедрівки» 

(усі — 1991). Понад 60 пісень, що зібрав М. Крищук, вміщено в «Літописі 

УПА» (т. 25). Зібрав більше 1000 легенд, переказів, народних оповідань, 

пісень, описів народних свят, обрядів та звичаїв Тернопільщини. Автор 

публікацій у журналах «Народна творчість і етнографія», «Українська 

культура», газеті «Русалка Дністрова». 

20 квітня 1937 р. у с. Журавцях Томашівського повіту Люблінського 

воєводства, нині Польща, народилася краєзнавець, бібліограф вищої 

кваліфікації Надія Михайлівна Гергілевич. 
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З 1953 р. — жителька м. Ланівців. Працювала завідувачем читального 

залу, організаційно-методичного відділу, бібліографом Лановецької 

районної бібліотеки. 

Брала участь у написанні довідкового видання «Історія міст і сіл 

Української РСР. Тернопільська область» (1973). 

Понад 10 років очолювала Товариство книголюбів району. 

22 квітня 1892 р. у с. Гадинківцях, нині Гусятинського району, 

народився філолог, педагог, літератор, громадський діяч Михайло-

Ярослав Соневицький. Дійсний член Наукового товариства 

ім. Шевченка, доктор філософії. Учителював на Івано-Франківщині, у 

Чорткові, Тернополі, Львові. Викладав у гімназіях Польщі та Німеччини, 

в Українському католицькому університеті в м. Римі (Італія). 

У 1950 р. емігрував до США.  

Автор «Історії грецької літератури» у 2-х томах, філологічних праць 

про мову Цицерона та Новіціана, дослідження «Франкові переклади з 

античних літератур», оповідань для молоді на давньогрецькі теми, збірки 

оповідань «Гомін давноминулих днів», перекладів, статей із педагогіки. 

Помер 30 листопада 1975 р. у м. Нью-Йорку (США). 

3 травня 1897 р. у с. Озерній, нині Зборівського району, народився 

драматичний актор і режисер Януарій Бортник. 

Творчу діяльність розпочав у театрі «Тернопільські театральні 

вечори», згодом працював у театрі ім. Франка у м. Вінниці, Харківському 

театрі музичної комедії, Дніпропетровському українському музично-

драматичному театрі ім. Шевченка. 

Заарештований 28 вересня 1937 р. у м. Харкові. 16 січня 1938 р. був 

розстріляний у Київській тюрмі. Реабілітований у 1956 р. 

5 травня 1947 р. у с. Коропці, нині смт Монастириського району, 

народився вчений у галузях історії та освіти, доктор історичних наук, 

професор, академік АН ВШ України Олександр Федорович Коновець. 

Відмінник освіти України, заслужений журналіст України, член 

Міжнародного союзу історії і філософії науки і техніки НТШ, 

Національної спілки журналістів України. 

З 2001 р. — професор Київського національного університету 

ім. Т. Шевченка, ведучий радіопередач «Дзвони «Просвіти». Досліджував 

історію та сучасні проблеми розвитку науки і наукових комунікацій, 

науково-просвітницький рух в Україні та діаспорі, динаміку розвитку 

наукового Співтовариства, формування національної наукової еліти. У 

1998—1999 рр. виконував наукові дослідження в Колумбійському 

університеті (США). З доповідями та лекціями виступав у навчальних 

закладах Бельгії, США, Угорщини, Чехії.  
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Автор понад 90 наукових праць, у т. ч. 5 монографій і посібників. 

Помер 7 червня 2010 р. у м. Києві. 

20 травня 1942 р. у с. Скоморохах Тернопільського району 

народився співак (бас-баритон), педагог, громадський діяч Роман 

Петрович Бойко. Заслужений артист УРСР, лауреат міжнародних та 

всеукраїнських конкурсів, Всеукраїнської премії ім. С. Крушельницької й 

Всеукраїнської літературно-мистецької та громадсько-політичної 

ім. Братів Лепких. 

У репертуарі — арії з опер та оперет, романси українських та 

зарубіжних композиторів, народні, повстанські й стрілецькі пісні. 

Написав п’єсу «Жорна смерті». Автор музики до пісень «Ой там на Івана» 

(сл. В. Вихруща), «Павутинка» (сл. М. Левицького), «Пісня козаків» 

(співавт., сл. Б. Мельничука) та ін. 

5 червня 1927 р. у м. Дніпропетровську, нині м. Дніпро, народився 

актор Іван Єгорович Биков. Заслужений артист України.  

З 1960 р. працював у Тернопільському обласному музично-

драматичному театрі, актор героїко-романтичного амплуа. 

Автор збірки гумористичних віршів «Сміхотерапія». 

Помер 18 січня 2010 р. у м. Тернополі. 

12 червня 1927 р. у с. Жеребках Королівських, нині с. Жеребки 

Підволочиського району, народився педагог, літературознавець, доктор 

філологічних наук Володимир Михайлович Гладкий. Навчався в 

гімназії «Рідної школи» у м. Тернополі (1937—1939), потім — в 

українській гімназії, що діяла під час німецької окупації (1941—1944). 

Після війни закінчив Чортківське педагогічне училище, а в 1955 р. — 

Кременецький педагогічний інститут. Працював учителем української 

мови та літератури в школі рідного села, а відтак — у м. Скалаті. У 

1955—1958 рр. — директор середньої школи в місті. 

З 1958 р. жив і працював у м. Тернополі. Був інспектором обласного 

відділу народної освіти, завучем середньої школи, викладачем 

Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту (нині 

національний технічний університет ім. І. Пулюя). У 1967 р. захистив у 

Львівському університеті кандидатську дисертацію «Епістолярна 

спадщина і новели Василя Стефаника», після чого працював викладачем 

у Тернопільському фінансово-економічному інституті (нині національний 

економічний університет). Невдовзі отримав учене звання доцента й 

очолив кафедру іноземних мов. 

З вересня 1984 р. працював на кафедрі української літератури 

Тернопільського педагогічного інституту (нині національний 

педагогічний університет ім. В. Гнатюка). Тут сповна розкрився його 
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талант педагога й вченого-літературознавця. В. Гладкий був одним із 

провідних українських дослідників творчості В. Стефаника та німецько-

українських літературних зв’язків, плідно працював у галузі теорії та 

історії перекладу сучасної української літератури, порівняльного 

літературознавства. Він особисто знав багатьох українських і німецьких 

письменників. Досконало володів чотирма іноземними мовами. Його 

широка ерудиція викликала повагу в колег по роботі, захоплення та 

пошану в студентів. Він був справжнім інтелігентом, прекрасним 

педагогом, висококваліфікованим фахівцем і людиною щирою та 

приязною, уважною й толерантною, особистістю високої духовності та 

багатої внутрішньої культури. 

В. Гладкий написав понад 60 наукових робіт, серед них — 

монографію «Українська радянська література в НДР», що вийшла в 

м. Львові в 1981 р. Він був учасником міжнародних з’їздів славістів у 

м. Дрездені (1977) та м. Києві (1983), кількох міжнародних наукових 

конференцій. У 1988 р. захистив в Інституті літературознавства 

ім. Т. Шевченка в м. Києві докторську дисертацію «Українсько-німецькі 

літературні зв’язки. Генезис. Еволюція. Перспективи». Наступного року 

став професором. 

17 жовтня 1991 р. після нетривалої хвороби В. Гладкий помер. 

Похований у м. Скалаті Підволочиського району. 

13 червня 1957 р. — 60 років із часу Підгаєцького потопу — 

найсильнішої зливи в історії України. За 12 годин безперервного потоку 

води випало понад як 276 мл опадів. Це стихійне лихо увійшло до «Книги 

рекордів України», відзначене як «найсильніша злива за всю історію 

України». 

1 липня 1967 р. у с. Настасові Тернопільського району народився 

діяч культури Андрій Васильович Галайко. Заслужений працівник 

культури України. 

З 1993 р. — керівник народного аматорського ансамблю народної 

музики Настасівського будинку культури — учасника творчих звітів 

Тернопільщини в м. Києві, Міжнародного фестивалю мистецтв 

«Слов’янський базар» (Білорусь), лауреата Міжнародного фестивалю 

мистецтв «Карпатська бесіда» (Польща), переможця номінації «Кращий 

аматорський колектив Тернопільщини». 

6 липня 1942 р. у с. Верещаках Лановецького району народилася 

педагог, громадсько-політична діячка, літераторка Ганна Марківна 

Фарштей-Кичук. Авторка книг «Відлітають журавлі», «Розстріляна 

юність», «Через терни до зір». 
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10 липня 1957 р. у м. Монастириськах народився педагог, історик-

краєзнавець, громадський діяч Петро Йосипович Козубський. Автор 

книги «Монастирищина у боротьбі за незалежність України». 

12 липня 1942 р. у с. Плисці Лановецького району народився 

театрознавець, кандидат мистецтвознавства, професор Петро Іванович 

Кравчук. Заслужений діяч мистецтв України. Проректор із навчальної 

роботи Київського державного університету театру, кіно і телебачення 

ім. І. Карпенка-Карого. 

Автор понад 40 наукових праць та рецензій, а також книги 

«В. С. Василько — режисер». 

16 липня 1942 р. у с. Голешеві, нині Жидачівського району 

Львівської області, народився хоровий диригент, педагог Ігор 

Прокопович Левенець. Заслужений працівник культури УРСР, 

заслужений діяч мистецтв України. 

18 липня 1927 р. у м. Підгайцях народився польський актор, 

режисер, літератор Тадеуш Ломніцький. Належав до найвизначніших 

акторів Польщі ХХ ст. 

Дитячі роки минули в м. Підгайцях. У 1942 р. закінчив гімназію в 

м. Дембіці, виїхав до м. Кракова (обидва — Польща). Працював 

залізничником, навчався грі на скрипці. Під час Другої світової війни — у 

Русі Опору (т. зв. «Шарі шеренги»), згодом — в Армії Крайовій. У 1946—

1949 рр. — актор театру в м. Катовіце. З 1949 р. — актор Народного 

театру й Театру сучасного в м. Варшаві. У 1965 р. — режисерський 

дебют. У 1969—1970 рр. — проректор, у 1970—1982 рр. — ректор 

Польських вищих Студій театральних. У 1975—1981 рр. — керівник 

Театру на Волі, з 1981 р. — у Польському театрі. У 1984 р. — у театрі 

«Студія», з 1988 р. — актор у різних театрах Польщі, у т. ч. «Театру 

Новего», на сцені якого помер. 

Знявся в кінофільмах: «Пан Володийовський» (1968), «Потоп» (1974), 

«Акція під Арсеналом» (1977), «Декалог» (1988), «Модзеєвська» (1989), 

«Сешеле» (1990) та ін. 

Автор віршів, новел, есе. Видав книгу «Театральні зустрічі» (1984). 

Театрові на Волі присвоєно ім’я Ломніцького, відкрито меморіальну 

таблицю (м. Варшава). Дружина М. Боярська присвятила Т. Ломніцькому 

книгу мемуарів «Король Лір не живе». 

Державні й театральні відзнаки: Золотий Хрест Заслуги (1955), 

Золота Маска (1970), Державна нагорода І ступеня за видатну акторську 

гру (1978), нагорода ім. А. Зельверовіча (1992, посмертно). У 1998 р. 

відкрито його Зірку на Алеї Зірок (м. Лодзь, Польща). 

Помер 22 лютого 1992 р. у м. Познані (Польща). 

2* Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2017 рік 
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18 липня 1957 р. у с. Нападівці Лановецького району народився 

полковник, учасник ліквідації аварії на ЧАЕС Олександр Каленикович 

Вигонний. Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Брав 

участь у ліквідації наслідків землетрусу у Вірменії й повені на Закарпатті. 

25 липня 1947 р. у с. Стінці Бучацького району народилася 

вишивальниця Марія Михайлівна Варениця. Заслужений майстер 

народної творчості України. 

Вишиває хрестиком, гладдю, козликом, ланцюжком, стебнівкою, 

декоративні й тематичні рушники, серветки, наволочки, накидки, 

сорочки, блузки, доріжки. 

12 серпня 1942 р. — розстріл єврейського населення у м. Шумську. 

13 серпня 1957 р. у смт Підволочиську народився вчений у галузі 

техніки Мирослав Степанович Мальований. Доктор технічних наук, 

професор. У 1979 р. закінчив Тернопільський філіал Львівського 

політехнічного інституту (нині національний технічний університет 

ім. І. Пулюя), аспірантуру Львівського політехнічного  інституту, кафедра 

«Процеси та апарати хімічних виробництв» (1979—1984).  

Працював у Всесоюзному науково-дослідницькому інституті сірчаної 

промисловості (нині Інститут гірничо-хімічної промисловості, м. Львів) 

інженером, завідувачем науково-дослідницького відділу. У 1999—

2001 рр. — директор підприємства ВАТ «Інститут гірничо-хімічної 

промисловості» — ОС «Екохімсерт». У 2002—2011 рр. — завідувач 

кафедри екології та охорони навколишнього середовища. У 2011—

2013 рр. — завідувач кафедри «Прикладна екологія та збалансоване 

природокористування». З 2013 р. — завідувач кафедри «Екологія та 

збалансоване природокористування» Національного університету 

«Львівська політехніка».  

Автор понад 500 наукових праць із застосування природних 

дисперсних сорбентів у природоохоронних технологіях. 

18 серпня 1887 р. у с. Білій, тепер передмістя м. Тернополя, 

народилася українська співачка, педагог Ганна Крушельницька. 

Закінчила Вищий музичний інститут ім. М. Лисенка в м. Львові (клас 

Софії Козловської) та Міланську консерваторію в класі професора Данте 

Ларі. 

Виступала на оперній сцені як солістка. У 1921—1923 рр. 

Г. Крушельницька — педагог вокалу й фортепіано у Вищому музичному 

інституті ім. М. Лисенка та Дрогобицькій музичній школі. 

Померла 13 травня 1965 р. Похована на Личаківському цвинтарі. 

5 вересня 1942 р. у с. Великих Мацевичах, нині 

Старокостянтинівського району Хмельницької області, народився 
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художник, скульптор, літератор Петро Павлович Шпорчук. Член 

Національної спілки художників України, заслужений художник України. 

Творить у галузі станкового (пейзаж, натюрморт, портрет, жанрові 

композиції) та монументального (темперний розпис, мозаїка) живопису. 

4 жовтня 1957 р. у с. Борщівці Лановецького району народився 

підполковник, Герой Радянського Союзу Ярослав Павлович Горошко. 

Звання присвоєно за мужність і героїзм у боях в Афганістані. 

Нагороджений двома орденами Червоної Зірки, медаллю «За відвагу». 

Член Спілки офіцерів України. 

У січні 1992 р. один із перших прийняв присягу на вірність Україні. 

8 червня 1994 р. трагічно загинув у м. Києві, похований у родинному 

селі. 

6 жовтня 1667 р. під містечком Підгайці відбулася запекла битва 

козаків на чолі з гетьманом Правобережної України Петром Дорошенком 

із польським військом Яна Собеського. Ця битва відома в історії як 

Підгаєцька угода або Підгаєцька стаття. 

7 жовтня 1897 p. у м. Бучачі народився письменник, що репрезентує 

Бучаччину в ділянці красного письменства, Михайло Островерха 

(М. Осика). Працював у різних журналах і часописах в еміграції як 

видатний есеїст, мистецький та літературний критик. Добровольцем 

Українського січового стрілецтва й старшиною УГА пройшов крізь усі 

буревії, удачі та невдачі в роки визвольних змагань. У польському таборі 

інтернованих українських вояків у м. Вадовіцах розпочав свою 

літературну творчість у журналах, які там виходили. У 1923 p. вийшла 

збірка поезій «Озимина» Є. Маланюка, М. Селегія, М. Осики. Виїхавши в 

1926 p. до Італії, поринув у мистецтво, літературу, музику та побут 

італійського народу. Своїми знаннями, враженнями ділився на сторінках 

«Діла», «Нового часу», журналів «Назустріч», «Обрії», «Життя і знання», 

«Дзвони». Виїхавши в 1949 p. за океан, продовжував писати в 

еміграційній пресі.  

У його прозі заслуговують на увагу нариси та спогади. До глибини 

душі зворушують спогади, оформлені в книжці «Обніжками на битий 

шлях», виданій у 1957 p. Його писання з’являються на сторінках 

часописів «Америка», «Народна воля», «Свобода». Переклав він дещо й з 

італійської літератури — авторів Ґрація Делєдда, Ада Негрі, Чезаре 

Меано, Н. Фаріна — із політичної філософії «Іль Прінчіпе» 

Н. Макіявеллі. 

Автор книг: «Гомін здалека», «Чорнокнижник із Зубівки», «На 

закруті», «Грона калини», «Блиски і темряви», «Nihil nоі», «Без докору». 

Помер 17 квітня 1979 р. у м. Нью-Йорку (США). 
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10 жовтня 1942 р. у с. Шилах Збаразького району народився 

хормейстер, диригент Зеновій Євгенович Кравчук. Заслужений 

працівник культури України. З 1986 р. — керівник народної чоловічої 

капели «Гомін» Заліщицького районного будинку народної творчості, 

народного хору «Надія» с. Касперівців Заліщицького району. 

11 жовтня 1927 р. у с. Бертниках, нині Монастириського району, 

народився поет-модерніст, прозаїк, перекладач та літературний критик 

Богдан Миколайович Бойчук. Член Нью-Йоркської групи, Об’єднання 

українських письменників у діаспорі «Слово», Національної спілки 

письменників України. Лауреат Міжнародної літературної премії 

ім. М. Гоголя.  

Б. Бойчук — один із засновників Нью-Йоркської групи, був 

співредактором річника цієї ж групи «Нові поезії» (1959—1971), 

ініціатором і головним редактором Нью-Йорксько-Київського 

літературно-мистецького квартальника «Світовид» (1990—1999). Також 

упродовж 1961—1973 рр. був членом редакційної колегії місячника 

«Сучасність» (м. Мюнхен). 

Сьогодні Богдан Бойчук проживає в м. Ґлен-Спеї (США) і м. Києві. 

2 (14) листопада 1897 р. у с. Добромірці, нині Збаразького району, 

народилася актриса театру й кіно Ганна Бабіївна. 

У 1918 р. дебютувала в Тернопільському українському драматичному 

театрі. Працювала в «Кийдрамте» (1920—1921), «Березолі» (1922—1934), 

після його перейменування — у Харківському українському 

драматичному театрі ім. Т. Шевченка (1935—1960). 

У 1937 р. була заарештована, відбула 5 років заслання, після чого 

повернулася до м. Харкова. Одна з найкращих актрис «Березоля». 

Зіграла ролі: баба Лукія, Баронова-Козино («Комуна в степах», 

«Мина Мазайло» М. Куліша), Варвара («Богдан Хмельницький» 

О. Корнійчука), Кабаниха («Гроза» О. Островського), Голда («Тев’є-

молочник» за Шолом-Алейхемом) та ін. 

Померла 2 серпня 1979 р. у м. Харкові. 

8 листопада 1937 р. у с. Городниці Підволочиського району 

народився історик Степан Петрович Мовчан. Кандидат історичних 

наук, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн 

Львівського національного університету ім. І. Франка.  

У 1962 р. закінчив історичний факультет Львівського університету. У 

1962—1964 рр. — учитель історії Нововитківської середньої школи. У 

1965—1967 рр. — завідувач відділу Львівського історичного музею, у 

1968—1970 рр. — молодший науковий працівник Інституту суспільних 

наук АН УРСР. З 1970 р. і до сьогодні працює на історичному факультеті 
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ЛНУ на кафедрах історії південних і західних слов’ян, нової та новітньої 

історії. У 1981—1983 рр. — заступник декана історичного факультету. З 

1984 р. по 2001 р. працював деканом факультету підвищення кваліфікації 

(з 2000 р. факультет післядипломного навчання науково-педагогічних 

працівників). 

Сфера наукових зацікавлень: історіографія Югославії, українська 

діаспора на Балканах. Автор понад 80 наукових і науково-методичних 

робіт. 

10 листопада 1967 р. у с. Струсові Теребовлянського району 

народився співак, композитор, аранжувальник Роман Антонович Рудий. 

Заслужений артист України. Автор і виконавець пісень на власні тексти й 

тексти українських поетів, аранжувань різножанрових музичних творів, 

автор музичного фільму «Різдвяний подарунок». 

15 листопада 1967 р. у м. Дніпропетровську, нині м. Дніпро, 

народилася артистка балету Євгенія Яківна Семотюк. Заслужена 

артистка України.  

З 1985 р. — у Тернопільській обласній філармонії: солістка ансамблю 

«Надзбручанка»; виконує сольні партії в танцях «Свати», «Дуботанець», 

«Весілля» та ін. 

25 листопада 1947 р. у селищі Іспісар Чкаловського району 

Ленінабадської області, нині Таджикистан, народився композитор, 

диригент, аранжувальник, педагог, громадський діяч Леонід 

Олександрович Міллер. Заслужений працівник культури Бурятської 

АРСР, заслужений працівник культури Угорщини, заслужений діяч 

мистецтв України, член Національної ліги українських композиторів. 

Автор понад 500 обробок та оригінальних творів духової, 

симфонічної, камерної та вокально-хорової музики. Автор збірок 

партитур для духового оркестру. 

1 грудня 1927 р. у м. Ланівцях народилася громадська діячка, 

педагог, член «Союзу українок» у Шотландії й Австралії Катерина 

Боднарук. 
Померла 23 травня 2009 р. у м. Ст. Меріс (Австралія). 

24 грудня 1892 р. у с. Шкроботівці, нині Шумського району, 

народився фольклорист, філолог Степан Турик. Навчався на Вищих 

педагогічних курсах при Київському університеті, закінчив 

Кременецький педагогічний інститут (нині Тернопільський національний 

педагогічний університет ім. В. Гнатюка). Працював учителем на 

Чернігівщині. Брав участь у Першій світовій війні. 

Після 1920 р. учителював у селах Шумщини, а також Волинської 

області. З 1939 р. — у м. Кременці. 
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Перші фольклорні записи зробив у родинному селі. Зібрав майже 

1000 пісень. Записи С. Турика опубліковано в збірниках «Весільні пісні», 

«Балади», «Пісні Тернопільщини», «Весілля на Дубенщині». Автор 

роману-хроніки «Крізь бурі і громи». 

Помер 29 вересня 1982 р. у м. Кременці. 

1557 р. — м. Монастириськам надано Магдебурзьке право, а з 

ним — привілей на проведення другого ярмарку в день Воздвиження 

Чесного Хреста (14 вересня). Це сприяло швидкому розвиткові міста. 

Воно назване серед значних міст Руського воєводства Червоної Русі, з-

поміж яких — Львів, Глиняни, Жовква, Галич, Теребовля, Коломия. 

1727 р. — Юзеф Потоцький — староста Щирецький у 

м. Монастириськах — збудував костел Успіння Божої Матері. У 

правому бічному його вівтарі був образ Пресвятої Богородиці, який 

11 липня 1742 р., на підставі рішення спеціальної комісії, визнано 

чудотворним. 

1777 р. (за ін. даними — у 1797 р.) — у м. Монастириськах було 

засновано Державну фабрику тютюну і сигарет, а в 1897 р. при 

фабриці засновано Інститут для нагляду за вирощуванням тютюну. 

1857 р. — у м. Монастириськах народився польський художник 

Владислав Россовський. 
Помер 1923 р. у м. Львові. 

1897 р. у смт Підволочиську народився живописець, графік, 

дизайнер, колекціонер, теоретик мистецтва Людвік Лілле. Вивчав 

медицину в м. Львові. 

У 1918—1919 рр. він встановив контакти з групою експресіоністів, 

які зібралися навколо журналу «Здруй» з м. Познані й у партнерстві із 

журналом «Формісти» з м. Кракова. 

У 1920—1922 рр. — навчався в Баугаус (Bauhaus) — Найвищій школі 

будівництва й спорудження (м. Дрезден, Німеччина), входив до складу 

творчого об’єднання архітекторів, дизайнерів та художників, що виникло 

в рамках цього закладу.  

Повернувся до м. Львова. Був ілюстратором книг, сценографом, 

виконував оформлення проектів для експериментальних театрів. 

У 1930 р. увійшов до творчого об’єднання «Артес», яке на той час 

було лідером професійних дискусій у царині радикальних мистецьких 

течій — конструктивізму, дадаїзму, сюрреалізму, абстракціонізму. З 

вересня 1930 р. Людвик Ліллє очолював «Артес», ставши незмінним 

головою цієї мистецької групи аж до кінця її формального існування 

(колективні ініціативи «артесівців» згасають у 1934—1935 рр.). Член 

Союзу художників. Для пропаганди мистецтва проводилися 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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радіопрограми, присвячені цій темі. Лілле займав посаду голови 

Львівської Спілки художників. У 1934 році він організував музей 

єврейської громади в м. Львові, став його менеджером. Писав картини, 

які він показав у Львові, Кракові, Варшаві. 

У 1937 р. Лілле переїхав на постійне проживання до м. Парижа. Коли 

розпочалася Друга світова війна, приєднався до польської армії, 

працював у польському Русі Опору. Після війни був президентом 

Асоціації польських художників у Франції. Під впливом експресіонізму 

створив графічні та гротескні картини на основі контрастів чорно-білих 

тонів. У більш пізні роки він писав інтелектуальні синтетичні твори на 

піднесених тонах, захоплювався мистецтвом Ф. Леже.  

У зрілих роботах Лілле велику роль відіграють кольори. Писав 

реалістичні міські пейзажі, мертвих птахів, натюрморти із черепом, квіти. 

Крім того, він експериментував із рядом графічних технік. Писав статті та 

книги з мистецтва та мистецтвознавства. 

Помер 23 квітня 1957 р. у м. Парижі (Франція). 

1897 р. — у с. Фільварках, тепер м. Монастириська, народився 

український галицький громадський діяч (в еміграції), диригент, 

хорунжий УГА, Дієвої Армії УНР Норберт Рибак. Засновник філіалу 

товариства «Просвіта» в м. Монастириськах.  

Закінчив початкову школу в м. Монастириськах, Коломийську 

гімназію, літературно-філологічний факультет Українського 

університету, Карловий університет (філософський факультет, 

спеціальність — історія, 1930), обидва — у м. Празі. Працював учителем 

в Карпатській Україні, інструктором товариства «Просвіта» в Бучачі, 

Монастириськах, Сокалі, організовував читальні, хори, театральні гуртки, 

оркестр, був диригентом. За його спогадами, заснував читальні в селах 

Велеснів, Дубенка, Комарівка, Лазарівка, Низьколизи, Баранів, Тростянці, 

Савалуски, Вичілки, Діброва. 

Брав участь у Другій світовій війні. Потім емігрував на Захід. Осів у 

м. Чикаго. Брав участь у діяльності українських громадських організацій. 

Автор публікацій у періодиці, спогадів, нарисів книги «Бучач і 

Бучаччина», зокрема «Монастириська (культурно-освітній огляд)», 

«Польський історик Б. Руліковські про місто Монастириська». 

Помер 2 липня 1975 р. у м. Чикаго (США). 

1917 р. — у м. Монастириськах народився співак-аматор, 

громадський діяч, меценат Осип Кокіль. 

1927 р. — у с. Бертниках Монастириського району народився поет, 

громадський діяч Петро Шевчук. 

Помер 2008 р. 
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1937 р. — у с. Чехові Монастириського району народився педагог-

музикант, самодіяльний композитор, збирач фольклору Степан 

Підгірний. 
Помер у 2006 р. 

1942 р. — у с. Бертниках Монастириського району народився 

майстер плетіння із соломи Іван Дребет. 

Восени 1942 р. — у с. Гончарівці Монастириського району створено 

оборонний загін (22 особи) під командуванням підрайонного провідника 

ОУН С. Жилавого. Того ж року поблизу села відбувся бій сотні 

«Бистрого» УПА з німцями. 

1947 р. — у с. Гориглядах Монастириського району народилася 

художник-кераміст Марія Рйопка. 

1957 р. — у м. Тернополі закладено сквер на вулиці 

В. Чорновола — пам’ятку садово-паркового мистецтва. Площа — 

0,32 га. У сквері налічується близько 40 видів дерев, кущів та ліан, серед 

яких багато цінних, рідкісних й екзотичних: горіх сірий, катальпа 

чудесна, ліріодендрон тюльпановий, бузок угорський тощо. 

 

Міста-ювіляри 

1097 р. — засновано м. Теребовлю — одне з найстаріших міст 

України й найдавніше місто Поділля. Першу письмову згадку про нього 

знаходимо в «Іпатієвському літописі».  

Зараз м. Теребовля — районний центр Тернопільської області. 

1227 р. — перша літописна згадка про м. Кременець — одне з 

найдавніших міст України. 

Зараз м. Кременець — районний центр Тернопільської області. 

1397 р. — перша письмова згадка про м. Бучач. 

На території м. Бучача знаходилося давнє слов’янське поселення, яке 

до середини ХІV ст. входило до складу Галицько-Волинського князівства. 

Зараз м. Бучач — районний центр Тернопільської області. 
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3 СІЧНЯ 

150 років від дня народження Євгенії Бохенської 

(3.01.1867—30.10.1944) — української письменниці 

Повернення із забуття 

Час невблаганно тече, переступає невидимі бескиди і або ж полишає ще 

глибше у своїх яругах забуття визначні імена, їхні діяння, або новітнім 

протягом духовного ренесансу виймає з тих проваль то одну, то другу 

постать. Нинішній нелегкий та водночас перспективний своїми слідами, він 

повертає до такої забутої постаті, нашої землячки Євгенії Бохенської. 

Ім’я Євгенії Бохенської належить до плеяди західноукраїнських 

письменників, які гуртувалися навколо Івана Франка, користали з його 

творчих порад і допомоги, листувалися й зустрічалися з ним особисто. 

Є. І. Бохенська відома як поетеса, прозаїк, фольклорист і педагог. 

Народилася Євгенія Бохенська 3 січня 1867 року в с. Красносільцях 

Збаразького району. Батько майбутньої письменниці й педагога Іван 

Бохенський (1836—1923) працював у селі понад сорок років священиком. 

Євгенія Бохенська здобула середню педагогічну освіту. Навчалася вона в 

Тернопільській учительській семінарії. Працювала вчителькою в рідному селі 

Красносільцях, Збаражі, Голешеві, що на Львівщині, майже шість десятиліть. 

Висока національна свідомість, наполегливість і працьовитість у поєднанні зі 

щирою любов’ю до дітей принесли їй славу однієї з кращих народних 

учительок у Галичині. 

Залишившись без батька, Є. Бохенська ніколи не жила в достатку. 

Зрештою, не втішалася розкошами й до того. Усе життя була одинокою. 

Особливе значення в житті й творчості письменниці та вчительки мали її 

довголітні взаємини з Іваном Франком. 

Згодом це знайомство переросло в кохання. Євгенія Бохенська була 

вірною своєму першому почуттю й до смерті залишилась неодруженою. Як 

згадує М. Деркач, що на пропозиції вийти заміж Бохенська відповіла: «Я 

ніколи не дозволю, щоби після Франкових поцілунків хтось міг торкнутися 

моїх уст». Про це ж мова йде і в спогадах Ольги Роздольської: 

«Одні відвідини я ніколи не забуду. Була у Франка знайома Бохенська 

Євгенія. І коли вона почула, що Франко захворів, — приїхала, щоб побачити 

його. Здається, не помилюся, коли скажу, що вона таки його щиро любила, 

про що знав і він. Одного дня ми з нею пішли в санаторій, Франкові було 

якраз недобре, в непам’яті він говорив... прийшов до себе, побачив 

Бохенську, що стояла і плакала, і в нього з очей покотилися сльози. 

Стиснувши своїми руками її руку, він притис її долоню до свого лиця, 

потримав так хвильку, далі струсив на її долоню свою сльозу і відпустив 

руку... «Візьміть цю сльозу на згадку!» За мотивами цих взаємин поет 

І. Гнатюк написав вірш «Думка про вірність»: 
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Весь вік, немов причинна чи свята, 

Вона жила у радості натхненній, 

Щаслива, що за молодості — геній, 

Як Бог, поцілував її в уста... 

Глибоке й різностороннє знання історії, культури і побуту, 

спостережливість й образність мислення, пильна увага до психологічних 

мотивів у вчинках людей надали її творам такого звучання, яке не буває 

короткочасовим. Друкуватися почала з 1884 року в журналі «Зоря», де були 

опубліковані її вірші. Згодом з’явилися й публіцистичні твори, оповідання, 

новели. Євгенії Бохенській належать також переспіви з творів польських 

поетів Адама Асника і Теофіла Ленартовича. Як історико-культурну, так і 

художньо-мистецьку вартість мають листи письменниці. Частина з них — 

справжні перлини української епістолярії. 

У тісних творчих взаєминах Євгенія Бохенська перебувала з 

В. Гнатюком, К. Устияновичем, М. Коцюбинським, В. Стефаником, 

Г. Хоткевичем, О. Кобилянською, Марком Черемшиною, М. Яцковим, 

А. Крушельницьким. 

Останні роки Євгенія Бохенська жила самотньою, без сім’ї та близької 

родини в с. Голешеві Жидачівського району на Львівщині, де й померла 

30 жовтня 1944 року. На її могилі посадили кущик бузку як данину людині, 

котра все своє свідоме життя працювала для поліпшення долі скривджених і 

гноблених співвітчизників, ділила разом із ними хвилини радості й смутку. 

Н. Лучкіна 
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7 СІЧНЯ 

70 років від дня народження Віри Григорівни Самчук 

(7.01.1947) — актриси, заслуженої артистки України 

У житті й на сцені вірна Мельпомені 

Вона народилась на Різдво і, благословенна Божим Дитятком, несе свій 

акторський хрест самовіддано, самозречено люблячи його. Її, як коштовну 

квітку, виколисував Зелений Гай, що в Заліщицькому районі. Це він 

подарував їй солов’їний голос, навчив долати видолинки й трясовини, мріяти 

разом з ясенами, уподібнив станом і характером до ніжної верби, а стійкість 

дав від витривалого дуба. А ще батько й мати, славні заліщицькі просвітяни, 

аматори драматичного гуртка, улюблені співаки села, вкладали в доньку всю 

свою любов і всі свої таланти. І виросла вона, і зіп’ялась на крило, і стала 

такою, якою знають її та люблять усі, хто бачив її гру на сцені 

Тернопільського академічного драматичного театру та в різних літературно-

музичних композиціях. Думаю, ви вже здогадались, про кого йдеться. 

Звичайно, про заслужену артистку України Віру Самчук — актрису яскраву, 

самобутню, дуже органічну і правдиву. 

Їй у житті поталанило не лише на батьків, на село з такою поетичною 

назвою й односельчан, а й на вчителів. Вона й досі з вдячністю згадує своїх 

педагогів у Тернопільському музучилищі Антоніну Голуб — правнучку 

відомого кобзаря Остапа Вересая, Аллу Білинську — викладача вокалу, 

Б. Гриба — диригента оркестру народних інструментів. Завдяки їм Віра 

Самчук і на бандурі грає, і співає, а згодом стає викладачем гри на бандурі та 

фортепіано в музичних школах Збаража і Шумська. Її настирливий постійний 

пошук, прагнення до вдосконалення привели на акторське відділення 

Харківського театрального інституту імені І. Котляревського. І знову доля 

подарувала гідних учителів, професорів-курбасівців Є. Бондаренка, 

В. Івченка, В. Стеценка. А Валентина Чистякова, дружина Леся Курбаса, 

благословила її на сцену, і ще студенткою Віра Самчук зіграла Мавку в 

«Лісовій пісні», донну Анну в «Камінному господарі» й інші серйозні ролі. 

Її правдивість, експресивність, доброзичливість не лише на сцені, а й у 

житті зачарували серце студента Віктора Бурка, який згодом розділив з 

Вірою й театральні випробування, і домашні турботи. Вони разом ідуть по 

життю, підтримуючи одне одного. 

Життєвим девізом артистки могли б стати слова улюбленої поетеси Ліни 

Костенко: «Віддай людині крихітку себе, за це душа наповнюється світлом». 

Віра Самчук на кожному кроці віддає людям і свій талант актриси, і щедрість 

душі, готова прийти на допомогу, розрадити, поспівчувати. І від того не міліє 

її душа, а навпаки — повниться світлом і людською добротою. 

На сцені нашого театру вона зіграла десятки гідних ролей у виставах, які 

ставили знані режисери — Я. Геляс, М. Стефурак, А. Бобровський, 
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П. Загребельний, А. Горчинський та інші. Згадую її щиру й ніжну Софію в 

«Безталанній» І. Карпенка-Карого, співучу, закохану в Тараса Шевченка 

Ганну Закревську у виставі «Якби зустрілися ми знову» за п’єсою 

В. Лебедєвої та Л. Мужука, щиросердну Галю в «Назарі Стодолі» 

Т. Шевченка. А як не згадати її Лимериху з «Лимерівної» Панаса Мирного, 

Ганну з «Марусі Богуславки» І. Старицького, Ланду з «Поки гарба не 

перекинулася» О. Іоселіані. Що не роль, то, як мовиться, пряме влучення в 

характер, в образ, у настрій героїні. А які яскраві ролі Віри Самчук у 

музичних виставах — Мірабелла в «Циганському бароні» Й. Штрауса чи 

Гелена в «Гуцулці Ксені» Я. Барнича. Наприкінці 2008 року ми побачили 

актрису в «Поминальній молитві» Г. Горіна — виставі, створеній за 

інсценізацією роману «Тев’є-молочник» Шолома-Алейхема. Голда у 

виконанні Віри Самчук вражає трагізмом, глибиною проникнення в образ, 

правдивістю в кожній ситуації, кожному епізоді та мізансцені. Одна з 

тернопільських газет назвала її гру в цій виставі «геніальною». Я була б 

обережнішою у вживанні цього слова, але хто бачив виставу, погодиться: 

Голда Віри Самчук вражає, а в сцені смерті героїні актриса піднімається до 

вершин акторської майстерності. Зал вмивається сльозами, слухаючи 

останній Голдин монолог — і то найвища оцінка актрисі. 

Знаючи Віру Самчук багато років, переконана: її талант у театрі 

використовується не сповна. Вона могла б зіграти значно більше справді 

прекрасних ролей. Але не артист вибирає, а режисер... Та, як мовиться, немає 

лиха без добра. Оце неповне затребування в театрі подарували нам Віру 

Самчук в іншій іпостасі. Разом із народною артисткою України Любов’ю 

Ізотовою вона створила прекрасні літературно-музичні композиції «Славетні 

жінки України», «Твої листи пахнуть зів’ялими трояндами» (за Лесею 

Українкою), «Коли співають зорі» (до 110-річчя від дня народження 

М. Рильського), «Про родину Геретів», «Молися Богу за Україну» (за 

творами В. Симоненка, Л. Костенко, забороненого радянською владою 

С. Бердяєва). Дві дивовижних жінки, поєднавши слово й пісню, дарують 

глядачеві незабутні миттєвості, наснажуючи його щедрістю своїх душ, 

високою громадянською позицією. 

Тож не перебільшував світлої пам’яті Борис Демків, коли в 1997 році 

писав у своїй посвяті Вірі Самчук: «Хай святиться ім’я твоє, царице. І в 

житті, і на сцені — завжди вірна ти Мельпомені, найжертовнішій жриці». 

Вона справді жертовно служить Мельпомені, і талант її нині в розквіті, у 

розвитку, в тій щасливій миті, коли під силу найскладніша роль, коли є що 

сказати людям і коли є любов глядача. Любов щира і цілком заслужена.  

Д. Чубата 
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17 ЛЮТОГО 

125 років від дня народження Йосифа Сліпого 

(17.02.1892—7.09.1984) — патріарха Української греко-католицької церкви 

Подвижник віри, митрополит Української греко-католицької церкви 

(УГКЦ), Верховний архієпископ УГКЦ, кардинал, визначний релігійний, 

науковий і політичний діяч, захисник переслідуваних християн, сподвижник і 

послідовник митрополита Андрея Шептицького Йосиф Сліпий (світське 

ім’я — Йосип Іванович Коберницький-Дичковський) доклав багато зусиль до 

подолання хибних стереотипів щодо України, її історії та церкви. 

Народився в 1892 році в с. Заздрості на Тернопільщині в шляхетській 

галицькій родині. За переказами, псевдонім Сліпий походив від предка, якого 

в 1709 році було осліплено вояками Петра І за те, що під Полтавою боровся 

на боці Івана Мазепи. Майбутній кардинал формувався під впливом 

родинного, шкільного й церковного виховання та широкого патріотичного 
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руху, започаткованого «Руською трійцею» (М. Шашкевич, І. Вагилевич, 

Я. Головацький). 

Юнак легко опановував іноземні мови — передусім польську, німецьку, 

італійську, згодом класичні — латинську, грецьку, давньоєврейську. Він 

закінчив Тернопільську гімназію та Львівську духовну семінарію, навчався в 

богословській колегії в м. Інсбруку, потім — у м. Римі. 

Першу наукову статтю «Рудольф Айкен та його погляд на християнство» 

надрукував у журналі «Нива» в 1916 році. Згодом тут опублікував і 

дослідження про Єфрема Сіріна. 

Улітку 1922 року Йосиф Сліпий, тридцятирічний доктор теології, 

повернувся на Батьківщину. Він став професором догматичного богослов’я у 

Львівській духовній семінарії, у 1925 році — її ректором, а в 1929 році — 

першим ректором Львівської богословської академії. Йосиф Сліпий з 

натхненням узявся за створення й розбудову Богословського наукового 

товариства (БНТ), передусім скомплектував бібліотеку БНТ, а в 1922 році її 

очолив. Згодом ця бібліотека стала однією з найбільших українських 

книгозбірень м. Львова. 

Він докладав чимало зусиль до зміцнення духовних основ свого народу, 

започаткував і редагував щорічник «Богослов’я» (головний орган БНТ). У 

1926 році Йосифа Сліпого обрали головою Богословського наукового 

товариства, членом Кураторії Національного музею, а в 1930 році — дійсним 

членом Наукового товариства імені Шевченка. 

Того ж року Йосиф Сліпий захворів на тяжку форму артриту, однак не 

полишив активної діяльності. 25 листопада 1939 року він отримав титул 

архієпископа і коад’ютора, тобто законного спадкоємця голови помісної 

церкви. 

У грудні 1939 року митрополит Андрей Шептицький висвятив Йосифа 

Сліпого на архієпископа. Після смерті А. Шептицького у 1944 році він став 

архієпископом Львівським і митрополитом Галицьким. Ці призначення 

збіглися з приєднанням Західної України до Радянського Союзу. УГКЦ була 

заборонена, а митрополита разом з усім галицьким єпископатом 11 квітня 

1945 року заарештували. 

Йосифа Сліпого засудили на 8 років ув’язнення й примусових робіт. У 

1953 році його було засуджено вдруге, у 1957 році отримав ще сім років 

тюрми, а в 1962 році був засуджений учетверте. 18 років (з 1945 по 1963 рр.) 

Йосиф Сліпий перебував у таборах ГУЛАГу, писав там релігійно-

філософські трактати, наукові праці, надсилав листи священикам. Державні й 

церковні діячі різних країн намагалися вплинути на радянське керівництво й 

домогтися його звільнення. Визволенню Йосифа Сліпого посприяли також 

Папа Іоанн XXIII і президент США Дж. Кеннеді. 27 січня 1963 року 

митрополит вийшов на волю, а в лютому цього ж року виїхав до Італії. У 

м. Римі він розгорнув велику роботу з реорганізації та зміцнення греко-



 31 

католицької церкви. У 1965 році Папа Павло VI надав Йосифу Сліпому 

звання кардинала. 

Йосиф Сліпий брав активну участь у роботі Другого Ватиканського 

собору і вразив делегатів глибокими знаннями з богослов’я. 

Кардинал ініціював створення в м. Римі нового українського духовного 

центру. За два роки (1964—1966) було споруджено будинок Українського 

католицького університету, згодом збудовано корпуси Малої семінарії 

(духовної школи для дітей і підлітків) і Великої семінарії (для юнаків). У 

1967—1969 pоках споруджено також український кафедральний собор святої 

Софії. У Вашингтоні, Філадельфії, Чикаго й Лондоні було засновано філії 

Українського католицького університету імені святого Климента. 

Значну частину коштів Йосиф Сліпий спрямував на придбання 

Українським вільним університетом у м. Мюнхені нового будинку. 

У 1975 році в соборі святого Петра в м. Римі Йосиф Сліпий офіційно 

прийняв титул патріарха Помісної греко-католицької церкви. 

Науковий доробок богослова, ученого й педагога Йосифа Сліпого 

становить 12 томів, виданих у м. Римі. 

Помер 7 вересня 1984 pоку, похований у соборі святої Софії в м. Римі, 

перепохований у м. Львові. 

О. Даниленко 
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20 ЛЮТОГО 

70 років від дня народження Володимира Кириловича Дячуна 

(20.02.1947) — поета 

Художній світ Володимира Дячуна 

Володимир Дячун — один із тих письменників, які довго торують шлях 

до читача. Мабуть, саме через те його тексти настільки справжні та 

неповторні, такі несхожі та у деяких випадках навіть герметичні. Сприймати 

вірші митця непідготовленому читачеві, безперечно, важко. Адже кожна з 

його книг — дієвий механізм, пов’язаний як із попередньою книгою, так і з 

майбутньою. Це прикметна риса творчого методу Володимира Дячуна. 

Вірші нашого земляка — винахід, кожен з елементів якого виправданий 

та необхідний. Навіть ловимо себе на думці: звідки така точність та 

коректність? А це диктує життя поета, хоч як це не по-сучасному звучить. 

Володимир Дячун народився 20 лютого 1947 року в с. Лозовій поблизу 

м. Тернополя. Закінчив Львівський політехнічний інститут, аспірантуру в 

тогочасному м. Ленінграді. Працював конструктором у науково-виробничому 

об’єднанні «Ватра». Попри поширену думку про непоєднуваність техніки та 

поезії, зумів побачити у світі шумних цехів, «рукатих» машин і розумної 

електроніки промені мистецтва, що проясняють нам духовний океан людини, 

яка силою свого єства пробивається до висот. Художній світ, створений 

Володимиром Дячуном, — доказ життєздатності поезії, її розмаїтості та 

неосяжного потенціалу. 

Його поезія має смак та відчувається на дотик, бо є настільки 

справжньою, що читач, увійшовши до її світу, там залишається, наповнений 

почуттями та візіями, що їх так влучно та доречно приховав поет під 

поволокою слів. Цікавим для нас був образ дитинства, який займає важливе 

місце в поезіях Володимира Дячуна. Ліричний герой із непідробною щирістю 

та водночас осмисленою інтелектуальною іронією через образ дитинства 

мовить про щось значно важливіше для його художнього світу, аніж може 

здатися спершу. У першому вірші збірки «Тернозба» він каже: 

О прекрасна хвилинна 

дитинства пора – 

з неї ласку виносять, 

здорове зрум’янене личко. 

Я зі свого дитинства виношу 

осінній буряк  

із замерзлою пізньою гичкою. 

Неприхована інакшість цієї постаті конфліктує із суттю світу, у якому 

доводиться існувати. Мотив неминучого страждання, відторгнення, 

очуження, вигнання присутній у багатьох віршах поета. А можливо, і сама 

його життєва позиція — інакша, що не дозволяла йому часто здійснювати 

3* Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2017 рік 
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задумане, робити різкі повороти й міняти пріоритети? Згадати хоча б такий 

фрагмент вірша з першої книги «Коаґула»: 

Як тяжко пливти й опиратися — 

проти... 

І бути антипком — о, хай йому грець! 

І стати антипком — 

тим, прогнаним геть! 

Вдивляємося у повсякчас творений текст Володимира Дячуна, у довгий 

шлях від перших літер назви до кінцевих крапок — і бачимо, що у свої 

сімдесят перед нами один із найоригінальніших поетів Тернопільщини, а 

оригінальність його — у молодому духові та готовому до радикальності 

поетичному таланті. У серці його поезії хай пульсує отой згусток енергії, 

коаґула, що виштовхує слова на пористий папір. 

Ю. Завадський 
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25 ЛЮТОГО 

130 років від дня народження Леся Курбаса 

(25.02.1887—3.11.1937) — режисера, актора 

Довгий шлях визнання 

Олександр Степанович Курбас, або Лесь Курбас, як його шанобливо 

називали друзі й навіть супротивники, увійшов в історію української 

культури не тільки як видатний театральний діяч, хоча в цій галузі він був 

воістину універсальним талантом: режисером та організатором театру, 

актором, театральним педагогом, теоретиком сцени і драматургом, — а й 

загалом як яскрава мистецька особистість, потужний генератор ідей. 

Ініціатор новаторських мистецьких починань, каталізатор культурних 

процесів, зрештою, як своєрідний магніт, що в його силових полях 

групувалися і розквітали обдарування, народжувалися дерзновенні задуми. 

Народився Лесь Курбас 25 лютого 1887 року в м. Самборі. Але шлях до 

з’ясування цих даних був дуже довгим і нелегким. Вважалося датою 

народження 12 вересня, а місцем — село Старий Скалат. Вони увійшли в ряд 

довідкових видань, у дослідження про видатного митця. 
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Віднайти точні відомості вдалося мистецтвознавцю Раїсі Скалій, коли 

натрапила вона у газеті «Культура і побут» за 1928 рік на мистецький силует 

«Лесь Курбас» Остапа Вишні, у якому автор з гумором писав: «Коли Лесева 

мати 1887 року чекала на маленького Леся, тоді саме з бувшої Руської імперії 

від усіх руських і вкраїнських, і театральних і нетеатральних критиків 

ударили до Самбора телеграму: «Утримуйтесь, бо у нас уже Всеволод 

Майєрхольд у коні граються!» Ванда Адольфівна (так звуть Курбасову 

матір), прочитавши цю телеграму, сказала: «Ой, дайте мені спокій!»... і 

народила Леся». 

За звичаями ж тих часів дитя треба похрестити. Сталося це 8 січня 

1888 року не в м. Самборі, де він народився, а в м. Перемишлі, за 

наполяганням актриси Іванни Гриневецької (сестри директора театру 

товариства «Руська бесіда» Івана Гриневецького), яка мешкала в 

м. Перемишлі. Вона стала хрещеною матір’ю Леся, а батьком — видатний 

актор Владислав Плошевський. Наступного дня цей акт зафіксували у 

метричній книзі греко-католицького обряду в м. Перемишлі, де занотовано 

також дату й місце народження: «25 лютого 1887 року ... рожденое в 

Самборі». «Александр-Зенон ... лагітімі (народжений від законного 

шлюбу) ... батько Стефан Курбас — син Пилипа Курбаса, священика з 

Старого Скалата, й Іосифі з Литвиновичів, актор при руськім театрі, мати 

Ванда, дочка покійного Іоанна Тейхера, урядника із Староства, та Кароліни з 

Кульчицьких, акторка». 

У м. Тернополі хлопець почав вчитися з третього класу Тернопільської 

української класичної гімназії, де своїми знаннями дивував своїх 

однокласників, закінчив її в 1907 році. У свідоцтві Леся Курбаса, слухача 

Віденського університету, за перший семестр у графі «Назва навчального 

закладу», у якому студент провів останній семестр, значиться: 

«Імператорська гімназія Франца-Йосифа в Тернополі (Галичина)». 

У жовтні 1908 року, після смерті батька, Курбас приїхав до родини, щоб 

підтримувати матір, яка жила у свекра з донькою Надією, молодшою сестрою 

Леся. 

Студенти м. Львова воювали за український університет, почалися 

студентські страйки. Під час липневої демонстрації 1910 року було вбито 

студента Адама Коцка. Поліція арештувала понад сто чоловік, серед них 

Курбаса. За відсутністю доказів через кілька тижнів його звільнили, але 

виключили з університету, у графі «Зауваження» записано: «Слідство 

дисциплінарне з приводу подій 1 липня 1910 року порушено». 

Працюючи в театрі товариства «Руська бесіда», Курбас об’їздив міста, 

якими колись мандрував із батьками. Він полонив глядачів високою 

культурою гри й одразу ж увійшов в діючий репертуар, грав провідні ролі 

майже в кожній виставі: Потап («Ой не ходи Грицю, та й на вечорниці»), 
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Астров («Дядя Ваня»), адвокат («Живий труп»), Васька Пепел («На дні»), 

Сотник («Bій»), Михайло («Украдене щастя»), Іван («Осіння буря») та інші. 

Після вибуху першої імперіалістичної війни (серпень 1914 р.) театр 

товариства «Руська бесіда» розпався і Курбас певний час перебував у 

с. Старому Скалаті. На початку 1915 року він із родиною оселився в 

м. Тернополі й організував тут перший стаціонарний театр під назвою 

«Тернопільські театральні вечори». 

Наприкінці березня 1916 року Микола Садовський запросив Леся 

Курбаса до м. Києва у свій театр і з цього часу життя митця було пов’язане з 

театром Наддніпрянської України. 

Лесь Курбас поринув у вир театральних буднів і згодом створив 

«Молодий театр». Він поставив собі за мету і проводив у життя такі форми 

театрального мистецтва, у яких цілком могла б проявитись творча 

індивідуальність сучасного молодого покоління українського акторства. 

У Київський період «Березоля» режисер Курбас, крім основної роботи в 

театрі, завідував кафедрою і вів курс майстерності актора в Музично-

драматичному інституті імені М. Лисенка. 

У 1931 році партійні критики і його опоненти розпочали безоглядне 

цькування Леся Курбаса в пресі й на публічних зборах. Ця цілеспрямована 

кампанія закінчилась усуненням його від керівництва театром «Березіль» 

5 жовтня 1933 року та виїздом до м. Москви, де він короткий час працював у 

єврейському театрі С. Міхоелса. 

26 грудня 1933 року Лесь Курбас був заарештований у м. Москві й 

9 квітня 1934 року засуджений у м. Харкові до 5 років ув’язнення. У кінці 

того року його вислали до Соловецького концтабору. Розстріляний на 

Соловках 3 листопада 1937 року. 

Лесь Курбас — епоха в нашому театрі, уособлення справжнього діяча 

театру, високоосвіченого, талановитого, інтелектуального. Усе життя він 

уперто шукав найвиразніших художніх засобів, щоб відтворити на сцені 

провідні ідеї свого часу. 

О. Василишин 
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21 БЕРЕЗНЯ 

80 років від дня народження Романа Теодоровича Гром’яка 

(21.03.1937—4.05.2014) — літературознавця, літературного критика, 

доктора філологічних наук 

Людина франкового духу 

Роман Гром’як. До цього славного імені та прізвища можна б додавати 

чимало заслужених прикладок, зокрема видатний словесник, доктор 

філологічних наук, професор Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка, академік Академії наук Вищої 

школи України. Одне слово, незвичайна Людина з великої літери. 

Роман Гром’як народився 21 березня 1937 року в с. Глушині, що біля 

м. Бродів на Львівщині, у родині Теодора Гром’яка (1910—1992) та Ольги 

Гром’як (1912—1995; з дому — Рогоцька). Вони раділи за сина, який міцно 

стояв на батьківській землі. Його життя, як замережане випробуваннями 

полотно, було позначене двома кольорами, зафіксованими у знаменитій пісні 

Дмитра Павличка. Так, контрапункт життєвого профілю Романа Гром’яка 

означав одне: жити працею з цілющої правди. У його особі не тільки Україна, 

а й загалом Європа отримала талановитого вченого-літературознавця, 

пристрасного публіциста, активного критика, громадсько-освітнього діяча та 

педагога вищої школи. А ще — духовністю натхнені перегуки багатогранної 

особистості: член Національної спілки письменників України, надзвичайний 

професор Українського вільного університету в м. Мюнхені (Німеччина), 

професор-гість Ягеллонського університету в м. Кракові (Польща), член 

редакційної ради журналу «Літературний Тернопіль» і багатьох інших 

видань. Йому судилося представляти життєві інтереси українського народу в 

стінах парламенту держави, що охоплювала ще впродовж 1989—1991 pоків 

одну шосту світу, бути представником Президента України на Тернопільщині 

(1992—1995). Його серце билося, щоб панувала непідробність чину як у 

малому, так і у великому. Добрим знаком для Романа Гром’яка був Дрогобич, 

де йому судилося жити, одружитися, закінчити Дрогобицький педагогічний 

інститут (нині університет) імені Івана Франка... І сам він став людиною 

Франкового духу. 

Доробок Романа Гром’яка як вченого — значний. З-під його пера 

науковий світ і широкий читацький загал отримав кілька сотень 
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опублікованих праць. Наприклад, тільки в одному виданні, а саме на 

сторінках «Літературознавчого словника-довідника» (Київ, 1997) міститься 

його 250 статей теоретико-методологічного спрямування. Або згадаємо 

книжку, що має промовисту назву «Орієнтації. Розмисли. Дискурси» 

(Тернопіль, 2007), a відтак і часове окреслення в сполуці з конкретним 

десятиліттям — 1997—2007. А ще — посібник «Історія української 

літературної критики (від початків до кінця ХІХ століття)» (1999), видані за 

редакцією Романа Гром’яка монографії «Літературознавча рецепція і 

компаративістичний дискурс» (2004), «Герменевтика і проблеми 

літературознавчої інтерпретації» (2006) та ін. Глибинну професійність 

ученого засвідчили такі праці монопроблемного звучання, як «Іван Франко і 

проблема формування національної свідомості в процесі українсько-

польських стосунків», «Феноменологія естетики Івана Франка», 

«Своєрідність конфлікту в художньому світі Тараса Шевченка», «Проблема 

національної асиміляції і творчість Богдана Лепкого», «Вплив творчості 

Василя Стефаника на розвиток української літературної критики», «Адам 

Міцкевич у сучасній естетичній свідомості українців», «Ще раз про 

гетерогенність українського літературного процесу XX століття: проблеми 

опису та інтерпретації», «Ще раз про «народність літератури» як категорію і 

духовний феномен», «Текст літературно-художнього твору: епістемологічно-

когнітивні роздуми», а також польськомовна стаття «Стан літературної 

критики в Українській Народній Республіці». Зрозуміло, що між цим 

доробком, який репрезентує літературознавчі й критичні прагнення Романа 

Гром’яка за одне десятиліття, і його попереднім творчим надбанням 

проступає тільки умовний вододіл. Обриси особистості вченого завжди були 

виразні, зокрема у таких окремих виданнях, як «Громадянськість і 

професіоналізм: соціальна відповідальність критики» (1986), «Що доведено 

життям» (1988), «Вертеп...» (1992—1994), «Естетика Шевченка» (2002). Це 

стосується насамперед книжки «Давнє і сучасне: вибрані статті з 

літературознавства» (1997), що містить вибрані літературознавчі статті, які 

науковець написав упродовж 1966—1996 років. 

На конкретних прикладах Роман Гром’як умів видобути істину, а 

відтак — свідчення про суб’єктність українського письменства у контексті 

світової культури. Тому й не дивно, що його праці є максимально 

узагальнюючими. Він настійно долучав до загального річища знань 

неухильну потребу в Україні організованої перекладацько-видавничої 

практики, що, наприклад, широко розгалужена в Росії, Польщі, Чехії та 

Німеччині. Її відсутність означає втрату повносущого забезпечення 

українського національного читацького загалу духовними досягненнями 

інших народів. Їхня дія вчувається і на сторінках літературно-критичного 

нарису «Література золотого вересня» (1989), хоча за тих суспільних умов, 

звісно, лише у панорамному відліку. 
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Голос Р. Гром’яка в українському критичному ансамблі мав сольне 

призначення. Кожна робота науковця — це вагомий внесок у розроблення 

проблем естетичного сприйняття тексту, його інтерпретації, а також 

взаємодії художніх систем із проекцією на компаративістику й 

перекладознавство. До особливо ґрунтовних видань слід долучити такі книги, 

як «Естетика і критика: філософсько-естетичні проблеми художньої критики» 

(Київ, 1975), «Культура, політика, інтелігенція: публіцистика 

літературознавця» (Тернопіль, 1996), «Літературознавчий словник-довідник» 

(видання друге, Київ, 2006; співавтори: Ю. Ковалів, В. Теремко), «Культура. 

Політика. Інтелігенція. Публіцистика літературознавця» (Тернопіль, 2009). 

Різноманітна діяльність Романа Гром’яка та його творча спадщина — 

нетлінний пам’ятник справжньому й одержимому трудівникові. 

Помер Р. Т. Гром’як 4 травня 2014 р. у м. Тернополі.  

М. Зимомря, М. Ткачук 
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Гром’як, Р. Роман Гром’як: «Що написано долею, того не обминеш» : 

[розмова з проф. Р. Гром’яком] / записала Н. Чорна // Вільне життя. — 
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за увічнення пам’яті Каменяра д-р філол. наук, проф. Роман Гром’як 

нагороджений орденом «За заслуги» : [бесіда з дійсним членом Академії наук 

Вищої школи України, членом Нац. спілки письменників України, педагогом, 

громад. діячем Р. Гром’яком] / провела А. Кушнірук // Свобода. — 2006. — 

13 верес. — С. 3 : фот. — (В гостях у «Свободи»). 

Те ж // Соломія. — 2006. — № 3 (жовт.). — С. 2 : портр. 
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Рецептивні моделі творчості Івана Франка : зб. наук. праць на пошану 

проф. Р. Гром’яка / за ред. М. П. Ткачука. — Тернопіль : ТНПУ, 2007. — 

395 с. 

Сорока, П. За покликом долі : [про творч. доробок проф. Р. Гром’яка] / 

П. Сорока // Слово і час. — 2007. — № 3. — С. 30—32. 
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Астаф’єв, О. Він був очима світу : спогади про Романа Гром’яка / 

О. Астаф’єв // Літературний Тернопіль. — 2016. — № 1. — С. 96—102. 

Герман, О. Весняний промінь згас… : [пам’яті Р. Т. Гром’яка] / 

О. Герман // Літературний Тернопіль. — 2014. — № 3. — С. 8—9 : фот. 

Роман Теодорович Гром’як : [некролог] // Слово і час. — 2014. — № 7. — 

С. 124—125 : фот. 

Садовська, Г. Він прагнув гармонії в усьому : [пам’яті літературознавця, 

критика, публіциста, педагога, громад.-політ. діяча Р. Гром’яка] / 

Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2014. — 14 трав. — С. 6 : портр. — 

(Дев’ятини). 

*** 

Роман Гром’як : [біогр. довідка] // Літературне Тернопілля, 1984—

2007 рр. : антологія. — Тернопіль, 2007. — С. 181 : фот. 

Роман Гром’як — літературознавець, критик, публіцист, науковець : 

[біогр. довідка] // Письменники Тернопілля : Члени Нац. спілки письменників 

України. — Тернопіль, 2010. — С. 32—33 : фот. 

*** 

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2007 рік : 

бібліогр. покажч. Вип. 17 / уклад. М. Друневич. — Тернопіль : Підручники і 

посібники, 2006. — 160 с. 

Про Р. Гром’яка: С. 40—42. 

24 БЕРЕЗНЯ 

70 років від дня народження Євгена Івановича Безкоровайного 

(24.03.1947—19.05.2015) — поета, журналіста 

Народився 24 березня 1947 року в с. Ворвулинцях Заліщицького району. 

Поет, публіцист, редактор, громадський діяч. Середню освіту здобув у 

м. Заліщиках, вищу — у Львівському національному університеті 

ім. І. Франка. Член Національних спілок журналістів (1980) та письменників 

(2006) України. 

У різні роки працював у Заставнівській, Заліщицькій, Тернопільській 

районних газетах, кореспондентом Держтелерадіо в Тернопільській області, 

головним редактором обласних газет «Ровесник» та «Селянська доля», 

керівником прес-служби та начальником управління преси Тернопільської 

облдержадміністрації, виконавчим секретарем обласної організації НСЖУ. З 

2008 року — голова Тернопільської обласної організації НСПУ, член ради 

НСПУ.  

Видав книги поезій: «Яворина» (1997), «Профіль любові» (2003), «Душа, 

як сонях» (2006), «Осіння сльоза» (2008). 

Нагороджений Грамотою Верховної Ради України (2006), ювілейною 

медаллю «10 років Незалежності України» (2001), медаллю НСПУ «Почесна 
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відзнака» (2009), Золотою медаллю української журналістики (2009), 

Почесним знаком НСЖУ (2006). Переможець загальнонаціонального 

конкурсу «Українська мова — мова єднання» (2008), лауреат Всеукраїнської 

літературно-мистецької та громадсько-політичної премії ім. Братів Богдана та 

Левка Лепких (2010). 

На відстані сльози і серця 

У творчому доробку Євгена Безкоровайного чотири поетичні збірки. 

Начебто небагато, але, дяка Богу, в літературі все вирішує не кількість, а 

якість написаного. До того ж, справжньої поезії багато не буває. Хіба більші 

за обсягом поетичні доробки Я. Павуляка, М. Левицького чи Б. Бастюка? 

Головне, щоб написане ішло від серця, зворушувало читача і спонукувало до 

роздумів над сутністю життя. А поезія Є. Безкоровайного саме така, і, 

мабуть, жодного читача не залишила байдужим. Це тому, що за плечима 

поета великий життєвий досвід, непроста доля і він прийшов у літературу зі 

своїм колом оригінальних і незбитих тем, а відтак мотивів і виражальних 

засобів. Коли людині є що сказати, коли багатство думок і вражень 

переповнюють її серце, то це майже завжди виливається в оригінальну і 

природну форму. І навпаки — бідність життєвих вражень призводить до 

невиразності у формотворчості. 

Євген Безкоровайний передусім лірик. Не випадково друга збірка 

отримала таку промовисту, метафорично глибоку і багатозначну назву — 

«Профіль любові». Відчувається, що поет працює над словом наполегливо і 

невтомно, не допускає рядків прохідних і банальних. У його поезії багато 

свіжих епітетів, небуденних порівнянь, винятково глибоких і містких 

метафор. Своє творче кредо він висловив ось у таких рядках:  

Ми пишемо до вічності листи, 

Щоби душа сьогодні не боліла...  

Стилістику, якою послуговується, можна означити словом «традиційна», 

і в цьому глибинна сутність його творчого методу, бо саме в традиційних 

формах можна створити щось справді новаторське і свіже. Кожен, хто 

близько знає поета, безперечно, завжди вірив у його щасливу поетичну зорю, 

бо рука майстра відчувалася в усьому, що він робив. У його віршах є щось 

більше, ніж просто щасливо віднайдені й несподівані метафори, красиві 

образи, у них просвічується його душа. І світло її проливається в серце 

читача стрімко, невдержимо і радісно. Треба тільки віддатися на волю тих 

живих і пульсуючих строф, причаститися до їх натхненного вогню, що таїть в 

собі й непроминальну трагічність життя і світлу тугу: 

Минаюся, як білий цвіт зорі,  

Як грому весняного свіжий голос.  

А ще теплом своїм не обігрів  

Залишений у спадок батьком колос. 

Ще мало так з травою жебонів,  
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Дерева гладив по дзвінкому листі.  

Ще на дорогу чесну для синів  

Немовлені слова мої врочисті. 

Тематично й формально усі чотири збірки Є. Безкоровайного не виходять 

за рамки неореалістичної поезії, тут не зустрінемо якихось особливих 

експериментальних знахідок, ошелешуючих новаторських відкриттів. Це 

чуже поетові. Він веде з читачем довірчу і щиру розмову на рівні серця, йому 

йдеться про те, щоб виповісти душу, сказати найсокровенніше, чим багатий 

його внутрішній світ, його єство. І тому його вірші пахнуть терпким і 

добротним, вистояним на густому меду, козацьким вином. А ще в них 

хвилююча напруга почуттів, краса людських взаємин, од яких на душі стає 

світліше і радісніше: 

Кохана жінко! 

Серпень наших душ 

Чекає жнив 

І щедрого врожаю...  

Нехай вогонь  

Найяскравіших руж  

Моє єство гаряче виражає!  

Пишу тобі наївного листа...  

Боюсь, 

Не довелось би нам страждати,  

Як зіллються Твої й мої уста  

Й несила буде вже їх роз’єднати. 

Якось так уже склалося за останнє десятиріччя, що ми ніби почали 

соромитися святих і вічних для кожної людини слів «мати», «рідна земля», 

«доля»... Їх і справді спрофанували невибагливі віршописці, що дев’ятим 

валом накотилися в літературу, коли впали цензурні та видавничі перепони. 

Але святе залишається святим, а непроминальне вічним, якщо мовлене зі 

справжнім репетом і непідробною любов’ю: 

До Твого серця підійти б на подих  

І осягнути, вічну, хоч на мить.  

Благослови, Вітчизно, сяйвом вроди,  

Невичерпною силою любить... 

Не дай, Вітчизно, те мені забути,  

В байдужості лукаво обійти,  

Розстріляних, зневажених, закутих  

До звичного розряду занести... 

У кожного справжнього поета є свої уславлені попередники і вчителі, 

сила потужного духовного впливу яких відчувається у кожній його поезії, 

кожній строфі. Не в значенні сліпого епігонського наслідування, а в 

розумінні школи, життєвої позиції. Вдумливий читач одразу ж відчує, що 
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вийшов Є. Безкоровайний із симоненківського поля. І сьогодні, як і в 

шістдесяті та сімдесяті роки, для цього треба мати не тільки чуле серце, 

відкриту багату душу, незрадливе чуття, а й громадянську мужність та чисте 

сумління. Бо куди прямує українська поезія останніх десятиріч говорити не 

доводиться, молоді поети як один зорієнтовані на Європу з її Жаком 

Деррідою та Мартіном Гайдеггером. А це означає, що все світле, чисте й 

прозоре не тільки ігнорується, а й нещадно потоптується. Як наслідок, шкала 

естетичних цінностей страшенно викривлена, спотворена. 

Але цьому напрямку постмодерних котурних стенань вагомо протистоїть 

поезія Ліни Костенко, Леоніда Талалая, Павла Гірника, Валерія Іллі, Ігоря 

Павлюка, Павла Вольвача... З-поміж тернопільських поетів у цьому своє і 

гідне місце займають, як на мене, Ярослав Павуляк, Михайло Левицький, 

Борис Щавурський, Богдан Бастюк. Але все це поети, що не пнуться на 

котурни, воліють залишатися в затінні, працювати непоспішливо і вагомо. До 

них належить і Євген Безкоровайний. Якби ми мали справжню літературну 

критику, що не гендлює кон’юнктурними віяннями і хисткими читацькими 

смаками, то саме вони домінували б на поетичному овиді, а не ті, що 

штовхають українську поезію в глибоку кризу. 

Окремої розмови заслуговує інтимна лірика поета. Здавалося б, що 

нового можна сказати тут після діткливих, п’янких і надривних зізнань 

В. Сосюри, М. Вінграновського чи Д. Павличка. Але голос Є. Безкоровайного 

звучить справді неповторно і свіжо, вражаючи якоюсь особливою 

довірливою інтонацією, абсолютною оголеністю почуттів і разом з тим ледь 

уловною іронічністю, що аж ніяк не руйнує високих поривів, а надає їм 

своєрідної якості: 

Ваш профіль, мов зірниця невловима,  

Запав у мою душу молоду.  

Нехай би скресла й друга половина  

В кохання нестаріючім саду.  

Дозвольте помолитися, Богине,  

На Ваші, як вишневий сік, уста  

І мислями високими, святими  

Узяти Вас із трепетом за стан. 

Навіть в необов’язкових для поетичної збірки альбомних і посвятних 

віршах він уміє віднайти несподіваний ракурс, сказати щось справді важливе 

і посутнє, влучно підмічене у щасливу хвилину чи потаємне, глибоко 

інтимне. І ці вірші не псують загального доброго враження від книжки, не 

збивають її високого чистого ритму. 

Кожен поет — багатогранна особистість і спектр його тематичних, 

ритмічних і художніх засобів, як правило, строкатий і різноманітний. Але 

завжди з-поміж них можна виділити щось одне, домінуюче. Що горує в 

поетиці Євгена Безкоровайного? Як на мене, життєдайна невичерпна 
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імпульсивність, всепоглинаюча енергетика, що силою свого вогню мимоволі 

запалює інших. Здається, він з усього може викресати іскру поетичного сяйва 

і кинути її гарячий відсвіт на інших.  

Помер Є. І. Безкоровайний 19 травня 2015 року. Похований у 

м. Тернополі. 

П. Сорока 
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25 БЕРЕЗНЯ 

150 років від дня народження Григорія Хомишина 

(25.03.1867—28.12.1945) — кардинала Української греко-католицької 

церкви, Преосвященного владики 

Владика Григорій Хомишин народився 25 березня 1867 року в 

с. Гадинківцях (перейменоване при совєтській владі на с. Комсомольське) 

Копичинського повіту (тепер Гусятинського району) в селянській родині. 

Чотири роки навчався в сільській початковій школі та вісім років у 

Тернопільській гімназії, яку закінчив у 1888 році. Відтак поступив до 

Львівського університету на богословський факультет. Через чотири роки 

закінчив навчання, 18 листопада 1893 року був висвячений на священика і 

скерований до м. Станіславова третім катедральним сотрудником. Тодішній 

Станіславівський єпископ Юліян Куїловський звернув увагу на молодого 

священика і, побачивши його ревне служіння на душпастирській ниві, послав 

на навчання до м. Відня, де отець Г. Хомишин закінчив Богословську 

академію і одержав науковий ступінь доктора богослов’я. 

Після повернення до м. Станіславова отримав посаду другого 

катедрального сотрудника, а 23 грудня 1899 року — першого. Крім того, 

отець Г. Хомишин став шкільним катехитом у м. Станіславові. Незабаром, за 

добру душпастирську працю, отримав призначення до м. Коломиї, де почав 

управляти трьома церквами. У 1902 році митрополит Андрей Шептицький 

покликав талановитого священика до м. Львова і призначив ректором 

Духовної семінарії. 16 квітня 1904 року за поданням митрополита цісар 

Франц Йосиф І іменував отця Г. Хомишина єпископом Станіславівським. 

Єпископські свячення прийняв 19 червня 1904 року. 

Починаючи від 1904 року, коли єпископ Г. Хомишин очолив 

Станіславівську єпархію, він усі свої сили віддавав розбудові релігійно-

суспільного життя краю, проводив реколекції для духовенства з метою 

духовно зміцнити священиків та заохотити їх до ревної душпастирської 

праці, проводив візитації парохій та ін. У 1907 році заснував Духовну 

семінарію в м. Станіславові. У 1916 році робив спроби увести григоріанський 

календар, а в 1921 році запровадив обов’язковий целібат (безженство 

священиків). 

На початку 30-х років минулого століття владика Г. Хомишин був 

опікуном Української католицької народної партії (від 1932 року — 

Українська народна обнова), партії, яка стояла на засадах католицької віри, 

поборювала атеїзм і масонство, вимагала автономію для українських земель у 

Польщі, але була лояльною стосовно польської держави, вважаючи, що через 

автономію можна прийти до самостійності. Ця партія найбільший вплив мала 

серед населення Станіславівської єпархії. Пресовим органом Української 

народної обнови була газета «Нова зоря» (видавалась двічі на тиждень 
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Товариством безженних священиків ім. святого священномученика Йосафата 

в м. Станіславові на чолі з владикою Г. Хомишиним). При сприянні та за 

допомогою владики в 1927—1939 роках у м. Львові видавався ілюстрований 

часопис «Правда» — католицька газета для українського селянства та 

робітництва, а в 1931—1939 роках — часопис для священиків «Добрий 

пастир». Владика Г. Хомишин був автором низки пасторських послань та 

двох наукових праць «Наші традиції» і «Українська проблема», які вийшли 

окремими книжками. Дослідники історії української преси вважають, що 

владика був творцем католицької преси на наших землях. 

Релігійна та громадсько-політична діяльність владики Г. Хомишина не 

могла залишитись поза увагою більшовицького тоталітарного режиму, 

починаючи від осені 1939 року, тобто від початку першої совєтської окупації 

краю. Правда, перший раз, у 1939—1941 роках обійшлось для владики тільки 

викликом в управління НКВС та ретельним обшуком. Може, в енкаведистів 

арешт владики був ще не на часі, а, може, їхнім планам перешкодив початок 

німецько-совєтської війни. В усякому разі, коли в 1941 році Галичину 

захопили німці, владика розповів про своє видіння: «Події, що розпочнуться 

в цьому році, будуть початком нашого терпіння під гітлерівською владою, 

але їх напруга буде в подальших роках зростати. Та вже дуже велике 

лихоліття впаде на наш нарід щойно з другим приходом большевиків. Тисячі 

будуть спасати себе втечею, але далеко більше буде тих, що згинуть від 

большевицьких куль, і тих, яких запроторять на Північ, а головно в Азію, де 

тисячі з них помруть у жахливих умовах, без примирення з Богом. Я сам 

впаду також жертвою лихоліття і згину в тюрмі, не тут, у Станіславові, але 

десь інде. Цього хоче Господь. А ви мусите жити. Ваш час не пройде в 

лихолітті. Вам багато що треба зробити. Так, так, ви мене далеко переживете. 

І, може, згадаєте мене на волі, бо і я ніколи не занедбав молитися за Україну, 

за український нарід, за його волю, хоч моя дорога, що її я вибрав, декому не 

подобалася». Це видіння єпископа Г. Хомишина здійснилося. 

11 квітня 1945 року в м. Станіславові органи НКВС заарештували 

сімдесятирічного єпископа Григорія Хомишина та його єпископа-помічника 

Івана Лятишевського. Очевидець згадував: «Під єпископський дім під’їхало 

вантажне авто. На авті вже був єпископ-помічник преосв. д-р Іван 

Лятишевський, о. ректор д-р Авксентій Бойчук і ще два священики. 

Незабаром на сходах дому появився Владика. На його обличчі була кров, у 

руках маленька пошивка з якимись дрібними предметами. За Владикою, зі 

зброєю в руках, ішов червоноармієць. На вулиці було досить людей. Владика 

усміхнувся, поблагословив зібраних знаком хреста, сів в авто, а хвилину 

пізніше авто зникло з очей присутніх. Як вирішив, так і віддав життя за 

Христову віру». 

Єпископа Г. Хомишина та єпископа І. Лятишевського відправили до 

в’язниці спочатку в м. Львові, а потім до м. Києва. В той же час отця д-ра 

4* Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2017 рік 
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А. Бойчука запроторили до місцевої в’язниці в м. Станіславові й піддали 

жорстоким тортурам. Станіславівський єпископ Григорій Хомишин не дожив 

до суду військового трибуналу, який судив ієрархів Української греко-

католицької церкви, приписуючи їм «зраду батьківщини». Він загинув під 

час надзвичайно жорстоких допитів в ізоляторі Лук’янівської в’язниці 

28 грудня 1945 року у віці сімдесят вісім років. Свідки згадували, що на 

одному із допитів владики один із слідчих запитав: «А коли б ми Вас 

випустили на волю, що Ви будете робити?» Кир Григорій без вагань відповів: 

«Те саме, що й досі. Я буду вас поборювати, бо я — слуга Христа, а ви — 

його вороги!» Так владика став мучеником за Христову віру.  

27 червня 2001 року під час Божественної Літургії у м. Львові Папа Іван 

Павло II проголосив владику Григорія блаженним. Реабілітований 

10 листопада 1995 року. 
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(30.03.1967) — літератора, громадського діяча 

Народився 30 березня 1967 року в с. Полівцях Чортківського району. 
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молитви до Погонської Матері Божої» (2004), «Під крилом вечірньої зорі» 

(2006), «На призьбі літа» (2007), «Обпалені війною» (2009), «Шураві» (2010). 

Автор-упорядник мартиролога «Книга пам’яті. Афганістан (1979—1989). 

Тернопільська область» (2002, перевид. 2004) та історико-краєзнавчого 

путівника «Чортківщина» (2007). 

(Із книги «Письменники Тернопілля») 

Література 

Погорецький, В. Афганський синдром : повість / В. Погорецький. — 

Тернопіль : Джура, 2003. — 76 с. 

Погорецький, В. Великодні дзвони : поезії / В. Погорецький. — 

Тернопіль : Джура, 2003. — 44 с. 

Погорецький, В. Зболена доля у Музі : поезії / В. Погорецький. — 

Тернопіль : Крок, 2011. — 188 с. 

Погорецький, В. Під крилом вечірньої зорі / В. Погорецький. — 

Тернопіль : СорокА, 2006. — 88 с. 

Погорецький, В. А. Розвидняється : поезії / В. А. Погорецький. — 

Тернопіль : Крок, 2012. — 224 с. 

Погорецький, В. А. Розкрилля любові у часі : поезії / 

В. А. Погорецький. — Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2013. — 240 с. 

Погорецький, В. А. Сліди на дорозі до Неба : поезії / 

В. А. Погорецький. — Тернопіль : Крок, 2012. — 224 с. 

Погорецький, В. Шураві : поезії / В. Погорецький ; передм. 

І. Павлюка. — Тернопіль : Астон, 2010. — 79 с. 

*** 

Погорецький, В. «Плеще ранок в гарячій долоні…» : [поезія] / 

В. Погорецький // Нова Тернопільська газета. — 2013. — 14—20 серп. — 

С. [8] : фот. — (Поезія серця). 

*** 

Погорецький, В. «До джерел рідного краю» : [про вручення Г. К. Сапеляк 

премії ім. І. Бажанського, присудженої посмертно її сину С. Сапеляку; 

необхідність заснування фонду «До джерел рідного краю»] / 

В. Погорецький // Вільне життя плюс. — 2013. — 13 берез. — С. 6 : фот. 

Погорецький, В. Книговидання формує новий тип українця : [про 

значення журналу та книжкового магазину під назвою «Золота пектораль» 

для м. Чорткова] / В. Погорецький // Літературна Україна. — 2013. — 

22 серп. — С. 13 : фот. 



 53 

*** 

Погорецький, В. «Власні твори у своєму журналі не друкую» : бесіда з 

чортків. письменником, голов. редактором журналу «Золота пектораль» 

Володимиром Погорецьким / провів О. Вільчинський // 20 хвилин. — 

2009. — 27 берез. — С. 8 : фот. — (Літкафе). 

*** 

Гнатюк, В. Президент нагородив нашого земляка орденом «За заслуги» 

ІІІ ступеня / В. Гнатюк // Місто. — 2009. — 13 трав. — С. 6 : фот. 

Присуджено премію Дмитра Нитченка : [В. Погорецький, засновник і 

видавець журналу «Золота пектораль», лауреат премії за 2012 р.] // 

Літературна Україна. — 2012. — 9 лют. — С. 3. 

*** 

Базалінський, А. Уражені духом жорстокості : [про кн. «Афганський 

синдром» В. Погорецького] / А. Базалінський // Вільне життя. — 2003. — 

5 квіт. — (Щойно прочитане). 

Брунда, І. Володимирові Погорецькому присвоєно престижну премію 

ім. П. Куліша / І. Брунда // Чортківський вісник. — 2013. — 18 січ. — С. 4 : 

фот. — (Калейдоскоп літературного життя). 

Гнатюк, В. Без творчості Володимир Погорецький хворіє / В. Гнатюк // 

Місто. — 2008. — 28 трав. — С. 7 : фот. 

Золотнюк, А. Зафільмована пам’ять : [за матеріалами розмови з письм., 

ред. В. Погорецьким про кн. «Афганський синдром»] / А. Золотнюк // Вільне 

життя плюс. — 2013. — 14 черв. — С. 5. — (На книжкову полицю). 

Мадзій, І. Синдром під назвою «Афганський» : [про повість «Афганський 

синдром» та його автора В. Погорецького] / І. Мадзій // Вільне життя 

плюс. — 2014. — 14 лют. — С. 6. — (Із перших вуст). 

Стула, І. Поезії: «Шураві» німих пісків Афганістану : [презентація кн. 

«Шураві» В. Погорецького] / І. Стула // Чортківський вісник. — 2010. — 

16 лип. — С. 5 : фот. — (Презентація). 

*** 

Дем’янова, І. Погорецький Володимир Антонович (30.03.1967, с. Полівці 

Чортків. р-ну) — літератор, громадський діяч / І. Дем’янова, Я. Чорпіта // 

Тернопільський енциклопедичний словник. — Тернопіль, 2008. — Т. 3 : П — 

Я. — С. 100 : фот. 

Володимир Погорецький — поет, письменник, громадський діяч // 

Письменники Тернопілля : Члени Нац. спілки письменників України. — 

Тернопіль, 2010. — С. 74 : фот. 
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9 КВІТНЯ 

70 років від дня народження Данила Ілліча Теличина 

(9.04.1947—12.10.2010) — поета, публіциста, журналіста, редактора 

Народився 9 квітня 1947 року в с. Осташівцях Зборівського району. 

Закінчив Осташівську восьмирічну та Озернянську середню школи. 

Професію журналіста здобув у Львівському державному університеті 

ім. І. Я. Франка (1972, нині національний університет). 

Працював кореспондентом, завідувачем відділу, відповідальним 

секретарем, редактором тернопільської молодіжної газети «Ровесник» 

(1966—1983), відповідальним секретарем обласної газети «Вільне життя» 

(1983—2008). 

Член Національних спілок журналістів (1980) і письменників (2003) 

України. Нагороджений Золотою медаллю української журналістики (2009). 

Автор книг: «Вікно в пережите» (1997), «Блиск і біль землі Галицької», 

«Остання свічка» (обидві — 2002), «Я вас люблю» (2003), «Крутизна» (2005), 

«Троянда на снігу», «Пригорща вечірньої роси» (обидві — 2006). Також у 

його доробку понад триста публікацій у пресі. Упорядкував книгу 

Л. Овсянної «Я вже не усміхнуся так» (2004). 

Помер Д. І. Теличин 12 жовтня 2010 pоку, похований у м. Тернополі. 

(Із книги «Письменники Тернопілля») 

Література 

Теличин, Д. Крутизна : поезії / Д. Теличин. — Тернопіль : Збруч, 2005. — 

126 с. 

Теличин, Д. Пригорща вечірньої роси / Д. Теличин. — Тернопіль : Терно-

граф, 2006. — 358 с. 

Теличин, Д. І. Троянда на снігу : сто віршів у фотоальбомі пам’яті 

дружини — Людмили Овсянної / Д. І. Теличин. — Тернопіль : Терно-граф, 

2006. — 208 с. 

Теличин, Д. Я вас люблю : інтимна лірика / Д. Теличин. — Тернопіль : 

Збруч, 2003. — 200 с. 

*** 

Теличин, Д. Було так… ; У нашому саду ; Не спішіть, літа ; Порожній 

вагон / Д. Теличин // Вільне життя плюс. — 2011. — 12 жовт. — С. 6 : фот. 

кольор. — (З неопублікованого). 

Теличин, Д. З циклів: «Мої Осташівці» ; «Пам’ять Галицької землі» ; 

«Людчині вірші» : [поезія] / Д. Теличин // Літературне Тернопілля, 1984—

2007 рр. : антологія. — Тернопіль, 2007. — С. 579—591. 

Теличин, Д. «І вірш ще напишу колись свій останній…» : [вірші] / 

Д. Теличин // Літературний Тернопіль. — 2011. — № 4. — С. 6—9. — (Золота 

сурма: поезія). 
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*** 

Теличин, Д. На Франка, двадцять три була країна чудес… : [спогади про 

вихід 40 років тому першого номера терноп. молодіж. газети «Ровесник»] / 

Д. Теличин // Вільне життя. — 2006. — 30 груд. — С. 3 : фот. — (Пам’ятаєш, 

ровеснику мій?). 

Теличин, Д. «Пломеніло літо, а я біг і в мене наче виросли крила» : 

Данило Теличин відповідає : [інтерв’ю] / вів В. Сушкевич // Вільне життя. — 

2008. — 11 верес. — С. 7. — (Пряма мова). 

*** 

Кіріндась, В. На шляху до істини : [про творчість Д. Теличина] / 

В. Кіріндась // Вільне життя плюс. — 2011. — 12 жовт. — С. 6. — (Написане 

ще за життя поета). 

Садовська, Г. Босоніж по холодній росі : [до дня народж. Д. Теличина] / 

Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2011. — 8 квіт. — С. 6 : портр. — 

(Незабутні). 

Теличин, К. Моя радість і мій вічний біль / К. Теличин // Вільне життя 

плюс. — 2011. — 12 жовт. — С. 6. — (Слово про батька). 

Чубата, Д. Як молитися — то рідним словом : [про зб. поезій «Пригорща 

вечірньої роси» Д. Теличина] / Д. Чубата // Вільне життя. — 2007. — 

17 лют. — С. 8. — (Щойно прочитане). 

*** 

Дігай, Т. Все по-старому у нас в газеті… / Т. Дігай // Русалка 

Дністрова. — 2008. — Чис. 3 (верес.). — С. 4. — Рец. на кн.: Теличин, Д. 

Троянди на снігу : [вірші] / Д. Теличин. — Тернопіль : Терно-граф, 2006. — 

208 с. 

*** 

Кіріндась, В. На шляху до істини : рік тому перестало битися серце 

Данила Теличина / В. Кіріндась // Літературний Тернопіль. — 2011. — 

№ 4. — С. 3—5 : портр. — (Незабутні). 

Остання осінь Данила Теличина : [некролог] // Нова Тернопільська 

газета. — 2010. — 13—19 жовт. — С. 9 : фот. 

Рік тому відійшов у вічність наш колега Данило Теличин : Його 

30 життєвих рядків // Вільне життя плюс. — 2011. — 12 жовт. — С. 6 : фот. 

Світ змалів на хорошу людину : 12 жовтня на 64-у році пішов з життя 

відомий журналіст, письменник Д. Теличин // Свобода. — 2010. — 

15 жовт. — С. 2 : портр. — (Замість квітів на свіжу могилу). 

Данило Ілліч Теличин : [пам’яті журналіста та літератора] // Вільне 

життя плюс. — 2010. — 13 жовт. — С. 9 : фот. — (Сумуємо). 

«Троянда на снігу» Данила Теличина : [пам’яті відомого журналіста] // 

Нова Тернопільська газета. — 2010. — 24—30 листоп. — С. 6 : фот. 
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*** 

Мельничук, Б. Теличин Данило Ілліч (09.04.1947, с. Осташівці Зборів. р-

ну) — поет, публіцист, журналіст, редактор / Б. Мельничук // Тернопільський 

енциклопедичний словник. — Тернопіль, 2008. — Т. 3 : П — Я. — С. 390 : 

фот. 

Данило Теличин : [біогр. довідка] // Літературне Тернопілля, 1984—

2007 рр. : антологія. — Тернопіль, 2007. — С. 579 : фот. 

Данило Теличин — поет, публіцист, журналіст, редактор : [біогр. 

довідка] // Письменники Тернопілля : Члени Нац. спілки письменників 

України. — Тернопіль, 2010. — С. 90 : фот. 

11 КВІТНЯ 

80 років від дня народження Євгена Тимофійовича Удіна 

(11.04.1937) — графіка, заслуженого художника УРСР 

Євген Тимофійович Удін народився 11 квітня 1937 року в м. Донецьку. У 

1959—1960 pоках навчався в студії народного художника України 

І. Холоменюка. Закінчив Український поліграфічний інститут ім. І. Федорова 

в м. Львові (нині Українська академія друкарства) за спеціальністю книжкова 

графіка. Із 1961 року мешкає в м. Тернополі.  

Був засновником та головою Тернопільської обласної організації 

Національної спілки художників України (1983—1992). За досягнення в 

мистецтві Євгена Удіна було відзначено багатьма нагородами. Серед них: 

медаль «За доблестный труд» (1970), Почесна грамота Міністра культури 

України (1970), Почесна грамота Спілки художників України (1981), Подяка 

від віце-президента м. Жешува п. Йозефа Гурного (1999), відзнака 

Тернопільської міської ради — Почесний хрест «За заслуги перед містом 

Тернополем» (2001), диплом лауреата літературно-мистецької премії 

ім. Іванни Блажкевич (2006), Всеукраїнської літературно-мистецької та 

громадсько-політичної премії ім. Братів Богдана та Левка Лепких (2010).  

Працював доцентом факультету мистецтв Тернопільського 

національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, зараз — старший 

викладач Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Т. Шевченка. 

Заслужений художник України Євген Тимофійович Удін є людиною-

легендою в мистецтві. Без перебільшення, це ім’я знайоме чи не кожному 

тернополянинові. Творчість цього мистця знана не лише в Україні, позаяк 

його роботи зберігають у музеях і приватних колекціях Росії, Польщі, 

Німеччини, Бельгії, Словаччини, Канади, США та інших країн світу. 

Художник працює в друкованій, станковій, книжковій, газетно-

журнальній, плакатній, прикладній графіці та екслібрисі. За півстоліття 

творчої праці він проілюстрував та оформив понад 350 видань для 
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видавництв України та Росії. У кожній серії своїх робіт Є. Удін прагне 

показати розмаїття технік, серед яких — ліногравюра, монотипія, офорт, 

гратографія, автолітографія. Він однаково добре володіє олівцем, маркером, 

пером, вугіллям, тростяною паличкою, пензлем чи мастихіном. Як влучно 

зауважив тернопільський журналіст та письменник Богдан Мельничук: 

«Євген Тимофійович працює в різних жанрах, і в усіх є, без сумніву, 

«зіркою» першої величини, а його стиль не сплутаєш ні з чиїмось іншим, бо 

позначений печаттю оригінальності найвищої проби». 

Євген Удін є учасником багатьох художніх виставок в Україні та за 

кордоном. Його персональні виставки відбулися в Чернівцях, Луцьку, 

Вінниці, Тернополі, Кременці, Бережанах, Збаражі, Львові, Москві, Польщі, 

Болгарії, Словаччині. 

Література 

Удін, Є. Одною квіткою земля стала біднішою, одною зіркою — багатші 

небеса : [розмова з худож. Є. Удіним про худож. Т. Удіну] / [записав] 

М. Маслій // Нова Тернопільська газета. — 2013. — 30 січ. — 5 лют. — С. 3 : 

портр., іл. кольор. 

Удін, Є. Євген Удін: «Зустрічі з людьми — це свято для душі» : [розмова 

з художником] / вела Р. Квач // Вільне життя плюс. — 2013. — 22 берез. — 

С. 5 : фот. — (Мистецькі вітражі). 

Удін, Є. Євген Удін: «Надихає те, що люди розуміють мою творчість» : 

[бесіда із засл. художником України] / [записала] Р. Квач // Нова 

Тернопільська газета. — 2013. — 17—23 квіт. — С. 13 : фот. 

*** 

Обласні «культурні» премії отримав редактор, художники і диригент // 

Номер один. — 2014. — 15 січ. — С. 4. 

*** 

Лауреати конкурсу «Людина року — 2015» // Вільне життя плюс. — 

2015. — 30 груд. — С. 3. 

Те ж // Свобода. — 2016. — 6 січ. — С. 4. — (Вітаємо!). 

Садовська, Г. І подвиг, і талант сплелися воєдино / Г. Садовська // Вільне 

життя плюс. — 2016. — 3 лют. — С. 6 : фот. — (Вшанування людей року). 

*** 

Блаженко, А. Кольоровий світ на долоні Майстра : [зустріч худож. 

Є. Удіна із студентами Чортків. гуманіт.-пед. коледжу ім. О. Барвінського] / 

А. Блаженко // Голос народу. — 2014. — 14 лют. — С. 6 : фот. кольор. — 

(Подіум). 

Гадомська, Л. У Тернополі відкрили персональну виставку Євгена 

Удіна : [у Терноп. коопер. торговельно-екон. коледжі] / Л. Гадомська // 

Тернопіль вечірній. — 2016. — 17 лют. — С. 16 : фот. кольор. — (Арт). 
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Зінчук, Л. Мистецькі зустрічі в Музеї книги [із засл. художником 

України Є. Удіним та відомим письм. Б. Мельничуком] / Л. Зінчук // 

Бережанське віче. — 2015. — 13 лют. — С. 4 : фот. 

Логінова, О. Мандрівка світами художника Євгена Удіна : [у Чернів. 

мемор. музеї В. Івасюка відбулася зустріч із худож. Є. Удіним] / 

О. Логінова // Слово Просвіти. — 2014. — 7—13 серп. — С. 15 : фот. — 

(Культура). 

Палітра Євгена Удіна // Культура і життя. — 2013. — 27 груд. — С. 8. 

Так творить тільки Євген Удін! : [вийшов із друку каталог творів 

персональної виставки Є. Удіна] // Літературний Тернопіль. — 2013. — 

№ 2. — С. 40 : фот. — (Щойно з друку). 

Юрса, Г. А було колись і в Україні : майже Шевченковими словами 

назвав свою виставку графічних робіт засл. художник України Є. Удін, 

присвятивши її 202-й річниці з дня народж. великого поета і художника : 

[виставка експонується в читальному залі Терноп. обл. універс. наук. б-ки] / 

Г. Юрса // Вільне життя плюс. — 2016. — 25 берез. — С. 1 : фот. — (Має 

право). 

*** 

Мистці Тернопільщини. Ч. 1. Образотворче мистецтво : бібліогр. 

покажч. / уклад. В. Миськів ; вступ. ст. І. Дуда. — Тернопіль : Підручники і 

посібники, 2015. — 496 с. — (Мистецька Тернопільщина). 

Про Є. Удіна: С. 239—245. 

18 КВІТНЯ 

120 років від дня народження Мар’яна Крушельницького 

(18.04.1897—5.04.1963) — актора, режисера, педагога 

Крушельницький Мар’ян Михайлович народився 18 квітня 1897 року в 

с. Пиляві, нині Бучацького району. Видатний актор і режисер, учень Василя 

Юрчака та Леся Курбаса. Народний артист СРСР (1944), лауреат Державної 

премії СРСР (1947, 1948). Його артистичний талант виразно виявлявся уже в 

ранньому віці. Йосип Гірняк, згадуючи Мар’яна Крушельницького серед 

учнів Тернопільської гімназії 1910 року, писав: «Тернопіль відзначав 

Шевченківську річницю концертом силами місцевої гімназії. ... В оркестрі 

сидів маленький і круглий мов м’ячик скрипаль із чотирма срібними ласками 

на комірі гімназійного однострою, який звертав на себе увагу упевненим і 

рішучим помахом смичка. У наступній точці програми той же скрипаль 

співав дзвінким і милозвучним сопрано кілька пісень М. Лисенка на слова 

Т. Шевченка. Це був Мар’ян Крушельницький, який уже тоді був здатний 

викликати одностайне й спонтанне захоплення всієї аудиторії». 

Сценічну діяльність М. Крушельницький розпочав у 1915 році в 

м. Тернополі. У 1921—1923 pоках працював у Руському народному театрі в 

м. Львові. З 1924 року — актор, а з 1933 року, після арешту Леся Курбаса, 
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очолив театр «Березіль» як художній керівник і режисер. У 1935 році 

працював у Харківському українському драматичному театрі імені 

Т. Шевченка. 

У 1952—1963 pоках — актор, режисер (з 1954 р. головний режисер) 

Київського українського драматичного театру імені І. Франка. 

Працюючи під керівництвом Леся Курбаса, як актор створив ряд 

яскравих образів: Малахій й Падур («Народний Малахій» та «Маклена 

Граса» М. Куліша), Малоштан («Диктатура» І. Микитенка). Він є творцем 

оригінального прочитання образу короля Ліра. Найяскравіше талант 

Крушельницького розкрився в комедійних ролях: Максим Кукса («Пошились 

у дурні»), Іван Непокритий («Дай серцю волю...»), Аркаша Счастлівцев 

(«Ліс» О. Островського), Кіндрат Галушка («В степах України» 

О. Корнійчука), дяк Гаврило («Богдан Хмельницький» О. Корнійчука) та 

інші. 

Як режисер М. Крушельницький поставив такі вистави: «Дай серцю 

волю, заведе в неволю» М. Кропивницького, «Гроза» О. Островського, 

«Богдан Хмельницький» О. Корнійчука, «Ярослав Мудрий» І. Кочерги, 

«Арсенал» В. Суходольського, «Богдан Хмельницький» К. Данькевича, «Над 

Дніпром» О. Корнійчука. 

З 1926 року М. Крушельницький знімався в кіно. Його основні ролі: Жан 

(«Ягідка кохання», 1926), Полковник («Коліївщина», 1933), Омелько 

(«Мартин Боруля», 1953), Андрій Волик («Кривавий світанок», 1957). 

Помер М. Крушельницький 5 квітня 1963 року в м. Києві. 

(Із книги «Визначні постаті Тернопілля») 

Література 

Танюк, Л. Мар’ян Крушельницький : Школа образного перевтілення, 

заповідана Лесем Курбасом / Л. Танюк. — Київ : Либідь, 2007. — 360 с. : фот. 

*** 

Машталір, Л. А скільки ще ролей незіграних… / Л. Машталір // 

Свобода. — 2007. — 5 трав. — С. 8. — (Життя на сцені). 

Машталір, Л. Талант, народжений у Пиляві : до 110-их роковин Мар’яна 

Крушельницького / Л. Машталір // Нова доба. — 2007. — 6 квіт. — С. 4. 

Парфенюк, О. Образи поставали, мов живі : Мар’ян Крушельницький — 

актор, режисер, педагог / О. Парфенюк // Українська культура. — 2007. — 

№ 3. — С. 8—9. 

Юхно-Лучка, М. Дружина Мар’яна Крушельницького казала: «Прізвища 

не зміню нізащо в світі» : [про відомого актора та режисера 

М. Крушельницького та його родину] / М. Юхно-Лучка // Нова 

Тернопільська газета. — 2013. — 3—9 квіт. — С. 9 : фот. 

*** 

Їжук, М. Свято театру у Пиляві : [відзначення річниці від дня народж. 

нар. артиста СРСР, режисера, професора, одного із фундаторів укр. театру 
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М. Крушельницького] / М. Їжук // Нова доба. — 2007. — 4 трав. — С. 1, 4 : 

фот. — (До 110-ї річниці Мар’яна Крушельницького). 

Костюк, С. Символ життя — сцена / С. Костюк // Свобода. — 2007. — 

23 черв. — С. 8. — (Скарби музейні). 

Левченко, О. Мар’ян Крушельницький: історія на кінчиках пальців : [про 

кн. «Мар’ян Крушельницький: школа образного перевтілення, заповідана 

Лесем Курбасом» Л. Танюка] / О. Левченко // Дзеркало тижня. — 2010. — 

23 січ. — С. 12 : фот. — (Контексти). 

*** 

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2007 рік : 

бібліогр. покажч. Вип. 17 / уклад. М. Друневич. — Тернопіль : Підручники і 

посібники, 2006. — 160 с. 

Про М. Крушельницького: С. 53—54. 

18 КВІТНЯ 

70 років від дня народження Ганни Михайлівни Костів-Гуски 

(18.04.1947) — поетеси, перекладача, лікаря, громадської діячки 

Народилася 18 квітня 1947 року в с. Бабинцях Борщівського району. 

Закінчила Бабинецьку восьмирічну школу та Чортківське медичне училище. 

Працювала в сільських медичних закладах Заліщицького та Борщівського 

районів. У 1977 році закінчила Тернопільський медичний інститут (нині 

державний університет). Працювала лікарем психіатром-наркологом, 

психотерапевтом у центральних районних лікарнях Шумського та 

Борщівського районів. У 1998—2000 pоках — власний кореспондент 

обласної газети «Свобода» по Борщівському районі. 

Член Національних спілок письменників (1982) та журналістів (2006) 

України, товариства «Просвіта». Депутат Тернопільської обласної ради III та 

IV демократичних скликань. Очолює відділення Конгресу української 

інтелігенції Борщівщини. 

Нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня, медаллю НСПУ 

«Почесна відзнака». Лауреат Всеукраїнської літературно-мистецької та 

громадсько-політичної премії ім. Братів Богдана і Левка Лепких, літературної 

премії «Благовіст», Міжнародної літературної премії ім. І. Кошелівця 

журналу «Соборність» (Німеччина), премії благодійного фонду культурно-

просвітницького центру «Мальовнича Україна», м. Київ (1997). 

Дипломант V Всеукраїнського літературно-мистецького фестивалю 

«Кролевецькі рушники» (Сумщина, 1999), італійського часопису «Нові дні» 

(2006). Учасниця 9-ти Міжнародних літературно-мистецьких свят «В сім’ї 

вольній, новій...», II Всесвітнього форуму українців у м. Києві (1997). 

Благословила у світ багатьох юних початківців, вихованців літературної 

студії «Стежечка», яку очолювала. Її поезії перекладено киргизькою, 
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білоруською, російською, італійською мовами та мовою есперанто. Автор 

багатьох популярних пісень. 

Автор книг: «Автограф вірності» (1978), «Нічлава» (1985), «Цвіте біля 

хати калина» (1993), «Зона», «Червоні коралі» (обидві — 1996), «Зелені 

Свята» (1997), «Голгофа», «Страсна дорога» (обидві — 2001), «Цей тихий 

сум вечірнього вікна» (2002), «Жоржиновий вогонь» (пісні, 2004), «Червоні 

кетяги калини» (вибране, 2006). Збірка перекладів Є. Янішиць «Неприручена 

пташка» (з білоруської, 1997). 

(Із книги «Письменники Тернопільщини») 

Література 

Костів-Гуска, Г. Вічна пісня барв і кольорів : [поезія] / Г. Костів-Гуска // 

Свобода. — 2010. — 27 серп. — С. 4. — (Цвітуть вишиванки). 

Костів-Гуска, Г. Заридаю словами… ; Пам’яті Василя Стуса ; Тернове 

поле ; Невідомому січовому стрільцю ; Чорний біль ; Остання ніч Тараса 

Шевченка : [поезії] / Г. Костів-Гуска // Літературне Тернопілля, 1984—

2007 рр. : антологія. — Тернопіль, 2007. — С. 336—347. 

Костів-Гуска, Г. Лесин «Білий будиночок» : [поезія] / Г. Костів-Гуска // 

Свобода. — 2011. — 25 лют. — С. 8. — (Написано серцем). 

Костів-Гуска, Г. На могилі матері Шевченка / Г. Костів-Гуска // 

Свобода. — 2014. — 28 лют. — С. 8. — (Пісня). 

*** 

Костів-Гуска, Г. Ганна Костів-Гуска: «Я причастилася словом 

Шевченка» : [на Шевченківському святі в м. Чернігові Тернопільщину 

представляла наша землячка] : [бесіда з поетесою] / провела М. Довгошия // 

Галицький вісник плюс. — 2015. — 12 черв. — С. 8 : фот. 

Костів-Гуска, Г. Помирають жінки без любові : [бесіда з поетесою 

Г. Костів-Гускою] / провела О. Смільська // Нова Тернопільська газета. — 

2011. — 1—7 черв. — С. 12. 

*** 

Костів-Гуска, Г. Магія історії та літератури / Г. Костів-Гуска // Золота 

пектораль. — 2009. — № 1/2. — С. 96. — Рец. на кн.: Довгошия, П. Магія 

Чорних Кінців / П. Довгошия. — Київ : Нічлава, 2006. 

*** 

Вандзеляк, Г. Ганна і її цінності : [презентація виставки «Шевченко в 

моєму житті» Г. Костів-Гуски в Терноп. обл. краєзн. музеї] / Г. Вандзеляк // 

Свобода. — 2014. — 21 трав. — С. 10 : фот. — (Духовні обереги). 

Віконська, І. Тарасове слово віще мені дзвенить із «Кобзаря» : [за 

матеріалами розмови з Г. Костів-Гускою під час відкриття виставки 

«Шевченко в моєму житті»] / І. Віконська // Вільне життя плюс. — 2014. — 

23 трав. — С. 6 : фот. — (Зустрічі). 

Довгошия, П. 40 кетягів калини Ганни Костів-Гуски : відома укр. 

поетеса, наша землячка з Борщівщини Г. Костів-Гуска відзначила ювілей 
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творч. діяльності / П. Довгошия // Свобода. — 2012. — 23 трав. — С. 12 : 

фот. — (Жінка і поезія). 

Мадзій, І. Жоржиновий вогонь її життя : [до 65-річчя від дня народж. та 

40-річчя творч. діяльності Г. Костів-Гуски] / І. Мадзій // Вільне життя 

плюс. — 2012. — 25 трав. — С. 6 : фот. — (На обріях слова). 

Погорецький, В. «Божий дух благословив…» : [65-річчя від дня народж. 

поетеси Г. Костів-Гуски] / В. Погорецький // Вільне життя плюс. — 2012. — 

13 квіт. — С. 6 : фот. — (Митці краю). 

40 кетягів калини Ганни Костів-Гуски : [творч. вечір відомої поетеси] // 

Галицький вісник плюс. — 2012. — 18 трав. — С. 1, 2 : фот. — (Ювілей). 

Шот, М. «…Я привезла, як дар найліпший» : В Тернополі зорганізували 

виставку із подарунків, зібраних із десятьох міжнародних свят Поета : 

[виставка «Шевченко в моєму житті. Моя Шевченкіана», представлена 

борщів. поетесою Г. Костів-Гускою в Терноп. обл. краєзн. музеї] / М. Шот // 

Урядовий кур’єр. — 2014. — 20 черв. — С. 12. 

*** 

Ганна Костів-Гуска : [біогр. довідка] // Літературне Тернопілля, 1984—

2007 рр. : антологія. — Тернопіль, 2007. — С. 334—335. 

Ганна Костів-Гуска — поетеса, перекладачка, лікар, громадська діячка : 

[біогр. довідка] // Письменники Тернопілля : Члени Нац. спілки письменників 

України. — Тернопіль, 2010. — С. 56—57 : фот. 

15 ТРАВНЯ 

160 років від дня народження Андрія Чайковського 

(15.05.1857—2.06.1935) — письменника, адвоката, доктора права 

У передвоєнні та окупаційні часи, коли українська молодь м. Тернополя 

та й усієї Галичини і Волині масово зачитувалася оповіданнями й повістями 

Андрія Чайковського, майже ніхто не знав, що його вже не стало. Незадовго 

до Другої світової війни він помер у м. Коломиї після тяжкої хвороби, так і 

не закінчивши однієї з найцікавіших своїх повістей, яку писав прикований до 

ліжка недугою. Ще менше знали прихильники талановитого прозаїка про те, 

що найвидатніші свої твори Андрій Чайковський написав у чарівному 

містечку Бережанах, де поселився у 1890 році, відкрив свою адвокатську 

канцелярію і майже три десятиліття поєднував тут благородну працю 

правника-захисника інтересів українських селян та ремісників із плідною 

літературною творчістю. 

Він народився у травні 1857 року в місті Самборі, але саме Тернопільська 

земля стала для нього найріднішою, найщасливішою, бо тут розцвів його 

літературний талант, тут, у м. Бережанах, народилося й виросло його семеро 

дітей, тут визріли й лягли на папір його захоплюючі, високохудожні 

історичні повісті й оповідання «За сестрою», «На уходах», «Сагайдачний», 
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«Козацька помста», «Олексій Корнієнко», «Полковник Кричевський», «З 

татарської неволі» і десятки інших. Цими творами Чайковський учив і нині 

вчить нас, як любити свій край, свій народ, усе рідне і як його захищати. Він 

воістину став світочем для кількох поколінь українців у XX столітті, та й 

сьогодні повноправно входить у золоту плеяду майстрів історичного жанру в 

літературі. 

«Захоплення козаччиною і любов до України, — писав Андрій 

Чайковський, — змусили мене заповнити прірву в нашій літературі 

історичними оповіданнями». І він став одним із корифеїв цього жанру, проте 

цьому передували багаторічна підготовка до літературної роботи, глибоке 

вивчення історичних та архівних джерел. Його кумиром був Михайло 

Грушевський, праці якого з історії України мали найбільший вплив на 

прозаїка. А ще важливу роль зіграло його приятелювання з Іваном Франком, 

котрий фактично увів Чайковського в літературу і став для нього взірцем 

самовідданої творчої праці. 

Значним стимулом до чесного й правдивого відтворення історичного 

минулого українців була поява тенденційного твору польського письменника 

Генрика Сєнкевича «Вогнем і мечем», котрий, на думку Чайковського, грубо 

зневажив український народ і фальшиво подав його історію; як тільки зміг — 

познущався над нашою національною гідністю, ображав та оббріхував 

українську націю. І цей шовінізм треба було розтлумачити українській 

молоді. «Поки прочитав я «Вогнем і мечем», — писав А. Чайковський, — то 

кільканадцять разів шпурляв книжкою об землю й зубами скреготів на 

безличного до нас автора... Нам конечно потреба щось такого на 

спаралізування тієї антиукраїнської отруї сєнкевичівської». 

І він таки значною мірою нейтралізував наклепницьку отруту, написавши 

ряд блискучих історичних повістей, які прославили героїзм українців у 

боротьбі за свою незалежність і державність. Переконливість та аргументація 

А. Чайковського набагато сильніші. У цьому допомогла його серйозна 

професійна підготовка, адже він учився на філософському та юридичному 

факультетах Львівського університету, офіційно здобув звання оборонця в 

карних справах. Своє гостре бажання добитися справедливості він так само 

наполегливо втілював і в адвокатській практиці, де переважно захищав 

пригноблених, скривджених та обдурених селян, допомагав людям у біді. 

Бережанський період життя А. Чайковського — унікальний за своєю 

насиченістю і працездатністю. Адвокатська практика зробила письменника 

улюбленцем простого народу і громадських кіл. Блискучий промовець, 

знавець законів та глибокий психолог, він майже щоденно виступав на 

судових процесах, де в поєдинках із прокурорами самовіддано захищав 

інтереси несправедливо звинувачених людей. Селяни любовно називали його 

«хлопським адвокатом». Їм подобалось, що він їздив по селах, виступав на 

вічах, запросто поводився із селянами, часто давав їм безплатні юридичні 
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поради, не цурався фізичної праці, любив садівництво, столярство. Тому й 

мав Чайковський повно клієнтів не лише з Бережанщини, а й інших повітів 

Тернопілля. 

Однак адвокатська справа вимагала великих зусиль, забирала дуже 

багато цінного часу, відривала від творчої роботи. В одному з листів до 

друзів він скаржився: «У моїй письменницькій праці дуже мені перешкоджає 

моя праця адвокатська, що з неї мушу жити... Злазити щодня з Пегаса й 

сідати на процесову шкапу — це страшно томить і розриває душу на дві 

половини...» Проте без цієї важкої праці Чайковський не зміг би забезпечити 

матеріальне утримання численної сім’ї та навіть видавати своїм коштом свої 

ж твори. Ніхто з тодішніх письменників не міг прожити з літературної праці. 

Саме в цей складний, напружений період життя А. Чайковський пише 

найбільшу кількість творів, видає десятки книжок, регулярно публікується у 

періодичній пресі. Така творча активність, поряд із повсякденною 

адвокатською роботою, викликає подив і захоплення. Про це відверто 

говорили Іван Франко, Осип Маковей, інші письменники і громадські діячі. 

За свою активність і проукраїнську позицію Чайковський не раз зазнавав 

переслідувань й утисків із боку влади. У 1929 році проти нього польські 

шовіністи навіть затіяли судовий процес, інкримінуючи йому порушення 

«публічного порядку». А фактично йому мстилися за чудову повість «До 

слави» — про життя і боротьбу славного запорозького гетьмана Петра 

Конашевича-Сагайдачного. Повість було конфісковано. Прокурор 

звинуватив письменника в тому, що Чайковський вихваляв дії «польського 

підданого» Сагайдачного проти Польщі, чим подавав приклад непокори 

владі, заохочував до заколоту. 

На суді Андрій Чайковський захищався сам і довів усю безпідставність 

висунутого проти нього обвинувачення. Письменника довелося виправдати. З 

гордо піднятою головою він прожив своє довге і нелегке життя, залишив нам 

безцінний літературний доробок, який нинішньому і майбутнім поколінням 

українців ще потрібно належно оцінити. А уславленого автора і мужнього 

патріота необхідно (передовсім на Тернопіллі) пошанувати так, як він цього 

заслуговує. 
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7 ЧЕРВНЯ 

140 років від дня народження Микити (Никити) Будки 

(7.06.1877—1.10.1949) — релігійного діяча,  

першого українського єпископа в Канаді 

Владика Микита Будка народився 7 червня 1877 року в с. Добромірці 

Збаразького повіту в селянській родині. Початкову освіту здобув у рідному 

селі, а гімназійну — в м. Тернополі. Матуру здав у 1897 році й відразу ж був 

призваний на строкову службу до австрійської армії. Демобілізувавшись, він 

почав вивчати право у Львівському університеті, а згодом, у 1902—

1905 роках — богослов’я в м. Інсбруку і в 1907—1909 роках — у м. Відні, де 

здобув ступінь доктора богослов’я. Між тим, у 1905 році був рукоположений 

митрополитом А. Шептицьким у сан священика і призначений префектом 

Духовної семінарії у м. Львові та референтом у справах еміграції при 

Митрополичому Ординартаті. Від 1910 року — редактор місійного часопису 

«Емігрант» для українців-емігрантів. Саме в цей час відвідав осередки 

української еміграції в Німеччині, Бразилії, Аргентині та Канаді. 

У 1912 році Папа Пій X, за поданням митрополита Андрея Шептицького, 

іменував отця М. Будку першим єпископом для українців в Канаді. 14 жовтня 

1912 року відбулася його хіротонія, яку провели митрополит Андрей 

Шептицький, єпископ Перемишля Костянтин Чехович та єпископ 

Станіславова Григорій Хомишин. 

Коли владика Микита Будка в 1912 році переїхав з Галичини до Канади, 

то застав там 20 греко-католицьких священиків, близько 80 церков і каплиць, 

три школи, Малу семінарію, різні церковні й світські організації та 

приблизно 80 000 вірних. У першу чергу владика подбав про об’єднання усіх 

розрізнених громад, їхніх храмів та церковного майна в корпорації 

«Українська (Ruthenian) греко-католицька церква в Канаді». У другу — 

забезпечив Церкві правовий статус, затвердивши в 1913 році Єпископську 

Корпорацію у Федеральному Парламенті. Заходами владики було засновано 

бурси: ім. Митрополита А. Шептицького в Старому Боніфасі та ім. Тараса 

Шевченка в м. Едмонтоні. У 1914 році в м. Йорктоні (Саск.) відбувся перший 

Собор українського греко-католицького духовенства, на якому було схвалено 

окремі «Правди Української греко-католицької церкви в Канаді», які 

нормували місійну діяльність. У наступні роки вся увага українського 

духовенства була спрямована владикою на організацію нових шкіл та бурс з 

метою підпорядкувати церкві виховання молоді, бо в тодішніх умовах тільки 

греко-католицька церква була спроможна поєднати в єдине ціле релігійне та 

національно-патріотичне виховання підростаючого покоління українців, 

народжених уже в Канаді. 

У 1927 році владику Микиту Будку було викликано до Апостольської 

Столиці для звіту про місійну працю. Покидаючи Канаду, владика залишив 
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уже 47 священиків, 299 громад, новіціят отців-василіян і отців-

редемптористів, різні церковно-національні установи й понад 100 000 вірних. 

Усе це було досягнено при поборюванні шаленої протидії частини 

української еміграційної інтелігенції, всяких недоброзичливих, а то й вороже 

налаштованих осіб, які опинилися під впливом жменьки комуністів-українців 

Канади. 

Повернувшись у 1927 році до м. Львова, владика став Генеральним 

вікарієм та крилошанином Митрополичої Капітули. У цей же час став одним 

із найближчих співпрацівників митрополита Андрея Шептицького. Наступні 

десять років (1930—1939) владика Микита Будка присвятив розбудові 

Зарваниці, відомого українського греко-католицького місця прощ, де 

знаходилась чудотворна ікона Богородиці ще із ХІІІ століття. При його 

особистій участі та підтримці в Зарваниці було зведено парафіяльний 

будинок, дзвіницю, відремонтовано церкву (в 1944 р. більшовики спалили 

монастирську дерев’яну церкву, у 1946 р. знищили сам монастир, а в 1961 р. 

підірвали динамітом каплицю Матері Божої). Заходами владики в 30-х роках 

минулого століття в Зарваниці відбувся перший показ кінофільму про Ісуса 

Христа. Владика поставив собі за мету перетворити Зарваницю на другий 

французький Лурд, і це вдалося йому досягнути — Зарваниця стала Святим 

Марійським відпустовим центром, який почали відвідувати сотні тисяч 

прочан з усіх куточків світу. Титанічна праця владики Микити Будки в 

Зарваниці була перервана подіями вересня 1939 року — початком Другої 

світової війни і першою совєтською окупацією нашого краю. 

Восени 1939 року владика переїхав до м. Львова, де продовжував 

виконувати свої обов’язки Генерального вікарія. Коли 22 грудня 1939 року 

митрополит Андрей Шептицький у митрополичій каплиці тайно висвятив 

отця д-ра Йосифа Сліпого, ректора Богословської академії, на свого 

коад’ютера, то у свяченнях брав участь єпископ М. Будка (разом з єпископом 

М. Чарнецьким та крилошанами Митрополичої Капітули). А коли 

1 листопада 1944 року помер митрополит Андрей Шептицький і 5 листопада 

у соборі Святого Юра у м. Львові митрополитом Йосифом Сліпим було 

відслужено похоронне богослужіння, то в сослуженні брав участь владика 

М. Будка й інші церковні достойники. 

11 квітня 1945 року енкаведисти оточили Святоюрський комплекс, 

увірвались до митрополичих палат і заарештували митрополита Йосифа 

Сліпого та єпископа Микиту Будку. Тоді ж у монастирі отців-редемптористів 

вони заарештували єпископа Миколая Чарнецького. В цей день органами 

НКВС було заарештовано 20 священиків, 2 деканів, 3 семінаристів і 5 мирян 

(усього 33 особи). Після короткого утримання в тюрмі на вул. Лонцького 

митрополита та владик відправили до м. Києва. 

Через рік важкого слідства ієрархам Української греко-католицької 

церкви, у їх числі й єпископу Микиті Будці, прокуратура висунула 
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обвинувачення у зрадницькій і підсобницькій діяльності на користь 

німецьких окупантів, у співпраці з німецькими спецслужбами, в участі у 

формуванні дивізії «Галичина», у протисовєтській пропаганді та агітації 

тощо, тобто у злочинах, передбачених сумнозвісними статтями 54-1 «а» та 

54-11 КК УРСР. 29 травня 1946 року в м. Києві відбувся суд над 

заарештованими ієрархами УГКЦ. Судив військовий трибунал військ МВС 

СРСР, який присудив владиці М. Будці 5 років каторжних робіт і 3 роки 

позбавлення громадянських прав (цей вирок військовий прокурор 

опротестував, як «надто м’який»). Владика Микита Будка був висланий у 

Карагандинські концтабори Казахстану. Там він і загинув 1 жовтня 1949 року 

у віці 72 роки. Загинув від виснажливої праці, голоду й холоду, фізичних і 

моральних знущань, загинув за віру Христовій Церкві.  

27 червня 2001 року у м. Львові Папа Іван Павло II проголосив Микиту 

Будку блаженним. 

П. Франко 
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8 ЧЕРВНЯ 

170 років від дня народження Олександра Барвінського 

(8.06.1847—25.12.1926) — українського педагога, громадського діяча 

Олександр Григорович Барвінський (псевдоніми — Австрієць, 

А. Подолянин та інші) не шукав собі слави. Цілеспрямовано працюючи на 

багатьох нивах, він залишив яскравий слід в історії України як громадсько-

політичний діяч, один із лідерів українського національного руху в Галичині, 

педагог, історик, журналіст, автор і видавець численних історичних праць та 

підручників. Як один із продовжувачів справи М. Шашкевича стояв біля 

витоків політичного руху «народовців», що вивів Галичину з манівців 

старорусинського «москвофільства» на плідний шлях духовного єднання з 

усією Україною. 

Народився 8 червня 1847 року в с. Шляхтинцях Тернопільського району 

в родині священика. У 1857—1865 pоках навчався в гімназії в м. Тернополі, 

по закінченні якої у 1865 році вступив на філософський факультет 

Львівського університету. Там, у м. Львові, очолив місцевий осередок 

«Громади». З 1867 року О. Барвінський працював постійним співробітником, 

а згодом — головним редактором літературно-наукового часопису «Правда», 

першого всеукраїнського друкованого органу. Співпрацював також з іншими 

українськими періодичними виданнями: «Мета», «Русь», «Русалка». Був 

знайомий із М. Лисенком. У 1868 році О. Барвінський заснував товариство 

«Просвіта». Тоді за ініціативою Олександра Григоровича в м. Львові почали 

щорічно вшановувати пам’ять Тараса Шевченка. 
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Із 1868 року розпочалася педагогічна діяльність О. Барвінського — він 

викладав у гімназіях Бережан, Тернополя. З 1888 року — професор державної 

учительської семінарії у м. Львові. Працюючи на ниві освіти, Олександр 

Григорович сприяв організації читалень «Просвіти» у селах, започаткував 

видання двадцятитомної «Руської історичної бібліотеки» (вийшло друком 

24 томи), серії підручників для середньої школи. Перу Барвінського належить 

чимало праць з історії та культури України, серед яких — двотомна «Історія 

української літератури». Особливою заслугою О. Барвінського стало 

запровадження в школах українського фонетичного правопису, на який 

незабаром перейшли й українська преса та видавництва. Інтереси української 

школи Барвінський рішуче обстоював і як член Крайової шкільної ради та 

голова Українського педагогічного товариства. Прагнучи до всебічного 

розвитку української модерної науки й культури, О. Барвінський разом з 

О. Кониським та В. Антоновичем доклав чимало зусиль до перетворення в 

1892 році Львівського літературного товариства імені Тараса Шевченка на 

Наукове товариство імені Шевченка (НТШ) і до 1898 року очолював його, 

розбудовуючи за зразком європейських академій наук. Саме О. Барвінський 

уклав перший науковий статут товариства. 

Активний громадський діяч і політик О. Барвінський упродовж кількох 

десятків років пропагував національну справу на сторінках започаткованої в 

1880 році його братом Володимиром газети «Діло». Як патріот українства, 

прихильник ідеї єднання Східної та Західної України, він рішуче боровся з 

«москвофільством». Разом із В. Антоновичем був ініціатором і вірним 

провідником політики «нової ери», що мала на меті досягнути порозуміння 

між поляками й західними українцями на ґрунті австрійської державної ідеї. 

У 1896 році створив Католицький руський народний союз (з 1911 р. — 

Українська християнсько-суспільна партія). Тісно співпрацював у 

християнсько-соціальній сфері з митрополитом Андреєм Шептицьким. 

У 1891—1907 роках О. Барвінський — депутат австрійського парламенту 

(з 1917 р. — довічний член Ради панів). У 1894—1904 pоках — депутат 

Галицького сейму, де активно захищав інтереси української громадськості. У 

парламенті входив до керівництва Слов’янського християнського союзу — 

фракції, що об’єднувала представників християнсько-соціальних рухів різних 

слов’янських народів Австрійської імперії. 

Олександр Барвінський стояв біля колиски ЗУНР. У 1918—1919 pоках 

він очолював Державний секретаріат освіти та віросповідань в уряді Костя 

Левицького. За активного сприяння О. Барвінського до м. Львова приїхав 

М. Грушевський, щоб очолити кафедру історії Східної Європи (історію 

України). О. Барвінський дбав про відкриття українських гімназій та 

вчительських семінарій в Галичині, домігся надання товариству «Просвіта» 

урядових дотацій, опікувався Українським педагогічним товариством. 
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Як депутат О. Барвінський обстоював необхідність створення 

профспілки хліборобів. Він був завзятим прихильником товариства 

«Сільський господар», підтримував різні селянські кооперативи, ініціював 

заснування професійних шкіл для підвищення рівня сільського господарства. 

Домагався заснування в Галичині кредитних кас за системою Райффайзена і 

надання для цього державних субсидій. Саме на основі цих кас виник 

могутній і відомий в Україні та світі «Райффайзен-банк». 

Після окупації Галичини польськими військами Олександр Барвінський 

відійшов від політичної діяльності, але до кінця життя залишався незламним 

поборником свободи і незалежності України.  

Помер 25 грудня 1926 pоку, похований у м. Львові. 

(Із книги «Видатні постаті в історії України ХХ ст.») 
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12 ЧЕРВНЯ 

125 років від дня народження Арсена Річинського 

(12.06.1892—13.04.1956) — українського публіциста, видавця, 

церковного діяча, композитора, лікаря 

Тернисті дороги Арсена Річинського 

Чого там гріха таїти, в часи комуністичного тоталітаризму 

пропагандистська машина робила все для того, щоб ми якомога більше знали 

про творців більшовизму в далеких середньоазіатських аулах і забували 

історію рідного краю, тих, хто своєю подвижницькою працею творив її. Та 

настав час українського національного відродження і до людей, які прагнуть 

пізнати правду про минуле, починають повертатися діла тих, хто був 

поганьблений зумисним замовчуванням.  

Приреченим системою на забуття був і Арсен Річинський — лікар, 

літератор, активний діяч «Просвіти», ідеолог українізації православ’я на 

Волині. Його ім’я повернулося до нас завдяки першим Річинським читанням, 

які пройшли в Кременецькому медичному училищі. Вони стали вагомим 

кроком в увічненні пам’яті про людину, помисли і діла якої були спрямовані 

на служіння рідному народу. 

Народився Арсен Васильович Річинський 12 червня 1892 року в 

с. Тетильківцях Шумського району в сім’ї священика. Батько, який починав 

свій шлях служіння Богові псаломщиком, прагнув, щоб його син здобув 

освіту. То ж малий Арсен спочатку навчався в Кременецькій гімназії, а 
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потім — у Житомирській духовній гімназії, духовній семінарії. Ще в той час 

він почав захоплюватися історією та культурою свого народу, брав активну 

участь у діяльності «Товариства дослідників Волині», яке функціонувало у 

м. Житомирі перед Першою світовою війною. Є свідчення про те, що під час 

навчання в духовній семінарії наш земляк випускав рукописні збірки і 

журнали, у яких поширював просвітницькі ідеї. Можна твердити, що саме ця 

громадська діяльність і вплинула на його дальший життєвий вибір. У 

1911 році став учителем церковно-парафіяльної школи у с. Сіднярки 

Луцького повіту. Восени того ж року вступив на медичний факультет 

Варшавського університету, а після того, як вибухнула Перша світова війна, 

опинився у Київському університеті. Арсен Річинський не лише опановував 

майбутній фах, а й став організатором студентських літературних і музичних 

вечорів. У цей час виявилася ще одна грань його обдарування — він почав 

малювати. Плідну діяльність у царині рідної культури наш земляк 

продовжив, працюючи в м. Ізяславі після закінчення університету. Тут він 

започаткував часопис «Нові дороги», став членом шкільного комітету 

повітової управи. Коли Міністерство освіти Української Народної Республіки 

у кожній губернії організувало курси українознавства для народних учителів, 

А. Річинський всебічно підтримав цю ідею і читав лекції з історії України на 

курсах для вчителів Волині в м. Острозі. 

Не припинив він своєї подвижницької діяльності й після краху УНР, під 

час польської окупації нашого краю. Це, зрозуміло, викликало спротив влади 

і йому довго не вдавалося знайти можливості для широкої громадської 

діяльності. На вимогу окупантів він переїжджав з одного містечка в інше, аж 

поки не опинився у м. Володимир-Волинському. Саме тут він почав боротьбу 

за українську автокефальну церкву. 

Це було нелегкою справою. Шалений спротив виявляло проросійське 

духовенство під керівництвом протоієрея Боришкевича. А. Річинський став 

членом церковного комітету, з другої половини 1924 року почав видавати 

часопис «На варті», що виступав за українізацію Богослужінь на Волині. 

Унаслідок наполегливої праці з’явилися перші позитивні результати. Стали 

служити українською у Володимир-Волинському соборі. А в червні 

1927 року в м. Луцьку відбувся з’їзд православних мирян-українців у справах 

церкви, на який зібралися представники релігійних громад Волині, 

Холмщини і Полісся. На цьому форумі Арсен Річинський виступив з 

основною доповіддю «Сучасний стан церковно-релігійного життя 

українського православного населення в Польщі». З’їзд висловив вимогу 

призначити українців єпископами з правами правлячих архієреїв для земель, 

де компактно проживають українці. Український церковний комітет, обраний 

у м. Луцьку, наполягав на здійсненні резолюцій з’їзду, але синод 

православної церкви у Польщі не підтримав мирян. А. Річинський 4 грудня 

1928 року оприлюднив заяву про розрив із керівництвом церкви, але 
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продовжував відстоювати засади автокефалії та залишався непримиренним і 

безкомпромісним. Ці позиції він відстоював у працях «На манівцях», 

«Проблеми української релігійної свідомості», які побачили світ в 1931 і 

1932 роках у м. Володимир-Волинському. 

Арсен Річинський був організатором «Просвіти», пластунства в 

м. Володимир-Волинському. Він очолював повітову управу пластунів, уклав і 

видав для них збірку «До щастя, слави і свободи». Він ще міг би багато 

зробити для рідного народу, але настав «золотий вересень» 1939 року, який 

обірвав подвижницьку діяльність нашого земляка. 

20 жовтня 1939 року енкаведисти арештували Арсена Річинського і 

запроторили його до Володимир-Волинської тюрми. Невдовзі його разом з 

іншими політв’язнями вивезли у тюрму селища Сухобезводне Горьковської 

області, засудивши на 10 років виправних робіт у таборах. Інкримінували 

Арсену Васильовичу те, що нібито його праця «Проблеми української 

релігійної свідомості» розпалює національну ворожнечу, оббріхує російський 

та український народи... Навіть після того, як закінчився термін ув’язнення, 

йому не дозволили повернутися на Волинь. Він, тужачи за Україною, 

працював лікарем на спецпоселеннях у Казахстані, де й помер 13 квітня 

1956 року. 
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19 ЧЕРВНЯ 

150 років від дня народження Євгена Купчинського 

(19.06.1867—28.08.1938) — священика, композитора, 

хорового диригента 

Суспільна діяльність і музична спадщина Євгена Купчинського довгий 

час не мали широкого розголосу серед фахівців і слухацької аудиторії. Але 

історія української культури не може обійти мовчанкою постать 

Є. Купчинського з огляду на те, що він був блискучим цитристом-

виконавцем, композитором, талановитим диригентом, чиє ім’я було знане у 

Західній Україні наприкінці XIX — початку XX ст. 

Євген Іванович Купчинський народився 19 червня 1867 року в 

с. Оглядові Радехівського району на Львівщині в родині греко-католицького 

священика. Давній священичий рід, з якого походив відомий композитор, 



 76 

немало прислужився перед українством, ставши місцем формування кількох 

поколінь національної інтелігенції. 

Після закінчення початкової школи юнак вступив на навчання до 

Бернардирської німецької, а згодом до Академічної гімназії в м. Львові. В 

останній брав активну участь у музичному житті гімназії як співак (у складі 

хору й квартету під керуванням майбутнього відомого композитора Остапа 

Нижанківського). До того ж вправлявся у грі на цитрі, що була популярною в 

побутовому музикуванні того часу. 

У березні 1887 року Є. Купчинський вступив до духовної семінарії. Під 

час навчання відвідував репетиції тамтешнього хору. 

1890 року Євген Купчинський був висвячений на священика. Працював 

на різних парохіях Галичини, згодом у с. Сороцькому на Теребовлянщині, 

проте не припиняв своєї участі в «Академічному братстві». У 1889—

1892 роках цей колектив часто виступав у м. Львові та інших містах і селах 

Галичини. З роками Є. Купчинський досяг справжніх висот професіоналізму 

в грі на цитрі. Він з великим успіхом виступав під час «Артистичних 

прогульок» і згаданого хору «Дванайцятка». Ці концерти українських 

виконавців у кожній місцевості ставали справжньою культурною подією. 

Поступово до програм концертів він включав чеські, сербські та польські 

народні пісні, а також твори польських композиторів. 

Із часом у Галичині стають відомими і здобувають популярність твори 

Миколи Лисенка, які цитрист одразу ж опрацьовував для свого інструмента. 

У концертній діяльності славнозвісного Купчинського пам’ятними були 

виступи у концертах разом із тоді ще зовсім молодою, а згодом майбутньою 

відомою оперною співачкою Соломією Крушельницькою. Обоє «чарували 

публіку» на Шевченківському концерті в м. Львові 5 травня 1894, 1895 і 

1902 років. Саме на святі Кобзаря в м. Львові у 1894 році учасникам 

концерту — співакам С. Крушельницькій, О. Мишузі та цитристові 

Є. Купчинському — за майстерне виконання творів М. Лисенка і 

М. Вербицького та народних пісень голова товариства «Боян» В. Шухевич 

вручив лаврові вінки з почесним написом. 

Із створенням у м. Львові співацького товариства «Бандурист» (1905) 

Євген Купчинський — постійний учасник його концертних турне по 

Галичині, а дім священика — місце, куди залюбки з’їжджалися, готувалися 

до виступів хористи. 1912 року відбулось одне з найбільших турне 

«Бандуриста», у деяких концертах якого брав участь і Станіслав Людкевич. 

Не змовкла цитра музиканта і в роки війни. Активність митця знизилась у 

другій половині 1920—1930-тих роках через тривалу хворобу. Лише зрідка 

він виступав у м. Львові, частіше працював з організованими ним сільськими 

хорами. Одними з найкращих серед них були селянські хори у селах 

Сороцьке і Ріпнів. В останньому працював і творив на парафії отець Євген 

Купчинський 33 роки. 
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Помер відомий композитор, громадсько-культурний діяч 28 серпня 

1938 року в с. Сороцькому на Тернопільщині, де й похований. 

Творча спадщина Є. Купчинського, невелика за обсягом, дійшла до 

наших днів не повністю. Про деякі твори відомо лише з відгуків у тогочасній 

пресі. Тепер можемо говорити лише про частину творчого доробку, що 

збереглась у родинному архіві онука композитора. 

Євген Купчинський упродовж усього життя був сповнений постійного 

прагнення спілкуватися з людьми з допомогою Божого слова й мовою свого 

улюбленого мистецтва. Лише охопивши поглядом зміст цієї публікації, читач 

відчує передусім велику любов композитора до України, оцінить 

різноманітність тем і мотивів у його композиторських опрацюваннях. 
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відкрилася в Держ. архіві Терноп. обл.] // Четверта влада. — 2007. — 

3 жовт. — С. 7. 

Юкало, В. Він чарував публіку разом із Соломією : [урочиста академія, 

приуроч. до 140-річчя від дня народж. композитора та священика 

Є. Купчинського] / В. Юкало // Свобода. — 2007. — 17 листоп. — С. 4. — 

(Наші незабутні). 

*** 

Ґерета, І. Купчинський Євген Іванович (19.06.1867, с. Оглядів, нині 

Радехів. р-ну Львів. обл. — 28.08.1938, с. Сороцьке, нині Теребовлян. р-

ну) — священик, хоровий і музичний діяч / І. Ґерета, П. Медведик // 

Тернопільський енциклопедичний словник. — Тернопіль, 2005. — Т. 2 : К — 

О. — С. 284 : фот. 

19 ЧЕРВНЯ 

70 років від дня народження Богдана Миколайовича Андрушківа 

(19.06.1947) — письменника, економіста, громадського діяча 

Народився 19 червня 1947 року в с. Метенові Зборівського району. 

Навчався в Метенівській початковій, Грабковецькій восьмирічній школах, у 

1967 році закінчив Золочівський сільськогосподарський технікум у 

Львівській області, а в 1976 році — Тернопільський фінансово-економічний 

інститут (нині університет). Економіст, громадський діяч, письменник. 

Доктор економічних наук (1991), професор (1993), заслужений діяч науки і 

техніки України (1993), член Української екологічної академії (1995) та 

Міжнародної академії економічних наук (1997). 

Видав до трьох десятків художніх та художньо-публіцистичних книг: 

«Незабутий біль» (1994), «Хліб для розуму» (1993, 1995), «Казки для 

дорослих» (1996), «Гріхи наші...», «Історія одного кумедного життя, або 

Пригоди хлопаки-невдахи» (обидві — 1997), «Рудий» (1998), «Чорна 

скрижаль України» (2000), «Тернопільщина козацька», «На перехрестях 

покалічених доль», «Тернистими стежками» (усі — 2003), «Життємір...», 

«Велика ілюзія правди» (обидві — 2004), «Житейські калейдоскопи, або 

Спогади про минуле для тих, хто йде у майбутнє» (2007), «Майдане, 

доленько, я твій…» (2014). 

Творчості Богдана Андрушківа присвячено монографію Р. Колісника 

«Три шляхи-дороги, що не кожному судилося пройти» (Тернопіль, 1997) та 

працю Н. Моховик «У дзеркалі слова і діла, або Таланту багатогранний 

діамант» (Тернопіль, 2002). 



 79 

Богдан Андрушків — член Національної спілки письменників України 

(1996), лауреат Всеукраїнської літературно-мистецької та громадсько-

політичної премії ім. Братів Лепких (1998). 

(Із книги «Літературне Тернопілля») 

Література 

Андрушків, Б. М. Житейські калейдоскопи, або Спогади про минуле для 

тих, хто йде в майбутнє / Б. М. Андрушків. — Київ : Власті, 2007. — 192 с., 

[15] окр. арк. фот. 

Андрушків, Б. Майдане, доленько, я твій… : Поезія у контексті 

авторської кн. «Реквієм за втраченими можливостями, або Сповідь та каяття 

українця» / Б. Андрушків. — Тернопіль : Терно-граф, 2014. — 43 с. 

*** 

Андрушків, Б. З вершин свого 65-ліття : [вірш] / Б. Андрушків // Вільне 

життя плюс. — 2012. — 10 лют. — С. 3. — (Поетичним рядком). 

Андрушків, Б. Кривава жертва : оповідання / Б. Андрушків // 

Літературний Тернопіль. — 2013. — № 3. — С. 28—30. — (Мала проза). 

Андрушків, Б. Наші нинішні герої, хто вони… кон’юктурщики, 

кар’єристи чи… раби переможці, а може переможці раби? : [про політ. 

ситуацію в Україні] / Б. Андрушків // Літературний Тернопіль. — 2014. — 

№ 2. — С. 12—16. — (Із блокнота письменника). 

Андрушків, Б. Потріскують морози люто : про харківсько-лютневі угоди 

з Росією в шевченківсько-березневому контексті : [вірш] / Б. Андрушків // 

Вільне життя плюс. — 2012. — 7 берез. — С. 6. 

Андрушків, Б. Про що розповідав старий кобзар : [легенди] / 

Б. Андрушків // Літературне Тернопілля, 1984—2007 рр. : антологія. — 

Тернопіль, 2007. — С. 23—35. 

Андрушків, Б. Продовження кращих традицій, добрих справ порядних 

людей у… не дуже добрий час : роздуми про те, чи буде у нашій державі 

спадковість поколінь? Чи буде громадська пам’ять? Чи буде шана до 

минулого і тих, хто його творив? / Б. Андрушків // Літературний 

Тернопіль. — 2015. — № 1. — С. 38—42. — (Із блокнота письменника). 

Андрушків, Б. Стали багатшими, та духом збідніли? : уперше про 

економіку афористичною мовою / Б. Андрушків // Літературний 

Тернопіль. — 2011. — № 2. — С. 48—55. — (Випереджаючи подію). 

Андрушків, Б. «Я нині Богу дякую за все…» : поет. роздуми на схилі літ / 

Б. Андрушків // Літературний Тернопіль. — 2012. — № 3. — С. 70—71. — 

(Ювілеї). 

*** 

Моховик, Н. У дзеркалі слова і діла, або Таланту багатогранний діамант : 

55-й річниці від дня народж. письменника, публіциста, науковця, 

громадського діяча Б. М. Андрушківа присвячується : нарис / Н. Моховик. — 

Тернопіль : Джура, 2002. — 76 с. 
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*** 

Іванина, З. Тернистий шлях героїв : [презентація кн. «Тернистими 

шляхами» Б. Андрушківа] / З. Іванина // Зборівська дзвіниця. — 2003. — 

6 черв. 

Мельничук, Б. «Історія життя» від Богдана Андрушківа / Б. Мельничук, 

В. Уніят // Вільне життя. — 2005. — 9 лип. — С. 7. — (Щойно з друку). 

Моховик, Н. У полоні невгамовної вдачі : (літературно-біографічні 

нотатки про письменника-прозаїка, публіциста Богдана Андрушківа) / 

Н. Моховик // Збірник праць / Терноп. міськ. осередок НТШ, Терноп. обл. 

краєзн. музей. — Тернопіль, 2006. — Т. 2 : Національно-визвольні змагання 

українського народу у ХХ столітті. — С. 187—200. 

*** 

Богдан Андрушків : [біогр. довідка] // Літературне Тернопілля, 1984—

2007 рр. : антологія. — Тернопіль, 2007. — С. 22—23. 

Богдан Андрушків — письменник, публіцист, економіст, громадський 

діяч : [біогр. довідка] // Письменники Тернопілля : Члени Нац. спілки 

письменників України. — Тернопіль, 2010. — С. 6—7 : фот. 

*** 

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2007 рік : 

бібліогр. покажч. Вип. 17 / уклад. М. Друневич. — Тернопіль : Підручники і 

посібники, 2006. — 160 с. 

Про Б. Андрушківа: С. 8, 70—72. 

15 ЛИПНЯ 

125 років від дня народження Мілени Рудницької 

(15.07.1892—29.03.1976) — письменниці, педагога, політичної діячки 

Народилася 15 липня 1892 року в м. Зборові. По смерті батька родина 

переїхала до м. Львова. Роки навчання Мілени в тутешньому університеті 

були періодом затяжної кривавої боротьби студентів за права української 

мови. Під час Першої світової війни, щоб продовжити студії, дівчина 

переїхала до м. Відня. Тут вона поглибила свої знання, поширила світогляд, 

тут вийшла заміж за адвоката й журналіста, майбутнього посла до сейму — 

П. Лисяка. Поштовх до фемінізму дали студентці полячки, які її 

заарештували. М. Рудницьку страшно обурило, яким-то правом польські 

жінки заарештували українку на її рідній землі. 

У 1919 році М. Рудницька в часопису «Наша мета» надрукувала дві 

статті про головні аспекти феміністичного руху. З 1925 року вона була 

членом Українського національно-демократичного об’єднання й 1928 року 

увійшла до сейму. У своїх виступах і діяльності завжди ставила на перший 

план інтереси нації. Того ж року вона очолила «Союз українок» і почала 

збирати конкретні свідчення окремих осіб про порушення людських прав у 

Радянському Союзі. У 1931 році домагалася в Лізі Націй розгляду справи про 
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порушення гарантій меншин і терор у Польщі під час так званої 

«пацифікації». З цим домаганням виступала в нижній палаті парламенту 

Великобританії та Королівському інституті закордонних справ. Цей виступ 

ліг в основу статті та редакційного коментарю в газеті «Манчестер ґардіян». 

Мілена Рудницька виступала також у впливовій Жіночій лізі «За мир і 

свободу». Якраз звернення до англійців було неоціненним досягненням, бо 

саме серед них вона знайшла розуміння становища українців. У цій справі 

українська патріотка їздила також до Рима. Після цієї поїздки вона гостро 

виступила проти зростаючого впливу фашизму. Другою акцією, у якій 

М. Рудницька відіграла дуже важливу роль, було намагання звернути увагу 

світу на голодомор у Радянській Україні. Вона переконала секретаря 

Конгресу народних меншин включити справу голодомору до програми 

комітету Ліги Націй. Це питання порушила Мілена Рудницька і перед 

Міжнародним Червоним Хрестом. У 1934 році була делегаткою на 

спеціальній міжнародній нараді в м. Відні, присвяченій знущанням над 

знедоленими народами та жінками. 

Міжнародне визнання, яке здобула українська діячка, зростання мережі 

жіночих організацій по селах занепокоїли польський уряд. Та коли влада 

заборонила діяльність «Союзу українок», М. Рудницька разом з іншими 

жінками створили суто політичне жіноче товариство «Дружина княгині 

Ольги», яке діяло до початку Другої світової війни. 

В єдиному українському щоденнику «Діло» патріотка постійно 

публікувала полум’яні статті про польське панування в Західній Україні та 

реакцію вільного світу на голодомор в підмосковській Україні. 

У зв’язку з міжнародним конгресом у м. Станиславові видала брошурою 

свою промову «Українська дійсність і завдання жінки». За редакцією 

М. Рудницької з 1937 року став виходити двотижневик «Жінка», а також 

жіночий часопис «Українка», розрахований на масового читача, а після 

заборони «Жінки» з’явився журнал «Громадянка». 

Непримиренні були погляди Мілени Рудницької на тоталітарні режими й 

авторитарні уряди. У 1939 році вона переїхала до м. Кракова, згодом — до 

м. Берліна, а відтак — до м. Праги. У 1944-му в м. Празі за її редакцією 

з’явилася збірна праця «Західна Україна під большевиками». На запрошення 

Міжнародного Червоного Хреста М. Рудницька переїхала до м. Женеви, де 

заснувала Український допомоговий комітет, який очолювала до 1950 року. 

Одночасно вона прокладала новий шлях до праці еміграційним установам. 

Була однією із засновниць Української національної ради 1948 року та її 

представником у Швейцарії. 

У 1950 році українська діячка переїхала до США, а звідти — до Канади, 

намагаючись відтворити стосунки, які існували між «Союзом українок» та 

Галицьким проводом цієї організації. 

6* Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2017 рік 
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Повернувшись до Європи, багато уваги приділяла релігійним питанням. 

Студіювала філософію й математику, написала дисертацію «Математичні 

основи естетики Ренесансу». У 1963 році з’явилася її нова праця «Дон Боско. 

Людина. Педагог. Святий». Того ж року було звільнено з 18-річної каторги 

Блаженнішого митрополита Йосифа Сліпого. Мілена Рудницька встановила 

контакти з мучеником, який став символом живучості віри й сили народу. У 

1970 році побачила світ її остання книжка «Невидимі стигмати». 

Померла 29 березня 1976 року в м. Мюнхені (Німеччина). 

С. Ґеник 

Література 

Рудницька, М. Передмова : [до зб. «Західна Україна під большевиками» 

(1958 р.)] / М. Рудницька // Ї : часопис. — 2011. — № 66. — С. [2—3]. 

*** 

Антоні, С. Вона горіла людям, не собі / С. Антоні // Зборівська 
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Богачевська-Хомяк, М. Мілена Рудницька / М. Богачевська-Хомяк // 
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Я. Гайдукевич. — Тернопіль, 2009. — С. 234—247 : портр. 

Гайдукевич, Я. Мілена / Я. Гайдукевич // Вільне життя. — 2008. — 

26 січ. — С. 3. — (Рядок з біографії краю). 
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голод в 1932—1933 рр. / І. Гулей // Вільне життя плюс. — 2014. — 

28 листоп. — С. 4, 5 : портр. — (До роковин найбільшої трагедії українського 

народу). 

Мороз, В. Уродженка Зборова і Ліга Націй / В. Мороз // Rіа плюс. — 

2016. — 24 лют. — С. 19 : фот. 

Орлова, Т. Мілена Рудницька у дзеркалі української історіографії / 

Т. Орлова // Вісник Київського національного університету 

ім. Т. Шевченка. — Київ, 2010. — Вип. 99 : Історія. — С. 12—15. 

Пономарьов, В. М. Мілена Рудницька (1892—1976) : [громад. діячка, 

редактор, журналіст, публіцист] / В. М. Пономарьов // Пономарьов, В. М. Рік 

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

2013. — С. 110 : портр. 

Римар, Я. Феномен Мілени Рудницької / Я. Римар // Зборівська 

дзвіниця. — 2008. — 12 груд. — С. 4. 

Мілена Рудницька (1892—1976) — педагог, письменниця, політична 

діячка, ідеолог жіночого руху // Визначні постаті Тернопілля : біогр. зб. / 

уклад.: О. Бенч, В. Троян. — Київ, 2003. — С. 167—168. 
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Мілена Рудницька : [матеріали про життя й творчість] // Ї : часопис. — 

2011. — № 66. — С. [343]. 

Скоробагатий, Б. Задля України жила Мілена Рудницька / 

Б. Скоробагатий // Свобода. — 2003. — 11 лют. — (Післяслово до ювілею). 

Юрків, Ю. Мілена Рудницька в українському жіночому русі Східної 

Галичини (20-і — 30-ї рр. ХХ ст.) / Ю. Юрків / Наукові записки. Серія: 

Історія / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Тернопіль, 2008. — Вип. 2 : 

Українська історична біографістика: забуте і невідоме, ч. 2. — С. 189—193 : 

портр. 

*** 

Мельничук, Б. Рудницька Мілена Іванівна (у заміжжі — Лисяк; 

15.07.1892, м. Зборів — 29.03.1976, м. Мюнхен, Німеччина; перепохов. 1993 

у м. Львів) — педагог, письменниця, громадсько-політична діячка, ідеолог 

фемінізму / Б. Мельничук, Л. Щербак // Тернопільський енциклопедичний 

словник. — Тернопіль, 2008. — Т. 3 : П — Я. — С. 206 : фот. 

*** 

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2002 рік : 

бібліогр. список / уклад. М. Друневич. — Тернопіль : Підручники і 

посібники, 2002. — 128 с. 

Про М. Рудницьку: С. 55—57. 

18 СЕРПНЯ 

70 років від дня народження Ярослава Петровича Сачка 

(18.08.1947—1.12.2007) — письменника 

Ярослав Петрович Сачко народився 18 серпня 1947 року в с. Хітарі 

Сколівського району Львівської області. Поет, прозаїк, кіносценарист, 

перекладач, критик. У 1973 році закінчив факультет журналістики 

Львівського державного університету ім. Івана Франка (нині національний 

університет). Тривалий час працював власним кореспондентом газети 

«Львівський залізничник» по Тернопільській області, відтак — машиністом 

електровоза локомотивного депо «Тернопіль». 

Автор кіносценаріїв до телевізійних фільмів Українського телебачення 

«Я не впаду на коліна» (1977), «Магістраль» (1978), «Про що співають 

колеса» (1979), «Рідне місто моє» (1980). П’єси для дітей «Золоте курча», 

«Золотий горішок», «Зачарований замок» поставлені на сцені 

Тернопільського лялькового театру. 

Член Національних спілок письменників (1993) та журналістів (2006) 

України, об’єднання «Письменники Бойківщини» (2004), лауреат 

Міжнародної премії Об’єднання Оборони Чотирьох Свобід України (США, 

2000), конкурсу «Голос серця» (2001), Всеукраїнських літературних премій 

ім. Іванни Блажкевич (1996), Братів Богдана і Левка Лепких (2002), Івана 



 84 

Франка (2005), М. Зубрицького (2007), «Людина року в галузі літератури» 

(2004).  

Помер 1 грудня 2007 року. Похований у м. Тернополі. 

(Із книги «Письменники Тернопілля») 

Література 

Сачко, Я. Сигла : поезії, вибране / Я. Сачко ; післяслово Я. Гевка. — 

Тернопіль : Джура, 2008. — 412 с. 

Сачко, Я. Яровіт : поезії, поема / Я. Сачко ; [фоторепрод. Б. Ткачика]. — 

Тернопіль : Джура, 2007. — 135 с. 

*** 

Сачко, М. Я навіки утратила спокій : Історія одного кохання / М. Сачко ; 

передм. Я. Сачка. — Тернопіль : Джура, 2005. — 58 с., [21] окр. арк. фот. 

*** 

Сачко, Я. Безпросвіття ; Тис ; Роздвоєння душі ; Ви ; Із нурту землі ; У 

Бескиди ; Різдво : [поезія] / Я. Сачко // Літературне Тернопілля, 1984—

2007 рр. : антологія. — Тернопіль, 2007. — С. 516—526. 

Сачко, Я. «…Вам залишив калину й раїну» : [вірші] / Я. Сачко // Вільне 

життя. — 2007. — 29 груд. — С. 4 : фот. 

Сачко, Я. На Україну повернусь : [поезії] / Я. Сачко // Вільне життя. — 

2008. — 3 груд. — С. 5. — (Незабутні). 

*** 

Сачко, Я. Крізь терни і тюрми — сонячний голос : [про кн. спогадів «І 

терни, і тюрми» Б. Павлівського] / Я. Сачко // Свобода. — 2006. — 

16 верес. — С. 8 : портр. — (До століття від дня народження). 

Сачко, Я. Речник національної ідеї : [публікація-дослідження про 

І. Франка] / Я. Сачко // Свобода. — 2007. — 9 черв. — С. 8 : фот. — 

(Франкові заповіти). 

*** 

Заморська, Л. Були в житті і вірші, й поїзди / Л. Заморська // 

20 хвилин. — 2008. — 12 груд. — С. 9 : фот. 

Заморська, Л. Машиніст, який писав книжки : [про поета Я. Сачка] / 

Л. Заморська // Rіа плюс. — 2008. — 27 серп. — С. 17 : фот. 

Назарків, Г. Слово, що пробуджує вічність : [про терноп. поета 

Я. Сачка] / Г. Назарків // Вільне слово. — 2008. — 19 верес. — С. 8 : фот. 

*** 

Бобрівець, М. «Сигла» здійснила мрію поета-машиніста : [репрезентація 

зб. вибраних творів поета, прозаїка, критика, перекладача Я. Сачка] / 

М. Бобрівець // Вільне життя. — 2008. — 29 серп. — С. 5. — (Репрезентації). 

Дігай, Т. Бойківські мотиви Ярослава Сачка : [про зб. «Яровіт»] / 

Т. Дігай // Свобода. — 2007. — 15 серп. — С. 7. — (Нові книги). 

Матійків, О. «Любисток мелодій» : [про зб. пісен. текстів Я. Сачка] / 

О. Матійків // Вільне життя. — 2007. — 5 верес. — С. 6. — (Щойно з друку). 
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Чаплінський, В. Вийшла «Сигла» Ярослава Сачка : [про презентацію в 

Терноп. обл. краєзн. музеї кн. «Сигла» Я. Сачка] / В. Чаплінський // Місто. — 

2008. — 20 серп. — С. 6 : фот. 

*** 

Баліцька, М. Поет у своїх віршах із нами зостався : [пам’яті Я. Сачка] / 

М. Баліцька // Божий сіяч. — 2008. — № 2 (лют.). — С. 8 : фот. — (Світла 

пам’ять). 

Дем’янова, І. У ніч імлисту зблисне зіркою з піднебесь : [пам’яті поета 

Я. Сачка] / І. Дем’янова // Свобода. — 2007. — 8 груд. — С. 8. — (Пам’яті 

побратима). 

Дністрян, С. Щасливий той, хто залишився в Слові : встановлення в 

Тернополі мемор. дошки Я. Сачку / С. Дністрян // Вільне життя. — 2008. — 

10 груд. — С. 5. — (Спомин). 

Тарабій, М. Ярославу Сачку присвячую : [вірш] / М. Тарабій // 

Свобода. — 2008. — 23 лют. — С. 8 : фот. — (Недоспівана пісня). 

*** 

Барна, В. Сачко Ярослав Петрович (18.08.1947, с. Хітар Сколів. р-ну 

Львів. обл. — 01.12.2007, м. Тернопіль) — письменник, залізничник / 

В. Барна // Тернопільський енциклопедичний словник. — Тернопіль, 2008. — 

Т. 3 : П — Я. — С. 232 : фот. 

Ярослав Сачко : [біогр. довідка] // Літературне Тернопілля, 1984—

2007 рр. : антологія. — Тернопіль, 2007. — С. 514—515 : фот. 

Ярослав Сачко — поет, прозаїк, кіносценарист, перекладач, критик : 

[біогр. довідка] // Письменники Тернопілля : Члени Нац. спілки письменників 

України. — Тернопіль, 2010. — С. 81—82 : фот. 

23 СЕРПНЯ 

150 років від дня народження Осипа Маковея 

(23.08.1867—21.08.1925) — українського письменника, критика, 

публіциста, громадського діяча 

Один із Франкової сотні 

Осип Маковей — видатний український письменник-реаліст, активний 

громадсько-політичний діяч кінця ХІХ — ХХ ст. На літературній ниві він 

виступив майже одночасно з Лесею Українкою, О. Кобилянською, 

В. Стефаником, Н. Кобринською та іншими письменниками. До цієї когорти 

видатних митців слова І. Франко відносив О. Маковея як «талановитого 

новеліста і поета». 

Осип Маковей народився 23 серпня 1867 року в м. Яворові на Львівщині. 

Дитячі роки пройшли в рідному містечку, де він здобув початкову освіту. 

Уже в цей період юнак виявив здібності у навчанні, захоплювався музикою, 

малюванням, збирав народну творчість. 
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1885 року відбулося знайомство О. Маковея з І. Франком, яке відіграло 

важливу роль у житті майбутнього письменника. Великий Каменяр допоміг 

О. Маковею вибрати свою стежку в літературі. У 1887 році Осип став 

студентом філософського факультету Львівського університету, який 

закінчив у 1893 році. Згодом влаштувався редактором газети «Зоря», у якій 

уміщував свої публіцистичні твори, ряд сатиричних фейлетонів. 

У 1895—1897 pоках О. Маковей працював редактором газети 

«Буковина» (м. Чернівці). У цей час написав повість «Залісє», кілька 

оповідань, збірку поезій «Подорож до Києва». 

У 1897—1899 роках Осип Маковей був одним із редакторів журналу 

«Літературно-науковий вісник» (м. Львів). На початку ХХ ст. переїхав у 

м. Чернівці, де викладав українську мову й літературу в учительській 

семінарії. Працював наполегливо й самовіддано, прищеплював учням любов 

до рідного слова, давав глибокі знання. 

На початку XX ст. письменник виступив з новими творами. У 1901 році 

вийшла його збірка нарисів і фейлетонів «Наші знакомі», у 1904 році — 

збірка «Оповідання». Останнім його твором перед приходом до м. Заліщиків 

була повість «Ярошенко» (1905), у якій автор змальовує бої українсько-

польських військ проти турецької навали у 1621 році під Хотином. 

У 1910 році О. Маковей надрукував поему «Тернє», а пізніше — «Ревун» 

(1911). Письменник знав, що його сатиричні твори не до вподоби різним 

псевдопатріотам, але він був готовий багато стерпіти, щоб тільки принести 

«користь загалу». 

У 1910 році він одержав посаду вчителя у Львівській жіночій семінарії, 

де зазнав утисків з боку реакційних елементів. У поєдинку з політиками-

кар’єристами змушений був поступитися місцем праці. 

У 1913 році назавжди покинув м. Львів і переїхав до м. Заліщиків, де 

працював на посаді директора вчительської семінарії до 1925 року (з 

перервою на час воєнних дій Першої світової війни). Осип Маковей доклав 

багато зусиль, щоб цей навчальний заклад отримав нове приміщення, щоб 

для дітей незаможних батьків організувати інтернат. 

Своїм чуйним ставленням до учнів та вчителів О. Маковей завоював 

щиру симпатію й авторитет. Але, на жаль, йому не довелося довго 

залишатися в м. Заліщиках, бо в 1914 році вибухнула Перша світова війна й 

Осипа Маковея було мобілізовано на фронт, де відбував свою армійську 

службу аж до 1918 року. 

Після свого звільнення з військової служби О. Маковей повернувся до 

м. Заліщиків у липні 1918 року. Ці часи були сповнені важливими подіями — 

Листопадовий зрив 1918 року та славна Чортківська офензива. 

З приходом військової влади більшовиків було утворено Повітовий 

ревком. До нього увійшли здебільшого чесні та свідомі українці, які вважали 



 87 

своїм обов’язком охороняти населення від різних несподіванок з боку нової 

окупаційної влади. Комісаром народної освіти став Василь Цалинюк, а 

комісаром із справ культури — Осип Маковей. Їхніми зусиллями в 

м. Заліщиках відсвяткували чергове Шевченківське свято, головну доповідь 

на якому виголосив О. Маковей. 

Після відступу більшовиків і приходу польської влади в Заліщицькій 

семінарії відновилося навчання. 

Осип Маковей, завдяки якому семінарія відкрила свої двері, надалі 

залишався на посаді директора. Але згодом польські шовіністи не могли 

стерпіти цього. На початку 1921 року директора семінарії Осипа Маковея, 

учителя музики і співу Василя Цалинюка, а також відомого українського 

діяча із с. Добровлян Гриця Кузняка було заарештовано, звинувачено в 

державній зраді й спроваджено до Чортківської тюрми. Ці арешти викликали 

бурю протестів громадськості, і польська влада змушена була звільнити з 

тюрми Маковея і Цалинюка, а О. Маковея було поновлено на посаді. Із 

поверненням Осипа Маковея справи в семінарії покращилися, але тюрма 

залишила певний слід і його здоров’я почало погіршуватися. 

За час свого перебування в м. Заліщиках в останні роки життя Осип 

Маковей видав дві збірки творів: «Кроваве поле» (1921) і «Прижмуреним 

оком» (1923). 

Весною 1925 року в Заліщицькій семінарії відбувся останній, за 

директорства Маковея, випуск, бо 21 серпня цього ж року його серце 

зупинилося. Це був болючий удар і для семінарії, і для української спільноти. 

Хоча це сталося під час канікул, звістка про смерть Маковея скоро 

наспіла до учнів. Студенти семінарії, як і випускники, подбали про те, щоб 

гідно віддати останній поклін своєму директорові. Похорон почався з 

подвір’я семінарії, де знаходилось житлове приміщення директора, о першій 

годині по полудні й тривав аж до заходу сонця. Труна видатного 

письменника була прикрашена кетягами червоної калини, а в ногах покійного 

сумувала бандура. Труну везли три пари волів із позолоченими рогами, а за 

нею йшли делегації з кожного села Заліщицького повіту із своїми оркестрами 

та вінками. 

О. Маковей самовіддано прислужився розвитку української літератури, 

піднесенню національної свідомості народу. Вдячні нащадки пам’ятають 

про його сподвижницьку працю, радіють, що мрії письменника переходять 

у реальність. Україна стала незалежною державою, а над вільним 

Наддністрянським краєм линуть пісні на слова Осипа Маковея. Його ім’ям 

у м. Заліщиках названо вулицю й провулок, а також школу, у якій створено 

кімнату-музей О. Маковея. На приміщенні колишньої семінарії встановлено 

барельєф, а навпроти у сквері споруджено пам’ятник письменнику. У 

місцевому краєзнавчому музеї діє постійна експозиція, що висвітлює життя 
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і творчість О. Маковея. Він тут жив, творив і здобував шану українського 

народу. Слава та ім’я Осипа Маковея не меркне з роками. 

За статтею М. Мединської-Ковальчук, О. Вістовського 
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В. Пономарьов. — Тернопіль, 2013. — С. 262 : фот. 

*** 

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2007 рік : 
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15 ВЕРЕСНЯ 

125 років від дня народження Михайла Гайворонського 

(15.09.1892—11.09.1949) — композитора, диригента, поета,  

музично-громадського діяча 

Гайворонський Михайло (псевдонім Орест Тин) народився 15 вересня 

1892 року в м. Заліщиках. Тут закінчив 7 класів народної школи, учительську 

семінарію (1912). Керував духовим оркестром у с. Добровлянах біля 

м. Заліщиків. У 1912 році почав працювати вчителем у с. Зашкові, недалеко 

від м. Львова. Водночас студіював у Вищому музичному інституті 

ім. М. Лисенка в м. Львові (клас скрипки в педагога Фл. Кребса). 
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У 1914 році вступив до легіону Українських січових стрільців, брав 

участь у боях. Організатор і керівник духового оркестру УСС у 1915 році. За 

часів ЗУНР — візитатор військових оркестрів при УГА, згодом — керівник 

оркестру українського театру в м. Кам’янці-Подільському, оркестру в театрі 

М. Садовського (1919). Тоді ж призначений головним капельмейстером 

Діючої Армії УНР. Після війни — учитель співу в приватній жіночій школі 

василіянок у м. Львові, викладач Вищого музичного інституту ім. М. Лисенка 

(1920—1923), диригент львівських хорів «Бандурист» і товариства «Боян», 

керівник хорів в українських театрах. Упорядник «Співаника для дітей 

дошкільного та шкільного віку» (Львів, 1922). З 1923 року — у США 

(м. Вунсокет). Тут працював учителем музики в Українській музичній школі, 

керував оркестрами, хором, театральним гуртком. Музичні студії 

продовжував у Колумбійському університеті (клас Г. Мейсона, Д. Моора, 

С. Бінггема); у числі студентів різних факультетів нагороджений однорічною 

стипендією ім. Мозенталя на 1926—1927 навчальний рік — перший випадок, 

коли українець у США отримав таку відзнаку за свої композиції. Організував 

разом зі скрипалем Р. Придаткевичем у м. Нью-Йорку Українську музичну 

консерваторію (1924) і струнний оркестр, яким керував до 1936 pоку, був 

диригентом хорового колективу «Сімка хорів», який складався з 200 осіб і 

виступав у престижних Карнегі Холл, Тавн Холлз та інших. 

Твори: для симфонічного («На Чорному морі», «Рідна сторона моя»), 

духового (сюїта «З Гуцульщини», рапсодія «Довбуш», «В’язанка стрілецьких 

пісень», марші, увертюри, вальси, обробки народних пісень і танців) та 

струнного оркестрів («Коляди»); камерно-інструментальні, хорові твори 

(близько 40); пісні на слова Тараса Шевченка («Заповіт», «Учітеся, брати 

мої», «Садок вишневий...», «Ой, у саду...», «Село» та ін.), Олександра Олеся 

(«Живи, Україно», «Ідіть»), Пантелеймона Куліша («До кобзи»), Богдана 

Лепкого («Пиймо цю чару», «Колисав мою колиску», «Чи ти прийдеш до 

мене?», «Отеє тая червона калина»), Богдана-Ігоря Антонича («На вітер», 

«Ранній вітер»), Лесі Українки («Терен і квіти»), Юрія Клена 

(«Помолімося»), Олега Ольжича («Благословенна»), Павла Тичини («Гаї 

шумлять...») та ін.; хорові обробки українських народних пісень (у т. ч. 

«Українські народні пісні Лемківщини і Закарпаття», «Гуцульське Різдво», 

«Українські народні пісні переселенців в Югославії», «Білоруські народні 

пісні», «Народні пісні Америки і Канади», «Колядки і щедрівки»); солоспіви; 

музика до театральних вистав («Лісова казка», «Соняшник», «Сон Івасика» за 

Левком Лепким). 

Творив також у сфері церковної музики, написав дві Літургії, дві 

Херувимські, «Канти з Почаївського Богогласника», «Псалом 150» (з 

англійським текстом), опрацював Літургійні співи С. Воробкевича. 

Автор слів і музики стрілецьких пісень «Їхав стрілець на війноньку», 

«Йде січове військо», «Ой впав стрілець» та ін., музики стрілецьких пісень на 
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слова Б. Лепкого, Л. Лепкого, С. Чарнецького, П. Карманського, М. Кураха, 

Ю. Шкрумеляка, Ю. Назарака, М. Голубця, В. Бобинського та ін. Видав 

«Картину в піснях» із життя УСС «Над Стрипою» (для чоловічого хору 

обробив М. Гайворонський, 1916), збірки композицій до пісень «Полісся» 

(1933), «Поділля» (м. Жовква, 1936), три випуски стрілецьких пісень 

(м. Нью-Йорк, 1936), книжки церковної музики «Служба Божа», «Mecca» 

(обидві — 1939), «Колядки і щедрівки» (1942), «Коляди» (1943), «Збірник 

українських народних пісень для молоді» (1946), збірник п’єс для струнного 

оркестру (1952) та ін. 

Автор музикознавчих статей, зокрема статті «Наша музика в Америці» 

(1936), що увійшла в пам’ятну книгу до 40-річчя Українського народного 

союзу. 

Помер 11 вересня 1949 року в м. Нью-Йорку. 

1954 року в м. Нью-Йорку вийшла книжка М. Витвицького «Михайло 

Гайворонський», у 1990 році в м. Тернополі — збірка «Повік не зів’яне: 

стрілецькі пісні Михайла Гайворонського» (упорядник В. Подуфалий, 

редактор Б. Мельничук). 

1992 року в м. Заліщиках відкрито пам’ятник М. Гайворонському. 

(Із книги «Визначні постаті Тернопілля») 
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15 ВЕРЕСНЯ 

140 років від дня народження Олени Кульчицької 

(15.09.1877—8.03.1967) — української художниці 

Кульчицька Олена Львівна народилася 15 вересня 1877 року в 

м. Бережанах. Здобула гарну мистецьку освіту: в 1901—1903 pоках 

відвідувала художню студію Р. Братковського та С. Качора-Батовського в 

м. Львові, у 1903—1908 pоках навчалася в художньо-промисловій школі в 

м. Відні. Після закінчення навчання подорожувала Францією, Англією, 

Німеччиною, знайомлячись із мистецькою спадщиною й тодішнім художнім 

життям країн Європи. Повернувшись до м. Львова 1909 pоку, художниця 
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організувала виставку своїх творів, які відразу здобули прихильність 

поціновувачів мистецтва й критики. 

У 1910—1938 pоках Олена Кульчицька вчителювала в середніх школах 

м. Перемишля, була однією із засновників краєзнавчого музею. З 1939 року 

працювала в етнографічному відділі музею Наукового товариства 

ім. Шевченка в м. Львові. Упродовж 1945—1951 pоків викладала у 

Львівському поліграфічному інституті ім. І. Федорова, з 1948 року була його 

професором, а з 1950 року — членом-кореспондентом Академії архітектури 

УРСР. 

На початку XX ст. умови життя і творчості митців на рідних теренах за 

відсутності національної свободи були нелегкими. Однак О. Кульчицька 

свідомо присвятила свою працю пізнанню і донесенню до сучасників краси і 

багатства культури українського народу. Художниця багато мандрувала 

рідним краєм, глибоко вивчала народне мистецтво, звичаї та побут своїх 

краян. Вона створила великі цикли картин, різних за технікою: олія, акварель, 

темпера, офорт, дереворит і лінорит. Різною є і тематика творів мисткині — 

це краєвиди Гуцульщини, портрети давньоукраїнських князів та сучасних 

письменників, символічні картини й твори з гуцульської міфології. Олена 

Кульчицька — тонкий колорист, майстер пленерного і станкового живопису 

й композиції. Особливо цікавими, що мають документальну вартість, є її серії 

«Народна архітектура західних областей України» та «Народний одяг 

західних областей України». Створила низку ліногравюр і гравюр на 

дереві — «Довбуш», «Легенда гір і лісів», серії «Українські письменники», 

«Народна архітектура». Значним є доробок художниці у галузі книжкової 

ілюстрації, вона продовжувала започаткований Ю. Панькевичем напрям 

графічного оформлення галицьких видавництв. Насамперед це оформлені 

нею книги — «Слово о полку Ігоревім», «Тіні забутих предків» 

М. Коцюбинського, твори І. Франка. Працювала також у декоративно-

ужитковій сфері, створила оригінальні зразки емалей, творчо збагативши і 

розвинувши традиції цього староукраїнського виду мистецтва, близько 

80 проектів килимів. 

Особливо приваблювала художницю дитяча тематика. І вона зробила 

значний внесок у її художнє освоєння в українському живописі та графіці. 

О. Кульчицька чимало зробила для дітей як педагог та ілюстратор дитячих 

книжок. Вона зацікавлено вивчала побут, звички і психологію дітей різних 

вікових груп Галичини. Її живописні полотна «Діти на леваді», «Цікава 

книжка», «У свято», «Діти з свічками» та інші сповнені лагідного тепла і 

щирої турботи про героїв картин. 

Олена Львівна була людиною високої культури та освіти, талановитим 

педагогом, громадською діячкою і мала великий вплив на розвиток 

мистецького життя України і, зокрема, Галичини. Її виставки завжди мали 

успіх у Києві, Полтаві, Варшаві, Кракові, Познані, Відні, Берліні, різних 
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містах США. За високохудожню мистецьку діяльність їй було присвоєно 

звання «Народний художник України» (1956), звання лауреата Державної 

премії УРСР імені Т. Шевченка (1967). 

Померла Олена Кульчицька 8 березня 1967 року. У 1971 році в м. Львові 

відкрито літературно-меморіальний музей художниці. 

(Із книги «Визначні постаті Тернопілля») 
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В. Стасенко // Образотворче мистецтво. — 2008. — № 4. — С. 86—87 : фот. 

«О. Кульчицька серед студентів, 1950 р.». 

*** 

Купчинський, О. Листи Олени Кульчицької до Богдана Лепкого / 

О. Купчинський // Купчинський, О. Відомі та маловідомі постаті 

національної науки й культури / О. Купчинський. — Львів, 2011. — С. 403—

418 : портр. — (Вибрані статті та повідомлення : [в 3 т.] / О. Купчинський ; 

т. 3). — Дод. : Листи О. Барвінського та М. Грушевського (5). 

*** 

Паливода, І. Унікальні акварелі : [виставка робіт у музеї 

ім. О. Кульчицької, присвяч. укр. архітектурі] / І. Паливода // Культура і 

життя. — 2014. — 26 верес. — 2 жовт. — С. 14 : іл. 

*** 

Герасимова, Г. П. Кульчицька Олена Львівна (15.09.1877—8.03.1967) — 

живописець, графік, педагог, громадський діяч / Г. П. Герасимова // 

Енциклопедія історії України. — Київ, 2008. — Т. 5 : Кон — Кю. — С. 488 : 

фот. 

18 ВЕРЕСНЯ 

75 років від дня народження Василя Миколайовича Драбишинця 

(18.09.1942—25.06.2008) — поета 

Полинові шляхи поета 

Василь Драбишинець народився 18 вересня 1942 року в с. Тухлі 

Львівської області, більшу частину життя провів у місті над Серетом, тут 

написав свої книги, перша з яких — «Полинові шляхи» — вийшла лише у 

1997 році, хоча поезії творив з юних літ і ще у 1973-му був учасником 

республіканської наради-семінару в Спілці письменників. Життєві шляхи-

дороги Василеві були справді гіркими, адже заробляв на хліб насущний 

важкою працею то меблевика, тo столяра-будівельника, паркетника, 

екскаваторника, рефрижераторника... 
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Я б назвав Василя Драбишинця поетом від народу, який ділив з ним усі 

негаразди і виливав свої почуття на папір. «Рядок пишу і кров’ю, і 

любов’ю», — признавався він в одному з віршів. Бо справжня поезія — це не 

вміло заримовані, проте холодні рядки, які нікого не схвилюють. Вона має 

нести сплав почуття і думки, бути актуальною і сьогодні, і в далекому завтра. 

Вірю, що кращі вірші поета Василя Драбишинця читатимуть наступні 

покоління українців, як читають їх його сучасники. Істинно: 

Написати мало, треба, 

щоб читали,  

Треба, щоб на світі нас  

не забували.  

(«Написати мало»). 

В. Драбишинець автор збірок поезій: «На перехресті віри і надії» (1998), 

«Поле моєї любові» (1999), «Діалоги супроти ночі», «Пливу Дніпром в човні 

Богдана» (обидві — 2000), «На руїнах наших душ» (2001), «Зодіак» (2003). 

Член Національної спілки письменників України з 2000 року. 

Помер 25 червня 2008 року, похований у м. Тернополі. 

За статтею Є. Зозуляка 
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20 ВЕРЕСНЯ 

50 років із часу заснування  

Денисівського краєзнавчого музею 

(20.09.1967) 

Жовтень 1966 року. У Денисівському сільському клубі на державному 

рівні вперше відзначалися ювілейні роковини письменниці Іванни 

Блажкевич. Зал був переповнений. У президії поряд з Іванною Омелянівною 

сиділи письменники, представники райкому та обкому компартії (до якої 

вона ніколи не належала). На цьому поважному зібранні Іванна Блажкевич 

уперше офіційно заявила: «У мене є багато старих речей, яких у вжитку 

витісняє сьогоднішній модерн. Вони, як і старі люди, вже своє віджили й 

нащадками будуть викинуті на смітник. А це трофеї, які мають певну 

музейну вартість». Після закінчення ювілейних святкувань цю ідею одразу 

взялися втілювати в життя авторитетні вчителі місцевої школи — Федір 

Климчак і Тимофій Стецюк, а її директор Йосиф Габ’як, узгодивши з 

владними органами, виділив дві кімнати в приміщенні школи. Слова 

7* Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2017 рік 
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письменниці не розійшлися з ділом, бо зразу подарувала для нього велику 

кількість народних вишивок, старого одягу, предметів домашнього вжитку, 

дві картини художника Корнила Устияновича, колекцію старовинних монет 

та ін. І завдяки узгодженій праці, насамперед учительського колективу, до 

року часу — 20 вересня 1967 року — музей уже відчинив свої двері. 

Пізніше львівська письменниця, лауреат літературної премії ім. Тараса 

Шевченка Ірина Вільде, яка гостювала у своєї подруги по перу Іванни 

Блажкевич, у «Книзі відгуків почесних гостей» зробить такий запис: 

«Вважаю за велику честь для себе відкривати сторінку вражень відвідувачів 

історико-краєзнавчого музею при Денисівській школі. 

Музей Ваш, якому рости ще й рости, згодом, напевне переросте стіни 

сьогоднішнього приміщення, зробив на мене приємне враження… Денисів, 

17 жовтня 1970 року». Під цим текстом підписалася й подруга 

І. О. Блажкевич, тоді репресована письменниця Ольга Дучимінська (1883—

1988). 

І справді, омріяне стало дійсністю. 1984 року Денисівський краєзнавчий 

музей було перенесено в будинок визначного музичного та культурно-

громадського діяча Галичини отця Йосипа Вітошинського (1838—1901). І 

хоч функціонував він на громадських засадах, проте його фондовий доробок 

зростав. Постановою колегії Міністерства культури України від 14 липня 

1989 року йому було присвоєно звання «Народний музей». Тоді офіційним 

керівником музею став директор школи Йосиф Габ’як, а його 

помічниками — учителі Тарас Бурин та Ольга Савак. 1 жовтня 1993 року 

Денисівський краєзнавчий музей отримав статус державного й став відділом 

Тернопільського обласного краєзнавчого музею. Відповідно до Бюджетного 

кодексу України, управлінням культури облдержадміністрації з 1 січня 

2002 року всі районні музеї, у тому числі й Денисівський, переведено у 

відомства райвідділів культури.  

Село Денисів має славну та багату історію. На його полях відбулися 

історичні битви козацьких полків з армією польської шляхти, найбільша з 

яких — 12 травня 1651 року на переправі через ріку Стрипу та денисівському 

полі Замости. На вершині цієї гори, на місці поховання козаків, відновлено 

високу козацьку могилу (1993). І сьогодні в селі росте 480-річна липа, яка 

названа іменем Богдана Хмельницького. За переказами, під нею відпочивав 

гетьман. Це дерево є найстарішою липою в Україні й має право претендувати 

на звання національного дерева України.  

Денисів є найвіддаленішим населеним пунктом від Карпат, куди на 

місцевих польських панів нападали гірські месники-опришки. 

У 1867—1901 роках у селі жив видатний музичний та культурно-

громадський діяч Галичини отець Йосип Вітошинський. Як Маркіян 

Шашкевич, Іван Вагилевич та Яків Головацький — прославлена «Руська 

трійця» — увійшли в історію, видавши на Західній Україні першу книжку 
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українською мовою — славетну «Русалку Дністровую», так отець Йосип 

Вітошинський створив у тогочасній Галичині чи не перший селянський 100-

голосий хор. Уславлений денисівський хор, про який писала не тільки 

місцева преса, але й газети Відня, Варшави та Праги, зі своїми виступами 

об’їздив майже всі найбільші населені пункти Західної України. До речі, цей 

колектив першим узяв до свого репертуару національний гімн «Ще не вмерла 

Україна». Стараннями отця Вітошинського в с. Денисові, першому після 

м. Львова, відкрито товариство «Просвіта» (1870), створено перший на 

Тернопільщині духовий оркестр (1878), який діє й до сьогодні. Правда, тепер 

він носить звання «народний», а його духові музичні інструменти є на 

балансі музею. 

Як святиню оберігають денисівці будинок, який на схилах років свого 

життя збудував Йосип Вітошинський, адже в ньому він проводив репетиції 

хору та духового оркестру, у ньому також знаходилась школа диригентів 

хорів та духових оркестрів. У будинку отця Вітошинського гостювали Іван 

Франко, Василь Стефаник, Михайло Павлик, Осип Маковей, Богдан Лепкий, 

Андрій Чайковський.  

Денисів — батьківщина семи письменників: отця Ілька Кузіва (1874—

1916), Григорія Глинки (1875—1966), Іванни Блажкевич (1886—1977), 

Євгена Бородієвича (1889—1924), Михайла Шарика (1901—1979), Тетяни 

Федорів (1922—1989), Богдана Мазепи (1928—1978). На жаль, через 

окупацію наших земель поляками та радянськими «визволителями» на 

сільському цвинтарі є могила з надгробком тільки Іванни Блажкевич 

(пам’ятник встановлено рідними), а всі інші розкидані по світу.  

У селі народилися сини Григорія Глинки: журналіст, політик, культурно-

громадський діяч Антін Глинка (1906—1957) та учений-біохімік, журналіст, 

дослідник, громадський діяч Ізидор Глинка (1909—1983). Обидва проживали 

в Канаді.  

На денисівському хуторі Веснівка, в обійстях Григорія й Ганни та 

Миколи й Анастасії Микитівих, які жили по сусідству, в серпні 1943 року 

відбувся ІІІ Великий Надзвичайний Збір ОУН, де Романа Шухевича обрано 

головою Проводу ОУН.  

Під час Першої та Другої світових воєн на річці Стрипі, на березі якої 

розміщений с. Денисів, зупинялися фронти. Зокрема, з 24 березня по 

14 липня 1944 року.  

Із жовтня 1943 року та до кінця березня 1944 року в с. Денисові 

перебував Крайовий провід ОУН Західноукраїнських земель під 

керівництвом Юліана Гуляка («Токаря»). Весною 1973 року, після 

повернення із сибірської неволі, робила спробу приписатися та поселитися в 

селі колишня зв’язкова Романа Шухевича Галина Дидик. І все це в 

документах, фотографіях, спогадах, рукописах, експозиціях та у своїх архівах 

зберігає краєзнавчий музей.  
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Сьогодні Денисівський краєзнавчий музей розміщений у дев’яти 

кімнатах. Приваблюють у ньому експозиції, виготовлені на високому 

професійному рівні: «Козацькому роду — нема переводу», «Інтер’єр 

селянської кімнати кінця ХІХ ст.», «Перша світова війна», «Українське 

січове стрілецтво», «Українська Народна Республіка», «Діяльність ОУН — 

УПА», «Друга світова війна», «Діорама: Україна повстала 30 червня 

1941 року», «УГД УНА», «Репресовані й реабілітовані», «Літературно-

мистецький Денисів», «Повоєнні десятиліття: заснування колгоспу, евакуація 

людей із Лемківщини, Холмщини, Посяння, Поляшшя», «Освіта», 

«Культура», «Політичні партії та культурно-громадські організації», «Наша 

славна діаспора».  

Нині фонд Денисівського краєзнавчого музею становить понад 10 тисяч 

експонатів. Це предмети декоративно-прикладного мистецтва, примірники 

вартісних рукописів, цінних документів та рідкісних книг, колекція 

нумізматики, у тому числі й українських ювілейних та пам’ятних монет, старі 

та цінні фотографії, немала кількість речових предметів, творів 

образотворчого мистецтва, археологічних знахідок, технічних засобів тощо. 

Через перенасиченість переважна більшість музейних багатств зберігається у 

сховищах та архіві. 

Враховуючи цей великий духовний потенціал, у музеї організовуються 

виставки, присвячені визначним подіям та ювілеям видатних людей, його 

працівниками читаються лекції, проводяться тематичні уроки, 

влаштовуються святкові вечори, семінари, конференції, академії. Часто музей 

організовує зустрічі-знайомства з письменниками, композиторами, 

художниками, артистами та іншими творчими людьми України. Інформацію 

про роботу, яку проводить даний заклад культури, постійно висвітлюють 

засоби масової інформації, зокрема газета-квартальник «Денисівський 

вісник», який виходить друком із 2000 року. Тому не дивно, що за 

матеріалами Денисівського краєзнавчого музею студенти пишуть курсові й 

дипломні роботи, а науковці черпають енергію та беруть їхні скарби для 

написання наукових праць, бо, крім пам’яток історії та культури, оберегів 

історії, цей заклад виконує функцію й наукової лабораторії. Слава про музей 

давно вийшла за межі області. Із книжок та відгуків почесних гостей 

довідуємось, що його багатством та красою захоплюються відвідувачі з 

Канади, США, Австрії, Німеччини, Австралії, Франції, Польщі, Чехії, Росії, 

Латвії, Естонії, Швеції, Голландії та інших країн світу. 

Поважна заслуга в тому, що музей дістав визнання як наукової установи, 

належить землякам-емігрантам з Американського континенту: Володимирові 

Дусанівському, Миколі та Іванні Козюпам, Іванові Генсьору, Богданові 

Чамбулу, Петрові й Софії Пуцакам, Ользі Щебивлок, Ганні Стахів, Степанові 

та Надії Сторощукам й ін. Адже за їхні кошти оцинкованим залізом 

перекрито дах музейного приміщення, закуплено світильники. Саме вони 
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збагатили музей літературою, яка в роки московської окупації не видавалася 

в Україні. Повернулися в стіни установи й ті книжки, які колись денисівці, 

їдучи у світ, везли із собою в куферках.  

Фонд музею поповнився літературною спадщиною письменників-

земляків Михайла Шарика, Богдана Мазепи й Тетяни Федорів, а сестра 

Юліана Гуляка «Токаря» Ольга Джуглей привезла з Канади безцінні архівні 

матеріали про свою родину. 

У 2002 році Денисівський краєзнавчий музей визнано кращим сільським 

музеєм Тернопільщини.  

З перших днів 2002 року при краєзнавчому музеї функціонує і його 

філіал — Меморіальний музей письменниці Іванни Блажкевич, який 

відчинив свої двері з нагоди 100-річчя від дня її народження — 12 жовтня 

1986 року. 

Співробітники Денисівського краєзнавчого музею Володимир Хома, 

Богдан Савак та Ірина Рутило написали та впорядкували понад 50 книг. 

Б. Савак 

Література 

Михлик, З. До джерел : [краєзн. музею с. Денисова Козів. р-ну — 

45 років] / З. Михлик // Сільські вісті. — 2012. — 7 черв. — С. 2. — (Світлий 

промінь). 

Савак, Б. Денисів дав світу семеро письменників : [про оберіг культури 

та духовності с. Денисова — місцевий краєзн. музей] / Б. Савак // Свобода. — 

2009. — 13 лют. — С. 8. — (Оазис духовності). 

Савак, Б. Денисівському краєзнавчому — 40 років / Б. Савак // Вільне 

слово. — 2007. — 17 листоп. — С. 7. 

Савак, Б. Ювілей музею : [40-річчя Денисів. краєзн. музею] / Б. Савак // 
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перших дир. Денисів. середньої школи Д. Петріва] / Б. Савак // Літературний 

Тернопіль. — 2011. — № 1. — С. 118—122 : портр. — (Незабутні). 

Савак, Б. Знайомство з письменником Володимиром Вознюком 

[відбулося в Денисів. краєзн. музеї] / Б. Савак // Свобода. — 2012. — 

14 верес. — С. 8 : фот. 

Савак, Б. На батьківщині Іванни Блажкевич / Б. Савак // Вільне життя 

плюс. — 2012. — 26 жовт. — С. 6 : фот. — (Денисівському краєзнавчому 

музею — 45). 

Савак, Б. Нотатки до уроку про Соломію Крушельницьку : [виставка в 

Денисів. краєзн. музеї, приуроч. до дня народж. С. Крушельницької; окремі 
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зауваження до кн. «Соломія Крушельницька: шляхами тріумфів»] / Б. Савак // 

Свобода. — 2010. — 10 верес. — С. 8. — (Таємниці). 

Савак, Б. Подарунок дітям від Ганни Назарків : [презентація кн. 

«Сонячне зайчатко» Г. Назарків у Денисів. краєзн. музеї] / Б. Савак // 

Денисівський вісник. — 2014. — № 2 (квіт. — черв.). — С. 4—5 : фот. 

*** 

Кусень, Б. У Денисові вітали Богдана Савака : у селі Денисові на 

Козівщині відбулося пошанування директора місцевого краєзнавчого музею 

Богдана Савака з нагоди його ювілею / Б. Кусень // Вільне життя. — 2009. — 

1 січ. — С. 10. — (Ювілеї). 

*** 

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2012 рік : 

бібліогр. покажч. Вип. 22 / уклад. М. Друневич. — Тернопіль : Підручники і 

посібники, 2011. — 96 с. 

Про Денисівський краєзнавчий музей: С. 59—61. 

21 ВЕРЕСНЯ 

70 років від дня народження Любові Романівни Гонтарук 

(21.09.1947) — поетеси, педагога 

«Щастя мені личить» 

Любов Гонтарук народилася 21 вересня 1947 року в с. Великому Кунинці 

Збаразького району. Мальовничому Збаражу, де минали її молоді роки, вона 

присвятила багато поетичних рядків: 

Збараже мій, моє місто розмаю, 

Ти — мов зернина з пшеничного поля! 

Де ще знайти таку землю, не знаю, 

Небо, як прапор, на гордих тополях… 

Після закінчення Тернопільського педінституту за спеціальністю 

біологія, хімія працювала у Збаразькій санаторній школі-інтернаті. 

«Писати мене надихнув Олесь Гончар, — згадує Любов Романівна. — У 

1977-ому він приїжджав до нас у Збараж. Я підійшла до нього за автографом 

і кажу: «Навіть не уявляла, що ви такий молодий і красивий». Він ніяково 

усміхнувся, зашарівся. А за кілька тижнів приходить мені бандероль — 

Олесь Терентійович надіслав свою нову книжку. Він умів піднести людину, 

дати їй можливість повірити у себе, свої сили». 

Так вчасно сказане слово українського класика надихнуло молоду 

вчительку продовжувати писати. Нині у творчому доробку Любові Гонтарук 

понад двадцять книжок. Крім поетичних збірок, афоризмів, новел та романів, 

письменниця звертається і до жанру документальної прози. У своїй 

документально-біографічній книзі «Щоб щаслива була! Спогади про 

незабутнього Олеся Терентійовича Гончара» Любов Гонтарук ділиться 
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спогадами про класика української літератури та його дружину Валентину 

Данилівну, з якими вона товаришувала довгі роки. 

«Народити слово, живе і потрібне, вихлюпнути назовні потаємне й 

несподіване, задзвеніти фібрами душі, багатопланової і щирої...» Саме ця 

цитата з новели Любові Романівни «Неціловане жито» якнайкраще ілюструє і 

творчість самої авторки. 

А Петро Сорока написав: «Поезія Л. Гонтарук завжди щира, задушевна, 

відчувається, що вона ллється прямо з глибини серця — незмінно відкритого 

для краси і добра. З першого погляду може скластися враження, що в ній 

дещо забагато сентиментальності, розчуленості, але все це справді від 

надміру почуттів. І саме це рятує авторку від літературщини, вона йде по 

тонкій межі, по лезу бритви, йде, балансуючи, але поетці віриш, бо якимось 

незбагненним дивом їй вдається зберегти незрадливий тон і довірливу 

тональність...» 

Література 
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фот. — Рец. на кн.: Гонтарук, Л. Підкова : роман ; Невигадані історії ; Софія ; 

Відгуки на роман «Млин» / Л. Гонтарук. — Тернопіль : Джура, 2010. 

Розкіш слова Любові Гонтарук // Літературний Тернопіль. — 2011. — 

№ 1. — С. 14. — (Щойно з друку). — Рец. на кн.: Гонтарук, Л. Жива вощина / 

Л. Гонтарук. — Тернопіль : Джура, 2010. — 288 с. 

*** 

Любов Гонтарук : [біогр. довідка] // Літературне Тернопілля, 1984—

2007 рр. : антологія. — Тернопіль, 2007. — С. 166 : фот. 

Любов Гонтарук — письменниця, педагог : [біогр. довідка] // 

Письменники Тернопілля : Члени Нац. спілки письменників України. — 

Тернопіль, 2010. — С. 29 : фот. 

*** 

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2007 рік : 

бібліогр. покажч. Вип. 17 / уклад. М. Друневич. — Тернопіль : Підручники і 

посібники, 2006. — 160 с. 

Про Л. Гонтарук: С. 97. 

28 ВЕРЕСНЯ 

70 років від дня народження Степана Івановича Бубернака 

(28.09.1947) — історика, краєзнавця, педагога, громадського діяча 

Народився 28 вересня 1947 року в с. Салівці (Ягільниці) Чортківського 

району. 

У 1956 році батьки переїхали до Миколаївської області. Навчався в 

Лиманівській початковій, а відтак у Матіясівській восьмирічці. Середню 

школу закінчив у райцентрі Березанка. У 1973 році (з відзнакою) — 

Миколаївське культурно-освітнє училище, у 1979 році — історичний 

факультет Одеського державного університету ім. І. Мечнікова. 

Працюючи на ниві освіти, протягом багатьох років займається вивченням 

історії рідного краю. Створив музей історії села (від 1990 року краєзнавчо-

просвітницькому осередкові надано статус Народного музею). Має друковані 

праці та послідовників своєї роботи. Лідер просвітницького руху в селі, 

районі...  

Автор ряду книг з історії рідного краю, дидактики. Уміння бути постійно 

в пошуку, у творчому, історичному підході до життя, діяти безперервно, 
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наполегливо домагатися мети і розпочату справу доводити до кінця — 

складові його життєвого кредо. 

Степан Іванович Бубернак — переможець районного конкурсу «Учитель 

року — 1996». Фіналіст Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник — 

крок у XXI ст.». За підсумками атестації йому присвоєно звання «вчитель-

методист». Лауреат почесних звань і відзнак. Член Всеукраїнської спілки 

краєзнавців, Наукового товариства ім. Т. Шевченка. У 1999 році за плідну 

подвижницьку, просвітницьку і краєзнавчу роботу, громадську активність, 

вагомий особистий внесок у духовне і національне відродження українського 

народу йому вручено Диплом Почесного члена Всеукраїнського товариства 

«Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка. 

Двічі «Відмінник освіти України» (1998, 2002). Заслужений працівник 

культури України (2003). 

(Із книги «Сива давнина на скрижалях історії») 

Література 

Бубернак, С. І. Біль Голодомору: факти, цифри, свідчення тих, хто 

вижив : [свідки проживають у с. Ягільниці Чортків. р-ну] / С. І. Бубернак ; 

[обкл. худож. С. Шевчук]. — Тернопіль : Терно-граф, 2013. — 47 с. : іл. 

Бубернак, С. І. Лемківська Писанка з Ягільниці / С. І. Бубернак. — 

Тернопіль : Терно-граф, 2015. — 24 с. 

Бубернак, С. І. Листопадова доля : поетично-прозові замальовки / 

С. І. Бубернак. — Тернопіль : Терно-граф, 2009. — 60 с. 

Бубернак, С. І. Поетично-пісенна Ягільниця : поезія, пісні, мистецька 

палітра культурно-освітніх дійств / С. І. Бубернак. — Тернопіль : Терно-граф, 

2014. — 107 с. : іл. 

Бубернак, С. І. Село над лиманом : худож.-докум. повість / 

С. І. Бубернак ; [передм. А. Блаженко]. — Тернопіль : Терно-граф, 2011. — 

111 с. : фот. 

Бубернак, С. І. Ягільницькі стежки Степана Бандери : іст. нарис / 

С. І. Бубернак. — Тернопіль : Терно-граф, 2009. — 16 с. 

*** 

Бубернак, С. Мелодія століть : [у Ягільн. нар. музеї історії села відбулася 

виставка робіт худож. С. Шевчука] / С. Бубернак // Голос народу. — 2012. — 

2 листоп. — С. 8 : фот. — (Обдарування). 

Бубернак, С. Славень, приречений на безсмертя : сторінки історії 

виконання нац. гімну «Ще не вмерла Україна» громадою с. Ягільниця / 

С. Бубернак // Голос народу. — 2015. — 17 квіт. — С. 5. — (Наше). 

Бубернак, С. Сорок многих літ : [40-річчя Ягільн. загальноосвіт. школи] / 

С. Бубернак // Голос народу. — 2014. — 12 верес. — С. 7 : фот. — (Ювілей). 

Бубернак, С. І. Таємниці Ягільницького замку (Чортківський район, 

Тернопільська область) / С. І. Бубернак // Матеріали Всеукраїнської науково-

краєзнавчої конференції «Краєзнавча музеологія: минуле, сьогодення, 
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перспективи» : (до 100-річчя Тернопільського обласного краєзнавчого 

музею) / Терноп. обл. краєзн. музей. — Тернопіль, 2013. — С. 128—132. 

Бубернак, С. Учитель, митець, патріот: людина йде з життя, але в 

людській пам’яті вона назавжди. Серед них — С. Батюк [художник, різьбяр, 

майстер витинанки] / С. Бубернак // Голос народу. — 2014. — 19 груд. — 

С. 5. — (У пам’яті народній). 

Бубернак, С. Школо моя, ти священна колиско науки : [історія школи в 

с. Ягільниці Чортків. р-ну] / С. Бубернак // Голос народу. — 2012. — 

14 груд. — С. 3 : фот. — (Ювілей). 

*** 

Блаженко, А. З аурою муз на чолі : [у вид-ві «Терно-граф» вийшла 

друком кн. «Поетично-пісенна Ягільниця» С. Бубернака] / А. Блаженко // 

Голос народу. — 2015. — 8 трав. — С. 4 : фот. — (Презентація). 

Маньовська, В. Чи цінуємо ми безцінне? : [про музей у с. Ягільниці 

Чортків. р-ну та його завідувача С. І. Бубернака] / В. Маньовська // Вільне 

життя плюс. — 2015. — 2 груд. — С. 7 : фот. — (Порушуємо проблему). 

Тільки разом ми змінимо частинку країни, що нас оточує : шістьох [тобто 

сімох] мешканців Тернопільської області відзначено державними нагородами 

та почесними званнями // Свобода. — 2016. — 27 січ. — С. 1. 

За багаторічну сумлінну працю 

орденом «За заслуги» ІІІ ступеня 

нагороджено завідувача Ягільницького 

народного музею історії села Чортківського 

району Степана Бубернака. 

Ювілейна медаль : [нагородження краян медаллю «20 років незалежності 

України»] // Вільне життя плюс. — 2011. — 2 груд. — С. 1. — (Вітаємо!). 

Серед нагороджених — С. І. Бубернак. 

*** 

Дем’янова, І. Бубернак Степан Іванович (28.09.1947, с. Салівка, нині 

с. Ягільниця Чортків. р-ну) — історик, краєзнавець, педагог, громадський 

діяч / І. Дем’янова, Б. Савак // Тернопільський енциклопедичний словник. — 

Тернопіль, 2004. — Т. 1 : А — Й. — С. 189. 

14 ЖОВТНЯ 

75 років із часу створення Української повстанської армії (УПА) 

(14.10.1942) 

Останні постріли підпілля 

14 квітня 1960 року в лісі неподалік хутора Лози колишнього 

Підгаєцького, а нині Бережанського району, відбулася збройна сутичка трьох 

вояків Української повстанської армії з кількома сотнями 
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військовослужбовців каральних органів СРСР. Цей епізод визвольних 

змагань увійшов в історію національного Руху Опору як останній бій УПА. 

Повстанська боївка «Петра», до складу якої входили Петро Пасічний, 

його дружина Марія Пальчак та Олег Цетнарський, кілька років 

переховувалася на кордоні Івано-Франківщини й Тернопільщини, дбайливо 

зберігаючи вже непрацюючу рацію, справну зброю і друкарську машинку, на 

якій вони передруковували повстанські агітки, підписуючи їх різними 

датами, щоб створити враження масовості. 

Власне, наприкінці 50-х років минулого століття підпільники майже не 

застосовували зброї проти ворога, нагадували про себе тільки 

антирадянськими листівками. Але у жовтні 1959 року в лісі поблизу 

с. Тростянця Бережанського району вони застрелили 22-річного 

оперуповноваженого Бережанського райвідділу КДБ Віктора Стороженка. 

Він вважається останньою жертвою українських повстанців. 

Діяльність групи мала переважно політичний характер. Саме так її 

оцінювали й спецслужби колишнього СРСР: «Бандиты терроризировали 

советский партактив и местное население. Вся их деятельность была 

направлена на срыв планов советской власти». Смерть В. Стороженка була 

причиною того, що для КДБ ліквідація групи стала пріоритетним завданням. 

Адже справа була на контролі у самій Москві. 

Спершу операцію по знищенню повстанців планувалося здійснити 

восени 1959 року, але остаточно було вирішено провести її навесні 

1960 року, коли знову проявилась діяльність групи. Операція була 

запланована на 12—15 квітня 1960 року. Її затвердили начальник 12 відділу 

полковник Прях, а також начальник УКДБ в Тернопільській області 

полковник Василь Золотоверхий. Для проведення операції була скерована 

опергрупа Тернопільського управління КДБ із доданим до неї 12-тим 

Римнікським ордена Богдана Хмельницького загоном Внутрішньої охорони 

МВС СРСР у кількості понад 200 осіб, оснащених автоматичною зброєю і 

пошуковими собаками. 

На цей час, а власне взимку 1959—1960 року, група П. Пасічного 

перебула в криївці, викопаній в господарстві жителя с. Шумлян Підгаєцького 

району Петра Підгородецького. 

12 квітня 1960 року по тривозі о 2 годині ночі дивізіон виїхав з м. Львова. 

Одночасно було заблоковано три оселі в с. Діброві Підгаєцького району, у 

яких імовірно могли перебувати партизани, а також можливі шляхи 

проходження групи. 

О 8.45 розпочали операцію. До 15.30 чекістам вдалося виявити лише 

націоналістичну літературу в будинку Софії Кулиш у с. Діброві. Після ночі, 

проведеної в м. Підгайцях, 13 квітня солдати МВС влаштували облаву 

лісового масиву, у якому мали бути криївки повстанців. І на цей раз нічого не 

знайшли. Однак органи КДБ отримали інформацію, що кілька днів перед цим 
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у лісі біля с. Шумлян бачили трьох осіб зі зброєю. Тому 14 квітня (у 

Страсний четвер) розпочали прочісування лісу в цій місцевості. Після 15.30 

сержант Бахарчук зауважив трьох осіб, що рухалися в напрямку хутора Лози. 

Негайно повідомив про це своє начальство. У цей момент партизанів побачив 

командир 5 взводу капітан Кузьмін і крикнув: «Стой!» Партизани відкрили 

вогонь, поранили одного з військових і кинулися в різні напрямки. Повстанці 

не мали шансів на порятунок. Унаслідок короткої сутички двоє поранених 

підпільників застрелилися із власної зброї, а Марія Пальчак, через невдалу 

спробу самогубства залишилася живою й непритомною потрапила в полон. 

Унаслідок операції КДБ здобуло трофеї: один автомат, двохствольну 

рушницю і чотири пістолети (у т. ч. «Макарова», що належав раніше вбитому 

В. Стороженку), а також націоналістичні листівки. 

Тіла загиблих забрали в м. Підгайці для впізнання. Марію Пальчак, яка 

вижила, засуджено до 15 років ув’язнення, які вона відбула повністю, 

повернулася до рідного села, де померла 2 квітня 1997 року. Похована в 

с. Шумлянах. Де ж покояться останки Петра Пасічного та Олега 

Цетнарського досі невідомо. 

Так закінчився організований спротив радянській владі. Однак, ще 

залишались одинокі нелегали. Деякі з розшукуваних повстанців ховались аж 

до незалежності України, у тому числі й на Тернопільщині. 

Учасників останнього бою нагороджено відзнакою Президента — 

медаллю «До 100-річчя з Дня народження Романа Шухевича». Посмертно. 

У квітні 2011 року на місці бою встановлено пам’ятний хрест, відбулися 

панахида й мітинг. 

Ці борці були останніми, хто свідомо чинив спротив радянській владі зі 

зброєю в руках. І не відступився від своїх переконань до останнього. 

О. Коковін, О. Лугова 

Література 

Кекіш, П. Спогади радиста УПА / П. Кекіш ; упоряд. С. Волянюк. — 

Львів ; Торонто : Літопис УПА, 2015. — 126 с. : фот. — (Літопис Української 

Повстанської Армії. Події і люди ; кн. 30). 

Українська повстанська армія: формування національної ідеї та боротьба 

за українську державу : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Бережани, 16 квіт. 

2015 року. — Бережани ; Тернопіль : Астон, 2015. — 130 с. 

*** 

Матвіюк, А. Повстанська епопея Шумщини / А. Матвіюк // Новини 

Шумщини. — 2015. — 9 жовт. — С. 4 : фот. ; 16 жовт. — С. 4. — (День 

УПА). 

УПА на Тернопільщині : [коротка іст. довідка] // Нова Тернопільська 

газета. — 2015. — 28 жовт. — 3 листоп. — С. 6 : фот. 

Цепкало, І. Видавнича діяльність УПА на Тернопіллі / І. Цепкало // 

Видавнича справа в Україні: історія та сучасність : доп. Другої Всеукр. студії 
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наук. конф., 3—4 берез. 2008 р., м. Київ / ред. М. С. Тимошик. — Київ, 

2008. — С. 24—31. 

Штокало-Пархомчук, Я. У Страстний четвер, біля хутора Лози : Ні не 

лозу посвячували там, а прийняли останній бій три українські повстанці / 

Я. Штокало-Пархомчук // Вільне життя плюс. — 2015. — 3 черв. — С. 3 : 

фот. — (Говори, історіє!). 

*** 

Безущак, В. Василь Безущак: «Ставали в чергу, щоб записатися до 

УПА…» : [бесіда з членом УПА] / провела О. Смільська // Нова 

Тернопільська газета. — 2015. — 2—8 верес. — С. 6 : фот. 

Іванишин, В. За прикладом захищаймо Україну : [ушанування пам’яті 

командира УПА Р. Шухевича] / В. Іванишин // Свобода. — 2015. — 

13 берез. — С. 2 : фот. 

Михлик, З. Незламна : [життєва дорога зв’язкової УПА К. Зарицької] / 

З. Михлик // Свобода. — 2015. — 4 листоп. — С. 3 : портр. — (Людина з 

легенди). 

Моравська, С. Нескорена зв’язкова : [про С. Романишин] / 

С. Моравська // Вільне життя плюс. — 2015. — 28 жовт. — С. 4 : портр. 

Парова, Н. 91-річна зв’язкова УПА Ярослава Борис щороку у День 

Державного Прапора вивішує на хаті синьо-жовтий стяг / Н. Парова // 

Народне слово. — 2015. — 4 верес. — С. 3 : фот. 

Попадюк, О. У безстрашній боротьбі за Українську державу : [за 

матеріалами розмови із жителькою с. Дибща Козів. р-ну Ю. В. Смачило — 

зв’язковою УПА (псевдо «Галузка»), яка відзначила 90-річчя від дня 

народж.] / О. Попадюк // Вільне слово. — 2015. — 9 жовт. — С. 4. — 

(14 жовтня — День створення Української повстанської армії). 

Цалик, Л. Страшніше смерті — забуття : [про родину Гаврилюків, сім 

членів якої поклали життя у визвольній боротьбі] / Л. Цалик // Голос 

Лановеччини. — 2015. — 9 жовт. — С. 1, 2. — (Стосується кожного). 

*** 

Чубата, Д. Гомонів «Гомін» про славу нашу : [відзначення 73-ї річниці 

створення УПА] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 2015. — 30 жовт. — 

С. 8. — (За Україну, за її волю). 

*** 

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2012 рік : 

бібліогр. покажч. Вип. 22 / уклад. М. Друневич. — Тернопіль : Підручники і 

посібники, 2011. — 96 с. 

Про створення УПА: С. 67—69. 
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26 ЖОВТНЯ 

60 років від дня народження  

Олександра Івановича Смика 

(26.10.1957) — культуролога, поета-пісняра,  

драматурга, громадського діяча 

Олександр Смик — уродженець Сумщини. Тривалий час мешкав на 

Рівненщині. Понад десять років проживає на Тернопіллі. Про себе каже, що 

він «людина Сходу, Волині й Галичини». Творчу діяльність розпочав у 

33 роки, видавши поетичну книжку. Після цього вийшло понад двох десятків 

збірок поезії, два нотних збірники, 25 аудіодисків власних пісень. Знаковою 

була прозова книга «Україна провінційна: шлях від самостійності до 

самодостатності». Публікувався мало не в усіх літературних виданнях країни. 

Його книжки перекладені багатьма мовами. «Два тіла — дві душі» — перша 

книга еротичної поезії в Україні. Автор п’єс.  

Засновник першого приватного будинку творчості в Україні «Потік 

Ірва».  

Голова Тернопільської обласної організації Національної спілки 

письменників України. Член п’яти національних творчих спілок. Лауреат 

премій ім. В. Стуса, ім. Братів Лепких, ім. В. Гнатюка, ім. В. Лучаківського, 

«Визнання Краківської конфратерні поетів». 

Література 

Смик, О. І. До неба і вище : поезія / О. І. Смик. — Тернопіль : 

Підручники і посібники, 2012. — 160 с. 

Смик, О. Карамельки світу : дорожній путівник поза часом : [поезії] / 

О. Смик ; [передм. авт.]. — Тернопіль : Терно-граф, 2015. — 111 с. 

Смик, О. Параноєвий ковчіг : (пісенні тексти) ; Коли розступається 

небо… : (не вірші) / О. Смик. — Тернопіль : Меркьюрі-Тернопіль, 2007. — 

48, 54 с., зустр. паг. 

Смик, О. І. Якою мовою говорять у раю : [поезії] / О. І. Смик. — 

Тернопіль : Терно-граф, 2014. — 150 с. 

*** 

Смик, О. До вас їде «ЛітБат» : [розмова з новопризначеним головою 

Терноп. обл. орг. Нац. спілки письменників України про плани на майбутнє 

та роль літератури в наш час] / записала А. Золотнюк // Українська 

літературна газета. — 2015. — 25 верес. — С. 20 : фот. 

Смик, О. Олександр Смик: «Ми не вічні на цій землі, але невічність не 

позбавляє нас моральності…» : [бесіда з відомим громад. діячем, поетом-

бардом] / провела М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська газета. — 2015. — 

25—31 берез. — С. [4] : фот. 
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Смик, О. «Хотілось до неба і вище…» : [вірші] / О. Смик // Нова 

Тернопільська газета. — 2012. — 17—23 жовт. — С. 15 : портр. — (Поезія 

серця). 

*** 

Андрущишин, О. Мистецький вечір у дарунок : [творч. вечір О. Смика] / 

О. Андрущишин // Вільне життя плюс. — 2015. — 27 берез. — С. 6 : фот. — 

(Враження). 

Дігай, Т. Цинік і пророк з чорним котом / Т. Дігай // Літературний 

Тернопіль. — 2015. — № 4. — С. 82—83. — Рец. на кн.: Смик, О. Карамельки 

світу : дорожній путівник поза часом : [поезії] / О. Смик. — Тернопіль : 

Терно-граф, 2015. — 111 с. 

Лівінський, О. Новим очільником тернопільського письменства став 

Олександр Смик / О. Лівінський // Тернопіль вечірній. — 2015. — 8 лип. — 

С. 5 : фот. 

Новий голова Тернопільської ОО НСПУ : [О. Смик] // Літературна 

Україна. — 2015. — 16 лип. — С. 3. 

Чубата, Д. «Вона — як вирва із порізаної вени» : [про О. Смика та його 

поезію] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 2014. — 25 лип. — С. 6 : фот. — 

(Наодинці з поетом). 

*** 

Дем’янова, І. Смик Олександр Іванович (26.10.1957, с. Грузьке Кролевец. 

р-ну Сум. обл.) — культуролог, поет-пісняр, співак, драматург, громадський 

діяч / І. Дем’янова, Г. Чернихівський // Тернопільський енциклопедичний 

словник. — Тернопіль, 2008. — Т. 3 : П — Я. — С. 299—300 : фот. 

4 ЛИСТОПАДА 

130 років від дня народження  

Олександра Неприцького-Грановського 

(4.11.1887—4.11.1976) — українського вченого-ентомолога, публіциста, 

письменника, громадського та культурного діяча 

Життєвий і творчий шлях Олександра Неприцького-Грановського 

Народився Олександр Неприцький-Грановський 4 листопада 1887 року в 

с. Великих Бережцях, нині Кременецького району. Його батько був сільським 

ковалем, якого поважали односельці та шість разів підряд обирали сільським 

старостою. Олександр — найстарший у сім’ї із п’яти дітей, яких батьки 

виховували добрими, чуйними, дали їм відповідну освіту. Він навчався в 

церковно-парафіяльній школі в рідному селі, потім — у Білокриницькій 

сільськогосподарській школі, де панував український дух. У школі діяв 

осередок Революційної української партії. Юнак став на шлях активної 

громадсько-політичної діяльності. Фактично у ці роки формувався його 

світогляд. 
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Канікули хлопець проводив у батьківській садибі, почав писати вірші. 

Тут він зустрівся з Лесею Українкою, яка відпочивала в селі у своєї подруги 

Марії Биковської. Ця зустріч відіграла велику роль у подальшій літературній 

творчості Олександра. 

Після закінчення сільгоспшколи він поїхав до м. Києва, вступив до 

Київського комерційного інституту. Працював над поезією, робив свої перші 

кроки і в малій прозі, брав уроки малярства у відомого художника Тимофія 

Сафонова, з яким був знайомим ще з м. Кременця. Згодом увійшов до 

Київського товариства «Просвіта», де зустрічався з такими відомими 

людьми, як Микола Лисенко, Олена Пчілка, Олександр  Олесь, Борис 

Грінченко, Леся Українка, Михайло Грушевський. У 1910 році увійшов до 

колективу редакції часопису «Українська хата», де майже в кожному номері 

друкував свої твори. Цього ж року вийшла друком перша книжка віршів 

«Пелюстки надій», а через рік — друга, «Намистечко сліз». 

Через активну громадсько-політичну діяльність царська охранка за 

О. Неприцьким-Грановським встановила пильний нагляд, і юнак змушений 

був виїхати за кордон. Прибувши до США, він спочатку думав зайнятися 

малярством або літературною працею, але це було безперспективно, тому він 

обрав галузі біології й агрономії. Для цього вивчав англійську мову і вступив 

до Вищого агрономічного коледжу (штат Колорадо), після закінчення якого 

працював викладачем біології, директором середньої школи. Одночасно одну 

за одною долав наукові вершини: 1918 рік — бакалавр, 1923 рік — магістр, 

1925 рік — доктор філософії в галузі біологічних наук. Він був першим 

українцем у США, який одержав ступінь доктора наук і звання професора 

університету. 1926—1930 pоки — професор ентомології та економічної 

зоології, а з 1930-го і до виходу на пенсію (1956) — професор одного з 

найбільших університетів США (штат Міннесота). 

Як ученого Олександра Неприцького-Грановського обирали почесним 

членом різних наукових товариств, асоціацій, у тому числі Українського 

вільного університету. 

Займаючись науковою діяльністю, він не полишав літературної праці: 

видав сім томів поезії, був пристрасним книголюбом, зібрав бібліотеку, яка 

нараховувала 5,5 тисяч книг. Після його смерті матеріали, книги, архів 

ученого дружина передала до Центру дослідження історії імміграції (штат 

Міннесота). 

Усе своє життя О. Неприцький-Грановський працював для української 

культури, українського народу, віддав йому увесь свій талант, свою енергію, 

бо хотів бачити його вільним. Він був активним громадсько-політичним 

діячем, одним із провідних учасників Організації державного відродження 

України (ОДВУ); у складі делегації США брав участь в Установчій сесії 

ООН (1945), конференціях ЮНЕСКО, багатьох наукових форумах. 



 113 

І в похилому віці професор О. Неприцький-Грановський був енергійним, 

трудився до останніх своїх днів. Ще звечора працював над монографією про 

символіку українських писанок, приліг спочити — і більше не прокинувся... 

Це сталося 4 листопада 1976 року, на 89-й день його народження. 

На його могилі — бронзова плита з лаконічним надписом: «Професор, 

доктор Олександр Грановський (4.ХІ.1887—4.ХІ.1976)». Як скромно жив, так 

скромно і означене місце його останнього прихистку. 

Р. Пасіула 

Література 

Неприцький-Грановський, О. Мій перший щоденний / О. Неприцький-

Грановський // Чернихівський, Г. Портрети пером : статті, публікації, 

спогади, рецензії / Г. Чернихівський. — Кременець, 2008. — Кн. 3. — 

С. 130—160. 

*** 

Антонюк-Слідзинська, Л. Його славить увесь світ! : [про просвітницьку 

діяльність ученого, письменника О. Неприцького-Грановського; листування з 

рідними] / Л. Антонюк-Слідзинська // Слово Просвіти. — 2013. — 24—

30 січ. — С. 6 : фот. — (Просвіті — 145). 

Блакитний, Є. Олександр Неприцький-Грановський / Є. Блакитний // 

Чернихівський, Г. Портрети пером : статті, публікації, спогади, рецензії / 

Г. Чернихівський. — Кременець, 2008. — Кн. 3. — С. 194—201 : фот. 

Козак, С. Волинська літературна еміграція на сторінках газети 

«Українські вісті» (1945—2000) : [висвітлюються публікації укр. 

письменників-волинян, серед яких наші краяни — О. Неприцький-

Грановський, О. Лятуринська та ін.] / С. Козак // Вісник Книжкової 

палати. — 2011. — № 12. — С. 30—34. 

Листування О. Лятуринської та О. Неприцького-Грановського / передм. 

та публ. Г. Чернихівського // Чернихівський, Г. Портрети пером : статті, 

публікації, спогади, рецензії / Г. Чернихівський. — Кременець, 2008. — 

Кн. 3. — С. 161—187. 

Маслій, М. Олександр Неприцький-Грановський — перший український 

професор в Америці / М. Маслій // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 

29 серп. — 4 верес. — С. [7] : портр. 

Олександр Неприцький-Грановський — вчений, політик, митець // 

Замок. — 2012. — 31 груд. — С. 4—5 : фот. 

Рінгіз, Л. Олександр Неприцький-Грановський — студент Київського 

комерційного інституту / Л. Рінгіз // Діалог. — 2012. — 5 жовт. — С. 10 : 

фот. ; 12 жовт. — С. 11. — (Визначні постаті). 

Янусь, Н. В. Патріотичні мотиви в поезії Олександра Неприцького-

Грановського в контексті діалогу культур / Н. В. Янусь, С. С. Канівець // 

Наукові записки. Серія: Літературознавство / Терноп. нац. пед. ун-т 

8* Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2017 рік 
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ім. В. Гнатюка ; за ред. М. П. Ткачука. — Тернопіль, 2014. — Вип. 39. — 

С. 268—272. 

*** 

Галішевський, В. Теплий вітер підтримки з-за океану… : [до 

Великобережецького літ.-мемор. музею О. Неприцького-Грановського 

завітала із США родина нашого земляка, відомого вченого] / 

В. Галішевський, Г. Сікліцька // Діалог. — 2015. — 30 жовт. — С. 7. 

Климко, Я. Пам’яті видатного земляка : [у с. Великих Бережцях Кремен. 

р-ну вшанували пам’ять відомого вченого О. Неприцького-Грановського] / 

Я. Климко // Діалог. — 2012. — 9 листоп. — С. 5. — (Урочини). 

Чернихівський, Г. У Великих Бережцях відзначили 120-ту річницю свого 

земляка / Г. Чернихівський // Чернихівський, Г. Портрети пером : статті, 

публікації, спогади, рецензії / Г. Чернихівський. — Кременець, 2008. — 

Кн. 3. — С. 300—304 : фот. 

*** 

Козак, С. Неприцький-Грановський Олександр Анастасійович (4.11.1887, 

с. Великі Бережці, нині — Кремен. р-ну, Тернопільської обл. — 4.11.1976, 

Сент-Пол, США) — поет, учений-ентомолог, фітопатолог / С. Козак // Козак, 

С. Волинська літературна еміграція : короткий біобібліогр. довід. / 

С. Козак. — Київ, 2012. — С. 52—53 : портр. 

Саранча, Г. В. Неприцький-Грановський Олександр (4.11.1887—

4.11.1976) — науковець, поет, громад. і політ. діяч / Г. В. Саранча // 

Енциклопедія історії України. — Київ, 2010. — Т. 7 : Мл — О. — С. 376 : 

фот. 

*** 

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2007 рік : 

бібліогр. покажч. Вип. 17 / уклад. М. Друневич. — Тернопіль : Підручники і 

посібники, 2006. — 160 с. 

Про О. Неприцького-Грановського: С. 114—116. 

18 ЛИСТОПАДА 

170 років від дня народження Володимира Навроцького 

(18.11.1847—16.03.1882) — економіста-статистика, етнографа, 

публіциста, літературного критика, юриста 

Володимир Навроцький народився в с. Котузеві Бережанського повіту, 

тепер Теребовлянського району, у родині священика. Під час навчання в 

Станіславській гімназії разом з О. Терлецьким очолював студентську 

громаду. Упродовж 1866—1871 pоків навчався на юридичному факультеті 

Львівського університету, брав активну участь у народовському русі в 

м. Львові, тісно співпрацював із товариством «Просвіта». 

Польська влада, незадоволена його громадською діяльністю, після 

закінчення навчання вислала його до м. Ряшева. Тут він працював державним 
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фінансовим урядовцем і звідси дописував до українських газет у м. Львові та 

російських ліберальних газет. Підтримував зв’язки з М. Драгомановим, 

О. Барвінським та іншими прогресивними діячами. 

Початкові зацікавлення етнографічними студіями привели 

В. Навроцького до поглибленого статистичного дослідження соціально-

економічних проблем («пізнання власної хати»), у яких він виступав із 

критикою політики австрійсько-польської адміністрації. Володимир 

Навроцький був одним з ідеологів «органічної праці на користь народу», яка 

мала вплив на розвиток соціального й політичного світогляду молоді. 

Основні його праці опубліковано в літературному журналі «Правда» та газеті 

«Діло»: «Руська народність в школах галицьких», «Клясові інтереси і 

інтереси народу», «Економічна реставрація» та ін. Велика праця «Піянство і 

пропінація в Галичині» вийшла 1882 року у видавництві женевської 

«Громади» М. Драгоманова. Зібрання праць ученого в 1884 році видав 

І. Франко. 

Помер Володимир Навроцький 16 березня 1882 року в м. Ряшеві. 

(Із книги «Визначні постаті Тернопілля») 
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3 ГРУДНЯ 

140 років від дня народження Степана Рудницького 

(3.12.1877—3.11.1937) — українського географа, академіка 

Повернення із забуття 

Народився 3 грудня 1877 року в м. Перемишлі (тепер Польща), а 

дитинство провів у Тернополі, де його батько Лев Денисович Рудницький 

був професором географії та історії, пізніше директором української гімназії. 

Мати Емілія походила з родини Таборських. 

Початкову освіту Степан здобув у м. Тернополі. Закінчив гімназію, 

філософський факультет Львівського університету за спеціальністю історія. 

Та його приваблювала географія, тому саме їй почав приділяти головну 

увагу. З 1902 року студіював географію та геологію у Віденському та 

Берлінському університетах. У 1902—1909 pоках був професором географії 

та історії в гімназіях Тернополя й Львова. З 1908 року — доцент географії 

Львівського університету. У 1903—1911 роках проводив географічні 

дослідження басейну р. Дністра (Підкарпаття і Поділля). З початком Першої 

світової війни заклав основи української політичної та військової географії, 

обґрунтував територіально-географічний аспект державної незалежності 

української нації. У 1914—1917 роках працював у м. Відні в 

картографічному відомстві генштабу Австрійської армії. У 1914 році 

С. Рудницький надрукував цінну книжку «Україна й українці». У ній уперше 

з погляду наукової географії представлено українців як самостійну націю, що 

має право на свою власну національну державу. У 1914 році опублікував 

працю «Поширення українців», у якій на підставі найновіших статистичних 

даних окреслив кордони української території. 

У 1918—1921 роках брав активну участь у національно-визвольних 

змаганнях українського народу, був експертом уряду ЗУНР і радником 

Є. Петрушевича з економіко- та політично-географічних питань. 

Головні праці С. Рудницького: «Нинішня географія», «Коротка географія 

України», «Україна: земля і народ», «Україна — наш рідний край», «Основи 

землезнання України», «Україна з політично-географічного становища», 

«Проблеми географії України», «Огляд національної території України», 

«Українська справа зі становища політичної географії». Йому ж належить і 

«Стінна фізична карта України» з додатковими картами. 

Восени 1926 року Степан Рудницький переїхав до тодішньої столиці 

УРСР — м. Харкова, де очолив кафедру географії і топології Геодезичного 

інституту, а з 1927 року став директором заснованого ним Українського 

науково-дослідного інституту географії і картографії. Ставши академіком 

ВУАН (1929), очолював краєзнавчу комісію ВУАН і Музей антропології та 

етнографії імені Ф. Вовка, на початку 30-х років працював в «Українській 
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радянській енциклопедії», де вів підрозділ географії. Співзасновник і 

співредактор журналу «Вісник природознавства». 

У 1933 році С. Рудницький був заарештований за звинуваченням у 

приналежності до контрреволюційної організації та шпигунстві. 

Обвинувачень він не визнав, а слідчі органи жодне з них не могли 

підтвердити. Понад 5 місяців його піддавали тортурам у Харківській тюрмі, 

але не зламали. 23 вересня трійка Колегії ГПУ УРСР у м. Харкові засудила 

його на 5 років позбавлення волі. Після суду Степана Рудницького 

виключили із ВУАН та позбавили усіх посад і наукових звань. Заснований і 

очолюваний ним Український науково-дослідний інститут географії 

ліквідували. Покарання відбував у таборі Біломорсько-Балтійського каналу, а 

з 1936 року — на Соловках, де в жовтні 1937 року рішенням Особливої 

трійки ГПУ засуджений повторно до вищої міри покарання. Розстріляний 

3 листопада 1937 року в урочищі Сандармох біля м. Медвеж’єгорська (тепер 

Республіка Карелія). Реабілітований у 1989 році, у березні 1990 року 

посмертно поновлений у складі АН України. 

Його багата наукова спадщина стала доступною нам завдяки невтомній 

пошуковій праці професора Пряшівського університету (Словаччина), 

українця за походженням М. Мушинки. Він створив фонд відродження 

пам’яті С. Рудницького, зібрав його архів. До м. Тернополя нам професор 

привіз 50 листів Степана Рудницького. На будинку на бульварі Т. Шевченка, 

2, у м. Тернополі є стела з барельєфом видатного вченого-географа, академіка 

С. Рудницького. Він мешкав там у 1879—1891 pоках.  

О. Ковальчук 
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17 ГРУДНЯ 

80 років від дня народження Марії Євгенівни Гонти 

(17.12.1937) — актриси та співачки (сопрано),  

заслуженої артистки УРСР 

Княгиня сцени 

Марія Євгенівна Гонта — заслужена артистка України, лауреат 

престижної театральної премії імені Марії Заньковецької — належить до 

славної когорти корифеїв театру. У її творчому доробку — півтораста ролей, 

у кожну з яких вона вдихнула життя, вклала душу, полюбила — і винесла на 

суд публіки, як свій найдорожчий скарб. А публіка цей дар приймала вдячно 

і захоплено, зрозумівши, що перед нею — великий талант, і пригорнулася до 

актриси всією душею, невситимо чекаючи нових зустрічей і цікавих робіт. 

За п’ятдесят п’ять літ вірного служіння театрові Марія Гонта не 

розчарувала своїх глядачів. Її героїні — такі різні — заряджали зал 

позитивною енергетикою любові, відданості, добра. Здається, чим більше 

вона себе віддавала, тим більше їй повертали вдячні глядачі. Може, саме 

завдяки цій всенародній любові вона зберегла і форму, і вроду, і те внутрішнє 

сяйво, яке омолоджує актрис більше за будь-які пластичні операції. 

Марія Гонта — взірець актриси, до якого слід прагнути молодим. Вона 

працьовита й дисциплінована і, незважаючи на величезний творчий досвід, 

надзвичайно вимоглива до себе. Тут, на сцені Тернопільського драмтеатру, 

вона пізнала радість творчості, перші успіхи, тут виросла як актриса, 

сформувалась як особистість. Тут мала насолоду від роботи з чудовими 

партнерами й талановитими режисерами. Марія Євгенівна переконана, що 

саме праця, любов до професії й довіра до режисерів зробили з неї актрису. 

«Тут була така мистецька школа, якої не дасть жоден інститут», — каже 

вона. 

Її ангажували інші театри, серед яких і столичний імені Франка, однак 

вона залишилася тут, де, за словами одного з її перших театральних 

директорів Івана Боровського, справді був «її театр». Його смак і аромат вона 

увібрала на все життя, у ньому виросла в істинно народну артистку. 

У далекому 1962-му Марія Гонта взяла участь в оголошеному 

Тернопільським драмтеатром конкурсі на ролі молодих героїнь у виставах 

«Сватання на Гончарівці», «Весілля в Малинівці» та «Наталка Полтавка». 

Заспівала дуетом із Володимиром Ячмінським, зіграла в парі зі знаменитою 

Сусанною Коваль — і залишила позаду усіх претенденток. Її зарахували в 

трупу театру разом із чоловіком — актором і балетмейстером Миколою 

Веніславським. Тут, у театрі на гальорці, вона у вільні від вистав вечори 

оволодівала науками сценічної майстерності. А її університетами була 

спільна з родиною Загребельних кухня, де вони з Павлом Івановичем 

репетирували ролі з вистав. 
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Уже з перших музичних вистав за нею закріпилося амплуа артистки-

вокалістки, якій під силу класичний репертуар, а за п’ять років — після ролі 

Катерини у виставі «Чебрець пахне сонцем» — про неї заговорили як про 

драматичну актрису. Коли ж режисер Ярослав Геляс призначив її на глибоко 

трагедійну роль Матері в однойменній п’єсі К. Чапека, вона принесла актрисі 

високе визнання її як майстра сцени. Його вона підтверджує донині — 

кожною своєю роллю, відточуючи щонайменші штрихи характерів своїх 

героїнь. 

Їй цікава кожна роль — як можливість відкрити в собі щось нове й 

незнане. Вона довго не відчувала років — навіть у п’ятдесят грала молодих 

героїнь у виставах «Троянди юності», «Дай серцю волю...». А згодом 

з’явилися Черниця у виставі «На всілякого мудреця доволі простоти», Рахіра 

у «Землі», Одарка в «Запорожці за Дунаєм», Ганна в «Марусі Богуславці». У 

репертуарі останніх років — Мати в «Лісовій пісні», Тетяна в «Суєті», Зося в 

«Маклені Грасі», Чіпра в «Циганському бароні» та інші. 

Своє 60-річчя Марія Гонта відзначила бенефісною виставою 

«Старомодна комедія», що зігріває душу, як тепле проміння останніх осінніх 

днів. 

Трохи згодом глядачі побачили актрису у виставі «Поки вона 

помирала» — ностальгії за справжніми людськими цінностями, за якими 

стомилася душа. А якою несподіваною, непередбачуваною вона з’явилася 

перед нами в ролі бабусі-екстремалки у виставі «Танго» режисера 

М. Сєдлєра! Її запропонував на цю роль Михайло Форгель — і не помилився 

анітрохи. Правда, бідкався, що доведеться їй вкладатися в катафалк... Але 

актриса не злякалась. Каже, помолилася в куточку — та й вмостилась 

«відбувати покарання», вставивши цигарку в зуби і кумедно реагуючи на все, 

що відбувалося довкіл. А як вона зіграла в неповторному партнерстві з 

Мирославом Коцюлимом!.. 

Марія Євгенівна вважає, що її акторська доля була щасливою на чудове 

партнерство з Ярославом Гелясом, Сусанною Коваль, Павлом Загребельним, 

Мирославом Коцюлимом, Тадеєм Давидком, Богданом Стецьком, 

Володимиром Ячмінським. А з якими режисерами та наставниками звела 

доля! «На щастя, в нашій молодості були люди, які самі, безкорисливо, 

намагалися допомогти, підтримати талант, дати йому можливість 

розвинутись», — каже актриса. Вона також завжди готова поділитись своїм 

творчим досвідом, секретами майстерності з молоддю — майбутнім нашого 

театру, якій належить примножити набуток корифеїв і здійснити свій прорив 

у театральному мистецтві. Як зробила його вона, названа Михайлом 

Форгелем Примадонною нашого театру. Актриса, що вважає за найвище 

щастя кожного вечора виходити на сцену театру, який для неї — рідний дім і 

величний храм, де відбувається велике диво — очищення душі. Вона любить 
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повторювати фразу про те, що в театр заходить натовп, а виходить народ. 

Задля цього вона жертовно кладе на кін весь свій талант, усю себе. 

В. Собуцька 
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