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Від укладача 
 
Бібліографічний покажчик «Література до знаменних і пам’ятних 

дат Тернопільщини» Тернопільська обласна універсальна наукова 
бібліотека видає 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 допомогти у плануванні роботи на наступний рік. 

Розпочинає покажчик перелік основних ювілейних і пам’ятних дат 
року. Далі розміщено інформацію про імена та події, що не увійшли до 
основного списку. 

Основні ювілейні дати систематизовано за хронологією, зокрема 
подано число, місяць, найменування події, текстову довідку та 
рекомендаційний список літератури, а в персоналіях — за алфавітом. 
Дати вказано за новим стилем, відомості почерпнуто з друкованих 
джерел інформації, при цьому перевага надавалась енциклопедичним 
виданням, зокрема «Тернопільському енциклопедичному словникові». 
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 
завершено в травні 2017 року. 

Розширити коло літератури даної тематики допоможуть видання: 
«Література п ро Тернопільську область за ... рік», краєзнавчі бібліо-
графічні покажчики, списки та попереджувальні довідки, які Терно-
пільська обласна універсальна наукова бібліотека видала 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 

http://www.library.te.ua/
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певного району.Висловлюємо щиру подяку за надання окремих мате-
ріалів: 

Ковалькову Ю. — голові Тернопільської асоціації нобелівських 
студій, заступникові голови Тернопільської обласної організації 
Асоціації філателістів України; 

Мельничуку Б. — письменникові, краєзнавцю, заслуженому дія-
чеві мистецтв України; 

Поливку О. — краєзнавцеві, філателісту; 
Саваку Б. — краєзнавцеві, літературознавцю; 
бібліографам Бережанської, Бучацької, Збаразької, Лановецької, 

Підволочиської, Підгаєцької, Чортківської, Шумської ЦБС. 
 
Ваші поради, зауваження та пропозиції щодо даного випуску 

покажчика 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 2018 рік 
СІЧЕНЬ 
7 — 75 років від дня народження Мирослава Петровича 

Коцюлима (07.01 1943—23.11 2005) — актора, народного 
артиста України 

9 — 120 років від дня народження Олександра Миколайовича 
Цинкаловського (09.01 1898—19.04 1983) — історика, архео-
лога, етнографа, дослідника Волині 

14 — 80 років від дня народження Левка Йосиповича Різника 
(14.01 1938) — письменника, ґрунтознавця, громадського діяча 

20 — 150 років від дня народження В’ячеслава Титовича 
Будзиновського (20.01 1868—14.02 1935)  — письменника, 
історика, публіциста, громадсько-політичного діяча 

ЛЮТИЙ 
5 — 70 років від дня народження Ярослава Тадейовича 

Гринчишина (05.02.1948) — видавця, педагога, вченого у 
галузі ядерної фізики 

6 — 60 років від дня народження Петра Зеновійовича Гуцала 
(06.02 1958) — історика, краєзнавця, журналіста 

БЕРЕЗЕНЬ 
3 — 70 років від дня народження Галини Дмитрівни Садовської 

(03.03.1948) — публіциста, літератора, заслуженого журналіста 
України 

16 — 70 років від дня народження Михайла Васильовича 
Левицького (16.03 1948) — поета, художника 

19 — 180 років від дня народження Володимира Дмитровича 
Лучаківського (19.03 1838—11.04 1903) — адвоката, бурго-
містра Тернополя 

21 — 70 років від дня народження Олега Михайловича Германа 
(21.03 1948) — науковця, письменника, громадського діяча, 
заслуженого діяча мистецтв України 

 — 470 років від часу утворення Тернопільського ставу 
(березень 1548 р.) 
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КВІТЕНЬ 
1 — 80 років від дня народження Єфрема Олександровича Гасая 

(01.04 1938) — історика, краєзнавця, публіциста 
17 — 170 років від часу скасування панщини та кріпосного права 

в Галичині (17.04 1848) 
18 — 130 років від дня народження Івана Федоровича 

Хворостецького (18.04 1888—19.11 1958) — живописця 
25 — 75 років від дня народження Євгена Тадейовича Зозуляка 

(25.04 1943) — поета, журналіста 
ТРАВЕНЬ 
16 — 120 років від дня народження Семена Антоновича Жука 

(16.05 1898—26.06 1941) — кооператора, громадського діяча 

ЧЕРВЕНЬ  
6 — 80 років від дня народження Михайла Антоновича 

Безпалька (06.06 1938) — актора театру 
15 — 180 років від дня народження Йосипа (Осипа) Силь-

вестровича Вітошинського (15.06 1838—24.01 1901) — дири-
гента, громадсько-освітнього діяча, священика 

ЛИПЕНЬ  
17 — 130 років від дня народження Шмуеля Йосефа Агнона 

(17.07 1888—17.02 1970)  — єврейського письменника, лауреа-
та Нобелівської премії 

СЕРПЕНЬ 
7 — 60 років від дня народження Григорія Платоновича Шергея 

(07.08 1958) — режисера-постановника, мистецтвознавця, за-
служеного діяча мистецтв України 

31 — 125 років від дня народження Нестора Остаповича Нижан-
ківського (31.08 1893—12.04 1940) — композитора, музичного 
критика 

ВЕРЕСЕНЬ  
1 — 60 років від часу заснування Тернопільського обласного 

державного музичного училища ім. С. Крушельницької 
(01.09 1958) 
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 — 70 років від дня народження Богдана Васильовича 
Хаварівського (01.09 1948—26.07 2016) — архівіста, педагога, 
краєзнавця, громадсько-культурного діяча, літератора 

25 — 80 років від дня народження Ігоря Петровича Ґерети 
(25.09 1938—05.06 2002) — археолога, мистецтвознавця, гро-
мадсько-політичного діяча, культуролога, заслуженого діяча 
мистецтв України 

 — 60 років від дня народження Степана Володимировича 
Костюка (25.09 1958) — краєзнавця, редактора, літератора 

ЖОВТЕНЬ  
1 — 70 років від дня народження Нестора Степановича Мизака 

(01.10 1948) — історика-дослідника, краєзнавця, науковця 
3 — 100 років від дня народження Романа Петровича Смика 

(03.10 1918—25.12 2007) — лікаря, громадського діяча, 
мецената, хранителя спадщини Б. Лепкого 

4 — 150 років від дня народження Кирила Йосиповича 
Студинського (04.10 1868 — червень 1941) — літературознав-
ця, мовознавця, фольклориста, академіка АН УРСР 

7 — 80 років від дня народження Євгена Петровича 
Корницького (07.10 1938—23.10 2012) — диригента, хормейс-
тера, композитора, народного артиста України 

13 — 70 років від дня народження Євгена Григоровича Дороша 
(13.10 1948—20.06 2009) — краєзнавця 

ЛИСТОПАД 
1 — 100 років від часу утворення Західноукраїнської Народної 

Республіки (01.11 1918) 
2 — 140 років від дня народження Антона Івановича 

Манастирського (02.11 1878—15.05 1969) — живописця, гра-
фіка, народного художника УРСР 

7 — 80 років від дня народження Антона Євдокимовича Гриба 
(07.11 1938) — художника, літератора, заслуженого майстра 
народної творчості України 

8 — 75 років від дня народження Дмитра Григоровича Стецька 
(08.11 1943—06.01 2017) — художника 
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 — 60 років від дня народження Надії Петрівни Дирди 
(08.11 1958—23.04 2016) — культурно-освітньої діячки, крає-
знавця, лепкознавця 

13 — 100 років від часу створення Української галицької армії 
(13.11 1918) 

16 — 140 років від дня народження Михайла Івановича Паращука 
(16.11 1878—24.12 1963) — українського та болгарського 
скульптора, громадського діяча 

18 — 70 років від дня народження Люсі Степанівни Давидко 
(18.11 1948) — драматичної акторки, народної артистки 
України 

ГРУДЕНЬ  
12 — 70 років від дня народження Богдана Маркіяновича Савака 

(12.12 1948) — краєзнавця, літературознавця, громадського 
діяча 

29 — 75 років від дня народження Левка Миколайовича Крупи 
(29.12 1943—28.12 2000) — письменника, журналіста, громад-
сько-політичного діяча 
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Перелік імен та подій,  
що не увійшли до основного списку 

3 січня 1928 р. в с. Голгоча, нині Підгаєцького району, народився 
хореограф, танцівник, діяч культури Дмитро Васильович Парадюк. 

Нагороджений Почесною грамотою кардинала М. І. Любачів-
ського. 

Від 1948 р. — у Великій Британії (від 1951 р. — в Манчестері). 
Учасник танцювального ансамблю СУБ «Орлик», від 1955 р. — 
заступник його керівника, у 1971 р. — співкерівник і хореограф. 
1960 р. — засновник, до 1972 р. — керівник дитячого танцювального 
ансамблю «Сокіл» у м. Стокпорт. Створив близько 50 танців і 
танцювальних композицій, з ансамблем виступав у багатьох містах 
Великої Британії, країнах Європи, США, Канаді. 

1991 р. «Орлик» — лауреат численних міжнародних фестивалів — 
гастролював в Україні, зокрема 26 серпня виступав у ПК «Березіль» 
ім. Леся Курбаса (м. Тернопіль).  

Помер Д. Парадюк 1997 р. у м. Манчестер (Велика Британія). 
10 січня 1943 р. у с. Староміщина, нині Підволочиського району, 

народився скульптор Ярослав Миколайович Мотика.  
Закінчив Львівський державний інститут прикладного і 

декоративного мистецтва (1966, нині — національна академія 
мистецтв). Працює у галузі станкової, декоративної і монументальної 
скульптури, пластики малих форм, художньої кераміки. Від 1964 р. — 
учасник виставок у містах Львів, Київ, Москва. Персональні 
виставки — у м. Львів (1984) та ін.  

Серед творів: декоративні тарелі «Бандурист», «Троїсті музики»; 
станкові композиції «Юність», «Материнство», «Емігранти», «Поема 
на камені»; монументи «Мати-Батьківщина» (с. Староміщина), Бойової 
Слави (м. Львів; співавтор), Незалежності (м. Буськ); пам’ятник 
Є. Коновальцю (м. Жовква, обидва — Львівська область), скульптурна 
композиція на могилі І. Ґерети (смт Велика Березовиця Тернопіль-
ського району). 

Окрім монументальних робіт, створив портрети відомих українців: 
Романа Сельського, Івана Марчука, Володимира Патика, Романа 
Турина, Леопольда Левицького, Героя України Бориса Возницького 
та ін. 
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Член Національної спілки художників України (1966). Лауреат 
Державної премії УРСР ім. Т. Шевченка (1972).  

14 січня 1938 р. у с. Велеснів Монастириського району народився 
композитор, виконавець, хоровий диригент, педагог Василь 
Миколайович Ільків.  

Заслужений працівник культури України (2008). Дипломант 
обласних і всеукраїнських музичних конкурсів, лауреат фестивалів-
конкурсів козацької пісні «Байда» (2007, 2008). 

Автор музики на вірші В. Вихруща, Б. Демківа, Г. Ткачук та інших 
літераторів краю. 

22 січня — День Соборності України. Директорія Української 
Народної Республіки проголосила на Софіївській площі в Києві злуку 
всіх українських земель (західних і східних) в єдину Соборну 
Українську Державу. 

22 січня 1958 р. у с. Потік Козівського району народився вчений-
літературознавець, фольклорист Василь Михайлович Івашків. 

Середню школу закінчив у с. Куропатники Бережанського району. 
Здобувши у Львівському державному (нині — національний) 
університеті ім. І. Франка філологічну освіту, працював на початку 
1980-х рр. у Тернополі в педагогічному інституті (нині — націо-
нальний університет ім. В. Гнатюка), відтак — науковим співробіт-
ником інституту літератури ім. Т. Шевченка в Києві. Від 1990 р. — у 
Львові. 

Доктор філологічних наук, завідувач кафедри фольклористики 
Львівського національного університету ім. І. Франка. 

Автор понад 100 наукових праць, численних статей в українських 
та зарубіжних виданнях. 

24 січня 1928 р. в с. Голгоча, нині Підгаєцького району, народився 
учасник національно-визвольних змагань, співак (баритон) Ярослав 
Щур.  

Воював у Першій Українській дивізії Української національної 
армії. Від 1949 р. (за іншими даними — від 1952 р.) — у Канаді. Соліст 
в українських хорах Вінніпега, учитель музики у середніх школах. 
Виступав із Вінніпезьким симфонічним оркестром в українських і 
англомовних операх «Запорожець за Дунаєм», «Наталка Полтавка», 
«Цирульник», «Мадам Баттерфляй» та ін. Співав із хорами «Бурлака» і 
«Сурма». Організатор (1978) і керівник «Хору Ярослава» у Вінніпезі; 
гастролював у Німеччині, США, Канаді. Видав три платівки і касети. 
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5 лютого 1888 р. у с. Коцюбинці, нині Гусятинського району, 
народився письменник, перекладач, фольклорист, краєзнавець, педагог 
Мирослав Дмитрович Капій. 

Автор циклу поезій «На цім подалі смутку» (1906), соціально-
побутових нарисів та оповідань «З його думок» (1907), «Незабутнім 
тіням Тарасовим» (1914), науково-фантастичної повісті «В країні 
блакитних орхідей» (1932), повісті «Із-під срібного Сяну» (1937), 
«Фантастичних оповідань» (1939). 

Помер 24 березня 1949 р. в м. Косів, тепер Івано-Франківської 
області. 

20 лютого 1948 р. у с. Бичківці, нині Чортківського району, 
народився актор Адам Миколайович Цибульський. 

1968 р. закінчив Теребовлянське культурно-освітнє училище 
(нині — вище училище культури). Працював актором у Терно-
пільському обласному музично-драматичному (нині — академічний 
український драматичний) театрі ім. Т. Г. Шевченка, Київському 
музично-драматичному театрі ім. П. Саксаганського. Від 1976 р. — 
актор Львівського обласного музично-драматичного театру ім. Юрія 
Дрогобича (м. Дрогобич).  

Зіграв ролі Микити («Дай серцю волю, заведе в неволю» 
М. Кропивницького), Гетьмана («Запорозька січ» О. Коломійця), 
гетьмана Мазепи («Мазепа»), Сотника («Сотниківна»; обидві п’єси — 
Б. Мельничука за Б. Лепким), Корнія («Марія» У. Самчука), Броуді 
(«Замок Броуді» Б. Мельничука за А. Кроніним), Батька («Перерваний 
політ» Л. Костишин і Б. Мельничука) та ін. Знімався у кіно і 
телефільмах. 

Народний артист України (2011). 
29 лютого 1888 р. в м. Бережани народився юрист, громадсько-

освітній діяч, редактор, книгознавець Богдан Андрійович 
Чайковський. 

Загинув від тортур у львівській тюрмі (так званих «Бригідках») 31 
червня 1941 р. 2 липня похований на Личаківському цвинтарі. 

3 березня 1928 р. у с. Вербовець, нині Лановецького району, 
народилася педагог, громадська діячка Євгенія Іванівна Новосад. 

Закінчила Кременецьке педагогічне училище, Тернопільський 
педагогічний інститут (нині — національний педагогічний університет 
ім. В. Гнатюка), Рівненський педагогічний інститут (нині — універ-
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ситет). Працювала вчителем української мови та літератури у 
Вербовецькій школі. 

Співорганізатор товариства «Просвіта» в родинному селі (1990). 
Авторка книжки «Вербовець» (2005), краєзнавчих публікацій у 

пресі. 
3 березня 1928 р. у с. Хмелиська, нині Підволочиського району, 

народився бандурист, культурно-просвітницький діяч Михайло 
Миколайович Баран. 

Від 1945 р. брав уроки живопису в Р. Хробака та Р. Чистоганова. 
Згодом почав малювати портрети Т. Шевченка, М. Шашкевича, 
І. Франка, Б. Хмельницького. Робив вдалі копії з картин відомих 
митців, писав і власні етюди. 1960 р. реставрував церкву Покрови 
Пресвятої Богородиці у с. Підгайчики Золочівського району Львівської 
області. Відновив 90 ікон і 32 візерунки.  

Великою є і літературна спадщина М. Барана. Це поезії, пісні, 
прозові твори, есе. Він — автор книжки «Щедрінь», в якій зафіксовано 
його хист — поета, піснетворця та композитора. 

Від 1958 р. захопився бандурою. Гри на ній і теорії музики 
навчався у композитора-пісняра В. Листопада. У Львівському 
культурно-освітньому училищі здобув кваліфікацію керівника 
оркестру народних інструментів (1969). 1979 р. закінчив Дрогобицький 
державний педагогічний інститут (нині — університет) ім. І. Франка.  

Працював у Львові. Створив мистецькі колективи «Троянда», 
«Зірниця», дитячі «Тополинка», «Вишиванка», «Калина», чоловічий 
хор науковців «Жайвір», чоловічий квартет «Ясени». 

Заслужений працівник культури України (1988). 
У репертуарі М. Барана були народні думи, понад 200 пісень 

різних жанрів та 30 пісень на слова Т. Шевченка. Він намалював понад 
20 портретів Кобзаря, створив більш як 20 скульптурних портретів. 

Помер 15 січня 2004 р. у Львові. 
3 березня 1958 р. у с. Михайлівка Лановецького району народився 

актор, поет-гуморист, заслужений артист України Анатолій Васи-
льович Демчук. 

Закінчив Теребовлянське культурно-освітнє училище (нині — 
вище училище культури), Київське училище естрадного мистецтва 
(клас А. Сови). 

Працював в «Укрконцерті», Київській та Запорізькій (1982—1990) 
філармоніях, від 1996 р. — в агенції «Усмішка». 
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Лауреат премій ім. М. Андросова та ім. С. Олійника. Дипломант 
міжнародних фестивалів і всеукраїнських конкурсів сатири й гумору. 

28 березня 1938 р. у с. Чернихівці, нині Збаразького району, 
народився вчений-кібернетик, логік Ігор Володимирович Вітенько. 

Автор 18 наукових праць і посібників, зокрема «Схеми, алгоритми, 
многовиди» (1970), «Математична логіка» (1971), «Конструктивні 
операції» (1972). 

Загинув І. Вітенько 21 вересня 1974 р. за нез’ясованих обставин. 
Його знайшли мертвим у Винниківському лісі поблизу Львова. 

2 квітня 1928 р. у с. Шили, нині Збаразького району, народилася 
оперна співачка (лірико-колоратурне сопрано), педагог Володимира 
Павлівна Чайка. 

Закінчила Тернопільську українську гімназію, Львівський 
державний (нині — національний) університет ім. І. Франка, Львівську 
державну консерваторію ім. М. В. Лисенка (нині — національна 
музична академія; клас П. Кармалюка). 

Упродовж 1963—1985 рр. — солістка Львівського театру опери та 
балету. Виконала партії Оксани («Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-
Артемовського), Віолетти, Джильди («Травіата», «Ріголетто» 
Дж. Верді), Констанци («Викрадення із сералю» В.-А. Моцарта), 
Лейли («Шукачі перлин» Ж. Бізе) та ін. 

У репертуарі В. Чайки були українські народні пісні, твори 
вітчизняних і зарубіжних композиторів. 

Від 1981 р. викладала сольний спів у Львівській державній 
консерваторії ім. М. В. Лисенка. 

Заслужена артистка УРСР (1977). Нагороджена Почесною 
відзнакою Міністерства культури і туризму України. 

Померла В. Чайка 21 листопада 2015 р. у Львові. 
5 квітня 1943 р. у с. Передмірка, нині Лановецького району, 

народився робітник, громадський діяч Анатолій Автономович 
Кутрань. 

Депутат Верховної Ради УРСР трьох скликань (1971, 1975, 1980). 
За сприяння А. Кутраня переобладнано окремі цехи Лановецького 

цукрового заводу, збудовано в Лановецькому районі низку 
промислових та соціально-культурних об’єктів. 

1974 р. нагороджений орденом «Знак пошани». 
26 квітня — День Чорнобильської трагедії. 
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28 квітня 1958 р. у с. Кошляки Підволочиського району 
народилася художниця-вітражист, живописець Ольга Василівна 
Чорна. 

Від 1960 р. проживала у м. Збараж. Навчалась у Тернопільському 
музичному училищі ім. С. Крушельницької, закінчила у Львові 
училище декоративно-прикладного мистецтва ім. І. Труша (1981, 
нині — коледж декоративного і ужиткового мистецтва) та інститут 
прикладного і декоративного мистецтва (1989, нині — національна 
академія мистецтв). Працювала у цьому місті художником на 
ювелірній фабриці, займалася промисловою графікою в науково-
дослідному інституті. Від 1989 р. — художник-монументаліст у 
Тернопільському відділі Художнього фонду Національної спілки 
художників України. 

Займається паяним класичним вітражем із холодним розписом 
вітражними фарбами. Учасниця обласних, зональних, всеукраїнських 
виставок виробів із гутного скла. Серед основних робіт — вітражі 
«Історичний мотив» (Збаразький замок), «Христос-Спаситель» (церква 
у с. Білоскірка Тернопільського району), «Павич» (м. Тернопіль), 
вітражі-портрети Андрея Шептицького, Йосифа Сліпого (церква 
Архістратига Михаїла у м. Тернопіль). 

9 травня 1943 р. німецько-нацистські війська спалили с. Стіжок 
Шумського району і вбили 53 мешканців. 

15 травня 1938 р. у с. Печірна, нині Лановецького району, 
народився науковець, археолог, кандидат історичних наук Василь 
Климентович Воляник. 

Закінчив історичний факультет Львівського державного (нині — 
національний) університету ім. І. Франка. У 1966—1967 рр. — 
науковий співробітник, 1967—1970 рр. — директор Кременецького 
краєзнавчого музею. Упродовж 1973—1979 рр. — молодший науковий 
співробітник відділу археології ранніх слов’ян Інституту археології 
АН України, 1979—1981 рр. — співробітник-консультант науково-
організаційного відділу Президії АН України. Протягом 1981—
1983 рр. — старший науковий співробітник сектору наукової 
інформації, від 1996 р. — головний бібліограф Національної 
парламентської бібліотеки України (м. Київ, нині — Національна 
бібліотека України ім. Ярослава Мудрого). 

Учасник 9 археологічних експедицій, зокрема у с. Бережанка 
Лановецького району (1972). 
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Опублікував понад 40 наукових статей із ранньої історії східних 
слов’ян. 

17 травня 1938 р. у с. Білозірка, нині Лановецького району, 
народився інженер, педагог, науковець, кандидат технічних наук 
Ростислав Михайлович Білосевич. 

Закінчив у Львові технікум легкої промисловості та державний 
(нині — національний) університет ім. І. Франка. Від 1965 р. працював 
у Львівському політехнічному інституті (нині — Національний 
університет «Львівська політехніка»).  

Автор наукових праць, методичних рекомендацій та ін. 
19 травня — Всеукраїнський день працівників культури та 

майстрів народного мистецтва і День української писемності та 
мови. 

28 травня 1908 р. на хуторі Сміх (нині не існує) поблизу 
м. Почаїв, нині Кременецького району, народився живописець і графік 
Олекса Якович Шатківський.  

Протягом 1931—1939 рр. навчався в Академії красних мистецтв у 
м. Варшава (Польща) у художників В. Скочиляса та Л. Вичул-
ковського. Від 1948 р. викладав у Львівському інституті прикладного 
та декоративного мистецтва (нині — національна академія мистецтв), 
від 1950 р. — у Львівському поліграфічному інституті ім. І. Федорова 
(нині — Українська академія друкарства). 

Автор картин «Кременецькі мотиви» (1935), «Пасіка» (1951), 
«Шевченко в Почаївській лаврі» (1964) та ін. 

Помер О. Шатківський 28 червня 1979 р. у Львові. 
29 травня 1948 р. в м. Бережани народився поет, педагог 

Геннадій Аркадійович Мороз.  
Член Національної спілки письменників України (1984). Почесний 

громадянин м. Бережани (1998). Лауреат літературної премії 
ім. В. Сосюри (1997). 

Проживає в м. Маріуполь. 
7 червня 1888 р. в м. Тернопіль народилася краєзнавець, педагог, 

літератор Стефанія Стефанівна Садовська. 
Авторка «Щоденника-хроніки» (1914—1939), історії Тернополя 

(збереглися фрагменти), статей із краєзнавства. 
Померла 20 січня 1968 р. в с. Краснопуща Бережанського району. 
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10 червня 1938 р. в с. Стриганці, нині Бережанського району, 
народилася бібліотекар, поетеса Софія Степанівна Сорока. 
Заслужений працівник культури України (2007). 

12 червня 1878 р. у с. Нижчі Луб’янки, нині Збаразького району, 
народився письменник, публіцист, педагог, журналіст Артим Хомик. 

Помер 10 березня 1921 р. в м. Відень (Австрія). 
19 червня 1968 р. в м. Івано-Франківськ народився громадсько-

культурний діяч Любомир Євгенович Півсеток. Його родовід по 
батьковій лінії походить із с. Денисів Козівського району. Від 1978 р. 
проживає в смт Козова.  

Ініціатор відкриття меморіальних таблиць В’ячеславові Чорноволу 
та Володимиру Ґереті в Козовій. За сприяння Л. Півсетка виготовлено 
десятки нагрудних значків, клубних поштових конвертів, листівок та 
марок до ювілеїв видатних земляків і пам’ятних подій.  

Нагороджений медалями, приуроченими до 100-річчя від 
народження Р. Шухевича, С. Бандери.  

22 червня — День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни 
в Україні. 

27 червня 1898 р. у с. Товсте, нині Гусятинського району, 
народився літератор, вояк легіону УСС, учасник національно-
визвольних змагань і Другої світової війни Володимир Миколайович 
Швак. 

Помер 29 вересня 1972 р. в с. Кут Гусятинського району. 
28 червня — День Конституції України. 
1 липня 1843 р. у с. Ромашівка, нині Чортківського району, 

народився священик, популяризатор бджільництва, громадський діяч 
Микола Михалевич. 

З ініціативи отця М. Михалевича у Тернополі створено крайове 
Товариство українських пасічників. Заснував первинний осередок 
товариства «Просвіта» у с. Чернелів-Руський (нині — Тернопільського 
району) і був його головою. 

Автор численних статей у журналі «Українське бджільництво», 
«Український пасічник», «Господарський часопис». 1877 р. у Львові 
вийшла книжка «Пасіка», яку перевидавали п’ять разів. 

Помер М. Михалевич 27 листопада 1922 р. в с. Буцнів, нині 
Тернопільського району. Похований у с. Чернелів-Руський. 

1 липня 1948 р. у с. Юлинці (нині належить до с. Грибова 
Лановецького району) народився поет, прозаїк, публіцист, дослідник 
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історії України періоду Голодомору, лікар Петро Лаврентійович 
Ящук. 

Закінчив Чернівецький медичний інститут (1973, нині — 
Буковинський медичний університет). 

Автор книжок «Лірник» (1996), «Костьол», «З портрета темряви», 
«До істини» (усі — 1997), «Хода», «Час прозірника» (2000), «Захід 
сонця вручну» (2014). Зібрав унікальні матеріали про винищення 
українського народу голодоморами та в концтаборах і тюрмах, видав 
їх у двох томах під назвою «Портрет темряви» (1990). 

Член Національної спілки письменників України (2004). Лауреат 
премії ім. І. Огієнка (2005) та польсько-української літературної 
премії. 

6 липня 1938 р. у с. Нападівка, нині Лановецького району, 
народився педагог, вчений-історик, кандидат історичних наук, доцент, 
громадський діяч Петро Анастасійович Михальчук. 

Закінчив Чортківське педагогічне училище (1957), історичний 
факультет Чернівецького державного (нині — національний 
ім. Ю. Федьковича) університету (1966). 

Упродовж 1958—1961 р. вчителював у селах Іванківці та 
Коржківці Лановецького району, згодом — на громадській роботі. Від 
1988 р. працює у Тернопільському державному педагогічному 
інституті (нині — національний університет ім. В. Гнатюка); від 
1994 р. — доцент кафедри історії України. 

Автор понад 80 наукових праць з історії, політології та методики 
викладання суспільних дисциплін, підручників і посібників, зокрема 
«Історія України» (2002, 2003), «Хронологічний і термінологічний 
довідник з історії України» (2004). 

11 липня 1943 р. у с. Мартишківці, нині Лановецького району, 
народився польський письменник Мечислав Махніцький. 

Закінчив університет у м. Варшава (Польща). Дебютував на 
сторінках «Tygodnika kulturalnego». 

Автор збірок поезій «Чорний парашут» (1971), «Підземний захід 
сонця» (1980), збірника оповідань «Чиста мораль» (1982). 

16 липня 1990 р. Верховна Рада Української РСР ухвалила 
Декларацію про державний суверенітет України. 

18 липня 1958 р. у с. Качанівка Підволочиського району 
народився художник, дизайнер Юрій Степанович Цуприк. 
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Закінчив у Львові училище прикладного та декоративного 
мистецтва ім. І. Труша (1977, нині — коледж декоративного та 
ужиткового мистецтва) та інститут декоративно-прикладного 
мистецтва (1985, нині — національна академія мистецтв). Протягом 
1985—1989 рр. працював у Тернопільському філіалі об’єднання 
«Львівторгреклама», від 1989 р. — в Тернопільському художньо-
виробничому комбінаті. 

Займається станковою, прикладною графікою, художнім офор-
мленням інтер’єрів. 

Учасник обласних, зональних, всеукраїнських, міжнародних виста-
вок. Твори зберігаються у музеях Тернополя, Львова, Кракова 
(Польща) та інших міст. 

Член Національної спілки художників України (1993).  
Голова правління Тернопільського обласного осередку 

Львівського регіонального відділення Спілки дизайнерів України. 
2016 р. Ю. Цуприку присвоєно звання «Заслужений працівник 

культури України». 
25 липня 1958 р. у с. Молотків Лановецького району народився 

журналіст, публіцист, редактор, продюсер, член Національної спілки 
журналістів України (1983) Ярослав Іванович Мельничук. 

Закінчив Львівський державний (нині — національний) 
університет ім. І. Франка (1982). 

Автор сотень публікацій у пресі, збірниках. Співавтор (із 
Б. Мельничуком) драми «Мазепа» (моновистава народного артиста 
України В. Смотрителя у м. Хмельницький, 2009), автор інших п’єс, 
редагував кілька газет у м. Хмельницький. Організатор концертів 
естрадних виконавців і театральних вистав; співпрацює з акторами 
Б. Бенюком, Н. Сумською, А. Хостікоєвим та ін. 

28 липня 988 р. князь Володимир Великий запровадив 
християнство як державну релігію Київської Русі. 

1 серпня 1948 р. в с. Жизномир Бучацького району народився 
мистецтвознавець, педагог Михайло Євстахійович Станкевич.  

Закінчив Косівське училище прикладного мистецтва (1968, нині — 
державний інститут прикладного і декоративного мистецтва) та 
факультет історії і теорії мистецтва Київського державного 
художнього інституту (1978, нині — Національна академія 
образотворчого мистецтва і архітектури). 
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Був редактором річника «Мистецтво». Автор близько 
150 наукових і науково-популярних праць, зокрема монографії «Укра-
їнські витинанки», посібників «Декоративно-прикладне мистецтво», 
«Українське художнє дерево» та ін. 

Член Національної спілки художників України (1988). Доктор 
мистецтвознавства (1995), професор (2000). Член-кореспондент 
Національної академії мистецтв України (2002). Лауреат обласної 
премії ім. С. Гординського (2005, м. Львів), Всеукраїнської 
літературно-мистецької премії ім. Братів Богдана та Левка Лепких 
(2011). 

Помер М. Станкевич 16 березня 2017 р. 
5 серпня 1948 р. у с. Нападівка Лановецького району народився 

журналіст, літератор, член Національної спілки журналістів України 
Михайло Опанасович Куза. 

Закінчив Львівський поліграфічний технікум (нині — 
поліграфічний технікум Української академії друкарства), Вищу 
партійну школу в м. Одеса (1978). 

Автор збірки поезій «Гранітний дзвін» (у рукописі), публікацій у 
республіканських виданнях. 

Помер 25 лютого 1998 р. в м. Кременець. 
10 серпня 1928 р. у м. Чортків народився польський письменник, 

сценарист, журналіст Єжи Яніцький. 
У дитячі роки проживав у Львові. Закінчив Львівську гімназію, 

Вроцлавський університет. Від 1949 р. мешкав у Варшаві (Польща). 
Працював у редакції часопису «Nowa kultura», на радіо. 

Єжи Яніцький — співавтор радіоповістей «Матисяков», «В 
Озерянах». Автор книжок драм «Частина його пам’яті», «Враховуючи 
ваші гріхи», «Кланяйтесь деревам», «Татко», спогадів «Біографія у 
валізці», «Гасло», «Вирок смерті для коня Фараона», «Нелюдський 
доктор» та ін. Також написав художньо-документальну книжку про 
Львів, сценарії до 18 художніх фільмів. 

Помер 15 квітня 2007 р. у м. Варшава. 
12 серпня 1948 р. у с. Суворовське Тульчинського району Він-

ницької області народився журналіст, літератор Василь Григорович 
Гриб. 

Закінчив Львівський державний (нині — національний) 
університет ім. І. Франка. Від 1975 р. працював у Збаражі: в редакції 
районної газети, згодом — директором друкарні. 
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Член Національної спілки журналістів України. 
Автор прозових збірок «Звістка» (1993), «Звабний плід 

мандрагори» (1996), п’єси «Трин-трава». Упорядник і головний 
редактор збірника «Літературна Збаражчина» (1996). 

Помер В. Гриб 26 січня 2000 р. Похований у м. Збараж. 
19 серпня 1928 р. у с. Синякове (нині належить до м. Чортків) 

народився актор Борис Михайлович Мірус. 
Закінчив театральну студію при Львівському драматичному 

(нині — Національний академічний) театрі ім. М. Заньковецької. 
1949 р. звинувачений у націоналізмі і засуджений на 10 років 

виправно-трудових таборів. Після звільнення повернувся у Львівський 
драматичний театр ім. М. Заньковецької. Зіграв понад 150 ролей, серед 
яких: Пузир («Хазяїн» І. Карпенка-Карого), Остап («Тарас Бульба» за 
М. Гоголем), Овлур («Сон князя Святослава» І. Франка), Сорін 
(«Чайка» А. Чехова) та ін. 

Знявся в кіно, зокрема виконав ролі Кардаша («Чудова посада на 
землі»), отамана Волоха («Сім’я Коцюбинських»), Бояришнікова 
(«Десятий крок») та ін. 

2000 р. в тернопільському видавництві «Економічна думка» 
вийшла книжка «Борис Мірус: Спогади артиста. Друзі про нього» 
(укладач — Б. Мельничук). 

23 серпня — День Державного Прапора України. 
24 серпня — День Незалежності України. 
24 серпня 1943 р. у м. Хоростків, нині Гусятинського району, 

народився письменник, редактор, громадський діяч Роман 
Миколайович Качурівський. 

Член Національної спілки письменників України (1974). Лауреат 
літературної премії ім. М. Шашкевича (2001). 

Помер 28 серпня 2009 р. у с. Новий Витків Радехівського району 
Львівської області. 

28 серпня 1958 р. у с. Теляче (нині — с. Мирне Підгаєцького 
району) народився скульптор, різьбяр, керамік, педагог Богдан 
Васильович Карий.  

Навчався на відділенні декоративно-прикладного мистецтва 
Народного університету мистецтв у м. Москва (1987—1990, нині — 
РФ). 

1994 р. організував школу народних ремесел у м. Підгайці. 



 21 

У творчому доробку Б. Карого — пам’ятники Т. Шевченку, 
Володимирові Великому, «Хресна дорога» і барельєф на меморіальній 
таблиці І. Франкові, горельєф святих Петра і Павла для церкви в 
с. Білокриниця Підгаєцького району, близько 100 різноманітних 
дерев’яних фігурок. 

Учасник всеукраїнських виставок народної творчості в м. Київ. 
1993 р. відбулася персональна виставка у м. Підгайці. 

13 вересня 1873 р. у с. Городниця, нині Гусятинського району, 
народився письменник, літературознавець, педагог, публіцист, 
видавець Денис Якович Лукіянович.  

Учителював у школах Галичини та Буковини, викладав у 
Львівському університеті, працював у редакціях журналів «Народ», 
«Літературно-науковий вісник», «Дзвінок», газети «Нова Буковина». 

Автор збірок оповідань «Ескізи і оповідання», «Новели», повістей 
«Від кривди», «За Кадильну», «Я — з більшістю», літературно-
критичних праць про творчість Т. Шевченка, І. Франка, 
О. Кобилянської, Н. Кобринської. 

Помер 28 січня 1965 р. у Львові. 
17 вересня 1958 р. народився краєзнавець Олег Євгенович 

Мандрик.  
Працював екскурсоводом Національного заповідника «Замки 

Тернопілля».  
Член Національної спілки краєзнавців України. 
Автор низки публікацій у пресі, зокрема часописах «Вісник історії 

краю», «Рушник», виданні «Наукові записки» Національного 
заповідника «Замки Тернопілля» (2010). Співавтор книжки «Збараж: 
погляд крізь віки». 

Помер О. Мандрик 21 січня 2014 р. 
26 вересня 1918 р. у с. Вільховець, нині Бережанського району, 

народився журналіст, видавець, редактор Петро Осипович Пігічин. 
Автор п’єси «Гамалія» за поемою Т. Шевченка, гуморесок, статей. 
Помер 9 вересня 1995 р. в м. Сішелт (пров. Британська Колумбія), 

Канада. 
30 вересня — Всеукраїнський день бібліотек. 
14 жовтня — День створення Української повстанської армії 

(УПА). 
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14 жовтня 1928 р. у с. Печірна, нині Лановецького району, 
народився педагог, публіцист, краєзнавець, громадський діяч Роман 
Кузьмович Критюк. 

Закінчив Кременецьке педагогічне училище (1951, нині — обласна 
гуманітарно-педагогічна академія ім. Т. Шевченка), Чернівецький 
державний (нині — національний ім. Ю. Федьковича) університет 
(1961). 

Працював позаштатним кореспондентом газети «Голос народу» 
(1992). 

Автор книжки «Любов сильніша смерті» (2008), літера-
турознавчих, краєзнавчих, суспільно-політичних публікацій, повістей, 
надрукованих у літературному альманасі Чортківщини «Сонячне 
гроно». 

Помер 28 березня 2017 р. у Києві. Похований у родинному селі. 
24 жовтня 1943 р. у с. Молотків, нині Лановецького району, 

народився дипломат, господарник, громадський діяч Василь Іванович 
Остапчук. 

24 жовтня 1943 р. у с. Шельпаки, нині Підволочиського району, 
народився художник Андрій Володимирович Гульовський. 

Закінчив Львівський інститут прикладного та декоративного 
мистецтва (1972; викладачі — В. Манастирський, В. Островський).  

Працює в галузі станкового, монументального, сакрального 
живопису. Автор портретів, пейзажів, монументальних композицій, 
ікон, натюрмортів. 

Від 1972 р. — учасник обласних, всеукраїнських і зарубіжних 
мистецьких виставок. Персональна виставка відбулася в Тернополі 
2002 р. 

Роботи зберігаються у музеях Тернополя і краю, приватних 
колекціях в Україні, Австралії, Канаді, Польщі. 

Твори: «Портрет лікаря» (1984), «Портрет архітектора І. Осадчука» 
(1992), «Гладіолуси» (1994), «Пробудження» (1998) та ін. 

Член Національної спілки художників України (2005).  
25 жовтня 1848 р. у м. Чортків народився австрійський і 

німецький письменник, перекладач, літературознавець, журналіст 
Карл-Еміль Францоз. 

Автор книжок дорожніх нотаток, оповідань і замальовок «З напів-
Азії», «Від Дону до Дунаю», літературних розвідок «Народна пісня 
малоросів», «Українські газети», «Українці та їх співець», «Література 



 23 

Українців», «Українські поети», оповідань «Букет у селі Воловець», 
«Староста села Біала», романів «Боротьба за правду», «Мошко з 
Парми», «Шукачі правди» та ін. 

Помер 26 (за іншими даними — 28) січня 1904 р. в м. Берлін 
(Німеччина). 

2017 р. у Чорткові відкрито пам’ятник К.-Е. Францозу. 
27 жовтня 1948 р. у с. Богданівка Підволочиського району 

народився співак, педагог Михайло Олександрович Жилюк. 
Закінчив Мінську (1971; клас М. Зюванова) та Московську (1974; 

клас Г. Тіца) консерваторії. Від 1976 р. — соліст Білоруського театру 
опери та балету (м. Мінськ). Водночас від 1984 р. — викладач 
Білоруської академії музики. 

Володіє красивим голосом великого діапазону з м’якими 
обертонами. У концертному репертуарі — твори М. Лисенка, 
К. Данькевича, А. Кос-Анатольського, М. Глінки, О. Даргомижського, 
П. Чайковського, С. Рахманінова, Дж. Верді, українські народні пісні. 
1992 р. концертував у Львові (разом з бандуристом Михайлом 
Бараном), 1993 р. — у Києві. 

Заслужений артист України, Білорусі (1991). Лауреат X 
Всесоюзного конкурсу вокалістів ім. М. Глінки (Мінськ, 1981; 
ІV премія), Міжнародних конкурсів вокалістів ім. С. Крушельницької 
(Львів, 1992; ІІ премія) і «Пхеньянська весна» (1999; золотий кубок і 
І місце), Міжнародного фестивалю моновистав (м. Волгоград, РФ, 
2008; ґран-прі та «Золота Ніка» за монооперу «Одинокий птах» 
О. Зальотного).  

28 жовтня — День визволення України від німецько-
нацистських загарбників. 

30 жовтня 1928 р. у с. Лапшин, нині Бережанського району, 
народився діяч культури, літератор Іван Степанович Кузів.  

Працював у бібліотеці Торонтського університету. Автор низки 
статей на літературні теми. Член НТШ. 

3 листопада 1958 р. у смт Підволочиськ народився актор Ігор 
Павлович Сачко. 

Закінчив Київський інститут театрального мистецтва (1980, 
нині — національний університет театру, кіно і телебачення). Від 
1980 р. — актор Тернопільського музично-драматичного (нині — 
академічний обласний український драматичний) театру 
ім. Т. Г. Шевченка. 
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Серед ролей: Писар («Тарас Бульба» за М. Гоголем), Степан 
(«Жидівка-вихристка» І. Тогобочного), Гупаленко («Суєта» 
І. Карпенка-Карого), Цезар Рупор («Ромул Великий» Ф. Дюрренматта), 
Онисим («Коханий нелюб» Я. Стельмаха), Художник («Блез» 
К. Маньє), Макухович («Євангеліє від Івана» А. Крима), Едик («Танго» 
С. Мрожека), Король («Легенда про Тіля Уленшпігеля» Г. Горіна), 
Голова суду («Патетична соната» М. Куліша). На малій сцені театру 
поставив виставу «Серце Луїджі» І. Буковчана. 

Заслужений артист України (1999). Голова обласної організації 
Національної спілки театральних діячів України (від 1996). 

4 листопада 1918 р. у с. Печірна, нині Лановецького району, 
народився публіцист, економіст, громадсько-політичний діяч Юрій 
Михайлович Пундик (псевдоніми — Юрій Миколин, Юрій 
Селецький). 

Закінчив Кременецьку православну духовну семінарію (1938). 
Навчався у Львівському університеті (1939—1940), Українському 
вільному університеті (1948—1949, Німеччина). Здобув ступінь 
магістра економіки в Міннесотському університеті (1955, США). 
Протягом 1941—1944 рр. — повітовий, обласний провідник ОУН, 
очолював ідеологічну ділянку на Кременеччині, згодом — усієї Волині 
з осідком у м. Рівне. 

1944 р. емігрував до Австрії (м. Зальцбург). Від 1949 р. — в США 
(м. Міннеаполіс). 

Автор книжок «Український націоналізм» (1966), «У полум’ї 
дружнього слова» (1983), статей. 

Дійсний член Асоціації економістів Америки. 
Помер 28 жовтня 1973 р. у м. Міннеаполіс. Похований у м. Баунд-

Брук (США). 
1988 р. на будівлі Кременецького краєзнавчого музею встановлено 

меморіальну таблицю Ю. Пундику (художник — В. Крутевич). 
5 листопада 1938 р. в с. Іване-Золоте, нині Заліщицького району, 

народилася художниця декоративно-ужиткового мистецтва, 
правозахисниця Стефанія Михайлівна Шабатура. 

Закінчила Львівське художнє училище (нині — коледж 
декоративного і ужиткового мистецтва ім. І. Труша), відтак — відділ 
художнього текстилю Львівського інституту прикладного та 
декоративного мистецтва (нині — національна академія мистецтв). 
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Разом з Іриною Калинець була зачинателем «дисидентського 
руху» у Львові. 1972 р. художницю звинуватили в «антирадянському 
буржуазному націоналізмі». 

1979 р., після заслання, С. Шабатура повернулась до Львова. Від 
кінця 1980-х рр. — активістка обласних організацій товариства 
«Меморіал», Народного руху України. Від 1991 р. — голова віднов-
леного Марійського товариства «Милосердя». 

Нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня (1999) та орденом 
«За мужність» І ступеня (2006). 

Померла С. Шабатура 17 грудня 2014 р. Похована у Львові. 
18 листопада 1918 р. в м. Бережани народилася письменниця, 

актриса, радіожурналістка Ірина-Ольга Антонівна Лаврівська. 
Член Асоціації українських акторів Америки. 
Авторка збірки оповідань для молоді «Перший козак в Америці», 

яка здобула престижну нагороду П’ятого літературного конкурсу 
Українського літературного фонду ім. І. Франка (Чикаго, 1970). Збірка 
перевидана у Львові 1995 р. 

Померла І.-О. Лаврівська 22 грудня 2002 р. у США. 
20 листопада 1948 р. у м. Кременець народився художник, 

майстер сакрального мистецтва Михайло Семенович Терновий. 
Працював і навчався в Тернопільському обласному художньому 

фонді. 
Від 1972 р. жив у Кременці. Творив у галузях станкового і 

монументального живопису та іконопису; техніки: олія, акварель, 
темпера, графіка. Малював пейзажі рідного міста та його околиць, 
портрети, натюрморти, жанрові картини. Розписав храми на 
Кременеччині, Волині, Донеччині, Запоріжжі, Львівщині, Рівненщині, 
Хмельниччині. 

Учасник всеукраїнських та міжнародних художніх виставок. 
Персональна виставка відбулась у Кременці 2003 р. Роботи 
зберігаються у Польській національній художній галереї (м. Краків), 
музеях і приватних колекціях в Україні, Білорусії, Великобританії, 
Казахстані, Канаді та інших країнах. 

Помер М. Терновий 16 січня 2005 р. у м. Кременець. 
23 листопада — День пам’яті жертв голодоморів. 
24 листопада 1918 р. у м. Бучач народився художник Володимир 

Михайлович Воронюк.  
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Малярству навчався у Львові в художньому училищі в 
А. Манастирського, мистецькій академічній школі, на вищих 
образотворчих студіях (малюнка і живопису), згодом — в Братиславі 
(Словаччина), Інсбруку та Відні (Австрія). 

Від 1949 р. жив у м. Торонто (Канада). 
Автор проекту «Академії МЕЗО — МУЗ — Канадська Україна у 

просторі богів мистецтва». Написав понад 300 картин. Основна 
тематика — молитовні медитації, Шевченкові образи, біль Чорнобиля, 
ландшафтні мотиви. 

2000 р. повернувся в Україну, мешкав у м. Івано-Франківськ. 
Помер В. Воронюк 31 липня 2008 р. Похований на міському 

цвинтарі в Бучачі. 
7 грудня 1888 р. у с. Поручин, нині Бережанського району, 

народився публіцист, редактор, поет, прозаїк, видавець, художник, 
композитор, громадсько-просвітницький діяч, автор багатьох 
стрілецьких пісень Левко Сильвестрович Лепкий. 

Помер 28 жовтня 1971 р. в м. Трентон. Поховай у м. Баунд-Брук 
(шт. Нью-Джерсі), США. 

16 грудня 1918 р. у с. Кинахівці, нині Збаразького району, 
народилася майстриня народних ремесел Уляна Петрівна Дробоцька.  

Працювала у колгоспі в родинному селі. Серед виробів: взуття, 
декоративні речі, кашкети, сумочки, килимки, кошики. 

Учасниця виставок. Роботи зберігаються у музеї Національного 
заповідника «Замки Тернопілля» (м. Збараж), за кордоном.  

Померла 20 квітня 2002 р. Похована в Кинахівцях. 1758 р. у 
м. Трієст, нині Італія, народився польський та український художник 
(за походженням — німець) Юзеф-Францішек-Ян Пігман.  

Художню освіту здобув у Віденській академії мистецтв. 
1806 р. переїхав до Кременця. Був професором малювання у Вищій 

Волинській гімназії (від 1819 р. — Кременецький ліцей). Створив 
школу кременецьких художників. 

Автор картин у академічному стилі: «Адам і Єва в раю», «Спляча 
німфа і сатир», «Ахіллес із Фетідою», близько 500 портретів, зокрема 
Евзебіуша та Саломеї Словацьких — батьків Ю. Словацького, 
Т. Чацького, польського короля Станіслава-Августа, автопортрета. 

Помер 1 вересня 1834 р. у Кременці. 
1888 р. народився іконописець, пейзажист, портретист Федір 

Семенюк.  
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Працював в іконописній майстерні Почаївського монастиря. 
Помер 1950 р. у Почаєві. 
1898 р. у м. Збараж народилася піаністка, діячка культури Ірина 

Заячківська-Гаврилюк.  
Закінчила музичну школу в Тернополі (1911; клас фортепіано), 

вчительську гімназію (1912). Студіювала гру на скрипці й теорію співу 
у філії Львівської консерваторії. Акомпанувала в тернопільському хорі 
«Боян», організувала смичковий оркестр у Збаражі. 

Під час Другої світової війни емігрувала до Польщі, згодом — 
Німеччини, відтак — до США. Виступала на концертах, навчала гри на 
фортепіано. Заснувала музичні студії при Спілці українських митців у 
Америці. Виступала з хором ім. Т. Шевченка, була концертмейстером 
опери «Запорожець за Дунаєм» у постановці театральної групи ім. Лесі 
Українки у Вотерліті. У США також жила і працювала в Детройті, 
Клівленді.  

Рік смерті невідомий.1918 р. у с. Борсуки, нині Лановецького 
району, народився діяч національно-визвольного руху Тимофій 
Андрійович Басюк (псевдонім — Володимир Яворенко). 

Загинув за нез’ясованих обставин у лютому 1944 р. у с. Синівці 
Лановецького району. 

У м. Ланівці на честь Т. Басюка встановлено пам’ятну таблицю. 
470 років від часу, коли король Зигмунт Август ІІ підписав 

документ про надання Тернополю Магдебурзького права. 
430 років від часу виходу книжки Василя Суразького (справжнє 

прізвище — Малюшицький) «Книжиці о єдиній православній 
істинній вірі», що більше відома як «Про істинну православну віру». 

420 років від часу виходу полемічної книжки Василя Суразького 
«Правило Істинного живота християнського». 

400 років від часу виходу в Почаєві книжки Кирила Транквіліона 
Ставровецького «Зерцало Богословії». 

380 років від часу видання «Граматики или письменницы 
языка словенскаго тщателем вкратце издана в Кремянци 
року 1638» — навчального посібника з церковнослов’янської мови для 
учнів братської школи. 

185 років від часу заснування у Львівській семінарії гуртка 
західноукраїнської демократичної молоді «Руська трійця» 
(засновники — М. Шашкевич, Я. Головацький, І. Вагилевич, життя та 
діяльність яких пов’язані з Тернопільщиною). Його метою було 
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відродження української літератури в Галичині. 1837 р. «Руська 
трійця» видала в Будапешті (Угорщина) альманах «Русалка 
Дністровая», що започаткувало становлення нової української 
літератури в Галичині. Вперше в Україні цей збірник перевидано у 
Тернополі 1910 р. 

100 років від часу створення у Тернополі Українського театру. 
Його співорганізаторами були уродженці Тернопільщини Микола 
Бенцаль і Теофіл Демчук. У репертуарі театру переважала українська 
класика. 

75 років від часу Молотківської трагедії. 29 квітня 1943 р. 
німецько-нацистські окупанти спалили с. Молотків на Лановеччині та 
знищили 617 його жителів, зокрема 92 дітей і священика 
Я. Юхновського. 

На місці трагедії 1985 р. споруджено меморіальний комплекс 
жертвам нацизму та односельцям, полеглим у німецько-радянській 
війні, відкрито музей «Молотківська трагедія». Також у пам’ять про 
загиблих посаджено 617 беріз обабіч дороги до села. 

50 років (1968) від часу виходу мільйонним тиражем на платівці 
Всесоюзної фірми «Мелодія» пісні тернополян Бориса Демківа і 
Владислава Толмачова «Квіти ромена». 
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7 СІЧНЯ 
75 років від дня народження  

Мирослава Петровича Коцюлима 
(07.01 1943—23.11 2005) — актора, народного артиста України 

Народився 7 січня 1943 року в с. Стара Ягільниця, нині Чортківського 
району. Закінчив середню школу в с. Білобожниця цього ж району, 
театральну студію при Львівському українському драматичному театрі 
ім. М. Заньковецької (нині — Національний академічний театр; клас 
О. Ріпка).  

1963 року розпочав акторську діяльність у Тернопільському 
українському музично-драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка (нині — 
академічний театр). Від 1969 до 1997 року — режисер і актор 
самодіяльного народного театру в с. Озерна Зборівського району. На його 
сцені М. Коцюлим поставив 34 вистави. 

Серед ролей актора: Стецько («Сватання на Гончарівці» Г. Квітки-
Основ’яненка), Гордій («Доки сонце зійде, роса очі виїсть» 
М. Кропивницького), Омелько («Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого), 
Карагач («Таке довге, довге літо» М. Зарудного), Ксьондз («Тарас Бульба» 
за М. Гоголем), професор Радев («Ця маленька земля» Г. Джагарова), 
Велутто («Моя професія — синьйор з вищого світу» Дж. Скарначчі та 
Р. Тарабузі), Пузир («Хазяїн» І. Карпенка-Карого). 

За роль Пузиря в «Хазяїні» І. Карпенка-Карого М. Коцюлим отримав 
премію ім. А. Бучми (1997), за роль у п’єсі «Рядові» О. Дударєва — 
ІІ Республіканську премію (1985). Здобув І премію на фестивалі 
«Тернопільські театральні вечори» за роль Ромула Великого в 
однойменній виставі за п’єсою Ф. Дюрренматта (1999), І премію в 
номінації «За честь, достоїнство і вірність професії» на фестивалі 
«Прем’єри сезону» (2004, м. Івано-Франківськ).  

Народний артист України (1999). 
Помер М. Коцюлим 23 листопада 2005 року. Похований у Тернополі. 
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зустрічі» при нар. музеї історії с. Ягільниця, присвячене пам’яті нар. 
артиста України М. Коцюлима] / А. Блаженко // Вільне життя плюс. — 
2016. — 30 листоп. — С. 5 : фот. — (Славетні земляки). 
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Палій, П. Любляче серце, віддане сцені : [про актора, нар. артиста 
України М. Коцюлима] / П. Палій // Голос народу. — 2015. — 25 груд. — 
С. 5 : фот. — (Славетні земляки). 

Подкович, М. Повернення митця : [фонд нар. артиста України 
М. Коцюлима в Держ. архіві Терноп. обл.] / М. Подкович // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 6 січ. — С. 5. — (Пам’ять і шана). 

*** 
Мельничук, Б. Згадуючи Мирослава Коцюлима : [бувальщина] / 

Б. Мельничук // Свобода. — 2015. — 29 трав. — С. 4 : іл. 
*** 

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2013 рік. 
Бібліогр. покажч. Вип. 23 / уклад. М. Пайонк. — Тернопіль : Підручники і 
посібники, 2012. — 112 с. 

Про М. Коцюлима: С. 23—26. 
9 СІЧНЯ 

120 років від дня народження  
Олександра Миколайовича Цинкаловського 

(09.01 1898—19.04 1983) — історика, археолога,  
етнографа, дослідника Волині 

Народився 9 січня 1898 року в м. Володимир-Волинський, нині 
Волинської області. 

Майбутній учений здобув освіту в Ковельській гімназії, згодом — на 
богословському факультеті Варшавського університету. Захистив 
магістерську дисертацію «Сліди християнства на Волині до князя 
Володимира». 

Учителював в Осмиловичах (нині Іваничівського району Волинської 
області), проводив археологічні розкопки на теренах історичної Волині. 
Обійшов Стару Волинь (нині це територія Волинської, Рівненської, 
Житомирської, Хмельницької і частково Тернопільської областей). Описав 
історію містечок, сіл, урочищ, хуторів, річок, джерел, яких сьогодні вже 
немає на карті, але вони живуть на сторінках праць О. Цинкаловського, 
зокрема: «Стара Волинь і Волинське Полісся» (Вінніпег, Т. 1 — 1984, 
Т. 2 — 1986), «Матеріали до праісторії Волині і Волинського Полісся» 
(Варшава, 1961), «Старовинні пам’ятки Волині» (Торонто, 1975), інших 
розвідок з історії, археології, етнографії, церковної архітектури. 

Помер О. Цинкаловський 19 квітня 1983 року в Кракові (Польща). 
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Література 
Цинкаловський, О. Стара Волинь і Волинське Полісся : краєзнавчий 

словник від найдавніших часів до 1914 року : у 2 т. / О. Цинкаловський. — 
Вінніпег : Накладом Товариства «Волинь». 

Т. 1. — 1984. — 600 с. 
Т. 2. — 1986. — 578 с. 

*** 
Дзьобан, О. Олександр Миколайович Цинкаловський — археолог, 

історик, музейний працівник, публіцист / О. Дзьобан // Українська 
періодика: історія і сучасність : доп. та повідомл. сьомої Всеукр. наук.-
теорет. конф., Львів, 17—18 травня 2002 р. / за ред. М. М. Романюка. — 
Львів, 2002. — С. 635—639. 

Чернихівський, Г. Кременеччина від давнини до сучасності / 
Г. Чернихівський. — Кременець : Папірус, 1999. — 320 с., 32 арк. іл. 

Янович, Б. Дослідник волинського краю : Про ученого-
енциклопедиста Олександра Цинкаловського / Б. Янович // День. — 
2014. — 10—11 січ. — С. 13. — (Особистість). 

Про О. Цинкаловського: С. 20, 21, 
28, 29, 103, 235, 237, 279, 293. 

*** 
Цинкаловський Олександр Миколайович (псевд. і крипт.: Бужанський 

Антін, О. Бужанський, О. Волинець, О. Ц.; 09. 01. 1898, м. Володимир-
Волинський, нині Волин. обл. — 19. 04. 1983, м. Краків, Польща) — 
історик, археолог, етнограф і публіцист / О. Дзьобан, В. Окаринський, 
В. Парацій, Г. Чернихівський // Тернопільський енциклопедичний 
словник. — Тернопіль, 2008. — Т. 3 : П — Я. — С. 575. 

14 СІЧНЯ 
80 років від дня народження  
Левка Йосиповича Різника 

(14.01 1938) — письменника, ґрунтознавця, громадського діяча 

Народився 14 січня 1938 року в с. Нараїв, нині Бережанського району. 
Середню освіту здобув у рідному селі. 1959 року закінчив Львівський 

сільськогосподарський інститут (нині — національний аграрний 
університет). Працював у Львівському філіалі інституту «Укрземпроект», 
разом з тим займався літературною творчістю. Від 1981 року — 
літературний консультант, згодом — відповідальний секретар, у 1993—
2005 pоках — голова Львівської обласної організації Національної спілки 
письменників України. 
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1969 року вийшла з друку перша збірка прози Л. Різника «З 
математичною точністю». Потім — «Голуби до сонця» (1976), «Наріжний 
камінь» (1977), «Повінь» (1982), «Міра оптимізму» (1984), «Неоплатні 
борги» (1985), «Друге дихання» (1986), «На крутизні» (1988), «Цілитель», 
«Обличчям до вікна», «Січовий батько» (усі — 1995), «Марґінал», 
«Карма» (обидві — 1997), «Лідер» (1999), «Усусуси на Лисоні» (2000, 
2016), «Фактор Данила Вернади», «Фіолетові кошенята» (обидві — 2003), 
«На карнавалі лукавства» (2004), «Мамонт ожив», «Колекціонер», «Де 
синії гори...» (2005), «Провісник» (у співавторстві з П. Вольвачем) та 
«Крук, або П’ятдесятилітня війна» (обидві — 2008), трилогія «Самотність 
пророка» (2005, 2007), «Поет і Владика» (2008), «Доктор і Професор» 
(2013), роман «В’язень Христа ради» (2015). 

Член Національної спілки письменників України (1978). Лауреат 
літературних премій ім. А. Головка (1997), ім. О. Гончара (2002), 
ім. Р. Федоріва (2012), Всеукраїнської літературно-мистецької премії 
ім. Братів Богдана та Левка Лепких (2011), премії Президента України 
«Українська книжка року» (2015). 

Література 
Різник, Л. Усусуси на Лисоні : повість / Л. Різник. — Тернопіль : 

Богдан, 2016. — 240 с. 
*** 

Різник, Л. В’язень Христа, або Per aspera ad astra : роман-есей : (поема 
про Патріярха) : [Йосифа Сліпого] / Л. Різник // Літературний 
Тернопіль. — 2013. — № 2. — С. 6—21 : портр. ; № 3. — С. 9—24. — 
(Велика проза: першодрук). 

Різник, Л. Містерія непокори Патріярха Йосифа : роман-есей / 
Л. Різник // Дзвін. — 2016. — № 1. — С. [15]—120. 

*** 
Різник, Л. Дух Надвірної : (спогад) : [про поета й голову літ. об-ня 

Надвірнян. р-ну Чернів. обл. Н. Чира] / Л. Різник // Золота пектораль. — 
Чортків, 2015. — № 1/2 : Чортків і околиці. — С. 63—64. 

Різник, Л. Позиція і справа волонтера від культури : [про поета, 
громад. діяча Р. Лубківського] / Л. Різник // Свобода. — 2015. — 
20 лют. — С. 4 : фот. — (Пером публіциста). 

Різник, Л. Утрачені ілюзії : слово про Володимира Ґжицького / 
Л. Різник // Літературний Тернопіль. — 2016. — № 1. — С. 89—93 : 
фот. — (Подвижники нації). 
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*** 
Різник, Л. Левко Різник: «Доля вела мене за руку» : [інтерв’ю] / провів 

В. Бондар // Літературний Тернопіль. — 2014. — № 3. — С. 50—56. — (У 
робітні письменника). 

*** 
Різник, Л. Поезіє, веди мене до світла : [про зб. віршів О. Дяка «Політ 

водоспаду»] / Л. Різник // Літературна Україна. — 2015. — 26 берез. — 
С. 13. — (Рецензії). 

Різник, Л. Світом зі світлом слова / Л. Різник // Літературний 
Тернопіль. — 2016. — № 2. — С. 85—89. — (Літературна критика). — 
Рец. на кн.: Вархол, Р. Час із чаш / Р. Вархол. — Львів : Сполом, 2014. — 
288 с. 

*** 
Мельничук, Б. Привітаймо Левка Різника / Б. Мельничук // Вільне 

життя плюс. — 2016. — 6 трав. — С. 6 : портр. — (Резонанс). 
Премії Президента України у розмірі 50 тисяч гривень отримають 

Левко Різник, Андрій Топачевський та інші : [присудження щорічної 
премії Президента України «Українська книжка року»] // Українська 
літературна газета. — 2015. — 13 лют. — С. 4. — (Вітаємо!). 

*** 
Автором «Української книжки року» став наш земляк // Свобода. — 

2015. — 26 черв. — С. 4. — (Названо три українські книги року). 
Колодій, І. Триєдина стезя Левка Різника / І. Колодій // Сільські 

вісті. — 2017. — 24 січ. — С. 4 : фот. — (Слово про сучасника). 
Мельничук, Б. Автор книжки року — Левко Різник / Б. Мельничук // 

Вільне життя плюс. — 2015. — 1 лип. — С. 12. — (Знай наших!). 
Сорока, П. Багатогранність творчого таланту : штрихи до мистецького 

силуету Левка Різника / П. Сорока // Літературний Тернопіль. — 2015. — 
№ 3. — С. 67—70. — (Видатні сучасники). 

*** 
Гаєцький, З. Левко Різник. «Містерія непокори Патріярха Йосифа 

Сліпого» : [про одноймен. роман Л. Різника] / З. Гаєцький // Слово 
Просвіти. — 2016. — 9—15 черв. — С. 6 : фот. 

Дігай, Т. Аристократ духу : [про роман-есей Л. Різника «Містерія 
непокори Патріярха Йосифа»] / Т. Дігай // Літературний Тернопіль. — 
2016. — № 4. — С. 63—64. — (Два погляди на один роман). 

Дігай, Т. Аристократ духу : [про роман-есей «Містерія непокори 
Патріярха Йосифа»] / Т. Дігай // Вільне життя плюс. — 2016. — 
24 черв. — С. 6. — (Відгук). 
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Дігай, Т. «Поки я живий», або Час «збирання каменів» / Т. Дігай // 
Літературний Тернопіль. — 2016. — № 1. — С. 61—62. — (Літературна 
критика). — Рец. на кн.: Різник, Л. В’язень Христа ради : поема про 
Патріярха Йосифа Сліпого : роман-есей / Л. Різник. — Львів : Світ, 
2015. — 632 с. 

Савчук, В. Епопея про Патріарха / В. Савчук // Бережанське віче. — 
2016. — 11 листоп. — С. 4. — (Відгук на книгу). — Рец. на кн.: Різник, Л. 
В’язень Христа ради : поема про Патріярха Йосифа Сліпого : роман-есей / 
Л. Різник. — Львів : Світ, 2015. — 632 с. 

Фарина, І. Сюжетність, живопис словом і… / І. Фарина // 
Літературний Тернопіль. — 2016. — № 4. — С. 64—65. — (Два погляди на 
один роман). — Рец. на кн.: Різник, Л. Містерія непокори Патріярха 
Йосифа : роман-есей / Л. Різник // Дзвін. — 2016. — № 1. — С. 15—120. 

*** 
Різник Левко Йосипович, прозаїк // Львівська брама : довід. обл. орг. 

НСПУ. — Львів, 2014. — С. 136 : фот. 
*** 

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2013 рік. 
Бібліогр. покажч. Вип. 23 / уклад. М. Пайонк. — Тернопіль : Підручники і 
посібники, 2012. — 112 с. 

Про Л. Різника: С. 27—29. 
 
20 СІЧНЯ 

150 років від дня народження  
В’ячеслава Титовича Будзиновського 

(20.01 1868—14.02 1935) — письменника, історика,  
публіциста, громадсько-політичного діяча 

Народився 20 січня 1868 року в с. Баворів, нині Тернопільського 
району, у сім’ї сільського вчителя. 

Навчався у Львівській польській, а потім — українській гімназіях; у 
1888—1895 роках — на філософському факультеті Львівського та 
медичному факультеті Віденського університетів. 

Виступав зі статтями на сторінках альманаху «Товариш», газет 
«Народ» та «Свобода» (США), збірника «Записки НТШ». Редагував 
видання «Радикал», «Громадський голос», «Праця». Заснував 
двотижневик «Світ», часопис «Слово». Сприяв літературному станов-
ленню В. Стефаника, Леся Мартовича, написав про них статті та мемуари. 

В’ячеслав Будзиновський — автор збірок оповідань і повістей 
«Оповідання» (1897), «Під одну булаву», «Осаул Підкови» (обидві — 
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1920), «Кров за кров» (1922), «Шагін Герей», «До віри батьків» (обидві — 
1924), «Волю бути козачкою» (1926), «Пригоди запорозьких скитальців», 
«Кожух не на мене шитий», «Опришок та інші оповідання» (усі — 1927), 
«Перед бурею» (1930), «Нерозлучні», «Козак Шуба» (обидві — 1937), п’єс 
«З живого медведя» (1926), «Радник заручився» (1927) та ін. 

З-під пера В. Будзиновського вийшли ґрунтовні науково-популярні 
розвідки про Хмельниччину, українських гетьманів, зокрема І. Мазепу, 
збірник «Козацькі часи в народній пісні» (1906), «Історія України» у 2-х 
томах (1924). 

Автор праць «Культурна нужда австрійської Русі» (1891), «Аграрні 
відносини Галичини» (1894), «Рільнича продукція в Східній Галичині і на 
Буковині» (1896), історично-економічних розвідок «Панщина, її початок і 
скасування» (1898), «Хлопська посілість в Галичині» (1901). 

Разом з І. Франком, М. Грушевським та іншими діячами створив 
1899 року Українську націонал-демократичну партію. У 1907 і 1911 роках 
був обраний в окрузі Бучач — Монастириська — Підгайці послом до 
австрійського парламенту. 

Помер В. Будзиновський 14 лютого 1935 року. Похований на 
Личаківському цвинтарі у Львові. 

Література 
Будзиновський, В. Йшли діди на муки : введення в історію України / 

В. Будзиновський. — Тернопіль : Тернопіль, 1994. — 128 с. — (Із 
репресованих книг). 

Будзиновський, В. Як Москва нищила Україну : На підставі старих 
народних пісень / В. Будзиновський. — Тернопіль : [б. в.], 1991. — 34 с. 

*** 
Левицький, В. «Шукав золото української душі…» : [про громад.-

політ. діяча, письменника, історика, редактора, видавця 
В. Будзиновського] / В. Левицький, Б. Мельничук // Літературний 
Тернопіль. — 2011. — № 1. — С. 106—112 : фот. — (Подвижники нації). 

Легкий, М. Іван Франко та В’ячеслав Будзиновський: штрихи до 
взаємин на тлі доби / М. Легкий // Мельничук, Б. Іван Франко і 
Тернопільщина / Б. Мельничук, В. Уніят. — Тернопіль, 2010. — С. 213—
227. 

Ліберний, О. Український патріот із Баворова / О. Ліберний, 
Б. Мельничук // Свобода. — 2008. — 8 серп. — С. 6. — (Славетні імена). 

Мельничук, Б. Будзиновський В’ячеслав Титович (20. 01. 1868 р., 
с. Баворів, нині Тернопільського району — 14.02. 1935 р., м. Львів) — 
громадсько-політичний діяч, публіцист, письменник, історик / 
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Б. Мельничук // Мельничук, Б. Іван Франко і Тернопільщина / 
Б. Мельничук, В. Уніят. — Тернопіль, 2010. — С. 234—235 : фот. 

Мельничук, Б. «Шукав золото української душі…» : [про громад.-
політ. діяча, історика, літератора, видавця В. Будзиновського] / 
Б. Мельничук, В. Уніят // Тернопіль вечірній. — 2011. — 16 листоп. — 
С. 8 : фот. — (Вулиці нашого міста). 

Собкович, К. В’ячеслав Будзиновський: формування світогляду / 
К. Собкович // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації : 
матеріали ІІІ Всеукр. наук. конф., 15 листопада 2007 р. — Тернопіль, 
2007. — С. 25—27. 

Собкович, К. Політична діяльність В. Будзиновського наприкінці 
ХІХ — на початку ХХ ст. / К. Собкович // Проблеми та перспективи наук 
в умовах глобалізації : матеріали ІV Всеукр. наук. конф., 17 грудня 
2008 р. — Тернопіль, 2008. — С. 31—33. 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2008 рік. 

Бібліогр. покажч. Вип. 18 / уклад. М. Друневич. — Тернопіль : 
Підручники і посібники, 2008. — 144 с. 

Про В. Будзиновського: С. 23—25. 
5 ЛЮТОГО  

70 років від дня народження 
Ярослава Тадейовича Гринчишина 

(05.02.1948) — видавця, педагога, вченого у галузі ядерної фізики 
Народився 5 лютого 1948 року в с. Кретівці Збаразького району. 
Закінчив Тернопільську середню школу № 1 (1966, нині — Українська 

гімназія ім. І. Франка), фізико-технічний факультет Харківського 
державного (нині — національний ім. В. Н. Каразіна) університету (1972). 
Протягом 1974—1977 років навчався в аспірантурі. 2 червня 1978 року 
Я. Гринчишину присвоєно звання кандидата фізико-математичних наук. 

Упродовж 1977—1997 років — викладач, доцент, завідувач кафедри 
фізики Тернопільського державного (нині — національний) педагогічного 
університету ім. В. Гнатюка. Сфера наукових інтересів — фізика 
елементарних частинок.  

Автор близько 50 наукових праць. 
1996 року заснував у Тернополі (разом з Я. Гап’юком) видавництво 

«Підручники і посібники». 
За керівництва Я. Гринчишина у видавництві вийшло з друку близько 

5000 найменувань книжок понад 1000 авторів, сумарний наклад яких 
перевищив 100 млн примірників. 
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Видавниче підприємство забезпечує педагогів та учнівську молодь 
сучасною літературою: підручниками, посібниками, наочним матеріалом, 
довідниками та ін. Крім того, надає повний спектр поліграфічних, 
додрукарських та післядрукарських послуг, здійснює розповсюдження 
друкованої продукції, верстку, редагування, друк книжок на замовлення. 

2007 року з ініціативи Я. Гринчишина в Тернополі відкрили 
універсальну книгарню видавництва — «Ярослав Мудрий». 

Ярослав Гринчишин зробив вагомий внесок у підтримку краєзнавчої 
бібліографії Тернопільщини, зокрема видань головної публічної 
книгозбірні краю — Тернопільської обласної універсальної наукової 
бібліотеки. 

Література 
Місто книжкове : [новинки літ.] / підгот. за сприяння терноп. вид-в 

«Навчальна книга — Богдан», «Підручники і посібники» // Місто. — 
2006. — 1 лют. — С. [10—11] : фот. 

Місто книжкове : [темат. сторінка] / підгот. за сприяння терноп. вид-в 
«Навчальна книга — Богдан», «Підручники і посібники», «Джура» // 
Місто. — 2005. — 2 листоп. — С. 8—9 : фот. ; 9 листоп. — С. 8—9 : фот. ; 
16 листоп. — С. 8—9 : фот. 

*** 
Ткачов, С. Гринчишин Ярослав Тадейович (05. 02. 1948, с. Кретівці 

Збараз. р-ну) — видавець, педагог, вчений у галузі ядерної фізики / 
С. Ткачов // Тернопільський енциклопедичний словник. — Тернопіль, 
2004. — Т. 1 : А — Й. — С. 416. 

Ткачов, С. «Підручники і посібники» — приватне видавництво. Засн. 
в м. Тернопіль 1996 Я. Гринчишин і Я. Гап’юк / С. Ткачов // 
Тернопільський енциклопедичний словник. — Тернопіль, 2008. — Т. 3 : 
П — Я. — С. 85. 

6 ЛЮТОГО 
60 років від дня народження  
Петра Зеновійовича Гуцала 

(06.02 1958) — історика, краєзнавця, журналіста 

Народився 6 лютого 1958 року в с. Жеребки Підволочиського району. 
Закінчив Скалатську середню школу (1975), історичний факультет 

Львівського державного (нині — національний) університету ім. І. Франка 
(1980). Відтак працював в університеті завідувачем науково-методичного 
кабінету. 
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Від 1982 року живе в Тернополі. Працював викладачем, старшим 
викладачем у Тернопільському педагогічному інституті (нині — 
національний університет ім. В. Гнатюка), заступником директора 
Тернопільської класичної гімназії, науковим редактором редакційно-
видавничої групи «Тернопільського енциклопедичного словника»; нині — 
доцент кафедри журналістики Тернопільського національного 
педагогічного університету ім. В. Гнатюка. 

Автор книжок «У краю соколиних злетів: (Нариси історії сіл Соколів 
та Сокільники землі Теребовлянської)» (1998; у співавторстві), «Село 
Жеребки: його історія і люди» (2003), «Українські правники 
Тернопільського краю» (2008). Опублікував низку статей у наукових і 
періодичних виданнях. 

Член Національних спілок краєзнавців і журналістів України (2003). 
Кандидат історичних наук (2005). 

Література 
Гуцал, П. Село Жеребки: його історія і люди : наук.-краєзнав. нарис / 

П. Гуцал. — Тернопіль : Принтер-Інформ, 2003. — 148, [30] с. 
Гуцал, П. У краю соколиних злетів : (нариси історії сіл Соколів та 

Сокільники землі Теребовлянської) / П. Гуцал, С. Півторак. — Тернопіль : 
РОМС-Ко, 1998. — 93 с. : фот. 

Гуцал, П. Українські правники Тернопільського краю : біогр. довід. / 
П. Гуцал. — Тернопіль : [б. в.], 2008. — 102 с. 

*** 
Історія Лановеччини : іст.-краєзнав. нарис / післямова П. Гуцала. — 

Тернопіль : Воля, 2011. — 619 с. 
Реабілітовані історією. У 27 т. [Т. 19]. Тернопільська область. — 

Тернопіль, 2008 — 
Кн. 1 / обл. редкол.: Ф. Н. Шевчук [та ін.] ; [упоряд.: О. Г. Бажан, 

Є. О. Гасай, П. З. Гуцал]. — Тернопіль : Збруч, 2008. — 724 с. : фот. 
Кн. 2 / обл. редкол.: П. В. Гоч [та ін.] ; [упоряд.: О. Г. Бажан, 

Є. О. Гасай, П. З. Гуцал]. — Тернопіль : Терно-граф, 2012. — 857 с. 
Кн. 3 / обл. редкол.: О. Г. Бажан [та ін.] ; [упоряд.: О. Г. Бажан, 

П. З. Гуцал, Л. М. Кіт]. — Тернопіль : Терно-граф, 2013. — 634 с. 
Кн. 4 / обл. редкол.: О. Г. Бажан [та ін.] ; [упоряд.: О. Г. Бажан, 

П. З. Гуцал, Л. М. Кіт]. — Тернопіль : Терно-граф, 2016. — 522 с. 
У борні за Українську державу : матеріали Держ. архіву Терноп. обл. 

про вояків Української Галицької армії / Держ. архів Терноп. обл. ; [уклад. 
О. Савчин ; вступ. ст. П. Гуцала]. — Тернопіль : Терно-граф, 2010. — 
123 с. : іл. 
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*** 
Гуцал, П. Багряний відблиск «золотого вересня» : (політичні репресії 

на Тернопільщині у 1939—1941 рр.) / П. Гуцал, О. Бажан // З архівів 
ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ : наук. і док. журн. / редкол.: О. Рубльов [та 
ін.]. — Київ ; Харків, 2009. — № 1. — С. [182]—193. — (З історії Другої 
світової війни). 

Гуцал, П. Вірно служив справі свого народу : [про громад.-політ. 
діяча, голову т-ва «Просвіта» І. Кивелюка] / П. Гуцал // Гомін волі. — 
2010. — 22 січ. — С. 2. — (Наші славні краяни). 

Гуцал, П. Дипломат Української Народної Республіки : [про життя та 
діяльність доктора права М. Галущинського] / П. Гуцал // Вільне життя 
плюс. — 2009. — 27 берез. — С. 5. — (Рядок з біографії краю). 

Гуцал, П. Дитинство пройшло у Гусятині : [про адвоката, публіциста, 
громад.-політ. діяча Ю. Бачинського] / П. Гуцал // Вісник Надзбруччя. — 
2011. — 22 лип. — С. 4. — (Наші славні краяни). 

Гуцал, П. Знаний і незнаний Артим Хомик : [майстер оригінальної 
малої прози, публіцист, журналіст, знавець мов] / П. Гуцал // Вільне життя 
плюс. — 2010. — 20 січ. — С. 6. — (Рядок з біографії краю). 

Гуцал, П. «Ми розстались, мов незнані…» : невідомі сторінки 
тернопільського кохання Івана Франка : [доля нареченої І. Франка 
О. Білінської (Охніч)] / П. Гуцал // Вільне життя плюс. — 2011. — 
14 верес. — С. 11 : фот. кольор. 

Гуцал, П. Педагог Божою милістю : [про нар. учительку, організатора 
шк. справи та жіночого руху, громад.-просвітн. діячку в Галичині 
наприкінці ХІХ — поч. ХХ ст. М. Т. Білецьку з роду Білинських] / 
П. Гуцал // Місто. — 2009. — 15 квіт. — С. 8 : фот. 

Гуцал, П. Першовитоки Тернопільської «Просвіти» / П. Гуцал // 
Літературний Тернопіль. — 2010. — № 4. — С. 106—109. — 
(Краєзнавство). 

Гуцал, П. Сеймових депутатів було більше і різних : [про кн. 
«199 депутатів Галицького сейму» І. Чорновола] / П. Гуцал // Вільне життя 
плюс. — 2011. — 18 листоп. — С. 5. — (Рядок з біографії краю). 

Гуцал, П. У Тернополі був… Гітлер! / П. Гуцал // Нова Тернопільська 
газета. — 2012. — 25 квіт. — 7 трав. — С. [1], 4 : фот. 

Гуцал, П. Українські правники з Гадинківців [Гусят. р-ну] / П. Гуцал // 
Вісник Надзбруччя. — 2011. — 12 серп. — С. 4. — (Постаті). 

Гуцал, П. Михайло Хотовицький: повернення із забуття : [про громад. 
діяча, члена Української Центральної Ради, кооператора, фінансиста, 
редактора, журналіста, публіциста] / П. Гуцал // Вільне життя плюс. — 
2013. — 17 трав. — С. 6. — (Рядок з біографії краю). 



 40 

*** 
Гуцал, П. Петро Гуцал: «Є дві цінності, яких народ не повинен за 

жодних умов позбавлятися, — свобода та власність» : [бесіда з відомим 
істориком] / спілкувалася Н. Ліхновська // Гомін волі. — 2011. — 
7 жовт. — С. 3 : фот. — (Родом з Підволочищини). 

Гуцал, П. Історія Голодомору: виклики століття і відповіді на них : 
[розмова з терноп. науковцями П. Гуцалом, Я. Кальбою, В. Терещенком] / 
вела Т. Ґуґушвілі // Вільне життя плюс. — 2010. — 3 груд. — С. 2 : фот. 

*** 
Петро Гуцал : [біогр. довідка] // Гуцал, П. Село Жеребки: його історія 

і люди : наук.-краєзнав. нарис / П. Гуцал. — Тернопіль, 2003. — С. [178] : 
фот. 

Ноженко, І. Викладач збирає рідкісні та наукові видання / 
І. Ноженко // Rіа плюс. — 2010. — 22 верес. — С. 4. 

*** 
Гасай, Є. Гуцал Петро Зеновійович (псевд. — П. Бабій, В. Столяр; 

06. 02. 1958, с. Жеребки Підволочис. р-ну) — історик, краєзнавець, жур-
наліст / Є. Гасай // Тернопільський енциклопедичний словник. — Тер-
нопіль, 2004. — Т. 1 : А — Й. — С. 443. 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2008 рік. 

Бібліогр. покажч. Вип. 18 / уклад. М. Друневич. — Тернопіль : Підруч-
ники і посібники, 2008. — 144 с. 

Про П. Гуцала: С. 29—31. 
3 БЕРЕЗНЯ  

70 років від дня народження 
Галини Дмитрівни Садовської 

(03.03.1948) — публіциста, літератора,  
заслуженого журналіста України 

Народилася 3 березня 1948 року в с. Немиринці, нині Городоцького 
району Хмельницької області. 

Навчалася в Новосільській і Качанівській середніх школах Підволо-
чиського району. Закінчила Київський державний (нині — національний) 
університет ім. Т. Шевченка (1972). Працювала в редакції районної газети 
в Збаражі, від 1973 року донині — у редакції обласної газети «Вільне 
життя» (м. Тернопіль): власкор, завідувач відділу, оглядач, заступник 
редактора.  

Автор багатьох публіцистичних і полемічних статей з питань 
політики, релігії, культури, книжок «Тернопільські зустрічі» (2008), 
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«Казимир Сікорський» (2010). Співавтор (з В. Собуцькою) видань «Два 
пера — одна любов» (2007), «Краяни» (2009).  

Член Національної спілки журналістів України (1975), Лауреат 
обласних журналістських премій ім. М. Костенка (1996) та 
ім. В. Здоровеги (2010), Всеукраїнського конкурсу «Журналіст року» 
(1999), конкурсів «Людина року м. Тернопіль» (2002), «Галицький лицар» 
у номінації «Політичний діяч року» (2004). Нагороджена орденами святої 
великомучениці Варвари (2008) та княгині Ольги ІІІ ступеня (2009), 
Золотою медаллю української журналістики (2013). 

Література 
Казимир Сікорський: сценограф, скульптор, живописець / [відп. за 

вип. Г. Садовська]. — Тернопіль : Збруч, 2010. — 158 с. : фот. 
*** 

Садовська, Г. Знову війна і розквітла мімоза : [відгук на 
короткометражний фільм «Старий і мімоза»] / Г. Садовська // Вільне 
життя плюс. — 2017. — 17 берез. — С. 5. — (КіноСереда). 

Садовська, Г. ЗУНР — провісниця української незалежності / 
Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2016. — 4 листоп. — С. [1] : фот. — 
(Листопадовий чин). 

Садовська, Г. Мельпомени горда жриця : [про заслужену артистку 
України В. Самчук] / Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2017. — 
4 січ. — С. 12 : фот. — (Ювілей). 

Садовська, Г. «Миколо, та ще й Павловичу» : [про творчі зв’язки 
редактора газ. «Вільне життя» М. Костенка з відомим укр. літераторами] / 
Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2016. — 30 груд. — С. 5 : фот. — 
(Пам’ятаємо). 

Садовська, Г. На гостинах у Степана Галябарди : [творч. вечір поета-
пісняра в ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса] / Г. Садовська // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 2 груд. — С. 5 : фот. — (Авторський концерт). 

Садовська, Г. Небесний генерал : [минула друга річниця від часу 
загибелі генерал-майора С. Кульчицького] / Г. Садовська // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 1 черв. — С. 6 : фот. — (Незабутні). 

Садовська, Г. Українські князі у графіці Олега Кіналя / Г. Садовська // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 2 листоп. — С. 6 : фот. — (Сучасний 
погляд). 

*** 
Гугушвілі, Т. Гама кольорів її життя / Т. Гугушвілі // Вільне життя 

плюс. — 2010. — 4 черв. — С. 3 : фот. — (Журналіст за покликанням). 
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Мазур, Т. Церковний орден нашій колезі : [вручення ордена святої 
великомучениці Варвари Г. Садовській] / Т. Мазур // Вільне життя 
плюс. — 2009. — 22 квіт. — С. [1] : фот. — (Вітаємо!). 

Шот, М. Мов пряний хліб… : [про терноп. журналістку 
Г. Садовську] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2008. — 6 черв. — С. 6 : 
фот. — (Покликання). 

*** 
Мельничук, Б. Садовська Галина Дмитрівна (03. 03. 1948, с. Неми-

ринці, нині Городоц. р-ну Хмельн. обл.) — журналіст, публіцист, 
літератор / Б. Мельничук // Тернопільський енциклопедичний словник. — 
Тернопіль, 2008. — Т. 3 : П — Я. — С. 222 : фот. 

16 БЕРЕЗНЯ 
70 років від дня народження  

Михайла Васильовича Левицького 
(16.03 1948) — поета, художника 

Народився 16 березня 1948 року в с. Пукеничі Стрийського району 
Львівської області. Там закінчив початкову школу, в сусідньому селі 
Лисятичах — середню. Навчався на факультеті журналістики Львівського 
державного (нині — національний) університету ім. І. Франка, згодом 
перевівся до Дрогобицького педагогічного (нині — університет) інституту 
ім. І. Франка. 

Працював художником у Стрийському художньо-оформлювальному 
комбінаті. 1979 року у львівському видавництві «Каменяр» вийшла з 
друку перша книжка М. Левицького «Мамині перепілки». У січні 
1981 року прийнятий до Спілки письменників України (нині — 
Національна). 

1983 року переїхав до Тернополя. Працював поетом, перекладачем, 
журналістом, художником в обласному художньо-оформлювальному 
комбінаті, кореспондентом газети «Відродження» (нині — «Свобода»). 

Від 1989 року — на творчій роботі. 
Автор збірок поезій «Світ околиць» (1986), «Я завжди був закоханий в 

дерева» (1993), «Вівторок» (1994; обидві художньо оформив автор), «Де 
ростем, там мусимо цвісти» (1998), «З останньої пелюстки літа…» (2004; 
ілюстрації автора), книжок скоромовок та розмальовок «Сніг горів од 
снігурів» (1992), віршів для дітей «Великдень» (1993). 

Як перекладач, інтерпретував українською мовою твори С. Єсеніна та 
М. Рубцова. 
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Як художник, М. Левицький працює в галузі акварелі та художнього 
оформлення книжок. Мав п’ять персональних виставок у Тернополі. Від 
1996 року — член Спілки художників України (нині — Національна). 

Лауреат літературно-мистецької премії ім. І. Блажкевич (1993). Поезія 
М. Левицького входить до шкільних програм. Пісня «Кущ молодого 
жасмину» на його слова — переможець Всеукраїнського радіофестивалю 
«Пісня року» (1998).  

Упродовж 1989—1992 років особливо діяльний у громадсько-
політичному житті краю: співзасновник і перший голова першої в Україні 
крайової організації Народного руху України, депутат Тернопільської 
обласної ради. 

Література 
Левицький, М. Акварелі [Образотворчий матеріал] : [репродукції] / 

М. Левицький // Пектораль. — 2008. — № 1/2. — С. [3, 4] обкл. 
Левицький, М. З останньої пелюстки літа… : вибр. поезії / М. Леви-

цький ; передм. П. Сороки ; післямова Є. Зозуляка ; іл. автора. — 
Тернопіль : Джура, 2004. — 204 с. : іл. 

*** 
Левицький, М. Михайло Левицький: «Де ростем, там мусимо 

цвісти!» : [інтерв’ю] / записав М. Маслій // Нова Тернопільська газета. — 
2008. — 12—18 берез. — С. 6 : фот. 

*** 
Гудима, О. Михайлу Левицькому виповнилось 60 : [у Держ. архіві 

Терноп. обл. відкрито архів. фонд М. Левицького] / О. Гудима // 
20 хвилин. — 2008. — 19 берез. — С. 14 : фот. 

Заяць, М. Подарували книги бібліотекам : [бібліотеки краю отримали 
збірку поезій терноп. письменника М. Левицького «Де ростем, там мусимо 
цвісти»] / М. Заяць // Свобода. — 2011. — 15 квіт. — С. 8 : фот. — (Добрі 
справи). 

Зозуляк, Є. Дві зорі творчості: перо і пензель : слово про автора 
книжки / Є. Зозуляк // Вільне життя плюс. — 2008. — 14 листоп. — 
С. 6. — (На здобуття обласної літературної премії ім. Б. Лепкого). 

Нетеч, П. Поет барви : [про худож. М. Левицького] / П. Нетеч // 
Пектораль. — 2008. — № 1/2. — С. 151 : іл. — (Мистецтво). 

Ониськів, М. На терезах і радості, й журби : шкіц до портрета поета 
Михайла Левицького на ознаку його 65-ліття / М. Ониськів // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 22 берез. — С. 5 : фот. — (Ювілеї). 

Пилипець, І. Поет, художник, перекладач / І. Пилипець // Вільне 
життя. — 2003. — 15 берез. — С. 5 : іл. — (Ювілеї). 
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[У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці 
відбулася зустріч із М. Левицьким] // Літературний Тернопіль. — 2011. — 
№ 3. — С. 158. — (День за днем — у скарбницю духовності). 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2008 рік. 

Бібліогр. покажч. Вип. 18 / уклад. М. Друневич. — Тернопіль : Підруч-
ники і посібники, 2008. — 144 с. 

Про М. Левицького: С. 42—45. 
Мистці Тернопільщини. Ч. 1. Образотворче мистецтво : бібліогр. 

покажч. / уклад. В. Миськів. — Тернопіль : Підручники і посібники, 
2015. — 496 с. : фот. — (Мистецька Тернопільщина). 

Про М. Левицького: С. 140—142. 
19 БЕРЕЗНЯ 

180 років від дня народження  
Володимира Дмитровича Лучаківського 

(19.03 1838—11.04 1903) — адвоката, бургомістра Тернополя 

Народився 19 березня 1838 року в с. Ременів, нині Кам’янка-Бузького 
району Львівської області, у священицькій родині. 1945 року сім’я 
переїхала в Довжанку поблизу Тернополя.  

Закінчив з відзнакою Тернопільську державну гімназію (1858) і 
правничий факультет Львівського університету (1862). Згодом захистив 
докторат у Ягеллонському університеті в Кракові. З другої половини 1860-
х років В. Лучаківський працював адвокатом у Тернополі. Серед тих, кого 
він захищав, — Іван Франко. 

Від 1867 року співпрацював із журналом «Правда», належав до 
редакційного комітету. Опублікував у цьому виданні свої гуморески «Пан 
Боніфат», «По матурі», «Пригоди в моїй поїздці». Оповідання, поезії, 
журналістські дописи також надрукував у «Ділі», «Зеркалі» та інших 
галицьких часописах. Перекладав з німецької і польської мов п’єси-
одноактівки для аматорського театру. 

Засновник товариства «Руська бурса» (1873), співорганізатор 
товариств «Міщанське братство», «Руська бесіда». 29 червня 1876 року 
В. Лучаківський був обраний головою повітової філії «Просвіти». За його 
бурмістрування затверджено 1899 року статут товариства «Руська бурса в 
Тернополі». 

В. Лучаківський — перший українець, якого обрали бургомістром 
Тернополя. На користь громади міста він працював близько 30 років 
(1896—1903). За час його урядування було встановлено вуличний 
годинник (1896), запроваджено телефонізацію (1897), споруджено 
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електростанцію і здійснено електричне освітлення вулиць (1901), зведено 
нову будівлю залізничного вокзалу та розширено колію, розбудовано 
каналізаційну мережу, розпочато розроблення торфовищ, відкрито Вищий 
інститут для дівчат, започатковано створення Української державної 
гімназії (1898), зведено триповерхову будівлю вищої реальної гімназії 
(1901), добудовано міський шпиталь та літній театр у міському парку, 
споруджено новий Єзуїтський монастир з костелом Непорочного Зачаття 
Найсвітлішої Діви Марії (1901), розпочато будівництво парафіяльного 
костелу Божої Матері Неустанної Помочі. Бургомістр також заснував 
Парк здоров’я у передмісті Тернополя — Гаях Великих (нині — село 
Великі Гаї). 

Помер В. Лучаківський 11 квітня 1903 року. Похований на Мику-
линецькому цвинтарі у Тернополі. 

1996 року іменем бургомістра-українця названо вулицю на житловому 
масиві «Дружба» в обласному центрі, згодом встановлено меморіальну 
дошку, відкрито його барельєф на першому поверсі міської ради. 

Література 
Кубай, Н. Яким він був, бургомістр-українець? / Н. Кубай // Вільне 

життя плюс. — 2012. — 13 січ. — С. 3 : фот. ; 27 січ. — С. 3 : фот. — 
(Рядок з біографії краю). 

Мороз, В. Старався для громади, як міг / В. Мороз // Rіа плюс. — 
2016. — 21 верес. — С. 19 : фот. — (Ретро). 

Наш перший голова // Слово Просвіти. — 2013. — 5—11 груд. — 
С. 12 : портр. — (Тернопільські образки). 

Огородник, Н. Вшанували першого українського мера Тернополя : 
[відкриття меморіальної дошки В. Лучаківському в приміщенні Терноп. 
міськради] / Н. Огородник // Тернопіль вечірній. — 2011. — 23 берез. — 
С. [1], 2 : фот. кольор. 

Ониськів, М. Він дбав не лиш про електровню, він ніс людям світло 
духовне : [наукова, перекладацька та господарська діяльність В. Луча-
ківського; презентація сигнального примірника його поет. збірки] / 
М. Ониськів // Вільне життя плюс. — 2013. — 14 серп. — С. 6 : іл. — (Є 
така книжка). 

Попович, Ж. У Львові знайшли унікальну збірку віршів бургомістра 
Тернополя Володимира Лучаківського / Ж. Попович // Номер один. — 
2013. — 14 серп. — С. [2] : фот. кольор. 

Романенко, Л. Володимир Лучаківський писав… вітання : Вид-во 
«Джура» перевидало зб. ліричних віршів «В’язанка желаній» першого у 
Тернополі бургомістра-українця / Л. Романенко // Нова Тернопільська 
газета. — 2013. — 21—27 серп. — С. 5 : фот. 
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Стецько, В. Перший бургомістр-українець Тернополя мав аж п’ятьох 
молодших сестер : [за матеріалами розмови з наук. працівником Терноп. 
обл. краєзнав. музею В. Стецько] / записала Ж. Попович // Номер один. — 
2013. — 20 берез. — С. [2] : фот. кольор. 

Чайківська, Я. Володимир Лучаковський у документах і світлинах : 
[ушанування пам’яті В. Лучаківського у бібліотеці-музеї «Літературне 
Тернопілля»] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 20 берез. — 
С. 7 : фот. кольор. — (Особистості). 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2013 рік. 

Бібліогр. покажч. Вип. 23 / уклад. М. Пайонк. — Тернопіль : Підручники і 
посібники, 2012. — 112 с. 

Про В. Лучаківського: С. 42—45. 
21 БЕРЕЗНЯ 

70 років від дня народження  
Олега Михайловича Германа 

(21.03 1948) — науковця, письменника, громадського діяча,  
заслуженого діяча мистецтв України 

Народився 21 березня 1948 року в с. Чернихів Зборівського району.  
Закінчив Кобзарівську середню школу (1966), конструкторський 

факультет Львівського політехнічного інституту (1972, нині — Націо-
нальний університет «Львівська політехніка»), факультет художнього 
конструювання Львівського державного інституту прикладного і 
декоративного мистецтва (1973, нині — національна академія мистецтв). 

Працював дизайнером на виробництві (1972—1973). Від 1974 року 
донині — на викладацькій роботі в Тернопільському національному 
технічному університеті ім. І. Пулюя: до 1985 року читав курс «Основи 
художнього конструювання»; до 1990 року — старший викладач, доцент, 
від 2007 року — професор кафедри українознавства; упродовж 1991—
2011 років — проректор з виховної роботи. 

Протягом 1990—1991 років — завідувач відділу культури Терно-
пільської міської ради. 

Активно займається громадськими справами: у 1990—1991 роках — 
заступник голови обласного об’єднання Товариства української мови 
ім. Т. Шевченка (нині — Всеукраїнське товариство «Просвіта»), у 1993—
1998 роках — голова Тернопільського обласного відділення Українського 
фонду культури, у 2003—2008 роках — директор Інституту національного 
відродження ім. І. Ґерети. 
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Автор збірок поезій і новел «Прислухайтесь... Дзвенить струна» 
(1990), «Мелодія слова», «Настрій полудневого дощу» (обидві — 1992), 
«Краплини тихої довіри» (1994), «Найпершою була любов» (1996), «Для 
тебе», «Душа болить словами» (обидві — 1997), «Щаслива мить…» 
(1999), «Хресне сходження», «Силуети» (обидві — 2001), «Віддзеркалля» 
(2004), «Околиця» (2006), «За мить до...» (2008), «Соло для двох 
ангелів» (2010), музичних творів для дітей «Тарасикові співанки» (1998) 
та ін. 

2008 року вийшла з друку казка-гра «Сто потайних дверей, або При-
годи джури Михайлика», наступного року — краєзнавчо-публіцистичне 
дослідження про рідне село «Від хати до хати», 2012 року — кіноповість 
«Князь Церкви», збірка новел «Жайворонки в місті не співають», поема 
«Він». У січні 2017 року побачила світ нова книжка письменника «Співоча 
скеля». 

Олег Герман — лауреат літературних премій ім. В. Вихруща (2002), 
ім. І. Блажкевич (2011), Всеукраїнської літературно-мистецької премії 
ім. Братів Богдана та Левка Лепких (2015). Переможець регіональної акції 
«Галицький лицар — 2003» у номінації «Літератор року». 2008 року 
нагороджений нагрудним знаком «Петро Могила» за значний особистий 
внесок у розвиток вищої освіти в Україні. 

Заслужений діяч мистецтв України (2007), член Національної спілки 
письменників України (1993) і Національної ліги українських 
композиторів (1997), кандидат історичних наук (1995). 

Література 
Герман, О. Від хати до хати : (мереживо хроніки, історій, спогадів, 

випадків та легенд, які переповіли жителі села Чернихів) / О. Герман. — 
Тернопіль : Воля, 2009. — 423 с. 

Герман, О. Він : [поема] / О. Герман ; ред. М. Зубик. — Тернопіль : 
Джура, 2012. — 70 с. : іл. 

Герман, О. Жайворонки в місті не співають : оповідки / О. Герман. — 
Тернопіль : Джура, 2012. — 187 с. 

Герман, О. За мить до… : поезії / О. Герман. — Тернопіль : Джура, 
2008. — 79 с. : іл. 

Герман, О. Князь Церкви : сценарій худож. телефільму : [приуроч. до 
120-ї річниці від дня народж. патріарха Йосифа Сліпого] / О. Герман. — 
Тернопіль : Джура, 2012. — 78 с. : фот. кольор. 

Герман, О. Соло для двох ангелів : поезії / О. Герман. — Тернопіль : 
Джура, 2010. — 71 с. 

Герман, О. Співоча скеля : повістина з тридцяти зимових образків / 
О. Герман. — Тернопіль : Джура, 2017. — 119 с. 
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Герман, О. Сто потайних дверей, або Пригоди джури Михайлика : 
казка-гра : [для мол. шк. віку] / О. Герман. — Тернопіль : Богдан, 2008. — 
[208] с. : іл. 

*** 
Проби пера 2 : Творчість юних літераторів — слухачів секцій Терноп. 

обл. комун. територ. від-ня МАН України : альманах / Департамент освіти 
і науки Терноп. облдержадмін., Терноп. обл. комун. територ. від-ня Малої 
академії наук України ; [упоряд. Т. Горун ; передм. О. Германа]. — 
Тернопіль : Терно-граф, 2014. — 146 с. : іл. 

*** 
Герман, О. Дідусева хата / О. Герман // Вільне життя плюс. — 2014. — 

20 черв. — С. 5. — (Спомин). 
Герман, О. І впало «Щастя» в чорний сніг : [вірш] / О. Герман // 

Вільне життя плюс. — 2015. — 6 лют. — С. 5. — (З нового). 
Герман, О. «Символ незнищенності народу» : [вірші] / О. Герман // 

Літературний Тернопіль. — 2015. — № 3. — С. 4. 
Герман, О. Файка : новела / О. Герман // Вільне життя плюс. — 

2014. — 8 серп. — С. 6. 
Герман, О. «Я низько кланяюсь рукам…» : [поезія] / О. Герман // Нова 

Тернопільська газета. — 2013. — 20—26 берез. — С. 13 : портр. — (Поезія 
серця) (Олегу Герману — 65!). 

*** 
Ангелику / слова О. Германа ; музика В. Вернея // Вільне життя 

плюс. — 2014. — 28 берез. — С. 3. 
*** 

Герман, О. Весняний промінь згас… : 5 травня відійшла у вічність 
талановита і щира Людина, літературознавець, критик, публіцист, 
науковець, громад.-політ. діяч Роман Гром’як / О. Герман // Свобода. — 
2014. — 1—7 трав. — С. 12 : портр. — (Відходять майстри, залишаючи 
спогад як рану…). 

Герман, О. Ви… борці чи виборці? : [публіцистика] / О. Герман // 
Свобода. — 2012. — 6 черв. — С. 6 : фот. — (Не будьмо байдужими). 

Герман, О. Зоря Олега Шаблія / О. Герман // Свобода. — 2016. — 
3 лют. — С. 6 : фот. — (Замість свічки на свіжу могилу). 

*** 
Герман, О. Олег Герман: «Людина повинна відчувати не лише зором 

сонце і тіні, а й серцем» : [інтерв’ю] / провела З. Кушнірук // Наш день. — 
2013. — 16 жовт. — С. 5 : фот. — (Відверті діалоги). 
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Собуцька, В. Єднаймося — не даймося! : [за матеріалами розмови з 
О. Германом] / В. Собуцька // Свобода. — 2012. — 22 черв. — С. 5 : 
фот. — (Болить!). 

*** 
Гулько, Я. Дивосвіт слів та образів Олега Германа : [про поет. збірки 

«За мить до…» та «Хресне сходження»] / Я. Гулько // Тернопіль 
вечірній. — 2008. — 25—30 верес. — С. 16. — (Світочі сьогодення). 

Дмитрук, Г. «У кожному слові — теперішні дні» : [мист. дійство 
«Читаю Шевченка…» за участю Галицького камерного оркестру та 
О. Германа в Укр. домі «Перемога»] / Г. Дмитрук // Вільне життя плюс. — 
2014. — 14 берез. — С. 6. — (У вінок Кобзареві). 

Новосядлий, Б. Чотири сторінки «Співочої скелі» : [презентація кн. 
О. Германа в б-ці-музеї «Літературне Тернопілля»] / Б. Новосядлий // 
Свобода. — 2017. — 25 січ. — С. 12 : фот. — (Мистецька імпреза від 
Олега Германа). 

Садовська, Г. «Для всіх є час зорі й хреста» : [творчий портрет 
О. Германа] / Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2013. — 29 берез. — 
С. 5 : фот. — (Березнева муза). 

Шевчук, Л. Пройти по мелодії слова : [зустріч з поетом О. Германом у 
Терноп. нац. економ. ун-ті] / Л. Шевчук // Свобода. — 2011. — 
11 листоп. — С. 8. — (Вечір поезії та музики). 

Шот, М. Душа болить словами : [про заслуженого діяча мистецтв 
України, терноп. поета О. Германа] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 
2008. — 29 трав. — С. 8—9 : фот. — (Культура). 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2008 рік. 

Бібліогр. покажч. Вип. 18 / уклад. М. Друневич. — Тернопіль : 
Підручники і посібники, 2008. — 144 с. 

Про О. Германа: С. 48—50. 
БЕРЕЗЕНЬ 

470 років від часу утворення Тернопільського ставу 
(березень 1548 р.) 

І наше місто, і наш став —  
Вони з одного покоління. 
І як природа і людина, 
Віками будуть нероздільні. 

31 січня 1525 року уродженець с. Баворів (нині — Тернопільського 
району) В. Баворський отримав від короля за службу в довічний дар 
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обидва береги річки Серет у селах Петриків та Пронятин для створення 
водойми для вирощування риби. 

Під час заснування Тернополя магнат Я. Тарновський примусив 
В. Баворського відступити отримані в дар обидва береги Серету для 
будівництва там ставу. Ймовірно, Баворський уступив Тарновському і 
с. Петриків, а брати Чистилівські віддали села Кутківці та Пронятин, котрі 
сьогодні належать до Тернополя. 26 серпня 1547 року Тарновський і його 
син отримали від короля в пожиттєве володіння ці населені пункти. 
Розбудовуючи Тернопіль, Ян Тарновський 16 травня 1548 року домігся 
від короля дозволу на утворення ставу біля підніжжя Кутківців, щоби 
захистити місто від нападів татар. Також насипали високу й широку 
греблю, на якій була дорога до Загребелля — передмістя Тернополя. 
Рівень води в ставі піднявся на три метри вище нижнього річища Серету, 
надлишок спливав чотирма шлюзами. Водойма одразу набула важливого 
господарського значення: згідно з інвентарним описом 1672 року, на ній 
діяли чотири млини, що давали значні прибутки місту. Протягом століть 
став постачав значну кількість риби. 

1671 року один з німецьких мандрівників у «Щоденнику подорожі...» 
зазначив, що Тернопіль з трьох боків оточують велике озеро й широкі 
болота, замок височить посеред ставу. 

Під час нападів турків і татар 1675 року замок зруйновано, воду зі 
ставу спущено. 

На початку XX ст. тернопільський підприємець В. Трач узяв став в 
оренду для розведення риби. Тут водилися щуки, лини, окуні, коропи, 
карасі, лящі, плотва, коблі. Взимку рибу експортували до Львова, Кракова, 
Варшави та інших міст. 

Між двома світовими війнами став занедбали, виглядав він як річка, 
котру можна перейти вбрід; влітку на його території жителі Підзамча 
вирощували городину. 

У 1951—1952 роках здійснено благоустрій міста, зокрема насаджено 
лісопарк (10 450 дерев і 5400 кущів); для зміцнення берегів ставу вико-
ристано 2500 м2 облицювального каменю. Після реконструкції піднявся 
рівень води, площа водойми становила 400 га. 

Відродження ставу розпочалося 23 квітня 1956 року, коли 
Тернопільський облвиконком прийняв рішення про підпорядкування 
водойми обласній та місцевій владі.  

У 1974—2003 роках на Тернопільському ставі діяв фонтан, у вересні 
2007 року його відновлено (струмінь води заввишки 20—25 метрів, 
підсвічений різнокольоровими лампами). У серпні 2012 року водограй 
перенесено на острівець «Чайка». 
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Тернопіль — єдине в Україні та одне з кількох міст у світі, в центрі 
якого є штучна водойма. Тернопільський став — це класична модель 
внутрішньої водойми в урбанізованому середовищі. 

Нині став належить до складу регіонального ландшафтного парку 
«Загребелля» і займає 289 га. Довжина водойми — 3 км, середня ширина 
0,887 км, максимальна глибина — 12 м. 

(За матеріалами п’ятого номера 
міського екологічного бюлетеня 
«Тернопіль — місто для життя») 

Література 
Блакитна перлина Тернополя // Місто. — 2012. — 15 лют. — С. 19 : 

фот. 
Бобрівець, М. Тернопіль без ставу — як Лондон без Біг-Бена / 

М. Бобрівець // Вільне життя плюс. — 2008. — 8 лип. — С. 3. — (Перлина 
нашого краю). 

Бурма, В. Останні острівці осені : [про птахів, які живуть на 
Тернопільському ставі] / В. Бурма // Вільне життя плюс. — 2014. — 
10 груд. — С. 5 : фот. кольор. — (Вікно в природу). 

Зірка Тернопільського ставу : [відкриття фонтана після зимової 
перерви] // Експрес. — 2008. — 13—15 трав. — С. 13 : фот. кольор. 

Золотнюк, А. Чому «цвіте» Тернопільський став? / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 3 серп. — С. 9. — (Актуально). 

Куріненко, Г. Це було в 1970-му : [перше плавання малого теплохода 
на Тернопільському ставі] / Г. Куріненко // Вільне життя плюс. — 2008. — 
16 жовт. — С. 7 : фот. — (Давні світлини). 

Луків, Н. А після нас — хоч посуха : [про необхідність проведення 
заходів зі збереження Тернопільського ставу] / Н. Луків // Свобода. — 
2016. — 7 верес. — С. 4 : фот. 

Лучка, Д. Тернопільський став став світовою ареною : Тут на 
високому рівні відбувся чемпіонат світу з водно-моторного спорту / 
Д. Лучка // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 29 серп. — 4 верес. — 
С. [16] : фот. кольор. 

Мороз, В. Як народився наш Став : [з історії створення Терно-
пільського ставу] / В. Мороз // 20 хвилин. — 2010. — 9—10 лип. — С. 18 : 
фот. 

Мороз, В. Якою була набережна : [з історії створення набережної 
Тернопільського ставу] / В. Мороз // Rіа плюс. — 2013. — 13 берез. — 
С. 19 : фот. кольор. — (Ретро). 

Нога, І. Став у небезпеці. Чи врятуємо? / І. Нога // Вільне життя 
плюс. — 2009. — 30 верес. — С. 11. — (Тривожна тема). 
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Осадча, О. П. Еколого-токсикологічна характеристика Терно-
пільського ставу в історичному аспекті / О. П. Осадча // Студентський 
науковий вісник. — Тернопіль, 2009. — Вип. 19. — С. 64—68 : табл. 

Хаварівський, Б. Синє око міста : [розмова з архівістом, краєзнавцем, 
громад.-культур. діячем Б. Хаварівським] / записала В. Гродецька // 
Експрес. — 2008. — 13—20 берез. — Тернопільські новини. — С. 4 : фот. 

Шот, М. Молитимуться за Тернопільський став / М. Шот // Урядовий 
кур’єр. — 2008. — 4 лип. — С. 24. — (Духовне). 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2008 рік. 

Бібліогр. покажч. Вип. 18 / уклад. М. Друневич. — Тернопіль : Підруч-
ники і посібники, 2008. — 144 с. 

Про Тернопільський став: С. 51—53. 
1 КВІТНЯ 

80 років від дня народження  
Єфрема Олександровича Гасая 

(01.04 1938) — історика, краєзнавця, публіциста 

Народився 1 квітня 1938 року в с. Токи, нині Підволочиського району. 
1978 року закінчив історичний факультет Кам’янець-Подільського 
педагогічного інституту (нині — національний університет ім. І. Огієнка). 
Сімнадцять років працював старшим науковим співробітником 
Тернопільського обласного краєзнавчого музею; від 1989 року — старший 
науковий редактор, від 2003 року — завідувач наукової редакції 
Тернопільської обласної «Книги Пам’яті» та видання «Реабілітовані 
історією. Тернопільська область». 

Єфрем Гасай — автор книжок «Село Токи та його околиці: Історико-
краєзнавчий нарис» (1992), «Не втомлюся шукати» (1998), «Повернуті 
імена» (2002), «Втрачені та знайдені» (2007), «Пам’ять Токів та їх 
околиць» (2009), доповнення (розділу) «Галичани на Соловках» до книжки 
С. Підгайного «Українська інтелігенція на Соловках: Спогади 1933—
1941 pp.» (перевидана у тернопільському видавництві «Джура» 1999 р. із 
видання канадського видавництва «Прометей» 1947 p.), співавтор (разом з 
Б. Мельничуком і Р. Матейком) краєзнавчої книжки «І гомін віків, і 
природи краса: Дорогами Підволочиського району» (1991), 
публіцистичного есе «Вогненний гарт», вміщеного у книжці «Художник 
Яків Струхманчук — жертва сталінського терору» (Київ, 1997). 

Також Єфрем Гасай — учасник передачі «Суботні зустрічі» з Еммою 
Бабчук (Київ, 3 червня 2000 р.) Національної радіокомпанії України та 
двох передач «Без табу» з Ольгою Герасим’юк (Київ, 29 травня та 
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5 червня 2002 р.) республіканської телевізійної компанії «1+1». Автор 
понад 500 публікацій історично-краєзнавчої та біографічно-публі-
цистичної тематики в періодичних виданнях, збірниках. 

Член Національних спілок краєзнавців (1978) та журналістів (1986) 
України, почесний член Всеукраїнського товариства «Просвіта» 
ім. Т. Шевченка (1998). 

Література 
Гасай, Є. Він був першим : [про першого пароха греко-католицького 

храму в Києві (1917) отця М. Щепанюка] / Є. Гасай // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 13 верес. — С. 3. — (Повернуте ім’я). 

Гасай, Є. «Зроби добро іншому — забудь про це. Пам’ятати повинен 
той, кому зробиш добро» : [спогади жителя Полтавщини 
В. Михайловського, пов’язані з його перебуванням на Тернопільщині] / 
Є. Гасай // Свобода. — 2014. — 29 січ. — С. 5. — (Не забувається). 

Гасай, Є. Під червоним мундиром — серце патріота : [доля стрільця 
І. Замлинського, якого більшовицький режим репресував 1937 р.] / 
Є. Гасай // Свобода. — 2014. — 7 лют. — С. 6. 

Гасай, Є. Працюючи на Радянську, мріяв про самостійну Україну : 
[доля комісара Галревкому, заст. наркома землеробства Радянського 
Союзу Ф. М. Конар-Палащука] / Є. Гасай // Свобода. — 2014. — 
21 берез. — С. 5. — (Відомі земляки). 

Гасай, Є. Розстріляна доля художника : [М. І. Кукурудзи] / Є. Гасай // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 12 квіт. — С. 6. — (Повернуті імена). 

Гасай, Є. Справа лікаря Осипа Дзядіва / Є. Гасай // Подільське 
слово. — 2014. — 14 лют. — С. 7. 

Гасай, Є. Сумна доля суцвіття української молоді : [про трагічну долю 
терноп. гімназистів, яких заарештували органи НКВС 1941 р.] / Є. Гасай // 
Свобода. — 2014. — 17 січ. — С. 3. — (Щоб пам’ятали). 

*** 
Смільська, О. Єфрем Гасай все життя шукає людей : [за матеріалами 

розмови з відомим пошуківцем] / О. Смільська // Нова Тернопільська 
газета. — 2012. — 5—11 груд. — С. 4 : фот. 

*** 
Михлик, З. Від щастя теж плачуть : [про терноп. пошуківця Є. Гасая] / 

З. Михлик // Сільські вісті. — 2013. — 5 берез. — С. 3 : фот. — (Людина 
та її справа). 

Чубата, Д. Любов із щирим серцем : [до 75-річчя від дня народж. 
краєзнавця, пошуківця Є. Гасая] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 
2013. — 5 черв. — С. 6 : портр. — (Ювілеї). 
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*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2013 рік. 

Бібліогр. покажч. Вип. 23 / уклад. М. Пайонк. — Тернопіль : Підручники і 
посібники, 2012. — 112 с. 

Про Є. Гасая: С. 48—51. 
17 КВІТНЯ 

170 років від часу скасування панщини  
та кріпосного права в Галичині 

(17.04 1848) 

Століттями Польща, Австро-Угорщина, Росія проводили колоні-
заційну політику в Галичині. 

Панщина, яка «полягала в повинності селян обробляти землі пана за 
право користуватися своїми наділами», тривала на західноукраїнських 
землях від 1529 року аж до 1848, тобто понад 300 років. 

Революційні події 1848 року, які охопили ряд країн Західної Європи, 
не обминули й Австрійської імперії. Березневе повстання у Відні 
викликало низку поступок з боку як імператора Фердинанда І (1835—
1848), так і окремих державних установ. Під тиском обставин 18 березня 
угорський сейм ухвалив рішення про скасування кріпацтва на території 
Закарпатської України. То був перший крок у державі Фердинанда І із 
селянського питання. Після цього імператор видав указ від 17 квітня про 
скасування кріпацтва в Галичині. Однак тільки 22 квітня у краї було 
проголошено циркуляр губернського управління про те, що з 15 травня 
1848 року всі панщинні роботи та підданські данини скасовуються за 
винагороду в майбутньому за рахунок держави.  

Під впливом згаданих подій жителі багатьох сіл Галичини у квітні 
повернули собі громадські пасовиська, які захопили поміщики (села 
Висічка, Устя Єпископське, Горошова Чортківського округу). Велике 
невдоволення в селян викликала проголошена циркулярами губернського 
управління від 10 і 26 травня вимога погасити до кінця червня їхню 
заборгованість з панщини, що виникла до 15 травня. 

І все ж таки переважна більшість галицьких селян сприйняла з 
ентузіазмом закон, згідно з яким держава зобов’язувалася передати значну 
частину землі в їхню власність, а поміщикам — компенсувати їхні втрати. 
Проте багато питань так і не розглянули (наприклад, щодо власності на 
ліси й пасовиська, якими раніше користувалися спільно. Розміри 
селянських наділів залишилися невеликими, близько 70% з них не 
перевищували 10 морґів, та й ті були розкидані у різних місцях. 
Найбідніші верстви галицького селянства отримали ще менші наділи 
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(від 2 до 5 морґів). Варто зазначити, що розгляд питання у Віденському 
парламенті про скасування кріпацтва відбувся з подання депутата Ганса 
Кудліха лише 25 липня. Після тривалих і гострих дискусій рейхстаг 
ухвалив рішення про звільнення селян від феодальних повинностей з 
викупом за рахунок держави. Депутати скасували кріпацтво під великим 
тиском селян. Отже, земля і воля прийшли не тільки з цісарської ласки. 

У період реакції уряд князя Ф. Шварценберга (листопад 1848 — 
квітень 1852 р.) так і не відважився відновити феодальне рабство в імперії. 

Земельна реформа була чітко прогресивною. Вона дала поштовх 
подальшому розвиткові капіталістичних відносин у селі, одночасно 
продовжився процес розшарування галичан. Згодом, оцінивши важливість 
реформи, галицькі селяни ще довго з вдячністю згадували австрійського 
цісаря, який ліквідував панщину. Через півстоліття в Галичині урочисто 
відзначили скасування кріпацтва, на честь цієї події були встановлені 
кам’яні хрести (в окремих місцях вони височать і нині). Варто нагадати, 
що в Російській імперії подібну реформу здійснив лише 1861 року 
Олександр II, хоча в інших країнах світу рабська залежність людини від 
людини залишилася. 

Література 
Бич, В. Перший крок до волі / В. Бич // Бережанське віче. — 2008. — 

16 трав. — С. 4 : фот. — (160 років тому скасовано панщину в Галичині). 
Гаврилюк, О. Скасування кріпацтва у Галичині : (до 165-ї річниці цієї 

події) / О. Гаврилюк // Вільне життя плюс. — 2013. — 17 трав. — С. 3. — 
(Як це було). 

Дишлюк, О. Весна народів : (до 160-річчя скасування панщини) / 
О. Дишлюк // Нова ера. — 2008. — 23—29 квіт. — С. 6. — (Культура). 

Тихий, Б. Пастир і політик : До 190-річчя Олексія Онуфрійовича 
Заклинського та 160-ліття ліквідації кріпосного права / Б. Тихий // Вісник 
Бережанщини. — 2009. — 25 груд. — С. 3 : фот. 

Те ж // Вісник Надзбруччя. — 2010. — 23 квіт. — С. 3 : фот. — 
(Постаті). 

Шот, М. 160 років без кріпацтва / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 
2008. — 21 трав. — С. 7 : фот. — (Дати). 

Янків, В. Незабутній ювілей : (до 160-річчя скасування панщини в 
Галичині) / В. Янків // Рада. — 2008. — № 5. — С. 39—40 : фот. 

*** 
Олійник, В. Пам’ятники волі у Заліщиках / В. Олійник // Колос. — 

2008. — 24 трав. — С. 5 : фот. 
Парацій, В. Одна з важливих стадій українського націотворення : 

Бережанщина в переддень та у часи суспільно-політичних подій 1848 р. / 
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В. Парацій // Бережанське віче. — 2008. — 23 трав. — С. 5 : фот. — 
(Відлуння історії). 

Чорпіта, Я. Великий поштовх до боротьби за національне визволення : 
[про скасування панщини на Чортківщині] / Я. Чорпіта // Голос народу. — 
2008. — 16 трав. — С. 4 : фот. 

*** 
Книшова, Г. Данина нашій пам’яті : [відзначення в області 160-річчя 

від часу скасування панщини в Галичині] / Г. Книшова // Гомін волі. — 
2008. — 19 квіт. — С. [1] : фот. 

Янків, В. Незабутній ювілей : [відзначення в області 160-річчя від 
часу скасування кріпосного права в Галичині] / В. Янків // Свобода. — 
2008. — 7 трав. — С. 3. — (До 160-річчя скасування панщини в Галичині). 

*** 
Стеблій, Ф. І. Селянська реформа 1848 в Галичині, на Буковині та 

Закарпатті / Ф. І. Стеблій // Енциклопедія історії України. — Київ, 2012. — 
Т. 9 : Прил — С. — С. 518. 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2008 рік. 

Бібліогр. покажч. Вип. 18 / уклад. М. Друневич. — Тернопіль : 
Підручники і посібники, 2008. — 144 с. 

Про скасування панщини та кріпосного 
права в Галичині: С. 56—58. 

18 КВІТНЯ 
130 років від дня народження  

Івана Федоровича Хворостецького 
(18.04 1888—19.11 1958) — живописця 

Народився 18 квітня 1888 року в с. Юридика (нині належить до 
м. Почаїв Кременецького району).  

Перші кроки в малярстві зробив у іконописній майстерні Свято-
Успенського собору Почаївської лаври. Брав участь у розписах церков у 
с. Пустовіти (нині Полтавської області) і м. Біла Церква (Київської 
області). 

Упродовж 1908—1915 років навчався у Київському художньому 
училищі, де в той час викладали відомі майстри — О. Мурашко та 
Ф. Кричевський. Прагнучи вдосконалення, 1916 року вступив до 
Петербурзької академії мистецтв, але 1919 року змушений був 
повернутися в Україну, де почав працювати вчителем малювання у 
сільських школах під Києвом. 
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1925 року вступив до Київського художнього інституту. Під час 
навчання брав участь у художніх виставках, викладав у Київському 
художньому технікумі, вів студію образотворчого мистецтва в Київському 
палаці піонерів. Після закінчення художнього інституту (1928) викладав 
живопис на архітектурному факультеті Київського інженерно-
будівельного інституту, а згодом — у Київському художньому інституті. 
У творчості віддавав перевагу пейзажам і жанровим композиціям. 

Улітку 1943 року І. Хворостецький повернувся до Почаєва. 
Серед найвідоміших полотен митця — «Останній сніг» (1945), 

«Пасіка» (1949), «Зима» (1952), «Мальви» (1954), «Яблуні цвітуть» (1956), 
«Замкова гора у Кременці» (1957), «Копиці» (1958). 

Від 1927 року І. Хворостецький брав участь у виставках у Києві, 
Москві (нині РФ), Венеції (Італія). Його персональні виставки відбулись у 
Києві, Тернополі, Почаєві, Кременці, Херсоні, Москві, Львові. 

Помер І. Хворостецький 19 листопада 1958 року в Почаєві. 
На фасаді хати, в якій жив митець, встановлено меморіальну дошку; у 

Почаєві відкрито музей художника. 
Література 

Іван Хворостецький. Малярство [Образотворчий матеріал] : (до 125-
річчя від дня народження) / Терноп. обл. худож. музей ; упоряд. 
О. Ваврик. — Тернопіль : [б. в.], 2013. — 1 папка (16 листівок). 

*** 
Живопис. Скульптура. Каталог музейної збірки. Ч. 1 / Терноп. обл. 

худож. музей ; [упоряд.: О. М. Войтович та ін.] ; авт. вступ. ст. І. Дуда ; [за 
ред. І. М. Дуди]. — Тернопіль : Астон, 2007. — 144 с., [32] арк. іл. 

Про І. Хворостецького: С. 104—106. 
*** 

Білий, І. Музей видатного художника руйнується! : Поки чиновники 
розмірковують, унікальний музей художника Івана Хворостецького у 
Почаєві занепадає / І. Білий // Номер один. — 2010. — 30 черв. — С. 9 : 
фот. — (Маємо клопіт). 

Іваницька, В. Виставка робіт Івана Хворостецького у Дубнівському 
замку / В. Іваницька // Діалог. — 2014. — 12 груд. — С. [1], 6 : фот. 
кольор. 

Павлов, В. Барви коханого краю : [уривок із кн. «Іван 
Хворостецький»] / В. Павлов ; [подав] М. Ониськів // Вільне життя 
плюс. — 2008. — 8 лип. — С. 6 : фот. — (Ювілеї). 

Стецько, В. Художник ліричного обдарування / В. Стецько // 
Свобода. — 2008. — 31 трав. — С. 8 : іл. — (Ювілейні дати). 
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Шилінська, Л. Поетична душа художника / Л. Шилінська // Діалог. — 
2000. — 9 груд. — С. 4. — (Родом із мистецтва). 

*** 
Хворостецький Іван Федорович (18. 04. 1888, с. Юридика, нині належ. 

до м. Почаїв Кременец. р-ну — 19. 11. 1958, там само) — живописець, 
педагог / В. Гаврилишин [та ін.] // Тернопільський енциклопедичний 
словник. — Тернопіль, 2008. — Т. 3 : П — Я. — С. 544—545 : фот. 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2008 рік. 

Бібліогр. покажч. Вип. 18 / уклад. М. Друневич. — Тернопіль : 
Підручники і посібники, 2008. — 144 с. 

Про І. Хворостецького: С. 58—60. 
Мистці Тернопільщини. Ч. 1. Образотворче мистецтво : бібліогр. 

покажч. / уклад. В. Миськів. — Тернопіль : Підручники і посібники, 
2015. — 496 с. — (Мистецька Тернопільщина). 

Про І. Хворостецького: С. 97—100. 
25 КВІТНЯ 

75 років від дня народження  
Євгена Тадейовича Зозуляка 
(25.04 1943) — поета, журналіста 

Народився 25 квітня 1943 року на хуторі Кругла (нині не існує) 
поблизу с. Бурдяківці, нині Борщівського району. Навчався у Збризькій 
початковій, Бурдяківській семирічній і Скала-Подільській середній 
школах. 

Заочно закінчив факультет журналістики Львівського державного 
(нині — національний) університету ім. І. Франка (1983). Працював 
літературним працівником, завідувачем відділу листів, відділу сільського 
господарства районної газети «Надзбручанська правда» (м. Борщів), 
власним кореспондентом обласної газети «Вільне життя» у Шумському, 
Кременецькому і Лановецькому районах, завідувачем відділу літературно-
мистецької газети «Русалка Дністрова», оглядачем з питань культури 
газети «Вільне життя». 

Від 2009 року займається творчою діяльністю. 
1993 року вийшла з друку перша збірка поезій «Материзна», відтак — 

книжки «Соло для камерного хору» (1995), «Годинник любові» (1997), 
«Голуб і поет», «Політ світлячка у темряві» (обидві — 2003), «П’ять 
пелюсток» (2004), «Пілігрим» (2009). 
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Євген Зозуляк — автор багатьох статей про письменників 
Тернопільщини, опублікованих у газетах «Літературна Україна», «Русалка 
Дністрова», «Вільне життя», «Свобода». 

У перекладах твори поета надруковані в Італії та Росії. На його слова 
написані пісні, що звучать у радіо- і телепередачах. 

Член Національних спілок письменників (1996) та журналістів (1981) 
України, Наукового товариства ім. Шевченка (2008). Лауреат 
Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Братів Богдана та Левка 
Лепких (2003), обласної журналістської премії ім. М. Костенка (1994). 
Нагороджений Почесною грамотою НСПУ, італійською медаллю і 
дипломом «Fiducia poetiсa» (2001), медаллю «Почесна відзнака» НСПУ 
(2013). 

Література 
Зозуляк, Є. Дихаю морем / Є. Зозуляк // Вільне життя плюс. — 

2014. — 25 квіт. — С. 6. — (Поетичним рядком). 
Зозуляк, Є. Дума про Тернопіль : героїко-романтична балада у 

сонетах / Є. Зозуляк // Вільне життя плюс. — 2013. — 23 серп. — С. 4. 
Зозуляк, Є. Кому потрібне зло? / Є. Зозуляк // Вільне життя плюс. — 

2015. — 2 верес. — С. 6. — (Римованим рядком). 
Зозуляк, Є. «На карпатській полонині…» ; «В дітей війни новітньої 

печаль…» ; «Чоловіче, чи ти з глузду з’їхав…» / Є. Зозуляк // Вільне життя 
плюс. — 2015. — 26 черв. — С. 6. — (Вірші з конверта). 

Зозуляк, Є. «Новий день нові приносить втрати…» : [поезія] / 
Є. Зозуляк // Вільне життя плюс. — 2015. — 14 серп. — С. 6. — (Вірші з 
конверта). 

Зозуляк, Є. Узори знамениті : [поезія] / Є. Зозуляк // Вільне життя 
плюс. — 2015. — 2 жовт. — С. 5. — (Поетичним пером). 

Зозуляк, Є. «Що ми чинимо, народе?!» : [поезії] / Є. Зозуляк // 
Літературний Тернопіль. — 2013. — № 2. — С. 22—27 : портр. — (Золота 
сурма: поезія). 

*** 
Бугай, О. Повертайтеся, журавлі : поезії / О. Бугай ; [передм. 

Є. Зозуляка]. — Тернопіль : Джура, 2005. — 112 с. 
*** 

Дігай, Т. Осінній ювілей Тетяни Дігай : [інтерв’ю з терноп. 
літераторкою] / провів Є. Зозуляк // Літературний Тернопіль. — 2015. — 
№ 1. — С. 125—127 : фот. — (У робітні критика). 
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*** 
Зозуляк, Є. Бурдяківці: повернення в молодість : [до 555-річчя від 

часу першої писемної згадки про село] / Є. Зозуляк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 21 серп. — С. 7 : фот. кольор. 

Зозуляк, Є. Долею судилось жити з піснею : [до 65-річчя від дня 
народж. композитора Я. Злонкевича] / Є. Зозуляк // Вільне життя плюс. — 
2014. — 11 квіт. — С. 6 : фот. — (Ювілеї). 

Зозуляк, Є. І скальпель, і перо йому підвладні : [про лікаря, поета, 
перекладача П. Домчука] / Є. Зозуляк // Свобода. — 2014. — 24 січ. — 
С. 8 : портр. — (Щойно з друку). 

Зозуляк, Є. «Ла Скала»: перша річниця : [до річниці від часу 
створення літ.-мист. студії в смт Скала-Подільська] / Є. Зозуляк // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 10 серп. — С. 5. 

Зозуляк, Є. Натхнення заронили солов’ї : [про поета-пісняра 
І. Кутеня] / Є. Зозуляк // Вільне життя плюс. — 2014. — 4 квіт. — С. 6. — 
(Спогад). 

Зозуляк, Є. Рідним Олексинцям [Борщів. р-ну] — картинну галерею : 
[подарував художник Є. Шпак] / Є. Зозуляк // Вільне життя плюс. — 
2015. — 17 черв. — С. 3. — (Подарунок). 

Зозуляк, Є. Справа життя Лесі Любарської / Є. Зозуляк // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 13 черв. — С. 6 : фот. — (Вітаємо!). 

*** 
Ониськів, М. Закоханий у слово та життя : Євгенові Зозуляку — 70 / 

М. Ониськів // Вільне життя плюс. — 2013. — 24 квіт. — С. 6 : фот. 
кольор. — (Ювілеї). 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2013 рік. 

Бібліогр. покажч. Вип. 23 / уклад. М. Пайонк. — Тернопіль : Підручники і 
посібники, 2012. — 112 с. 

Про Є. Зозуляка: С. 54—57. 
16 ТРАВНЯ 

120 років від дня народження  
Семена Антоновича Жука 

(16.05 1898—26.06 1941) — кооператора, громадського діяча 

Народився 16 травня 1898 року в с. Боложівка, нині Шумського 
району. Закінчивши сільську школу, навчався у Кременецькій 
учительській семінарії; вищу освіту здобув у Київському кооперативному 
інституті. 
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1918 року С. Жук повернувся на рідну Волинь, де прилучився до 
культурно-просвітницької діяльності. Брав участь в організації читалень 
«Просвіти», розвитку кооперації в селах південно-західної Волині. 

Упродовж 1928—1930 років — посол від Кременеччини в польському 
сеймі, де захищав права українського знедоленого селянства. Парла-
ментська праця С. Жука була спрямована на пропаганду ідеї державної 
самостійності і соборності України, що дуже не подобалося польській 
владі. Наприкінці 1930 року його заарештували і засудили на два роки 
тюремного ув’язнення. 

1933 року С. Жук повернувся з тюрми, і працівники Українського 
кооперативного банку в Почаєві на загальних зборах обрали його 
директором. 

Оселившись у Почаєві, став активним учасником фінансово-
економічного та культурно-освітнього життя. Впродовж двох десятиліть 
керував народним хором товариства «Просвіта». Багато зусиль доклав до 
перетворення Почаївської лаври на осередок української духовної 
культури. Результатом кількарічної праці став виданий під псевдонімом 
С. Антонович «Короткий історичний нарис Почаївської Успенської 
лаври» (Кременець, 1938). 

Восени 1939 року родина С. Жука переїхала на Львівщину, де він 
учителював у школі с. Чайковичі поблизу Старого Самбора. 

26 червня 1941 року С. Жука заарештували органи НКВС і того ж дня 
розстріляли на околиці Чайковичів як ворога народу. 

До 100-річчя від дня народження С. Жука встановлено меморіальні 
дошки на його будинку в Підлісцях Кременецького району і колишньому 
приміщенні Українського кооперативного банку в Почаєві. 

Література 
Антонович, С. Короткий історичний нарис Почаївської Успенської 

лаври / С. Антонович ; до друку підгот. І. Єлагін. — [Тернопіль : б. в., 
1992. — 16 с. : іл.]. — Спец. вип. № 3 газ. «Вільне життя». 

*** 
Скакальська, І. Громадсько-політична діяльність Семена Жука : 

монографія / І. Скакальська. — Кременець : ВЦ КОГПІ ім. Т. Шевченка, 
2006. — 158 с. : іл. 

*** 
Крем’янчанка, Н. Він прагнув згуртувати українців : [до 115-ї річниці 

від дня народж. відомого політика, кооператора та просвітителя Волині 
першої половини ХХ ст. С. А. Жука] / Н. Крем’янчанка // Свобода. — 
2013. — 17 трав. — С. 4. — (Наші незабутні). 
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Скакальська, І. Громадсько-політична діяльність С. Жука як 
представника української еліти Волині міжвоєнного періоду / 
І. Скакальська // Суспільство: історія, методологія дослідження, практика : 
матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф., Тернопіль, 18 червня 2004 р. — 
Тернопіль, 2004. — С. 65—66. 

Скакальська, І. Діяльність С. Жука як директора кооперативного 
банку (1933—1939) / І. Скакальська // Наукові записки. Серія: Історія / 
Терноп. держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Тернопіль, 2003. — Вип. 2. — 
С. 114—115. 

Скакальська, І. Діяльність української еліти на теренах Волині 
міжвоєнного періоду ХХ ст.: С. Жук, А. Річинський та У. Самчук / 
І. Скакальська // Українська історична біографістика: забуте і невідоме / 
Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Тернопіль, 2008. — Ч. 2. — 
С. 182—188 : портр. — (Наукові записки. Серія: Історія ; вип. 2). 

Скакальська, І. Релігійні погляди волинської інтелігенції міжвоєнного 
періоду ХХ ст. : [наук. внесок церковних діячів Волині, зокрема 
М. Тучемського, А. Річинського, М. Черкавського, С. Жука, у нац.-духов. 
виховання молоді] / І. Скакальська, Ю. Гдовіна // Соціально-економічні, 
політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть : 
VІ Міжнар. наук.-теорет. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених, 
16 квітня 2008 р. : зб. тез і текстів виступів. — Тернопіль, 2008. — Ч. 2 : 
Загальні проблеми гуманітарних наук. — С. 150—151. 

Фарина, І. Все віддав для однієї ідеї : [про громад.-політ. діяча, посла 
до пол. сейму С. Жука] / І. Фарина // Новини Шумщини. — 2007. — 
24 серп. — С. 7 : портр. — (Славетні земляки). 

Фарина, І. Їх поєднав Почаїв : [про громад.-політ. діяча ХІХ ст., дир. 
Українського кооперативного банку в Почаєві С. Жука та його соратника 
О. Волошина] / І. Фарина // Свобода. — 2006. — 5 серп. — С. 5. — (Долі 
людські). 

Чернихівський, Г. Він був взірцем / Г. Чернихівський // 
Чернихівський, Г. Портрети пером : статті, есе, рецензії / 
Г. Чернихівський. — Кременець ; Тернопіль, 2001. — [Кн. 1]. — С. 148—
153. 

*** 
Чернихівський, Г. Жук Семен Антонович (псевд. — С. Антонович; 

16. 05. 1898, с. Боложівка, нині Шумс. р-ну — 26. 06. 1941, с. Чайковичі 
Самбір. р-ну Львів. обл.) — кооператор, громадський діяч / 
Г. Чернихівський // Тернопільський енциклопедичний словник. — 
Тернопіль, 2004. — Т. 1 : А — Й. — С. 581. 
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Чернихівський, Г. І. Жук Семен Антонович (псевд. — С. Антонович; 
16. 05. 1898, с. Боложівка, нині Шумс. р-ну Терноп. обл. — 26. 06. 1941, 
с. Чайковичі Самбір. р-ну Львів. обл.) — кооператор, громадський діяч / 
Г. І. Чернихівський // Енциклопедія сучасної України. — Київ, 2009. — 
Т. 9 : Е — Ж. — С. 655. 

6 ЧЕРВНЯ 
80 років від дня народження  

Михайла Антоновича Безпалька 
(06.06 1938) — актора театру 

Народився 6 червня 1938 року в Гіні, передмісті Ліона (Франція), куди 
батьки в пошуках кращої долі виїхали у 1930-х роках з Тернополя. Там 
закінчив перший клас. Але 1945 року, після завершення Другої світової 
війни, сім’я повернулася в Україну. Михайло закінчив у Тернополі 
середню школу № 1, а потім, 1956 року, — першу театральну студію при 
Тернопільському обласному музично-драматичному театрі ім. Т. Г. Шев-
ченка (клас К. Капатського та Г. Авраменка). І відтоді, а це понад 60 років, 
працює в Тернопільському драмтеатрі. 

Михайло Безпалько — український актор, який увібрав у себе кращі 
риси персонажів, які створив на сцені. Серед них — співучий Янко 
(оперета «Вільний вітер»), красень Феррі («Сільва»), Батько («Гріх і 
спокута»), Старий циган («Циганський барон»), інтелігентний Професор 
(«Гуцулка Ксеня»), мудрий Лісовик («Лісова пісня»), Старий козак 
(«Запорожець за Дунаєм»), Король («Снігова королева»)… Усіх ролей не 
перелічити, бо їх понад дві сотні — ліричних, романтичних, комедійних і 
трагічних. 

А ще М. Безпалько — рекордсмен України за кількістю новорічних 
ранків в образі Діда Мороза. У цьому статусі він працює від 1957 року. 
Понад 25 років тому в його репертуарі з’явилася і роль святого Миколая. 

Література 
Безпалько, М. Михайло Безпалько — Дід Мороз із 50-річним стажем : 

[бесіда з актором Терноп. акад. обл. укр. драм. театру ім. Т. Г. Шевченка] / 
записала Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 19 груд. — С. 6 : 
фот. кольор. 

Безпалько, М. Михайло Безпалько: «У мене було найбільше жінок — 
Снігурочок!» : [бесіда з актором Терноп. обл. драм. театру 
ім. Т. Г. Шевченка М. Безпальком] / провела В. Матола // Експрес. — 
2008. — 5—12 черв. — Тернопільські новини. — С. 4. 
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Безпалько, М. Дід Мороз-рекордсмен  живе у Тернополі і вже 
зустрічає тут свій 57-й Новий рік : [розмова з актором Терноп. обл. драм. 
театру ім. Т. Г. Шевченка М. Безпальком] / вела Г. Садовська // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 31 груд. — С. 5 : фот. кольор. — (Новорічне 
інтерв’ю). 

Безпалько, М. Найстарший Дід Мороз України Михайло Безпалько 
розповів секрети ремесла : [бесіда з актором Терноп. обл. драм. театру 
ім. Т. Г. Шевченка] / спілкувалася Ж. Попович // Номер один. — 2013. — 
25 груд. — С. 12 : фот. 

*** 
Безпалько, М. Він вражав не лише своїми роботами : [життя і 

творчість художника, сценографа К. Б. Сікорського] / М. Безпалько // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 27 верес. — С. 6 : фот. — (Незабутні). 

Те ж // Літературний Тернопіль. — 2015. — № 4. — С. 95—98. — 
(Незабутні). 

Безпалько, М. Їхня ніша ще й досі порожня : [спогади про подружжя 
акторів Бобровських] / М. Безпалько // Вільне життя плюс. — 2016. — 
24 черв. — С. 5 : фот. — (Незабутні). 

*** 
Луків, Н. Михайло Безпалько — Дід Мороз-рекордсмен : [за 

матеріалами розмови з актором Терноп. обл. драм. театру 
ім. Т. Г. Шевченка] / Н. Луків // Свобода. — 2016. — 1 січ. — С. 12 : іл. 

Олійник, Д. Генеральний Дід Мороз Михайло Безпалько / 
Д. Олійник // Rіа плюс. — 2014. — 17 груд. — С. 10 : фот. — (Life). 

Садовська, Г. Добрий дух театру : [про М. Безпалька] / Г. Садовська // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 14 черв. — С. 5 : портр. — (Акторські 
силуети). 

Собуцька, В. Еліксир молодості й дарунок долі — театр! : [творч. 
портрет актора Терноп. обл. драм. театру ім. Т. Г. Шевченка 
М. А. Безпалька] / В. Собуцька // Свобода. — 2013. — 7 черв. — С. 8 : 
фот. — (З роси і води!). 

Терещук, О. Новорічна казка від Діда Мороза : [М. Безпалька] / 
О. Терещук // Місто. — 2008. — 30 груд. — С. 7 : фот. 

*** 
Щербак, Л. Безпалько Михайло Антонович (06. 06. 1938, Гіні, 

передмістя м. Ліон, Франція) — актор / Л. Щербак // Тернопільський 
енциклопедичний словник. — Тернопіль, 2009. — Т. 4 (додатковий) : А — 
Я. — С. 42 : фот. 
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*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2008 рік. 

Бібліогр. покажч. Вип. 18 / уклад. М. Друневич. — Тернопіль : 
Підручники і посібники, 2008. — 144 с. 

Про М. Безпалька: С. 73—74. 
15 ЧЕРВНЯ 

180 років від дня народження  
Йосипа (Осипа) Сильвестровича Вітошинського 

(15.06 1838—24.01 1901) — диригента,  
громадсько-освітнього діяча, священика 

Народився 15 червня 1838 року в м. Косів на Станіславщині (нині — 
Івано-Франківська область) в багатодітній сім’ї. 

Навчався у Чернівецькій, Самбірській і Перемишлянській гімназіях. 
Перемишль відіграв визначну роль у творчому житті Й. Вітошинського. 
Саме там він здобув музичну освіту у відомих педагогів Л. Седляка і 
Ф. Лоренца, співав у гімназійному і кафедральному хорах. 

Упродовж 1860—1864 років навчався у Львівській духовній семінарії. 
Уроки музики брав у І. Лаврівського. Під час навчання диригував хором 
семінаристів. 

Йосип Вітошинський — один із перших організаторів селянських 
хорів у Галичині. 

1865 року, ставши помічником священика у с. Зарваниця (нині — 
Теребовлянського району), створив хор. Від 1868 року — парох села 
Денисів (тепер — Козівського району). Там заснував чоловічий хор, який 
через декілька років став мішаним, і навчив його учасників співати по 
нотах не лише церковні, а й українські народні пісні. До репертуару 
входили пісні «Ой зозуле, зозуленько», «Корона золотая», «Огні горять», 
«Осінь», «Гуляли-гуляли», «Ой умер старий батько» та ін. Денисівський 
хор виступав з концертами у Львові, Тернополі, Бережанах, Станіславі, 
Коломиї та інших містах. У його репертуарі було близько 100 творів 
українських і зарубіжних композиторів. 

Йосип Вітошинський утримував у Денисові від 1884 року дворічну 
школу диригентів, у якій вів курси теорії музики, сольфеджіо та 
диригування, хори учнів. Організував духовий оркестр. З його ініціативи 
1870 року в селі створено читальню «Просвіти», зведено пам’ятник 
тверезості, засновано касу взаємодопомоги, товариство допомоги сиротам, 
вдовам і бідним студентам. Отець Й. Вітошинський учив селян 
садівництву і пасічництву. За власні кошти закупив у Празі музичні 
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інструменти для духового оркестру, завдяки його зусиллям у селі 
побудовано Народний дім. 

Помер Й. Вітошинський 24 січня 1901 року в Денисові, де й 
похований на місцевому цвинтарі. 

Література 
Савак, Б. Денисівський духовий оркестр : [до 170-річчя від дня 

народж. видат. муз. і культур.-громад. діяча Галичини отця 
Й. Вітошинського та 130-річчя від часу створення з його ініціативи 
першого духового оркестру на Тернопільщині] / Б. Савак. — Тернопіль : 
Терно-граф, 2008. — 69, [1] с. : фот. 

*** 
Дацків, М. Народний хормейстер : [про священика, диригента, 

громад.-освіт. діяча Й. Вітошинського] / М. Дацків // Нова ера. — 2008. — 
18—24 черв. — С. 6. — (Культура). 

Мороз, В. Просвітитель «Беренлянду» : [культур.-просвітн. діяльність 
отця Осипа Вітошинського та його нащадків — Володимира та Олімпії 
Вітошинських] / В. Мороз // Rіа плюс. — 2014. — 14 трав. — С. 19 : фот. 

Савак, Б. Відзначено ювілей Йосифа Вітошинського : [у 
Денисівському краєзнав. музеї] / Б. Савак // Вільне життя плюс. — 
2009. — 16 січ. — С. 3. 

Савак, Б. Відзначили ювілей Йосипа Вітошинського / Б. Савак // 
Вільне життя плюс. — 2009. — 30 січ. — С. 6. — (Світ нашої духовності). 

Хома, В. Осип Вітошинський / В. Хома // Хома, В. Старовинні 
Купчинці / В. Хома. — Тернопіль, 2000. — С. 109—110. 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2008 рік. 

Бібліогр. покажч. Вип. 18 / уклад. М. Друневич. — Тернопіль : 
Підручники і посібники, 2008. — 144 с. 

Про Й. Вітошинського: С. 74—76. 
Музична Тернопільщина : бібліогр. покажч. / уклад. В. Я. Миськів. — 

Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. — 288 с. 
Про Й. Вітошинського: С. 95—97. 
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17 ЛИПНЯ 
130 років від дня народження  

Шмуеля Йосефа Агнона 
(17.07 1888—17.02 1970) — єврейського письменника, 

лауреата Нобелівської премії 

Народився 17 липня 1888 року в м. Бучач. Батько Ш. Й. Агнона — 
рабин Шолом Мордехай Леві Чачкес — був послідовником хасидського 
цадика із Чорткова. 

Освіту хлопець — справжні ім’я та прізвище Шмуель Йосеф Галеві 
Чачкес — отримав домашню і несистематичну. Восьмирічним почав 
писати на івриті та ідиш. 

1906 року перебрався до Львова, але тут надовго не затримався — 
через відмову служити в армії 1907 року емігрував до Палестини. 
1913 року Шмуель Чачкес виїхав до Німеччини, працював у Берліні й 
Гамбурзі; там зустрів мецената Залмана Шокена, який допоміг йому з 
виданням книжок та ще й призначив п’ятирічну стипендію. 

До свого від’їзду з Бучача опублікував близько 70 творів. Це були 
вірші, розповіді, нариси та інше, іноді за підписом «Чачкес», але частіше 
вони були підписані псевдонімом. 

1924 року письменник поїхав до Святої Землі й офіційно взяв собі 
прізвище Агнон. 1929 року, коли він знову повернувся до Європи, побував 
у Бучачі, Тернополі, Львові, Золочеві та Бродах. 

Творчий шлях Шмуеля Йосефа Агнона тривав понад 60 років, 
майстерність і визнання приходили до нього поступово. З-під його пера 
вийшли двотомний роман «Весільний балдахін», «Повне зібрання 
оповідань», «Нічний постоялець» та ін. Твори опубліковані німецькою й 
англійською мовами, що сприяло світовій популярності Ш. Й. Агнона. 
Наприкінці 1950-х років американський критик Едмуд Уілсон офіційно 
висунув його кандидатуру на здобуття Нобелівської премії з літератури. 
1966 року за «оригінальне мистецтво оповіді, навіяне єврейськими 
народними мотивами» письменник був удостоєний такої шани. 

Помер Ш. Й. Агнон 17 лютого 1970 року від серцевого нападу в 
Єрусалимі. Похований на цвинтарі, який розташований на Єлеонській 
горі. 

Література 
Агнон, Ш. Й. Нічний постоялець : роман / Ш. Й. Агнон ; пер. з англ. 

В. Горбатька. — Харків : Фоліо, 2012. — 735 с. — (Карта світу). 
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*** 
Вдовиченко, Г. Шмуель Аґнон згадав рідний Бучач у своїх книжках 

1790 разів : Свого видатного земляка, Нобелівського лауреата у галузі 
літератури, згадували у бучацькому Арт-дворі / Г. Вдовиченко // Високий 
замок. — 2013. — 25—31 лип. — С. 4 : фот. кольор. 

Дворська, Л. Відкрито пам’ятник Йосефу Шмуелю Агнону : [у 
Бучачі] / Л. Дворська // Нова доба. — 2016. — 1 лип. — С. [1], 2. 

Золотнюк, А. Бучач літературний : [відкрито Літературний центр імені 
Агнона] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2016. — 12 лют. — 
С. 6. — (Культпроект). 

Золотнюк, А. Одіссея Агнона : [про кн. «Литературная Одиссея 
Агнона от Бучача до Иерусалима» О. Левченка] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 22 листоп. — С. 6 : фот. — (Репрезентації). 

Мороз, В. Агнон, Бучач, Язловець… / В. Мороз // Rіа плюс. — 
2016. — 9 берез. — С. 19 : фот. — (Ретро). 

Мурашка, З. Бучачани згадували відомого краянина : [відзначення 50-
річчя від часу присудження Ш. Й. Агнону Нобелівської премії] / 
З. Мурашка // Вільне життя плюс. — 2016. — 22 лип. — С. 6. — (Пошана). 

Нобелівський лауреат з Бучача : 17 липня в Терноп. обл. універс. наук. 
б-ці відбулися літ. читання «Нобелівський лауреат з Бучача», приурочені 
125-річчю від дня народж. видат. євр. письменника Шмуеля Йосефа 
Агнона // Свобода. — 2013. — 19 лип. — С. [1] : портр. — (Літературні 
читання). 

Проців, О. «В душі беріг обидві батьківщини…» : [життєвий і творчий 
шлях класика євр. літ. Ш. Й. Агнона] / О. Проців // Медична академія. — 
2015. — 12 верес. — С. 11 : фот. — (Книгозбірня). 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2013 рік. 

Бібліогр. покажч. Вип. 23 / уклад. М. Пайонк. — Тернопіль : Підручники і 
посібники, 2012. — 112 с. 

Про Ш. Й. Агнона: С. 71—76. 
7 СЕРПНЯ 

60 років від дня народження  
Григорія Платоновича Шергея 

(07.08 1958) — режисера-постановника, мистецтвознавця,  
заслуженого діяча мистецтв України 

Народився 7 серпня 1958 року в с. Кордишів Шумського району. 
1977 року закінчив Кременецьке педагогічне училище, 1981 року — 

відділ театральної режисури Київського державного інституту культури 
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ім. О. Корнійчука (нині — національний університет культури і мистецтв). 
Від 1981 року працював старшим методистом театрального мистецтва 
обласного науково-методичного центру народної творчості і культурно-
освітньої роботи, старшим інспектором культурно-освітніх установ 
управління культури, заступником директора, упродовж 1988—
1992 років — директором обласного науково-методичного центру 
народної творчості і культурно-освітньої роботи. Від 1992 до 1995 pоку — 
начальник Тернопільського обласного управління культури. Потім 
працював головним режисером Тернопільської обласної державної 
телерадіокомпанії, директором приватного підприємства «Центр 
міжнародних культурних ініціатив». 

З ініціативи Г. Шергея у 1990, 1991, 1994 pоках на Тернопільщині 
вперше були проведені міжнародні фестивалі любительських театрів 
«Тернопільські театральні вечори». Колективи області побували в Англії, 
Австрії, Німеччини, Канаді, Словаччині, Північній Ірландії. Організатор 
першого у Тернополі симфонічного оркестру. 

Від 2000 року Г. Шергей очолював Тернопільську обласну 
філармонію. У березні 2007 року призначений начальником управління 
культури Тернопільської обласної державної адміністрації. 

Депутат Тернопільських міської (2006) та обласної (2009—2015) рад. 
Заслужений діяч мистецтв України (2005). За вагомий внесок у 
забезпечення розвитку національного мистецтва, багаторічну сумлінну 
працю та високу професійну майстерність нагороджений Подякою 
Прем’єр-міністра України, за досягнення в розвитку культури і 
мистецтв — Почесною відзнакою Міністерства культури і мистецтв 
України. 

Література 
Шергей, Г. Кордишів: минуле та сьогодення : [док.-краєзнав. нарис] / 

Г. Шергей, А. Лукащук. — Тернопіль : Терно-граф, 2013. — 286 с. : іл. 
*** 

У камені, бронзі, граніті : Вшанування пам’яті Т. Г. Шевченка на 
Тернопільщині : [фотоальбом] / Терноп. облрада, Департамент культури, 
релігій та національностей облдержадмін., Держ. архів Терноп. обл. ; [кер. 
проекту: Г. Шергей, Ю. Гумен ; передм. Р. Лубківського, 
М. Ониськіва]. — Тернопіль : Терно-граф, 2014. — 135 с. : іл. кольор. 

*** 
Шергей, Г. Збаражчина мистецька : З історії творчих звітів худож. 

колективів Збараз. р-ну на обласних сценах / Г. Шергей, М. Франків // 
Народне слово. — 2012. — 7 груд. — С. 4—5 : фот. кольор. 
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Шергей, Г. Звітуватиме училище культури / Г. Шергей, М. Виннічик // 
Вільне життя плюс. — 2017. — 13 січ. — С. [1] : фот. 

Шергей, Г. Першому в Україні Співочому полю — 25 років / 
Г. Шергей, М. Франків // TernoTravel. — 2011. — № 1 (серп.). — С. 24—
25 : фот. кольор. — (Ювілеї — 2011). 

*** 
Шергей, Г. Григорій Шергей: «Культура — це психологія нації» : 

[інтерв’ю] // Нова Тернопільська газета. — 2008. — 13—19 серп. — С. 6 : 
фот. 

Шергей, Г. Григорій Шергей: «Понад двадцять фестивалів — це не 
багато!» : [інтерв’ю] / записала Л. Левицька // Голос України. — 2011. — 
6 груд. — С. 12 : портр. — (Суспільство). 

*** 
Білий, І. На Тернопільщині планують створити археологічний музей 

за 25 мільйонів : [за матеріалами розмови з дир. держ. підприємства 
«Подільська археологія» Б. Строценем і нач. упр. культури Терноп. 
облдержадмін. Г. Шергеєм] / І. Білий // Номер один. — 2016. — 25 трав. — 
С. [15] : фот. кольор. 

Ісевич, Л. Кожне село матиме свій фестиваль : [за матеріалами прес-
конф. нач. упр. культури Терноп. облдержадмін. Г. Шергея] / Л. Ісевич // 
Свобода. — 2011. — 25 берез. — С. 4 : портр. 

Шот, М. З музикою, замками, боєм і пам’яттю : [за матеріалами 
розмови з нач. упр. культури Терноп. облдержадмін. Г. Шергеєм про 
фестивалі, які проводяться в області за підтримки місцевої влади] / 
М. Шот // Вільне життя плюс. — 2016. — 29 квіт. — С. 6. 

*** 
Киричук, Г. Про відродження села дбають меценати : [подарунок нач. 

упр. культури Терноп. облдержадмін. Г. Шергея Кордишів. загальноосвіт. 
школі] / Г. Киричук // Новини Шумщини. — 2011. — 11 лют. — С. [1] : 
фот. — (Приємно повідомити). 

Ониськів, М. Згасає пам’ять про автора першого українського балету 
[М. Вериківського] : [стаття містить коментар нач. упр. культури Терноп. 
облдержадмін. Г. Шергея] / М. Ониськів // Вільне життя плюс. — 2013. — 
1 трав. — С. 7. 

*** 
Мельничук, Б. Шергей Григорій Платонович (07. 08. 1958, 

с. Кордишів Шумс. р-ну) — режисер-постановник, мистецтвознавець, 
громадський діяч / Б. Мельничук, Л. Щербак // Тернопільський 
енциклопедичний словник. — Тернопіль, 2008. — Т. 3 : П — Я. — С. 635 : 
фот. 
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*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2008 рік. 

Бібліогр. покажч. Вип. 18 / уклад. М. Друневич. — Тернопіль : 
Підручники і посібники, 2008. — 144 с. 

Про Г. Шергея: С. 86—87. 
31 СЕРПНЯ 

125 років від дня народження  
Нестора Остаповича Нижанківського 

(31.08 1893—12.04 1940) — композитора, музичного критика 

Народився 31 серпня 1893 року в м. Бережани у родині священика, 
композитора і диригента Остапа Нижанківського. 

Дитячі та юнацькі роки Н. Нижанківського минули в селах 
Стрийщини. Навчався у Стрийській гімназії, основи піанізму вивчав з 
батьком. Згодом вступив до Вищого музичного інституту (нині — 
національна музична академія) ім. М. Лисенка у Львові (клас фортепіано 
М. Криницької). 

1920 року зарахований до Віденської музичної академії (Австрія) у 
клас професора Й. Маркса, відомого композитора та музикознавця. 
1923 року переїхав до Праги (Чехія), де викладав музику в Українському 
вищому педагогічному інституті ім. М. Драгоманова. Згодом навчався у 
Школі вищої майстерності Празької консерваторії в класі композиції 
професора В. Новака. 

Наприкінці 1929 року, після тривалого перебування на чужині, 
Н. Нижанківський повернувся на батьківщину. Упродовж 1929—
1939 років викладав теоретичні дисципліни у Вищому музичному 
інституті ім. М. Лисенка. Співпрацював із композиторами В. Барвінським, 
С. Людкевичем та ін. 

Брав активну участь у музичному житті Львова: часто виступав на 
концертах, ювілейних вечорах, зокрема як піаніст-віртуоз. З ініціативи 
Н. Нижанківського 1934 року було створено організацію професійних 
музикантів Галичини Союз українських професійних музик (СУПроМ). 

Протягом 1934—1939 років композитор опублікував у газетах і 
журналах Галичини («Діло», «Українські вісті», «Світло і тінь») рецензії, 
полемічну публіцистику, нотатки, музикознавчі статті. 

Критична спадщина Н. Нижанківського цінна насамперед тим, що 
вона містить фактографічний матеріал про музичне життя Галичини і 
становище митців у тодішньому суспільстві. 

Відомий Н. Нижанківський і як фотожурналіст. Він зберіг для історії 
культури опубліковані на сторінках журналу «Назустріч» високоякісні 
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фотографії провідних акторів галицького Українського театру 
ім. Тобілевича. 

Композиторська спадщина митця складається з фортепіанної і 
камерної музики, симфоній, солоспівів, творів для духового оркестру. Їх 
збереглося тільки 80 %, інші загинули в Празі під час Другої світової 
війни. Солоспіви композитора «Поклін тобі, зів’яла квітко» (на 
сл. І. Франка), «Засумуй, трембіто» (на сл. Р. Купчинського), «Жита» (на 
сл. Олександра Олеся) були в репертуарі співаків М. Скали-Старицького, 
М. Гайворонського, Є. Зарицької, О. Руснака. 

Твори композитора нерідко виконували за кордоном, де вони також 
здобували симпатії слухачів. 

Помер Н. Нижанківський 12 квітня 1940 року в м. Лодзь (Польща). 
1993 року його прах перепоховано на цвинтарі в м. Стрий Львівської 
області. 

Література 
Нижанківський, Н. О. Твори для фортепіано / Н. О. Нижанківський. — 

Київ : Музична Україна, 1989. — 63 с. 
*** 

Басса, О. Солоспіви Нестора Нижанківського в аспекті теоретичної та 
виконавської проблематики : (до 100-річчя від дня народж. композитора) / 
О. Басса // Наукові записки. Серія: Мистецтвознавство / Терноп. держ. 
пед. ун-т ім. В. Гнатюка, Нац. муз. акад. України ім. П. Чайковського. — 
Тернопіль ; Київ, 2003. — № 2. — С. 36—47. 

Кальмучин-Дранчук, Т. Фортепіанна творчість Нестора 
Нижанківського в контексті професійного розвитку музичного мистецтва 
Галичини першої половини ХХ ст. / Т. Кальмучин-Дранчук // Наукові 
записки. Серія: Мистецтвознавство / Терноп. держ. пед. ун-т 
ім. В. Гнатюка, Нац. муз. акад. України ім. П. Чайковського. — 
Тернопіль ; Київ, 2004. — № 1. — С. 23—30. 

Молчанова, Т. Гідний спадкоємець батьківських традицій : До 120-
річчя від дня народж. композитора, муз.-громад. діяча Нестора 
Нижанківського / Т. Молчанова // Дзвін. — 2013. — № 9. — С. 95—98 : 
портр. 

Молчко, У. Фольклорні джерела музичної спадщини Нестора 
Нижанківського / У. Молчко // Народна творчість та етнографія. — 
2003. — № 1/2. — С. 99—106 : портр. 

Нижанківський Нестор Остапович, український композитор, піаніст, 
музичний критик // Провідники духовності в Україні. — Київ, 2003. — 
С. 717—718. 
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Юзюк, З. І. Фортепіанна музика для дітей у творчості В. Барвінського, 
Н. Нижанківського та М. Скорика : (до ювілеїв композиторів) / 
З. І. Юзюк // Наукові записки. Серія: Мистецтвознавство / Терноп. нац. 
пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Тернопіль, 2013. — № 2. — С. 107—115. 

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

Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. — 288 с. — (Мистецька 
Тернопільщина). 

Про Н. Нижанківського: С. 69—72. 
1 ВЕРЕСНЯ 

60 років від часу заснування Тернопільського обласного 
державного музичного училища ім. С. Крушельницької 

(01.09 1958) 

Мистецький навчальний заклад створено 18 лютого 1958 року, а з 
1 вересня 12 викладачів — випускників Київської, Харківської, Львівської 
консерваторій — і 60 юних музикантів розпочали перший навчальний рік. 

Директором було призначено Євгена Петровича Давидова. 
Навчання здійснювалося за шістьма спеціальностями: «Фортепіано», 

«Струнні інструменти», «Духові та ударні інструменти», «Народні 
інструменти», «Хорове диригування», «Спів». Згодом відкрито спеціаль-
ність «Теорія музики», 1994 року — спеціальність «Акторське мис-
тецтво», 2005 року — «Образотворче та декоративно-прикладне 
мистецтво». 

1963 року училищу присвоєно ім’я видатної української співачки, 
професора, заслуженого діяча мистецтв УРСР, уродженки Тернопільщини 
Соломії Амвросіївни Крушельницької. 

Нині навчально-виховний процес забезпечують 132 висококваліфі-
кованих педагоги, серед яких заслужені діячі мистецтв України, заслужені 
артисти України, заслужені працівники культури України, кандидати 
мистецтвознавства. 

Директор Тернопільського обласного державного музичного училища 
ім. С. Крушельницької М. С. Рудзінський нагороджений орденом «За 
заслуги» ІІІ ступеня. 

Знаком Міністерства культури України «За відмінну працю» та 
почесним званням обласного конкурсу «Людина року — 2010» відзначена 
М. М. Подкович — заслужений працівник культури України, колишній 
директор училища (1980—2000). 

За час існування навчального закладу підготовлено понад 5 тисяч 
спеціалістів. Це — лауреати й дипломанти міжнародних і всеукраїнських, 
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міжрегіональних та обласних конкурсів, народні й заслужені артисти 
України, заслужені діячі мистецтв України, доктори і кандидати наук, 
доценти та професори, ректори й директори мистецьких вищих 
навчальних закладів і закладів культури, артисти та солісти оперних і 
драматичних театрів, філармоній України, країн Європи, Америки, 
Австралії, диригенти, композитори, музикознавці, фольклористи, 
завідувачі відділів культури, директори й викладачі музичних шкіл, 
керівники художніх колективів. 

Література 
Осяяні талантом Соломії : До 55-річчя з часу заснування (1958) 

Тернопільського музичного училища ім. Соломії Крушельницької і 50-
річчя присвоєння (1963) училищу імені Соломії Крушельницької / 
[упоряд. та ред. Б. Маюк ; літ. ред. Б. Мельничук]. — Тернопіль : [б. в.], 
2013. — 32 с. : фот. кольор. 

Півстоліття у серпанку надій : До 50-річчя Тернопільського музичного 
училища ім. Соломії Крушельницької : [альбом]. — [Тернопіль : б. в., 
2008]. — 22 с. : фот. кольор. 

*** 
«Музика вічна і без неї життя не можливе…» : [до 55-річчя від часу 

заснування Терноп. обл. держ. муз. училища та 50-річчя від часу 
присвоєння йому імені С. Крушельницької] // Свобода. — 2013. — 
22 трав. — С. 3 : фот. кольор. — (На ювілейній ноті). 

Собуцька, В. Благословенні музикою : [зустріч перших випускників 
Терноп. муз. училища ім. С. Крушельницької] / В. Собуцька // Свобода. — 
2011. — 16 груд. — С. 8 : фот. — (До юності на гостину). 

*** 
Рудзінський, М. Михайло Рудзінський: «Нація починається з 

духовності та культури» : [інтерв’ю] / записала М. Чорненька // 
Соломія. — 2015. — № 1 (січ. — берез.). — С. [1] : фот. — (Лауреат 
конкурсу «Людина року — 2014»). 

*** 
Життя з любов’ю : [до 75-річчя від дня народж. та 50-річчя пед. 

діяльності викладача Терноп. обл. держ. муз. училища 
ім. С. Крушельницької Ю. В. Максема] // Соломія. — 2015. — № 1 (січ. — 
берез.). — С. 2 : фот. 

Залюбовська, Н. Людина великої душі : [про педагога, викл. Терноп. 
обл. держ. муз. училища ім. С. Крушельницької О. П. Горбачову] / 
Н. Залюбовська // Соломія. — 2015. — № 4 (жовт. — груд.). — С. 2 : фот. 
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Чубата, Д. Щедрість сіє добру славу : [про дир. Терноп. обл. держ. 
муз. училища ім. С. Крушельницької М. Рудзінського] / Д. Чубата // 
Літературний Тернопіль. — 2016. — № 3. — С. 92—93 : фот. — (Ювілеї). 

Юрса, Г. Живіть, маестро! : [вечір пам’яті музиканта, диригента, 
педагога, заслуженого працівника культури України Б. Процака] / 
Г. Юрса // Подільське слово. — 2015. — 20 берез. — С. 14. 

*** 
Букало, Н. Свято валторни : [форум валторністів у Терноп. обл. держ. 

муз. училищі ім. С. Крушельницької] / Н. Букало // Соломія. — 2014. — 
№ 1 (січ. — берез.). — С. 2 : фот. 

Касіян, В. Пошанівок героям від творчих сердець : [концерт 
«Україна — понад усе» викладачів і студентів Терноп. обл. держ. муз. 
училища ім. С. Крушельницької] / В. Касіян // Вільне життя плюс. — 
2015. — 20 берез. — С. [1] : фот. — (Усе для перемоги). 

Мельничук, Б. І Гран-прі, й перше місце : [студенти Терноп. обл. 
держ. муз. училища ім. С. Крушельницької — переможці І Всеукр. 
конкурсу сучасної інструментальної музики «PROart»] / Б. Мельничук // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 20 трав. — С. 8. — (Знай наших!). 

Стадник, О. Співочі нащадки Соломії : [про V обл. конкурс укр. нар. 
пісні ім. С. Крушельницької] / О. Стадник // Вільне життя плюс. — 
2016. — 16 листоп. — С. [1]. — (Конкурси). 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2008 рік. 

Бібліогр. покажч. Вип. 18 / уклад. М. Друневич. — Тернопіль : 
Підручники і посібники, 2008. — 144 с. 

Про Терноп. обл. держ. муз. училище 
ім. С. Крушельницької: С. 101—103. 

1 ВЕРЕСНЯ 
70 років від дня народження  

Богдана Васильовича Хаварівського 
(01.09 1948—26.07 2016) — архівіста, педагога, краєзнавця,  

громадсько-культурного діяча, літератора 

Народився 1 вересня 1948 року в с. Гумниська Теребовлянського 
району. Закінчив філологічний факультет Чернівецького державного 
(нині — національний ім. Ю. Федьковича) університету (1972). Працював 
учителем у загальноосвітній школі с. Перепельники Зборівського району, 
вихователем у Тернопільському професійно-технічному училищі № 2, 
старшим науковим працівником Державного архіву Тернопільської 
області, викладачем у Тернопільському професійно-технічному училищі 
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№ 3, Тернопільському педагогічному інституті (нині — національний 
університет ім. В. Гнатюка), а згодом — начальником Тернопільського 
обласного управління освіти. 

Упродовж 18 років — директор Державного архіву Тернопільської 
області. За роки незалежності України зумів зібрати чималу бібліотеку 
творів людей, життя та діяльність яких пов’язані з нашим краєм; 
започаткував створення особових фондів учених, письменників, митців і 
громадських діячів — вихідців з Тернопільщини. 

Богдан Хаварівський — депутат Тернопільської обласної ради (1994—
1998), співзасновник обласної організації Товариства української мови 
(1989), член правлінь обласних організацій товариства «Просвіта» (1989) 
та Конгресу української інтелігенції (1995), голова обласного правління 
Асоціації українських словесників (1989), обласної організації товариства 
«Меморіал» ім. В. Стуса (2003—2016), заслужений працівник культури 
України (2008), лауреат Всеукраїнських літературно-мистецьких премій 
імені І. Блажкевич (1995) і Братів Богдана та Левка Лепких (2003), кавалер 
ордена князя Костянтина Острозького (2014). 

Автор збірки поезій «Метелики юності на павутинці осені» (2003), 
співавтор видань «Біфони» (1995), «Хто пожав «Бурю»?: Армія Крайова 
на Тернопіллі 1941—1945 рр.» (1996), «Предтеча: Польський рух Опору 
на Тернопільщині 1939—1941 рр.» (2002), «Міська геральдика 
Тернопільщини», «Українець Михайло Паращук: ровесник болгарської 
волі, страдник нашої долі» (обидва — 2003), «Я серед вас...: Іван Марчук і 
Тернопільщина» (2013) та ін. Опублікував понад 300 статей і рецензій у 
наукових збірниках, періодиці. 

Помер Б. Хаварівський 26 липня 2016 року. Похований на 
Микулинецькому цвинтарі в Тернополі. 

Література 
Хаварівський, Б. Я — серед вас… : Іван Марчук і Тернопільщина. 

[Фотокнига]. Кн. 1 / Б. Хаварівський, О. Снітовський ; [передм. 
Г. Садовської ; післямова Е. Андрійо]. — Тернопіль : Терно-граф, 2013. — 
230, [1] с. : фот. кольор. 

 
*** 

Хаварівський, Б. Відбулася презентація посмертної книги Івана 
Демчишина : [«Вертикальне коло: роздуми письменника»] / 
Б. Хаварівський // Свобода. — 2011. — 4 листоп. — С. 8. — (У вінок 
пам’яті). 
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Хаварівський, Б. Роздуми на березі неба : [відгук на поет. збірку «На 
березі неба» О. Астаф’єва] / Б. Хаварівський // Вільне життя плюс. — 
2013. — 27 груд. — С. 6 : іл. — (Щойно прочитане). 

*** 
Хаварівський, Б. «Меморіал» відновлює історичну правду : [розмова з 

головою Терноп. обл. орг. т-ва «Меморіал» ім. В. Стуса] / 
Б. Хаварівський // Свобода. — 2016. — 24 черв. — С. 3 : фот. — (У 
громадських організаціях). 

*** 
У Тернополі вшанували Любомиру Бойцун : [за матеріалами виступів 

Б. Хаварівського, В. Цимбалюка, В. Ванчури під час урочистого відкриття 
меморіальної дошки] // Номер один. — 2015. — 26 серп. — С. 3 : фот. — 
(Новини). 

*** 
Вознюк, В. Іванна Блажкевич — духовна донька Ольги Кобилянської : 

біогр. нарис / В. Вознюк ; [наук. рецензент О. О. Попович ; наук. 
редагування: Ю. М. Микосянчик, Б. В. Хаварівський ; худож. оформ. 
Є. Удіна]. — Тернопіль : Терно-граф, 2011. — 47 с. : іл., фот. 

Мельничук, Б. «Журавлина» книга. Тернопільська українська західна 
діаспора. Словник імен. Ч. 3. М — Я / Б. Мельничук, Б. Хаварівський, 
В. Уніят. — Тернопіль : Терно-граф, 2012. — 286 с. — (Серія «Корінь і 
крона»). 

Півторак, С. Євреї на Тернопільщині / С. Півторак, В. Уніят, 
Б. Хаварівський ; [передм. Б. Мельничука]. — Тернопіль : Терно-граф, 
2010. — 119 с. : фот. 

*** 
Зозуляк, Є. Рідною давно стала Україна : [життєвий шлях 

К. Деменчук, яку виселили з Польщі 1945 р.] / Є. Зозуляк, 
Б. Хаварівський // Вільне життя плюс. — 2013. — 19 квіт. — С. 6 : фот. — 
(Меморіал). 

Фарина, І. «Подільський карб», як скарб любові : [про поет. збірку 
Р. Лубківського, присвячену рідному краю] / І. Фарина, Б. Хаварівський // 
Свобода. — 2014. — 14 берез. — С. 8. — (Слово про майстра і його 
гранослов). 

*** 
Логінова, О. Слова для вічності різьбились : [Б. Хаварівський — гість 

Чернів. обл. мемор. музею В. Івасюка в рамках проекту «Знайомства 
зблизька з найвідомішими учнями М. Г. Івасюка»] / О. Логінова // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 4 берез. — С. 5 : фот. — (Гідний учень великого 
вчителя). 
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Мельничук, Б. Він дав прихисток і мені, й Демківу, і «Русалці…» : 
[спогади про колишнього дир. Держ. архіву Терноп. обл. 
Б. Хаварівського] / Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2016. — 
28 жовт. — С. 6. — (Спогад у вінок пам’яті). 

Ониськів, М. Богдан-Роман Хаварівський: «Усі ми будемо в архіві» : 
ескізи пам’яті на дев’ятини його відходу од нас / М. Ониськів // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 3 серп. — С. 5 : фот. 

Фарина, І. Любов, доля і… метелики юності : [життєвий шлях і 
діяльність педагога, поета, архівіста, громад. діяча Б. Хаварівського] / 
І. Фарина // Свобода. — 2017. — 3 лют. — С. 4 : фот. — (Спогад про 
світлу людину). 

*** 
Нікітіна, Ю. Помер архівіст та краєзнавець Богдан Хаварівський / 

Ю. Нікітіна // Rіа плюс. — 2016. — 27 лип. — С. 5 : фот. 
Пішов у небесний архів : [відомий краєзнавець, багаторічний 

директор Держ. архіву Терноп. обл., голова обл. орг. т-ва «Меморіал» 
ім. В. Стуса Б. Хаварівський] // Нова Тернопільська газета. — 2016. — 
27 лип. — С. 5 : фот. 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2008 рік. 

Бібліогр. покажч. Вип. 18 / уклад. М. Друневич. — Тернопіль : 
Підручники і посібники, 2008. — 144 с. 

Про Б. Хаварівського: С. 99—101. 
25 ВЕРЕСНЯ 

80 років від дня народження  
Ігоря Петровича Ґерети 

(25.09 1938—05.06 2002) — археолога, мистецтвознавця,  
громадсько-політичного діяча, культуролога,  

заслуженого діяча мистецтв України 

Народився 25 вересня 1938 року в с. Скоморохи, нині Тернопіль-
ського району. 

Закінчив історичний факультет Чернівецького державного (нині — 
національний ім. Ю. Федьковича) університету (1963). Упродовж 1963—
2002 років — науковий працівник, завідувач відділу, завідувач відділу 
мистецьких збірок Тернопільського обласного краєзнавчого музею.  

Ініціатор створення й автор експозиції меморіальних музеїв Соломії 
Крушельницької в с. Біла Тернопільського району (1963), Леся Курбаса в 
с. Старий Скалат Підволочиського району (1987), Картинної галереї 
Тернопільського краєзнавчого музею (1978, нині — обласний художній 
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музей), співавтор експозиції Етнографічно-меморіального музею 
Володимира Гнатюка у с. Велеснів Монастириського району (1969).  

Від 1964 року — керівник археологічної експедиції обласного 
краєзнавчого музею (нині — Черняхівська експедиція). Відкрив сотні 
археологічних пам’яток та досліджував близько двадцяти. Співавтор трьох 
академічних монографій про археологічні пам’ятки Прикарпаття та 
Волині (1981—1982). 

Автор історико-краєзнавчих нарисів «Теребовля» (1971), «Бережани» 
(1979, 1989), «Чортків» (1985, у співавторстві), «Теребовля: Шлях через 
віки» (1997), путівників «Етнографічно-меморіальний музей Володимира 
Гнатюка у Велесневі» (1971, 1982, 1991, у співавторстві), «Музей Соломії 
Крушельницької» (1978), «Картинна галерея Тернопільського 
краєзнавчого музею» (1981), видань про художників І. Хворостецького 
(1978), І. Марчука (1985), Я. Омеляна (1993), співавтор видання 
«Художники Тернопільщини» (1994). 

Опублікував понад сотню статей у енциклопедіях, збірниках та 
журналах України, Канади, Росії, Сербії, Словаччини, Польщі, сотні 
статей і заміток в обласній, всеукраїнській та зарубіжній періодиці. 
Редактор понад двадцяти видань Інституту національного відродження 
України. Упорядник книжки Олеся Ґерети «Воскресні звуки» (1997). 
Видав збірку власної поезії та прози «Скибка неба» (1997). 

Учасник багатьох регіональних, всеукраїнських та міжнародних 
наукових конференцій. 

Заслужений діяч мистецтв України (1998), Почесний член 
Всеукраїнської (нині — Національна) спілки краєзнавців (1996), лауреат 
Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Братів Богдана та Левка 
Лепких (1997), Всеукраїнської археологічної премії ім. Вікентія Хвойки 
(2002), ініціатор створення і голова Тернопільського осередку НТШ, 
організатор і директор Інституту національного відродження України 
(нині названий його іменем) при крайовій організації Народного руху 
України (1991—2002). 

Помер І. Ґерета 5 червня 2002 року в м. Тернополі. Похований поруч з 
рідними на цвинтарі у смт Велика Березовиця Тернопільського району. 

Література 
Ґерета, І. Чернелево-Руський могильник : [монографія] / І. Ґерета ; Ін-т 

археології НАН України, Терноп. обл. краєзнав. музей, Держ. архів 
Терноп. обл. ; [упоряд. В. С. Тиліщак]. — Вид. 2-ге, допов. — Київ ; 
Тернопіль : Терно-граф, 2016. — 283 с., 176 рис. — (OIUM ; № 3). 

Ґерета, І. Чернелево-Руський могильник : [монографія] / І. Ґерета ; Ін-т 
археології НАН України, Терноп. обл. краєзнав. музей ; [упоряд. 
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В. С. Тиліщак]. — Київ ; Тернопіль : Терно-граф, 2013. — 283 с., 
176 рис. — (OIUM ; № 3). 

*** 
Мисик, В. Громадсько-політична та наукова діяльність Ігоря Ґерети 

(1938—2002 рр.) : монографія / В. Мисик ; Держ. архів Терноп. обл. — 
Тернопіль : Терно-граф, 2015. — 143 с. : фот. 

*** 
Мельничук, Б. Художня проза майстра : До 77-річчя від дня 

народження Ігоря Герети / Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2015. — 
25 верес. — С. 6 : портр. — (Наші славні земляки). 

Мисик, В. С. Крушельницька і В. Гнатюк у творчій спадщині Ігоря 
Ґерети / В. Мисик // Україна. Європа. Світ : Міжнар. зб. наук. праць. Серія: 
Історія, міжнародні відносини / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; 
[голов. ред. Л. М. Алексієвець]. — Тернопіль, 2011. — Вип. 6/7 : 20-й 
річниці Незалежності України присвячується. — С. 407—410. 

Садовська, Г. Його було багато скрізь : [діяльність І. Ґерети] / 
Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2013. — 25 верес. — С. 6 : іл. 
кольор. — (Незабутні). 

*** 
Крупа, М. Хочу в Березовицю : [спогади про І. Ґерету] / М. Крупа // 

Літературний Тернопіль. — 2016. — № 3. — С. 123—128 : фот. — 
(Незабутні). 

*** 
Бурма, В. Аристократ духу і лицар непокори : [відкриття мемор. 

дошки І. Ґереті на фасаді Терноп. обл. експерим. школи мистецтв] / 
В. Бурма // Вільне життя плюс. — 2015. — 1 квіт. — С. 5 : фот. кольор. 

Лепко, Л. Засновник школи духовного відродження : [наук.-практ. 
конф. «Ігор Ґерета — засновник школи духовного відродження», присвяч. 
75-й річниці від дня його народж.] / Л. Лепко // Вільне життя плюс. — 
2013. — 5 квіт. — С. 6. — (Подвижники). 

Лепко, Л. На вулицю Валову в Тернополі прийшов… Ігор Герета : 
[відкриття пам’ятника відомому укр. археологові, мистецтвознавцю, 
історику та громад.-політ. діячеві] / Л. Лепко // Свобода. — 2016. — 
28 верес. — С. 8 : фот. кольор. 

Мороз, В. Ігор Герета — людина-Тернопіль / В. Мороз // Rіа плюс. — 
2015. — 29 квіт. — С. 19 : фот. — (Доля). 

Мурашка, З. Велету національної самобутності : [вист. документів у 
Держ. архіві Терноп. обл., приуроч. до 78-ї річниці від дня народж. 
І. Ґерети] / З. Мурашка // Вільне життя плюс. — 2016. — 30 верес. — 
С. 8. — (Виставка). 
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Ониськів, М. Два екслібриси для побратима : [від художника 
Я. Омеляна] / М. Ониськів // Вільне життя плюс. — 2013. — 25 верес. — 
С. 6 : іл. — (Замість дарунка на іменини). 

Тимків, М. На честь Ігоря Герети посадили гінкго : [на майдані 
Мистецтв (нині — площа Героїв Євромайдану) у Тернополі] / М. Тимків // 
Наш день. — 2013. — 18 верес. — С. 8 : фот. кольор. 

*** 
Сорока, П. Другу : Ігореві Гереті, що став пам’ятником : [вірш] / 

П. Сорока // Вільне життя плюс. — 2016. — 21 жовт. — С. 6. 
*** 

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2013 рік. 
Бібліогр. покажч. Вип. 23 / уклад. М. Пайонк. — Тернопіль : Підручники і 
посібники, 2012. — 112 с. 

Про І. Ґерету: С. 82—85. 
25 ВЕРЕСНЯ 

60 років від дня народження  
Степана Володимировича Костюка 

(25.09 1958) — краєзнавця, редактора, літератора 

Народився 25 вересня 1958 року в с. Гермаківка Борщівського району. 
1984 року закінчив українське відділення філологічного факультету 
Чернівецького державного (нині — національний ім. Ю. Федьковича) 
університету. Від 1984 до 1986 року працював завідувачем відділу 
районної газети «Радянська Верховина» (м. Вижниця Чернівецької 
області), відтак — кореспондентом (перекладачем) обласної молодіжної 
газети «Ровесник» (1986, м. Тернопіль), старшим науковим 
співробітником Тернопільського обласного краєзнавчого музею (1986—
2005); від 1 листопада 2005 року — його директор. 

Займається вивченням історичного та літературного краєзнавства, 
зокрема досліджує тему «Козацькі мотиви у творчості українських 
письменників». 

Автор багатьох краєзнавчих публікацій у наукових збірниках та 
періодиці, збірки малої прози «Чорне сонце» (2004), бібліографічно-
каталожного покажчика «Фонд Леопольда Левицького у Тернопільському 
обласному краєзнавчому музеї» (2006). 

Степан Костюк — голова правління Тернопільської обласної 
організації Національної спілки краєзнавців України, до якої належить від 
1991 року, член Наукового товариства ім. Шевченка у Львові (1994), 
головний редактор науково-краєзнавчого журналу «Джерело», 
літературний редактор інформаційно-методичного вісника «Рада» (2003—
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2005), викладач Відкритого міжнародного університету розвитку людини 
«Україна» (від 2007). 

Література 
Матеріали науково-краєзнавчої конференції «Музеєзнавство і 

сучасність», 20 травня 2008 р. : (До 95-річчя Терноп. обл. краєзнав. 
музею) / Терноп. обл. краєзнав. музей ; [упоряд. С. Костюк]. — 
Тернопіль : Меркьюрі-Тернопіль, 2008. — 93 с. — (Б-ка журн. 
«Джерело» ; вип. 4, ч. 1). 

Тернопільський обласний краєзнавчий музей: історія, фонди — 
100 років : [нарис-путівник] / Терноп. обл. краєзнав. музей ; [текст 
Я. Гайдукевич ; відп. ред. С. Костюк ; фот. А. Костюка ; графіка 
Я. Омеляна]. — [Вид. 2-ге, допов.]. — Тернопіль : Меркьюрі-Тернопіль ; 
Терно-граф, 2013. — 31 с. : іл. кольор.  

*** 
Костюк, С. Богдан Савак: дорогами Йосипа Вітошинського : бібліогр. 

покажч. / С. Костюк ; Терноп. обл. краєзнав. музей. — Тернопіль : Терно-
граф, 2008. — 43 с. — (Б-ка журн. «Джерело». Серія: Постаті ; вип. 7). 

Тернопільський обласний краєзнавчий музей: 100 років : бібліогр. 
покажч. / [уклад. Л. Оленич ; авт. вступ. ст.: Я. Гайдукевич, С. Костюк]. — 
Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. — 222 с. 

*** 
Костюк, С. Матеріали Тернопільського обласного краєзнавчого музею 

про Українських січових стрільців та Лисоню / С. Костюк // Бережанська 
гімназія: сторінки історії : матеріали ІV Міжнар. наук. конф. / Терноп. нац. 
пед. ун-т ім. В. Гнатюка, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Бережан. краєзнав. 
музей [та ін.]. — Бережани, 2016. — С. 61—62. 

Костюк, С. Поштова шевченкіана Тернопільського обласного 
краєзнавчого музею / С. Костюк // Матеріали Всеукраїнської науково-
краєзнавчої конференції «Тарас Шевченко в контексті світової культури» : 
(До 200-річчя від дня народження Кобзаря) / Терноп. обл. краєзнав. 
музей. — Тернопіль, 2014. — С. 86—87. 

Костюк, С. Стародруки Свято-Успенської Почаївської лаври у 
Тернопільському обласному краєзнавчому музеї / С. Костюк // Актуальні 
питання культурології : альманах наук. т-ва «Афіна» каф. культурології 
Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту. — Рівне, 2010. — Вип. 9. — С. 35—37. 

Костюк, С. Фонд-бібліотека Леся Курбаса у Тернопільському 
обласному краєзнавчому музеї / С. Костюк // Збірник праць / Терноп. 
міськ. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка. — Тернопіль, 2008. — Т. 4 : 
Видатні постаті в українській культурі і науці. — С. 49—52 : фот. 
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Костюк, С. Фонд Галини Гордасевич у Тернопільському обласному 
краєзнавчому музеї / С. Костюк // Dialog dwóch kultur = Діалог двох 
культур. — Перемишль ; Варшава, 2011. — Річник 5, зошит 1 : 
V Міжнародні зустрічі музейників, VІІ Міжнародні зустрічі літераторів, 
VІІ Міжнародні зустрічі науковців, Кременець, 3—7 вересня 2010. — 
С. 168—169 : фот. 

Костюк, С. Фонд Юліуша Словацького у Тернопільському обласному 
краєзнавчому музеї / С. Костюк // Збірник праць / Терноп. міськ. осередок 
Наук. т-ва ім. Шевченка. — Тернопіль, 2007. — Т. 3 : Українсько-польські 
відносини: вчора і сьогодні. — С. 437—438. 

Костюк, С. Фонд учасників ОУН — УПА Зиновія та Ярослави 
Онуферків у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї / 
С. Костюк // Українська Повстанська Армія: формування національної ідеї 
та боротьба за українську державу : матеріали Міжнар. наук. конф. / 
Бережан. краєзнав. музей. — Бережани ; Тернопіль, 2015. — С. 123. 

Костюк, С. Фонд Андрея Шептицького у Тернопільському обласному 
краєзнавчому музеї: нові надходження (2000—2015 рр.) / С. Костюк // 
Українська Греко-Католицька Церква у контексті вітчизняної історії та 
сучасних суспільних реалій : (до 150-ліття з дня народження митрополита 
Андрея Шептицького та 70-ліття з дня ув’язнення патріарха Йосифа 
Сліпого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 24—
25 квітня 2015 р., м. Тернопіль. — [Тернопіль ; Київ, 2015]. — С. 245—
246. 

Костюк, С. Тарас Шевченко — 200: заходи Тернопільського 
обласного краєзнавчого музею / С. Костюк // Бережанська гімназія: 
сторінки історії : матеріали ІІ Міжнар. наук. конф. [Бережани, 18 верес. 
2014 р.] / Бережан. краєзнав. музей [та ін.]. — Тернопіль, 2014. —  
С. 68—72. 

*** 
Костюк, С. Кілька Шевчукових «Я» : [про худож. С. Шевчука] / 

С. Костюк // Літературний Тернопіль. — 2013. — № 2. — С. 62—63 : фот., 
[2] арк. іл. — (Художник номера). 

Костюк, С. Музичний дарунок : [твори бережан. композитора 
І. Миськіва у фондах Терноп. обл. краєзнав. музею] / С. Костюк // Вільне 
життя плюс. — 2010. — 15 січ. — С. 8. 

Костюк, С. Обговорили діяльність Левицького : [Всеукр. наук. іст.-
краєзнав. конф. «Модест Левицький в історії України і Волині та 
проблеми формування інтелектуальної еліти»] / С. Костюк // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 30 груд. — С. 8. 
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Костюк, С. Онуківська щедрість : [поповнення фондів Терноп. обл. 
краєзнав. музею книжками, які подарували онуки письменника 
Т. Бордуляка] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 2010. — 2 лип. — С. 6. 

Костюк, С. Поклін співачці світової слави : [заходи, приуроч. до 140-
річчя від дня народж. С. Крушельницької, у Терноп. обл. краєзнав. музеї] / 
С. Костюк // Соломія. — 2012. — № 4 (жовт. — груд.). — С. 2. 

Костюк, С. Роки невтомної праці : [презентація покажчика «Богдан 
Головин» у Терноп. обл. краєзнав. музеї] / С. Костюк // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 15 січ. — С. 4. — (Вісті з музею). 

Костюк, С. Спом’янули романіста : [вечір пам’яті письменника 
П. Ковальчука у Заліщ. район. б-ці] / С. Костюк // Літературна Україна. — 
2016. — 14 квіт. — С. 3 : фот. — (Зустрічі). 

Костюк, С. Ювілейне спецпогашення : [спец. погашення темат. ювіл. 
конверта, іншої друкованої кореспонденції в Терноп. обл. краєзнав. 
музеї] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 2013. — 19 квіт. — С. 5. — 
(Вістки з краєзнавчого). 

*** 
Костюк, С. Степан Костюк: «Ми маємо багато золота, але часом не 

знаємо про це» : [інтерв’ю] / вела В. Баца // Вільне життя плюс. — 2011. — 
13 трав. — С. 6 : фот. — (18 травня — Міжнародний день музеїв). 

*** 
Савак, Б. Степан Костюк — краєзнавець, публіцист, бібліограф / 

Б. Савак // Савак, Б. Мої друзі та знайомі : спогади, розповіді / Б. Савак. — 
Тернопіль, 2015. — Кн. 1. — С. 170—174. 

Савак, Б. Костюк Степан Володимирович — член Всеукраїнської 
спілки краєзнавців (1991), член Тернопільського осередку НТШ / 
Б. Савак // Савак, Б. Краєзнавці Тернопільщини : (біогр. довід.) / 
Б. Савак. — Денисів, 2003. — С. 36—37 : фот. 

*** 
Головин, Б. Костюк Степан Володимирович (25. 09. 1958, 

с. Гермаківка Борщів. р-ну) — краєзнавець, редактор, літератор / 
Б. Головин, Б. Савак // Тернопільський енциклопедичний словник. — 
Тернопіль, 2005. — Т. 2 : К — О. — С. 199.  
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1 ЖОВТНЯ 
70 років від дня народження  

Нестора Степановича Мизака 
(01.10 1948) — історика-дослідника, краєзнавця, науковця 

Народився 1 жовтня 1948 року в с. Гермаківка Борщівського району. 
Закінчив Гермаківську середню школу, 1979 року — історичний 

факультет Чернівецького державного (нині — національний 
ім. Ю. Федьковича) університету. Викладав суспільні дисципліни у 
Чернівецькому будівельному технікумі. 2000 року захистив кандидатську 
дисертацію за темою «Південне галицьке Надзбруччя у визвольній 
боротьбі ОУН, УПА у 1939—1953 рр.». Упродовж 2002—2007 років 
працював викладачем у Чернівецькому фінансово-юридичному інституті. 
Від 2007 року — доцент, від 2013 року — професор кафедри 
культурології, релігієзнавства і теології філософсько-теологічного 
факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. 
2011 року захистив докторську дисертацію за темою «Боротьба УПА-
«Захід» і збройного підпілля ОУН на західноукраїнських землях (1942—
1960 рр.)».  

Нестор Мизак видав авторську серію книжок про національно-
визвольну боротьбу ОУН і УПА на теренах Тернопільської і 
Хмельницької областей та «За тебе, свята Україно». Автор книжок 
«Добром нагріте серце», «Українська кров під Монте-Кассіно: Боротьба 
українців у лавах польської армії В. Андерса проти німецького нацизму», 
«Сурма кликала до бою», «Філософсько-теологічний факультет. Історія і 
сучасність», «Філософсько-богословська спадщина мислителів ХVII—
ХХ ст.», навчального посібника «Політологія релігії», понад 
250 публікацій патріотичної тематики. Упорядник видань «Історія 
України: Методичні рекомендації до спецкурсу «Актуальні проблеми 
історії визвольної боротьби ОУН, УПА за незалежність України», 
«Пропам’ятна книга: Збірка газетних і журнальних матеріалів на світлу 
пам’ять д-ра, проф. Петра Ґоя». 

Ініціатор перепоховання полеглих повстанців та встановлення їм 
монумента в родинному селі Гермаківка Борщівського району. 

Нагороджений ювілейними медалями Всеукраїнського братства 
ветеранів УПА, грамотами держадміністрацій Тернопільської, 
Хмельницької та Чернівецької областей, Подякою Міністерства освіти 
України. Двічі (2000, 2002) лауреат літературної премії імені Воляників-



 86 

Швабінських при Фундації Українського вільного університету (м. Нью-
Йорк, США). 

Література 
Мизак, Н. За тебе, свята Україно. [Кн. 1]. Південне Надзбруччя у 

визвольних змаганнях ОУН — УПА : [Борщів. р-н] / Н. Мизак. — 
Чернівці : Буковина, 1998. — 447 с. : іл. 

Мизак, Н. За тебе, свята Україно. Кн. 2. Південне Надзбруччя у 
визвольних змаганнях ОУН, УПА : Чортківський надрайон ОУН : [1939—
1965] / Н. Мизак. — Чернівці : [Буковина], 2000. — 415 с. : іл. 

Мизак, Н. За тебе, свята Україно. Кн. 3.  Заліщицький повіт у 
визвольній боротьбі ОУН, УПА / Н. Мизак. — Вид. 2-ге. — Чернівці : 
Золоті литаври, 2002. — 417 с. : іл. 

Мизак, Н. За тебе, свята Україно. Кн. 4. Бучацький повіт у визвольній 
боротьбі ОУН, УПА : [дослідження в документах] / Н. Мизак. — 
[Чернівці : Букрек, 2004]. — 397 с. : фот. 

Мизак, Н. За тебе, свята Україно. Кн. 6. Бережанський повіт у 
визвольній боротьбі ОУН, УПА (Козівський район) / Н. Мизак. — 
Чернівці : [Букрек], 2007. — 451 с. : фот. 

Мизак, Н. За тебе, свята Україно. Кн. 8. УПА-«Захід» у фотографіях / 
Н. Мизак. — Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2012. — 436 с. : іл. 

*** 
Мельничук, Г. І я піднімав Червону Калину : спомин дивізійника / 

Г. Мельничук ; зредагував Н. Мизак. — Чернівці ; Брадфорд : [Букрек], 
2008. — 207 с. : фот. — (Додаток до серії «За тебе, свята Україно» ; кн. 4). 

Мизак, Н. Степан Бандера — соборник святої волі / Н. Мизак. — 
Чернівці ; Торонто : Прут, 2011. — 309 с. : фот. — (Додаток до серії «За 
тебе, свята Україно» ; кн. 8). 

Мизак, Н. Повстанська муза : Повстанська і народна творчість про 
визвольну боротьбу ОУН, УПА за Українську Самостійну Соборну 
Державу (1942—1960 рр.) / Н. Мизак. — Чернівці ; Торонто : Прут, 
2011. — 291 с. : іл., фот. — (Додаток до серії «За тебе, свята Україно» ; 
кн. 7). 

Мизак, Н. Поцілунок Юди : Агентурна робота МДБ, МВС проти ОУН, 
УПА / Н. Мизак. — Чернівці ; Торонто : Прут, 2011. — 221 с. : фот. — 
(Додаток до серії «За тебе, свята Україно» ; кн. 9). 

Мизак, Н. Село — душа народу : Гермаківка у пам’яті та 
ідентичності : [монографія] / Н. Мизак. — Чернівці ; Торонто : Прут, 
2010. — 363 с. : фот. — (Додаток до серії «За тебе, свята Україно» ; кн. 6). 

Мизак, Н. Село на нашій Україні : До 600-річчя першої писемної 
згадки про село Стрілківці [Борщів. р-ну] / Н. Мизак, І. Балан, 
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І. Романський. — Чернівці : Букрек, 2009. — 445 с. : фот. — (Додаток до 
серії «За тебе, свята Україно» ; кн. 5). 

Пропам’ятна книга : зб. газетних і журнальних матеріалів на світлу 
пам’ять д-ра, проф. Петра Ґоя / зредагували: Н. Мизак, О.-Л. Ґой. — Нью-
Йорк ; Чернівці : [б. в.], 2005. — 178 с. : іл. 

*** 
Мизак, Н. Бути відданим Україні до останнього удару серця : [про кн. 

І. Олещука «Шлях до прозріння»] / Н. Мизак // Шлях перемоги. — 
2012. — 22 лют. — С. 7 : іл. 

*** 
Бідзіля, Т. Історичні розвідки Нестора Мизака : [презентація книжок 

Н. Мизака у Бережан. музеї книги] / Т. Бідзіля // Бережанське віче. — 
2014. — 31 жовт. — С. 4 : фот. — (Презентації). 

Логінова, О. Україні потрібні патріоти : [зустріч з Н. Мизаком у 
Чернів. обл. мемор. музеї В. Івасюка] / О. Логінова // Свобода. — 2016. — 
2 листоп. — С. 6. 

Сторінки української історії — у світлинах та графіці : [вист. 
«Підпільна графіка ОУН — УПА, повстанські світлини І. Балана у книгах 
Н. Мизака «За тебе, свята Україно» про визвольну боротьбу за УССД» у 
Терноп. обл. краєзнав. музеї] // Наш день. — 2016. — 27 січ. — 2 лют. — 
С. 3 : фот. — (Акценти). 

*** 
Кияк, С. Жива парафія : Два століття служіння УГКЦ на Буковині / 

С. Кияк // Шлях перемоги. — 2016. — 30 листоп. — С. 7 : фот. — Рец. на 
кн.: Мизак, Н. Два століття служіння Богові і нації : УГКЦ на Буковині / 
Н. Мизак, А. Яремчук. — Харків : Сиция, 2016. — 320 с. : іл. — (Серія «За 
тебе, свята Україно» ; кн. 10). 

Олещук, І. Нескорено боролась Бучаччина / І. Олещук // Олещук, І. 
Шлях до прозріння : [документи, спогади, публіцист. і літ. твори про 
громад.-політ. життя 90-х рр. ХХ і поч. ХХІ ст.] / І. Олещук. — Тернопіль, 
2011. — С. 127—129 : фот. — Рец. на кн.: Мизак, Н. Бучацький повіт у 
визвольній боротьбі ОУН, УПА / Н. Мизак. — [Чернівці : Букрек, 
2004]. — 397 с. : фот. — (Серія «За тебе, свята Україно» ; кн. 4). 

*** 
Весна, Х. Мизак Нестор Степанович (01. 10. 1948, с. Гермаківка, 

Борщів. р-ну) — історик-дослідник, науковець / Х. Весна, І. Олещук, 
М. Ониськів // Тернопільський енциклопедичний словник. — Тернопіль, 
2005. — Т. 2 : К — О. — С. 507—508. 
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3 ЖОВТНЯ 
100 років від дня народження  

Романа Петровича Смика 
(03.10 1918—25.12 2007) — лікаря, громадського діяча,  

мецената, хранителя спадщини Б. Лепкого 

Народився 3 жовтня 1918 року в с. Жовчів, нині Рогатинського району 
Івано-Франківської області. 

Навчався у гімназіях в Рогатині і Станіславі (нині — Івано-
Франківськ). Упродовж 1937—1939 років студіював медицину в 
Ягеллонському університеті в Кракові (Польща). 1941 року виїхав до 
Німеччини, та через деякий час повернувся в Україну. Працював у 
редакції газети «Рогатинське слово». Згодом знову перебрався до Берліна, 
де 1945 року закінчив медичний університет. Працював лікарем. 

1950 року емігрував до Сполучених Штатів Америки; працював на 
фабриці. Від 1953 року — лікар у шпиталях різних міст США. 

Засновник фундації Б. Лепкого при НТШ. Один із засновників 
«Енциклопедії українознавства», «Збірника на пошану Зенона Кузелі», 
історико-мемуарного видання «Бережанська земля», музеїв родини 
Лепких у Жукові та Б. Лепкого в Бережанах і Крогульці Гусятинського 
району. За сприяння й матеріальної підтримки Р. Смика споруджено 
пам’ятники Б. Лепкому в Жукові та Бережанах. 

Був знавцем філателії. Спонсорував ряд філателістичних і 
пропам’ятних видань, пов’язаних з особою патріарха Йосифа Сліпого. 

Опікувався архівом Б. Лепкого, передав його у фонд Наукового 
товариства ім. Шевченка у США. Благодійник будівництва Українського 
католицького університету і собору Святої Софії в Римі (Італія), церкви в 
Жукові (Бережанський район), поповнення фондів Бережанського музею 
книги та ін. 

Упорядник книжок «Під Великдень» і «Під Різдво» Б. Лепкого, 
«Блаженніший Патріарх Йосиф у філателістичних і пропам’ятних 
виданнях Помісної української католицької церкви». Жертводавець на 
перевидання книжок Б. Лепкого «Казка мойого життя», «Начерк історії 
української літератури», «Твори», збірника «Журавлі повертаються…: з 
епістолярної спадщини Богдана Лепкого», видання монографій про життя 
й діяльність письменника та ін. 

Протягом 1990—2000 років не раз перебував у Тернопільській 
області, зокрема на Бережанщині. 
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Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Лауреат 
Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Братів Богдана та Левка 
Лепких, Міжнародної премії ім. В. Винниченка, премії ім. Є. Чикаленка. 
Член НТШ, Всеукраїнської (нині — Національна) спілки краєзнавців, 
почесний член Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка. 

Помер Р. Смик 25 грудня 2007 року в Чикаго (США). 
Література 

Повернення Україні Богдана Лепкого : кольоровий репортаж з 
подорожі на Україну 22.VІІІ.—5.ІХ.1996 / зібрав, упорядкував і видав 
Р. Смик. — Чікаґо : [б. в.], 1996. — [58] с. : фот. кольор. 

*** 
Смик, Р. Аристократ духа : [про Б. Лепкого] / Р. Смик // Бережанська 

гімназія : сторінки історії : ювіл. книга / [упоряд. і відп. ред. 
Н. Волинець]. — Бережани ; Тернопіль, 2007. — С. 331—334 : фот. 

*** 
Смик, Р. Роман Смик: «Даруйте людям квіти за життя» : [інтерв’ю] / 

провела Л. Шевчук // Свобода. — 1992. — 5 листоп. — С. 4 : фот. 
*** 

Лежить на серці доля України : виступи. Публікації. Рецензії. Листи. 
Бібліографічний покажчик : ювіл. збірка на пошану подвижника укр. 
культури д-ра Романа Смика / Бережан. музей книги, Музей Богдана 
Лепкого ; [ред.-упоряд. Н. Волинець ; передслово В. Качкана ; післяслово 
Р. Лубківського]. — Бережани ; Тернопіль : Джура, 2003. — 350 с. : іл. 

*** 
Будар, Т. Урядова нагорода — меценатові : [нагородження мецената в 

галузі культури й літератури Р. Смика орденом «За заслуги» ІІІ ступеня] / 
Т. Будар // Свобода. — 2006. — 13 верес. — С. 6. — (Гордість 
Тернопілля). 

Волинець, Н. Д-р Роман Смик — фундатор музею письменника 
Богдана Лепкого у м. Бережани / Н. Волинець // Збірник праць / Терноп. 
міськ. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка. — Тернопіль, 2013. — Т. 8 : 
Музеї Тернопільщини. — С. 111—128 : фот., іл. 

Вшанували доктора Смика і лауреатів премії імені Братів Лепких // 
Русалка Дністрова. — 1998. — Чис. 19/20 (жовт.). — С. 2. — (Подія). 

Зінчук, Л. Роман Смик: патріот, подвижник, меценат : [у Бережан. 
музеї книги відбувся літ.-мист. вечір «Життя, віддане Україні», приуроч. 
до 95-річчя від дня народж. Р. Смика] / Л. Зінчук // Свобода. — 2013. — 
18 жовт. — С. 8 : фот. 

Ільницький, М. Меморіальна книга Романа Смика : [про кн. 
«Повернення Україні Богдана Лепкого»] / М. Ільницький // Високе небо 
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Богдана Лепкого : спроба антології у публіцистиці, поезії, пісні. — 
Бережани ; Тернопіль, 2001. — С. 111—117. 

Кусень, Б. Роман Смик — лауреат премії ім. В. Винниченка за 
1996 рік / Б. Кусень // Тернопіль вечірній. — 1996. — 30 жовт. — С. 3. 

Кусень, Б. У США Роман Смик був Людиною Року… : [ушанування 
пам’яті Р. Смика в краї] / Б. Кусень // Свобода. — 2008. — 3 жовт. — С. 8 : 
фот. — (Пам’ять не згасає). 

Мельничук, Б. Четвертий том від Романа Смика : [про кн. 
«Повернення Україні Богдана Лепкого»] / Б. Мельничук // Русалка 
Дністрова. — 1998. — Чис. 19/20 (жовт). — С. 14 : іл. — (Скарби архіву). 

*** 
Журавель у небесній височині… : [на 90-му році життя відійшов у 

вічність лікар, громад. і культур. діяч, меценат, племінник Б. Лепкого 
Р. Смик] // Вільне життя плюс. — 2008. — 3 січ. — С. 3. — (Пам’ять). 

*** 
Волинець, Н. Смик Роман Петрович (03. 10. 1918, с. Жовчів, нині 

Рогатин. р-ну Івано-Фр. обл.) — лікар, громадський і культурний діяч, 
меценат / Н. Волинець, Б. Головин, Б. Мельничук // Тернопільський 
енциклопедичний словник. — Тернопіль, 2008. — Т. 3 : П — Я. — С. 300 : 
фот. 

Пундій, П. Смик Роман-Петро — лікар-меценат, журналіст, 
український діяч у США / П. Пундій // Пундій, П. Українські лікарі : 
біобібліогр. довід. / П. Пундій. — Львів ; Чикаґо, 1996. — Кн. 2 : Лікарі 
діяспори та їх діяльність для рідного краю. — С. 264—265. 

4 ЖОВТНЯ 
150 років від дня народження  

Кирила Йосиповича Студинського 
(04.10 1868 — червень 1941) — літературознавця, мовознавця, 

фольклориста, академіка АН УРСР 

Народився 4 жовтня 1868 року в с. Кип’ячка, нині Тернопільського 
району, в сім’ї священика. Після закінчення сільської школи і народної 
школи в Тернополі навчався у Тернопільській гімназії, від 1883 до 
1887 року — в Українській академічній гімназії у Львові. Від 1887 року 
студіював на філософському факультеті Львівського університету, від 
1889 року — Віденського університету. Був учнем відомого славіста 
В. Ягича. Після закінчення університету (1894) деякий час стажувався під 
керівництвом А. Брюкнера в Берлінському університеті. 
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Працював доцентом Ягеллонського (м. Краків), потім — професором 
Львівського університетів. 

Кирило Студинський — один з керівників Християнсько-суспільної 
партії, співредактор її органу — журналу «Руслан». 

Від 1919 року — дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка, 
очолював філологічну секцію; упродовж 1923—1932 років — голова 
НТШ. Вчений підтримував тісні громадсько-наукові зв’язки з 
О. Барвінським, Б. Лепким, П. Франком, листувався з В. Антоновичем, 
А. Брюкнером, А. Чайковським. Належав до Української національної 
ради ЗУНР (1917—1921); під час українсько-польської війни 1918—
1919 років був комісаром університету. 1924 року, за посередництва 
М. Грушевського, встановив наукові зв’язки з Всеукраїнською академією 
наук у Києві, почав активно співпрацювати з урядом УСРР, працював у 
Комісії з укладання українського правопису (1928, м. Харків). 

У жовтні 1939 року К. Студинський був обраний головою Народних 
зборів Західної України, 1940 року — депутатом Верховної Ради УРСР. 
Перебуваючи на цих посадах, допоміг багатьом українцям уникнути 
репресій. 

Учений володів шістьма стародавніми та десятьма «живими» мовами. 
Він — автор близько 500 наукових праць із літературознавства, 
мовознавства, історії, історії культури, фольклористики, історії та 
філософії християнства, досліджень полемічної літератури («Пересторога: 
Руський пам’ятник початку ХVII віка», «Пам’ятки полемічного 
письменства кінця ХVI і початку ХVIІ в.», «Antigrafe, полемічний твір 
М. Смотрицького»), творчості представників українського красного 
письменства ХІХ ст. («Генеза поетичних творів М. Шашкевича», 
«Козацтво й гайдамаччина в «Енеїді» Котляревського») та ін. Особливе 
місце у його доробку займають шевченкознавчі студії, в яких, зокрема, 
розкрито вплив постаті Кобзаря на культурно-освітнє життя 
західноукраїнських земель. 

Кирило Студинський писав також поезії та оповідання, які друкував у 
пресі під різними псевдонімами. Його перу належать тритомна повість 
«Поема молодості» (1919), твір «Дві зорі: Драматичні картини з поч. 
ХVIІ в.» (1937). 

Наприкінці червня 1941 року органи НКВС вивезли К. Студинського 
зі Львова; його життя обірвалося за нез’ясованих обставин. 

1993 року в с. Кип’ячка відкрито пам’ятник видатному вченому 
(скульптор І. Малярчук), тут діє його кімната-музей. Іменем К. Студин-
ського названо вулиці в Тернополі та Львові. 
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Література 
Дорош, Є. Кирило Студинський : документи, спогади, світлини / 

Є. Дорош, В. Слюзар. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. — 
79 с. : фот. 

Кліш, А. Кирило Студинський: життя та діяльність : монографія / 
А. Кліш ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Терноп. нац. пед. 
ун-т ім. В. Гнатюка. — Тернопіль : [ТНПУ ім. В. Гнатюка], 2011. — 219 с. 

*** 
Кліш, А. Боротьба за утворення українського університету у Львові і 

участь у ній Кирила Студинського (20-ті рр. ХХ ст.) / А. Кліш // Збірник 
праць / Терноп. міськ. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка. — Тернопіль, 
2007. — Т. 3 : Українсько-польські відносини: вчора і сьогодні. — С. 61—
69. 

Кліш, А. Професор Кирило Студинський як шевченкознавець / 
А. Кліш // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації : матеріали 
ІV Всеукр. наук. конф., 17 грудня 2008 р. — Тернопіль, 2008. — С. 19—20. 

Кліш, А. Кирило Студинський: віденський період життя та 
діяльності / А. Кліш // Українська історична біографістика: забуте і 
невідоме / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Тернопіль, 2008. — 
Ч. 2. — С. 118—122 : портр. — (Наукові записки. Серія: Історія ; вип. 2). 

Кліш, А. Кирило Студинський і Михайло Грушевський на тлі 
українського суспільно-політичного життя кін. ХІХ — поч. 30-х рр. 
ХХ ст. / А. Кліш // Збірник праць / Терноп. міськ. осередок Наук. т-ва 
ім. Шевченка. — Тернопіль, 2008. — Т. 4 : Видатні постаті в українській 
культурі і науці. — С. 293—301. 

Ониськів, М. Кирило Студинський: усе життя — на вівтар України / 
М. Ониськів // Вільне життя плюс. — 2008. — 10 жовт. — С. 6 : фот. — 
(Світочі рідного краю). 

Якель, Р. «Неправильний» вчений : [про літературознавця, 
письменника, фольклориста, громад. діяча К. Студинського] / Р. Якель // 
Дзеркало тижня. — 2008. — 1 листоп. — С. 12 : фот. — (Людина). 

*** 
Клим’юк, М. Аристократ розуму і духу : [про книжку краєзнавців 

Є. Дороша і В. Слюзара «Кирило Студинський: Документи, спогади, 
світлини»] / М. Клим’юк // Вільне життя плюс. — 2009. — 26 черв. — 
С. 6. — (Враження від книжки). 

Коваль, С. Велет науки і духу : [про відомого вченого 
К. Студинського та вшанування його пам’яті на батьківщині] / С. Коваль, 
О. Ліберний // Свобода. — 2008. — 3 жовт. — С. 5 : портр. — (140-річчя 
Кирила Студинського). 
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Ліберний, О. Кирило Студинський — із плеяди ліквідованих 
українських інтелектуалів : [вшанування пам’яті вченого у його 
родинному селі Кип’ячка] / О. Ліберний // Свобода. — 2011. — 22 лип. — 
С. 5 : портр. — (Сумний ювілей). 

Мороз, В. Кирило Студинський знав 16 мов / В. Мороз // 
20 хвилин. — 2008. — 2 жовт. — С. 14 : фот. 

Ониськів, М. Не повернувся з червневої ночі : Пам’яті академіка 
Кирила Студинського / М. Ониськів // Вільне життя плюс. — 2011. — 
29 черв. — С. 4 : фот. кольор. — (Меморіал). 

*** 
Студинський Кирило Йосипович (псевд. і крипт. — К. Вікторин, 

І. Лаврін, К. Зорян, В. Кость, К. С. та ін.; 04. 10. 1868, с. Кип’ячка, нині 
Терноп. р-ну — червень 1941, м. см. невід.) — філолог-славіст, 
літературознавець, мовознавець, фольклорист, письменник, громадський 
діяч / Б. Головин [та ін.] // Тернопільський енциклопедичний словник. — 
Тернопіль, 2008. — Т. 3 : П — Я. — С. 367—368 : фот. 

Швидкий, В. П. Студинський Кирило Йосипович (04.10.1868 —
 червень 1941) — філолог-славіст, літературознавець, мовознавець, 
фольклорист, письменник, громадський діяч / В. П. Швидкий // 
Енциклопедія історії України. — Київ, 2012. — Т. 9 : Прил — С. — 
С. 873—875 : фот. 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2008 рік. 

Бібліогр. покажч. Вип. 18 / уклад. М. Друневич. — Тернопіль : 
Підручники і посібники, 2008. — 144 с. 

Про К. Студинського: С. 108—111. 
7 ЖОВТНЯ 

80 років від дня народження  
Євгена Петровича Корницького 

(07.10 1938—23.10 2012) — диригента, хормейстера,  
композитора, народного артиста України 

Народився 7 жовтня 1938 року в с. Ценів, нині Козівського району. 
Закінчив Конюхівську середню школу (1956), музичний відділ 
Чортківського педагогічного училища, диригентсько-хоровий факультет 
Рівненського інституту культури (1979). 

Працював методистом у Тернопільському обласному будинку 
художньої самодіяльності профспілок (1963—1967). Від 1970 року — 
диригент і хормейстер Тернопільського обласного музично-драматичного 
(нині — академічний український драматичний) театру ім. Т. Г. Шевченка. 
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Написав музику до вистав «Дівчина з легенди» Л. Забашти, 
«Безталанна» І. Карпенка-Карого, «Мертвий бог» М. Зарудного, «Без 
язика» О. Корнієнка за В. Короленком, «Украдене щастя» І. Франка та ін. 
Аранжував для хору та оркестру понад 60 колядок і гаївок. 

Інструментував для оркестру опери «Наталка Полтавка» М. Лисенка, 
«Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського, «Травіата» Дж. Верді, 
«Ніч у Парижі» Ж. Оффенбаха, оперети «Сільва» І. Кальмана, «Полярна 
зірка» В. Баснера, «На світанку» О. Сандлера, «Циганський барон» 
Й. Штрауса, «Гуцулка Ксеня» Я. Барнича. 

Автор романсів «На вгороді коло броду» (сл. Т. Шевченка), пісень 
«Цвіт папороті» (сл. Л. Забашти), «Коли бачу тебе», «Чому так палко я 
тебе кохаю» (обидві — сл. М. Костюка), «Птахи летять» (сл. С. Йовенко), 
«Весняний вальс», «Осінній вальс» (обидві — сл. Б. Мельничука). 
Написав понад 500 партитур для різних оркестрів і зібрав їх у тритомному 
виданні «Українська музика», «Зарубіжна вокальна музика» та 
«Інструментальна музика» (усі — 2003). 

Від 1970 року — постановник концертних програм.  
Помер Є. Корницький 23 жовтня 2012 року. Похований на 

Микулинецькому цвинтарі у Тернополі. 
Література 

Колядки та щедрівки [Ноти] : аранжування для мішаного хору і 
малого симфонічного оркестру нар. артиста України Євгена Корницького / 
[муз. ред.: О. Смоляк, У. Поглод ; літ. ред.: І. Миколів, Л. Гайтко ; передм. 
О. Смоляка ; післямова Л. Гайтко]. — Тернопіль : Астон, 2011. — 119 с. : 
фот. 

*** 
Ляховський, І. Сестра його натхнення : До 70-річчя народного артиста 

України Євгена Корницького / І. Ляховський // Вільне життя плюс. — 
2008. — 26 верес. — С. 5 : портр. — (Ювілеї). 

Шеремета, І. Інструментальна музика у репертуарі Тернопільського 
академічного драматичного театру ім. Т. Шевченка : (на прикладі 
творчості Євгена Корницького) / І. Шеремета // Матеріали науково-
краєзнавчої конференції «Музеєзнавство і сучасність», 20 травня 2008 р. : 
(До 95-річчя Терноп. обл. краєзнав. музею) / Терноп. обл. краєзнав. музей ; 
[упоряд. С. Костюк]. — Тернопіль, 2008. — Вип. 4, ч. 1. — С. 27—34. 

Шеремета, І. Маестро Євген Корницький : штрихи до творчого 
портрета / І. Шеремета // Літературний Тернопіль. — 2009. — № 4. — 
С. 117—125 : фот. — (Музика). 
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*** 
Лебедина пісня Маестро Корницького // Тернопіль вечірній. — 

2012. — 24 жовт. — С. 3. 
Помер головний диригент Тернопільського драмтеатру : 23 жовтня 

перестало битися серце нар. артиста України Євгена Петровича 
Корницького // Місто. — 2012. — 24 жовт. — С. 8 : портр. — (Сумуємо). 

Садовська, Г. Замовк рояль, а маестро вже не шукають… : [пам’яті 
багаторічного диригента і хормейстера Терноп. акад. обл. укр. драм. 
театру ім. Т. Г. Шевченка Є. Корницького] / Г. Садовська // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 7 листоп. — С. 5 : портр. — (Замість квітки на свіжу 
могилу). 

*** 
У вінок слави : (Пам’яті Євгена Корницького) / слова В. Дрозда ; 

музика Я. Злонкевича // Вільне життя плюс. — 2012. — 28 груд. — С. 5 : 
ноти. — (Пісенник «ВЖ»). 

*** 
Папуша, І. І. Корницький Євген Петрович (07. 10. 1938, с. Ценів, нині 

Козів. р-ну Терноп. обл.) — композитор, хоровий диригент / І. І. Папуша // 
Енциклопедія сучасної України. — Київ, 2014. — Т. 14 : Кол — Кос. — 
С. 518—519 : фот. 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2008 рік. 

Бібліогр. покажч. Вип. 18 / уклад. М. Друневич. — Тернопіль : 
Підручники і посібники, 2008. — 144 с. 

Про Є. Корницького: С. 111—112. 
Музична Тернопільщина : бібліогр. покажч. / уклад. В. Я. Миськів. — 

Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. — 288 с. 
Про Є. Корницького: С. 99—101. 

13 ЖОВТНЯ 
70 років від дня народження  
Євгена Григоровича Дороша 

(13.10 1948—20.06 2009) — краєзнавця 

Народився 13 жовтня 1948 pоку в с. Оріховець Підволочиського 
району. 1975 року закінчив Тернопільський фінансово-економічний 
інститут (нині — національний економічний університет). Працював на 
бавовняному комбінаті, комбайновому заводі, новітніх приватних 
підприємствах Тернополя. 

Автор історико-краєзнавчих нарисів «Степан Качала» (1995, 2000), 
«Тимотей Старух» (1996), ілюстрованого настінного календаря 
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«Тернопіль історичний — 2000» (у співавторстві), науково-популярного 
видання «Тарас Шевченко на Поділлі і Волині» (2002), текстів до 
фотоілюстрованих видань «Лісовими стежками» (1985), «Шацький 
природний національний парк» (1986), «Збаразький замок» (1988), 
«Незаймана краса Волині» (1989). Підготував до друку монографію 
«Українське духовенство у Сибіру в кінці XVII — першій половині 
XVIII ст.». У співавторстві з Володимиром Слюзарем видав книжку 
«Кирило Студинський: Документи, спогади, світлини» (2008). Після 
смерті Є. Дороша побачило світ ще одне їхнє спільне дослідження 
«Родина Качалів в історії Галичини» (2010). 

Друкувався у всеукраїнській й обласній періодиці. Був постійним 
дописувачем газети «Тернопіль вечірній». 

Помер Є. Дорош 20 червня 2009 року. Похований у родинному селі. 
Література 

Дорош, Є. Родина Качалів в історії Галичини / Є. Дорош, 
В. Слюзар. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. — 159 с. : фот., 
портр. — (Серія «Корінь і крона» / Держ. архів Терноп. обл. ; вип. 56). 

Дорош, Є. Кирило Студинський : документи, спогади, світлини / 
Є. Дорош, В. Слюзар. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. — 
79 с. : фот. 

*** 
Баворівський, В. Залюблений у рідну землю / В. Баворівський // 

Свобода. — 2010. — 3 груд. — С. 5 : фот. — (Пам’яті краєзнавця Євгена 
Дороша). 

*** 
Ониськів, М. Корінь і крона одного народу : [про кн. «Родина Качалів 

в історії Галичини» Є. Дороша та В. Слюзара] / М. Ониськів // Вільне 
життя плюс. — 2010. — 29 січ. — С. 7. — (Щойно з друку). 

*** 
Відійшов у вічність Євген Дорош // Тернопіль вечірній. — 2009. — 

24 черв. — С. 3 : портр. 
Новосядлий, Б. Розбилась мрія з перебитим крилом : [перестало 

битися серце невтомного працелюба, краєзнавця, публіциста Є. Дороша] / 
Б. Новосядлий // Свобода. — 2009. — 3 лип. — С. 6 : портр. — (Замість 
квітки на свіжу могилу). 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2008 рік. 

Бібліогр. покажч. Вип. 18 / уклад. М. Друневич. — Тернопіль : 
Підручники і посібники, 2008. — 144 с. 

Про Є. Дороша: С. 113—114. 
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1 ЛИСТОПАДА 
100 років від часу утворення  

Західноукраїнської Народної Республіки 
(01.11 1918) 

Етапною віхою на довгому тернистому шляху визвольних змагань 
західних українців став день 1 листопада 1918 року. Саме тоді в результаті 
успішного збройного повстання після майже шести століть іноземного 
поневолення західноукраїнських земель виникла українська національна 
держава, яка на основі Тимчасової конституції від 13 листопада 1918 року 
почала йменувати себе Західноукраїнською Народною Республікою 
(ЗУНР) й проіснувала 257 героїчних днів. 

Епіцентром Листопадового чину став Львів. Восени 1918 року 
частина галицько-українських політиків зрозуміла всю критичність 
ситуації, в якій опинилася монархія Габсбургів. І 18 жовтня було скликано 
конституанту (зібрання) для розв’язання невідкладних національних 
завдань. До неї належали посли обох палат австрійського парламенту, 
депутати галицького та буковинського крайових сеймів, провідні діячі 
українських політичних партій, представники студентства та Церкви на 
чолі з митрополитом Андреєм Шептицьким. 

Законодавчим органом ЗУНР стала Українська Національна Рада під 
керівництвом Президента Євгена Петрушевича, а виконавчий орган — 
секретаріат — очолив Прем’єр-міністр Кость Левицький. Справами освіти 
займався Олександр Барвінський. 

Визначено територію ЗУНР, що охоплювала українські етнічні 
землі — Східну Галичину, Буковину й Закарпаття (70 тис. км2) із 
населенням 6 мільйонів осіб, з яких 71% — українці, 14% — поляки, 
13% — євреї, 2%  — інші національності. 

Затверджено державний герб (золотий лев на синьому тлі; згодом — 
тризуб) і прапор (блакитно-жовтий), а також державну печатку. 
Тимчасовий основний закон ЗУНР із часом був доповнений низкою 
законів, що регламентували державно-політичне та економічне життя 
республіки: про організацію регулярного війська — Української галицької 
армії (13 листопада 1918 р.), тимчасову адміністрацію (15 листопада 
1918 р.), тимчасову організацію судочинства (16 та 21 листопада 1918 р.), 
державну мову (1 лютого 1919 р.), шкільництво (13 лютого 1919 р.), 
громадянство (8 квітня 1919 р.), земельну реформу (14 квітня 1919 р.), 
сейм ЗУНР (16 квітня 1919 р.). 

Ліквідовано старі органи місцевої влади та управління й утворено 
нові. Розпочато аграрну реформу; монополізовано виробництво та продаж 
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основних видів промислової продукції (нафта, сірники та інше) і 
продуктів харчування (борошно, сіль); оголошено 8-годинний робочий 
день. Завдяки зовнішньополітичній активності уряду і УНРади відкрито 
посольства в Австрії, Угорщині й Німеччині, дипломатичні 
представництва в Чехословаччині, Канаді, США, Бразилії, Італії та інших 
країнах. 

Після проголошення ЗУНР розпочалася польсько-українська війна, і 
частина української території зі Львовом опинилася під польською 
окупацією. З перших днів молода республіка змушена була вести важку, 
кровопролитну боротьбу з польськими окупантами. Навіть у таких 
складних обставинах ЗУНР за короткий час свого існування стала справді 
народною, демократичною державою, політичний устрій якої був доброю 
моделлю тогочасної європейської правової держави. 

Героїзмом і трагізмом позначені наступні сторінки історії ЗУНР. 
Листопадова національно-демократична революція 1918 року, 
незважаючи на поразку, продемонструвала перед усім світом високий 
національний дух галицьких українців, їх прагнення до волі, жертовну 
рішучість іти цим шляхом до кінця. За своїм значенням, політичним 
резонансом і впливом Західноукраїнська Народна Республіка стала 
провісницею нової доби нашої багатовікової історії. 

Література 
Житко, О. Проект Конституції ЗУНР Станіслава Дністрянського / 

О. Житко // Свобода. — 2011. — 17 черв. — С. 3 : портр. — (Сторінка 
історії). 

Колінець, В. Листопадовий зрив: як це було / В. Колінець // Вільне 
життя плюс. — 2015. — 6 листоп. — С. 3. — (Говори, історіє!). 

Ліберний, О. Хто у 1918 році на честь ЗУНР підняв прапор над 
Тернополем? : [про С. А. Зубрицького-Віняву] / О. Ліберний // Свобода. — 
2011. — 28 жовт. — С. [1] : фот. — (Як це було). 

Мороз, В. Початки ЗУНР у Тернополі / В. Мороз // 20 хвилин. — 
2010. — 29—30 жовт. — С. 19 : фот. — (Ретро). 

Наконечна, Л. «Однині воєдино…» : [до 97-ї річниці від часу 
проголошення Акта Злуки УНР і ЗУНР] / Л. Наконечна // Голос 
України. — 2016. — 22 січ. — С. 4 : фот. 

Полянський, О. Золотий Лев на синім полі : Виникнення, становлення, 
причини поразки та історичні уроки листопадових подій 1918—20 рр. / 
О. Полянський // Вільне життя плюс. — 2013. — 1 листоп. — С. 6 ; 
8 листоп. — С. 5. — (До 95-річчя ЗУНР). 
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*** 
Івашків, Г. В обороні ЗУНР : [Листопадовий зрив на Збаражчині] / 

Г. Івашків // Вільне життя плюс. — 2009. — 20 листоп. — С. 6. — (Тих 
днів не змовкне слава). 

Сопилюк, М. Листопадові дні 1918 року в Заліщиках : (До 95-ї річниці 
проголошення ЗУНР) / М. Сопилюк // Колос. — 2013. — 1 листоп. — 
С. 3 ; 8 листоп. — С. 3. — (На скрижалях історії). 

*** 
Гуцал, П. Дипломат ЗУНР Ярослав Олесницький : [до 140-річчя від 

дня народж. громад.-політ. діяча, адвоката] / П. Гуцал // Вільне життя 
плюс. — 2009. — 6 берез. — С. 6. — (Рядок з біографії). 

Гуцал, П. Перший голова уряду : [адвокат, громад.-політ. діяч 
C. Голубович] / П. Гуцал // Вісник Надзбруччя. — 2008. — 5 верес. — 
С. 4 : фот. — (До 90-річчя ЗУНР). 

Колодницький, С. Ксаверій Мостовий — співтворець встановлення 
влади ЗУНРу у Підгайцях / С. Колодницький // Земля Підгаєцька. — 
2013. — 1 листоп. — С. 2 : фот. 

Мельник, І. Осип Ковшевич: портрет на фоні епохи : 6 січня 2014 р. 
виповнилося 95 р. з дня смерті військового лікаря, команданта Бережан. 
Військової Округи ЗУНР, полковника УГА О. Ковшевича / І. Мельник // 
Бережанське віче. — 2014. — 17 січ. — С. 4—5 : фот. — (Постаті). 

Якель, Р. Останній громадянин ЗУНР : [про учителя Г. Ковпака із  
с. Королівка Борщів. р-ну] / Р. Якель // Дзеркало тижня. — 2008. — 
15 листоп. — С. 12 : фот. 

*** 
Вандзеляк, Г. У борні за рідну державу : [док. вист. у Держ. архіві 

Терноп. обл., приуроч. до 96-ї річниці від часу утворення ЗУНР] / 
Г. Вандзеляк // Свобода. — 2014. — 7 листоп. — С. 4. — (Виставка). 

Вшанували річницю ЗУНР // Свобода. — 2013. — 6 листоп. — С. 2 : 
фот. — (За честь і славу, і народ). 

Поліщук, О. Про героїку ЗУНР — без прикрас : [про наук.-краєзнав. 
конф. «ЗУНР в історії українського державотворення», яку організували 
працівники Терноп. обл. краєзнав. музею та члени Терноп. обл. орг. Нац. 
спілки краєзнавців України] / О. Поліщук // Свобода. — 2009. — 23 січ. — 
С. 5. — (Конференція). 

Садовська, Г. ЗУНР — провісниця української незалежності : [у 
Тернополі відзначили 98-му річницю від часу утворення ЗУНР] / 
Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2016. — 4 листоп. — С. [1] : фот. — 
(Листопадовий чин). 
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*** 
Гуцал, П. Західно-Українська Народна Республіка (ЗУНР) / П. Гуцал // 

Тернопільський енциклопедичний словник. — Тернопіль, 2004. — Т. 1 : 
А — Й. — С. 629—630. 

Литвин, М. Р. Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР) / 
М. Р. Литвин, О. С. Рубльов // Енциклопедія історії України. — Київ, 
2005. — Т. 3 : Е — Й. — С. 298—299. 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2008 рік. 

Бібліогр. покажч. Вип. 18 / уклад. М. Друневич. — Тернопіль : 
Підручники і посібники, 2008. — 144 с. 

Про ЗУНР: С. 114—116. 
2 ЛИСТОПАДА 

140 років від дня народження  
Антона Івановича Манастирського 

(02.11 1878—15.05 1969) — живописця, графіка,  
народного художника УРСР 

Народився 2 листопада 1878 року у с. Завалів, нині Підгаєцького 
району, в сім’ї поштового урядовця. З дитинства виховувався в атмосфері 
духовності та любові до рідного краю. Ще тоді в серце майбутнього 
художника запала народна пісня, яка супроводжувала його протягом 
життя і надихала творити. 

Освіту здобув у школі Станіслава (нині — Івано-Франківськ), 
Львівській художньо-промисловій школі, Краківській академії красних 
мистецтв. 

1900 року Товариство для розвою руської штуки, членом якого був 
А. Манастирський, влаштувало виставку його перших живописів. Відтоді 
в художника розпочалося активне творче життя.  

У доробку митця — пейзажі, картини з історії народу, на злободенні 
теми дійсності, сатира та ін. 

Багато полотен написав за мотивами народнопісенної творчості. 
Художник наголосив: «Все життя я мріяв, щоб думи мої, які я втілював у 
своїх картинах, були близькі і зрозумілі народові». У його творчій 
спадщині є низка картин, назвами яких стали рядки народних пісень, 
чимало портретів та пейзажів: «Ой під гаєм, гаєм», «Засвіт встали 
козаченьки», «Портрет матері», «Паламар», «Запорожець», «На водопої», 
«В таборі Кармелюка», «Розвідники», «Загибель товариша» та інші. 

Антон Манастирський проілюстрував велику кількість книжок, 
зокрема «Милу книжечку» (1925) Іванни Блажкевич. Значний доробок 
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художника становлять роботи (більш як 200), присвячені духовному 
мистецтву. В національному заповідникові «Давній Галич» (Івано-
Франківська область) є відреставрована Успенська церква, іконостас якої 
виконав А. Манастирський. Також його авторства ікони іконостасу в храмі 
у с. Літятин Бережанського району (1939). 

1953 року А. Манастирському було присвоєно звання «Заслужений 
діяч мистецтв УРСР», 1957 року — «Народний художник УРСР». 

Жив і працював митець у Львові. Помер 15 травня 1969 року. 
Похований на Личаківському цвинтарі. 

1978 року на фасаді будинку № 9 на вулиці У. Кармелюка у Львові, де 
протягом 1941—1969 років мешкав Антон Манастирський, встановлено 
меморіальну таблицю; у Тернополі ім’ям художника названо вулицю. 

Література 
Живопис. Скульптура. Каталог музейної збірки. Ч. 1 / Терноп. обл. 

худож. музей ; [упоряд.: О. М. Войтович та ін.] ; авт. вступ. ст. І. Дуда ; [за 
ред. І. М. Дуди]. — Тернопіль : Астон, 2007. — 144 с., [32] арк. іл. 

Про А. Манастирського: С. 63—64. 
*** 

Батіг, М. Графіка Антона Манастирського (1878—1969) / М. Батіг // 
Образотворче мистецтво. — 2007. — № 2. — С. 18—21 : іл. — (Ім’я в 
мистецтві). 

Купчинська, Л. «Товариство для розвою руської штуки» — перша 
українська мистецька організація на західноукраїнських землях : [її 
членами були наші земляки Ю. Панькевич і А. Манастирський] / 
Л. Купчинська // Дзвін. — 2003. — № 3. — С. 128—132 : фот. 

Натхненний співець карпатського краю : До 125-річчя від дня 
народження А. І. Манастирського // Знаменні дати : календар — 2003. — 
Київ, 2003. — С. 207—211 : фот. 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2013 рік. 

Бібліогр. покажч. Вип. 23 / уклад. М. Пайонк. — Тернопіль : Підручники і 
посібники, 2012. — 112 с. 

Про А. Манастирського: С. 89—92. 
Мистці Тернопільщини. Ч. 1. Образотворче мистецтво : бібліогр. 

покажч. / уклад. В. Миськів. — Тернопіль : Підручники і посібники, 
2015. — 496 с. — (Мистецька Тернопільщина). 

Про А. Манастирського: С. 66—70. 
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7 ЛИСТОПАДА 
80 років від дня народження  
Антона Євдокимовича Гриба 

(07.11 1938) — художника, літератора,  
заслуженого майстра народної творчості України 

Народився 7 листопада 1938 року в с. Слобідка-Глушковецька Солоб-
ковецького району Кам’янець-Подільської області (нині — Ярмолинець-
кий район Хмельницької області).  

Закінчив Погірцівське професійно-технічне училище (1961, Львівська 
область), Московський державний інститут культури (1966, нині — 
університет культури і мистецтв; викладач — К. Костюнін), Одеський 
державний (нині — національний) університет ім. І. І. Мечникова (1970). 

Упродовж 1967—2002 років працював старшим методистом з 
образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва, завідувачем відділу 
Тернопільського обласного науково-методичного центру народної 
творчості. Протягом 1990—1993 років очолював Тернопільський осередок 
Спілки (нині — Національна) майстрів народного мистецтва України. Від 
2004 року — старший викладач образотворчого мистецтва в Креме-
нецькому гуманітарно-педагогічному інституті (нині — академія) 
ім. Т. Шевченка. 

Від 1966 року — учасник обласних, Всеукраїнських, міжнародних 
художніх виставок. Персональні виставки відбулися у Тернополі (1986, 
1988, 1993, 1996, 1999, 2006, 2008, 2013), Ярмолинцях (2001). 

Основні галузі діяльності: живопис, графіка, декоративний розпис, 
плетіння із соломи. Твори зберігаються в музеях Тернополя, Києва, 
Москви, Ялти, Ярмолинців, у приватних колекціях. 

Дослідник творчості народних майстрів Тернопільщини. Опублікував 
низку статей в «Енциклопедії сучасної України», «Тернопільському 
енциклопедичному словнику» та інших виданнях. Уклав посібники 
«Золоті плетінки» (1994) і «Соломоплетіння» (2005), каталоги виставок.  

Автор довідника «Барвисті джерела» (1998), монографій «Барви життя 
Олега Скаржевського (художника-інженера)» (2013), «Керамологія 
Тернопільщини» (2015), збірок віршів «Острів душі» (2003), «Сонцеграй» 
(2006), «Чарівне дерево» (2007), «Викрутаси» (2007), сатири та гумору 
«Лохотрон» (2015), автобіографічних романів «Ляда: Серце ткацького 
верстата» (2009), «Терновий спалах» (2012), книжки п’єс «Атестація» 
(2016). 
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Заслужений майстер народної творчості України (1988), член Націо-
нальної спілки майстрів народного мистецтва України (1990), лауреат 
обласної премії ім. Я. Музики (2008). 

Література 
Гриб, А. Атестація : п’єси / А. Гриб. — Тернопіль : Терно-граф, 

2016. — 127 с. : іл. 
Гриб, А. Барви життя Олега Скаржевського (художника-інженера) : 

моногр. дослідж. / А. Гриб. — Тернопіль : Підручники і посібники, 
2013. — 124 с., [16] арк. іл. 

Гриб, А. Керамологія Тернопільщини : [монографія] / А. Гриб. — 
Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. — 158 с. : фот., іл. 

Гриб, А. Лохотрон : байки, сатира, гумор, присвяти / А. Гриб. — 
Тернопіль : Лілея, 2015. — 67 с. 

Гриб, А. Ляда : Серце ткацького верстата / А. Гриб. — Тернопіль : 
Підручники і посібники, 2009. — 319 с. : фот. 

Гриб, А. Терновий спалах. [Автобіогр.] роман-хроніка. [Кн. 2] / 
А. Гриб. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2012. — 287 с. : іл., фот. 

*** 
Гриб, А. Байки / А. Гриб // Літературний Тернопіль. — 2015. — 

№ 3. — С. 143—145 : фот. — («Вісьта-вйо!»). 
Гриб, А. Сватання : [вірш] / А. Гриб // Вільне життя плюс. — 2014. — 

24 січ. — С. 8. — (Влучне слово). 
*** 

Гриб, А. Архітектура Кременця на полотнах : [перша персон. вист. 
робіт О. Панфілової] / А. Гриб // Вільне життя плюс. — 2015. — 
12 черв. — С. [1] : фот. — (Наші митці). 

Гриб, А. Гуртуються вишнівчани : [вист. робіт художників із 
смт Вишнівець Збараз. р-ну] / А. Гриб // Вільне життя плюс. — 2016. — 
30 верес. — С. 3 : фот. — (Мистецтво). 

Гриб, А. Квіти України : [вист. декор. панно Т. Балбус в Обл. літ.-
мемор. музеї Ю. Словацького в м. Кременець] / А. Гриб // Вільне життя 
плюс. — 2015. — 6 берез. — С. 8 : фот. — (Експозиції). 

Гриб, А. Мистецький Тернопіль юних : [вист. робіт студентів Терноп. 
нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка] / А. Гриб // Вільне життя плюс. — 2015. — 
15 трав. — С. 8 : фот. — (Виставки). 

Гриб, А. Стежина крізь терни : [життєвий і творчий шлях живописця, 
поета, педагога Б. Романюка] / А. Гриб // Вільне життя плюс. — 2016. — 
4 листоп. — С. [1] : фот. — (Незабутні). 
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Гриб, А. Український Ван Гог : [про худож. А. Петрика] / А. Гриб // 
Літературний Тернопіль. — 2010. — № 2. — С. 74—77, [2] арк. іл. — 
(Художник номера). 

*** 
Клим’юк, М. Світ сатири та гумору народного майстра : [про зб. 

сатири та гумору А. Гриба «Лохотрон»] / М. Клим’юк // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 5 лют. — С. 6. — (Щойно прочитане). 

Мельничук, Б. Театр — це співпраця творців : розмисли, навіяні 
книжкою п’єс Антона Гриба «Атестація» / Б. Мельничук // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 16 верес. — С. 6. — (Прочитане). 

Нова книга митця : [вийшла з друку книжка п’єс А. Гриба 
«Атестація»] // Замок. — 2016. — 30 груд. — С. 7. 

*** 
Синенька, Б. П. Гриб Антон Євдокимович (07. 11. 1938, с. Слобідка-

Глушковецька Ярмолинец. р-ну, нині Хмельн. обл.) — живописець, поет / 
Б. П. Синенька // Енциклопедія сучасної України. — Київ, 2006. — Т. 6 : 
Го — Гю. — С. 417 : фот. 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2008 рік. 

Бібліогр. покажч. Вип. 18 / уклад. М. Друневич. — Тернопіль : Підруч-
ники і посібники, 2008. — 144 с. 

Про А. Гриба: С. 122—123. 
8 ЛИСТОПАДА 

75 років від дня народження  
Дмитра Григоровича Стецька 

(08.11 1943—06.01 2017) — художника 

Народився 8 листопада 1943 року в с. Полонна, нині Сяноцького 
повіту Краківського воєводства (Польща). 1946 року з родиною 
переcелений на хутір Драгоманівка Козівського району. Закінчив 
Львівське училище прикладного та декоративного мистецтва ім. І. Труша 
(нині — коледж декоративного та ужиткового мистецтва). Протягом 
1971—2003 років працював у Тернопільському художньо-виробничому 
комбінаті. 

Творив у галузі станкового та монументального живопису, графіки, 
скульптури. 

У доробку мистця сотні живописних картин: історичні полотна «Віхи 
історії» (1982), «Князь Володимир» (1984), «Нас тут триста, як скло…» 
(1985), «Козацьке бароко» (1987), «Хрещені перелоги» (1988), «Бій під 
Берестечком» (1990), «Холодний Яр» (2000), «Хортиця» (2006), «Козак 
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Мамай» (2011), портрети «Тарас Шевченко», «Іван Франко», «Леся 
Українка» (усі — 1986), «Княгиня Ольга» (1987), «Богдан-Ігор Антонич» 
(2003), «Дмитро Вишневецький. Байда» (1990), «Василько — князь 
Теребовельський» (1992), «Іоанн-Георгій Пінзель» (2007), серії «Соната 
Чюрльонісу» (1978), «Селянські фрески» (1983), цикли «Прадавні 
скрижалі» (2008), «Замки України» (2011), сучасні композиції «Примірка 
цвяхами» (2003), «Неминучість» (2008), «Часовий зріз» (2009), «Біла 
рілля» (2011), «Різдвяне перевесло» (2012), «Барочне тату», «Лялька-
мотанка» (обидві — 2013) та інші. 

Дмитро Стецько — автор скульптурних композицій «Дорога. 
Автопортрет» (1981), «Один із сотні» (1989), «Лук Аттіли» (1989), 
«Спадщина» (1990), «Клейноди гунів» (2006), «Свічадо» (2009), 
«Апостол» (2010), акварелей «Поржавілий пейзаж», «Пращур» (обидві — 
1997), «Спас», «Віддзеркалення» (обидві — 2001), «Веселка на крилі» 
(2007), «Я тримаю хмари», «Калина», «Святий вечір», «Мінлива», «Лука» 
(усі — 2013; об’єднані проектом «AquaVedas»), пам’ятників Катерині 
Рубчаковій (1992, м. Чортків), Іванові Франку (1993, с. Супранівка 
Підволочиського району), пам’ятного знака Василеві Стусу (1993, 
м. Тернопіль), меморіальних таблиць Романові Купчинському (1991), 
Ярославові Стецьку (1993), Іванові Горбачевському (1995), Іванові Пулюю 
(1995; усі — м. Тернопіль). 

Брав участь у реставрації Тернопільського українського музично-
драматичного (нині — академічний обласний український драматичний) 
театру ім. Т. Г. Шевченка (1979). 

Роботи художника були представлені на збірних всеукраїнських та 
міжнародних виставках. Персональні виставки відбулись у Львові (1989, 
1999), Києві (1989, 2000—2001), Каневі (2000, Черкаська область), Одесі 
(2001), Оденсе (1990, Данія), Торонто (1995, Канада), Атланті (1996, 
США), Ґорлице, Вроцлаві, Сопоті (усі — 2002, Польща). 

Протягом 2010—2013 років масштабний мистецький проект 
«НеВчасі» експонувався в Києві, Львові, Луцьку, Рівному, Тернополі. 

Твори художника зберігаються в Національному художньому музеї 
України (м. Київ), Канівському музеї-заповіднику Тараса Шевченка, 
Національному музеї імені Андрея Шептицького (м. Львів), Львівській 
національній галереї мистецтв ім. Б. Возницького, Львівському 
національному літературно-меморіальному музеї Івана Франка, Музеї 
гетьмана Івана Виговського (с. Руда Львівської області), Музеї мистецтв 
Прикарпаття (м. Івано-Франківськ), Запорізькому, Одеському, Хмель-
ницькому обласних художніх музеях, Тернопільському, Рівненському 
обласних краєзнавчих музеях, галереї «36» (м. Київ), галереї Канадсько-
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української мистецької фундації (м. Торонто, Канада), Галереї «Атланта» 
(США), приватних збірках і галереях в Україні, США, Канаді, Італії, 
Франції, Німеччині, Австрії, Чехії, Словаччині, Польщі. 

Помер Д. Стецько 6 січня 2017 року. Похований на Микулинецькому 
цвинтарі в Тернополі. 

Література 
Виставка творів живопису Дмитра Стецька [Образотворчий 

матеріал] : [каталог] / Упр. культури Терноп. облвиконкому, Терноп. орг. 
Спілки художників Укр. РСР, Картинна галерея обл. краєзнав. музею ; 
[упоряд. В. Стецько ; авт. вступ. ст. В. Овсійчук]. — Т. : Збруч, 1989. — 
24 с. : фот. 

*** 
Стецько, Д. Архангел Михаїл, 2003 [Образотворчий матеріал] : 

картон, олія : [репродукція] / Д. Стецько // Образотворче мистецтво. — 
2014. — № 4. — С. [47]. 

Стецько, Д. Портрет Михайла Бойчука, 1991 [Образотворчий 
матеріал] : [репродукція] / Д. Стецько // Кравченко, Я. Школа Михайла 
Бойчука : Тридцять сім імен / Я. Кравченко. — К., 2010. — С. 334. 

Стецько, Д. Розпряжений віз [Образотворчий матеріал] ; Зелен-вечір ; 
Дорога довша, як життя ; Осінь ; Череда : [репродукції] / Д. Стецько // 
Барна, В. Козівський край : краєзнав.-турист. путівник / В. Барна. — Т., 
2010. — С. [289]. 

*** 
Стецько, Д. Дмитро Стецько: «В мені живе вічна боротьба з полотном, 

яке ще недописане» : Одному з найвідоміших сучасних укр. живописців 
Дмитрові Стецьку 8 листопада виповнюється 70 років : [інтерв’ю] / 
записав М. Маслій // Високий замок. — 2013. — 8—10 листоп. — С. 9 : 
фот., іл. кольор. — (Гість). 

*** 
Кравченко, Я. Історія як муза : Чим захоплює філософсько-мистецьке 

переосмислення минувшини у творчості Дмитра Стецька? / 
Я. Кравченко // День. — 2015. — 2—3 жовт. — С. 24 : іл. кольор.— 
(Галерея «Дня»). 

Сорока, П. На зоряних розстанях : [про відомого терноп. худож. 
Д. Стецька] / П. Сорока // Слово Просвіти. — 2017. — 12—18 січ. — 
С. 16 : фот. — (Прощання). 

Сорока, П. Дмитро Стецько: Стигми історії / П. Сорока // Слово 
Просвіти. — 2017. — 19—25 січ. — С. 15 : фот. — (Пам’ять). 
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Стецько, В. На перелогах історичних епох : [життєвий і творчий шлях 
Д. Стецька] / В. Стецько // Літературний Тернопіль. — 2016. — № 4. — 
С. 69—72 : фот., [2] арк. іл. кольор. — (Художник номера). 

*** 
Коверко, О. «Віра і Дмитро живі, бо ми згадуємо про них…» : У Києві 

відкрилася виставка останніх прижиттєвих робіт Дмитра Стецька / 
О. Коверко // Нова Тернопільська газета. — 2017. — 22—28 берез. — 
С. 4 : фот. 

*** 
Дохват, М. «Він так і не зміг бути самотнім на перший Святий 

вечір…» : [помер відомий терноп. художник Д. Стецько] / М. Дохват // Rіа 
плюс. — 2017. — 11 січ. — С. 3 : фот. — (Сумуємо). 

Коляда, А. Відійшов у Святвечір у своїй майстерні… : Не стало 
відомого терноп. художника Дмитра Стецька / А. Коляда // Наш день. — 
2017. — 11—17 січ. — С. 5 : фот. — (Реалії). 

Попович, Ж. Дмитро Стецько вже доорав свої «Хрещені перелоги» : 
Відійшов у вічність відомий художник / Ж. Попович // Номер один. — 
2017. — 11 січ. — С. 9 : фот. 

Сагаль, О. Заснув навіки біля портрета Віри… : На святвечір не стало 
художника Дмитра Стецька / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 
2017. — 11—17 січ. — С. [1], 6 : фот. — (Kultura). 

*** 
Мистці Тернопільщини. Ч. 1. Образотворче мистецтво : бібліогр. 

покажч. / уклад. В. Миськів. — Тернопіль : Підручники і посібники, 
2015. — 496 с. — (Мистецька Тернопільщина). 

Про Д. Стецька: С. 218—225. 
8 ЛИСТОПАДА 

60 років від дня народження  
Надії Петрівни Дирди 

(08.11 1958—23.04 2016) — культурно-освітньої діячки,  
краєзнавця, лепкознавця 

Народилася 8 листопада 1958 року в с. Голгоча, нині Підгаєцького 
району.  

Закінчила середню школу в рідному селі (1976), бібліотечний відділ 
Чернівецького культурно-освітнього училища (1981), філологічний 
факультет Чернівецького державного (нині — національний) університету 
ім. Ю. Федьковича (1991). Працювала в шкільних бібліотеках, відпові-
дальним секретарем Бережанської районної організації Товариства 
книголюбів (1989—1991), науковим співробітником Бережанського музею 
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книги (1991—1995), директором Обласного музею Богдана Лепкого в 
м. Бережани (1995—2012). 

Авторка низки літературознавчих статей, переважно на теми 
лепкознавства. Редактор-упорядник антології «Високе небо Богдана 
Лепкого» (2001), збірок творів Б. Лепкого «Цвіт споминів» (2002), 
«Поезії» (2005), буклета «Великий син Золотого Поділля» (1996), шести 
кишенькових календариків лепківської тематики. За посередництва 
Н. Дирди побачили світ «Присвяти Василеві Стефанику» (1997) 
Б. Лепкого, спогади С. Дубницького «Україну захищали в чужині» (2004); 
упорядник перевидання книжки Б. Лепкого «Казка мойого життя» (2014). 

Почесний член Всеукраїнського товариства «Просвіта» 
ім. Т. Шевченка (1998). Лауреат Всеукраїнської літературно-мистецької 
премії імені Братів Богдана та Левка Лепких (2004), нагороджена медаллю 
Міністерства культури України (2002). 

Померла Н. Дирда 23 квітня 2016 року. Похована в родинному селі 
Голгоча Підгаєцького району. 

Література 
Лепкий, Б. Казки / Б. Лепкий ; [худож. Н. Собкович ; передслово 

Н. Дирди]. — Тернопіль : Богдан, [2012]. — 95 с. : іл. 
Левко Лепкий в історії української культури : бібліогр. покажч. / 

Бережан. музей Б. Лепкого ; [уклад. Т. Тремба ; авт. вступ. ст. 
Н. Дирда]. — Бережани : [б. в.], 1998. — 22 с. — (110 річниці від дня 
народження Левка Лепкого присвячується). 

*** 
Надія Білик: лепкознавчі та культурологічні студії : бібліогр. покажч. / 

Обл. комун. музей Б. Лепкого в м. Бережани ; [упоряд.: Н. Дирди, 
Н. Стрілець]. — Тернопіль : Астон, 2012. — 26 с. : фот. 

Дорога в двадцять років. Життя і праця : (До 20-річчя музею Богдана 
Лепкого) : бібліогр. покажч. / Бережан. централіз. бібл. система, метод.-
бібліогр. від., Обл. комун. музей Б. Лепкого в м. Бережани ; [уклад.: 
В. М. Палій, Н. П. Дирда, Т. В. Тремба]. — Бережани : [б. в.], 2015. — 
50 с. : іл. кольор. 

Лепкий, Б. Казка мойого життя : [повість] / Б. Лепкий ; [упоряд. 
Н. Дирди ; авт. передм. Н. Гавдида]. — Тернопіль : Богдан, [2014]. — 
415 с. : іл., [8] арк. іл. кольор. 

*** 
Дирда, Н. Благородна душа доктора Романа Смика : [до 90-річчя від 

дня народж. діяча укр. громади в США, мецената, подвижника укр. 
культури] / Н. Дирда // Бережанське віче. — 2008. — 3 жовт. — С. 3 : 
портр. — (Пам’ять). 
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Дирда, Н. Відзначення 60-річчя ювілею Богдана Лепкого : (за 
матеріалами фондів музею Б. Лепкого) / Н. Дирда // Наукові записки. 
Серія: Літературознавство / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — 
Тернопіль, 2012. — № 36 : Матеріали Міжнародної наукової конференції 
«Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі України, Європи, Америки», 
присвяченої 140-річчю від дня народження Богдана Лепкого. — С. 59—61. 

Дирда, Н. Казки Лепкого в оригінальному ілюструванні : [презентація 
кн. Б. Лепкого «Казки» (оформлення Н. Собкович) у Держ. іст.-архітектур. 
заповіднику в м. Бережани] / Н. Дирда // Бережанське віче. — 2013. — 
22 лют. — С. 4 : фот. — (Експозиції). 

Дирда, Н. Богдан Лепкий та Олена Кульчицька: творчі взаємини 
митців / Н. Дирда // Матеріали науково-краєзнавчої конференції 
«Музеєзнавство і сучасність», 20 травня 2008 р. : (До 95-річчя Терноп. 
обл. краєзнав. музею) / Терноп. обл. краєзнав. музей ; [упоряд. 
С. Костюк]. — Тернопіль, 2008. — Вип. 4, ч. 1. — С. 41—47. 

Дирда, Н. Богдан Лепкий та Іван Франко: дружні і творчі взаємини / 
Н. Дирда // Бережанська гімназія: сторінки історії : матеріали ІІІ Міжнар. 
наук. конф. [м. Бережани, 17 вересня 2015 р.] / упоряд.: Н. Бойко, 
Н. Голод. — Бережани, 2015. — С. 21—23. 

Дирда, Н. Раритетні видання творів Богдана Лепкого — дарунок для 
музею доктора Романа Смика / Н. Дирда // Актуальні питання 
регіонального музейництва: теорія і практика : матеріали наук.-практ. 
конф. / [упоряд. Н. Голод ; відп. ред. Н. Бойко]. — Бережани, 2010. — 
С. 52—56. 

Дирда, Н. П. Творчі доробки на Лепкознавчій ниві вченого, педагога і 
письменника Володимира Качкана : (із фондів музею) / Н. П. Дирда // 
Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції «Краєзнавча 
музеологія: минуле, сьогодення, перспективи» : (До 100-річчя Терноп. 
обл. краєзнав. музею) / Терноп. обл. краєзнав. музей. — Тернопіль, 
2013. — С. 19—22. 

Дирда, Н. П. Тарас Шевченко у вшануванні бережанських гімназистів 
часів навчання Богдана Лепкого / Н. П. Дирда // Бережанська гімназія: 
сторінки історії : матеріали ІІ Міжнар. наук. конф. [м. Бережани, 
18 вересня 2014 р.]. — Тернопіль, 2014. — С. 39—42. 

*** 
[Пам’яті] Надії Петрівни Дирди : [некролог] // Вільне життя плюс. — 

2016. — 29 квіт. — С. 2. 
*** 

Волинець, Н. Самовіддано служила Лепківському слову : На річницю 
пам’яті Надії Дирди : [першого директора Обласного музею Б. Лепкого в 
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м. Бережани] / Н. Волинець // Бережанське віче. — 2017. — 28 квіт. — 
С. 5 : фот. — (Спомин). 

*** 
Головин, Б. Дирда Надія Петрівна (08. 11. 1958, с. Голгоча, нині 

Підгаєц. р-ну) — культурно-освітня діячка, краєзнавець / Б. Головин, 
І. Дем’янова // Тернопільський енциклопедичний словник. — Тернопіль, 
2009. — Т. 4 (додатковий) : А — Я. — С. 198 : фот. 

Мазурак, Я. Дирда Надія Петрівна (08.11.1958, с. Голгоче 
Підгаєцького р-ну) — філолог, лепкознавець, упорядник і видавець творів 
Б. Лепкого / Я. Мазурак // Мазурак, Я. Бережанщина літературна : біогр. 
довід. / Я. Мазурак. — Бережани ; Тернопіль, 2014. — С. 224 : фот. — 
(Серія «Бережанська енциклопедія в іменах» ; кн. 1). 

13 ЛИСТОПАДА 
100 років від часу створення  
Української галицької армії 

(13.11 1918) 

Молода Українська держава вже 1 листопада 1918 року, відразу ж 
після виникнення, опинилась у стані війни з поляками. Українська влада 
оголосила військовий стан і загальну мобілізацію та приступила до 
організації регулярної Галицької армії.  

13 листопада 1918 року територія Східної Галичини була поділена на 
три військові області — Львівську, Станіславську і Тернопільську, кожна 
з яких складалася з 4 військових округів (по 3—8 повітів). В кожній окрузі 
діяла окружна військова команда, у кожному повіті — повітова. Повітові 
військові команди підпорядковувались окружним, а окружні — 
безпосередньо Секретаріатові військових справ Західноукраїнської 
Народної Республіки. 

Ядром УГА був легіон Українських січових стрільців, навколо якого 
згуртувалися українські частини австро-угорських залог і фронтових 
формацій. 

Рядовий склад УГА становили здебільшого досвідчені солдати австро-
угорської армії, які пройшли фронтовими дорогами Першої світової війни. 
Українських старшин відчувалася нестача, особливо на вищих штабних 
посадах. Тому до УГА приймали як офіцерів-австрійців, так і офіцерів-
українців колишньої царської армії. Зброя була переважно з австрійських 
арсеналів, згодом — також російського виробництва.  

Докладних даних про чисельність УГА нема. Згідно з приблизними 
оцінками, загальна її чисельність на 18 листопада 1918 року становила 
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50 тисяч осіб, було до 25 тисяч багнетів і шабель при 40 гарматах. У січні 
1919 року армія ЗУНР нараховувала вже 70 тисяч осіб, до 60 гармат, а 
влітку того ж року — до 100 тисяч осіб, маючи на озброєнні 160 гармат, 
550 кулеметів, 20 літаків. 

Авіаційний загін УГА був створений у грудні 1918 року в м. Красне 
на Львівщині. Його очолив син видатного українського письменника, 
сотник УСС Петро Франко. Згодом аеродром УГА перебазували у 
Тернопіль, пізніше — на околицю Чорткова. В авіаційному загоні воювали 
за волю України, крім українців, пілоти інших національностей. 

На жаль, визвольні змагання галицького українства 1918—1919 років 
закінчилися невдачею. Але ні результат війни, ні допущені в її ході 
помилки не применшують заслуг і значення УГА. Вона вистояла більш як 
півроку проти переважаючих сил поляків. Галицьке стрілецтво здобуло 
низку перемог. 

Сам факт існування та діяльності УГА мав велике значення. Воно 
полягало насамперед у тому, що на західноукраїнських землях було 
відновлено традицію визвольних змагань і передано її широким масам 
українства. 

Література 
Від Маківки до Стрипи : нариси історії Українського Січового 

Стрілецтва та Української Галицької Армії / М. Лазарович [та ін.]. — 
Тернопіль : Терно-граф, 2010. — 162 с. : фот. 

Лазарович, М. За волю й славу України : нариси з історії Українського 
Січового Стрілецтва та Української Галицької Армії / М. Лазарович, 
Б. Мельничук, Р. Матейко. — Вид. 3-тє, допов. — Тернопіль : Терно-граф, 
2015. — 318 с. : фот. — (100-річчю боротьби легіону УСС проти 
російських загарбників присвячено). 

У борні за Українську державу : матеріали Держ. архіву Терноп. обл. 
про вояків Української галицької армії / Держ. архів Терноп. обл. ; [уклад. 
О. Савчин ; вступ. ст. П. Гуцала]. — Тернопіль : Терно-граф, 2010. — 
123 с. 

*** 
Дзісяк, Я. У боротьбі за незалежність : Розбудова Української 

галицької армії: листопад — грудень 1918 року / Я. Дзісяк // Літературний 
Тернопіль. — 2015. — № 2. — С. 114—120. — (Історія). 

Нагірняк, О. Чортківська офензива : [про наступальну операцію УГА, 
що відбулася 5—28 червня 1919 р.] / О. Нагірняк // Шлях перемоги. — 
2012. — 13 черв. — С. 4 : фот. 
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*** 
Кулачковський, І. Євген Кохан — актор, режисер, стрілець УГА : 

[уродженець с. Винятинці, нині Заліщ. р-ну] / І. Кулачковський // 
Колос. — 2016. — 24 черв. — С. 7 : фот. 

Лугова, О. Громадсько-політична діяльність Володимира Бемка : 
[правника, сотника УГА, уродженця смт Козова] / О. Лугова // 
Бережанська гімназія: сторінки історії : матеріали Міжнар. наук. конф. 
[Бережани, 19 вересня 2013 р.] / Бережан. краєзнав. музей. — [Тернопіль], 
2013. — С. 104—110. 

Луговий, Б. Адвокати і правники в лавах Української Галицької 
Армії : [названо імена краян] / Б. Луговий // Адвокатура України: забуте і 
невідоме / за ред. І. Б. Василик. — Київ, 2016. — С. 186—209. 

Савак, Б. Земляк, якому вдалося вийти з «чотирикутника смерті» : 
[про сотника УСС Євгена Бородієвича, брата Іванни Блажкевич] / 
Б. Савак // Свобода. — 2014. — 21 лют. — С. 8 : фот. — (Білі плями в 
історії). 

Сливка, П. Генерал Тарнавський — командир УГА / П. Сливка // 
Вільне життя плюс. — 2009. — 25 верес. — С. 6. — (Рядок з біографії 
краю). 

Улішак, А. Життя, покладене на вівтар України : [про воїна УГА, 
видат. художника, публіциста Я. Струхманчука] / А. Улішак // Свобода. — 
2014. — 8 серп. — С. 3 : фот. — (До 130-річчя від дня народження). 

Штепа, М. «Пам’ятайте цей горбочок землі…» : [спогади про 
поховання у с. Білобожниця Чортків. р-ну сотника УГА С. Кутного] / 
М. Штепа // Голос народу. — 2017. — 3 лют. — С. 5. — (Відлуння). 

*** 
Горникевич, Т. У лічницях УГА в Бережанах : зі спогадів отця 

Теофіля Горникевича / Т. Горникевич // Бережанське віче. — 2015. — 
30 січ. — С. 5 : фот. — (Архів). 

*** 
Мельник, І. Штабне місце : Штаб УГА двічі розміщувався в 

нинішньому головному корпусі Бережанського агротехнічного інституту. 
Назагал — півтора місяці! / І. Мельник // Бережанське віче. — 2014. — 13 
черв. — С. 4—5 : фот. — (До 95-річчя переможних боїв за Бережани). 

Пахолко, С. У церкві Архистратига Михаїла на Нагірянці зберігається 
меморіальна таблиця воїнам УГА / С. Пахолко, В. Гребеньовський // Нова 
доба. — 2015. — 23 січ. — С. 6. — (Пам’ять). 
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*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2008 рік. 

Бібліогр. покажч. Вип. 18 / уклад. М. Друневич. — Тернопіль : 
Підручники і посібники, 2008. — 144 с. 

Про створення УГА: С. 138—139. 
16 ЛИСТОПАДА 

140 років від дня народження  
Михайла Івановича Паращука 

(16.11 1878—24.12 1963) — українського та болгарського  
скульптора, громадського діяча 

Народився 16 листопада 1878 року в с. Варваринці, нині Теребовлян-
ського району. 

Першими вчителями М. Паращука були польські скульптори 
Кіндельський та С. Вуйцик, які оформлювали фасад Струсівського 
костьолу. Потім було навчання в академіях мистецтв у Кракові (1893—
1896; у скульптора професора Барабаша), Відні (1896—1900; у скульптора 
професора Венцеля), Львівській політехніці (1901—1905; у скульптора 
професора А. Попеля), приватному ательє О. Родена й одночасно в 
приватній академії Р. Жульєна (1906—1909; у скульпторів О. Родена,  
Е.-А. Бурделя і Варле) в Парижі (Франція). 

Від кінця 1908 року М. Паращук викладав мистецтво скульптури в 
приватному інституті декоративно-прикладного мистецтва у Мюнхені 
(Німеччина). На початку Першої світової війни його ув’язнила австрійська 
поліція; перебував у таборі інтернованих у Талергофі в Альпах. Після 
звільнення у 1915 році жив у Відні, Мюнхені. Викладав скульптуру й 
декоративну різьбу в таборах для військовополонених українців. 
Наприкінці війни повернувся в Україну, за дорученням Уряду УНР 
працював у дипломатичних місіях України в Естонії та Латвії (1918—
1920). Після поразки УНР у боротьбі з більшовиками М. Паращук виїхав у 
Західну Європу. 1921 року Міжнародний Червоний Хрест скерував його у 
Болгарію для вивчення умов побуту полонених й інтернованих осіб. Після 
закінчення місії він залишився в цій країні й мешкав тут 42 роки — до 
кінця життя. 

Михайло Паращук — автор пам’ятників А. Міцкевичу у Львові, 
полеглим українцям у таборах міст Вецлар і Раштат, євреям Болгарії, 
М. Драгоманову та Й. Гутенберґу в Софії; скульптурних портретів 
Т. Шевченка, В. Стефаника, С. Людкевича, Б. Лепкого, О. Шульгіна, 
С. Петлюри, В. Щербаківського, Х. Ботєва та ін. 
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Як громадський діяч, багато зробив для утвердження авторитету 
України в Польщі, Австрії, Німеччині, Франції, Естонії, Латвії, Болгарії. 

Помер М. Паращук 24 грудня 1963 року в с. Баня Карлова. Похований 
поряд з могилою М. Драгоманова у м. Софія (Болгарія). 

Література 
Боднар, Н. Довга дорога додому : [про скульптора М. Паращука] / 

Н. Боднар // Воля. — 2008. — 14 листоп. — С. 3. — (130-річчю від дня 
народження Михайла Паращука). 

Данилків, І. На Тернопілля повертають забуте ім’я Михайла 
Паращука / І. Данилків // Наш день. — 2013. — 27 листоп. — С. 5 : фот. 

Черемшинська, Р. Скульптор, архітектор, дипломат : (130-річчя від 
дня народження Михайла Паращука) / Р. Черемшинська // Вісті 
Придністров’я. — 2008. — 14 листоп. — С. 2. — (Життя духовного 
основа). 

Черемшинський, О. Скульптор, архітектор, дипломат : [про взаємини 
М. Паращука з В. Гнатюком] / О. Черемшинський, Р. Черемшинська // 
Свобода. — 2014. — 31 січ. — С. 8 : фот. — (До 135-річчя від дня 
народження Михайла Паращука). 

*** 
Кулик, О. Відкрили виставку, присвячену Михайлові Паращуку / 

О. Кулик // 20 хвилин. — 2008. — 18 листоп. — С. 14. 
Маркевич, Т. Жив Україною : [вист. «Я жив тобою, Україно…», 

приуроч. до 135-річчя від дня народж. М. Паращука, у Держ. архіві 
Терноп. обл.] / Т. Маркевич // Вільне життя плюс. — 2013. — 
27 листоп. — С. 6. — (Імена). 

Осуховська, С. Скульптор двох країн : [літ.-мист. вечір «Велике життя 
великої людини», присвяч. 135-річчю від дня народж. М. Паращука, у 
Терноп. обл. універс. наук. б-ці] / С. Осуховська // Вільне життя плюс. — 
2013. — 29 листоп. — С. 5. — (Славні імена). 

Півторак, Р. Український Мікеланджело : [відзначення 130-річчя від 
дня народж. М. Паращука в Терноп. вищ. проф. училищі № 4 
ім. М. Паращука] / Р. Півторак // Свобода. — 2008. — 3 груд. — С. 2 : 
фот. — (Міжнародна конференція). 

*** 
Мельничук, Б. Паращук Михайло Іванович — скульптор, громадський 

діяч / Б. Мельничук, Б. Хаварівський, В. Уніят // Мельничук, Б. 
«Журавлина» книга : Тернопільська українська західна діаспора : словник 
імен / Б. Мельничук, Б. Хаварівський, В. Уніят. — Тернопіль, 2012. — 
Ч. 3 : М — Я. — С. 69—71. 
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Степовик, Д. В. Паращук Михайло Іванович (16.11.1878—
24.12.1963) — скульптор, дипломат періоду Української Народної 
Республіки, діяч укр. емігрантської громади в Болгарії / Д. В. Степовик // 
Енциклопедія історії України. — Київ, 2011. — Т. 8 : Па — Прик. — 
С. 64—65 : фот. 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2013 рік. 

Бібліогр. покажч. Вип. 23 / уклад. М. Пайонк. — Тернопіль : Підручники і 
посібники, 2012. — 112 с. 

Про М. Паращука: С. 92—94. 
Мистці Тернопільщини. Ч. 1. Образотворче мистецтво : бібліогр. 

покажч. / уклад. В. Миськів. — Тернопіль : Підручники і посібники, 
2015. — 496 с. — (Мистецька Тернопільщина). 

Про М. Паращука: С. 430—439. 
18 ЛИСТОПАДА 

70 років від дня народження  
Люсі Степанівни Давидко 

(18.11 1948) — драматичної акторки, народної артистки України 

Народилася 18 листопада 1948 року в Тернополі у сім’ї робітника. 
1965 року закінчила театральну студію при Тернопільському 

українському музично-драматичному (нині — академічний обласний 
український драматичний) театрі ім. Т. Г. Шевченка, слухала курс 
майстерності актора в Римми Степаненко. На студійній сцені успішно 
виконала роль Марусі («Дай серцю волю, заведе в неволю») і Анісії 
(«Влада темряви»). Була прийнята до акторського складу театру. 
Акторська майстерність Люсі Давидко зростала під умілою рукою 
талановитих режисерів Ярослава Геляса, Римми Степаненко, Бориса 
Головатюка, Анатолія Горчинського, Павла Загребельного, Анатолія 
Бобровського та ін. 

За півстоліття на сцені Л. Давидко зіграла понад сотню ролей, серед 
них і такі, про які мріє чи не кожна артистка. Вона була і Тетяною («У 
неділю рано зілля копала»), і Рахірою («Земля»), і Софією («Безталанна»), 
і Орисею («Циганка Аза»), і Катрею («Мати-наймичка»), і Стехою («Назар 
Стодоля»), і Веронікою («Роман Міжгір’я»), і Валерією («Моя професія — 
синьйор з вищого світу»)… А ще довгі роки — мудрою Роксоланою 
(«Роксолана») — єдиною на тернопільській сцені. Створила яскравий 
образ підступної Кочубеїхи («Мазепа» Б. Мельничука та О.  Мосійчука за 
Б. Лепким). 
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У п’єсі Н. Саймона «Останній палко закоханий» Л. Давидко зіграла 
ролі відразу трьох легковажних жінок: Елейн, Боббі та Жаннет. У її 
репертуарі були благородна княжна Рєпніна («Сон»), підступна Гертруда 
(«Гамлет»), цілеспрямована в намаганні заволодіти спадком Хелен 
(«Гуцулка Ксеня»), романтична Мавка («Лісова пісня»). 

Героїні Л. Давидко — владні й благородні, підступні й ніжні, 
темпераментні й слабкі, але однаково зігріті любов’ю виконавиці, яка 
майстерно розкриває такі різні жіночі характери. 

Література 
Давидко, Л. «…І тихо пішов за межу…» : 10 вересня минуло 40 днів, 

як перестало битися серце заслуженого артиста України Тадея Давидка / 
Л. Давидко // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 12—18 верес. — 
С. 8 : фот. 

*** 
Заморська, Л. «Кожна роль — як екзамен» : [про нар. артистку 

України, актрису Терноп. акад. обл. укр. драм. театру ім. Т. Г. Шевченка 
Л. Давидко] / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2008. — 27 берез. — С. 8 : фот. 
кольор. 

Ляховський, І. Розкрилена, немов чайка : [про актрису Терноп. акад. 
обл. укр. драм. театру ім. Т. Г. Шевченка Л. Давидко] / І. Ляховський // 
Вільне життя плюс. — 2008. — 14 листоп. — С. 5 : портр. — (Майстри 
сцени). 

Федорович, Н. «Золоті оплески Буковини» : [актрису Терноп. акад. 
обл. укр. драм. театру ім. Т. Г. Шевченка Л. Давидко на регіональному 
фестивалі комедії «Золоті оплески Буковини» відзначили за краще 
виконання головної жіночої ролі у виставі «Квартет для двох»] / 
Н. Федорович, Г. Заславець // Вільне життя плюс. — 2008. — 19 січ. — 
С. [1]. — (Театральні зустрічі). 

Чуйко, О. Іван Ляховський і Люся Давидко стали Кайдашами : 
Акторів упродовж 10 хвилин не відпускали зі сцени : [прем’єра вистави 
«Кайдашева сім’я» на сцені Терноп. акад. обл. укр. драм. театру 
ім. Т. Г. Шевченка] / О. Чуйко // Місто. — 2011. — 16 листоп. — С. 6 : 
фот. — (Світська хроніка). 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2008 рік. 

Бібліогр. покажч. Вип. 18 / уклад. М. Друневич. — Тернопіль : 
Підручники і посібники, 2008. — 144 с. 

Про Л. Давидко: С. 126—128. 
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12 ГРУДНЯ 
70 років від дня народження  

Богдана Маркіяновича Савака 
(12.12 1948) — краєзнавця, літературознавця, громадського діяча 

Народився 12 грудня 1948 року в с. Денисів Козівського району. 
Закінчив Чернівецький фінансовий технікум (1972), факультет 
підвищення кваліфікації Одеського інституту народного господарства 
(1982). Працював інспектором фінансового відділу, Держстраху і 
заступником начальника Держстраху Козівського району. Від 
1993 року — науковий працівник, від 1999 року — директор Денисів-
ського краєзнавчого музею. 

Автор буклетів «Бій козаків під Купчинцями та Денисовим» (1991), 
«Квітка на могилу о. Вітошинського», «Історія церкви в с. Денисові. 
Короткий опис», «Культурно-мистецькі здобутки Володимира 
Ковальчука» (2001), нарису «Вчаться діти грамоти...» (до 150-річчя від 
часу заснування Денисівської школи; 1999), упорядник й автор передмов 
до поетичних збірок Т. Федорів «Я до вас ще повернуся...» (1993), 
Я. Тучапського «Вистраждане на паростках надій» (1996), «Два голоси 
зради» (2000), О. Урбан «Струни серця» (1999), збірок «Просвіта» в 
Денисові» (1995), «Слово про Вчителя» (2002). 

Автор краєзнавчих нарисів, опублікованих у колективних збірниках, 
вітчизняній та українській зарубіжній пресі. Засновник та видавець 
краєзнавчо-просвітницької газети-квартальника «Денисівський вісник» 
(2000). 

З ініціативи Б. Савака та його стараннями в Денисові встановлено 
меморіальні таблиці на будинках Іванни Блажкевич (1986), отця Йосипа 
Вітошинського (1988), біля 350-річної липи Богдана Хмельницького 
(1979), пам’ятники Іванні Блажкевич (1991), отцю Йосипові 
Вітошинському, Тетяні Федорів, Михайлові Шарику (усі — 1992), на 
честь проголошення незалежності України (1993), висипано могили 
Українським січовим стрільцям (1989), козацьку (1993), поставлено 
пам’ятник Якову Струхманчукові у с. Росохуватець (1994), встановлено 
меморіальну таблицю на хаті Тимотея Бордуляка в с. Великий Ходачків 
(1988) та ін. 

Обраний членом правлінь обласних організацій Товариства охорони 
пам’яток історії та культури й Національної спілки краєзнавців України. 
Протягом 1990—1994 років був депутатом Тернопільської обласної ради. 
Нагороджений нагрудним знаком за пам’ятко-охоронну працю (1987) та 
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Почесною відзнакою «За досягнення в розвитку культури і мистецтв» 
(2002). 

Богдан Савак — засновник та від 1989 року голова Денисівського 
осередку Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка, 
співзасновник (1991) і довголітній голова Денисівського осередку 
Народного руху України. Лауреат літературно-мистецької премії 
ім. І. Блажкевич (1994). 

Література 
Савак, Б. Денисівський духовий оркестр : [до 170-річчя від дня 

народж. видат. муз. й культур.-громад. діяча Галичини отця 
Й. Вітошинського та 130-річчя від часу створення з його ініціативи 
першого духового оркестру на Тернопільщині] / Б. Савак. — Тернопіль : 
Терно-граф, 2008. — 69, [1] с. : фот. 

Савак, Б. Корені моєї родини : (генеалогічне дослідження) / 
Б. Савак. — Тернопіль : Терно-граф, 2008. — 72 с. 

Савак, Б. Мої друзі та знайомі. Спогади, розповіді. Кн. 1 / Б. Савак. — 
2-ге вид., допов. — Тернопіль : Терно-граф, 2015. — 368 с. 

Савак, Б. М. Проводирі у країну дитинства : Лауреати літературно-
мистецької премії ім. І. Блажкевич / Б. М. Савак. — Тернопіль : Терно-
граф, 2011. — 48 с. 

*** 
Савак, Б. Виставка ляльок Мирослави Райтер : [у Денисів. краєнав. 

музеї] / Б. Савак // Свобода. — 2014. — 22 трав. — С. 4 : фот. — (У світі 
мистецтва). 

Савак, Б. Життя, присвячене науці : [семінар учителів географії 
області, присвяч. 60-річчю від дня народж. ученого-географа 
О. Заставецької, на базі Денисів. школи та краєзнав. музею] / Б. Савак // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 31 трав. — С. [1]. 

Савак, Б. Невідоме про відомого Миколу Дмітруха / Б. Савак // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 4 лип. — С. 5. — (Слово про художника). 

Савак, Б. Нова книга Петра Твардовського : [презентація книжки 
нашого краянина «Українській нації призначено вижити» у Терноп. обл. 
краєзнав. музеї] / Б. Савак // Свобода. — 2014. — 13 черв. — С. 4 : фот. — 
(Творчість нашої діаспори). 

Савак, Б. Славна дочка України : До 130-річчя від дня народження 
Іванни Блажкевич / Б. Савак // Літературний Тернопіль. — 2016. — 
№ 4. — С. 114—119 : фот. — (Ювілеї). 

Савак, Б. Слово про земляка-скульптора : До 60-річчя з дня 
народження І. Сонсядла / Б. Савак // Вільне слово. — 2017. — 27 січ. — 
С. 5 : фот. 
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Савак, Б. Роман Шухевич у спогадах юних і творчості Олега 
Граб’яка : [урок-реквієм у Денисів. краєзнав. музеї] / Б. Савак // 
Свобода. — 2016. — 11 берез. — С. [1] : фот. 

*** 
Блажкевич, І. Маленька українка : поезії / І. Блажкевич ; упоряд. 

Б. Савак. — Тернопіль : Терно-граф, 2016. — 64 с. : іл. 
Постанови ІІІ-го Надзвичайного Великого Збору ОУН, прийняті на 

хуторі Веснівка : (документи, матеріали) / [упоряд. Б. Савак]. — 
Тернопіль : Терно-граф, 2013. — 35 с. : іл. 

*** 
Іванна Блажкевич: її життя — як смолоскип : бібліогр. покажч. / 

[уклад.: М. Коваль, Л. Оленич ; вступ. ст. Б. Савака]. — Тернопіль : 
Підручники і посібники, 2013. — 110 с., [2] арк. іл. кольор. 

*** 
Головин, Б. Богданові Саваку — 65! / Б. Головин // Свобода. — 

2013. — 11 груд. — С. 3 : портр. 
За віддане служіння національній ідеї : [Б. Савака нагороджено 

грамотою Терноп. облради] // Свобода. — 2013. — 18 груд. — С. 2. — 
(Нагороди). 

*** 
Костюк, С. Богдан Савак: дорогами Йосипа Вітошинського : бібліогр. 

покажч. / С. Костюк ; Терноп. обл. краєзнав. музей. — Тернопіль : Терно-
граф, 2008. — 43 с. — (Б-ка журн. «Джерело». Серія: Постаті ; вип. 7). 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2008 рік. 

Бібліогр. покажч. Вип.  18 / уклад. М. Друневич. — Тернопіль : 
Підручники і посібники, 2008. — 144 с. 

Про Б. Савака: С. 132—134. 
29 ГРУДНЯ 

75 років від дня народження  
Левка Миколайовича Крупи 

(29.12 1943—28.12 2000) — письменника, журналіста,  
громадсько-політичного діяча 

Народився 29 грудня 1943 року (за іншими даними — 1 січня 
1944 року) у с. Велика Березовиця, нині смт Тернопільського району. 

1961 року закінчив Великоберезовицьку середню школу, 1970 року — 
філологічний факультет Чернівецького державного (нині — національний 
ім. Ю. Федьковича) університету. 



 120 

Навчаючись у виші, Л. Крупа друкував свої твори в студентській 
багатотиражці, газетах «Молодий буковинець», «Радянська 
Житомирщина», «Вільне життя» та ін. 

Згодом учителював у Тернопільському районі, працював старшим 
науковим співробітником Тернопільського обласного краєзнавчого музею, 
редактором газети «Тернове поле». Від 1991 року і до кінця життя — 
генеральний директор Тернопільської обласної телерадіокомпанії. 

Від 1988 року Л. Крупа — активіст політичної боротьби: в Товаристві 
української мови імені Т. Шевченка, Народному русі України. 
Співзасновник крайової організації НРУ в березні 1989 року, член 
Проводу, делегат чотирьох з’їздів. Створив осередки Руху на 
Теребовлянщині. 1990 року був обраний депутатом до Верховної Ради 
України. 

Левко Крупа — автор збірок поезій «Чотири струни» (1986), «У 
дзеркалі плуга» (1990), «Міра болю» (1998), драм «Легенда Тернового 
поля» (1990), «Ой Морозе, Морозенку» (1991), «Василько — князь 
Теребовельський», «Три сторінки з літопису» (обидві — 1993). Створив 
цикл поезій «У тіні Вавеля». Переклав «Кримські сонети» А. Міцкевича, 
інсценізував повість Юліана Опільського «Іду на Ви». Вірші Л. Крупи 
поклали на музику З. Присухіна, А. Горчинський, Б. Іваноньків. 

Лауреат Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Братів 
Богдана та Левка Лепких (1991). Член Національної спілки письменників 
України (1991). 

Помер Л. Крупа 28 грудня 2000 року. 
Література 

Література рідного краю. Левко Крупа : [конспекти уроків, поезія, 
живопис] / упоряд.: М. Крупа, Н. Дащенко, В. Крамар. — Тернопіль : 
Джура, 2013. — 111 с. : фот. 

*** 
Алексієвець, Л. Життєвий і творчий шлях Левка Крупи в контексті 

національного відродження / Л. Алексієвець, І. Федорів // Українська 
історична біографістика: забуте і невідоме / Терноп. нац. пед. ун-т 
ім. В. Гнатюка. — Тернопіль, 2008. — Ч. 2. — С. 224—229 : портр. — 
(Наукові записки. Серія: Історія ; вип. 2). 

Вандзеляк, Г. Вшанували творчість Левка Крупи : [у бібліотеці-музеї 
«Літературне Тернопілля»] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 2014. — 
14 лют. — С. 8. — (Вечір пам’яті). 

Крупа, М. Літературні читання пам’яті земляка / М. Крупа // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 23 груд. — С. 3 : фот. — («Душі столиця» Левка 
Крупи). 
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Маньовська, В. Недописаний сонет Левка Крупи : портрет зі слів 
доньки / В. Маньовська // Вільне життя плюс. — 2013. — 27 груд. — С. 3 : 
фот. — (До 70-річчя від дня народження). 

Юрса, Г. Левко Крупа: погляд через десятиліття : [вечір пам’яті 
Л. Крупи «Зимовим спогадом я повернусь до вас» у Великоберезовицькій 
б-ці] / Г. Юрса // Вільне життя плюс. — 2016. — 13 січ. — С. 4 : фот. — 
(Славні земляки). 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2013 рік. 

Бібліогр. покажч. Вип. 23 / уклад. М. Пайонк. — Тернопіль : Підручники і 
посібники, 2012. — 112 с. 

Про Л. Крупу: С. 100—104. 
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	70 років від дня народження  Нестора Степановича Мизака
	100 років від дня народження  Романа Петровича Смика
	150 років від дня народження  Кирила Йосиповича Студинського
	80 років від дня народження  Євгена Петровича Корницького
	70 років від дня народження  Євгена Григоровича Дороша
	100 років від часу утворення  Західноукраїнської Народної Республіки
	140 років від дня народження  Антона Івановича Манастирського
	80 років від дня народження  Антона Євдокимовича Гриба
	75 років від дня народження  Дмитра Григоровича Стецька
	60 років від дня народження  Надії Петрівни Дирди
	100 років від часу створення  Української галицької армії
	140 років від дня народження  Михайла Івановича Паращука
	70 років від дня народження  Люсі Степанівни Давидко
	70 років від дня народження  Богдана Маркіяновича Савака
	75 років від дня народження  Левка Миколайовича Крупи
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