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Передмова 
Щорічний бібліографічний покажчик «Література до знаменних і 

пам’ятних дат Тернопільщини на 2007 рік» подає інформацію про визначні 
події, уродженців та видатних людей, чиї життя та діяльність пов’язані з Тер-
нопільщиною. 

Посібник відкривається переліком основних ювілейних і пам’ятних дат 
року. 

Матеріал систематизовано за хронологічною послідовністю, зокрема по-
дається число, місяць, найменування події, текстова довідка та рекомендацій-
ний список літератури, а в персоналіях – за алфавітом. Додатково подано пе-
релік дат та подій, які не увійшли до основного списку. 

Адресується викладачам, учителям, студентам, культурно-освітнім пра-
цівникам, а також усім, хто небайдужий до історії краю, його сьогодення, ці-
кавиться й займається краєзнавством. 

Розширити коло літератури цієї тематики допоможуть видання: “Літера-
тура про Тернопільську область за … рік”, краєзнавчі бібліографічні покажчи-
ки, списки та попереджувальні довідки, видані Тернопільською обласною уні-
версальною науковою бібліотекою за попередні роки. 

Перелік дат та ювілеїв неповний. 
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Подяка 
Складаємо вдячність за подання окремих матеріалів: 
– П. Гуцалу — історику, краєзнавцю, журналісту; 
– І. Дуді — мистецтвознавцю, директору Тернопільського обласного 

художнього музею; 
– Р. Матейку — кандидату історичних наук, доценту ТНЕУ; 
– Б. Саваку — краєзнавцю, директору Денисівського краєзнавчого 

музею. 
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Знаменні та пам’ятні дати Тернопільщини на 2007 рік 

СІЧЕНЬ 
2 120 років від дня народження Миколи Андрійовича Чайковського 

(2.01.1887–7.10.1970) — ученого-математика 
3 140 років від дня народження Євгенії Іванівни Бохенської (3.01.1867–

30.10.1944) — української письменниці 
3 85 років від дня народження Василя Івановича Вериги (3.01.1922) — 

громадського діяча, історика, журналіста 
4 125 років від дня народження Євгена Теодоровича Турули (4.01.1882–

3.12.1951) — композитора, диригента, музичного діяча, священика 
4 50 років від дня народження Петра Петровича Ластівки (4.01.1957) — 

актора і режисера 
7 60 років від дня народження Віри Григорівни Самчук (7.01.1947) — 

драматичної акторки, заслуженої артистки України (1998) 
17 50 років від дня народження Валерія Йосиповича Бачинського 

(17.01.1957) — громадсько-культурного діяча 
18 115 років від дня народження Панаса Івановича Карабіневича 

(18.01.1892–15.05.1964) — українського актора, режисера і театраль-
ного діяча 

19 95 років від дня народження Ярослава Семеновича Стецька 
(19.01.1912–5.07.1986) — політичного і державного діяча 

19 85 років від дня народження Степана Васильовича Стояновського 
(19.01.1922–30.04.2000) — ученого-фізіолога, доктора біологічних на-
ук 

19 50 років від дня народження Івана Йосиповича Сонсядла 
(19.01.1957) — українського художника 

25 65 років від дня народження Василя Володимировича Купецького 
(25.01.1942) — живописця, скульптора, члена Національної спілки ху-
дожників України 

26 85 років від дня народження Тетяни Миколаївни Федорів (26.01.1922–
4.07.1989) — письменниці, художниці, громадської діячки 

ЛЮТИЙ 
1 105 років від дня народження Оксани Михайлівни Лятуринської 

(1.02.1902–13.06.1970) — української поетеси, малярки, скульпторки 
1 95 років від дня народження Маріяна Юліановича Борачка (1.02.1912–

7.11.1993) — художника, культурного діяча, організатора спортивного 
руху 

5 65 років від дня народження Василя Петровича Горбоватого 
(5.02.1942) — хірурга, журналіста 

17 115 років від дня народження Йосифа Сліпого (17.02.1892–
7.09.1984) — патріарха Української греко-католицької церкви 
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24 160 років від дня народження Мелітона Осиповича Бучинського 
(24.02.1847–25.04.1903) — фольклориста й етнографа 

24 100 років від дня народження Володимира Васильовича (чернече ім’я 
Віталій) Байрака (24.02.1907–1946) — релігійного діяча, ієромонаха-
василіянина 

25 120 років від дня народження Леся Степановича Курбаса (25.02.1887–
3.11.1937) — режисера, актора, драматурга і публіциста 

Лютий 20 років із засу заснування меморіального музею-садиби Леся Курбаса 
в с. Старому Скалаті Підволочиського району (лютий, 1987) 

БЕРЕЗЕНЬ 
21 70 років від дня народження Романа Теодоровича Гром’яка 

(21.03.1937) — літературознавця, літературного критика, доктора фі-
лологічних наук, громадсько-політичного діяча 

22 80 років від дня народження Теофіля Івановича Комаринця 
(22.03.1927–8.10.1991) — літературознавця, фольклориста, доктора 
філологічних наук, професора 

23 80 років від дня народження Мирослава Олексійовича Лабуньки 
(23.03.1927–2.12.2003) — доктора історичних наук, публіциста, цер-
ковного і громадського діяча, бібліотекаря 

24 60 років від дня народження Євгена Івановича Безкоровайного 
(24.03.1947) — журналіста, поета 

24 60 років від дня народження Мирона Йосиповича Білоуса 
(24.03.1947) — художника-різьбяра, члена Національної спілки худо-
жників України 

25 140 років від дня народження Григорія Хомишина (25.03.1867–
28.12.1945) — кардинала греко-католицької церкви, преосвященного 
владики 

28 65 років від дня народження Станіслава Мар’яновича Ковальчука 
(28.03.1942) — живописця, члена Національної спілки художників 
України 

30 85 років від дня народження Мирослава Андрійовича Кушніра 
(30.03.1922–1944) — поета, діяча ОУН-УПА 

Березень 70 років із часу заснування Кременецького краєзнавчого му-
зею (березень, 1937) 

КВІТЕНЬ 
1 60 років від дня народження Ярослави Михайлівни Мельник-

Хованець (1.04.1947) — драматичної акторки 
11 70 років від дня народження Євгена Тимофійовича Удіна 

(11.04.1937) — заслуженого художника України, члена Національної 
спілки художників України 
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11 70 років від дня народження Олега Дмитровича Олійника 
(11.04.1937) — актора, режисера, самодіяльного художника 

11 60 років від дня народження Ольга Петрівни Василишин 
(11.04.1947) — члена Всеукраїнської спілки краєзнавців, директора 
меморіального музею-садиби Леся Курбаса 

13 75 років від дня народження Богдана Васильовича Леськіва 
(13.04.1932) — журналіста, дослідника, громадсько-політичного діяча 

14 85 років від дня народження Павла Йосиповича Пундія (14.04.1922) — 
історіографа української медицини 

18 110 років від дня народження Мар’яна Михайловича Крушельницько-
го (18.04.1897–5.04.1963) — актора, режисера, педагога 

18 75 років від дня народження Георгія Михайловича Петрука-Попика 
(18.04.1932–15.06.2006) — поета, публіциста, лауреата Всеукраїнської 
премії ім. братів Лепких 

18 60 років від дня народження Ганни Михайлівни Костів-Гуски 
(18.04.1947) — поетеси, лікаря 

19 60 років від дня народження Михайла Миколайовича Крищука 
(19.04.1947) — педагога, фольклориста, народознавця, режисера 

ТРАВЕНЬ 
3 110 років від дня народження Януарія Дем’яновича Бортника 

(3.05.1897–16.01.1938) — актора, режисера, театрального діяча 
6 135 років від дня народження Миколи Івановича Коробки (6.05.1872–

1921) — українського фольклориста, історика літератури та літерату-
рного критика 

8 80 років від дня народження Ростислава Олександровича Глувка 
(8.05.1927–4.03.1990) — художника 

15 150 років від дня народження Андрія Яковича Чайковського 
(15.05.1857–2.06.1935) — адвоката, доктора права, письменника 

16 190 років від дня народження Миколи Івановича Костомарова 
(16.05.1817–19.04.1885) — історика, етнографа, фольклориста, крити-
ка й письменника 

26 100 років від дня народження Теофіля Петровича Коструби 
(26.05.1907–6.03.1943) — історика, літературознавця, публіциста, ви-
давця 

ЧЕРВЕНЬ 
5 80 років від дня народження Івана Єгоровича Бикова (5.06.1927) — 

драматичного актора, заслуженого артиста УРСР (1968) 
7 130 років від дня народження Микити Будки (7.06.1877–1.10.1949) — 

релігійного діяча, першого українського єпископа в Канаді 
8 160 років від дня народження Олександра Григоровича Барвінського 

(8.06.1847–25.12.1926) — українського педагога, громадського діяча 
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12 115 років від дня народження Арсена Васильовича Річинського 
(12.06.1892–13.04.1956) — українського публіциста, видавця, церков-
ного діяча, композитора, лікаря 

12 80 років від дня народження Володимира Михайловича Гладкого 
(12.06.1927–17.10.1991) — педагога, літературознавця, доктора філо-
логічних наук, професора 

19 140 років від дня народження Євгена Івановича Купчинського 
(19.06.1867–28.08.1938) — священика, композитора, хорового дириге-
нта 

19 60 років від дня народження Богдана Миколайовича Андрушківа 
(19.06.1947) — заслуженого діяча науки й техніки, доктора економіч-
них наук, професора, письменника 

23 125 років від дня народження Зенона Францисковича Кузелі 
(23.06.1882–24.05.1952) — мовознавця, бібліографа, історика, журна-
ліста, етнографа 

ЛИПЕНЬ 
5 85 років від дня народження Петра Трохимовича Ластівки 

(5.07.1922) — актора, автора п’єс, народного артиста УРСР (1980) 
16 65 років від дня народження Ігоря Прокоповича Левенця 

(16.07.1942) — хорового диригента, педагога 
17 120 років від дня народження Франца Свістеля (17.07.1887–

4.07.1966) — адвоката, громадського діяча 
24 110 років від дня народження Іванни Олексіївни Синенької-Іваницької 

(24.07.1897–28.08.1988) — оперної співачки 
25 60 років від дня народження Марії Михайлівни Варениці 

(25.07.1947) — вишивальниці 

СЕРПЕНЬ 
1 10 років від дня створення жіночого вокального тріо «Солов’ ї Галичи-

ни» Тернопільської обласної філармонії (1.08.1997) 
6 125 років від дня народження Ірини Андріївни Коссакової (6.08.1882–

15.10.1959) — драматичної артистки 
18 120 років від дня народження Ганни Амвросіївни Крушельницької 

(18.08.1887–13.05.1965) — української співачки, педагога 
18 60 років від дня народження Ярослава Петровича Сачка 

(18.08.1947) — поета, журналіста, кіносценариста 
21 50 років від дня народження Ольги Володимирівни Гофман 

(21.08.1957) — члена Всеукраїнської спілки краєзнавців, директора 
Гусятинського краєзнавчого музею 

23 140 років від дня народження Осипа Степановича Маковея 
(23.08.1867–21.08.1925) — українського письменника, критика, публі-
циста, громадського діяча 
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24 60 років від дня народження Ярослава Степановича Новака 
(24.08.1947) — живописця-монументаліста 

28 70 років від дня народження Тамари Олексіївни Удіної (28.08.1937) — 
мистецтвознавця, графіка, члена Національної спілки художників 
України, Національної спілки журналістів України 

29 95 років від дня народження Богдана Івановича Блажкевича 
(29.08.1912–8.10.1986) — українського вченого-фізика 

ВЕРЕСЕНЬ 
1 50 років Тернопільському медичному університетові 

ім. І. Я. Горбачевського (1.09.1957) 
5 65 років від дня народження Петра Павловича Шпорчука 

(5.09.1942) — живописця-монументаліста, графіка 
9 110 років від дня народження Євгена Олексійовича Цисика 

(9.09.1897–24.09.1956) — диригента, педагога 
12 70 років від дня народження Христини Куріци-Ціммерман 

(12.09.1937) — художниці 
15 130 років від дня народження Олени Львівни Кульчицької 

(15.09.1877–8.03.1967) — української художниці 
20 40 років із часу заснування Денисівського краєзнавчого музею 

(20.09.1967) 
21 60 років від дня народження Любові Романівни Гонтарук 

(21.09.1947) — поетеси, педагога 
23 135 років від дня народження Соломії Амвросіївни Крушельницької 

(23.09.1872–16.11.1952) — української народної співачки, педагога, 
заслуженого діяча мистецтв України 

28 60 років від дня народження Степана Івановича Бубернака 
(28.09.1947) — педагога, громадського діяча 

29 135 років від дня народження Осипа Івановича Роздольського 
(29.09.1872–27.02.1945) — українського фольклориста, педагога і пе-
рекладача 

30 80 років від дня народження Аки Перейми-Клим (30.09.1927) — ху-
дожниці 

ЖОВТЕНЬ 
7 85 років від дня народження Йосипа Григоровича Гошуляка 

(7.10.1922) — українського співака в Канаді 
14 65 років із часу утворення Української повстанської армії 

(УПА) (14.10.1942) 
18 95 років від дня народження Євгена Львовича Курила (18.10.1912–

16.10.1984) — українського драматичного актора театру і кіно 
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24 125 років від дня народження Софії Львівни Дністрянської 
(24.10.1882–9.02.1956) — української піаністки, педагога, музичного 
критика 

28 145 років від дня народження Степана Пилиповича Яновича (Курба-
са) (28.10.1862–10.09.1908) — актора 

28 60 років від дня народження Дмитра Федоровича Вонсика 
(28.10.1947) — художника з текстилю 

30 125 років від дня народження Михайла Львовича Бойчука 
(30.10.1882–13.07.1937) — українського живописця-монументаліста 

ЛИСТОПАД 
4 120 років від дня народження Олександра Анастасійовича Неприцько-

го-Грановського (4.11.1887–4.11.1976) — українського вченого-
ентомолога, публіциста, громадського та культурного діяча, письмен-
ника 

9 135 років від дня народження Богдана Сильвестровича Лепкого 
(9.11.1872–21.07.1941) — письменника, літературознавця, переклада-
ча, педагога та громадського діяча 

14 110 років від дня народження Ганни Іллівни Бабіївни (14.11.1897–
2.08.1979) — драматичної артистки 

18 160 років від дня народження Володимира Михайловича Навроцького 
(18.11.1847–16.03.1882) — економіста, статистика, поета, публіциста 

25 60 років від дня народження Леоніда Олександровича Міллера 
(25.11.1947) — диригента, композитора, художнього керівника колек-
тиву «Оркестра Волі», члена Національної ліги українських компози-
торів (1993) 

ГРУДЕНЬ 
3 130 років від дня народження Степана Львовича Рудницького 

(3.12.1877–3.11.1937) — українського географа, академіка 
7 50 років від дня народження Лесі Іванівни Машталір (7.12.1957) — 

директора Бучацької централізованої бібліотечної системи 
17 70 років від дня народження Марії Євгенівни Гонти (17.12.1937) — 

актриси та співачки (сопрано), заслуженої артистки УРСР (1979) 
20 100 років від дня народження Богдана Осиповича Остап’юка 

(20.12.1907–14.01.1988) — журналіста, видавця, фармацевта 
31 135 років від дня народження Володимира Йосиповича Левицького 

(31.12.1872–13.07.1956) — ученого-математика 

Міста-ювіляри 
 910 років із часу заснування Теребовлі (1097) 
 780 років із часу заснування Кременця (1227) 
 610 років із часу заснування Бучача (1397) 
 485 років із часу заснування Чорткова (1522) 
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*** 
 230 років із часу заснування Монастириського тютюново-

ферментаційного комбінату (1777) 
 75-річчя голодомору в Україні (1932–1933) 
 50 років Струсівській заслуженій самодіяльній капелі бандуристів 

«Кобзар» (1957) 
 35 років із часу заснування Хоростківського державного дендрологіч-

ного парку (1972) 
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Перелік імен та подій,  
що не увійшли до основного списку 

1 січня 1947 р. у с. Острівці Теребовлянського району народилася Ольга 
Павлівна Іваницька — доктор історичних наук, професор Вінницького педа-
гогічного університету. 

1 січня 1927 р. у с. Бишках Козівського району народився Володимир-
Маріан Методійович Беднарський-Волод — скульптор, графік. Помер 30 
вересня 1996 р. у м. Торонто (Канада). 

2 січня 1897 р. вступила в дію Тернопільська телефонна станція. Спо-
чатку вона мала тільки 41 абонент. В основному це були державні установи. 
Користуватися телефонним зв’язком можна було тільки через центральний 
комутатор. 

У новому 1908 році в Тернополі вступив у дію міжміський телефонний 
зв’язок. Можна було розмовляти декілька годин на день. 

2 січня 1957 р. у с. Нагірянці Чортківського району народився Роман 
Степанович Вархол — поет, педагог, член НСПУ (1994). 

14 січня 1882 р. у м-ку Брусилові, нині Коростишівського району Жито-
мирської області народився Іван Іванович Огієнко (митрополит Іларіон). У 
1924 р. подорожував по Волині. Відвідав міста Кременець, Почаїв, де вивчав 
матеріали з історії Почаївської лаври. Помер 29 березня 1972 р. у м. Вінніпезі 
(Канада). 

15 січня 1727 р. у с. Черняві Перемишлянського повіту, нині Польща, на-
родився Павло-Памбо Козаркевич — іконописець, монах-василіанин. Із жов-
тня 1746 р. — іконописець Почаївського монастиря. Помер у 1767 р. у 
с. Страклові Дубнівського району Рівненської області. 

2 лютого 1887 р. у с. Шилах Збаразького району народився Григорій Іва-
нович Клим — педагог, військовик. Помер 24 жовтня 1942 р. у 
м. Верхньоуральську Челябінської області, нині РФ. 

25 лютого 1947 р. у с. Трибухівцях Бучацького району народився Михай-
ло Миколайович Нетриб’як — архітектор, член НСАУ (1983). 

5 березня 1907 р. у с. Улашківцях Чортківського району народився Сигі-
змунд Гаупт — польський художник і письменник. 

6 березня 1907 р. у м. Підгайцях народився Ярослав Петрович Курди-
дик — журналіст і письменник. Помер 1 серпня 1990 р. у м.Торонто (Канада). 

9 березня 1982 р. у Тернополі в скверику поблизу театру, де раніше стояв 
фонтан «Лебідь», урочисто відкрито новий пам’ятник Т. Г. Шевченку. Ав-
тор — тернопільський скульптор Микола Невеселий. Статуя заввишки 320 см, 
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виготовлена з бетону й карбована міддю. Поет зображений у час третьої зу-
стрічі з Україною, він присів у роздумах, поклавши руку на коліно. Двоступе-
невий п’єдестал (архітектор С. О. Калашник) заввишки 100 см, з темно-сірого 
граніту. 

19 березня 1887 р. у м. Заліщиках народився Йозеф Теофіл Шварц — пе-
дагог, краєзнавець. Помер 11 березня 1947 р. у Відні (Австрія). 

23 березня 1907 р. у с. Рогузному Томашівського повіту, нині Польща, на-
родився Юрій Дмитрович Крих — скрипаль, диригент, педагог. З 1930 р. був 
викладачем класу скрипки й теоретичних дисциплін у музичних школах Тер-
нополя та гімназії «Рідна школа», був активним учасником товариства «Боян». 
Концертував у Тернополі, Чорткові та інших містах. Помер 22 лютого 1991 р. 
у м. Івано-Франківську. 

27 березня 1887 р. у Тернополі народився Павло Дмитрович Дяків — 
педагог, професор гімназії, краєзнавець. Загинув у лютому 1943 р. у радянсь-
кому концтаборі. 

1 квітня 1927 р. у с. Великому Глибочку Тернопільського району народи-
лася Олександра Василівна Кобат-Турчин — архітекторка, член НСАУ 
(1971). 

7 квітня 1957 р. у м. Тернополі народився Володимир Михайлович 
Гой — архітектор, член НСАУ (1984). 

8 квітня 1887 р. у Бережанах народився Антін Михайлович Чернець-
кий — профспілковий і громадсько-політичний діяч, державний секретар пра-
ці та суспільної опіки в першому уряді ЗУНР (1918). Помер 15 лютого 1963 р. 
у Цюріху (Швейцарія). 

10 квітня 1957 р. у Тернополі народився Микола Романович Литвин — 
історик, публіцист, літератор, археограф. Доктор історичних наук, професор, 
дійсний член НТШ. Працює в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича 
НАН України, м. Львів. 

14 квітня 1947 р. у смт Мельниці-Подільській Борщівського району наро-
дився Роман Олександрович Подсаднюк — правник, генерал-майор міліції, 
начальник УМВС України в Тернопільській області. Помер 23 березня 1998 р. 
у Тернополі. 

15 квітня 1887 р. у с. Настасові Тернопільського району народився Гри-
горій Дмитрович Куріца — адвокат, доктор права, громадсько-політичний 
діяч, старшина УГА в 1918–1919 рр. 
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18 квітня 1887 р. у с. Вовківцях Борщівського району народився Юрій 
Григорович Шкварок — правник, український громадський діяч у Канаді. 
Помер 3 листопада 1950 р. в Едмонтоні (Канада). 

25 квітня 1922 р. у м. Чорткові народився Леонід Михайлович Соневи-
цький — учений-історик, доктор філософії, член-кореспондент УВАН у 
США. Помер 6 серпня 1966 р. у Нью-Йорку (США). 

5 травня 1882 р. у Збаражі народився Григор (Григорій) Андрійович 
Ничка — адвокат, доктор права, громадсько-культурний діяч. Помер у 1981 р. 
у м. Нью-Йорку (США). 

10 травня 1917 р. у Тернополі відбулося дводенне Шевченківське свято; у 
місті було створено Українську Тернопільську раду. 

13 травня 1867 р. у Збаражі народився Іван Корнелійович Чернявсь-
кий — адвокат, доктор права, громадсько-політичний і культурний діяч, діяч 
УНРади ЗУНР у 1918–1919 рр. Помер 5 грудня 1959 р. у Коломиї (Івано-
Франківська обл.). 

16 травня 1922 р. у с. Сков’ятині Борщівського району народився Любо-
мир Терлецький — скульптор, медальєр, член Спілки художників України. 
Помер 25 вересня 1993 р. у Львові. 

25 травня 1957 р. на основі Тернопільського заводу «Електроарматура» 
було утворене ВО «Ватра». Спеціалізується на виробництві світлотехнічної 
продукції. 

8 червня 1932 р. у с. Мишковичах Тернопільського району народився 
Мирослав Максимович Іванюта — учений-геолог, громадський діяч. Помер 
13 грудня 1999 р. у м. Львові. 

15 червня 1602 р. у м. Тернополі почалося будівництво церкви Різдва 
Христового. 

29 червня 1937 р. у с. Золотій Слободі Козівського району народився Лю-
бомир Петрович Бачинський — архітектор, член НСАУ (1976). 

Червень-липень 1917 р. поблизу сіл Конюхи та Куропатники Козівського 
району відбувся великий бій УСС із російськими військами. 

3 липня 1907 р. у с. Сороках Бучацького району народився Володимир 
Ласовський — художник, мистецтвознавець. Помер 11 листопада 1975 р. у 
м. Нью-Йорку (США). 

7 липня 1907 р. у м. Тернополі народився Ярослав Дмитрович Климов-
ський — актор, драматург, театрознавець, перекладач. Помер 7 жовтня 1995 р. 
у м. Філадельфії (США). 
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15 липня 1892 р. у Зборові народилася Мілена Іванівна Рудницька — 
політична та громадська діячка, журналістка, письменниця. Померла 29 берез-
ня 1976 р. у Мюнхені (Німеччина). Тіло її перевезено до Львова в 1993 р. 

29 липня 1877 р. у Тернополі народився Володимир Лукич Брикович — 
правник, суддя УГА, співробітник Галревкому, громадський діяч. Помер 12 
грудня 1953 р. у Тернополі. 

30 липня 1882 р. у с. Білобожниці Чортківського району народився Лев 
Петрович Ясінчук — педагог, журналіст, громадсько-культурний діяч. Помер 
12 жовтня 1963 р. у м. Брукліні (США). 

12 серпня 1907 р. у с. Підлісцях Кременецького району народився Федір 
Володимирович Данилюк — народний майстер лозоплетіння. Помер у липні 
1987 р.  с. Підлісцях. 

19 серпня 1902 р. у с. Настасові Тернопільського району народився Іван 
Тесля — учений-географ, педагог. Помер 12 квітня 1996 р. у Торонто (Кана-
да). 

27 серпня 1952 р. у с. Новосілці Підволочиського району народився Ми-
хайло Якубович Форгель — художній керівник Тернопільського обласного 
академічного драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка. Помер 29 вересня 
2006 р. у Тернополі. 

2 вересня 1902 р. у с. Гарбузові Зборівського району народився Григорій 
Іванович Маланчук — учений-філософ, професор. Помер 20 серпня 1978 р. у 
Копенгагені (Данія). 

15 вересня 1892 р. у м. Заліщиках народився Михайло Іванович Гайво-
ронський — композитор, диригент, поет, критик, громадський діяч. Помер 11 
вересня 1949 р. у м. Нью-Йорку (США). 

18 вересня 1887 р. у Тернополі народився Юзеф Сташевський — поль-
ський педагог, учений-географ. Помер 5 вересня 1966 р. у Варшаві (Польща). 

20 вересня 1912 р. у м. Тернополі народилася Стефа Йосипівна Стадни-
ківна — драматична актриса та співачка (сопрано). Померла 27 лютого 1983 
року у Львові. 

20 вересня 1917 р. у с. Токах Підволочиського району народився Владис-
лав Рубін — релігійний діяч, теолог, кардинал римо-католицької церкви. 

24 вересня 1937 р. у с. Рудниках Підгаєцького району народився Ярослав 
Степанович Калакура — історик, архівіст. 
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4 жовтня 1957 р. у с. Борщівці Лановецького району народився Ярослав 
Павлович Горошко — військовик, підполковник, герой Радянського Союзу 
(1988). Трагічно загинув 8 червня 1994 р. 

6 жовтня 1667 р. під містечком Підгайці відбулася битва козаків 
П. Дорошенка з поляками. 

19 жовтня 1926 р. у м. Коропці Монастириського району народився Бог-
дан-Володимир Дмитрович Гаврилишин — вчений-економіст, політолог, 
футуролог, громадський діяч. 

4 листопада 1907 р. у с. Олієві Зборівського району народився Юзеф Ка-
роль Лясовський — польський композитор, диригент і музичний педагог. 
Помер 19 серпня 1996 р. у м. Лодзі (Польща). 

8 листопада 1937 р. у с. Городниці Підволочиського району народився 
Павло Степанович Мовчан — педагог, кандидат історичних наук, професор 
Львівського національного університету ім. І. Франка. 

19 листопада 1872 р. у с. Гарбузові Зборівського району народився Іван 
Львович Туркевич — священик, диригент, музичний і театральний діяч. По-
мер 12 грудня 1936 р. у Львові. 

29 листопада 1887 р. у с. Гниличках Підволочиського району народився 
Григорій Йосипович Стецюк — адвокат, доктор права, старшина легіону 
УСС та УГА. Помер у 1971 р. у Чикаго (США). 

12 грудня 1892 р. у Почаєві народився Микола Олексійович Свідерсь-
кий — військовик, громадський діяч, член Української центральної ради в 
Києві. Помер 2 вересня 1951 р. у м. Сіднеї (Австралія). 

25 грудня 1927 р. у с. Терятині Грубешівського повіту Люблінського воє-
водства, тепер Польща, народився Анатолій Йосипович Левчук — коопера-
тор. З 1957 р. по 1979 р. працював на Тернопільщині. Упродовж 10 років очо-
лював облспоживспілку. 

У 1847 р. у м. Копичинцях Гусятинського району народився Владислав 
Вшелячинський — польський піаніст, композитор, педагог, диригент. Помер 
12 лютого 1896 р. у м. Львові. 

У 1847 р. у с. Глещаві Теребовлянського району народився Сидір Анто-
нович Єзерський — поет, перекладач, педагог. Помер у 1914 р. у м. Золочеві 
Львівської області. 

У 1857 р. у м. Гримайлові Гусятинського району народився Леон Пінін-
ський — польський громадський діяч, музикознавець, мистецтвознавець. По-
мер у Тернополі в 1940 році. 
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У 1857 р. у м. Монастириськах народився Владислав Россовський — 
польський художник. Помер у 1923 р. у Львові. 

У 1857 р. у м. Бережанах народився Володимир Іванович Їжак — опер-
ний співак (баритон). Помер у 1920 р. 

У 1862 р. у с. Красному Калуського району Івано-Франківської області 
народився Володимир Громницький — церковний і громадський діяч. Помер 
23 листопада 1938 р. у м. Тернополі. 

У 1947 р. розпочала роботу Теребовлянська центральна бібліотека для 
дітей. 

У 1957 р. був закладений сквер по вулиці В. Чорновола — пам’ятка са-
дово-паркового мистецтва. Площа — 0,32 га. У сквері налічується біля 40 ви-
дів дерев, кущів та ліан, серед яких багато цінних, рідкісних і екзотичих. Це 
горіх сірий, катальпа чудесна, ліріодендрон тюльпанний, бузок угорський то-
що. 
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2 СІЧНЯ 

120 років від дня народження Миколи Андрійовича Чайковського 

(2.01.1887–7.10.1970) — ученого-математика 

Ім’я видатного математика Галичини Миколи Чайковського відоме серед ши-
рокого кола вчителів математики та науковців України. 

Народився 2 січня 1887 року в місті Бережанах у родині відомого українського 
письменника Андрія Чайковського, який протягом багатьох років працював адво-
катом, а також був організатором товариств «Просвіта», «Січ», «Відродження». 

Навчався Микола в Бережанській початковій школі, а потім у місцевій гімна-
зії, яку закінчив із відзнакою. Навчаючись у гімназії, захоплювався математикою, 
музикою, був учасником гімназійного хору, навіть диригував ним. У гімназії, крім 
рідної мови, вивчав ще німецьку, латинську, грецьку, а приватно — французьку. У 
гімназії написав свою першу науково-популярну роботу «Сонячні та місячні 
затмі», яка в 1905 р. була опублікована в журналі «Руска хата». З Бережанської 
гімназії Микола виніс ґрунтовні знання з української літератури, був обізнаний зі 
світовою класикою. Його вчителями були видатний український письменник Бо-
гдан Лепкий та відомий мовознавець Іван Зілінський, які згодом стали професора-
ми Краківського університету. 

Математичну освіту здобував в університетах Праги та Відня. У Празі Микола 
Чайковський навчався в Німецькій вищій технічній школі, зустрічався з видатними 
земляками І. Пулюєм та І. Горбачевським. У Відні, навчаючись на філософському 
факультеті університету, входив до товариства «Січ». У ці роки надрукував свою 
першу роботу з математики «Розвій чисельних систем в історії людської культу-
ри». У 1911 році у Віденському університеті здобув ступінь доктора філософії, а 
через рік склав іспит на звання вчителя математики та фізики середньої школи. 
Став дійсним членом НТШ. 

Працював учителем в гімназії в Тернополі та в інших школах Галичини. 
На початку 1919 р. М. Чайковський викладає в Кам’янець-Подільському дер-

жавному українському університеті. У 1922–24 рр. читав курси вищої математики 
в Українському таємному університеті у Львові. З 1924 року очолював українські 
гімназії в Яворові та Рогатині. 

У 1929 році М. Чайковського запрошено на посаду професора математики 
Одеського інституту народної освіти. Напружена організаторська, викладацька та 
громадська робота в Одесі не завадила йому займатися наукою. Працював у комісії 
під керівництвом академіка М. Кравчука над математичною термінологією для 
словника та енциклопедії. Опублікував в академічному журналі статті «До теорії 
дискримінанта алгебраїчного рівняння», «Про зчисленність множини раціональних 
чисел», видав цінну для історії вітчизняної математики «Українську математичну 
наукову бібліографію (1894–1927)». У 1933 році академіка М. Кравчука і 
М. Чайковського за сфабрикованою справою було заарештовано й заслано в Сибір 
як «ворогів народу». Кравчук так і не повернувся з Колими, а М. Чайковський, 
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відбувши 10-річне покарання в таборах, ще протягом 11 років працював на різних 
роботах у містах Росії, Казахстану і тільки в 1954 році повернувся в Україну. 

У 1956 р. отримав посаду доцента у Львівському педагогічному інституті. У 
1959 році з’являється монографія «Квадратні рівняння», посібник для вчителів та 
студентів педінституту. У 1970 р. ця книжка вийшла вдруге. 

У 1960 році у видавництві Академії наук УРСР вийшов із друку «Російсько-
український математичний словник», співавтором якого був і М. А. Чайковський. 
Словник містить 12000 термінів, які встановилися в науковій літературі. У 1990 
році він був виданий вдруге. 

Багато праці вклав М. Чайковський у вивчення історії математики в західних 
областях України. Займався вивченням питань естетичного виховання учнів на 
уроках математики. 

У 1965 році М. А. Чайковський вийшов на пенсію, проте із завидною бадьорі-
стю та продуктивністю продовжував трудитися на поприщі математичної освіти — 
своїм талановитим пером і переконливим словом. 

Микола Андрійович Чайковський — єдиний із галичан, який пройшов «Біло-
мор» і Соловки, вижив і повернувся до Львова як професор математики Львівсько-
го університету, громадський діяч і патріот. 

Помер М. А. Чайковський 7 жовтня 1970 року. Похований у Львові на Лича-
ківському кладовищі. 

Література 
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Микола Чайковський // Повернення із забуття: невідомі імена видатних фізи-
ків, математиків, вихідців із Тернопільщини — дійсних членів НТШ. — Тернопіль, 
1995. — С. 67–73; фотогр. 

Ониськів М. Чайковський, син Чайковського: Нарис про поета математики у 
його листах // Тернопілля’97: Регіон. річник. — Тернопіль, 1997. — С. 146–153. 



 20 

Професор математики і творець термінології: М. Чайковський (2.01.1887–
7.10.1970) // Шендеровський В. Нехай не гасне світ науки. — К., 2003. — С. 381–
387. — Бібліогр.: с. 38. 
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Чайковська К. Микола Чайковський — вчений-математик, доктор філософії, 
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Ярема С.  Микола Чайковський // Ювілейна книга Української гімназії в Тер-
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Гудь І. Він був поетом у математиці: Конф. в Тернополі, приурочена до дня 
народження М. Чайковського // Дзвін. — 1997. — № 5–6. — С. 159. 

Гудь І. Поет у математиці: [У Тернополі — наук. конф., приурочена укр. ма-
тематику М. Чайковському] // Свобода. — 1997. — 1 берез. 

Якиляшек В., Якиляшек І. Математична освіта в контексті змісту освіти гімна-
зій Галичини: [Про підручники, складені М. Чайковським] // Математика в шко-
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*** 
110 років від дня народження Чайковського Миколи Андрійовича (2.01.1887–

7.10.1970) — вченого-математика // Література до знаменних і пам’ятних дат Тер-
нопільщини на 1997 рік / Упоряд. Н. К. Іванко. — Тернопіль, 1997. — С. 9–11. 

3 СІЧНЯ 

140 років від дня народження Євгенії Іванівни Бохенської 

(3.01.1867–30.10.1944) — української письменниці 

Народилася 3 січня 1867 року в селі Красносільці Збаразького району в сім’ ї 
священика. 

Початкову школу закінчила в рідному селі. Потім навчалася в Тернопільській 
учительській семінарії, яку закінчила в 1884 році. Після закінчення педагогічної 
практики, з 1885 по 1944 роки працювала вчителькою в рідному селі, а потім в 
інших місцях. 
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Майже шість десятиліть навчала вона сільських дітей, здобувши заслужену 
славу однієї з найкращих учительок Галичини. Одночасно з педагогічною роботою 
Є. Бохенська займалася й літературною діяльністю. 

На формування світогляду й літературно-естетичних поглядів та переконань 
Є. Бохенської мав чималий вплив Іван Франко, з яким вона перебувала у творчих 
та дружніх взаєминах від середини 80-х років до кінця його життя. 

Великий поет прагнув схилити Бохенську до наукової літературознавчої праці. 
Тим самим хотів, щоб вона сповна зреалізувала свої здібності та знання. 

Друкуватися почала з 1884 року в журналі «Зоря», де були опубліковані вірші 
«Літа мої молоденькі» і «Пусти мене, мамцю», створені за фольклорними мотива-
ми. У наступні роки побачили світ вірш «Дівчина і рутка», психологічні етюди із 
життя селян «Запомога» і учнівської молоді «Зі споминів семінаристки» та інші. 
Євгенії Бохенській належать також переспіви з творів польських поетів Адама Ас-
ника «Сонце і сирота» та Теофіла Ленартовича «Люби землю рідненьку». 

Цікава праця Є. Бохенської «Спомин про Корнила Устияновича». Її сучасники 
твердили, що такі ж спогади письменниця готувала про І. Франка та В. Гнатюка. 
Бохенська мала також нагоду спілкуватися з Михайлом Грушевським, Василем 
Стефаником, Михайлом Коцюбинським, Гнатом Хоткевичем, Антоном Крушель-
ницьким. Тобто вона мала про що розповідати людям у своїх творах. 

Особливо тісними були зв’язки Є. Бохенської з В. Гнатюком. Вона  пильно 
стежила за його науковою діяльністю, одержувала від нього книги, надсилала йому 
фольклорні, етнографічні та літературно-художні матеріали тощо. 

Євгенія Бохенська залишила в спадок також записи пісенного фольклору, при-
слів’ їв, приказок, загадок. На їх основі були створені перші вірші письменниці, у 
яких проступала її громадянська позиція. Для віршів, новел, оповідань 
Є. Бохенської характерний національний колорит. Глибокі знання з історії, культу-
ри, побуту, образність мислення авторки ставлять її твори в ряд читабельних. 

На жаль, майже весь особистий архів письменниці пропав під час Другої сві-
тової війни. 

Деяка частина її творчих рукописів зберігається у відділі рукописів Львівської 
наукової бібліотеки ім. Стефаника АН України. 

Останні роки Є. Бохенська жила самітно, без сім’ ї та близької родини в 
с. Голишеві Жидачівського району на Львівщині, де й померла 30 жовтня 1944 
року. 

Література 
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Бохенська Євгенія (3 січ. 1867–30 жовт. 1944) — укр. поетеса, проза-
їк // Ткачов С., Ханас В. 250 імен на карті Тернопілля: Польсько-укр. відносини. — 
Тернопіль, 1996. — С. 11. 

Бохенська Євгенія Іванівна — українська письменниця, педагог, публі-
цист // Українська журналістика в іменах. — Львів, 2000. — Вип. 7. — С. 31. 

Дем’ян Г., о. Сливка Р. Бохенська Євгенія Іванівна (псевд. і крипт. — Евг., 
Бох., Е. Б., Євгенія, М-а, Марта; 3.01.1867, с. Красносільці, нині Збараз. р-ну — 
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А–Й. — С. 180. 

3 СІЧНЯ 

85 років від дня народження Василя Івановича Вериги 

(3.01.1922 р.) — громадського діяча, історика, журналіста. 

Народився 3 січня 1922 р. у с. Колодрібці Заліщицького району. У 
1936−1938 рр. навчався в Заліщицькій семінарії, пізніше — у 1938–1942 рр. — у 
гімназії в Коломиї. Учителював у селі Королівка Борщівського району. 

У 1943 році добровольцем вступив до дивізії «Галичина», брав участь у битві 
під Бродами. У 1945–1948 рр. перебував у полоні в таборах Італії та Англії. 

У 1951 р. виїхав до Канади. Навчався в Торонтському університеті. У 1968 р. 
закінчив історичний факультет Оттавського університету. 

1966–1973 рр. — редактор журналу «Вісті комбатанта». 
1968–1987 рр. — бібліотекар у Торонтському університеті. Член управи НТШ 

у Канаді. Член професорської асоціації університету та професійних організацій 
бібліотекарів. 

Автор ряду статей і розвідок англійською мовою. Член НСПУ (2000). 
Проживає в м. Торонто. 

Література 
Мельничук Б., Щербак Л. Верига Василь Іванович (3.01.1922, с. Колодрібка, 

нині Заліщиц. р-ну) — бібліотекар, історик, журналіст, редактор, громадський ді-
яч // ТЕС. — Тернопіль, 2004. — Т. 1. А–Й. — С. 248; фотогр. 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2002 рік: Бібліогр. 

список / Уклад. М. В. Друневич. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. — 
С. 8–9. 
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4 СІЧНЯ 

125 років від дня народження Євгена Теодоровича Турули 

(4.01.1882 – 3.12.1951) — композитора, диригента,  
музичного діяча, священика 

Серед незаслужено забутих і замовчуваних імен слід згадати ім’я композитора 
та диригента Євгена Турули. 

Народився 4 січня 1882 року в м. Бережанах. Навчався в Бережанській гімна-
зії. У 1906 р. закінчив Львівську духовну семінарію, де здобув знання з музики та 
навики диригування. У Львові приватно навчався гри на фортепіано й скрипці. У 
1904–1905 рр. очолював студенський хор, який виступав на Шевченківських кон-
цертах. У листопаді 1904 р. на концерті у Львові диригував об’єднаними хорами 
товариства «Боян», філармонії та духовної семінарії. У 1906 р. склав екзамен у 
Львівській консерваторії й одержав диплом учителя музики та співу в середній 
школі. У тому ж році Є. Турула одружився, висвятився на священика й був при-
значений катехитом гімназії в Теребовлі, де працював до 1914 року, керував чоло-
вічим хором учнів, з яким у 1906 р. їздив до Єрусалиму. 

При читальні «Просвіти» організував великий мішаний хор, який виступав ча-
сто на концертах, великих імпрезах та фестинах. Кожний виступ хору під керівни-
цтвом Є. Турули був визначною подією, якої всі чекали. 

Працював він у Теребовлі 6 років, але залишив по собі незатертий слід у куль-
турно-мистецькому розвитку міста. У нього вчилися любити свій народ. У 1914 р. 
був організатором Шевченківського концерту у Львові, на якому диригував 
з’єднаним чоловічим хором із двохсот осіб, який виконав його кантату «Честь тобі, 
Кобзарю» з участю солістки — оперної співачки Феломени Лопатинської. 

З початком війни був мобілізований до австрійської армії й призначений капе-
ляном. Коли ж організувався легіон Українських січових стрільців, священик не-
випадково опинився в лавах героїчних борців за звільнення рідного краю від іно-
земних загарбників, виконуючи функції духовного наставника українських вояків 
та диригента стрілецького хору. 

Після поранення на фронті лікувався в одному з австрійських шпиталів, а піс-
ля одужання, у червні 1922 року, виїхав до Німеччини, де взявся за організацію 
хорів та оркестрів серед українських військовополонених та емігрантів, з якими 
подорожував по Західній Європі. У Берліні Є. Турула закінчив консерваторію (ди-
ригентський відділ). 

У 1923 році, на запрошення єпископа Н. Будки, переїхав до Канади. Тут одер-
жав парохію у Вінніпезі, організував хор «Канада» (1924), який славився великою 
популярністю. Є. Турула брав участь із хором у святкуванні 50-річчя м. Вінніпега 
(1924); ставив оперетки «Хор курей» і «Вифлеємську зорю» (1925); давав концерти 
під відкритим небом на виставці хліба (1926); проводив спільні концерти свого 
хору з ансамблем видатного українського хореографа Василя Авраменка (1927). У 
1929 р. професор Є. Турула поставив у Вінніпезі опери «Барон циганів», «Сон під 
судний день», «Ой, не ходи, Грицю» та інші. У 1934 році він залишив священичий 
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сан і відкрив у Вінніпезі музичну школу, де працював диригентом і педагогом по-
над 20 років. 

Як композитор, професор Є. Турула створив понад 40 п’єс для скрипки, 10 — 
для фортепіано, 12 — для оркестру, 20 творів — для чоловічого хору, 8 — для жі-
ночого, 7 — для дуетів. 

У 1926 році вийшов «Шкільний співаник» у 3-х частинах, який був перевида-
ний під назвою «Жайворонок». Окрім цього, Є. Турула — автор статей на музичні 
теми: «Музика й спів між українцями в Канаді», «Як мають наші діти вчитися му-
зики». З літературних творів цікаве його оповідання «До Зарваниці». 

Помер Є. Турула 3 грудня 1951 р. у Вінніпезі (Канада). 
Література 

Г. К. Педагог, диригент, композитор Євген Турула // Теребовлянщина: Краєзн. 
і літ.-мистец. альманах-календар на 2001 рік. — Тернопіль, 2001. — С. 355–356; 
фотогр. 

Господин А. Професор Євген Турула // Теребовлянська земля: Іст.-мемуар. 
зб. — Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1968. — С. 529–532. 

Медведик П. Євген Турула (1882–1951) — диригент, композитор, педагог, ви-
давець, священик // Визначні постаті Тернопілля: Біогр. зб. / Уклад.: О. Бенч, 
В. Троян. — К., 2003. — С. 200–201; фотогр. 

Смалига М., Михайлюк М. З історії Теребовлянської гімназії (1907–2004): Іст. 
нарис. — Тернопіль: Терно-граф, 2004. — 272 с. 

С. 21: Про Є. Турулу. 
Теребовлянщина: Краєзн. і літ.-мистец. альманах-календар на 2001 рік. — Те-

рнопіль: Збруч, 2001. — 487 с. — (900-річчю Теребовлі присвячується). 
С.: 35, 185, 360, 406, 407: Про Є. Турулу. 

Турула Євген (1882–1951) — диригент, композитор, педагог, нотовида-
вець // Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка: Праці Музикознавчої 
комісії.— Львів, 1993. — Т. ССХХVІ. — С. 451–452. 

*** 
Мельничук Б. Євген Турула // Вільне життя. — 1992. — 6 січ. 
Подуфалий В. Євген Турула // Жайвір: Літ.-мистец. іст.-краєзн. альманах. — 

Бережани, 1993. — Спец. вип. — С. 12. 
Подуфалий В. Композитор Євген Турула // Бережанське віче. — 1993. — 26 

черв. — (Постаті). 
*** 

Турула Євген (1882–1951) // Гусятинщина: імена відомі і невідомі (штрихи до 
портретів): Довід.-бібліогр. покажч. — Тернопіль, 1999. — С. 46. 

Турула Євген (1881–1951), диригент, педагог і композитор, укр.-кат. свяще-
ник // Енциклопедія українознавства / Під ред. В. Кубійовича. — Львів, 2000. — 
Т. 9. — С. 3287; фотогр. 

Турула Євген (1882–1951) — український диригент, педагог, компози-
тор // Митці України: Енцикл. довід. — К., 1992. — С. 590. 
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4 СІЧНЯ 

50 років від дня народження Петра Петровича Ластівки 

(4.01.1957 р.) — актора і режисера 

Народився 4 січня 1957 р. в Ужгороді в акторській родині. З 1961 р. проживає 
в Тернополі. 

У 1979 р. закінчив відділення режисури Київського інституту театрального 
мистецтва ім. І. Карпенка-Карого. 

Працював режисером у Чернігівському музично-драматичному театрі 
ім. Т. Шевченка (1979–1988), головним режисером Тернопільського музично-
драматичного театру ім. Т. Шевченка (1988–1992), де поставив п’єси: «Сон» 
О. Біляцького і З. Сагалова за поемою Т. Шевченка, «Народний Малахій» 
М. Куліша, «Гетьман Дорошенко» Л. Старицької-Черняхівської, «Іван Сірко» 
С. Черкасенка. 

За змістом народних звичаїв і хороводів здійснив вистави-концерти: «Ой, ра-
дуйся, Земле!», «Христос воскрес, радуйтесь люди», «Во Віфлеємі зірка засвіти-
ла». 

Також здійснив постановки п’єс у театрах України — Дніпропетровському 
ТЮГу (1993), Миколаївському театрі драми та музкомедії (1993), Запорізькому 
українському молодіжному театрі (1994). 

З 1994 р. — директор телерадіокомпанії ТОВ «Радіо Тон» (м. Тернопіль). 
Література 

Фроленков В. Ластівка Петро Петрович (4.01.1957, м. Ужгород) — актор, ре-
жисер // ТЕС. — Тернопіль, 2005. — Т. 2. К–О. — С. 323; фотогр. 

*** 
Театральна Тернопільщина: Бібліогр. покажч. / Уклад.: П. К. Медведик, 

В. Я. Миськів, Н. К. Іванко. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. — 
С. 150–151. 

7 СІЧНЯ 

60 років від дня народження Віри Григорівни Самчук 

(7.01.1947) — драматичної акторки, заслуженої артистки України (1998) 

Народилася в селі Зелений Гай Заліщицького району в селянській родині. 
Закінчила Тернопільське музичне училище ім. С. Крушельницької (клас бан-

дури). 
У 1972 р. закінчила акторський відділ Харківського інституту мистецтв. 
З 1972 р. працює провідною артисткою Тернопільського драматичного театру 

ім. Т. Шевченка. Виступає як читець художнього слова. 
Серед її ролей: Маруся Чурай («Дівчина з легенди» Л. Забашти), Софія і На-

таша («Безталанна» і «Суєта» І. Карпенка-Карого), Ганна Закревська («Якби зу-
стрілися ми знову» В. Лебедєвої і Л. Мужука), Софія Сірчиха («Іван Сірко» 
С. Черкасенка), Мати-Україна («Гетьман Дорошенко» Л. Старицької-
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Черняхівської), Ганна («Маруся Богуславка» М. Старицького), Олена («Дорога 
Олена Сергіївна» В. Розумовської); в оперетах — Мірабелла («Циганський барон» 
Й. Штрауса), Ален («Гуцулка Ксеня» Я. Барнича) та інші. 

Література 
Театральна Тернопільщина: Бібліогр. покажч. / Уклад.: П. К. Медведик, 

В. Я. Миськів, Н. К. Іванко. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. — 
С. 168–169. 

17 СІЧНЯ 

50 років від дня народження Валерія Йосиповича Бачинського 

(17.01.1957) — громадсько-культурного діяча 

Народився в місті Заліщиках. У 1978 р. закінчив Київський державний інсти-
тут культури, Академію державного управління при Президентові України (2000). 
Працював викладачем мистецького циклу в Теребовлянському культурно-
освітньому училищі (1978–80 рр.). З 1999 р. — начальник управління культури 
Тернопільської ОДА. Мистецький керівник творчих звітів районів в обласному 
центрі, Тернопільської області в м. Києві (2002–03 рр.). 

З 2006 р. — директор департаменту мистецтва і регіональної політики Мініс-
терства культури та мистецтв України. 

Заслужений діяч мистецтв України (2001). Нагороджений орденом «Знак по-
шани», срібною медаллю ВДНГ, почесною відзнакою Міністерства культури і ми-
стецтв України «За досягнення в розвитку культури і мистецтв» (2003). 

Література 
Бачинський В., Мельник Р. Культурні горизонти Тернопілля: [Стан галузі 

культури на Тернопільщині] // Культура і життя. — 2005. — 7 груд. 
Бачинський В.: «І у Києві буду дбати про тернопільську культуру»: [Розм. з 

дир. департаменту мистецтва і регіональної політики при Міністерстві культури та 
мистецтв] // Нова Тернопільська газета. — 2006. — 20–26 верес. — С. 10. 

*** 
Бачинський Валерій Йосипович // Хто є хто на Тернопільщині. Видатні земля-

ки: Довід.-біогр. вид. — К., 2005. — Вип. 2. — С. 43. 
Хмурич М. Бачинський Валерій Йосипович (17.01.1957, м. Заліщики) — гро-

мадсько-культурний діяч // ТЕС. — Тернопіль, 2004. — Т. 1. А–Й. — С. 90. 

18 СІЧНЯ 

115 років від дня народження Панаса Івановича Карабіневича 

(18.01.1892–15.05.1964) — українського актора, режисера і  
театрального діяча 

Народився 18 січня 1892 р. на Вінниччині в трудовій родині. З юнацьких років 
мріяв про сцену. У 1917 році вступив до театру славнозвісного Миколи Садовсько-
го. Пізніше працював актором у мандрівних трупах Галичини. 
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У 1927–1939 рр. очолював мандрівний театр. На базі акторського складу теат-
ру П. Карабіневича та труп М. Комаровського і Б. Сарамаги був створений у 
1939 р. Тернопільський обласний театр ім. І. Франка. Через рік організував пересу-
вний Бережанський театр. 

У повоєнні роки Панас Карабіневич працював методистом обласного Будинку 
народної творчості, режисером Заліщицького та Чортківського самодіяльних ама-
торських театрів. 

Кращі його вистави в Чорткові: «Наталка Полтавка», «Назар Стодоля», «Без-
таланна», «Невольник». 

Помер 15 травня 1964 року в Чорткові, де й похований. 
Література 

Медведик П., Чорпіта Я. Карабіневич Панас Сильвестрович (18.01.897, 
с. Серебринці, нині Могилів-Поділ. р-ну Вінн. обл. – 15.05.1964, м. Чортків) — 
актор, режисер, театральний діяч // ТЕС. — Тернопіль, 2005. — Т. 2. К–О — С. 31. 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2002 рік: Бібліогр. 

список / Уклад. М. В. Друневич. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. — 
С. 11–12: Про П. Карабіневича. 

Театральна Тернопільщина: Бібліогр. покажч. / Уклад.: П. К. Медведик, 
В. Я. Миськів, Н. К. Іванко. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. — С. 51–
52. 

19 СІЧНЯ 

95 років від дня народження Ярослава Семеновича Стецька 

(19.01.1912–5.07.1986) — політичного і державного діяча 

Народився 19 січня 1912 р. в Тернополі в сім’ ї священика. З відзнакою закін-
чив Тернопільську гімназію. Вивчав право та філософію в Краківському та Львів-
ському університетах. 

Навчаючись ще в гімназії, Стецько належав до провідного активу ОУН, а з 
1932 року був членом Крайової екзекутиви та ідеологічним референтом ОУН. У 
1936 році під час так званого «Львівського процесу» його засудили на п’ять років 
ув’язнення. 

У 1941 р. був обраний членом Проводу ОУН. 30 червня 1941 року на Націона-
льних зборах у Львові, під час проголошення Акту відновлення державності Укра-
їни, Ярослава Стецька було обрано головою Українського державного правління. 
12 липня 1941 р. його заарештували. До кінця 1944 року пробув у концтаборі Сак-
сенгавзен. 

Після війни Я. Стецько розгорнув широку політичну діяльність на всесвітній 
арені. У 1946 р. він очолив Антибільшовицький блок народів (АБН), президентом 
якого був до кінця свого життя. 

Я. Стецько є автором книг «30 червня 1941 р.» (1967) та «Українська визволь-
на концепція», яка вийшла вже після його смерті (1987). 

Помер Ярослав Стецько 5 липня 1986 р. у Мюнхені. Там його й поховано. 
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Література 
Стецько Ярослав Семенович // Хто є хто на Тернопільщині. Видатні земляки: 

Довід.-біогр. вид. — К., 2004. — Вип. 1. — С. 195–197. 
*** 

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2002 рік: Бібліогр. 
список / Уклад. М. В. Друневич. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. — 
С. 13–15. 

19 СІЧНЯ 

85 років від дня народження Степана Васильовича Стояновського 

(19.01.1922–30.04.2000) — ученого-фізіолога, доктора біологічних наук 

Народився 19 січня 1922 р. в с. Кобиловолоках Теребовлянського району. За-
кінчив Чортківську гімназію імені Маркіяна Шашкевича. 

Навчався у Віденській медичній академії. Закінчив Львівський зооветеринар-
ний інститут (нині Академія ветеринарної медицини ім. С. Гжицького). Працював 
в інституті асистентом, доцентом, завідувачем кафедри фізіології сільськогоспо-
дарських тварин. Був деканом і ректором АВМ ім. С. Гжицького. Автор більше 500 
наукових праць із фізіології та біоенергетики сільськогосподарських тварин, мето-
дичних посібників, довідників. Підготував 50 кандидатів та 10 докторів наук, ство-
рив наукову школу фізіологів сільськогосподарських тварин. 

Більше двох десятиліть Степан Стояновський був членом Центральної ради 
фізіологів України та Міжнародного фізіологічного товариства. Він брав активну 
участь у політичному, громадському і культурному житті, був членом Української 
і Міжнародної Ради миру. Понад 25 років професор Стояновський очолював 
Львівську обласну Раду миру. 

Помер 30 квітня 2000 р. у Львові, де й похований. 
Література 

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2002 рік: Бібліогр. 
список / Уклад. М. В. Друневич. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. — 
С. 15–16. 

19 СІЧНЯ 

50 років від дня народження Івана Йосиповича Сонсядла 

(19.01.1957) — українського художника 

Народився 19 січня 1957 р. в смт Козовій в сім’ ї робітників. Член Національ-
ної спілки художників України (1992). 

У 1981–1987 рр. навчався в Київському художньому інституті. Працює в галу-
зі станкової та монументальної пластики. 

Учасник збірних виставок у Тернополі та Києві. Станкові роботи: «Чоловічий 
портрет» (1984), «Портрет композитора В. Барвінського» (1992, обидва — гіпс). 
Автор пам’ятників І. Франку (1995, Тернопіль), В. Авраменку (1995, с. Стеблів 
Черкаської обл.), Т. Шевченку (1991, Борщів; 1993, Козова), Т. Федорів, 
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М. Шарику (1992, с. Денисів Козівського р-ну), Я. Струхманчуку (1994, 
с. Росоховатець Козівського р-ну), А. Чайковському, Б. Лепкому (1996, 
м. Бережани), Я. Старуху (1997, с. Золота Слобода Козівського р-ну), М. Орлику 
(1998, с. Рай Бережанського району); бюстів: Б. Мазепі, Ю. Гуляку, Л. Зацному 
(1999, усі — гіпс, Денисівський краєзнавчий музей). Роботи І. Сонсядла експону-
ються в музеях України. 

Література 
Тернопільській обласній організації Національної спілки художників Украї-

ни — 20: Альбом-каталог / Упоряд. І. Дорош. — Тернопіль: Тернопіль Онлайн, 
2003. — С. 78. 

25 СІЧНЯ 

65 років від дня народження Василя Володимировича Купецького 

(25.01.1942) — живописця, скульптора, члена Національної спілки худож-
ників України (1995) 

Народився 25 січня 1942 р. в м. Скалаті Підволочиського району. Закінчив 
відділ кераміки художньо-керамічного технікуму в м. Миргороді Полтавської об-
ласті. 

Живе й працює в м. Тернополі. Основні напрямки творчості: станковий, мо-
нументальний, сакральний живопис. Учасник обласних, зональних, всеукраїнсь-
ких, зарубіжних виставок. Роботи знаходяться в приватних колекціях за кордоном. 

Література 
Дуда І., Удіна Т. Купецький Василь Володимирович (25.01.1942, с. Скалат 

Підволочис. р-ну) — живописець, скульптор // ТЕС. — Тернопіль, 2005. — Т. 2. К–
О. — С. 282; фотогр. 

Тернопільській обласній організації Національної спілки художників Украї-
ни — 20: Альбом-каталог / Упоряд. І. Дорош. — Тернопіль: Тернопіль Онлайн, 
2003. — С. 36. 

26 СІЧНЯ 

85 років від дня народження Тетяни Миколаївни Федорів 

(26.01.1922–4.07.1989) — письменниці, художниці, громадської діячки 

Народилася 26 січня 1922 р. на хуторі Веснівка, що належала до села Денисова 
Козівського району. 

Влітку 1944 р. разом із чоловіком емігрувала до Австрії. Згодом переїхала 
(1948 р.) до Канади. Поселилася в Едмонтоні. 

В еміграції організувала жіночий хор «Верховина», танцювальний і театраль-
ний гуртки. Писала поезії, драматичні твори. Створила сценічні твори: «Леся на 
Тарасовій могилі», «Нескореним», «Андріївський вечір», «В ніч під Великдень», 
«Колядники з України», «Ніч під Івана Купала», «На Маланчин вечір» та багато 
інших, які свідчать про глибокі знання українських обрядів, етнографії та фольк-
лору. 
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Блискуче проявила себе Т. Федорів і в скульптурі. Вона є автором понад сотні 
керамічних виробів за трипільськими мотивами. Займалася вишивкою, розробляла 
орнаменти та узори до жіночих національних строїв. 

На поезії Т. Федорів українсько-канадські композитори створили понад 20 
прекрасних музично-пісенних творів: «Я до вас ще повернуся», «Шумить далека 
Верховина», «Голубине озеречко», «Моя пісня» та інші. 

За плідну творчу діяльність Т. Федорів відзначена найвищою нагородою — 
золотим пам’ятним медальйоном Тараса Шевченка. 

Померла 4 липня 1989 року в Едмонтоні. 
Література 

Федорів Т. Я до вас ще повернуся. — Тернопіль: Лілея, 1993. — 87 с. 
*** 

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2002 рік: Бібліогр. 
список / Уклад. М. В. Друневич. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. — 
С. 17–19. 

1 ЛЮТОГО 

95 років від дня народження Маріяна Юліановича Борачка 

(1.02.1912–7.11.1993) — художника, культурного діяча, організатора спор-
тивного руху 

Народився 1 лютого 1912 р. у селі Ілавче, нині Теребовлянського району. За-
кінчив Теребовлянську гімназію. Був активістом «Пласту», співтворцем товарист-
ва «Сокіл», організатором спортивних команд на Теребовлянщині. Перші навички 
малярства дали старший брат Северин і його друг Василь Хмелюк. Вивчав малярс-
тво в Кракові в професора Яреми. До Другої світової війни працював у Теребовлі 
референтом молоді та спорту. Займався також різьбленням по дереву, карбуванням 
на міді й малюванням на порцеляні, художньою фотографією. Вирізьбив дерев’яну 
раму для ікони Теребовлянської Божої Матері й позолотив її. Декорував мистецькі 
імпрези, організовував фотовиставки в Теребовлі. За його ініціативи в селах Тере-
бовлянщини створено спортивні команди, насамперед із футболу, волейболу та 
баскетболу. Організовував перші фестини (1938) і спортивні імпрези молоді в Те-
ребовлі. Допомагав братові Северину в організації музею ім. князя Василька, зби-
ранні та впорядкуванні експонатів, був заступником голови музею. З березня 
1944 р. — в еміграції, у 1950 р. прибув до м. Буффало (США). Тут розгорнув вели-
ку пластову, видавничу та мистецьку роботу, став організатором і першим керів-
ником пластової оселі «Новий сокіл», редагував пластові видання. Розмалював 
велику залу Українського народного дому «Дніпро» у Буффало, організував тут 
багато пластових, мистецьких, ювілейних виставок. Він — автор декорацій до ви-
став, багатьох портретів, серед них — портрет кардинала Й. Сліпого (1968). 

Помер Маріан Борачок 7 листопада 1993 року в м. Буффало (США). 
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Література 
Борачок Мар’ян (1.02.1912–7.11.1993) — художник, фотограф, громадський 

діяч // Теребовлянщина: Іст.-краєзн. та літ.-мистец. журнал. — Львів; Теребовля, 
1999. — Вип. 1. — С. 108. 

Борачок Маріян — художник // «Журавлина» книга: Тернопільська українська 
західна діаспора. Словник імен. — Тернопіль, 1999. — Ч. 1. А–Ї. — С. 60–61. 

*** 
Дуда І., Мельничук Б. Борачок Мар’ян (Маріан) Юліанович (1.02.1912, 

с. Ілавче, нині Теребовлян. р-ну — 7.11.1993, м.Буффало, США) — живопи-
сець // ТЕС. — Тернопіль, 2004. — Т. 1. А–Й. — С. 168; фотогр. 

1 ЛЮТОГО 

105 років від дня народження Оксани Михайлівни Лятуринської 

(1.02.1902–13.06.1970) — української поетеси, малярки, скульпторки 

Народилася письменниця 1 лютого 1902 р. на хуторі Ліс, нині с. Хоми Збара-
зького району, в сім’ ї офіцера-прикордонника. Навчалася в Кременецькій приват-
ній українській гімназії ім. Івана Стешенка. 

З 1924 р. — в еміграції, спочатку в Німеччині, згодом у Празі, де закінчила гі-
мназію. Навчалася на філософському факультеті Карлового університету та в 
Українській студії пластичного мистецтва в Празі. Працювала як малярка й скуль-
пторка. Серед її творів: пам’ятник полеглим (1923 р., у Пардубіцях), надгробок 
Є. Коновальцеві (1939 р., у Роттердамі), погруддя Т. Шевченку, С. Петлюрі. Брала 
участь у міжнародних художніх виставках у Лондоні, Парижі, Берліні. 

У роки Другої світової війни доля закинула її в США, де вона активно вклю-
чилася в громадське та культурне життя. Брала активну участь у діяльності україн-
ських письменників, куди входили Іван Багряний, Улас Самчук, Юрій Стефаник 
(син Василя Стефаника) та інші літератори. Була довголітнім кореспондентом лі-
тературного збірника «Слово», що виходить у Канаді. 

О. Лятуринська — авторка збірок поезій «Гусла», «Княжа емаль» (1941), «Ма-
теринка» (1946), «Бедрик», «Зібрані твори» (1983). 

Померла 13 червня 1970 р. у м. Міннеаполісі (США). Похована в Бавнд-Бруку. 
Література 

Чернихівський Г., Чернихівська В. Оксана Лятуринська: Життя і творчість. — 
Кременець; Тернопіль, 2002. — 289 с.: іл. 20 с. 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2002 рік: Бібліогр. 

список / Уклад. М. В. Друневич. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. — 
С. 19–22. 
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5 ЛЮТОГО 

65 років від дня народження Василя Петровича Горбоватого 

(5.02.1942) — хірурга, журналіста 

Народився 5 лютого 1942 року в селі Васильківцях Гусятинського району. За-
кінчив Васильковецьку середню школу в 1958 р., 1958–1964 рр. — навчався в Іва-
но-Франківському медінституті. 

1965 р. — курсант офіцерського училища. 
1966–1968 рр. — працював хірургом у м. Тулуні Іркутської області в районній 

лікарні. 
1968–1970 рр. — викладач хірургії Чортківського медучилища. 
1970–1972 рр. — служив у Радянській армії на посаді начальника медсанчас-

тини бригади. 
З 1972 р. працює в Гусятинській ЦРЛ на посаді хірурга-травматолога. 
У 2002 р. прийнятий у Спілку журналістів України. З 1995 р. — голова «Про-

світи» смт Гусятина. 
Література 

Горбоватий В. П. У містечку над Збручем: Іст.-краєзн. нарис. — Львів: Тріада-
плюс, 2004.–204 с.: фотогр. 

17 ЛЮТОГО 

115 років від дня народження Йосифа Сліпого 

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

Народився 17 лютого 1892 р. в селі Заздрість, тепер Теребовлянського району. 
Початкову освіту здобув у рідному селі. У 1911 році закінчив Тернопільську 

українську гімназію. Навчався у Львівському та Інсбрукському університетах. До-
ктор богослов’я, засновник і ректор богословської академії у Львові. 

Після смерті митрополита Андрея Шептицького греко-католицьку церкву 
очолює митрополит Йосиф Сліпий. 

З 1945 до 1963 року митрополит Йосиф — в’язень сталінських таборів. На по-
чатку 1963 року під тиском світової громадськості та на вимогу глави римо-
католицької церкви Йосиф Сліпий був звільнений із заслання і 9 лютого прибув до 
Риму. 

25 січня 1965 року його іменовано кардиналом. 
За двадцять років подвижницької діяльності за кордоном Йосиф Сліпий 

об’ їздив усі місцевості світу, де були громади українських греко-католиків, відно-
вив Українське богословське товариство, став фундатором Українського католиць-
кого університету в Римі як спадкоємця ліквідованої більшовиками Львівської 
богословської академії. Цей університет має свої філії в Бразилії, США та Канаді. 
Літературно-богословська спадщина кардинала зібрана в 14 томах. 

Помер Йосиф Сліпий 7 вересня 1984 року в Римі. 
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Через вісім років після смерті патріарха відбулося перепоховання на рідній 
землі тлінних останків Йосифа Сліпого в храмі святого Юра у Львові. 

У вересні 1999 року в селі Заздрість було відкрито музейно-меморіальний 
комплекс. 

Література 
Опалко Н. Хресний шлях Йосифа Сліпого. — Тернопіль: Підручники і посіб-

ники, 2002. — 48 с. 
Рудницька М. Невидимі стигмати. — Рим; Мюнхен; Філадельфія: Т-во за Пат-

ріархальний устрій УГКЦ, 1971. — 395 с. 
*** 

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2002 рік: Бібліогр. 
список / Уклад. М. В. Друневич. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. — 
С. 22–26. 

24 ЛЮТОГО 

100 років від дня народження Володимира Васильовича  
(чернече ім’я Віталій) Байрака 

(24.02.1907–1946) — релігійного діяча, ієромонаха-василіянина 

Народився 24 лютого 1907 р. у с. Швайківцях Чортківського району. 
Навчався в Чортківській гімназії. У 1924 р. вступив до монастиря ЧСВВ у 

Крехові на Львівщині. Служив заступником ігумена Жовківського монастиря. Брав 
участь у багатьох місіях у Західній Україні, зокрема виступав із проповідями в 
Гадинківцях, Пробіжній, Товстенькому, Колиндянах та інших населених пунктах 
Тернопільщини. Ігумен Дрогобицького монастиря з червня 1941 року. 

17 вересня 1945 р. о. В. Байрака заарештували органи МДБ і 13 листопада того 
ж року засудили на 8 років ув’язнення в таборах із конфіскацією майна, якого в 
нього не було. Помер у тюрмі внаслідок знущань у 1946 році. 

Реабілітований 14 серпня 1995 року. 27 червня 2001 р. Папа Іван Павло ІІ про-
голосив о. Байрака небесним заступником Дрогобича. 

Б. Пиндус (ТЕС, Т. 1). 
Література 

Блаженний Віталій Байрак, ЧСВВ // Божий сіяч. — 2003. — № 7 (лип.).— С. 2; 
фотогр. — (Святі мученики). 

Блаженний Віталій Байрак, ієромонах, ЧСВВ (1907–1946) // Галицький віс-
ник. — 2002. — 5 січ. — (Українські святі). 

Топольницький Й. Пам’ятаймо про отця-місіонера // Голос народу. — 1995. — 
2 верес. 

*** 
Пиндус Б. Байрак Володимир Васильович (чернече ім’я — Віталій; 24.02.1907, 

с. Швайківці, нині Чортків. р-ну – 1946, м. Дрогобич Львів. обл.) — релігійний 
діяч, ієромонах-василіанин // ТЕС. — Тернопіль, 2004. — Т. 1. А–Й. — С. 68. 
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24 ЛЮТОГО 

160 років від дня народження Мелітона Осиповича Бучинського 

(24.02.1847–25.04.1903) — фольклориста й етнографа 

Народився 24 лютого 1847 року в Кривому Підволочиського району. У 1873 
році закінчив Віденський університет, збирав фольклорний матеріал для збірника 
В. Антоновича, М. Драгоманова. 

Записував фольклор найрізноманітніших жанрів. 
Серед фольклорних записів трапляються рідковживані тексти, зокрема пісні 

(«Довбуш», «Прийшов Дорко до шинкарки», «Будь моя кохана», «Летять кури над 
діброву» та ін.). Серед рукописів — пошкоджений зошит під назвою «Жива слове-
сність». Тут є повні тексти казок героїчного характеру («Був цар», «За царя пога-
ного», «За опиря»), значна кількість коломийок, легенд, казок, притч, записи яких 
зроблені в жовтні 1868 р. У народнопісенних записах М. Бучинського є такі шеде-
ври, як: «Батько продає дочку турчинові», «Турчин купує сестру-полонянку», «Ой 
що в полі за димове?», «Пішов Іван в Волощину», «Ой пішла дівчина до броду по 
воду» тощо. 

Зібраними матеріалами фольклорист ділився з іншими дослідниками, зокрема 
з М. Драгомановим, В. Антоновичем та іншими. 

Значний пісенний матеріал, надісланий М. Драгоманову та В. Антоновичу, во-
ни використали у своїй двотомній праці «Исторические песни малорусского наро-
да» (1874–1875). 

М. Бучинському так і не пощастило видати збірник власних записів. Вони пу-
блікувалися здебільшого в періодичних виданнях та збірниках, як от:«Правда», 
«Діло», «Житє і слово», у виданнях «Історичні пісні», «Українські народні пісні: 
Календарно-обрядова лірика», «Колядки та щедрівки». 

Мелітон Бучинський, на думку І. Франка, належав до тієї когорти збирачів на-
родних пісень, які іменували себе «фонетиками», а їх «...радикальним думкам від-
повідає чиста народна мова і фонетична провопись...». 

Як етнограф, цікавився життям та побутом гуцулів-полонинників, описував 
їхню працю, досліджував життєдіяльність лемків на Підгір’ ї, колекціонував зразки 
вишивок із різних регіонів. Він залишив дослідникам чималий за кількістю поети-
чний доробок. За свідченнями К. Студинського, писати М. Бучинський почав ще зі 
студентських років. Збереглася його рукописна збірка поезій 1865–1870 рр. 

Ознайомлення з поезією М. Бучинського дає право вести мову про те, що його 
вірші були палким відгуком на народні кривди, соціальну несправедливість, а за 
своїм характером нагадували народнопісенні зразки. 

З кінця 80-х рр. працював адвокатом у Станіславі, де й помер 25 квітня 1903 р. 
Література 

«Зробить він мені Великдень...»: [Із малознаного про Мелітона Бучинсько-
го] // Качкан В. А. Українське народознавство в іменах: У 2-х ч. — К., 1995. — 
Ч. 2. — С. 63–70. 

Франко І. Етимологія і фонетика в южноруській літературі // Зібрання творів: 
У 50 т. — К., 1981. — Т. 29. — С. 163. 
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Франко І. Листи до М. Бучинського за лютий-березень 1881 р. // Зібрання тво-
рів: У 50 т. — К., 1986. — Т. 48. — С. 281. 

*** 
Баб’як П., Дзюбан О. «... Радикальним думкам відповідає чиста народна мо-

ва...»: До 150-річчя Бучинського М. — фольклориста, етнографа // Русалка Дніст-
рова. — 1997. — № 3 (лют.). 

Грицик М. І. Фольклорист Мелітон Бучинський // Українське літературознавс-
тво. — Львів, 1984. — Вип. 43. — С. 43–50. 

З Кривого у широкий світ: До 150-річчя від дня народження Бучинського Ме-
літона Осиповича // Гомін волі. — 1997. — 1 берез. 

Качкан В. Бучинський Мелітон: Іст. портрети // Освіта. — 1994. — 11 трав. 
Кутинський М. Бучинський Мелітон: Укр. фольклорист, громад. ді-

яч // Тернопіль. — 1993. — № 3. — С. 25. 
*** 

Бучинський Мелітон Осипович (24.02.1847, с. Криве, тепер Підволочис. р-ну 
Терноп. обл. — 25.04.1903, Івано-Франківськ) // УЛЕ. — К., 1988. — Т. 1. А–Г. — 
С. 256. 

Бучинський Мелітон (1847–1903), адвокат, гром. діяч // Енциклопедія україно-
знавства / Під ред. В. Кубійовича. — Львів, 1993. — Т. 1. — С. 200. 

Грицик М. І., Кирчів Р. Ф. Бучинський Мелітон Осипович (24.02.1847, 
с. Криве, нині Підволочис. р-ну Терноп. обл. — 25.04.1903, м. Станіслав, нині Іва-
но-Франківськ) — фольклорист, етнограф, громадський діяч // ЕСУ. — К., 2004. — 
Т. 3. Біо–Бя. — С. 676; фотогр. 

Грицик М., Кирчів Р. Бучинський Мелітон Осипович (24.02.1847, с. Криве, 
нині Підволочис. р-ну — 25.04.1903, м. Станіслав, нині Івано-Франківськ) — фо-
льклорист, етнограф, громадський діяч // ТЕС. — Тернопіль, 2004. — Т. 1. А–Й. — 
С. 213; фотогр. 

25 ЛЮТОГО 

120 років від дня народження Леся Степановича Курбаса 

(25.02.1887–3.11.1937) — режисера, актора, драматурга і публіциста 

Народився Лесь Курбас 25 лютого 1887 року в м. Самборі на Львівщині, у ро-
дині мандрівних акторів Львівського театру товариства «Бесіда». Дитячі та юнаць-
кі роки митця пройшли в селі Старий Скалат, тепер Підволочиського району. 

У 1907 р. закінчив Тернопільську українську гімназію. У 1907–1911 рр. навча-
вся на факультеті германістики Віденського та Львівського університетів, був та-
кож студентом Віденської драматичної академії, вивчав театральне мистецтво в 
німецького актора Й. Кайнца. 

Артистичну діяльність Курбас починав у 1909–1910 рр. як актор і режисер. У 
1912 р. співпрацював із Г. Хоткевичем у гуцульському театрі «Верховина». У 
1913–1914 рр. — провідний актор Львівського театру «Бесіда». 

Лесь Курбас — організатор першого стаціонарного українського театру в Тер-
нополі «Тернопільські театральні вечори» (1915–1916), які вписали значиму сторі-



 36 

нку в історію не тільки Поділля, але й України. Подальша акторська та режисерсь-
ка праця Леся Курбаса у київських театрах — М. Садовського, «Молодому театрі» 
(1916–1919), Київському драматичному театрі (1920–1921), театрі «Березіль» 
(1922, з 1935 р. — Харківський український драматичний театр ім. Т. Шевченка). 
Художнім керівником цього театру був до 1933 року. 

Як художній керівник і режисер, поставив вистави «Чорна Пантера і Білий 
Медвідь» В. Винниченка, «Молодість» М. Гальбе, «Горе брехунові» 
Ф. Грільпарцера, «У пущі» Лесі Українки, «Драматичні етюди» О. Олеся, «Цар 
Едіп» Софокла й ін. В усіх цих експериментальних виставах Л. Курбас прагнув 
увести в практику українського театру останні досягнення західноєвропейської 
театральної культури. 

Інсценізувавши ряд поетичних творів Тараса Шевченка, поставив у «Молоді-
жному театрі» «Шевченківську виставу» (1919); інсценізована 1920 р. поема «Гай-
дамаки» йшла в українських театрах та за рубежем (Канада). Було зіграно понад 
150 прем’єр. Л. Курбасу належить також інсценізація поезій П. Тичини із циклу 
«Сонячні кларнети» (1919). 

У 1922–1933 рр. викладав у Київському та Харківському музично-
драматичних інститутах. Як педагог, заклав теоретичні основи нової режисури, 
випустив уперше в Україні дипломованих режисерів-практиків і через них створив 
ряд нових мистецьких колективів — драматичних, музкомедії, естради. 

Серед його учнів — видатні майстри українського театру: Й. Гірняк, А. Бучма, 
В. Василько, М. Крушельницький, Н. Ужвій. 

Як актор, створив ряд образів на сценах різних театрів: Гонти («Гайдамаки» за 
Шевченком), Гурмана («Украдене щастя» І. Франка), Астрова («Дядя Ваня» 
А. Чехова), Хлєстакова («Ревізор» М. Гоголя), Едіпа («Цар Едіп» Софокла), Мак-
бета («Макбет» Шекспіра), Збігнева («Мазепа» Ю. Словацького) та інші. 

У 1925 році Лесю Курбасу присвоїли звання народного артиста України. 
Курбас як режисер і театральний діяч був першим постановником оперних ви-

став у новоствореній Київській музичній драмі, брав участь у перших фільмах. 
На студії ВУФКУ він поставив фільми: «Вендетта», «Макдональд» (обидва — 

1924), «Арсенальці» («Червоний арсенал», 1925). 
Він відомий як видавець мистецьких журналів «Театральні вісті» і «Барикади 

театру», як автор перекладів і художніх інсценізацій та великої теоретичної спад-
щини щодо творення масових сцен, пластичної виразності образу й мізансценічної 
метафори. 

У час високих злетів і задумів геніального митця арештовують. Його засудже-
но до п’яти років ув’язнення. 

У 1936–1937 рр., будучи в’язнем Соловецького табору, здійснив вистави: «Ве-
сілля Кречинського» О. Сухово-Кобиліна, «Аристократи» М. Погодіна, «Інтервен-
ція» Л. Славіна, «Учень диявола» Б. Шоу та інші. 

Лесь Курбас — автор книги «Шляхи українського театру» і «Березіль» (1927), 
численних статей із театрознавства. Переклав із німецької книгу «Мистецтво вми-
рає» В. Обюртена (1918), написав до неї вступне слово. 

У 1937 році, 3 листопада, під час чергової хвилі репресій, Леся Курбаса роз-
стріляли в Соловецькому таборі особливого призначення. 
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Скалій Р. Лесь Курбас. Хресний шлях: Соловки, Сандормох // Культура і жит-
тя. — 2002. — 20 листоп., фотогр. 

Собуцька В. Скалатські стежини Леся Курбаса // Свобода. — 2003. — 8 берез., 
фотогр. — (Урочиста академія). 

Тарковський І. Лесь Курбас: Погляд з минулого у майбутнє // Людство на межі 
тисячоліть: діалог цивілізацій. — К., 2003. — С. 304–307. 

*** 
Лесь Курбас (1887–1937) — актор, режисер, педагог, публіцист, драма-

тург // Визначні постаті Тернопілля: Біогр. зб. / Уклад.: О. Бенч, В. Троян. — К., 
2003. — С. 114–115; фотогр. 

Медведик П., Щербак Л. Курбас Лесь (справж. — Олександр-Зенон Степано-
вич; 25.02.1887, м. Самбір, нині Львів. обл. — 3.11.1937, урочище Сандармох біля 
м. Медвєж’єгорськ, нині Респ. Карелія, РФ) — режисер-новатор, актор, теоретик 
театру, драматург, публіцист, перекладач // ТЕС. — Тернопіль, 2005. — Т. 2. К–
Й. — С. 286; фотогр. 

*** 
110 років від дня народження Курбаса Леся Степановича (25.02.1887–

3.11.1937) — режисера, актора, драматурга і публіциста // Література до знаменних 
і пам’ятних дат Тернопільщини на 1997 рік: Бібліогр. список / Уклад. 
Н. К. Іванко. — 1996. — С. 24–29. 

Театральна Тернопільщина: Бібліогр. покажч. / Уклад.: П. К. Медведик, 
В. Я. Миськів, Н. К. Іванко. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. — С. 89–
98. 

ЛЮТИЙ 

20 років із часу заснування  
меморіального музею-садиби Леся Курбаса 

в с. Старому Скалаті Підволочиського району 

У лютому 1987 р. відкрито музей-садибу Леся Курбаса в будинку, де пройшли 
дитячі та юнацькі роки митця. На ньому встановлені дві меморіальні дошки: на 
честь Л. Курбаса та його батька Степана Пилиповича Яновича-Курбаса. 

Експозиція музею розмістилася в п’яти кімнатах родинного будинку Курбасів. 
У першій кімнаті поміщено матеріали про дитячі та юнацькі роки Л. Курбаса. Не-
оціненною реліквією музею є книги з власної бібліотеки, передані його дружиною, 
народною артисткою України В. М. Чистяковою. Тут же — фотографії родини 
Курбасів, фото Леся з братом Нестором та сестрою Надею, фото будинку в Самбо-
рі, де народився Л. Курбас. 

Експонати музею розповідають про діяльність театру товариства «Руська бе-
сіда», у якому грали батьки Леся, а згодом і він сам. Окремий розділ експозиції 
розповідає про «Гуцульський театр», очолюваний Г. Хоткевичем, у якому працю-
вав Л. Курбас. 

Друга кімната музею знайомить відвідувачів із матеріалами про діяльність 
«Молодого театру», заснованого Лесем Курбасем у 1917 році, а також Київського 
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драматичного театру, театру «Березіль», що став вершиною його творчості. Ці ма-
теріали висвітлюються фотографіями, документами, афішами, програмами. 

В основі експозиції третьої кімнати — матеріали про «харківський», найбіль-
ший і найскладніший період «Березоля». Кращі вистави, здійснені в той час — 
«Пролог» Л. Курбаса і Бондарчука, «Бронепоїзд 14–69» В. Іванова, «Диктатура» 
І. Микитенка, «Народний Малахій» М. Куліша, ювілейна композиція «Жовтневий 
огляд» та інші. 

У четвертій, найбільшій кімнаті музею-садиби, розміщені експозиції про учнів 
та послідовників Л. Курбаса; вона ще служить своєрідним концертним залом із 
«малою сценою», розрахованим на 60 чоловік. 

П’ята кімната музею-садиби відведена для матеріалів про Тернопільський му-
зично-драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка від початку його існування 
(1939 р.) до наших днів. У вітринах — фотографії, документи, афіші, одяг. 

За роки існування музей-садибу відвідали вже сотні тисяч відвідувачів. 
Література 

Василишин О. Сюди він повернувся назавжди // Гомін волі. — 1997. — 22 
лют. 

*** 
Дем’янова І. Курбаса Леся меморіальний музей-садиба — державний музей-

ний заклад у с. Старий Скалат Підволочиськ. р-ну // ТЕС. — Тернопіль, 2005. — 
Т. 2. К–О. — С. 288. 

21 БЕРЕЗНЯ 

70 років від дня народження Романа Теодоровича Гром’яка 

(21.03.1937) — літературознавця, літературного критика, доктора філоло-
гічних наук, громадсько-політичного діяча 

Народився 21 березня 1937 року в селі Глушин Бродівського району на Львів-
щині в сім’ ї селянина. Навчався в Бродівському педучилищі та Львівському педін-
ституті. Закінчив Дрогобицький педагогічний інститут ім. І. Франка. 

Учителював на Хмельниччині й Тернопільщині. Закінчив аспірантуру при 
Львівському університеті, став кандидатом філософських наук. Викладав у вузах 
Донецька й Тернополя. Доктор філологічних наук (1982), професор (1983). Завіду-
вав кафедрою української літератури в Тернопільському педагогічному інституті. 
Очолював обласну організацію Демократичної партії України. Був першим голо-
вою обласної ради Всеукраїнського товариства української мови 
ім. Т. Г. Шевченка «Просвіта». У березні 1992 р. був призначений представником 
Президента України в Тернопільській області. 

Перші статті публікує ще в студентські роки. Автор праць з естетики, літера-
турної творчості, теорії літератури, художньої критики: «Літературно-художній 
образ», «Цілісний аналіз художнього твору», «Естетичне освоєння дійсності», «Ес-
тетика і критика», «Іван Франко. Краса і секрети творчості», «Історія української 
літературної критики: Від початків до кінця ХІХ ст.», «Естетика Шевченка» та 
інших, документально-публіцистичних повістей «Вертеп, або Як я став народним 
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депутатом СРСР і що з того вийшло», «Вертеп 2, або У хащах влади», збірників 
«Культура. Політика. Інтелігенція», «Давнє та сучасне». 

Член спілки письменників України з 1983 р. 
Література 

Гром’як Р. Вертеп, або Як я став народним депутатом СРСР і що з того вийш-
ло...: [Спогад-роздум]. — Тернопіль, 1992. — 334 с. 

Гром’як Р. Давнє і сучасне: Вибрані статті з літературознавства. — Тернопіль: 
Лілея, 1997. — 270 с. 

Гром’як Р. Історія української літературної критики (від початків до кінця ХІХ 
століття): Посібн. для студентів гуманітарних факультетів вищих навч. закладів. — 
Тернопіль: Підручники і посібники, 1999. — 224 с. 

Гром’як Р. Естетика Шевченка / Переднє слово автора. — Тернопіль: Просві-
та, 2002. — 52 с. 

Гром’як Р. Культура. Політика. Інтелігенція: Публіцистика. — Тернопіль: По-
ліграфіст, 1996. — 108 с. 

Гром’як Р. Українська література: Вивчення елементів теорії літератури. Дод. 
до підручника 7 класу. Посібн. для вчителів. — Тернопіль: Підручники і посібни-
ки, 1998. — 64 с. 

*** 
Лановик З. Остап Тарнавський / Р. Гром’як «Остап Тарнавський як людина і 

письменник». — Львів: Місіонер, 1998. — 178 с. 
Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін. — К.: 

ВЦ «Академія», 1997. — 752 с. — (Nota bene). 
Наукові записки. Серія: Літературознавство / Терноп. держ. пед. ун-т ім. 

В. Гнатюка / Відп. ред. Р. Гром’як. — Тернопіль, 1998. — Вип. ІІІ. — 296 с. 
*** 

Гром’як Р. Автопортрет: [Тв. портрет літературознавця] // Слово і час. — 
1997. — № 3. — С. 52. 

Гром’як Р. Від Бучача до Єрусалима, або Агнон як проблема // Вільне жит-
тя. — 1998. — 17 лип. — (Рядок з біографії краю). 

Гром’як Р. Образ світу в Леопольда Бучковського й Уласа Самчука: [На мате-
ріалах повістей «Вертепи», «Чорний потік» і романів «Волинь», «Чого не гоїть 
вогонь»] // Слово і час. — 1997. — № 3. — С. 46–51. 

Гром’як Р. Перша світова війна у перших художніх візіях українських пись-
менників // Тернопілля’98–99: Регіон. річник. — Тернопіль, 2002. — С. 364–370. 

*** 
«На першу стипендію я купив дев’ятнадцять томів Франка»: За увічнення 

пам’яті Каменяра доктор філологічних наук, професор Роман Гром’як нагородже-
ний орденом «За заслуги» / Розм. вела А. Кушнірук // Свобода. — 2006. — 13 ве-
рес. — (В гостях у «Свободи»). 

Те ж: Соломія. — 2006. — № 3 (жовт.). — С. 2; фотогр. 
Роман Гром’як: «Люблю літературу як мистецтво слова»: Штрихи до портре-

та: [Розм. з терноп. науковцем вів Б. Новосядлий] // Свобода. — 2005. — 25 
черв. — С. 4. — (Роде наш красний). 
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*** 
Гайда В. Ті кілька речей, які я про нього знаю: Р. Гром’яку — 60 // Тернопіль 

вечірній. — 1997. — 26 берез. 
Куца О. Віч-на-віч із Долею: Есе до 60-річчя Р. Гром’яка // Вільне життя. — 

1997. — 21 берез. 
Сорока П. Давнє крізь призму майбутнього: Творчий портрет 

Р. Гром’яка // Київ. — 1998. — № 1–2. — С. 122–124. 
Сорока П. Романові Гром’яку — 60 // Літературна Україна. — 1997. — 

№ № 11–12. — С. 5. 
Ткачук М. Жити — означає вибирати: [До 60-річчя Р. Гром’яка, відомого літе-

ратурознавця, політ. та держ. діяча] // Свобода. — 1997. — 18 берез. 
Шот М. На вістрі вибору: [Життєвий і творчий шлях професора 

Р. Гром’яка] // Урядовий кур’ єр. — 2002. — 19 жовт., фотогр. 
*** 

Гуцал П. Гром’як Роман Теодорович (21.03.1937, с. Глушин, нині Бродів. р-ну 
Львів. обл.) — літературознавець, публіцист, критик, педагог, громадсько-
політичний діяч // ТЕС. — Тернопіль, 2005. — Т. 1. А–Й. — С. 421–422; фотогр. 

22 БЕРЕЗНЯ 

80 років від дня народження Теофіля Івановича Комаринця 

(22.03.1927–8.10.1991) — літературознавця, фольклориста, доктора філо-
логічних наук, професора 

Народився 22 березня 1927 року в селі Передмірка Лановецького району. 
Після закінчення у 1945 році з відзнакою Кременецького учительського інсти-

туту, вступає до Львівського державного університету на філологічний факультет. 
Працював учителем у Рівненській області. З 1955 року — на викладацькій ро-

боті в Дрогобицькому педінституті (нині університет). З 1967 року — у Львівсько-
му університеті. 

Т. Комаринець — автор більше двохсот наукових праць, опублікованих у віт-
чизняних і зарубіжних виданнях, та монографій «Шевченко і народна творчість», 
«Ідейно-естетичні основи українського романтизму», що здобули високі оцінки в 
нас і за кордоном. 

Брав участь у багатьох міжнародних, всесоюзних і республіканських наукових 
форумах. Був членом НРУ, заступником голови Товариства української мови 
ім. Т. Шевченка (нині товариство «Просвіта»), керівником секції шевченкознавст-
ва НТШ. 

Помер Т. Комаринець 8 жовтня 1991 року у Львові, де й похований. Його іме-
нем названі вулиця у Львові та ЗОШ у рідному селі. 

Література 
Комаринець Т. Державна мова і двомовність / Упоряд. О. Комаринець; Пе-

редм. І. Мельника. — Львів: Основа, 1995. — 36 с. 
Комаринець Т. І. Ідейно-естетичні основи українського романтизму (проблема 

національного й інтернаціонального). — Львів: Вища школа, 1983. — 222 с. 
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*** 
Головин Б., Чернихівський Г. Комаринець Теофіль Іванович (22.03.1927, 

с. Передмірка, нині Лановец. р-ну – 8.10.1991, м. Львів) — літературознавець, фо-
льклорист, педагог, громадський діяч // ТЕС. — Тернопіль, 2005. — Т. 2. К–О. — 
С. 149; фотогр. 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2002 рік: Бібліогр. 

список / Уклад. М. Друневич.— Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. — 
С. 27–29. 

Теофіль Комаринець (1927–1991): Бібліогр. покажч. — Львів: Наук. т-во 
ім. Шевченка, 1997. — 40 с. 

23 БЕРЕЗНЯ 

80 років від дня народження Мирослава Олексійовича Лабуньки 

(23.03.1927–2.12.2003) — доктора історичних наук, публіциста, церковного 
і громадського діяча, бібліотекаря 

Народився 23 березня 1927 року в селі Котів Бережанського району. 
У 1941–1944 рр. навчався в гімназії в Бережанах. До кінця війни був у Суде-

тах. Гімназію закінчив у місті Гіршберг (Німеччина). У 1946–1950 роках навчався 
в семінарії Української греко-католицької церкви в Німеччині та Голландії. Кан-
дидатську дисертацію про реформи австрійського цісаря Франца-Йосифа ІІ в Захі-
дній Україні, і зокрема в УГКЦ, захистив на історичному факультеті в Любені 
(Бельгія). Згодом переїхав у США, працював у Колумбійському університеті (Нью-
Йорк). 

М. Лабунька — професор університетів Ла Саль (Філадельфія, США), Україн-
ського католицького університету (Мюнхен, Німеччина). 

Автор численних праць з історії, зокрема східних країн та релігієзнавства, ре-
дактор багатьох книг. 

Помер 2 грудня 2003 р. у Філадельфії (США). 
Література 

Лабунька М. «Ми всі — українці...» // Людина і світ. — 1992. — № 3. — С. 2–
6. 

Лабунька М. Релігійні центри та їхні місії до Києва і Київської Русі: від Ольги 
до Володимира // Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка: Праці істори-
чно-філософської секції. — Львів, 1993. — Т. ССХХV. — С. 104–132. 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2002 рік: Бібліогр. 

список / Уклад. М. Друневич. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. — 
С. 29–31. 
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24 БЕРЕЗНЯ 

60 років від дня народження Євгена Івановича Безкоровайного 

(24.03.1947) — журналіста, поета 

Народився 24 березня 1947 року в с. Ворвулинцях Заліщицького району в се-
лянській родині. 

Середню освіту здобув у Заліщиках, вищу — у Львівському національному 
університеті ім. І. Франка, де опанував фах журналіста. Із журналістикою пов’язані 
і його життєві дороги. 

У різні роки працював у заставнівській, заліщицькій, тернопільській районних 
газетах, кореспондентом Держтелерадіо в Тернопільській області, головним редак-
тором обласних газет «Ровесник» та «Селянська доля», а також на громадській та 
державній управлінській роботі. 

Зараз — виконавчий секретар обласної організації НСЖУ. 
У 1997 році вийшла його перша книжка віршів «Яворина», у 2003 — «Профіль 

любові». 
Література 

Безкоровайний Є. Душа, як сонях: Поезія. — Тернопіль: Горлиця, 2006. — 
136 с. 

*** 
Дерій В. Безкоровайний Євген Іванович (24.03.1947, с. Ворвулинці Заліщиц. р-

ну) — журналіст, поет // ТЕС. — Тернопіль, 2004. — Т. 1. А–Й. — С. 96–97, фото-
гр. 

24 БЕРЕЗНЯ 

60 років від дня народження Мирона Йосиповича Білоуса 

(24.03.1947) — художника-різьбяра, члена Національної спілки художни-
ків 

України (1989) 

Народився Мирон Білоус 24 березня 1947 року в с. Ценові на Тернопільщині. 
Закінчив восьмирічну школу в рідному селі, середню — у Козовій. 

У 1964–67 рр. учився в Нікопольському педагогічному училищі, з 1968 р. — у 
Тернополі. Працював у середній школі № 7, обласному художньо-виробничому 
комбінаті Художнього фонду України. Займається різьбою по дереву. Учасник 
збірних виставок у Тернополі, Києві. 

З 1993 р.— голова Тернопільської організації Спілки майстрів народного мис-
тецтва України. 

Література 
Дуда І., Удіна Т. Білоус Мирон Йосипович (24.03.1947, с. Ценів Козів. р-ну) — 

різьбяр // ТЕС. — Тернопіль, 2004. — Т. 1. А–Й.— С. 137. 
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25 БЕРЕЗНЯ 

140 років від дня народження Григорія Хомишина 

(25.03.1867–28.12.1945) — кардинала греко-католицької церкви, преосвя-
щенного владики 

Народився 25 березня 1867 року в с. Гадинківцях Гусятинського району. Два-
надцятилітнім хлопцем вступив до Тернопільської гімназії. Будучи сином незамо-
жних селян, юнак проявив неабиякі здібності до навчання. Завжди належав до пе-
рших учнів у класі та й у цілій гімназії. Відзначався великою побожністю, через те 
учителі ставили його в приклад для інших учнів. Згодом вступив до Львівської 
духовної семінарії й 18 листопада 1893 року був висвячений на священика. Після 
свячень був призначений третім співробітником при кафедральному храмі в тоді-
шньому Станіславові. 

Після навчання у Відні, о. Григорій повернувся в Україну вже доктором бого-
слов’я. 

Після цього о. Григорія призначено другим, а згодом першим кафедральним 
співробітником. Крім того, він був катехитом у школі імені Міцкевича та жіночих 
школах Станіславова. 

У 1902 році митрополит Андрей Шептицький призначив його ректором Львів-
ської духовної семінарії. 

Владика Григорій пройшов складний і небезпечний шлях вірного воїна Хрис-
тової віри, мужнього пастиря греко-католицької церкви. 

Після арешту 11 квітня 1945 року, владику перевели до Львівської тюрми, а 
звідтіля (уже хворого) — до Лук’янівської в’язниці, що в Києві, і там вели «слідст-
во». 28 грудня 1945 року життя о. Григорія Хомишина обірвалося й глухі стіни 
в’язниці заховали таємницю його смерті. 

У березні минає 140 років від дня народження цього не багатьом знаного му-
ченика — єпископа, людини сильного характеру, твердої волі, великого духа і ро-
зуму, вірного сина УГКЦ, великого архіпастиря. 

27 червня 2001 року Г. Хомишин був беатифікований Вселенським архієреєм 
Папою Іваном Павлом ІІ. 

Література 
о. Глубіш О. Єпископ Григорій Хомишин // Тернопілля’97: Регіон. річник. — 

Тернопіль, 1997. — С. 173–174. 
*** 

Блаженний Григорій Хомишин, єпископ (1867–1945) // Христова скеля. — 
2004. — № 7 (лип.). — С. 6. 

Блаженний Григорій Хомишин, єпископ (1867–1945) // Галицький вісник. — 
2002. — 3 трав. — (Українські святі). 

Буштинський Т., Квік В., Рута В. Блаженний священномученик Григорій Хо-
мишин: До дня народження Блаженного // Христова скеля. — 2004. — № 3 (бе-
рез.). — С. 3; портр. 
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Гнат С. Співпраця греко-католицької церкви Львівської архієпархії з українсь-
ким шкільництвом у період між двома світовими війнами: [Діяльність єпископа 
Г. Хомишина] // Мандрівець. — 2002. — № 3. — С. 13-19. — Бібліогр.: С. 18-19. 

Григорій Хомишин Божою Милістю і Святого Апостольського Римського 
Престола Благословенням Єпископ Станиславівський Всему Духовенству Станис-
лавівської Дієцезії Мир о Господі і Архипастирське благословення: Пастирський 
Лист Блаж. Григорія Хомишина про завдання священичого стану в Св. Католиць-
кій Церкві // Христова скеля. — 2004. — № 4 (квіт.). — С. 4–5; портр. 

Єгрешій О. Взаємовідносини митрополита Андрея Шептицького і єпископа 
Григорія Хомишина // Галичина. — 2001. — № 5–6. — С. 315–320. — Бібліогр.: 
С. 320. 

Погорецький В. Священномученик Григорій Хомишин — покровитель Чорт-
ківської дяківсько-катехитичної академії: [Діяльність навчального закла-
ду] // Ратуша. — 2004. — 13 трав. 

Сердюк Н. Доля Григорія Хомишина: (за документами Державного архіву СБ 
України): [Єпископ Станіславської єпархії] // Пам’ять століть. — 2005. — № 2. — 
С. 279–284. 

Храбатин Н. «Пацифікація» в Західній Україні 1930 року у вітчизняній історі-
ографії: [Про унікальну працю єпископа Г. Хомишина «Українська проблє-
ма»] // Галичина. — 2001. — № 5–6. — С. 325. 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2002 рік: Бібліогр. 

список / Уклад. М. В. Друневич. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. — 
С. 31–33. 

28 БЕРЕЗНЯ 

65 років від дня народження Станіслава Мар’яновича Ковальчука 

(28.03.1942) — живописця, члена Національної спілки художників України 

Народився 28 березня 1942 р. у Тернополі. У 1962–1968 рр. навчався у Львів-
ському училищі прикладного та декоративного мистецтва ім. І. Труша. 

Займається монументальним і станковим малярством. 
Учасник обласних, зональних, всеукраїнських та міжнародних виставок. 
Персональні виставки проходили у Львові, Тернополі та Новосибірську (нині 

РФ), Братиславі (нині Словаччина). 
Лауреат обласної мистецької премії ім. М. Бойчука. 

Література 
Тернопільській обласній організації Національної спілки художників Украї-

ни — 20: Альбом-каталог / Упорядкув. І. Дороша. — Тернопіль: Тернопіль Он-
лайн, 2003. — С. 32–33. 

*** 
Дуда І. Ковальчук Станіслав Мар’янович (28.03.1942, м. Тернопіль) — живо-

писець // ТЕС. — Тернопіль, 2005. — Т. 2. К–О. — С. 116; фотогр. 
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30 БЕРЕЗНЯ 

85 років від дня народження Мирослава Андрійовича Кушніра 

(30.03.1922 — 1944) — поета, діяча ОУН–УПА 

Народився 30 березня 1922 р. у с. Божикові, нині Бережанського району. 
У 1934–1940 рр. навчався в гімназії м. Бережан, після закінчення якої навчався 

у Львівської політехніці. 
Як член ОУН, здійснював пропагандистську роботу на Закерзонні. 1943–

1944 рр. — нелегальна робота на Ярославщині за завданням ОУН. 
Загинув у 1944 р. поблизу села Дібча в бою із загоном НКДБ. 
Творчий шлях М. Кушніра тривав усього три роки (1941–1944). Перша книжка 

поета «Слово із книги бою» побачила світ у п’ятдесяту річницю його смерті. 
Восени 1996 р. на будинку школи в с. Божикові відкрито меморіальну табли-

цю землякові — поетові та воякові УПА. 
Література 

Кушнір М. Слова із книги бою: Поезії. Листи. Матеріали. — Львів: Поклик 
сумління, 1994. — 237 с. 

*** 
Дуда І., Мельничук Б. Кушнір Мирослав Андрійович (псевдо «Лунь»; 

30.03.1922, с. Божиків, нині Бережан. р-ну — кін. грудня 1944 – поч. січня 1945, 
с. Дібча, побл. м. Синява, нині Польща) — поет, діяч ОУН і УПА // ТЕС. — Тер-
нопіль, 2005. — Т. 2. К–О. — С. 306. 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2002 рік: Бібліогр. 

список / Уклад. М. В. Друневич. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. — 
С. 33–35. 

БЕРЕЗЕНЬ 

70 років із часу заснування Кременецького краєзнавчого музею 

(1937) 

Кременецький краєзнавчий музей заснований у березні 1937 р. Францом Мон-
чаком, який був першим директором закладу, та Здіславом Опольським. Упродовж 
1939–1944 рр. директором працював відомий вчений-археолог Олександр Цинка-
ловський. Музейна експозиція знаходилася в приміщенні колишнього Кременець-
кого ліцею, згодом учительського інституту. У зв’язку з реорганізацією закладу й 
створенням педагогічного інституту музей облаштовано в приміщенні колишньої 
Кременецької духовної семінарії, де він функціонує й донині. 

За роки існування науковцями зібрано й опрацьовано майже 65 тис. одиниць 
матеріалів основного фонду. Тут — солідні колекції з археології (14 тис. од.), ста-
родруки 17–18 ст., книги з історії мистецтва, літератури, природознавства. Бібліо-
тека закладу нараховує 11,5 тис. томів, з них рідкісних — 125 видань. Особливу 
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цінність мають рукописна «Тріодь постная» 16 ст., рахманівське «Учительноє 
євангеліє» 1619 р., ряд стародруків Почаївського монастиря. 

Музейна експозиція розташована в десяти залах, у яких представлено понад 5 
тис. експонатів. Численних відвідувачів приваблюють природа краю, реліктові та 
ендемічні рослини, багата фауна Кременеччини. У залі первісного суспільства екс-
понуються пам’ятки палеоліту, багатьох інших археологічних культур. Експозиція 
кількох залів оповідає про часи середньовічної, нової та новітньої історії. Матеріа-
ли двох окремих залів присвячені висвітленню життя й творчості Юліуша Слова-
цького, перебуванню в краї Тараса Шевченка, вшануванню пам’яті обох поетів. 

Працює й виставковий зал, у якому постійно оновлюється показ мистецьких 
творів, насамперед кременецьких художників, робіт вишивальниць чи майстрів 
народного промислу. 

Уперше в Кременецькому краєзнавчому музеї в 1991 р. створено експозицію, 
яка розповідає про історію УПА на Волині, боротьбу вояків-повстанців як проти 
німецьких окупантів, так і проти «червоних зайд». 

Діє широка сітка музейних закладів на громадських засадах, двом із них — у 
с. Плоскому та с. Крижах — присвоєно звання народних. А у Великих Бережцях 
працює літературно-меморіальний музей видатного вченого, поета та громадсько-
політичного діяча Ол. Неприцького-Грановського. 

За час існування Кременецький краєзнавчий музей відвідало понад 2,5 млн. 
чоловік. Для них проведено більше 40 тис. екскурсій, прочитано 6,6 тис. лекцій, 
організовано 1,9 тис. виставок. 

Кременецький краєзнавчий музей здобув визнання та популярність не тільки в 
Україні, а й за її межами, що стало можливим завдяки інтенсивним пошукам нау-
ковців, збиральницькій та дослідницькій праці, ентузіазму його співробітників. 
Музей став справжньою духовною скарбницею історії краю. 

Література 
Чернихівський Г. Кременецький краєзнавчий музей: Путівник. — Кременець: 

Папірус, 2005. — 70 с., 16 с. іл. 
*** 

Баклажко О. Наша історія — наше майбутнє: До 65-річчя Кременецького му-
зею // Діалог. — 2002. — 8 черв. 

Бесяда Н. Пронизливо-зболене звучання музейної тиші: [Історія Кремен. крає-
зн. музею; діяльність в наші дні] // Діалог. — 2003. — 21 черв., фотогр. 

Дубчак О. Підтримаймо Кременецький краєзнавчий! // Вільне життя. — 
2004. — 10 лют. — С. 4. — (Порушуємо проблеми). 

Оболончик Н., Величка В. «Музей Кременецької землі» // Діалог. — 2001. — 
11 серп. 

Оболончик Н. «Край розритої могили запечаливсь археолог, мов знімає з літ 
минулих зачаровану печать...»: [Зал археології Кремен. музею] // Діалог. — 
2000. — 10 черв. 

Сторозум Є. Музейна тиша ностальгійного звучання // Діалог. — 2000. — 20 
трав. 

Тернопілля — музейний край: [Відомості про музеї обл.] // Четверта влада. — 
2006. — 24 трав. — С. 8. 
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*** 
Мазурок В. Олександр Цинкаловський: «Я вивчав усе, що можна було знайти 

на землі волинян, знайти серед них і про них...» // Русалка Дністрова. — 1998. — 
№ 3 (лют.). 

Чернихівський Г. Представлено вперше: [в Кремен. краєзн. музеї виставку ві-
домого у світі іконописця, уродж. Кременця Р. Глувка, який жив і творив у Анг-
лії] // Діалог. — 1997. — 29 берез. 

*** 
Чернихівський Г. Кременецький краєзнавчий музей // ТЕС. — Тернопіль, 

2005. — Т. 2. К–О. — С. 227; фотогр. 
*** 

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2002 рік: Бібліогр. 
список / Уклад. М. В. Друневич. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. — 
С. 35–37. 

1 КВІТНЯ 

60 років від дня народження  
Ярослави Михайлівни Мельник-Хованець 

(1.04.1947) — драматичної акторки 

Народилася 1 квітня 1947 року в Рудках (Циганах) Борщівського району Тер-
нопільської області. Закінчила Рудківську середню школу (1965), під час навчання 
в якій брала участь у танцювальному й драматичному гуртках. 

Закінчила театральний відділ Теребовлянського культосвітнього училища на 
базі Тернопільського музично-драматичного театру ім. Т. Шевченка (курс 
П. Загребельного, Б. Головатюка). 

З 1 січня 1968 зарахована до акторського складу. У виставу вводив головний 
режисер Я. Геляс. 

На тернопільській сцені зіграла ролі: Катрі («Мати-наймичка» І. Тогобочного 
за Т. Шевченком, дебют, 1968), Аліни («Балладина» Ю. Словацького), Зубаржат 
(«В ніч місячного затемнення» М. Каріма), Олесі («Незабутнє» за О. Довженком), 
Марти («Таке довге, довге літо» М. Зарудного), Одарки («Дай серцю волю» 
М. Кропивницького), Оксани («Дівчина з легенди» Л. Забашти), Цаго («Поки гарба 
не перекинулась» І. Іоселіані), Анни («Земля» за О. Кобилянською), Оленки («Го-
лубі олені» О. Коломійця). 

Знімалася в ролі Оксани в художньому телефільмі «Чарівна сопілка» 
М. Кропивницького (1973). Нагороди: диплом ІІІ ступеня за роль Марти («Таке 
довге, довге літо» М. Зарудного на Республіканському огляді творчої молоді 
(1976), грамота Міністерства культури України. 

Література 
Театральна Тернопільщина: Бібліогр. покажчик / Уклад. П. Медведик, 

В. Миськів, Н. Іванко. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. — С. 159–160. 
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11 КВІТНЯ 

70 років від дня народження Євгена Тимофійовича Удіна 

(11.04.1937) — заслуженого художника України, члена Національної спіл-
ки художників України 

Народився 11 квітня 1937 року в м. Донецьку. Виростав на Буковині. У 1954 р. 
закінчив школу в Чернівцях. З 1961 року проживає в Тернополі. Був головою твор-
чої групи при обласних художньо-виробничих майстернях (згодом комбі-
нат) Художнього фонду України (1976–1983 рр.), першим головою Тернопільської 
організації Спілки художників України (1983–1992 рр.). Член правління СХУ. 

Після закінчення Українського поліграфічного інституту імені І. Федорова у 
Львові, Є. Удін зробив відчутний внесок у книжкову графіку, проілюструвавши 
десятки й десятки фоліантів та альбомів у різних видавництвах не лише України. 
Багато нового, оригінального зробив у жанрі газетно-журнальної, плакатної та 
прикладної графіки. Його екслібриси — це яскраві художні полотна в мініатюрі, 
виконані за мотивами творчості видатних письменників, акторів, музикантів, ху-
дожників нашого часу. 

Вражають його оригінальні серії «Архітектурні пам’ятки Львова», «Давній 
Львів» (кольорова автолітографія), ілюстрації до казок «Закохані у сонце» (ліно-
гравюра), «Чарівна скрипка» (монотипія) та інші роботи. 

Творчість Євгена Удіна відома у Львові, Києві, Москві, Омську, Владивостоці, 
Казані, Рязані, Пензі, у Канаді (Монреаль), Японії (Осака), Румунії (Сучава), Бол-
гарії (Слівен), Словаччині (Банська Бистриця), Польщі (Жешув). Індивідуальні 
виставки художника проходили в Чернівцях (1968), Вижниці (1969–1970), Терно-
полі, Кременці (1975), Бережанах (2002). Твори репрезентовані в Тернопільському 
краєзнавчому та художньому музеях, Міністерствах культури України та Росії, 
Галереї Банської Бистриці (Словаччина), Українському музеї в Торонто (Канада). 

Член Національної спілки художників України з 1970 р. Заслужений художник 
України з 1987 р. 

Література 
Про присвоєння Удіну Є. Т. почесного звання заслуженого художника Україн-

ської РСР: Указ Президії Верховної Ради УРСР // Відомості Верховної Ради 
УРСР. — 1987. — № 52. — С. 852. 

*** 
Вогонь, вода і мідні труби тернопільського митця Євгена Уді-

на // Тернопільська газета. — 2003. — 26 лют. — 4 берез., фотогр. — (Постаті). 
Гайда В. Залюблений у краєвиди. Це Євген Удін // Тернопілля’97: Регіон. річ-

ник. — Тернопіль, 1997. — С. 430–431. 
Гайда В. Мистець, залюблений у краєвиди: Євгенові Удіну — 60 // Тернопіль 

вечірній. — 1997. — 9 квіт. 
Гулько Я. «Сам собі створює солодку каторгу...» // Тернопіль вечірній. — 

2003. — 6 берез. — С. 17; фотогр. 
Демків Б. Муза, вірна Євгенові Удіну: До 60-річчя заслуженого художника 

України // Вільне життя. — 1997. — 12 квіт. 
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Кравчук О. Картинами художника милується навіть Фідель Кастро // Номер 
один. — 2006. — 24 трав. — С. 10; фотогр., біогр. відомості. 

Собуцька В. І свято барв, і урочиста тиша: [Вист. робіт графіка 
Є. Удіна] // Свобода. — 2003. — 22 берез., фотогр. — (Світ мистецтва). 

Сушкевич В. Книжок окраса, радість для очей і серця: [Екслібриси 
Є. Удіна] // Тернопіль. — 1995. — № 2. — С. 85. 

Турчин-Гонтківська Н. П’ять казок із життя одного митця // Вільне життя. — 
2004. — 2 берез. — С. 3; фотогр. 

Чорномаз О. «Душа зобов’язана трудитись»: [Розм. з худож. 
Є. Удіним] // Вільне життя. — 1986. — 5 січ. 

*** 
Удін Євген Тимофійович (11.ІV.1937, Донецьк) — укр. графік, засл. худож. 

УРСР // Мистецтво України: Біогр. довід. / За ред. А. В. Кудрицького. — К., 
1997. — С. 596. 

Удін Євген Тимофійович (11.04.1937, м. Донецьк) — графік, член Національ-
ної спілки художників України // Тернопільській обласній організації Національної 
спілки художників України — 20: Альбом-каталог / Упоряд. І. Дорош. — Терно-
піль, 2003. — С. 88–89. 

Євген Удін — графік, засл. художник України // Тернопіль: Художники Тер-
нопільщини. — 1994. — № 2–3. — С. 87; фотогр. 

11 КВІТНЯ 

70 років від дня народження Олега Дмитровича Олійника 

(11.04.1937) — актора, режисера, самодіяльного художника 

Народився 11 квітня 1937 року в селі Купчинцях Козівського району Терно-
пільської області. Закінчив Теребовлянський технікум підготовки культосвітніх 
працівників (1963) та театральну студію при Тернопільському музично-
драматичному театрі ім. Т. Шевченка по класу В. Грипича та Г. Авраменка. 

Працює різноплановим драматичним актором Тернопільського театру. Зіграв 
понад 100 ролей: Панаса і Цокуля («Наймичка»), Гервасія («Мартин Боруля»), Ни-
кодима («Гріх і покаяння») і Курца («Хазяїн») І. Карпенка-Карого; а також Мако-
гоненка («Майська ніч» за М. Гоголем), Федора («Дикий Ангел» О. Дударєва), 
Левка («Троянди юності» О. Корнієнка), Діто («Поки гарба не перекинулась» 
І. Іоселіані), Сторожука («Таке довге, довге літо» М. Зарудного), Скирди («Голубі 
олені» О. Коломійця), Ніла Стратоновича («Без вини винні» О. Островського), 
Роберта («Юстина» Х. Вуоліокі) та Іржі («Мати» К. Чапека) тощо. 

Література 
Буняк І., Хома В. Олійник Олег Дмитрович (11.04.1937, с. Купчинці, нині Ко-

зів. р-ну) — актор, режисер, самодіяльний художник // ТЕС. — Тернопіль, 2005. — 
Т. 1. К–О. — С. 670; фотогр. 

*** 
Театральна Тернопільщина: Бібліогр. покажчик / Уклад.: П. Медведик, 

В. Миськів, Н. Іванко. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. — С. 162. 
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11 КВІТНЯ 

60 років від дня народження Ольги Петрівни Василишин 

(11.04.1947) — члена Всеукраїнської спілки краєзнавців, директора мемо-
ріального музею-садиби Леся Курбаса 

Народилася 11 квітня 1947 року в селі Старий Скалат Підволочиського райо-
ну. Закінчила бібліотечний відділ Теребовлянського культурно-освітнього учили-
ща. Працювала бібліотекарем Староскалатської сільської бібліотеки. 

З 1989 року працює директором меморіального музею-садиби Леся Курбаса. 
Друкується в районній та обласній пресі. 
Нагороджена медаллю «За трудову доблесть», почесною відзнакою «За досяг-

нення в розвитку культури і мистецтв». 
Література 

Савак Б. Краєзнавці Тернопільщини: Біогр. довід. — Денисів, 2003. — С. 14. 

13 КВІТНЯ 

75 років від дня народження Богдана Васильовича Леськіва 

(13.04.1932)  — журналіста, дослідника, громадсько-політичного діяча 

Народився 13 квітня 1932 р. у с. Осташівцях Зборівського району. 
Середню освіту здобув після служби в армії. Закінчив факультет журналістики 

Львівського державного університету ім. І. Франка, навчався заочно в аспірантурі 
за фахом. 

Працював завідувачем кабінету франкознавства, у районних газетах Хмельни-
цької та Вінницької областей. 

Тривалий час Б. Леськів досліджує історію українського красномовства, тео-
рію ораторства. Йому належить грунтовне за останні сімдесят років дослідження 
чумацтва, видруковане в газетах «Голос України», «Україна молода». 

Видав книги: «Фігури мови Тараса Шевченка: Короткий словник», «Немирів-
ські жарти», «Немирівські гетьмани», «Феномен України», «Ділове ораторство». 

Література 
Дем’янова І. Леськів Богдан Васильович (13.04.1932, с. Осташівці, нині Зборів. 

р-ну) — журналіст, дослідник, літературознавець, громадський діяч // ТЕС. — Те-
рнопіль, 2005. — Т. 2. К–О.— С. 353. 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2002 рік / Уклад. 

М. В. Друневич. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. — С. 40–41. 



 52 

14 КВІТНЯ 

85 років від дня народження Павла Йосиповича Пундія 

(14.04.1922) — історіографа української медицини 

Народився 14 квітня 1922 року в селі Косові Чортківського району. Після за-
кінчення української гімназії (Чортків, Станиславів) навчався на медичних фахо-
вих курсах у Львові. Був близьким до національно-визвольних організацій. 

Емігрував на Захід. У м. Ерлянгені (Німеччина) успішно закінчив медичний 
факультет. У 1950 році переїхав до США, де працював залізничним лікарем до 
1988 року. 

Брав участь у громадському житті української діаспори, займався збиранням 
біографічних і бібліографічних матеріалів про українських лікарів в Україні та в 
еміграції. 

Опублікував близько 200 біографічних нарисів на сторінках «Лікарського віс-
ника». Автор ряду науково-історичних статей про українські лікарські організації в 
Україні та в діаспорі. 

П. Пундій — дійсний член НТШ. У результаті його співпраці з Лікарською 
комісією НТШ у Львові вийшли в світ двотомний біобібліографічний довідник 
«Українські лікарі». 

Література 
Пундій П. Українські лікарі: Біобібліогр. довід. Кн. 1: Естафета поколінь наці-

онального відродження. — Львів; Чикаго, 1994. — 327 с.: фотогр. 
Пундій П. Українські лікарі: Біобібліогр. довід. Кн. 2: Лікарі діяспори та їх ді-

яльність для рідного краю. — Львів; Чикаго, 1996. — 448 с.: фотогр. 
*** 

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2002 рік: Бібліогр. 
список / Уклад. М. В. Друневич. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. — 
С. 41–42. 

18 КВІТНЯ 

110 років від дня народження  
Мар’яна Михайловича Крушельницького 

(18.04.1897–5.04.1963) — актора, режисера, педагога 

Народився 18 квітня 1897 року в с. Пиляві Бучацького району Тернопільської 
області. 

У 1921–23 роках навчався на філософському факультеті Львівського універси-
тету. Сценічну діяльність розпочав у 1916–1917 роках в українській трупі «Терно-
пільські театральні вечори». У 1918, 1920–21 рр. працював в Українському театрі в 
Тернополі, у 1919 р. грав у Новому Львівському театрі. У 1920 став одним із фун-
даторів Київського українського драматичного театру ім. І. Франка. У 1921–1924 
роках працював в українському театрі товариства «Українська бесіда» у Львові. 
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З 1924 р. виступав у театрі «Березіль» (з 1935 — Харківський український 
драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка); у 1933–1952 рр. — художній керівник, 
головний режисер і актор. У 1952–1960 рр. працював у Київському українському 
драматичному театрі ім. І. Франка (1954–1963 — головний режисер). Серед ролей: 
Омелько і Боруля («Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого), Падур («Маклена Граса» 
М. Куліша), Малоштан («Диктатура» І. Микитенка), Бублик і дяк Гаврило («Пла-
тон Кречет» і «Богдан Хмельницький» О. Корнійчука), Аркашка («Ліс» 
О. Островського), Буличов («Єгор Буличов та інші» М. Горького), Гонорій («Жа-
керія» П. Меріме), Лір («Король Лір» В. Шекспіра), Тев’є («Тев’є-молочник» за 
Шолом-Алейхемом). 

Поставив вистави: «Дай серцю волю, заведе в неволю» М. Кропивницького 
(грав роль Івана), «Макар Діброва», «Чому посміхались зорі» О. Корнійчука, 
«Ярослав Мудрий» І. Кочерги, «Доктор філософії» Б. Нушича, «Євгенія Гронде» за 
О. Бальзаком, «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого. 

З 1926 по 1956 рік знімався в кіно (фільми: «Ягідка кохання», «Кривавий сві-
танок», «Мартин Боруля», «Суєта»). 

Викладав у Харківському (1946–52) і Київському (1952–63) театральних ін-
ститутах (професор — з 1947). 

М. Крушельницький є автором спогадів про Л. Курбаса. Його образ відобра-
жено в скульптурі (скульптор — О. Кудрявцева), живописі (В. Тарполовський, 
О. Васильєв). 

У 1962 році на Київській кіностудії науково-популярних фільмів створено 
фільм «Мар’ян Крушельницький». 

Помер 5 квітня 1963 р. у Києві, похований на Байковому кладовищі. 
Література 

Медведик П. Крушельницький Мар’ян Михайлович (18.04.1897, с. Пилява, 
нині Бучац. р-ну — 5.04.1963, м. Київ) — актор, режисер, педагог // ТЕС. — Тер-
нопіль, 2005. — Т. 2. К–О. — С. 256–257; фотогр. 

*** 
Театральна Тернопільщина: Бібліогр. покажч. / Уклад.: П. Медведик, 

В. Миськів, Н. Іванко. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. — С. 85–89. 

18 КВІТНЯ 

75 років від дня народження  
Георгія Михайловича Петрука-Попика 

(18.04.1932 — 15.06.2006) — поета, публіциста, лауреата Всеукраїнської 
премії ім. братів Лепких 

Народився 18 квітня 1932 року в с. Великій Іловиці Шумського району на Те-
рнопільщині. Вчився в Кременецькій фельдшерсько-акушерській школі. Закінчив 
Енгельське військово-морське (1953) та Чортківське медичне (1957) училища. 
Служив на Балтійському й Тихоокеанському флотах. Працював у медичних закла-
дах Шумського району Тернопільської області та Дрогобицького на Львівщині. У 
1969 році закінчив Тернопільський державний медінститут. Був завідувачем відді-



 54 

лу облсанепідстанції в Тернополі. Із часу створення Тернопільської обласної пись-
менницької організації (1984) очолював її майже 12 років. 

Друкується з 1956 року. Автор поетичних збірок: «Весняні птахи» (1981), 
«Тополиний сніг» (1982), «Пригорща жита» (1986), «Думаю вголос» (1990), «Спі-
воче поле» (1991), «Калиновий заспів» (пісні, 1995), «Березневі послання» (1995), 
«Листків пожовклих переліт» (1997), кантати «Бережи Україну й свободу» (1997), 
роману у віршах «Полум'я Волині» (1995) та багатьох публікацій в періодиці. Його 
поезії перекладалися болгарською, італійською, англійською, польською та росій-
ською мовами. Твори публіцистичного спрямування друкувалися в українських 
часописах США, Канади, Німеччини, Австралії, Великої Британії, Польщі... Гео-
ргій Петрук-Попик був головою Тернопільської крайової організації НРУ, членом 
Великої ради НРУ. Ініціатор створення в краї Товариства української мови 
ім. Т. Г. Шевченка, «Меморіалу», Народного руху України. Учасник всеукраїнсь-
ких установчих конференцій цих організацій. Відмінник охорони здоров’я (1979). 
Обирався народним депутатом колишнього СРСР (1990) та обласної ради (1990–
1994). Лауреат премії ім. братів Богдана та Левка Лепких (1994), премії ім. Уласа 
Самчука (2000). 

Помер Г. Петрук-Попик 15 червня 2006 р. в Тернополі, де й похований. 
Література 

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2002 рік: Бібліогр. 
список / Уклад. М. В. Друневич. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. — 
С. 43–45. 

18 КВІТНЯ 

60 років від дня народження Ганни Михайлівни Костів-Гуски 

(18.04.1947) — поетеси, лікаря 

Народилася 18 квітня 1947 року в селі Бабинцях Борщівського району. 
Закінчила Чортківське медучилище та Тернопільський медичний інститут. 

Працювала лікарем. 
Тепер займається творчою діяльністю. Член Національної спілки письменни-

ків України з 1982 року. 
Автор десяти поетичних збірок («Автограф вірності» (1978), «Нічлава» (1985), 

«Цвіте біля хати калина» (1993), «Зона» (1996), «Червоні коралі» (1996), «Непри-
ручена пташка» (1996), «Зелені свята» (1997), «Голгофа» (2000), «Страсна дорога» 
(2001), «Цей тихий сум вечірнього вікна» (2002)) та книжки ліричних пісень «Жо-
ржиновий вогонь» (2004). 

Лауреат літературних премій ім. братів Лепких (2002), «Благовіст» (2003) та 
Міжнародної премії ім. І. Кошелівця (Німеччина, 2003). 

Твори поетеси перекладені білоруською, киргизькою, російською, італійською 
мовами та мовою есперанто. 

Нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ст. 
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Література 
Костів-Гуска Г. Червоні кетяги калини: Вибране. — Тернопіль: Джура, 

2006. — 332 с. 
*** 

Дем’янова І. Костів-Гуска Ганна Михайлівна (18.04.1947, с. Бабинці Борщів. 
р-ну) — лікар, поетка, перекладачка, громадсько-політична діячка // ТЕС. — Тер-
нопіль, 2005. — Т. 2. К–О. — С. 198–198; фотогр. 

19 КВІТНЯ 

60 років від дня народження Михайла Миколайовича Крищука 

(19.04.1947) — педагога, фольклориста, народознавця, режисера 

Народився 19 квітня 1947 р. в селі Колодіївка Підволочиського району. 
Закінчив філологічний факультет педагогічного інституту в м. Кам’янці-

Подільському. Працював учителем, вихователем, на керівних посадах в галузі 
освіти. 

Лауреат всесоюзних та всеукраїнських конкурсів режисерів масових свят і ви-
довищ. 

Автор посібників «Читанка з народознавства», «Українська міфологія». 
Упорядник збірників: «Христос рождається! Славіте його!», «Легенди Терно-

пільщини», «Ой у лузі червона калина» (антологія стрілецьких пісень), «Галицькі 
колядки і щедрівки». 

Автор публікацій у журналах «Народна творчість і етнографія», «Українська 
культура», газеті «Русалка Дністрова». 

Література 
Весна Х. Крищук Михайло Миколайович (19.04.1947, с. Колодіївка Підволо-

чиськ. р-ну) — педагог, фольклорист, народознавець, режисер, сцена-
рист // ТЕС. — Тернопіль, 2005. — Т. 2. К–О. — С. 244–245; фотогр. 

3 ТРАВНЯ 

110 років від дня народження Януарія Дем’яновича Бортника 

(3.05.1897–16.01.1938) — актора, режисера, театрального діяча 

Народився 3 травня 1897 року в с. Озерній Зборівського району. Вчився в 
українській гімназії, захоплювався музикою. Перша світова війна перервала його 
навчання, гімназію закінчив пізніше. Коли Лесь Курбас організував «Тернопільські 
театральні вечори», туди поступив і Бортник. 

На сцені «Театральних вечорів» грав ролі Акіли, парубка Дениса й Кукліков-
ського в п’єсах І.Карпенка-Карого «Суєта», «Бондарівна» і «Паливода ХVІІІ ст.» 
та інші. Восени 1921 року Л. Курбас став режисером театру «Березіль». Із цього 
часу Я. Бортник — режисер Білоцерківської драматичної студії, яка була реоргані-
зована в третю майстерню «Березоля». З 1923 р. навчається в школі режисерів у 
Києві. У 1925 р. прийшла творча зрілість. Він стає режисером Українського театру 
музичної комедії. 
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У 1934–1936 рр. — режисер Дніпропетровського театру ім. Шевченка, а заве-
ршив свою працю в Харківському театрі революції. 

Репресований. 16 січня 1938 року Я. Бортник був розстріляний у Києві. 
Література 

Театральна Тернопільщина: Бібліогр. покажч. / Уклад.: П. К. Медведик, 
В. Я. Миськів, Н. К. Іванко. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. — С.78–
80. 

6 ТРАВНЯ 

135 років від дня народження Миколи Івановича Коробки 

(6.05.1872–1921) — українського фольклориста, історика літератури та 
літературного критика 

Народився 6 травня 1872 року в м. Кременці. Вчився на історико-
філологічному факультеті Київського, а потім Петербурзького університетів. 

Друкувався в журналах «Русская мысль», «Образование», «Живая старина». 
Записав багато фольклорних матеріалів на Волині й Поділлі. У своїх працях 

Коробка досліджував спільність мотивів, образів і тем в українському та російсь-
кому фольклорі, виступав проти прихильників так званого «мистецтва для мистец-
тва» та занепадництва в російській літературі, захищав письменників-реалістів, 
зокрема М. Горького та В. Вересаєва. 

Зібрав і видав багатющий український фольклор: «Пісні Кам’янецького повіту 
Подільської губернії» (1895), «Колядки та щедрівки, записані у Волинському По-
ліссі» (1902), «Перекази про урочища Овруцького повіту» і «Билини про Вольгу 
Святославовича» (1908). 

М. Коробка — автор фольклорних досліджень, у яких розглядав питання по-
ходження народної поезії, її зв’язок із життям народу, обрядами, віруваннями 
(«Весняна гра»). Серед його праць із літературознавства — «Нариси літературних 
настроїв» (1903), «Спроба огляду історії російської літератури» (1909–1914), до-
слідженння творчості О. Пушкіна, М. Лєрмонтова тощо. 

Література 
Барна В., Пиндус Б., Чернихівський Г. Коробка Микола Іванович (6.05.1872, 

м. Кременець — 1922, м. Новий Афон, Абхазія) — літературознавець, критик, фо-
льклорист, етнограф // ТЕС. — Тернопіль, 2005. — Т. 2. К–О. — С. 180. 

8 ТРАВНЯ 

80 років від дня народження Ростислава Олександровича Глувка 

(8.05.1927–4.03.1990) — художника 

Народився в Кременці 8 травня 1927 року. У 1939 р. із сім’єю був депортова-
ний до Казахстану. У 1942 році з польськими військами виїхав через Іран до Пале-
стини. Згодом перебрався до Італії. У 1947 р. оселився в Лондоні. Закінчив Мисте-
цьку школу Гаммерсміт. Розпочав свою роботу як художник-графік. 
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Понад 20 років успішно працював у галузі книжкової графіки. Десятки книг 
вийшли у світ, прикрашені його ілюстраціями. Спеціалісти найвище ставлять анг-
ломовне видання «Тисячоліття християнської культури в Україні», яке вийшло в 
Лондоні 1988 року. 

Р. Глувко володів багатьма видами малярської техніки. Він є автором циклу 
ікон: «Вседержитель», «Ісус Христос», «Марія з дитям», «Борис і Гліб», «Святий 
Юрій». 

Як художник, Р. Глувко звертався й до історичних тем. Загальне визнання діс-
тали такі його картини, як «Хрещення України», «Похорон Пантелеймона  Кулі-
ша», «Козака несуть», а також твори пейзажного мистецтва: «Церква в Маткові», 
«Річмонд-парк», «Венеціанська лагуна». 

Працював переважно художник у техніці темпери, олії, акриліку, акварелі. 
4 березня 1990 року Ростислав Глувко помер у Лондоні. Його останки захоро-

нені на Туницькому цвинтарі в Кременці в могилі батька. 
Література 

Чернихівський Г. Митець світової слави // Чернихівський Г. Портрети пе-
ром. — Кременець; Тернопіль, 2001. — С. 232–237. 

*** 
Дуда І., Чернихівський Г. Глувко Ростислав Олександрович (8.05.1927, 

м. Кременець — 4.03.1990, м. Лондон, Вел. Британія, перепохов. у 
м. Кременець) — художник, громадський діяч // ТЕС. — Тернопіль, 2004. — Т. 1. 
А–Й. — С. 365; фотогр. 

15 ТРАВНЯ 

150 років від дня народження Андрія Яковича Чайковського 

(15.05.1857–2.06.1935) — адвоката, доктора права, письменника 

Народився 15 травня 1857 р. у Самборі на Львівщині. Навчався в гімназії в рі-
дному місті, а потім — у Перемишлі. У 1877 р. поступив на філософський факуль-
тет Львівського університету. Через нестатки змушений був наступного року піти 
служити в австрійську армію. 

У 1879 р. відновив навчання у Львівському університеті, але на правничому 
факультеті. У студентський період працював у «Просвіті», був обраний головою 
молодіжного товариства «Дружній лихвар», вступив у заснований у 1880 р. «Кру-
жок правників». Як молодший старшина запасу, у 1882 р. мобілізований в армію. 
Брав участь у бойових діях у Боснії і Герцеговині. Адвокатську та суддівську прак-
тику проходив у Самборі, там проявив себе вмілим правником у карних справах. 

Здобувши диплом доктора права, відкрив у березні 1886 р. власну адвокатську 
канцелярію в Бережанах. За визнанням самого А. Чайковського, він «відразу став 
хлопським адвокатом», тобто захищав у суді від сваволі панів і влади переважно 
селян і робітних людей, часто давав бідним безплатні юридичні консультації. Дуже 
швидко заслужив визнання в місті та повіті як кваліфікований, порядний і доступ-
ний правник. Свій захист у суді будував на чіткому знанні законів і їх тонкощів, 
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розумінні людської душі та глибокій життєвій логіці, завдяки чому процеси пере-
важно вигравав. 

У Бережанах А. Чайковський чимало часу віддавав громадській діяльності. Ра-
зом із Д. Савчаком представляв політичне товариство «Народна рада» у Бережан-
ському повіті, деякий час очолював його Народний комітет. Був одним із керівни-
ків і діяльним членом повітових філій товариств «Просвіта», «Руська бесіда», «Ру-
ське педагогічне товариство», «Січ», «Відродження», «Надія». Спільно з компози-
тором О. Нижанківським та правником В. Яворським заснував у 1892 р. музичне 
товариство «Бережанський Боян» і співав у його хорі. 

Навесні 1914 р. переніс свою канцелярію в Самбір на Львівщині. У червні 
1915 р. очолив Український горожанський комітет, який займався проблемами 
допомоги та правового захисту українського населення краю, що постраждало від 
воєнних дій. У листопаді 1918 р. А. Чайковський призначений у Самборі повіто-
вим комісаром уряду ЗУНР. Про свою діяльність на цьому посту та загальне ста-
новище в республіці він реалістично й критично написав згодом у спогадах «Чорні 
рядки» (1930). 

З осені 1919 р. і до кінця своїх днів жив і працював у Коломиї (нині Івано-
Франківська обл.). Крім адвокатської діяльності, продовжував активно займатися 
громадськими справами. Був одним із членів-засновників Союзу українських ад-
вокатів у Львові в 1923 р. 

А. Чайковський відомий насамперед як письменник. Його літературна діяль-
ність розвинулася саме в Бережанах. Він — автор багатьох оповідань і повістей, 
що вийшли окремими виданнями: «Образ гонору» (1895), «Олюнька» (1895), «Бра-
зілійський гаразд» (1896), «В чужім гнізді» (1896), «Моя перша любов» (1896), 
«Рекрут» (1897), «З ласки родини» (1910), «Не піддавайся біді» (1908), «Малоліт-
ній» (1919), «Не було виходу» (1927) та інших, романів «Своїми силами» (1902) і 
«Панич» (1921). 

Сучасникам прозаїка й теперішньому читачеві добре відомі його історичні 
твори на теми минулого України, зокрема національно-визвольної боротьби козац-
тва в ХVІ-ХVІІ ст., які відіграли помітну роль у патріотичному вихованні україн-
ської молоді: оповідання «Козацька помста (3 козацької старовини)» (1904), «Від-
дячився» (1913), «З татарської неволі» (1921) та інші, повісті «За сестрою» (1907), 
«На уходах» (1921), «Сонце заходить» (1930), «Богданко» (1934), «Полковник Ми-
хайло Кричевський» (1935), «Украдений син» (1939), романи «Олексій Корнієнко» 
(1924–1929) і «Сагайдачний» (1918–1932). Він написав також нарис «Петро Кона-
шевич-Сагайдачний» (1927), історичні розвідки «Запорізька Січ» (1929) та «Запо-
рожжя» (1933), книгу «Спомини з-перед десяти літ» (1894) і спогад «Мої спомини 
про Івана Франка» (1926). 

Помер у Коломиї 2 червня 1935 року. 
П. Гуцал. 

Література 
Чайковський А. Запорізька Січ. — Тернопіль: Чумацький шлях, 1991. — 36 с. 
Чайковський А. Козацька помста: Іст. повісті. — Львів, 1994. — 484 с. 
Чайковський А. Малолітній. Олюнька: Іст. повісті з життя малоземельної шля-

хти: Твори: У 8 т. Т. 4. — Львів: Червона калина, 1993. — 534 с. 
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Чайковський А. Олексій Корнієнко: Іст. повість. — К.: Веселка, 1992. — 
413 с.: іл. — («Золоті ворота»). 

Чайковський А. Полковник Кричевський: Іст. повісті: Твори: У 8 т. Т. 1. — 
Львів: Червона калина, 1992. — 287 с. 

Чайковський А. Сонце заходить: Іст. повісті: Твори: У 8 т. Т. 3.— Львів: Чер-
вона калина, 1993. — 424 с. 

Чайковський А. Козацька помста: Іст. оповідання. — 1947. — 61 с. 
Чайковський А. Сагайдачний: Іст. роман: У 3 кн. / Упоряд., авт. передмови та 

приміт. В. В. Яременко. — К.: Варта, 1993. — 576 с. 
Чайковський А. На уходах: Іст. оповідання для молоді. — Регенсбург: Укр. 

слово, 1947. — 104 с. 
*** 

Чайковський А. Петро Конашевич-Сагайдачний: Іст. нарис // Друг читача. — 
1991. — 21 серп. 

Чайковський А. Христос Воскрес: [Спогади письменника про проведення Ве-
ликодних свят далеко від рідної землі] // Літопис Червоної калини. — 1993. — 
№ 3–4. — С. 69–70. — (Читальня для молодих). 

*** 
Андрій Чайковський: «Козацький Батько» // Андрусів С. Модус національної 

ідентичності: Львівський текст 30-х років ХХ ст. — Тернопіль; Львів. — 2000. — 
С. 143–156. 

Волинець Н. Це видання й справді унікальне: [3-х томне видання 
«А. Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження»] // Свобода. — 2003. — 6 трав., 
фотогр. — (Книжкова полиця). 

Вплив сім’ ї Чайковських на національне відродження // Русалка Дністрова. — 
1997. — № 5 (лип.). 

Жив для добра народу: [Укр. письменник, повітовий комісар ЗУНР, адвокат 
А. Чайковський] // Жайвір.— 1995. — Трав. 

Зінчук Л. Його діяння — безсмертні // Бережанське віче. — 1997. — 31 трав. 
Мазурак Я. Андрій Чайковський «Любіть Україну, любіть своє рід-

не...» // Бережанське віче. — 1997. — 31 трав. 
Продан І. Андрій Чайковський повертається // Вільне життя. — 1997. — 23 

трав. 
Шургот Я. Світоч нашої землі // Бережанське віче. — 1996. — 23 серп. 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 1997 рік: Бібліогр. 

список / Уклад. Н. К. Іванко. — Тернопіль: Лілея, 1996. — С. 47–50. 
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16 ТРАВНЯ 

190 років від дня народження Миколи Івановича Костомарова 

(16.05.1817–19.04.1885) — історика, етнографа, фольклориста, критика й 
письменника 

Видатний український історик, етнограф та письменник М. Костомаров наро-
дився 16 травня 1817 року в с. Юрасівці, нині Ольховатського району Воронезької 
області (РФ). У 1832 році позбувся кріпацької залежності, після чого навчався у 
Воронезькій гімназії. У 1836 році закінчив історико-філологічний факультет Хар-
ківського університету, а в грудні 1837 року — склав іспити на звання кандидата. 
Успішно витримав іспити на ступінь магістра. М. Костомаров — один із засновни-
ків Кирило-Мефодіївського братства, автор його програмних документів. У 1847 
році був заарештований і відправлений до Саратова. З 1857 року, за згодою уряду, 
переїхав до Петербурга, де в 1859–1862 рр. був екстраординарним професором 
університету. У 1860-1885 рр. був членом-редактором Археографічної комісії, од-
ним з організаторів журналу «Основа» і редактором збірника «Акти Южной и За-
падной России». У 1867 році був обраний членом-кореспондентом Російської ака-
демії наук, у 1869 році — почесним членом Сербського наукового товариства, а в 
1870 році — членом Південнослов’янської академії. 

(За «Довідником з історії України»). 
Працюючи викладачем гімназії в м. Рівному, навесні 1845 р. відвідав міста 

Кременець, Почаїв (нині Кременецького району), Вишнівець (нині смт Збаразького 
району). 

За час подорожі М. Костомаров збирав українські народні пісні, перекази, інші 
матеріали, які використав у ряді праць, насамперед у монографії «Богдан Хмель-
ницький». 

Мандрівка на Волинь справила незабутнє враження й залишила в пам’яті Ми-
коли Івановича помітний слід. Ці враження він виклав не тільки в листах, спогадах, 
автобіографії, а й ряді історичних досліджень. 

Література 
Чернихівський Г. Микола Костомаров і наш край // Чернихівський Г. 

Крем’янеччина: історичне та літературне краєзнавство. — Крем’янець, 1992. — 
С. 39–41; фотогр. 

*** 
Ковальков Ю., Пиндус Б., Чернихівський Г. Костомаров Микола Іванович (літ. 

псевд. — Ієремія Галка, Іван Богучаров; 16.05.1817, с. Юрасівка, нині Ольховат. р-
ну Воронез. обл., РФ — 19.04.1885, м. Санкт-Петербург, нині РФ) — історик, архі-
віст, письменник // ТЕС. — Тернопіль, 2005. — Т. 2. К–О. — С. 197; фотогр. 
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26 ТРАВНЯ 

100 років від дня народження Теофіля Петровича Коструби 

(26.05.1907–6.03.1943) — історика, літературознавця, публіциста, видавця 

Народився 26 травня 1907 року у Старій Ягільниці Чортківського повіту в роди-
ні народного вчителя. Навчався до 4 класу в гімназії «Рідна школа» у Чорткові, а 
потім — в академічній гімназії у Львові. Ще під час Першої світової війни захворів 
туберкульозом кісток і ця хвороба супроводжувала впродовж всього його короткого 
життя. З молодих літ Т. Коструба виявив схильність до дослідницької роботи і жур-
налістики, захоплювався краєзнавством. Він зробив переклад «Скитії Геродота», напи-
сав наукову розвідку з історії міста Чорткова, долучився до культурно-просвітницької 
роботи і громадського життя. У 1935 році майбутній історик заснував «Хліборобський 
часопис», активно дописував до тогочасної періодики: «Дзвонів», «Мети», «Нової зо-
рі», «Правди», «Діла», «Житя і знання», «Нашої культури» та ін. Після смерті батька 
сім’я переїхала до Львова. 

Здавши екстерном матуру, у 1935 році Т. Коструба записався на гуманістич-
ний факультет Львівського університету, де при кафедрі середньовіччя й допоміжних 
дисциплін, яку очолював професор Модельський, вивчав історію середньовічної 
доби, мистецтва, відвідував лекції з теології. Уже в цей час Т. Коструба відзначався 
широким кругозором, умінням наукового осмислення історії і класичної філософії. Як 
людина з енциклопедичними знаннями, він став викладачем семінару для студентів-
істориків при НТШ, в якому головна увага приділялася історії України. Великий 
вплив на Т. Кострубу, його наукові інтереси справили участь у діяльності НТШ, 
особиста співпраця з відомими вченими: І. Крипкевичем, В. Дорошенком, 
О. Терлецьким, Я. Пастернаком, О. Домбровським, О. Пріцаком та ін. Він підготував 
низку праць з історії України, зокрема: «Откуда єсть, пошла русская земля», «Засну-
вання Станіславова», «Гетьман Іван Скоропадський. 1708–1722». Історик переклав 
українською мовою «Галицько-Волинський літопис» (1936), підготував альманах «За 
велич нації», написав вступні статті до збірників «Літературна скарбниця», «Україн-
ська книжка». 

У 1939 році Т. Коструба вступив до Чину Св. Василія Великого, в 1940 році 
висвятився на священика і перебував у монастирі Св. Онуфрія у Львові. Він продов-
жував працювати над історією Руси-України від праісторичних часів до новітніх ча-
сів. Праця мала розділи «Україна на світанку історії», «Слов'яни». Велику зацікавле-
ність виявляв до історії церкви. Його перу належать праці «Нариси з церковної істо-
рії України X–XII ст.», «Віра наших предків. Церковно-релігійна ідеологія у княжій 
Україні X–XIV ст.», «Як Москва нищила українську церкву». 

Працював у галузі історії, культури і мистецтва, писав статті на теми україно-
знавства. Він автор літературних портретів І. Котляревського, П. Куліша, І. Нечуя-
Левицького, Б. Лепкого та ін. 

Помер 6 березня 1943 року. Похований на Личаківському цвинтарі у Львові. 
Я. Калакура. 



 62 

Література 
Коструба Т. Володимир Великий будівничий української держави у 950-ліття 

хрещення України. — Станіславів, 1937. — 32 с. 
Коструба Т. Історія України. Кн. 2: Слов’янська Україна. — Станіславів, 

1938. — 32 с. 
*** 

Домбровський О. Семінар історії України при НТШ у тридцятих роках: Світ-
лій пам’яті історика Теофіля Коструби // Укр. історик. — 1973. — № 1–2. — 
С. 119–129. — (Мемуаристика). 

Домбровський О. Теофіль Коструба — людина-історик-
енциклопедист // Вісник НТШ. — 1995. — № 12–13. — С. 18–21. 

Калакура Я. Теофіл Коструба (1907–1943) — історик, видавець // Визначні по-
статі Тернопілля: Біограф. зб. — К., 2003. — С. 95–96; фотогр. 

*** 
Гуцал П., Матейко Р. Коструба Теофіл Петрович (чернече ім’я — Теодосій; 

26.05.1907, с. Стара Ягільниця, нині Чортків. р-ну — 6.03.1943, м. Львів) — істо-
рик, краєзнавець, публіцист, редактор, монах-василіянин (1940) // ТЕС. — Терно-
піль, 2005. — Т. 2. К–О. — С. 198. 

Коструба Теофіль (1907–43) // Енциклопедія українознавства / За ред. 
В. Кубійовича. — Львів, 1994. — Т. 3. — С. 1149–1150. 

5 ЧЕРВНЯ 

80 років від дня народження Івана Єгоровича Бикова 

(5.06.1927) — драматичного актора, заслуженого артиста УРСР (1968) 

Народився 5 червня 1927 року в Дніпропетровську. У 1948 р. закінчив Дніп-
ропетровське театральне училище. Працював актором: 1948–1951 рр. — Черніве-
цького музично-драматичного театру ім. О.Кобилянської, 1951–1959 — Лугансь-
кого драмтеатру ім. М. Островського, з 1960 року — у Тернопільському музично-
драматичному театрі ім. Т. Шевченка. Актор із сильним героїко-романтичним те-
мпераментом. 

І. Биков — автор гумористичних віршів, виданих окремою книжкою, «Сміхо-
терапія». 

Серед ролей: Гнат («Безталанна» І. Карпенка-Карого), Михайло («Земля» за 
О. Кобилянською), Дорош («Сині роси» М. Зарудного), Вернигора («Оборона Бу-
ші» М. Старицького), Крутов («Борги наші» З. Володарського), Султан («Роксола-
на» за П. Загребельним), Павло Чубань («Не судилось» М. Старицького), Конон 
(«Замулені джерела» М. Кропивницького), Роман («Ціною любові» О. Корнієнка), 
Борейко («Порт-Артур» І. Попова), Дон Жуан («Камінний господар» Лесі Україн-
ки), вожак Апраш («Циганка Аза» М. Старицького), Скирда («Голубі олені» 
О. Коломійця) та інші. 

Проживає в Тернополі. 
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Література 
Дем’янова І. Биков Іван Єгорович (5.06.1927, м. Дніпропетровськ) — ак-

тор // ТЕС. — Тернопіль, 2004. — Т. 1. А–Й. — С. 119; фотогр. 
Театральна Тернопільщина: Бібліогр. покажч. / Уклад.: П. Медведик, 

В. Миськів, Н. Іванко. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. — С. 106–107. 

7 ЧЕРВНЯ 

130 років від дня народження Микити Будки 

(7.06.1877–1.10.1949) — релігійного діяча, першого українського єпископа 
в Канаді 

Народився 7 червня 1877 р. у с. Добромірці Збаразького району. У 1905 р., пі-
сля закінчення теологічних студій у Відні та Інсбруці, отримав священичий сан із 
рук митрополита Андрея Шептицького. 

У липні 1912 р. кир М. Будка був призначений Апостольською столицею єпи-
скопом для українців-католиків у Канаді. Єпископська хіротонія відбулася 14 жов-
тня 1912 р. У 1928 р. повертається до Львова й стає генеральним вікарієм Митро-
поличої архієпархії. 

11 квітня 1945 р. ув’язнений разом з іншими владиками й засуджений на 8 ро-
ків позбавлення волі. 

Помер 1 жовтня 1949 р. в одному зі сталінських концтаборів міста Караганди. 
Література 

Головин Б., Комариця М. Будка Никита (Микита) Михайлович (7.06.1877, 
с. Добромірка, нині Збараз. р-ну — 1.10.1949, м. Караганда, нині Казахстан) — 
релігійний діяч // ТЕС. — Тернопіль, 2004. — Т. 1. А–Й. — С.194; фотогр. 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2002 рік: Бібліогр. 

список / Уклад. М. В. Друневич. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. — 
С. 47–48. 

8 ЧЕРВНЯ 

160 років від дня народження  
Олександра Григоровича Барвінського 

(8.06.1847–25.12.1926) — українського педагога, громадського діяча 

Народився 8 червня 1847 року в селі Шляхтинці Тернопільського району в ро-
дині священика. 

Початкову освіту Барвінський здобув у родинному селі, де вчителем був Яким 
Гамуляк. 

У 1857 р. вступив до гімназії в Тернополі. Тут Олександр подружився з Іваном 
Пулюєм, який рекомендував Барвінського, тодішнього учня 7 класу, у члени 
«Громади» — таємного студентського товариства. 
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Члени товариства вчилися літературної української мови, читали книжки з 
української літератури та історії, організовували відзначення національних свят, 
концертів. У 1868 році Барвінський закінчив Тернопільську гімназію, вступив на 
філософський факультет Львівського університету. Навчаючись тут, він поринув 
відразу в культурно-наукове життя тодішнього Львова. 

Барвінський проявив себе людиною правдивого патріотизму, неви-
черпної енергії, ініціативи та надзвичайної працьовитості. Таким він був усе своє 
життя. Закінчивши університет, влітку 1869 року Барвінський був призначений 
заступником учителя гімназії в Бережанах. Тут він, як і у Львові, крім своєї основної 
роботи вчителя, займається науковою працею, видає в 1870 році підручник «Усна 
словесність», а через рік — «Писану словесність» у двох частинах. У 1871 році 
О. Барвінського переводять на посаду старшого вчителя державної семінарії в 
Тернополі. Тут він чимало часу приділяє вивченню праць із педагогіки, дидакти-
ки та методики. Наполегливо працюючи, Барвінський стає одним із кращих 
фахівців-педагогів згаданих наук. 

Завдяки його старанням, у червні 1876 року в Тернополі було засновано 
філію товариства «Просвіта», хоч її головою було обрано адвоката Володимира 
Лучаківського, але основний тягар праці лягав на плечі Олександра Барвінського, 
який був секретарем правління товариства. 

У 1884 році за сприяння Барвінського створено «Руську бесіду», яка з перших 
днів своєї діяльності стала вогнищем товариського життя тоді ще малочисельної ук-
раїнської інтелігенції Тернополя та його повіту. 

У 1885 році його обрано радником до Тернопільської міської ради. У 1888 
році Барвінський переїжджає до Львова. 

Великою заслугою є те, що він започаткував видання педагогічної 
бібліотеки «Руська історична бібліотека» (з 1883 по 1894 рр. вийшли з друку 24 то-
ми). При виданні підручників з української літератури для середніх шкіл Барвін-
ський вперше використав український фонетичний правопис, який прийняла й 
застосувала вся тодішня преса й усі українські видавництва. 

О. Барвінський був послом до австрійського парламенту (1891–1900 рр.) та Га-
лицького сейму (1894–1904 рр.). 

Автор історичних праць «Ілюстрована історія Русі» та «Оповідання з всесвіт-
ньої історії», а також «Історії української літератури» і статей про Т. Шевченка та 
Ю. Федьковича. 

Помер О. Барвінський у Львові 25 грудня 1926 року. 
Література 
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12 ЧЕРВНЯ 

115 років від дня народження Арсена Васильовича Річинського 

(12.06.1892–13.04.1956) — українського публіциста, видавця, церковного 
діяча, композитора, лікаря 

Народився 12 червня 1892 року в селі Тетельківці Шумського району в сім’ ї 
священика. Навчався в Кременецькій гімназії, а потім — у Житомирській духовній 
семінарії. Брав активну участь у громадському житті. 

У 1911 році А. Річинський почав працювати вчителем церковнопарафіяльної 
школи в одному із сіл Луцького повіту. Восени того ж року став студентом медич-
ного факультету Варшавського університету. 

Закінчив навчання А. Річинський у Київському університеті святого Володи-
мира і 1917 року був направлений на Західну Волинь на посаду лікаря в Ізяславсь-
ку лікарню. Тут він започаткував часопис «Нові дороги», став членом шкільного 
комітету повітової управи, читав лекції з історії України на курсах для вчителів 
Волині в Острозі. 

Під час польської окупації нашого краю почав боротьбу за українську автоке-
фальну церкву. З другої половини 1924 року почав видавати часопис «На варті», 
що виступав за українізацію богослужінь на Волині. 

З 1929 по 1933 рр. А. Річинський працює над своєю книгою «Проблеми украї-
нської релігійної свідомості», яка побачила світ у 1933 р. і була випущена коштом 
автора в Бресті. 

А. Річинський був організатором «Просвіти», пластунства у Володимирі-
Волинському. 

20 жовтня 1939 р. його арештували. Працював лікарем на спецпоселеннях у 
Казахстані, де й помер 13 квітня 1956 року. 

Література 
Річинський А. Проблеми української релігійної свідомості / Упоряд.: 

А. Колодний, О. Саган. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. — 448 с. 
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Арсен Річинський — ідеолог українського православія: Зб. наук. праць. — К.; 
Тернопіль; Кременець, 1998. — 57 с. — (До 65-річчя видруку праці «Проблеми 
української релігійної свідомості). 

Духовність — народові: Альманах до 110-річчя від дня народження 
А. Річинського. — К.; Тернопіль; Кременець; Володимир-Волинський: Укрмедк-
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12 ЧЕРВНЯ 

80 років від дня народження Володимира Михайловича Гладкого 

(12.06.1927–17.10.1991) — педагога, літературознавця, доктора філологіч-
них наук, професора 

Народився 12 червня 1927 р. у с. Жеребках, нині Підволочиського району. На-
вчався в гімназії «Рідної школи» у Тернополі (1937–39), потім — в українській 
гімназії, що діяла під час німецької окупації (1941–44). Після війни закінчив Чорт-
ківське педагогічне училище, а в 1955 р. — Кременецький педагогічний інститут. 
Працював учителем української мови та літератури в школі рідного села, а від-
так — у Скалаті. У 1955–58 рр. — директор середньої школи в місті. 

З 1958 р. жив і працював у Тернополі. Був інспектором обласного відділу на-
родної освіти, завучем середньої школи, викладачем Тернопільського філіалу 
Львівського політехнічного інституту (нині — технічний університет ім. І. Пулюя). 
У 1967 р. захистив у Львівському університеті кандидатську дисертацію «Епісто-
лярна спадщина і новели Василя Стефаника», після чого працював викладачем у 
Тернопільському фінансово-економічному інституті (нині — національний еконо-
мічний університет). Невдовзі отримав вчене звання доцента й очолив кафедру 
іноземних мов. 

З вересня 1984 р. працював на кафедрі української літератури Тернопільського 
педагогічного інституту (нині — національний педагогічний університет 
ім. В. Гнатюка). Тут сповна розкрився його талант педагога і вченого-
літературознавця. В. Гладкий був одним із провідних українських дослідників тво-
рчості В. Стефаника та німецько-українських літературних зв'язків, плідно працю-
вав у галузі теорії та історії перекладу сучасної української літератури, порівняль-
ного літературознавства. Він особисто знав багатьох українських і німецьких 
письменників. Досконало володів чотирма іноземними мовами. Його широка еру-
диція викликала повагу в колег по роботі, захоплення та пошану в студентів. Він 
був справжнім інтелігентом, прекрасним педагогом, висококваліфікованим фахів-
цем і людиною щирою та приязною, уважною й толерантною, особистістю високої 
духовності та багатої внутрішньої культури. 

В. Гладкий написав понад 60 наукових робіт, серед них — монографію «Укра-
їнська радянська література в НДР», що вийшла у Львові в 1981 р., — одну з неба-
гатьох в українському літературознавстві на цю тематику. Він був учасником між-
народних з’ їздів славістів у Дрездені (1977) та Києві (1983), кількох міжнародних 
наукових конференцій. У 1988 р. захистив в Інституті літературознавства 
ім. Т. Шевченка в Києві докторську дисертацію «Українсько-німецькі літературні 
зв'язки. Генезис. Еволюція. Перспективи». Наступного року став професором. 

17 жовтня 1991 р. після нетривалої хвороби В. Гладкий помер у лікарні в Тер-
нополі. Через два дні його поховали в Скалаті. 

П. Гуцал. 
Література 

Вашків Л. Був оптимістом з натури: До 70-річчя від дня народження 
В. М. Гладкого // Вільне життя. — 1997. — 13 черв. 
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1991. — № 4. — С. 79. 
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19 ЧЕРВНЯ 

140 років від дня народження Євгена Івановича Купчинського 

(19.06.1867–28.08.1938) — священика, композитора, хорового диригента 

Народився 19 червня 1867 року в селі Оглядів, тепер Радехівського району, на 
Львівщині. 

Навчаючись у Львівській гімназії, учився грати на цитрі й фортепіано. Висту-
пав у концертах. У 1891 році закінчив у Львові духовну семінарію, у якій поглибив 
свої знання з музики та оволодів практикою диригування. 

Творча, концертна, громадська і проповідницька діяльність Є. Купчинського 
пов’язана з Тернопільщиною. Тут створено більшість його композицій. Був він 
священиком у Білківцях та Богданівці на Зборівщині (1893–1899), у Гримайлові 
(1900), у Сороцькому на Теребовлянщині (1905–1938). У Сороцькому очолював із 
1906 р. довголітній церковно-освітянський мішаний хор. Відзначався як обдарова-
ний проповідник-духівник, патріот і громадський діяч Теребовлянщини. 

Творча спадщина Є. Купчинського-композитора нараховує 70 творів. Із них 
64 — для цитри. Палітра його творчості відзначається багатством жанрів: музич-
ними партіями, маршами, фантазіями, польками, вальсами, полонезами, романса-
ми, танцювальними п’єсами, піснями для мішаного хору. 

Помер Є. І. Купчинський 28 серпня 1938 року в Сороцькому, де й похований. 
Література 

Герета І., Медведик П. Купчинський Євген Іванович (19.06.1867, с. Оглядів, 
нині Радехів. р-ну Львів. обл. — 28.08.1939, с. Сороцьке, нині Теребовлян. р-ну) — 
священик, хоровий і музичний діяч // ТЕС. — Тернопіль, 2005. — Т. 2. К–О. — 
С. 284; фотогр. 
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Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 1997 рік: Бібліогр. 
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19 ЧЕРВНЯ 

60 років від дня народження Богдана Миколайовича Андрушківа 

(19.06.1947) — заслуженого діяча науки й техніки, доктора економічних 
наук, професора, письменника 

Народився 19 червня 1947 року в с. Метенові Зборівського району на Тернопі-
льщині. Від механізатора до заступника голови облдержадміністрації — такий 
його життєвий шлях. Доктор економічних наук, професор, академік, член президії 
Академії економічних наук України. Автор і співавтор понад 300 наукових праць, 
багатьох монографій і підручників з економічної тематики. Має 10 авторських сві-
доцтв про раціоналізаторські пропозиції. Ініціатор проголошення 1996 року «Ро-
ком злагоди, порозуміння і творення на благо українського народу» та впрова-
дження «Всеукраїнського дня безпечної життєдіяльності». Організатор Фонду ре-
єстрації неординарних ідей і проектів. Заслужений діяч науки й техніки України. 

Б. Андрушків нагороджений золотою медаллю ім. М. Туган-Барановського, 
орденами ім. Д. Вишневецького та ім. Миколи Чудотворця. Лауреат Всеукраїнсь-
кої премії ім. братів Лепких. 

Видав 16 художніх і художньо-публіцистичних книг. Член Національної спіл-
ки письменників України. 

Література 
Андрушків Б. Гріхи наші...: Оповідання, афоризми, поради та роздуми. — Те-
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Андрушків Б. Душа навиворіт, або Діалог із самим собою та іншими. — Тер-

нопіль: Джура, 2000. — 264 с. 
Андрушків Б. Історія одного кумедного життя, або Пригоди хлопаки-невдахи: 

Гуморист. оповідки і каламбури. Сатиричні рекламні оголошення та ін. мініатю-
ри / Корот. біогр. довідка. — К.: Поліграфкнига, 1997. — 279 с.:портр. 

Андрушків Б. Некрополі Тернопільщини, або Про що розповідають мовчазні 
могили / Терноп. обл. рада, Укр. т-во охорони пам’яток історії та культури. — Те-
рнопіль: Підручники і посібники, 1998. — 96 с.:фотогр. 

Андрушків Б. Про що співає на історичних вітрах ковила сивих козацьких мо-
гил: 350-й річниці Зборівської битви присвячено / Вступ; Післямова; Слово про 
автора. — Тернопіль: Джура, 1999. — 84 с.: фотогр. 

Андрушків Б. Рудий / Про авт.; Передм.; Післямова «Повсякчас добиватися 
розгадки таємниць інтелекту» М. А. Андрейчина, С. Й. Грушко, М. О. Петриги. — 
Тернопіль: Джура, 1998. — 67 с.: іл. 

Андрушків Б. У дзеркалі слова: Зб. афоризмів на мові есперанто. — Терно-
піль: Укрмедкнига, 1999. — 94 с. 

Андрушків Б. Чорна скрижаль України: 15-ій річниці Чорнобильської трагедії 
та 10-ій річниці державної незалежності присвячується: Молоді про історію рідно-
го краю. — Тернопіль: Джура, 2001. — 275 с. 

*** 
Андрушків Б., Сорока П. По той бік безодні, або Мертві про вартість життя не 

розкажуть... — Тернопіль: Підручники і посібники, 1997. — 160 с. 
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*** 
Андрушків Б. М., Кузьмін О. Є. Основи менеджменту: медологічні положення 

та прикладні механізми: Підручник. — 2-е вид., перероб. та доп. — Тернопіль: 
Лілея, 1997. — 292 с. 

*** 
Андрушків Б. Захистити незахищених: [Реформи на Україні: Діяльн. органів 

соц. захисту в обл.] // Свобода. — 1997. — 8 квіт. 
Андрушків Б. Козацькому роду нема переводу: [У серпні виповнюється 350 

років з часу перемоги козацького війська на чолі з Б. Хмельницьким у Зборівській 
битві] // Свобода. — 1999. — 27 лют. 

Андрушків Б. Майбутня еліта нації: Регіональні проблеми вузівської молоді та 
шляхи їх вирішення // Свобода. — 1997. — 2 груд. 

Андрушків Б. Моральний кодекс на щодень. А чом би й ні?: [Гуманітарні цін-
ності] // Віче. — 2003. — № 4. — С. 70–71. — (Прошу слова. Листи до редакції). 

Андрушків Б. Охороняймо довкілля // Свобода. — 1998. — 28 квіт. 
Андрушків Б. П’ять складових державотворчості // Вільне життя. — 1997. — 

15 лип. 
Андрушків Б. Революція лише почалася, її ше потрібно здійснити: [Лист Пре-

зидентові України та Прем’єр-міністрові] // Свобода. — 2005. — 9 лип. — С. 4. 
Андрушків Б. Торгувати сьогодні треба вміти: [Про споживчу кооперацію 

обл.] // Свобода. — 1997. — 18 берез. 
*** 

Крізь призму виборчих баталій / Підгот. Б. М. Андрушків // Свобода. — 
1998. — 4 квіт. 

*** 
Колісник Р. Три шляхи-дороги, що не кожному судилося пройти: Сусп.-політ. 

і літ. портрет Б. Андрушківа. — Тернопіль: Джура, 1997. — 142 с. 
Моховик Н. У дзеркалі слова і діла, або Таланту багатогранний діамант: 55-ій 

річниці від дня народження письменника, публіциста, науковця, громад. діяча 
Б. М. Андрушківа присвячується: Нарис. — Тернопіль: Джура, 2002. — 76 с. 

*** 
Барна В. Розкрилля таланту // Свобода. — 2002. — 20 черв., портр. 
Більше науковець, ніж чиновник: [Про нагородження Академією екон. наук 

України «Золотою медаллю імені М. Туган-Барановського» Б. Андрушківа — заст. 
голови облдержадміністрації] // Голос України. — 1999. — 10 серп. 

Грещук Г. Нові лауреати премії імені братів Лепких // Свобода. — 1999. — 16 
листоп. 

Гулько Я. До свого 50-річчя письменник зробив подарунок чита-
чам // Тернопіль вечірній. — 1997. — 21 черв. — (Ювілеї). 

Зозуляк Є. Богдану Андрушківу — 50 // Вільне життя. — 1997. — 20 черв. — 
(Багатогранність таланту). 

Мельничук Б., Уніят В. «Історія життя» від Богдана Андрушківа: [Вийшла 
чергова книга терноп. письм. і вченого] // Вільне життя. — 2005. — 9 лип. — 
С. 7. — (Щойно з друку). 
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Сорока П. Богданові Андрушківу — 50: [Тв. портрет письм.] // Літературна 
Україна. — 1997. — 25 верес. 

*** 
Мельничук Б. Андрушків Богдан Миколайович (19.06.1947, с. Метенів, Зборів. 

р-ну) — економіст, громадський діяч, письменник // ТЕС. — Тернопіль, 2004. — 
Т. 1. А–Й. — С. 41; фотогр. 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 1997 рік: Бібліогр. 

список / Уклад. Н. Іванко. — Тернопіль: Лілея, 1996. — С. 60–61. 

23 ЧЕРВНЯ 

125 років від дня народження Зенона Францисковича Кузелі 

(23.06.1882–24.05.1952) — мовознавця, бібліографа, історика, журналіста, 
етнографа 

Народився 23 червня 1882 року в селі Поручин Бережанського району в сім’ ї 
лісника. 

Навчався в гімназії в Бережанах. Тут він згуртував гімназійних товаришів у 
таємний гурток «Молода Україна». На цей час припали початок його діяльності як 
етнографа-збирача та журналістські проби пера. 

Здобувши в Бережанах гімназійну освіту в 1900 році, вступив до Львівського 
університету. Згодом переїхав до столиці Австро-Угорщини, продовжив навчання 
у Віденському університеті, був головою українського студентського товариства 
«Січ». 

Після закінчення університету Зенон Кузеля працював спочатку у Відні, а 
навесні 1909 року переїхав у Чернівці. Того ж року став дійсним членом Наукового 
товариства ім. Т.Шевченка у Львові. 

З початком Першої світової війни він знову переїхав до Відня, займався гро-
мадською працею. У 1916–1920 роках вів культурно-освітню роботу в таборі по-
лонених у Зальцведелі (Німеччина). Переїхавши до Берліна, З. Кузеля працював 
редактором часопису «Українське Слово» та видань видавництв «Українська На-
кладня» і «Українське Слово». 

У 1943 р. вийшов із друку великий українсько-німецький словник, опрацьова-
ний З. Кузелею та Я. Рудницьким. Це неперевершена досі праця. 

У 1944–1952 роках З. Кузеля працював у Мюнхені головою Комісії допомоги 
українському студентству. Ця організація допомогла тисячам українських сту-
дентів на чужині. Продовжував працю у видавництвах, був співавтором першої 
частини «Енциклопедії Українознавства» (Мюнхен-Нью-Йорк, 1949 р.). 

У 1949 р. його обирають головою Наукового товариства ім. Т. Шевченка. У 
1951 р. оселяється поблизу Парижа. Там і помер 24 травня 1955 року. 

Література 
Кузеля 3. Народна духовна культура: [Народні звичаї, народна мистецька 

творчість] // Енциклопедія українознавства. Заг. частина / Перевид. в Україні. — 
К., 1994. — С. 228–239. 
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Кузеля 3. Народне будівництво // Енциклопедія українознавства. Заг. части-
на / Перевид. в Україні. — К., 1994. — С. 214–219. 

Кузеля 3. Народні звичаї й обряди, пов’язані з родинним жит-
тям // Енциклопедія українознавства. Заг. частина / Перевид. в Україні. — К., 
1994. — С. 239–244. 

Кузеля 3. Народне знання // Енциклопедія українознавства. Заг. части-
на / Перевид. в Україні. — К., 1994. — С. 250–251. 

Кузеля 3. Племінний розподіл і етнографічні групи // Енциклопедія 
українознавства. Заг. частина / Перевид. в Україні. — К., 1994. — С. 194–199. 

Кузеля 3., Одарченко П. Історія української етнографії // Енциклопедія ук-
раїнознавства. Заг. частина / Перевид. в Україні. — К., 1994. — С. 187–194. 

*** 
Винар Л. Наукове товариство ім. Т. Шевченка і Михайло Грушевський: 

[Згадується про З. Кузелю] // Укр. історик. — 1968. — № 1-4. — С. 41–51. 
Волинець Н. Ім’я, яке багато скаже // Жайвір: Літ.-мистец. іст.-краєзн. альма-

нах. — 1992. — лип.-серп. 
Демський М. Ще один із незаслужено забутих // Укр. слово. — 1994. — 30 

черв. — (Факти. Спогади. Постаті). 
Караванський С. Не минаймо ніже титли, ніже тії коми // Визвольний шлях. — 

1997. — № 1. — С. 98. 
Моліцька Г. Про Лепкого він знав усе // Свобода. — 1997. — 16 жовт. 
Палій В. Професор Зенон Кузеля // Бережанське віче. — 1997. — 21 черв. 
Пасемко І. Українське дійство у німецькому світі: [З. Кузеля — заступ, голови 

НТШ] // Всесвіт. — 1996. — № 12. — С. 204. 
Савенко В. Наукова діяльність членів історико-філософської секції НТШ в 

українознавчій сфері // Наукові записки. Серія: Історія. — Тернопіль, 1997. — 
С. 224. 

Смик Р. Людина, вчений, громадянин, патріот // Жайвір: Літ.-мистец. іст.-
краєзн. альманах. — 1993. — Спец. вип. — С. 5. 

Стасів Б. Син Бережанщини // Бережанське віче. — 1996. — 16 серп. 
Штокало В. Михайло Грушевський і його учні — історики — вихідці із 

Тернопільщини // Михайло Грушевський — погляд із сьогодення. — Тернопіль, 
1997. — С. 140. 

*** 
Бібліографія українського народознавства. У 3-х т. / Зібр. і впоряд. 

М. Мороз. — Львів, 1999. — Т. 1. — Кн. 2. — 1097 с.  
С. 1027: Іменний покажч. про З. Кузелю. 

Волинець Н., Мельничук Б., Щербак Л. Кузеля Зенон Францискович (крипт. – 
К., З. К., Куз. З., К-я, К-я З., К. і М. Ч. (спільно з М. Чайковським), Ки. та ін.; 
23.06.1882, с. Поручин, нині Бережан. р-ну — 24.05.1952, м. Париж, Франція) — 
фольклорист, етнограф, бібліограф, мовознавець, лексикограф, історик, публіцист, 
редактор, видавець, громадсько-культурний діяч // ТЕС. — Тернопіль, 2005. — 
Т. 2. К–О. — С. 264–265; фотогр. 

Кузеля Зенон // Енциклопедія українознавства / Під ред. В. Кубійовича. — 
Львів, 1994. — Т. 4. — С. 1225. 
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*** 
Кузеля Зенон // Мазурак Я. Літературна Бережанщина: Біогр. довід. — Бере-

жани, 2000. — С. 62–64. 

5 ЛИПНЯ 

85 років від дня народження Петра Трохимовича Ластівки 

(5.07.1922) — актора, автора п’єс, народного артиста УРСР (1980) 

Народився 5 липня 1922 року в с. Савинцях Київської області. У 1949 р. закін-
чив школу кіноактора при Київській кіностудії художніх фільмів. 

Починав кар’єру актора в Закарпатському та Чернігівському театрах. З 1960 
року — у Тернопільському обласному драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. 

Незабутні герої: Петро («Наталка Полтавка» І. Котляревського), Левко і Брут 
(«Майська ніч» і «Вій» М. Гоголя), Семен Мельниченко («Дай серцю волю, заведе 
в неволю» М. Кропивницького), Василь Кравчина («Незабутнє» за О. Довженком), 
Онуфрій Лопата («Земля» за О. Кобилянською), Василь («Циганка Аза» 
М. Старицького), Горфорд («Слухайте, товариші-потомки» Д. Мусієнка), Василь 
Коврига («Рідна мати моя» Ю. Мокрієва), Кирило («Спасибі тобі, моє кохання» 
О. Коломійця), Левко («Майська ніч» М. Старицького за М. Гоголем), Крачко 
(«Дикий Ангел» О. Коломійця), Олексій Молчалін («Лихо з розуму» 
О. Грибоєдова). Знявся в кінофільмах. 

Петро Трохимович створив п’єси «Міль», «За волю Карпат», «Дівчина з Дес-
ни», «Обличчям до сонця», повість «Сльози солдата», автор інсценізації п’єси 
«Роман Міжгір’я» за романом І. Ле (1972). 

У його творчому доробку нариси, рецензії, репортажі, статті, в основному про 
героїчні подвиги в роки Другої світової війни. І це не дивно, адже в нього були такі 
щедрі наставники в літературі, як І. Ле, М. Стельмах, О. Підсуха, Ю. Мушкетик. 

Література 
Фроленков В. Ластівка Петро Трохимович (5.06.1922, с. Савинці, нині Рокит-

нян. р-ну Київ. обл.) — актор, літератор // ТЕС. — Тернопіль, 2005. — Т. 2. К–
О. — С. 322; фотогр. 

*** 
Театральна Тернопільщина: Бібліографічний покажчик / Уклад. П. Медведик, 

В. Миськів, Н. Іванко. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. — С. 151 − 
153. 

16 ЛИПНЯ 

65 років від дня народження Ігоря Прокоповича Левенця 

(16.07.1942) — хорового диригента, педагога 

Народився 16 липня 1942 р. у селі Голешів Жидачівського району Львівської 
області. З 1957 по 1961 рр. навчався на диригентсько-хоровому відділенні Дрого-
бицького музичного училища. У 1961 р. вступив на диригентський факультет 
Львівської державної консерваторії ім. М. Лисенка в клас професора Миколи Ко-
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лесси. З 1969 року І. Левенець працює в Тернопільському музичному училищі 
ім. С. Крушельницької. З 1994 року — завідуючий диригентсько-хорового відділу 
училища. 

У 1988 р. І. П. Левенцю було присвоєно звання заслуженого працівника куль-
тури УРСР, у 1999 р. — заслуженого діяча мистецтв України. 

Література 
Левенець Ігор Прокопович // Хто є хто на Тернопільщині. Видатні земляки: 

Довід.-біогр. вид. — К., 2004. — Вип. 1. — С. 109; фотогр. 
Левенець Ігор Прокопович // Тернопільському обласному методичному центру 

народної творчості 60 років. 19 грудня 1939 р. — Тернопіль, 1999. — С. 13. 
*** 

Ханас М. Левенець Ігор Прокопович (16.07.1942, с. Голешів, нині Жидачів. р-
ну Львів. обл.) — хоровий диригент, педагог // ТЕС. — Тернопіль, 2005. — Т. 2. К–
О. — С. 327; фотогр. 

17 ЛИПНЯ 

120 років від дня народження Франца Свістеля 

(17.07.1887–4.07.1966) — адвоката, громадського діяча 

Народився 17 липня 1887 р. у м. Бучачі на Тернопільщині. Навчався в гімназії 
в рідному місті, потім — в українській академічній гімназії у Львові. Право студі-
ював у Львівському та Віденському університетах, навчався також у Вищій торго-
вельній школі у Відні. 

Під час Першої світової війни воював в австрійській армії, згодом — у легіоні 
УСС. З листопада 1918 р. був повітовим комісаром уряду ЗУНР у Перемишлянах 
на Львівщині. Потім воював в УГА четарем, поручником; разом із нею в липні 
1919 р. перейшов на Велику Україну. 

У 1922 р Ф. Свістель повернувся в Галичину. До 1924 р. відбував правничу 
практику в Бережанах, згодом працював помічником адвоката в Перемишлянах. 
Здобувши диплом доктора права, відкрив у місті в 1932 р. власну канцелярію. У 
1928 р. обраний від УНДО послом польського сейму, був у ньому секретарем 
Української парламентської репрезентації. Потім деякий час — адвокат у Бережа-
нах. З 1937 р. жив і працював адвокатом у Львові. Одночасно був директором кан-
целярії УНДО, входив до управи кооперативної організації «Центросоюз», брав 
участь у роботі українських товариств. 

Восени 1939 р. переїхав у Краків. У 1941 р. заарештований гестапо й кинутий 
у концтабір Аушвіц, а потім — в Освенцім. Після звільнення навесні 1945 р., пере-
бував у таборах для переміщених осіб у Німеччині. У 1950 р. виїхав у США. Спо-
чатку жив і працював у Нью-Йорку, потім — у Рочестері та Сіракузах. Брав участь 
у діяльності українських емігрантських організацій, був членом виділу Українсь-
кого конгресового комітету Америки, Товариства колишніх вояків УГА. 

Помер 4 липня 1966 р. у м. Сіракузах (США). 
П. Гуцал. 
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Свістель Франц (1887–1966), адвокат // Енциклопедія українознавства / Під 
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24 ЛИПНЯ 

110 років від дня народження  
Іванни Олексіївни Синенької-Іваницької 

(24.07.1897–28.08.1988) — оперної співачки 

Народилася 24 липня 1897 року в с. Чорнокінцях Великих, нині Чорнокінці, 
Чортківського району. У 1921 році закінчила учительську семінарію. Вокальну 
освіту здобула в Празькій консерваторії (1922–1926, клас Д. Брамбергової). Упер-
ше заявила про себе як камерна співачка в хорі О. Кошиця (1920) та концертах у 
Львові (1921), Празі (1926). 

Працювала солісткою Українського театру товариства «Просвіта» в Ужгороді 
(1927-1929, 1932–1933). Дебютувала в партії Катерини в однойменній опері 
М. Аркаса; там же співала партії: Оксани («Запорожець за Дунаєм» Гулака-
Артемовського), Наталки («Наталка Полтавка» Лисенка), Марженки («Продана 
наречена» Сметани), Русалки («Русалка» Дворжака), Віолетти й Леонори («Травіа-
та» і «Сила долі» Верді), Батерфляй («Мадам Батерфляй» Пуччіні), Недди («Пая-
ци» Леонкавалло), Андрієни («Андрієна Лекуврер» Чілеа), Ірис («Ірис» Масканьї); 
в оперетах: «Циганський барон» Штрауса, «Весела вдова» Легара, «Жриця вогню» 
Валентинова, «Нянька» Оффенбаха, «Пошились у дурні» Кропивницького та ін-
ших. 

Восени 1929 і навесні 1930 рр. І. Синенька-Іваницька здійснила концертне ту-
рне містами Галичини та Буковини. 

Співачка прагнула працювати на великій оперній сцені. Тому для поглиблення 
вокальних студій виїхала до Мілана, де в 1930–1931 роках навчалася в приватній 
школі Каліни де Рівальті, солістки оперного театру «Ла Скала». Повернувшись, 
вона дебютувала на сцені Львівського театру опери. 

Працювала в Ужгородському театрі, водночас давала концерти на Закарпатті, 
Буковині, у Галичині. 

З 1937 р. І. Синенька-Іваницька гастролювала містами Чехословаччини, Авст-
рії, Німеччини, Франції. У її репертуарі були твори Россіні, Бойто, Дебюссі, Бетхо-
вена, Пуччіні, Каталані, Чайковського, українських композиторів: «Колискова», 
«Ой люлі, люлі, моя дитино» В. Барвінського, «Тайна», «Піду від вас» 
С. Людкевича, «Жита» Н. Нижанківського, «Бабине літо» Д. Січинського, «Ні, не 
співай пісень веселих» Я. Степового, «Як на небі зірочки» В. Косенка, народні 
нісні. 

Померла співачка 28 серпня 1988 року в Мюнхені (Німеччина). 
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25 ЛИПНЯ 

60 років від дня народження Марії Михайлівни Варениці 

(25.07.1947) — вишивальниці 

Народилася 25 липня 1947 р. у с. Стінці Бучацького району. Після закінчення 
Тернопільського філіалу Чортківського медучилища працює медсестрою в облас-
ній клінічній психоневрологічній лікарні. 

М. Варениця — активний учасник обласних та республіканських виставок на-
родної художньої творчості. Вишиває хрестиком, гладдю, ланцюжком, стебнівкою. 
Для майстрині характерні відчуття кольору, гармонії, висока техніка виконання 
декоративних та тематичних рушників, серветок, наволочок, накидок, сорочок, 
блузок, доріжок. 

У 1982 р. М. Варениця взяла участь у виставках народної творчості в Терно-
полі, Києві, Львові, а в 1983 р. відбулася персональна виставка вишивальниці. Тво-
ри майстрині зберігаються в Тернопільському краєзнавчому музеї. 
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1 СЕРПНЯ 

10 років від дня створення  
жіночого вокального тріо «Солов’ ї Галичини» 

Тернопільської обласної філармонії (1.08.1997) 

1 серпня 1997 року при Тернопільській обласній філармонії було створено жі-
ноче вокальне тріо «Солов’ ї Галичини» у складі Надії Татарчук, Ірини Музики та 
Оксани Лісовець, художній керівник колективу — заслужений артист України 
Богдан Іваноньків, концертмейстер — Ірина Кучма. 

Три колоритні голоси — лірико-колоратурне, ліричне та меццо-сопрано кра-
сивого тембру й широкого діапазону — впливають на слухача своєю музичною 
витонченістю, душевністю та глибоким відчуттям образу й змісту пісні. 

Тріо «Солов’ ї Галичини» здобуло перемогу на Всеукраїнському молодіжному 
фестивалі «Перлини сезону» у номінації «Українська народна пісня», ставши лау-
реатом фестивалю. 

Колективом створено ряд цікавих сольних програм. 
Перший сольний концерт відбувся в 2001 році. До нього увійшли твори зару-

біжних та вітчизняних композиторів, обробки українських народних пісень.  
Програма «Любимо землю свою» (2002 р.) складалася з творів вітчизняних 

композиторів С. Людкевича, М. Лисенка, О. Білаша, А. Кос-Анатольського, 
П. Майбороди, Б. Фільц та обробок українських народних пісень, включала в себе 
презентацію першого СD-диска тріо з однойменною назвою «Любимо землю 
свою», до якого увійшли двадцять кращих зразків народної пісні та твори вітчиз-
няних композиторів. 

Програма «Затремтіли струни у душі моїй» створена в 2004 р. У ній вагоме мі-
сце зайняли твори зарубіжних композиторів Ж. П’єрне, Дж. Россіні, А. Дворжака, 
Ж. Оффенбаха, К. Сен-Санса. 

«Як я си заспівам трьома голосами» — програма лемківських пісень, що від-
булася у 2005 р. з одночасною презентацією однойменного диска. Твори з колори-
тною говіркою, багатим музичним матеріалом і величезною внутрішньою динамі-
кою, що гармонують з жартівливим характером мелодій, користуються великою 
популярністю у слухачів. 

Колектив брав участь та став переможцем лемківських фестивалів: «Лемківсь-
ка ватра» (2004 р.), «Лемківська ватра» (Ждиня, Польща, 2005 р.), VІІ Всеукраїн-
ський фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини» (Монастириська, 
2005 р.), був відзначений на святі української культури «Над Ославою» (Мокре, 
Польща). 
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Тріо є дипломантом фестивалю «Тернопільська зоринка–2005» та учасником 
фестивалю етнічної музики у Венеції (Італія, 2005 р.). 

«Солов’ ї Галичини» виступали із сольною програмою в проекті «Музичні ве-
чори в Андріївській церкві», брали участь у творчому звіті області в НПК «Украї-
на» (Київ, 2001 р.), у звіті обласної філармонії та фестинах «Лемківська сюїта» у 
Національній філармонії України. Особливо колектив відзначили під час виступу в 
Маріїнському палаці 2006 р. на зустрічі Президентів України та Польщі. 
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6 СЕРПНЯ 

125 років від дня народження Ірини Андріївни Коссакової 

(6.08.1882–15.10.1959) — драматичної артистки 

Народилася 6 серпня 1882 р. у Монастириськах Тернопільської області. 
Працювала артисткою в театрі товариства «Українська бесіда» у Львові (1911–

1919), у трупах В. Коссака та Й. Стадника (1919–1939), в Івано-Франківському 
музично-драматичному театрі ім. Івана Франка (1939–1949). Серед ролей Ірини 
Коссакової: Настя («Мати-наймичка» І. Тогобочного за Т. Шевченком), Терпилиха 
(«Наталка Полтавка» І. Котляревського), Лимериха («Лимерівна» Панаса Мирно-
го), Леді Мільфорд («Підступність і кохання» Й. Шіллера). 

Померла 15 жовтня 1959 р. в Івано-Франківську. 
Література 

Коссакова Ірина // Митці України: Енцикл. довід. — К., 1992. — С. 321. 
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18 СЕРПНЯ 

120 років від дня народження Ганни Амвросіївни Крушельницької 

(18.08.1887–13.05.1965) — української співачки, педагога 

Народилася 18 серпня 1887 року в с. Білій, тепер передмістя Тернополя. Рідна 
сестра Соломії Крушельницької. Закінчила Вищий музичний інститут 
ім. М. Лисенка у Львові (клас Софії Козловської) та Міланську консерваторію в 
класі професора Данте Ларі. 

Сценічну кар’єру Г. Крушельницька розпочала ще будучи студенткою Вищого 
музичного інституту як солістка хору «Боян», а згодом — хору «Бандурист». На 
оперній сцені виступала у Львові, Варшаві, Римі, Мілані, Венеції, Вероні, Феррарі, 
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Анконі та інших містах. У творчому доробку співачки вісім оперних партій: Ната-
лка («Наталка Полтавка» М. Лисенка), Оксана («Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-
Артемовського), Мімі («Богема» Д. Пуччіні), Мікаела («Кармен» Ж. Бізе), Ірис і 
Манон в однойменних операх П. Масканьї і Ж. Масне, Зіглінда та Єлизавета в опе-
рах Р. Ваґнера «Валькірія» і «Тангейзер». Знаменита італійська фірма «Фонотипія» 
здійснила запис ряду арій із класичних опер західноєвропейських композиторів у 
виконанні Г. Крушельницької. 

З незмінно великим успіхом виступала Г. Крушельницька із сольними концер-
тами в містах Прикарпаття. У концертному репертуарі були твори композиторів 
багатьох країн, романси та пісні С. Людкевича, В. Барвінського, Д. Січинського, 
О. Нижанківського, М. Лисенка, Я. Степового, П. Чайковського... 

На жаль, через тяжку хворобу змушена була залишити сцену саме тоді, коли 
тільки-но зійшла на вершину слави. У 1921–23 рр. Г. Крушельницька — педагог 
вокалу й фортепіано у Вищому музичному інституті ім. М. Лисенка та Дрогобиць-
кій музичній школі. 

До 1929 р. вона виступала на концертах у Львові, Дрогобичі, Гребневі, зокре-
ма з Василем Барвінським як піаністом. Співала нові для її репертуару романси та 
пісні: «Не забудь юних днів» М. Лисенка, «Лився спів колись у мене», «О, ще не 
всі умерли жалі», «О не співай пісень веселих», «Не беріть із зеленого лугу» 
Я. Степового; «Дума про Нечая» Д. Січинського, «Піду, втечу», «Подайте вісточ-
ку», колискову «Спи, дитино моя» С. Людкевича, «Вечером у хаті», «В лісі» 
В. Барвінського, твори італійських композиторів: Кастельнуово-Тадеско («Пасту-
шки» і «Прогулянка»), Денца («Канцона»), українські народні пісні та арії з опер. 

Померла Г. Крушельницька 13 травня 1965 року. Похована на Личаківському 
кладовищі. 

Література 
Історія української музики: В 6-ти т. Т. 4. (1917–1941). — К.: Наук. думка, 

1992. — 593 с. 
С. 554: Про Г. Крушельницьку. 

Крушельницька Ганна (18.VІІІ.1887–13.V.1965) // Записки Наукового товарис-
тва імені Т. Шевченка: Праці Музикознавчої комісії. — Львів, 1993. — 
Т. ССХХVІ. — С. 415–416. 

Людкевич С. Дослідження. Статті. Рецензії. Виступи / Упорядкув., ред., пер., 
прим. і бібліогр. З. Штундер. — Львів: Дивосвіт, 2000. — Т. 2. — С. 816.; іл. — 
Вставки: 16 с. 

А. Крушельницька див.: «Іменний покажчик», С. 793. 
*** 

Зюбровська Н. Ганна Крушельницька, сестра великої Соломії // Подільське 
слово. — 1995. — 9 верес. — (Імена). 

Медведик П. Сестра Соломії // Вільне життя. — 1975. — 25, 26, 28 листоп.; 2, 
7 груд. 

Медведик П. Славетна сестра великої Соломії // Жовтень. — 1982. — № 9. — 
С. 105–109. 

Медведик П. Славетна сестра великої Соломії: [До 115-ї річниці від дня наро-
дження Ганни Крушельницької] // Соломія. — 2002. — № 2 (серп.-верес.); фотогр. 



 80 

Медведик П. Поєднання високої краси: Творчість Тараса Шевченка в сім’ ї 
Крушельницьких // Вільне життя. — 1989. — 3 берез. 

Федун М. Ганна йде слідами Соломії… // Ровесник. — 1997. — 29 серп., пор-
тр. — (Слава Тернопілля). 

Федун М. Талановита сестра Соломії // Подільське слово. — 1997. — 30 серп. 
Черемшинський О. Співачка і педагог // Вісті Придністров’я. — 1997. — 22 

серп. 
*** 

Крушельницька Ганна Амвросіївна (18.VІІІ.1887–13.V.1965) // УРЕ. — 2-е 
вид. — К., 1980. — Т. 5. — С. 545. 

Крушельницькі — укр. співачки; сестри. Ганна Амвросіївна К. (18.VІІІ.1887, 
с. Біла, тепер передмістя Тернополя — 13.V.1965, Львів) — сопрано // Мистецтво 
України: Біогр. довід. / За ред. А. В. Кудрицького. — К., 1997. — С. 339. 

Крушельницька Ганна Амвросіївна (18.VІІІ.1887–13.V.1965) // Митці України: 
Енцикл. довід. — К., 1992. — С. 338. 

Медведик П. Крушельницька Ганна Амвросіївна (Анна; 18.08.1887, с. Біла, 
нині Терноп. р-ну — 13.05.1965, м. Львів) — оперна і камерна співачка (мецо-
сопрано) // ТЕС. — Тернопіль, 2005. — Т. 2. К–О. — С. 253. 

Крушельницька Ганна (1887–1965) — співачка // Водяний Б. Короткий слов-
ник діячів української музичної культури. — Тернопіль, 1992. — С. 24. 

18 СЕРПНЯ 

60 років від дня народження Ярослава Петровича Сачка 

(18.08.1947) — поета, журналіста, кіносценариста 

Народився 18 серпня 1947 р. у Хітарі Сколівського району Львівської області. 
Того ж дня село було повністю виселене. Після закінчення Львівського профтеху-
чилища залізничників працював помічником і машиністом електровоза в Мукачів-
ському локомотивному депо. Закінчив факультет журналістики Львівського уні-
верситету, тривалий час працював кореспондентом газети «Львівський залізнич-
ник» по Тернопільській області. Твори Я. Сачка в 70-х роках замовчувалися. Та все 
ж його знають по видрукуваних у пресі статтях «Про соціалістичне змагання як 
таке» (1974) і «Крах диктатури» (1974), по телевізійних фільмах «Я не впаду на 
коліна» (1977), «Про що співають колеса» (1979), «Рідне місто моє» (1980), до яких 
він на замовлення Українського телебачення написав сценарії. 

Автор монографії «Михайло Драгоманов — подвижник української державно-
сті», збірок поезій: «Жага доріг», «Ранкові поїзди», «Месія», «Молочний шлях», 
«Повітруля», «Ломикамінь», «Золотий горішок», «Кавбуз», «Одкровення зорі», 
«Карби на серці», «Смерековий вітер». 

Відомий і як перекладач із польської мови творів Адама Міцкевича та Яросла-
ва Івашкевича. За доброю традицією багатьох українських художників слова, він 
виступає водночас і як публіцист, і як дослідник, і як поет. Зараз цілеспрямовано 
вивчає багатющу спадщину Михайла Драгоманова. Підготував за його творами 
наукове дослідження «Міць України — в державності». 
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Працює машиністом електровоза. Веде велику громадсько-політичну і просві-
тницьку роботу серед працівників Львівської залізниці. 

Член Національної спілки письменників України, голова осередку Української 
народної партії при Тернопільському локомотивному депо, лауреат Міжнародної 
літературної премії «Об'єднання Жінок Оборони Чотирьох Свобід України» 
(США) та всеукраїнських літературних премій імені Іванни Блажкевич, імені бра-
тів Лепких, член ради обласної організації НСПУ, голова об’єднання поетів Тер-
нопілля, член об’єднання «Письменники Бойківщини». 

Література 
Сачко Я. Золотий горішок: Інсценізована казка-фантазія для дітей старш. 

дошк. та мол. шк. віку. — Тернопіль: Джура, 2000. — 25 с. 
Сачко Я. Кавбуз: Вірші, лічилки, скоромовки, переплутанки, загадки-

кросворди, казки. — Тернопіль: Джура, 2003. — 56 с. 
Сачко Я. Карби на серці: Катрени — миті благословенні. — Тернопіль: Збруч, 

2004. — 143 с. 
Сачко Я. Ломикамінь: Вірші, катрени, поеми / Вступ. ст. «Їх не знесе жодна 

березнева повінь...» І. Драча. — Тернопіль: Лілея, 1998. — 200 с.: портр. 
Сачко Я. Месія: Розкайданені вірші та поеми / Вступ. ст. «Якщо любиш Укра-

їну» Г. Дем’яна. — Львів: Край, 1993. — 228 с. 
Сачко Я. Одкровення зорі: Лірика /Передм. С. Крижанівського; Післямова 

М. Ільницького. — Тернопіль: Джура, 2003. — 243 с. 
Сачко Я. Повітруля: Вірші. Загадки. Казки. Поема. — Тернопіль: Лілея, 

1996. — 107 с. 
Сачко Я. Приречені: Проза, публіцистика, критика / Передм. 

М. Слабошпицького; Про авт.: С. 293; Післямова В. Дончика. — Тернопіль: Джу-
ра, 2004. — 295 с. 

Сачко Я. Ранкові поїзди: Вірші. — Львів: Каменяр, 1990. — 99 с. 
*** 

Сачко Я. «Едельвейсом зійду на світанку»: Добірка віршів // Русалка Дністро-
ва. — 1998. — № 11 (черв.). 

Сачко Я. Звернення до княгині Ольги: Вірш // Селянська доля. — 1991. — 6 
квіт. 

Сачко Я. Зоря над розп’яттям: [Поезії] // Дзвін.— 2006. — № 2. — С. 10–12. 
Сачко Я. Мені потрібен небокрай: [Поезії] // Дзвін. — 2002. — № 8. — С. 9–

12; портр. 
*** 

Сачко Я. Журавлине пір’я — [так називається вистава театру, з якої колектив 
розпочав новий театр. сезон] // Тернопіль вечірній. — 1998. — 19 верес. 

Сачко Я. Свято для маленьких «День народження Бутуза»: 
[Прем’єра] // Тернопіль вечірній. — 1998. — 24 черв. 

Сачко Я. Твоя поезія від Бога: [Про кн. В. Драбишинця «Полинові шля-
хи] // Вільне життя. — 1998. — 10 лют. 

Сачко Я. «Треба жити» та «Солодке життя»: [Про кн. 
І. Демчишина] // Тернопіль вечірній. — 1998. — 6 лип. 
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*** 
Нові лауреати премії імені Іванни Блажкевич // Тернопіль. — 1996. — № 4–

5. — С. 2. 
*** 

Гавлів І. У діалозі з Богом: [Про поет. зб. Я. Сачка «Одкровення зо-
рі»] // Тернопіль вечірній. — 2004. — 11–17 берез. — С. 13. 

Демків Б. Дорога від серця до серця: Поетові Я. Сачку — 50 // Тернопіль вечі-
рній. — 1997. — 16 серп. 

Демчишин І. Нашому землякові вручено премію імені великого Каменяра: 
[Терноп. письменника Я. Сачка відзначено Всеукр. премією ім. І. Франка в галузі 
літ. критики за кн. «Приречені»] // Свобода. — 2005. — 10 верес. — (Вітаємо). 

Демчишин І. Успіх земляка: [Терноп. письменника Я. Сачка відзначено Все-
укр. літ. премією ім. І. Франка в галузі літ. критики] // Вільне життя. — 2005. — 17 
верес. — С. 5. — (Вітаємо). 

Зозуляк Є. Дорога до серця // Вільне життя. — 1997. — 19 серп., портр. — 
(Гортаючи календар). 

Зозуляк Є. Ярославові Сачку — 50 // Літературна Україна. — 1997. — 4 верес. 
Матійків О. Зустріч з автором «Приречених»: [Зустріч в «Просвіті» з 

Я. Сачком] // Вільне життя. — 2006. — 14 січ. — С. 8. — (Читацька конференція). 
Ярошенко І. Творчий вечір поета // Вільне життя. — 1997. — 4 жовт. 

21 СЕРПНЯ 

50 років від дня народження Ольги Володимирівни Гофман 

(21.08.1957) — члена Всеукраїнської спілки краєзнавців 

Народилася 21 серпня 1957 року в с. Озерній Зборівського району. Закінчила 
культурно-освітній факультет Київського державного інституту культури. Працю-
вала науковим працівником, а відтак — завідуючою Гусятинського відділу Терно-
пільського краєзнавчого музею. Зараз — директор Гусятинського краєзнавчого 
музею. 

У 2001 році О. Гофман стала засновником та виконавчим директором район-
ного благодійного фонду по сприянню збереження культурно-історичної спадщи-
ни українського народу «Пам’ять». 

Література 
Гусятин: Буклет / Відп. за вип. О. В. Гофман. — Тернопіль, 1994. 
Гофман О. Музеї Гусятинщини: Ілюстрований каталог. — Гусятин: Принт 

Сервіс, 2006. — 20 с.; фотогр. 
*** 

Гофман Ольга Володимирівна — член Всеукраїнської спілки краєзнав-
ців // Савак Б. Краєзнавці Тернопільщини: Біогр. довід. — Денисів, 2003. — С. 26–
27. 
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23 СЕРПНЯ 

140 років від дня народження Осипа Степановича Маковея 

(23.08.1867–21.08.1925) — українського письменника, критика, публіцис-
та, громадського діяча 

Народився 23 серпня 1867 р. в Яворові, поблизу Львова. Закінчив Львівську 
українську гімназію та Львівський університет (1893). Тривалий час був на журна-
лістській роботі в газетах «Діло», «Народна Часопись», «Буковина», журналах 
«Зоря» і «Літературно-Науковий Вісник». Закінчивши семінар професора В.Ягіча у 
Віденському університеті, з 1899 почав працювати викладачем учительської семі-
нарії в Чернівцях, а через два роки отримав учений ступінь доктора філософії за 
дослідження життя й творчості П. Куліша. Його творчу працю перервала Перша 
світова війна, яка глибоко вразила чуйне серце письменника. Після війни продов-
жує викладацьку працю в Заліщиках, веде велику патріотичну діяльність, за що 
зимою 1921 був кинутий польсько-шляхетською владою до в’язниці. Помер 21 
серпня 1925 р. на робочому посту директора Заліщицької учительської семінарії. 
Похований у Заліщиках. Перша збірка «Поезії» побачила світ у Львові 1895 р., 
потім вийшли: «Подорож до Києва» (Чернівці, 1897), поема «Ревун» (1910), повісті 
«Залісся» (Чернівці, 1897) та «Ярошенко» (Львів, 1905). Перу О. Маковея нале-
жить також чимало новел, сатирично-гумористичних творів, нарисів про творчість 
Ю.Федьковича, І. Франка, О. Кобилянської, Т. Бордуляка, П. Грабовською та ін-
ших письменників. Мав 56 псевдонімів. 

Література 
Маковей О. С. Твори: В 2 т. — К.: Дніпро, 1990. Т. 1: Поетичні твори. Повіс-

ті. — 719 с.; Т. 2: Художня проза. — 536 с. 
Маковей О. С. Вибрані твори. — К.: Дніпро, 1979. — 262 с. 
Маковей О. С. Вибране / Упоряд. Ю. Мельничук. — Львів: Кн.-журн. вид-во, 

1956. 
Маковей О. Залісся: Повість. — Б. М.: Б. В., 1946. — 356 с. 
Маковей О. С. Ярошенко: Іст. повість, нариси. — Львів: Каменяр, 1989. — 

262 с. 
Маковей О. Як Шевченко шукав роботи. — Львів: Кн.-журн. вид-во, 1989. — 

262 с. 
Маковей О. Стрілецький марш: Ми гайдамаки: [Вірші] // Стрілецька Голгофа: 

Спроба антології. — Львів, 1992. — С. 31–33. 
Народні пісні в записах Маковея. — К.: Муз. Україна, 1981. — 99 с. 

*** 
Маковей О. «Буде, буде Україна ще щаслива!» / Біогр. довідка 

Є. Дороша // Відродження. — 1991. — 3 жовт. 
Маковей О. Елегія; «Біжить у яр вода...»: [Поезія] / Небо України. — К., 

2001. — Кн. 1. — С. 430–431. 
Маковей О. Марш українських стрільців: [Вірш] // Літопис Червоної Калини: 

Іст.-краєзн. часопис. — 1995. — № 4–6. — С. 35. 
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*** 
З епістолярної спадщини Осипа Маковея: [Листи письменника до 

М. Коцюбинського, О. Кобилянської, Д. Лукіяновича] // Літ. Україна. — 1992. — 
26 листоп. 

Павлишин М. «Мені не соромно отворити уст про мої чувства»: Неопубліко-
вані листи Ольги Кобилянської до Осипа Маковея // Сучасність. — 2003. — 
№ 2. — С. 127–143. 

*** 
Голод І. Осип Маковей — галицький Орфей // Тиждень. — 1998. — № 34 

(серп.). — С. 5. 
Козубська О. Талант народові віддав: [135 років від дня народж. 

О. Маковея] // Колос. — 2002. — 24 серп. 
Майборода З. Стежина вдячності // Голос України. — 2001. — 4 верес. 
Маковей Осип // Українська література у портретах і довідках: Давня літера-

тура — Література ХІХ ст. — К., 2000. — С. 185–187. 
Мединська-Ковальчук М. Директор учительської семінарії: 135 років від дня 

народження О. Маковея // Літ. Україна. — 2002. — 5 верес. 
Мединська-Ковальчук М. Квіти любові — Осипу Маковею: Спо-

гад // Колос. — 2003. — 23 серп., фотогр. 
Мединська-Ковальчук М. Осип Маковей у творчій долі Ольги Кобилянсь-

кої // Колос. — 2003. — 29 листоп. 
Мединська-Ковальчук М. Спогад про Осипа Маковея: [Спогад колишнього 

семінариста] // Молодь України. — 2002. — 19 груд. — (Біля чистих джерел). 
Побірченко Н. Педагогічна діяльність Осипа Маковея // Шлях освіти. — 

1997. — № 2. — С. 44. — (До 130-річчя від дня народження). 
Савків Л. «Буде, буде Україна ще щаслива» // Свобода. — 2003. — 23 серп., 

іл. — (Сторінки нашої історії). 
Сюндюков І. Будівничий культури: Осип Маковей на тлі своєї доби // День. — 

2003. — 4 лип. — С. 8.: фотогр. 
Хома В. Марійка Підгірянка в Осипа Маковея // Вільне життя. — 1998. — 25 

лип. 
Черемшинський О. ... Талановитий новеліст і поет // Русалка Дністрова. — 

1988. — № 1 (січ.). 
Якель Р. Пророка у Вітчизні все-таки визнають // Вільне життя. — 2000. — 29 

серп. 
*** 

Бедриківський В. Зоріла золота заграва: [Уривок з п’єси, присвяч. 
О. Маковею] // Колос. — 2001. — 8 верес. 

Ониськів М. Пошанували Маковея: про літ. вечір майже за його сценарієм: [У 
Заліщ. р-ній б-ці] // Вільне життя. — 2002. — 31 серп. — (З місця події). 
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24 СЕРПНЯ 

60 років від дня народження Ярослава Степановича Новака 

(24.08.1947) — живописця-монументаліста 

Народився 24 серпня 1947 року у с. Вербівці Теребовлянського району. 
У 1968–1972 рр. навчався у Львівському училищі прикладного мистецтва 

ім. І. Труша на відділенні художньої обробки дерева. З 1973 р. Я. Новак живе в 
Тернополі. Працює в галузі станкового й монументального малярства. 

Учасник обласних, зональних та міжнародних виставок. Роботи живописця 
знаходяться в музеях Тернополя, Львова, Івано-Франківська, а також у приватних 
колекціях Америки, Канади, Англії, Чехії, Словаччини. 

Лауреат обласної мистецької премії ім. М. Бойчука. 
Член Національної спілки художників України. 

Література 
Тернопільській обласній організації Національної спілки художників Украї-

ни — 20: Альбом-каталог / Упоряд. І. Дорош. — Тернопіль, 2003. — С. 62. 
Художники Тернопільщини // Тернопіль. — 1994. — № 2–3. — С. 70; фотогр. 

*** 
Дуда І., Удіна Т. Новак Ярослав Степанович (24.08.1947, с. Вербівці, нині Те-

ребовлян. р-ну) — живописець // ТЕС.— Тернопіль, 2005. — Т. 2. К–О. — С. 637; 
фотогр. 

28 СЕРПНЯ 

70 років від дня народження Тамари Олексіївни Удіної 

(28.08.1937) — мистецтвознавця, графіка, члена Національної спілки ху-
дожників України, Національної спілки журналістів України 

Народилася 28 серпня 1937 р. у м. Буках Маньківського району Черкаської об-
ласті. 

У 1960 році закінчила Чернівецький державний університет, історичний факу-
льтет. 

У 1968 році закінчила Ленінградську академію мистецтв — інститут живопи-
су, скульптури та архітектури ім. І. Ю. Рєпіна, факультет теорії та історії образот-
ворчого мистецтва. 

У 1968–1983 рр. — викладач естетики Тернопільського державного педагогіч-
ного інституту ім. Я. Галана. Нагороджена значком «Відмінник народної освіти». З 
1983 року займається творчою роботою. 

Персональну виставку акварелі Т. Удіної проведено в Тернополі в 1979 році. 
Основні графічні твори: «А в Тернополі весна», «Карельська тиша» (1975); «День 
починається», «Стоїть гора високая» (1977); «Збручанські мотиви» (1978–1979); 
«Переможна весна» (1983); «Лісова казка» (1985); серія «Дерева, як люди» (1985–
1987); серія натюрмортів «Квіти з Моринців», присвячені Т. Шевченку (1988); 
«Бабине літо», «Елегія» (1989, пастель). 
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Автор видань до виставок І. Беклемішевої, Я. Омеляна, І. Мердака, 
П. Барболюка, М. Пазізіна, А. Гриба, С. Львова, І. Холоменюка, В. Воронюка, 
М. Дмітруха, до Міжнародного симпозіуму зі скульптури «Імпреза–1996» (Росія), 
статей у журналах «Творчество», «Народна творчість та етнографія», «Образотво-
рче мистецтво», газетах «Вільне життя», «Ровесник», «Культура і життя», «Пензе-
нская правда», польських видань (Люблін, Жешув). Працює в галузі прикладної 
графіки, акварелі, пастелі. 

З 1964 р. — учасниця обласних, зональних, республіканських та міжнародних 
виставок у Тернополі, Чернівцях, Львові, Харкові, Києві, а також у Пензі (Росія), 
Слівені (Болгарія), Кракові, Любліні, Жешуві (Польща). 

Персональні виставки проходили в м. Тернополі (1978–79 рр.). 
Твори зберігаються в музеях України, Росії (Пенза), Польщі (Люблін, Жешув), 

приватних колекціях України,США, Канади, Австралії, Франції. 
Член Національної спілки журналістів з 1968 р. Член Національної спілки ху-

дожників України з 1972 р. 
Живе й творить у м. Тернополі. 

Література 
Дуда І. Тамара Удіна — мистецтвознавець і графік // Тернопіль: Художники 

Тернопільщини. — Тернопіль, 1994. — № 2–3. — С. 86; фотогр. 
Мистецтво Тернопільщини: Інформ.-метод. рек. — Тернопіль, 1990. — С. 8–9. 
Тернопільській обласній організації Національної спілки художників Украї-

ни — 20: Альбом-каталог / Упоряд. І. Дорош. — Тернопіль, 2003. — С. 90. 

29 СЕРПНЯ 

95 років від дня народження Богдана Івановича Блажкевича 

(29.08.1912–8.10.1986) — українського вченого-фізика 

Народився 29 серпня 1912 р. у селі Суботові Галицького району на Івано-
Франківщині в родині вчителів. 

Початкову школу закінчив у с. Денисові, навчався в Тернопільській гімназії, 
де сумлінно вивчав математику, фізику, іноземні мови. 

У 1939 р., після закінчення електротехнічного відділення механічного факуль-
тету Львівського політехнічного інституту, залишається на викладацькій роботі. 

У 1953 р. захищає кандидатську дисертацію й отримує вчене звання доцента 
кафедри теоретичної та загальної електротехніки. У 1965 р. йому було присвоєно 
звання професора. 

Ученому-фізику Б. Блажкевичу належать шість вагомих монографій, понад 
200 наукових праць та більше 50 авторських свідоцтв. Учений багато зробив у га-
лузі української наукової термінології, зокрема у фізиці та космонавтиці. 

Помер Б. Блажкевич 8 жовтня 1986 року у Львові, де й похований. 
Література 

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2002 рік: Бібліогр. 
список / Уклад. М. Друневич. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. — 
С. 68–70. 
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Савак Б., Хома В. Блажкевич Богдан Іванович (29.08.1912, с. Суботів, нині Га-
лиц. р-ну Івано-Фр. обл. — 8.10.1986, м. Львів) — вчений в галузі теоретичної еле-
ктротехніки // ТЕС. — Тернопіль, 2004. — Т. 1. А–Й. — С. 142; фотогр. 

1 ВЕРЕСНЯ 

50 років Тернопільському державному медичному університетові 
ім. І. Я. Горбачевського 

(1.09.1957) 

Серед вищих навчальних закладів, які є в Тернополі, чільне місце посідає Тер-
нопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського — пер-
ший у Тернополі вищий медичний навчальний заклад, навчання в якому розпоча-
лося 1 вересня 1957 року відповідно до постанови тодішнього уряду України від 12 
квітня того ж року. 

Тоді в інституті було відкрито 19 кафедр, працювало 66 викладачів, серед 
них — 1 доктор наук, 17 кандидатів наук. Було організовано три курси, на яких 
навчалися 624 студенти. Інститут почав працювати як педагогічний, науковий, 
лікувальний, культурно-освітний осередок області. Розгорнулася санітарно-
просвітницька робота професорсько-викладацького складу, яка поєднувалася з 
консультативною допомогою населенню. 

Перший випуск 203 лікарів із дипломами Тернопільського державного медич-
ного інституту відбувся в червні 1961 року. Згодом 10 осіб із цього випуску одер-
жало ступінь доктора, а 16 — кандидата медичних наук. Про тих, хто прославив 
свою Alma Mater у ці та наступні роки, не забувають нинішні викладачі та студен-
ти: їхні портрети утворили галерею-музей в адміністративному корпусі, матеріали 
про них зберігаються в музеї історії університету. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 1992 року інституту при-
своєно ім’я Івана Яковича Горбачевського — видатного українського вченого, 
уродженця Тернопільщини, доктора медичних наук, професора. 

30 січня 1997 року Постановою Кабінету Міністрів України інститут отримав 
статус медичної академії, а 17 листопада 2004 року — статус медичного універси-
тету. 

Нині це потужний науковий потенціал, колектив із сформованими педагогіч-
ними традиціями, високим рівнем фахової підготовки, модернізованими підходами 
до навчального процесу. Тут сформовано висококваліфікований професорсько-
викладацький склад, дві третини якого — випускники університету, у тому числі 
ректор — член-кореспондент АМН України, доктор медичних наук, професор 
Л. Я. Ковальчук. На даний час працюють 413 викладачів, з них — 77 докторів на-
ук, професорів, 273 кандидати наук. Серед викладачів університету — 2 члени-
кореспонденти АМН України, 2 заслужені винахідники України, 2 заслужені пра-
цівники вищої школи, 2 заслужені лікарі України. 

За роки існування університету випущено понад 14 тисяч лікарів. На факуль-
теті післядипломної освіти пройшла підвищення кваліфікації понад 21 тисяча спе-
ціалістів. 
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Нині здійснюється комплексна перебудова всіх напрямків діяльності універси-
тету. Навчальний процес перебудовується з врахуванням світових вимог кваліфі-
каційних характеристик спеціаліста відповідно до принципів Болонської деклара-
ції, вивчення клінічних дисциплін переводиться на засади доказової медицини. 

Навчання здійснюється на медичному, фармацевтичному, стоматологічному 
факультетах, факультеті післядипломної освіти та в медичному коледжі. Студенти 
отримують теоретичні знання, практичні навички та вміння на 49 кафедрах (21 
теоретичній і 28 клінічних). Кафедри розміщені в 9 навчальних корпусах та 16 лі-
кувально-профілактичних закладах міста Тернополя. У корпусах створено 15 на-
вчальних комп’ютерних залів із виходом в мережу Інтернет. Усі лекційні аудиторії 
обладнані сучасною демонстраційною апаратурою. 

Професорсько-викладацький колектив університету прагне, щоб випускники, 
підготовлені в академії, складали інтелектуальну еліту суспільства. 

Література 
Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського: 

Буклет. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. — 20 с.: фотоіл. 
6-й міжнародний конгрес студентів та молодих учених. 21–23 трав. 

2002 / Терноп. держ. медакадемія. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. — 429 с. 
*** 

Гулько Я. В гості до другої Батьківщини: [Про долі перших випускників Тер-
ноп. мед. ін-ту] // Тернопіль вечірній. — 2004. — 29 верес. – 5 жовт. — С. 11; фо-
тогр. 

Квасніцький М. В., Скляр А. А. Історія викладання нейрохірургії в Тернопіль-
ському державному медичному університеті // Медична освіта. — 2005. — № 4. — 
С. 49–51. 

Кузяк В. Тернопільські медики розвивають співпрацю з американськими: 
[ТДМУ] // Місто. — 2005. — 15 черв. — С. 12; фотогр. 

Лесів С. Намітили напрямки дальшої співпраці: [Перебування в ТДМА деле-
гації із шпитальної системи м. Грінвіль (США)] // Медична академія. — 2004. — 
10 листоп. — С. 3; фотогр. 

Лукаш Л. Укладено угоду про співпрацю між ТДМУ та Університетом Пів-
денної Кароліни // Медична академія. — 2006. — 28 берез. — С. 2; фотогр. 

Тернопільський медичний університет змінює обличчя: [31-го вересня 2006 р. 
ТДМУ буде працювати і навчатися по-новому] // Нова Тернопільська газета. — 
2006. — 3–9 трав. – С. 5; фотогр. 

Медична академія стала університетом // Свобода. — 2004. — 24 листоп. — 
С. 2. — (Офіційне). 

Університетський статус — одному з кращих медичних навчальних закладів 
України: [Надання ТДМА статусу університету] // Вільне життя. — 2004. — 20 
листоп. — С. 2. 

Чудова п’ятірка: [Серед кращих ВУЗів України — Терноп. держ. мед. акаде-
мія, Терноп. держ. пед. ун-т] // Дзеркало тижня. — 2004. — 29 трав. — С. 1, 15, 16. 

Шот М. Вивчають іноземці у нас медицину: [У Терноп. держ. медакадемії на-
вчаються студенти з 22-х країн] // Урядовий кур’єр. — 2004. — 28 трав. — С. 9; 
фотогр. 
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Шот М. І американцям наш досвід знадобився: [Про співпрацю ТДМА з аме-
рик. мед. закладами] // Урядовий кур’єр. — 2004. — 4 верес. — С. 13. 

*** 
Ковальчук Л.: «Європейські стандарти нам доступні» / Розм. з ректором Тер-

ноп. медакадемії вела Л. Левицька // Вільне життя. — 2004. — 11 верес. — (Освіта: 
нові обрії). 

Ковальчук Л. Я., Мисула І. Р., Пашко К. О. Запровадження положень Болонсь-
кого процесу у Тернопільському медуніверситеті // Медична освіта. — 2004. — 
№ 3–4. — С. 4–6. 

Ковальчук Л. Я. Тернопільській медакадемії надано статус університе-
ту // Медична академія. — 2004. — 18 листоп. 

Широка співпраця із закордонними медичними вузами — перший крок у єв-
ропростір / Розм. з ректором ТДМУ Л. Я. Ковальчуком. Вела Р. Цицюра // Нова 
Тернопільська газета. — 2006. — 29 берез. – 4 квіт. — С. 5; фотогр. 

*** 
Вітаємо! Указом Президента України від 5 жовт. 2004 № 1173 за значний осо-

бистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток України, вагомі 
досягнення у професійній діяльності, багаторічну сумлінну працю, почесне звання 
«Заслужений діяч науки і техніки України» присвоєно // Вільне життя. — 2004. — 
20 жовт. 

Сміяну С. І. — зав. каф. ТДМА ім. І. Я. Горбачевського. 
За вагомі здобутки у професійній діяльності, багаторічну плідну працю Ука-

зом Президента України присвоєно почесне звання «Заслужений винахідник Укра-
їни» // Вільне життя. — 2002. — 12 січ. 

Дем’яненку В. В. — доц. ТДМА ім. І. Я. Горбачевського. 
*** 

Величко А. Степан Черкашин: «Головне завдання — сформувати потужний 
викладацький колектив і міцну матеріально-технічну базу»: [Доктор мед. наук, 
професор Терноп. медакадемії] // Медична академія. — 2004. — 10 верес. — С. 5; 
фотогр. 

За роками — славний життєвий і науковий шлях: [Вчений, зав. каф. медичної 
хімії ТДМУ Я. І. Гонський] // Медична академія. — 2004. — 26 січ. – С. 3; пор-
тр. — (Ювілей). 

Клос С. Унікальні операції доктора Нагірного: [Доцент ТДМУ] // Місто. — 
2005. — 23 лют. — С. 12; фотогр. 

Лесів С. Життя, сповнене наукою та неспокоєм: [Про дир. навч.-наук. ін-ту 
медичної та фармацевтичної хімії ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського 
Я. І. Гонського] // Медична академія. — 2005. — 12 жовт. — С. 7; фотогр. 

Оленяк В. Радість відкривати і творити: [Доктор мед. наук, доцент ТДМУ 
Я. Я. Боднар] // Свобода. — 2005. — 5 листоп. — С. 5; фотогр. 

Собуцька В. Розмова на вістрі скальпеля: [Про доктора мед. наук, зав. каф. 
травматології та ортопедії Терноп. медуніверситету О. В. Роліка] // Свобода. — 
2005. — 26 берез. — С. 6. — (Медицина). 

Солнцева Л. Антрополог тисячоліття: [Про зав. каф. анатомії людини Терноп. 
медакадемії Я. І. Федонюка] // Місто. — 2005. — 13 квіт. — С. 8. 
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Шот М. Трансплантанти рятують життя: [Про професора ТДМА 
В. В. Бігуняка] // Урядовий кур’єр. — 2003. — 25 січ., фотогр. 

5 ВЕРЕСНЯ 

65 років від дня народження Петра Павловича Шпорчука 

(5.09.1942) — живописця-монументаліста, графіка 

Народився 5 вересня 1942 р. у с. Великих Мацевичах Староконстантинівсько-
го району Хмельницької області. У 1959 р. закінчив профтехшколу художніх реме-
сел в Яворові на Львівщині (спеціальність — художня різьба по дереву). 

У 1966–1971 рр. навчався у Львівському державному інституті прикладного та 
декоративного мистецтва (спеціальність — оформлення інтер’єру). 

З 1960 року проживає в Тернополі. Працює в галузі сучасного малярства та 
графіки. 

П. П. Шпорчук — член Національної спілки художників України з 1989 р. 
Учасник обласних, зональних, всеукраїнських та міжнародних виставок. 

Персональні виставки відбулися в Тернополі (1984, 1992 рр.), Хмельницькому 
(1994 р.), Кам’янці-Подільському (1994), Києві (1996). Роботи зберігаються в музе-
ях Львіщини, Тернопільщини, Чернігівщини, Києва, у приватних колекціях Кана-
ди, Швейцарії, Австралії, Болгарії. 

П. Шпорчук автор повісті «Ірреальні марева», тринадцяти оповідань, які ввій-
шли в збірку «Подільські жолоби», романів «Фатум» та «Феєрія холодних гам». 

Література 
Мистецтво Тернопільщини: Інформ.-метод. рек. — Тернопіль, 1990. — С. 19–

20. 
Тернопільській обласній організації Національної спілки художників Украї-

ни — 20: Альбом-каталог / Упоряд. І. Дорош. — Тернопіль, 2003. — С. 102. 
Художники Тернопільщини // Тернопіль. — 1994. — № 2–3. — С. 93; фотогр. 

9 ВЕРЕСНЯ 

110 років від дня народження Євгена Олексійовича Цисика 

(9.09.1897–24.09.1956) — диригента, педагога 

Народився 9 вересня 1897 року в Струсові. У 1924 р. екстерном склав іспит у 
Празькій консерваторії. Працював музичним керівником мандрівного театру Лит-
кевичевої. З 1930 р. — у театрі Й. Стадника, з 1935 р. — у театрі ім. І. Тобілевича 
(обидва у Львові). З 1940 р. Є. Цисик працює в Коломийському міському театрі. З 
1949 р. — керівник місцевого хору. 

Написав музику до драматичних вистав «Тарас Бульба» М. Старицького (за 
М. Гоголем), «Наймичка» І. Карпенка-Карого, «Богдан Хмельницький» 
О. Корнійчука. 

Помер 24 вересня 1956 р. у Коломиї. 
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Література 
Цисик Євген Олексійович (9.ІХ.1897, с. Струсів, тепер Терноп. обл.— 

24.ІХ.1956, м. Коломия Івано-Фр. обл.) — укр. диригент і педагог // Митці Украї-
ни: Енцикл. довід. / За ред. А. В. Кудрицького. — К., 1992. — С. 623. 

Цисик Євген Олексійович (9.ІХ.1897, с. Струсів, тепер Терноп. обл. — 
24.ІХ.1956, м. Коломия Івано-Фр. обл.) — укр. диригент і педагог // Мистецтво 
України: Біогр. довід. / За ред. А. В. Кудрицького. — К., 1997. — С. 624. 

12 ВЕРЕСНЯ 

70 років від дня народження Христини Куріци-Ціммерман 

(12.09.1937) — художниці 

Народилася 12 вересня 1937 року в с. Настасові Тернопільського району. У 
1943 р. виїхала до Австрії. У 1966 році закінчила Віденську академію мистецтв. 

Х. Куріца-Ціммерман — авторка живописних творів, ікон, гобеленів, займа-
ється настінним малярством. Власний стиль малярства іменує як «новий позити-
візм». Мала індивідувальні виставки в Мюнхені (1977), Відні (1988), а також у Ки-
єві та Львові (1990). 

Картини, подаровані «Христиною» (так авторка підписує свої твори), експо-
нуються в музеях Тернополя. 

У 1989–1990 рр. відвідала рідне село. Живе у Відні. 
Література 

Художники Тернопільщини // Тернопіль. — 1994. — № 2–3. — С. 26. 
Дуда І., Мельничук Б. Куріца-Ціммерман Христина (12.09.1937, с. Настасів, 

нині Терноп. р-ну) — художниця // ТЕС. — Тернопіль, 2005. — Т. 2. К–О. — С. 
292. 

15 ВЕРЕСНЯ 

130 років від дня народження Олени Львівни Кульчицької 

(15.09.1877–8.03.1967) — української художниці 

Народилася 15 вересня 1877 року в м. Бережанах. Навчалася в художній студії 
Р. Братковського та С. Качора-Батовського у Львові, у художньо-промисловій 
школі у Відні. 

Працювала в галузі живопису, естампної графіки, ілюстрації та ужиткового 
мистецтва. 

Уже в 1909 р. Олена Кульчицька вперше виставила свої роботи у Львові. Ус-
піх був надзвичайний. На жаль, жити з творчої праці після 1913 р. вона не могла, а 
тому протягом 30 років працювала викладачкою малювання в гімназіях Львова та 
Перемишля. Розуміла вагу національного виховання в школі, а тому створила для 
неї цілий цикл дереворитів, ілюструвала дитячі видання. 

З 1945 до 1954 року викладала графіку у Львівському поліграфічному інститу-
ті, професором якого стала в 1948 році. 
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Залишила по собі велика бережанка нетлінну різнобічну спадщину. Чим тіль-
ки не займалася ця, здавалося б, слабосильна, маленька жіночка, творячи своєрід-
ний літопис народного життя. Такими є живописні твори: жанрові композиції 
«Жнива», «Діти зі свічками», портрети «Бабуля», «На прощу», численні пейзажі, 
натюрморти. А скільки натхнення вклала вона у святі образи та картини на релі-
гійні теми. Все ж більшість дослідників вважає Кульчицьку найсильнішою в гра-
фіці. 

Офорти «Бора», «При лямпі», «Біля криниці», «Жиди», дереворити «Хмарка», 
«Зима», «Довбуш», цикл «Історія княжих часів», численні ліногравюри, серед яких 
знаменитий цикл «Українські письменники», значно наблизили наше малярство до 
Європи. 

Багато сил віддала художниця килимарству. Вона створила неповторні перли-
ни з емалі, бронзи, майоліки. 

Олена Кульчицька — незвичайне явище в українському мистецтві. У своїх 
творах художниця відображала не лише події, а й глибокий їх духовний зміст. 
Широчінь її творчої тематики говорить про те, що вона — вдумливий митець, який 
не міг жити без того, щоби весь час не виявляти на папері чи полотні своїх думок, 
духовних концепцій, світогляду, ідей. Вона відтворювала дух народу так, як сама 
його відчувала. Тим вона цінна та цікава. Померла О. Кульчицька 8 березня 1967 
року у Львові. 

Література 
Кульчицька О. Л. Джерело творчої наснаги // Живі традиції. — К., 1985. — 

С. 111–114. — (Укр. художники про себе і свою творчість). 
*** 

Історія українського мистецтва: У 6 т. Т. 5. Радянське мистецтво 1917–
1941 рр. — К., 1967. — 417 с. 

С. 66, 166, 391, 392, 394, 401–404, 408, 409, 412–415: Про О. Кульчицьку. 
Історія української культури / Під ред. І. Крип’якевича. ХІV зшиток. — К.: АТ 

«Обереги», 1993. 
С. 630–633: О. Кульчицька. 

Рубан В. В. Український портретний живопис другої половини ХІХ поч. – ХХ 
століття. — К.: Наук. думка, 1986. — 222 с. 

С. 141–143: Про О. Кульчицьку. 
Сенів І. О. Л. Кульчицька: Нарис про життя та творчість. — К.: Мистецтво, 

1955. — 30 с. 
*** 

Війтович Н. «Весь мій мистецький доробок заповідаю українському народо-
ві»: [Тв. розмаїття худож. форм. О. Кульчицької] // За вільну Україну. — 2003. — 
30 верес. 

Довженюк Г. Новознайдені малюнки О. Кульчицької: [У фонді ін-ту укр. фо-
льклору] // Народна творчість та етнографія. — 2003. — № 1–2. — С. 125; 3 с. ко-
льор. вклад. з малюнками. 

Кость Л. Моя сестра Ольга: У Нац. музеї у Львові відкрито виставку творів 
Олени Кульчицької: [Життєвий і тв. шлях сестер-художниць] // За вільну Украї-
ну. — 2004. — 5 серп. — С. 12; фотогр. — (Виставки). 
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Кость Л. Слово «Народ» вона завжди писала з великої літери // За вільну Укра-
їну. — 2002. — 17 верес., автопортр., фотогр. — (До 125-річчя від дня народження 
О. Кульчицької). 

Кость Л. «Страсті Христові» в малярстві Олени Кульчицької // За вільну Укра-
їну. — 2003. — 6 трав. 

Кульчицька Олена Львівна: Укр. живописець, графік // Провідники духовності 
в Україні. — К., 2003. — С. 684–685. 

Міщенко М. І ожили перлини народного життя: 125 років від дня народження 
Олени Львівни Кульчицької (15.09.1877–8.03.1967) — української художниці, на-
родної художниці України // Вільне життя. — 2002. — 14 верес. — (Гортаючи ка-
лендар). 

Носорєва Л. Сестри на портреті: [Тв. сестер Олени та Ольги Кульчиць-
ких] // Дзеркало тижня. — 2004. — 23 жовт. — С. 23; фотогр. 

Олена Кульчицька (1877–1967) — живописець, графік // Визначні постатті Те-
рнопілля: Біогр. зб. / Уклад.: О. Бенч, В. Троян. — К., 2003. — С. 107–108; фотогр. 

Полянський І. Штрихи до біографії Олени Кульчицької // Тернопілля’98–99: 
Регіон. річник. — Тернопіль, 2002. — С. 203–204. 

Садова Л. Спадщина народної художниці // Шлях перемоги. — 2004. — 7–14 
квіт. — С. 9. 

Семчишин О. Традиції і час: [Декор.-ужиткове мистец. сестер Кульчиць-
ких] // Народне мистецтво. — 1999. — № 3–4. — С. 58. 

Черемшинський О. Ілюстраторка праць Гнатюка // Вісті Придністров’я. — 
2003. — 24 жовт. — (Ювілеї). 

*** 
Художньо-меморіальний музей Олени Кульчицької у Львові: Путівник. — 

Львів: Каменяр, 1978. — 80 с. 
*** 

Дуда І. Кульчицька Олена Львівна (15.09.1877, м. Бережани — 8.03.1967, 
м. Львів) — художниця, педагог // ТЕС. — Тернопіль, 2005. — Т. 2. К–О. — 
С. 277; фотогр. 

Кульчицька Олена Львівна (15.09.1877–8.03.1967) // УРЕ. — 2-е вид.— К., 
1981. — Т. 6. — С. 13. 

Кульчицька Олена Львівна (15.ІХ.1877, м. Бережани, тепер Терноп. обл. — 
8.ІІІ.1967, Львів) — укр. живописець і графік // Мистецтво України: Біогр. до-
від. / За ред. А. В. Кудрицького. — К., 1997. — С. 345. 

Кульчицька Олена Львівна (15.09.1877–8.03.1967) // Митці України: Енцикл. 
довід. / За ред. А. В. Кудрицького. — К., 1992. — С. 342. 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2002 рік: Бібліогр. 

список / Уклад. М. Друневич. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. — 
С. 76–78. 

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 1997 рік: Бібліогр. 
список / Уклад. Н. Іванко. — Тернопіль: Лілея, 1996. — С. 78–81. 
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20 ВЕРЕСНЯ 

40 років із часу заснування Денисівського краєзнавчого музею 

(20.09.1967) 

У вересні 2007 року виповниться 40 років із часу відкриття Денисівського 
краєзнавчого музею. Спершу він був розташований у двох кімнатах місцевої шко-
ли. Ініціатором його створення (у школі) була письменниця-землячка Іванна Блаж-
кевич, а впровадили її в життя вчителі місцевої школи. 

У 1984 році Денисівський краєзнавчий музей було перенесено в будинок ви-
значного музичного та культурно-громадського діяча Галичини 
о. Й. Вітошинського (1838–1901). І хоч функціонував він на громадських засадах, 
проте його фондовий достаток постійно зростав. Постановою колегії Міністерства 
культури України від 14 липня 1989 року йому присвоєно звання «Народний му-
зей», а з 1 жовтня 1993 року став відділом Тернопільського краєзнавчого музею. 
Відповідно до бюджетного кодексу України управлінням культури облдержадміні-
страції з 1 січня 2002 року всі музеї, у т. ч. й Денисівський, переведені у відомства 
райвідділів культури. 

Сьогодні Денисівський краєзнавчий музей розміщений у дев'яти кімнатах. 
Приваблюють у ньому експозиції, виготовлені на високому професійному рівні: 
«Козацькому роду нема переводу», «Українське січове стрілецтво», «Українська 
народна республіка», «Українська повстанська армія», «Репресовані й реабілітова-
ні», «Літературно-мистецький Денисів», «Інтер'єр селянської хати кінця XIX ст.», 
«Перша світова війна», «Україна повстала», «Друга світова війна», «Діяльність 
ОУН-УПА», «Українська Галицька дивізія УНА», «Повоєнні лихоліття: заснуван-
ня колгоспу, евакуація людей із Лемківшини, Холмщини, Посяння, Поляшшя», 
«Освіта», «Культура», «Культурно-громадські та політичні організації», «Наша 
славна діаспора». 

Його нинішній основний та допоміжний фонди становлять понад 7 тисяч екс-
понатів. 

У музеї постійно влаштовуються виставки, присвячені визначним людям на-
шого села, регіону, важливим історичним подіям. Його працівниками читаються 
лекції, організовуються цікаві зустрічі-знайомства з письменниками, композито-
рами, художниками, артистами та іншими творчими й діловими людьми України, 
славної української діаспори. За матеріалами цього закладу культури студенти 
пишуть та захищають свої курсові й дипломні роботи, а науковці черпають енер-
гію та беруть цінні скарби для написання наукових праць. 

З книги відгуків відомо, що його багатствами та красою захоплені відвідувачі 
з Канади, США, Австрії, Німеччини, Австралії, Франції, Англії, Фінляндії, Польщі, 
Чехії, Росії, Латвії, Естонії та інших країн світу. 

У 2002 році Денисівський краєзнавчий музей визнано кращим сільським музе-
єм року. 

Б. Савак. 
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Література 
Габ’як Й. Денисівському краєзнавчому — 30 років //Тернопілля’98–99: Регіон. 

річник. — Тернопіль, 2002. — С. 90–92. 
Гаврильцьо І. Якщо ви не були в Денисівському музеї, то історію нашого краю 

знаєте ще не досконало // Тернопіль вечірній. — 1998. — 12 січ. 
Савак Б. Дарунки музеєві //Свобода. — 1997. — 21 січ. 
Те ж: Вільне слово. — 1997. — 16 трав. 
Савак Б. Непересихаючі джерела духовності: До 35-річчя музею // Свобода. — 

2002. — 21 верес. 
Савак Б. Нові надбання музею // Вільне слово. — 1999. — 12 черв. 
Савак Б. Поповнився музей родинним архівом // Свобода. — 1999. — 8 трав. 
Савак Б. Свято, приурочене музею // Вільне слово. — 2002. — 26 жовт. 
Тиран І. Музеєві у Денисові — 30 // Заповіт. — 1998. — 21 берез. 

21 ВЕРЕСНЯ 

60 років від дня народження Любові Романівни Гонтарук 

(21.09.1947) — поетеси, педагога 

Народилася в селі Малий Кунинець Збаразького району, закінчила Горинську 
середню школу Кременецького району, Тернопільський педагогічний інститут, 
хіміко-біологічний факультет. 

Працюючи вчителем хімії в Збаразькій школі-інтернаті, відкрила тайну літера-
турного слова. У літературному доробку Л. Гонтарук збірки поезій: «Джерело» 
(1992), «Білий день» (1993), «Сім хвилин» (1994), «Подив» (1995), «Над Гнізною» 
(1996), «Вибране» (1997), «Червоний кінь» (1999). 

Література 
Гонтарук Л. Моя Софія: Поезії. — Тернопіль: Джура, 2005. — 120 с. 
Гонтарук Л. Самотнє літо: Поезії. — Тернопіль: Джура, 2004. — 136 с. 

*** 
о. Сливка Р. Гонтарук Любов Романівна (21.09.1947, с. Малий Кунинець Зба-

раз. р-ну) — поетка, педагог // ТЕС. — Тернопіль, 2004. — Т. 1. А–Й. — С. 389–
390; фотогр. 

23 ВЕРЕСНЯ 

135 років від дня народження  
Соломії Амвросіївни Крушельницької 

(23.09.1872–16.11.1952) — української народної співачки, педагога, заслу-
женого діяча мистецтв України 

Серед найбільших співаків світу кінця XIX та першої половини XX століття 
Соломія Крушельницька була символом досконалості і неперевершеності. 

Народилася 23 вересня 1872 року в селі Білявинці Бучацького району, над ма-
льовничою річкою Стрипою, серед свіжості навколишніх гаїв і лісів. Відомо, що 
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вже із семи років батько вчив у Білій доньку гри на фортепіано Часто вона грала із 
сестрою Оленою в чотири руки. Десь у 1884–1885 рр. із нею працює Барвінська, а 
в 1886–1890 рр. Соломія навчається в Тернопільській музичній школі товариства 
«Приятелі музики». Обов'язковою, як і для всіх учнів, була участь Соломії в хорі 
музичної школи. 

Багато допомагав Крушельницькій у її освіті старший брат Антон, зокрема зі 
Львова в Білу доставляв книги, словники німецької, французької мов, ноти з тво-
рами композиторів. Тоді ж юна Соломія познайомилася з друзями брата Антона, 
студентами, а згодом музичними діячами — композитором Д. Січинським, дири-
гентом та критиком В. Садовським, які були частими гостями у Білій. 

З 1 вересня 1891 року С. Курушельницька розпочала навчання на вокальному 
факультеті Львівської консерваторії, куди прийшла із значною підготовкою: мала 
добрі знання з теорії музики та музичної літератури, практичні навики з вокалу та 
гри на фортепіано. Знала від батька іноземні мови: італійську, французьку, німець-
ку. 

З першого року навчання в консерваторії С. Крушельницька стала солісткою 
українського хору львівського «Бояна». 

У концертах «Бояна» Соломія часто була першою виконавицею романсів ком-
позиторів Лисенка, Лопатинського, Нижанківського, Січинського, Топольницького 
та обробок народних пісень. 

15 квітня 1893 року С. Крушельницька дебютувала в партії Леонори в опері 
«Фаворитка» Доніцетті за режисурою Камінського в театрі Скарбка. 

Восени 1893 року співачка виїхала до Італії. У Мілані вона вдосконалювала 
свій голос у знаменитого професора Ф. Креспі, а акторську майстерність — у про-
фесора Конті. 

Музику та опери Р. Вагнера вивчала у Відні. Співала на сценах кращих театрів 
Європи, Африки та Америки. 

Світова музична критика ставила її на рівень з М. Баттістіні, Е. Карузо, Тітта 
Руффо, Ф. Шаляпіним. 

Живучи за кордоном, не поривала зв'язків із Батьківщиною, з рідним народом. 
Листувалася з І. Франком, В. Стефаником, О. Кобилянською, Д. Січинським та 
іншими. 

У 1939 році С. Крушельницька повернулася до Львова. Викладала сольний 
спів у Львівській консерваторії. 

16 листопада 1952 року перестало битися серце великої співачки, громадяни-
на-патріота. 

У с. Білій, де пройшло дитинство співачки, відкрито меморіальний музей 
Крушельницької. Її ім’ям названо Тернопільське музичне училище. У Тернополі 
щорічно проходить традиційний конкурс серед вокально-хорових колективів на 
здобуття премії ім. С. Крушельницької. 

Література 
Про відзначення 135-річчя з дня народження видатної української співачки 

Соломії Крушельницької: Постанова Верховної Ради України від 22 черв. 
2004 // Голос України. — 2004. — 6 лип. — С. 18. 
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*** 
Велика серед великих: Італійці про Соломію Крушельницьку: Спогади, газет-

но-журнальні публікації / Упорядкув. У. Скальської. — Івано-Франківськ: Грань, 
2003. — 74 с. 

Соломія Крушельницька: Спогади. Матеріали. Листування: У 2 ч. / Вступ. ст. 
«На вершині світової слави», упоряд. і приміт. М. Головащенка. — К.: Муз. Украї-
на. 

Ч. 1. Спогади. — 1979. — 397 с., 13 л. іл. 
Ч. 2. Матеріали. Листування. — 1979. — 477 с. 
Соломія Крушельницька та світова музична культура: Статті та матеріа-

ли / Гол. ред. О. Смоляк. — Тернопіль: Астон, 2002. — 68 с. 
*** 

Баб’як О. Мистецьке чудо: [Останній концерт С. Крушельницької в Тернополі 
1934 р.] // Тернопіль: погляд крізь століття. — Тернопіль, 1992. — С. 180–181. 

Герета І. Соломія Крушельницька та діячі української культу-
ри // Тернопілля’96: Регіон. річник. — Тернопіль, 1997. — С. 530–535. 

Головащенко М. На вершині світової слави Соломія Крушельниць-
ка // Українки в історії. — К., 2004. — С. 248–250. 

Крушельницька Соломія Амвросіївна: Укр. співачка, педагог // Провідники 
духовності в Україні. — К., 2003. — С. 682–683. 

Соломія Крушельницька. 1872–1952: Оперна і камерна співачка, педа-
гог / Текст укр. та англ. мовами // Золота книга української еліти. — К., 2001. — 
Т. 2. — С. 102–103; фотогр. 

Чарівний голос України // Силин О. Народ мій є! Народ мій завжди буде! — 
К., 2003. — С. 106–108. 

*** 
Зубеляк М. Виступи Соломії Крушельницької з музично-співацьким товарист-

вом «Боян» // Соломія. — 2006. — № 1 (берез.). — С. 1; фотогр. 
Кудрявцев Л. Соломія — найчарівніша Батерфляй // Молодь України. — 

2003. — 30 верес., фотогр. — (Українці, яких цінує світ). 
Левицька О. Неперевершена мадам Батерфляй: [Життєвий та творчий шлях в 

мистецтві С. Крушельницької] // Порадниця. — 2005. — 10 листоп. — (Гордість 
України). 

Лучканін В. Чистий образ над Віареджо: [Про період життя і тв. 
С. Крушельницької під час проживання в італ. м. Віареджо (1904–
1939 рр.)] // Соломія. — 2006. — № 2 (трав.). — С. 1; фотогр. 

Мошинська О. «Найчарівніша Саломея» українського народу // Українське 
слово. — 2003. — 18–24 верес., портр. 

Найчарівніша Баттерфляй: До 130-річчя з дня народж. 
С. Крушельницької // Українська музична газета. — 2003. — № 4 (жовт.-груд.). — 
С. 4. 

*** 
Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові: Іл. путів-

ник. — Львів: Каменяр, 2002. — 63 с.: іл., фотогр. 
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Зюбровська Н. Усе про Соломію: Меморіальному музеєві 
С.А. Крушельницької — 40 років // Свобода. — 2003. — 20 верес. 

Мельник Л. Імені славетної співачки: [Про десятий фестиваль опер. мистец. 
ім. С. Крушельницької та його учасників] // Музика. — 2006. — № 1. — С. 14; ем-
блема фест. 

*** 
Медведик П., Щербак Л. Крушельницька Соломія Амвросіївна (23.09.1872, 

с. Білявинці, нині Бучац. р-ну — 16.11.1952, м. Львів) — співачка (лірико-
драматичне сопрано), педагог // ТЕС. — Тернопіль, 2005. — Т. 2. К–О. — С. 253–
254; фотогр.: С. 255. 

28 ВЕРЕСНЯ 

60 років від дня народження Степана Івановича Бубернака 

(28.09.1947) — педагога, громадського діяча 

Народився 28 вересня 1947 року в с. Ягільниці (Салівці) Чортківського району 
Тернопільської області. Закінчив із відзнакою Миколаївське культосвітнє училище 
(1973) та історичний факультет Одеського державного університету 
ім. І. Мечникова (1979). Працював завідувачем клубу, інструктором зі спорту, ста-
ршим піонервожатим. Сьогодні — учитель історії Ягільницької СШ та завідувач 
Народного музею історії цього села, який створений за його ініціативою та участю 
(1979). 

Автор книг: «Легенди про Ягільницю», «Доля моя з Україною злита» (1997), 
«Кабінет історії в школі» (1998), «Моя стежина», «Нетрадиційні типи уроків істо-
рії», «На калині мене мати колихала» (1999), «Читальня «Просвіти» в Ягільниці», 
«Степан Батюк: учитель, митець, людина» (2001) та багатьох статей і нарисів, які 
друкувалися в районній, обласній та республіканській пресі. 

Учасник нарад, семінарів із проблем навчально-виховної роботи, краєзнавства, 
музеєзнавства в Черкасах (1987), Одесі (1986), Москві (1975, 1987), Празі (Чехос-
ловаччина, 1987), Києві, Болгарії (1990). 

С. Бубернак — член Всеукраїнської спілки краєзнавців (2002), лауреат премії 
Ленінського комсомолу (1987), почесний член Всеукраїнського товариства «Про-
віта» (1999), відмінник освіти України (1998, 2000). 

Б. Савак. 
Література 

Відкритий урок: Методика. Практика. Досвід: Метод. посіб. на доп. вчителям 
історії. — Тернопіль: Тернограф, 2004. — 90 с. 

Кабінет історії в школі: Метод. посіб. на доп. вчителеві історії. — Чортків, 
1998. — 38 с. 

На калині мене мати колихала: З власного досвіду роботи: Сценарії ранків, зу-
стрічей, вечорів. — Чортків, 1999. — 91 с. 

Нетрадиційні типи уроків історії: Метод. посіб. на доп. вчителеві історії. — 
Чортків, 1999. — 60 с. 

Ягільниці — 555: Путівник-довід. — Чортків, 2003. — 42 с. 



 99 

*** 
Бубернак Степан Іванович — педагог, громадський діяч // Савак Б. Краєзнавці 

Тернопільщини: Біограф. довід. — Денисів, 2003. — С. 13–14; фотогр. 
Дем’янова І., Савак С. Бубернак Степан Іванович (28.09.1947, с. Салівка, нині 

с. Ягільниця Чортків. р-ну) — історик, краєзнавець, педагог, громадський ді-
яч // ТЕС. — Тернопіль, 2004. — Т. 1. А–Й. — С. 189. 

29 ВЕРЕСНЯ 

135 років від дня народження Осипа Івановича Роздольського 

(29.09.1872–27.02.1945) — українського фольклориста,  
педагога і перекладача 

Народився 29 вересня 1872 року в селі Доброводи Збаразького району. Учень 
Бродівської гімназії, пізніше — студент філології Львівського університету. Віль-
ний час на канікулах присвячував збору народного епосу. І вже 1894 року передав 
І. Франкові збірку народних казок (сто записів). У першому томі «Етнографічного 
збірника» (1895) опубліковано 25 казок О. Роздольського за редакцією І. Франка. У 
1926 році його було обрано членом Етнографічної комісії Академії наук України, а 
з 1930 року він — дійсний член Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка у Львові. 

Вагоме місце у фольклористичному доробку О. Роздольського займають запи-
си українських пісень, казок, легенд та переказів. Він один із перших у світовому 
народознавстві почав записувати мелодії пісень на фонограф, що мало велике зна-
чення для збереження багатоголосся українського народу. 

Співпрацював з І. Франком, В. Гнатюком, Ф. Колессою, С. Людкевичем, з 
якими зблизився ще в студентські роки. 

У 1901 році О. Роздольський перебував на Тернопільщині в Лисівцях, Добрів-
лянах, Печорній, Торському з метою збору матеріалу для збірника «Галицько-
руські народні мелодії». Розшифровку мелодій та редагування нотного матеріалу 
зробив Станіслав Людкевич. 

«Галицько-руські народні мелодії» стали помітним явищем у галузі українсь-
кої фольклористики початку XX століття. Позитивну рецензію на неї дав 
І. Франко, вказуючи на багатства мелодій та широку географію записів. 

Антологія О. Роздольського та С. Людкевича охоплювала 59 сіл Лемківщини, 
Волині, Західного Поділля й налічувала понад півтори тисячі зразків пісенного 
фольклору різних за жанром і тематикою. 

Про невтомну діяльність у галузі музичного фольклору О. Роздольського мо-
жна судити з того, що за міжвоєнне двадцятиліття він записав понад три тисячі 
нових пісень із мелодіями, доклавши всіх зусиль до їх упорядкування та публіка-
ції. 

Увесь вільний час О. Роздольський віддавав науковій систематизації та впоря-
дкуванню матеріалу. Учений залишив величезну кількість музично-пісенних запи-
сів. 

Архів вченого, що налічує 6450 текстів і 2987 мелодій народних пісень, із чер-
вня 1960 року перебуває в науковому архіві Інституту мистецтвознавства, фольк-
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лору і етнографії ім. М. Рильського АН України. Опублікування спадщини вченого 
було б великою послугою для фольклористів, музикознавців, композиторів. Осип 
Роздольський займався й перекладацькою роботою. Зокрема, він перекладав украї-
нською мовою «Євтифона» Платона, «Медею» Евріпіда та «Прометея» Есхіла, 
підготував грецько-український словник. 

Учений дбав про популяризацію української літератури серед народів світу, 
переклавши новели В. Стефаника, оповідання С. Васильченка, твори Лесі Україн-
ки німецькою мовою. 

Помер О. Роздольський 27 лютого 1945 року у Львові. 
Література 
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цикл. довід. — К., 1992. — С. 497. 

30 ВЕРЕСНЯ 

80 років від дня народження Аки Перейми-Клим 

(30.09.1927) — художниці 

Народилася 30 вересня 1927 року в Копичинцях. Дитячі роки провела в Поль-
щі, але влітку перебувала в родинному місті. Під час Другої світової війни жила в 
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Німеччині. У 1950 р. емігрувала в США (м. Трой). У 1957–64 рр. студіювала на 
відділі скульптури в Інститутах Мистецтв Дейтона (шт. Огайо) і Чикаго 
(шт. Іллінойс). Техніку електрозварювання металу вивчала в Мистецькій Школі 
Гобарт (м. Трой). Працює в ділянці скульптури і кераміки, писанкарства, малярст-
ва. З 1965 р. щорічно проводить індивідуальні виставки, учасниця багатьох групо-
вих виставок. У 1991–93 рр. її твори вперше були показані на пересувній виставці 
в Україні — Львові, Києві, Івано-Франківську, Коломиї, Каневі, Чернівцях, Вінни-
ці, Сумах, Одесі. Виставка творів А. Перейми і Т. Осадци експонувалася в Терно-
полі (квітень 1992 р.). 

І. Дуда. 
Література 

Дуда І. Ака (Арменія) Перейма-Клим // Тернопіль: Художники Тернопільщи-
ни. — 1994. — № 2–3. — С. 25. 

7 ЖОВТНЯ 

85 років від дня народження Йосипа Григоровича Гошуляка 

(7.10.1922) — українського співака в Канаді 

Народився 7 жовтня 1922 року в с. Палашівці Чортківського району. Ріс, як усі 
діти, у довоєнному селі. Йосип пісню любив і шанував, а що мав до неї ще й не-
абиякий хист, то тато віддав його до церковного хору. Потім були хори Чортківсь-
кої гімназії, духовної семінарії. 

Хлопець мріяв про навчання в консерваторії. Але почалася Друга світова вій-
на. Зруйнувала плани, надії, принесла перше велике горе — фашисти вивезли ба-
тьків на каторжні роботи до Німеччини. Батьків у Німеччині Йосип знайшов. А за 
тяжкі поневіряння доля винагородила його знайомством із відомим українським 
співаком Доментієм Йохою-Березинцем, який став першим вчителем співака. У 
1949 році Гошуляк їде в Голландію й вступає в Амстердамі до Королівської консе-
рваторії, де навчається в класі відомої співачки та нашої землячки Анни Єль-Тур. 
А через рік за порадою батьків переїздить до Канади, щоб продовжувати навчання 
в консерваторії в Торонто. 

У 1954 році Й. Гошуляк дебютував на сцені Торонтської опери. Екзаменом на 
мистецьку зрілість стала партія Людовика в «Отелло» Верді. Відтоді він почав 
постійно співати в цьому театрі. 

Йому доручали цікаві й складні партії: Сенеки в «Коронації Поппеї» Монтеве-
рді, фараона Рамфіса в «Аіді», Банко в «Макбеті» Верді, Греміна в «Євгенії Онєгі-
ні» Чайковського та інші. 

Минуло десять літ. 
Йосип Гошуляк не нажив нічого, крім слави. Робота в театрі й епізодичні кон-

церти не давали сталого заробітку; театральний сезон тривав кілька осінніх тижнів. 
Треба було шукати професію, що гарантувала б постійний заробіток. Так Гошуляк 
опинився на бібліотечних студіях Оттавського університету, де здобув ступінь 
бакалавра. 
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З кінця шістдесятих аж до виходу на пенсію працював у метрополітальній біб-
ліотеці в Торонто. 

Він ніколи не переставав бути співаком. Сам із капелою бандуристів 
ім. Шевченка об’ їздив усю Канаду й США, що власне й висунуло його на одне з 
перших місць серед українських співаків американського континенту. 

То був ніби виклик цілому світові. Мета його життя — поставити поряд із ві-
домими та визначними іменами й імена українських композиторів, через пісню 
показати, який багатий, талановитий, прекрасний край Україна. 

У виконанні Гошуляка звучать твори М. Лисенка, Я. Степового, К. Стеценка, 
С. Гулака-Артемовського, В. Барвінського, М. Гайворонського, Г. Майбороди та 
інших. 

Він пропагував, утверджував, розвивав культуру своєї нації. Здобув гучне ім’я, 
записав кілька платівок на канадських звукозаписних фірмах, де виконував оперну 
класику, романси та народні пісні. Ці платівки та касети високо оцінені не лише 
українською, а й англомовною критикою. 
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14 ЖОВТНЯ 

65 років із часу утворення Української повстанської армії (УПА) 

(14.10.1942) 

14 жовтня — велике свято Покрови Пресвятої Богородиці. Постановою Украї-
нської головної визвольної ради 14 жовтня 1942 року було визнано днем утворення 
Української повстанської армії (УПА). 
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Ще в квітні 1942 року відбулася друга конференція ОУН(Б), на якій було при-
йнято рішення про створення власних збройних сил для боротьби з німецькими 
окупантами. Провід ОУН, очолюваний у цей час Миколою Лебедем, вирішив 
створити на Поліссі й Волині мережу самооборони кущових відділів (СКВ), від роя 
до чоти на село для оборони від грабіжницьких нападів німецьких окупантів, поль-
ських поліцаїв і радянських партизанів, що проникали з Білорусі. 

Із серпня 1942 р. відділи самооборони почали діяти по всій Волині: ліквідову-
вали німецьку жандармерію, поліцію, руйнували засоби комунікації, зв'язку, ни-
щили склади, фільварки та підприємства, які працювали на німців. У вересні 1942 
року провід ОУН(Б) прийняв рішення про організацію більших мобільних зброй-
них відділів для допомоги місцевим сільським боївкам (СКБ). 

Першу таку сотню організував референт крайового проводу ОУН Сергій Ка-
чинський («Остап») у жовтні 1942 року в Кивинському повіті на Берестейщині. 
Другу — у листопаді того ж року поблизу Луцька — поручник Іван Перегійняк 
(«Кавбешко»). Третю сотню, у районі Колки-Степань, — хорунжий «Ярема» (гру-
день 1942 р.), четверту та п'яту в пустомитівських лісах — «Ворон», на Крем'янеч-
чині — «Крук». Ці сотні і відділи перейшли під командування поручника Василя 
Івахіва («Роса», «Сонар», «Сом»). У грудні 1942 року всі сотні ОУН(Б) одержали 
назву «Українська повстанська армія» (УПА). 

Місцем постійної дислокації одного з перших підрозділів було урочище Вов-
чак у Турійському районі (колишній Володимиро-Волинський повіт). Це базування 
називалося «Січ». Штаб «Січі» був розташований у с. Вовчку. Поруч — вишкільні, 
санітарні й господарські осередки північної військової округи «Турів». Весною 
1943 року тут дислокувалося п'ять сотень повстанців. «Січ» підлягала головному 
командиру УПА-Північ — «Климу Савурі» (Дмитрові Клячківському). 

З кожним днем і місяцем росла міць УПА, її військова майстерність. На тери-
торії Волині в 1942–1944 роках діяли повстанські підстаршинські й старшинські 
школи, школи саперів, медсестер, фельдшерів, розвідки. 

Упродовж 1942–1944 років УПА на Волині провела понад п’ять десятків знач-
них боїв із фашистськими окупантами та більше сотні засідок, наскоків. 

Весною 1943 р. УПА вже являла собою велику силу на Волині й Поліссі. У 
серпні 1943 року рух УПА поширився на Кам’янець-Подільську, Вінницьку, Жи-
томирську та Київську області, а в липні почали діяти загони УПА в Галичині. 
Таким чином, уже в цей час 12 областей України стали на шлях збройної боротьби 
проти окупантів за самостійну державу. 

З приходом на західноукраїнські землі Червоної армії УПА повела боротьбу 
проти більшовицького режиму. Боротьба тривала з 1944 року до другої половини 
1956-го. На Волині останні сутички повстанців із військами НКВД були в жовтні 
1956 року в Старовижівському та Ківерцівському районах. До свободи була довга 
й терниста дорога... 
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вді був тернополянином: [Політ. провідник УПА І. Мітрінга] // Тернопільська газе-
та. — 2004. — 11–17 лют. — С. 8; портр. 

Онишко Л. Галина Дидик — учасниця визвольних змагань // Визвольний 
шлях. — 2005. — № 8. — С. 66–74. 



 105 

Пархомчук Я. Над нами небо висить хоругвою: [Вшанування пам’яті вояків 
УПА, які загинули під селом Конюхи Козів. р-ну; про колишнього політв’язня, 
жителя Конюх В. Курія] // Свобода. — 2004. — 26 листоп. — С. 3. — (Пам’ять). 

Полюга Л. Марта Пашківська — «Мартуня» — славна дочка українського на-
роду: [Зв’язкова Р. Шухевича] // Галицький вісник. — 2005. — 17 черв. 

Присяжний Б. «Радше смерть, ніж зрада»: [Про трагічне життя родини Малан-
чуків — учасників нац.-визвольних змагань] // Ратуша. — 2005. — 7 лип. 

Семеняк В. Червоним плакала калина: [Про медсестру УПА, зв’язкову Лідію 
Ясень] // Українська газета. — 2003. — 10 квіт. — С. 9; фотогр. 

Скоробагатий Б. Каторжанки: [Долі жінок, причетних до УПА] // Свобода. — 
2004. — 6 берез. — С. 4. 

*** 
Антонюк-Слідзінська Л. Чи є на білім світі ще така земля, щоб тільки мук вві-

брала, стільки крові!?...: [Відкриття пам’ятника на місці перебування першого по-
встанського загону на Україні під командуванням Хрона] // Діалог. — 2003. — 2 
серп., фотогр. — (Дзвони пам’яті). 

Гапронюк А. Тернопілля вшанувало УПА // Дзвін. — 2002. — № 9–10. — С. 2; 
фотогр. 

Сливка П. УПА здобула моральну перемогу // Тернопіль вечірній. — 2002. — 
16 жовт., фотогр. 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2002 рік: Бібліогр. 

список / Уклад. М. В. Друневич. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. — 
С. 88–92. 

18 ЖОВТНЯ 

95 років від дня народження Євгена Львовича Курила 

(18.10.1912–16.10.1984) — українського драматичного актора театру і кіно 

Народився 18 жовтня 1912 р. у м. Чорткові Тернопільської області. Працював 
у театрах: ім. І. Тобілевича в Станіславові (1928–1935), у «Заграві» (1935–1938), 
державних театрах ім. І. Франка в Станіславові та ім. Лесі Українки у Львові 
(1939–1941), у Львівському театрі опери та драми (1941–1944); на еміграції — в 
«Ансамблі українських акторів» В. Блавацького; знімався у фільмах Київської кі-
ностудії (1940–1941). 

Грав ролі коханців та героїв в історичних виставах: Софрона («Маруся Богу-
славка» Старицького), Вінніція («Камо грядеши» Лужницького за Сенкевичем), 
князя Ігоря («Слово о полку Ігоревім» Лужницького), Михайла («Украдене щастя» 
Франка), Мокія («Мина Мазайло» Куліша), Мазепи («Батурин» Лісевича за 
Б. Лепким), Петра («Ріка» Гальбе), Якима («Степовий гість» Грінченка), Арно 
(«Вулиця паркова» Івера). 

Помер 16 жовтня 1984 року в Бігментоні (США). 
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Література 
Наш театр. Книга діячів українського театрального мистецтва. 1915–1991 / За 

ред Г. Лужницького та Л. Полтави. — Нью-Йорк, Париж, Сідней, Торонто: Вид-во 
НТШ, 1992. — Т. 2. — 796 с. 

С. 720: Про Є. Курила, фотогр. 
Ревуцький В. В орбіті світового театру. — К.; Харків; Нью-Йорк: Вид-во 

М. П. Коць, 1995.—244 с. 
С.: 30, 87, 156, 158, 176, 181, 188, 194–199: Про Є. Курила. 

*** 
Медведик П., Щербак Л. Курило Євген-Ярослав Львович (18.10.1912, 

м. Чортків — 16.10.1984, м. Бінгемтон, США) — актор театру та кіно // ТЕС. — 
Тернопіль, 2005. — Т. 2. К–О. — С. 290–291; фотогр. 

24 ЖОВТНЯ 

125 років від дня народження Софії Львівни Дністрянської 

(24.10.1882–9.02.1956) — української піаністки, педагога і  
музичного критика 

Народилася 24 жовтня 1882 року в Тернополі в родині професора гімназії. З 
дитинства захоплювалася музикою й уже 6-річною дівчинкою почала вчитися гри 
на фортепіано в приватній музичній школі. У 1895 році поступила в Тернопільську 
гімназію і паралельно продовжувала вчитися в приватній музичній школі. 

У 1903 році, будучи вже заміжньою, поступила у Львівську консерваторію 
(клас фортепіано в К. Мікулі та Р. Шварца). Переїхавши разом із чоловіком у Ві-
день, продовжувала навчання у Віденській музичній академії (клас Е. Зауера). У 
1912–1913 рр. удосконалювала майстерність «концертного курсу» у професора 
Ф. Бузоні. 

З 1913 р. починається педагогічна діяльність С. Дністрянської: спочатку вона 
була вчителькою гри на фортепіано у Віденській консерваторії, згодом відкрила 
власну музичну школу. 

Одночасно піаністка активно включилася в українське життя Відня. Брала 
участь у святкуваннях роковин від дня народження чи смерті Т. Шевченка, 
М. Лисенка, М. Шашкевича. Влаштовувала й самостійні концерти фортепіанної 
музики. 

С. Дністрянській належать цінні розвідки з історії української та світової му-
зики, опубліковані в періодичній пресі. Найбільше статей вона присвятила творчо-
сті зачинателя української новітньої музики М. Лисенка. Писала вона про 
О. Носалевича, М. Менцинського, О. Мишугу, Ф. Колессу. 

Зі світової класики на увагу заслуговують її розвідки про Бетховена, Пуччіні 
та Ліста. 

Хоч концертній, публіцистичній та громадській праці С. Дністрянська приді-
ляла чимало енергії, основною ділянкою вона вважала педагогічну діяльність. Ви-
ховала цілу плеяду піаністів, які пізніше працювали в музичних ансамблях, оркес-
трах, школах. Багато переклала фахової літератури. 
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Померла 9 лютого 1956 року в місті Вейпрти (Західна Чехія). 
Література 

Бойчук О., Мельничук Б. З роду Рудницька, за чоловіком — Дністрянсь-
ка // Тернопілля’96: Регіон. річник. — Тернопіль, 1997. — С. 120–123. 

Медведик П. Дністрянська Софія (24.10.1882–9.02.1956) — піаністка, педагог, 
музичний критик // Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка: Праці Музико-
знавчої комісії. — Львів, 1993. — Т. ССХХVІ. — С. 400–401. 

Медведик П. Софія Дністрянська (1882–1956) — піаністка, педагог, музичний 
критик // Визначні постаті Тернопілля: Біогр. зб. / Уклад.: О. Бенч, В. Троян. — К., 
2003. — С. 74–76; фотогр. 

*** 
Баглей Й. Повернення Софії Дністрянської...: [Про сім’ю 

С. Дністрянської] // Шлях перемоги. — 2001. — 26 квіт. — 3 трав. 
*** 

Медведик П. Дністрянська Софія Львівна (з дому — Рудницька; 24.10.1882, 
м. Тернопіль — 9.02.1956, м. Вейпрти, Чехія; перепохов. 2001 у м. Ужгород) — 
піаністка, педагог, музичний критик // ТЕС. — Тернопіль, 2004. — Т. 1. А–Й. — 
С. 508. 

28 ЖОВТНЯ 

145 років від дня народження  
Степана Пилиповича Яновича (Курбаса) 

(28.10.1862–10.09.1908) — актора 

Народився 28 жовтня 1862 р. у селі Куропатники Бережанського району Тер-
нопільської області в родині священика. Закінчив 7 класів Бережанської гімназії. 
Батько Леся Курбаса. 

У 1884–1898, 1900 роках був актором, а також режисером Львівського театру 
товариства «Українська бесіда», у 1898–1899 — Літнього театру в Кам’янці-
Подільському. 

Виконував ролі: Гурмана («Украдене щастя» Франка), Івана Непокритого 
(«Дай серцю волю» Кропивницького), Дмитра («Не судилось» Старицького), му-
зичні — Петра («Наталка Полтавка» Лисенка), Андрія («Запорожець за Дунаєм» 
Гулака-Артемовського) та інші. 

Серед вистав: «Учитель» Франка, «Розбійники» Шіллера. На Шевченківських 
концертах читав поезії, співав твори М. Лисенка. Захворівши, проживав у батька в 
с. Старому Скалаті Підволочиського району Тернопільської області, де й помер 10 
вересня 1908 р. 

Література 
Степан і Ванда Яновичі (батьки Леся Курбаса) // Михальчишин Я. З музикою 

крізь життя. — Львів, 1992. — С. 54–57. 
Український драматичний театр: Нариси історії: В 2-х т. Т. 1. Дожовтневий 

період / Під ред. М. Рильського. — К.: Наук. думка, 1967. — 519 с., іл. 
С. 302, 304–310, 326, 416, 433: Про С. Яновича (Курбаса) 



 108 

Франко І. Про театр і драматургію: Вибрані статті, рецензії та висловлюван-
ня / Упоряд. к. ф. н. М. Ф. Нечиталюк. — К.: Вид-во АН УРСР, 1957. — 240 с. 

С. 16, 66, 192, 194, 195, 199, 201, 202, 214–216, 218, 220: Про С. Яновича 
Чарнецький С. Вибране. — Львів: Кн.-журн. вид-во, 1959. — 200 с., іл. 

С. 177: Про С. Яновича 
*** 

Дереш А. Степан Янович — батько Леся Курбаса // Збручанська зоря. — 
1988. — 17 верес. 

Медведик П. «Він дійсно знаменитий» // Вільне життя. — 1962. — 19 груд. 
Медведик П. Степан Курбас — режисер і артист // Україна. — 1963. — № 3. — 

С. 25; іл. 
Подуфалий В. Актор Степан Янович (Курбас) // Бережанське віче. — 1995. — 

4 листоп. 
Степан Янович (Курбас) // Нове життя. — 1967. — 25 берез. 

*** 
Янович (Курбас) Степан Пилипович // УРЕ. — 2-е вид. — К., 1985. — Т. 12. — 

С. 510; портр. 
Янович (Курбас) Степан // Мистецтво України: Біогр. довід. — К., 1997. — 

С. 676–677. 
Янович Степан Пилипович // Митці України: Енцикл. довід. — К., 1992. — 

С. 676. 
Пилипчук Р. Янович (наст. фам. — Курбас) Степан Филиппо-

вич // Театральная энциклопедия. — М., 1965. — Т. 5. — С. 1099. 

28 ЖОВТНЯ 

60 років від дня народження Дмитра Федоровича Вонсика 

(28.10.1947) — художника з текстилю 

Народився 28 жовтня 1947 року в с. Крутневі Кременецького району на Тер-
нопіллі. 

Закінчив початкову школу в рідному селі, восьмирічку — у сусідньому Лопу-
шному, середню — у Почаєві. 

У 1965-70 рр. навчався у Львівському інституті прикладного та декоративного 
мистецтва (спеціальність — художнє ткацтво) у К. 3віринського. 

3 1970 р. — у Тернополі. Працює в галузі художнього текстилю (гобелен), мо-
нументально-декоративного мистецтва (розпис, мозаїка, рельєф). Учасник виста-
вок у Тернополі, Львові, Києві, Москві. 

Література 
Вонсик Дмитро Федорович // Мистецтво Тернопільщини: Інформ.-метод. 

рек. — Тернопіль, 1990. — С. 13. 
Дуда І. Дмитро Вонсик // Тернопіль: Художники Тернопільщини. — 1992. — 

№ 2–3. — С. 35; іл. 
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*** 
Дуда І. Вонсик Дмитро Федорович (28.10.1947, с. Крутнів Кременец. р-ну) — 

художник // ТЕС. — Тернопіль, 2004. — Т. 1. А–Й. — С. 304; фотогр. 

30 ЖОВТНЯ 

125 років від дня народження Михайла Львовича Бойчука 

(30.10.1882–13.07.1937) — українського живописця-монументаліста 

Народився 30 жовтня 1882 р. у с. Романівці на Тернопільщині. Закінчив Ака-
демію мистецтв у Кракові, пізніше навчався у Мюнхені. У 1908–1910 рр. жив у 
Парижі, відвідував академію «Рансон», майстерні П. Серізьє. Був членом «Україн-
ської громади» в Парижі. У 1909 р. заснував власну майстерню. Брав участь у па-
ризьких виставках. Відвідав Італію. У 1910-1914 рр. у Львові реставрував ікони в 
Національному музеї, виконував поліхромії в місті та околицях. У 1912–1914 рр. 
відвідав Петербург, Новгород, Москву, Козелець на Чернігівщині, керував у Ле-
мешах реставрацією іконостасу місцевої церкви XVII ст. У 1914–1917 рр., як під-
даний Австро-Угорської монархії, інтернований до м. Уральська, потім Арзамаса. 

З 1917 р. — професор Академії мистецтв, згодом — художнього інституту в 
Києві. Керував монументальною майстернею, викладав в інституті, творчо працю-
вав. Разом зі своїми учнями брав участь у декоративному оформленні громадських 
будівель Києва до революційних свят і урочистостей. У 1923 р. здійснив художнє 
оформлення кооперативного інституту в Києві. Взяв участь у створенні АРМУ. У 
листопаді 1926 – травні 1927 р. був у творчому відрядженні в Німеччині, Франції, 
Італії. У 1928 р. керував монументальним оформленням селянського санаторію 
ім. ВУЦВК в Одесі. У співавторстві з А. Івановою створив фреску «Селянська ро-
дина». У 1930–1932 рр. працював за сумісництвом в інституті пролетарського мис-
тецтва в Ленінграді завідувачем кафедри композиції на факультеті монументаль-
ного живопису. У 1933–1935 рр. керував монументальним оформленням Червоно-
заводського театру в Харкові. У співавторстві з К. Гвоздиком, при допомозі 
М. Юнак створив фреску «Свято врожаю». 

У творчості поєднував впливи візантійського мистецтва та інших монумента-
льних стилів, зокрема раннього ренесансу, з елементами українського народного 
орнаменту й старої мистецької традиції — мозаїки й фрески княжої доби, іконопи-
сання та потрету ХVІІ-ХVІІІ ст. Впливи створеної М. Бойчуком школи українсь-
ких монументалістів «бойчукісти» позначилися згодом не тільки в малярстві (пор-
трет і фреска), а й у кераміці, ткацтві, килимарстві, графіці, різьбі. 

Заарештований у 1936 р. 13 серпня 1937 р. розстріляний. 
Література 

Субчак А., Антонович Д. З плеяди великих. 1882–1896 / Від авт. і упоряд. — 
Тернопіль: Лілея, 2002. — 80 с.: фотогр. — Бібліогр.: С. 79. 

*** 
Білокінь С. Межи Сцілою і Харибдою: [Арешт і розстріл М. Бойчука та ін. ху-

дож.-монументалістів] // Образотворче мистецтво. — 2003. — № 4. — С. 8–15; 
фотогр. 
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Бойчук Михайло Львович: Укр. живописець // Провідники духовності в Укра-
їні. — К., 2003. — С. 618–620. 

Ведєнєєв Д., Шевченко С. Михайло Бойчук: трагічна доля художника: 28 жов-
тня — 120 років з дня народження великого митця // Нова Тернопільська газета. — 
2002. — 23 жовт. 

Клейменова О. Утопія для пензля: Минув 121 рік від дня народження 
М. Бойчука // Голос України. — 2003. — 29 жовт., фотогр. — (Видатні українці). 

Ковальчук О. Геній українського образотворення: До 120-ліття від дня наро-
дження Михайла Бойчука // Образотворче мистецтво. — 2002. — № 4. — С. 7–9; 
портр., репрод. творів із зібр. Нац. худож. музею. — Бібліогр.: С. 9. — (Славетні). 

Ковальчук О. «Яблуневе дерево»: Ретроспекція міфологічного образу-
архетипу: [М. Бойчук та школа укр. монументального малярства] // Образотворче 
мистецтво. — 2003. — № 2. — С. 3–6; фотогр. 

Кравченко Я. Біля джерел європейського авангарду: Українська група «Reno-
vation Bisantine» в Парижі: Худож. М. Бойчук та послідовники його творчого ме-
тоду // Образотворче мистецтво. — 2005. — № 1. — С. 59–61. 

Кушнерик Г. Трагічна доля великого художника: До 120-річчя від дня наро-
дження М. Л. Бойчука // Вільне життя. — 2002. — 12 листоп., фотогр. 

Те ж: Урядовий кур’єр. — 2002. — 2 листоп. 
Михайло Бойчук. 1882–1937: Живописець-монументаліст, педагог // Визначні 

постаті Тернопілля / Уклад. О. Бенч, В. Троян. — К., 2003. — С. 24–25. 
Монументальні лики доби: [Творч. почерк худож. М. Бойчука] // Голос Украї-

ни. — 2002. — 13 листоп., фотогр. — (Календар). 
Семенко В. Дебют «бойчукістів» — як розвій українського мистецтва: [Худо-

жня вист. «бойчукістів» сучасності] // Літературна Україна. — 2004. — 29 квіт. — 
С. 4; фотогр. — (У колі муз). 

Скиба М. Вирубаний сад: [30 жовтня — 120 років від дня народж. худож. 
М. Бойчука] // День. — 2002. — 29 жовт., фотогр. 

Стебельський Б. Українське авангардне мистецтво: Монументалізм М. Бойчу-
ка і школи «бойчукістів» // Образотворче мистецтво. — 2003. — № 4. — С. 3–7; 
фотогр. — (Духовна скарбниця). — Бібліогр.: С. 7. 

*** 
Ті, що знали Михайла Бойчука: З листів Оксани Павленко до Охріма Кравчен-

ка // Образотворче мистецтво. — 2003. — № 4. — С. 20–22; фотогр. — (Епістоля-
рія). 

*** 
Про обласну премію ім. Михайла Бойчука // Свобода. — 2004. — 17 лип. — 

С. 4. — (Офіційне). 
Вшанування пам’яті Михайла Бойчука на Тернопільщині // Лавренюк В. Храм 

у дзеркалі ріки. — Тернопіль, 2000. – С. 256–263. 
Гордість і слава Романівки: [Наук.-мистец. академія, присвячена 120-річчю від 

дня народж. М. Бойчука] // Воля. — 2002. — 29 листоп. 
Михайлові Бойчуку присвячено: [Держ. ін-т декор.-приклад. мистец. і дизайну 

ім. М. Бойчука] // Україна. — 2002. — № 11. — С. 3. 
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*** 
Білокінь С., Дуда І. Бойчук Михайло Львович (30.10.1882, с. Романівка, нині 

Теребовлян. р-ну — 13.07.1937, м. Київ) — живописець, графік // ТЕС. — Терно-
піль, 2004. — Т. 1. А–Й. — С. 160. 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2002 рік: Бібліогр. 

список / Уклад. М. В. Друневич. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. — 
С. 98–101. 

4 ЛИСТОПАДА 

120 років від дня народження  
Олександра Анастасійовича Неприцького-Грановського 

(4.11.1887–4.11.1976) — українського вченого-ентомолога, публіциста, 
громадського та культурного діяча, письменника 

Народився 4 листопада 1887 р. у селі Великі Бережці, що на Кременеччині, у 
селянській родині. Рано залишився без батьків. Після закінчення церковно-
парафіяльної школи у Вел. Бережцях, продовжив навчання в сільськогосподарсь-
кій середній школі, яку закінчив з атестатом зрілості в 1907 р. Цього ж року він 
познайомився з Лесею Українкою та її майбутнім чоловіком К. Квіткою, які заві-
тали на відпочинок до Великих Бережців. У 1908 р. вступив до комерційного ін-
ституту в Києві. Вивчав економіку, історію, літературу, мистецтво. А ще більше 
його захопило культурне життя в Києві, близьке знайомство з українськими діяча-
ми — Миколою Лисенком, Оленою Пчілкою, Олександром Олесем, Борисом Грін-
ченком, Іваном Фещенком-Чопівським, Микитою Шаповалом. У 1910 р. вийшла 
перша збірка віршів О. Грановського «Пелюстки надій», а через рік — друга під 
назвою «Намистечко сліз». За активну участь в культурно-просвітницькій діяльно-
сті, співпрацю в журналі «Українська хата», активізацію боротьби за ідею україн-
ського визволення О. Грановський потрапив під нагляд російської жандармерії. 
Почалися арешти української інтелігенції і він вирішив нелегально емігрувати. 

У 1913 р. О. Грановський виїхав за кордон. У Сорбонському університеті за-
вершив вищу освіту й переїхав до Америки, де залишився назавжди. Тяжкою фізи-
чною працею заробляв на навчання у коледжі. Після закінчення коледжу став учи-
телем біології й присвятив себе ентомології — науці про комах. Займався науко-
вими дослідженнями, а в 1925 р. у Вісконсинському університеті здобув ступінь 
доктора філософії в галузі біологічних наук. 

З 1930 р. О. Грабовський — професор ентомології й економічної зоології в 
Міннесотському університеті. Тут він розгорнув широкі наукові дослідження. Йо-
му належать понад 100 наукових праць у галузі комахознавства. Учений зібрав і 
систематизував велику, понад 30 тисяч, колекцію комах-паразитів, виявив 3 нові 
види попелиці. 

Вів також широку культурно-громадську роботу в царині церковного й полі-
тичного життя українців в Америці. 
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Крім наукової та громадської праці на американському континенті, 
О. Грановський займався літературною діяльністю, залишив після себе декілька 
томів поетичної спадщини, нариси, прозові твори. Був літературним критиком, 
публіцистом, написав чимало роздумів про літературу, про культурне надбання 
українського народу. 

Був дійсним членом Наукового товариства ім. Т. Шевченка. 
Помер О. Грановський 4 листопада 1976 р. 
Селянський син із Тернопілля став видатним діячем науки та культури XX 

століття, першим з українців професором американського університету, прислу-
жився своїм талантом американській науці й економічному зростанню цієї країни. 

Література 
Неприцький-Грановський О. Гимн сонцю: Поезії. — Чікаго; Нью-Йорк, 

1958. — Т. 4. — 144 с. 
Грановський О. Золоті ворота: Вибрані вірші / Упоряд. та переднє слово 

Ю. Ярмиша. — К.: Інтел, 1992. — 195 с.: портр. 
Неприцький-Грановський О. Син зруйнованого замку: Поезії. — Чікаго; Нью-

Йорк, 1964. — Т. 7. — 142 с. 
*** 

Неприцький-Грановський Ол. В Авратинських горах; Порожня оселя: [Вір-
ші] // Курінь: Літ.-мистец. альманах. — Збраж, 1993. — Вип. 3. — С. 4. 

*** 
Уривок листа Олександра Неприцького-Грановського: [до О. Кандиби] // Укр. 

історик. — 1985. — № 1–4. — С. 159. 
*** 

Чернихівський Г. Олександр Неприцький-Грановський: Життя і творчість. — 
Тернопіль: Збруч, 1996. — 387 с. 

*** 
Життя його — подвиг // Чернихівський Г. Портрети пером: Статті, есе, рецен-

зії. — Тернопіль, 2001. — С. 49–59. 
Поет-інтелектуаліст // Боднарук І. Між двома світами: Вибр. ст. про укр. 

письменників / Упорядкув. В. Оліфіренко. — Донецьк, 1996. — С. 90–94. 
Федорук В. Професор з Міннесоти // Ненько моя Україно. — Тернопіль, 

2001. — С. 50. 
Чернихівський Г. З-над берегів Ікви... // Наукові записки / Терноп. обл. краєзн. 

музей. — Тернопіль, 1997. — Кн. 2. — Ч. 2. — С. 219–229. 
Чернихівський Г. Олександр Неприцький-Грановський про національну церк-

ву в Україні // Ідея національної церкви в Україні: Матеріали Всеукр. наук.-практ. 
конф. — Тернопіль, 1997. — С. 168–172. 

Я любив свій народ та свою батьківщину: [Вчений-ентомолог О. Неприцький-
Грановський (4.11.1887–4.11.1976)] // Шендеровський В. Нехай не гасне світ нау-
ки. — К., 2003. — С. 208–214; портр. — Бібліогр.: С. 214. 

*** 
Баліцький М. Пам’яті видатного земляка: [Відкрито музей О. Неприцького-

Грановського в селі Великі Бережці Кременец. р-ну] // Діалог. — 1996. — 7 верес. 
Бекесевич Б. І біолог, і писанкар // Вільне життя. — 2001. — 11 груд. 
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Волинський І. І рідний край наснивсь не раз... // Діалог. — 1997. — 1 листоп. 
Гонтарук П. Хотів замки іржаві відчинити, щоб звуки пут розбитих села роз-

будили!.. // Діалог. — 2002. — 23 листоп., фотогр. — (Мудрець із гір волинських). 
Козирський В., Шендеровський В. Видатний американський учений ... з Воли-

ні // Урядовий кур’єр.— 2002. — 12 січ. 
Те ж: Наука і суспільство. — 2002. — № 3–4. — С. 7–8. 
Фарина І. Поет, учений, діяч // Свобода. — 2002. — 26 листоп. — (Ювілеї). 
Якель Р. Як українець Олександр Неприцький-Грановський став Алексом Гра-

сгоперовським // Дзеркало тижня. — 2005. — 23 квіт. — С. 16. 
*** 

Чернихівський Г. Неприцький-Грановський Олександр Анастасійович (Не-
прицький; псевд. і крипт. – А.А., О.Г., Авратинський Ол., А.Захар, Не-кий та ін.; 
4.11.1887, с. Вел. Бережці, нині Кременец. р-н – 4.11.1976, м. Сент-Пол, шт. Мін-
несота, США) — вчений-ентомолог, поет, публіцист, політолог // ТЕС. — Терно-
піль, 2005. — Т. 2. К–О. — С. 622; фотогр. 

*** 
Олександр Неприцький-Грановський (1887–1976): Бібліогр. покаж-

чик / Уклад.: Г. І. Чернихівський, А. О. Ленчишин. — Тернопіль: Лілея, 1997. — 
104 с. 

9 ЛИСТОПАДА 

135 років від дня народження Богдана Сильвестровича Лепкого 

(9.11.1872–21.07.1941) — письменника, літературознавця, перекладача, 
педагога та громадського діяча 

Народився 4 листопада 1872 року в с. Крегульці, нині с. Крогулець Гусятинсь-
кого району. Брат Миколи та Левка Лепких. Дід його був священиком, батько — 
письменником, відомим під псевдонімом Марко Мурава. Основи шкільної науки 
здобував удома під керівництвом батька та в Бережанській гімназії. Там співав у 
хорі, яким керував Д. Січинський. Захоплювався малюванням, театром. Восени 
1891 р. вступив до Академії мистецтв у Відні, але згодом перевівся на філософсь-
кий факультет Віденського університету, де вивчав мовознавство та історію літе-
ратури. З другого курсу перейшов на філологічний факультет Львівського універ-
ситету, де під час навчання брав активну участь у літературознавчих і суспільно-
політичних дискусіях, етнографічних експедиціях, молодіжних товариствах. 

Після закінчення університету в 1895 р. викладав українську, польську та ні-
мецьку мови, історію та географію в Бережанській гімназії. Упродовж 1899-
1914 рр. обіймав посаду професора української мови та літератури Ягеллонського 
університету в Кракові. У цьому місті родина Лепких створила своєрідний інтеле-
ктуальний клуб, де збиралися українські письменники й митці. Співпрацював 
Б. С. Лепкий із товариством «Рідна школа» щодо видання дитячої літератури й 
підручників, куди ввійшли і його твори. Численні прозові твори Б. Лепкого друку-
валися на сторінках різних періодичних видань. Одночасно він активно пропагував 
українську літературу, робив переклади польською мовою, друкував літературо-
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знавчі праці, часто влаштовував літературні вечори, присвячені видатним діячам 
української культури. 

Під час Першої світової війни Б. Лепкий перебував спочатку в Яремчому, по-
тім в Австрії та Німеччині, працював у таборах для військовополонених, де сприяв 
нормалізації життя емігрантів — домагався повернення на батьківщину захопле-
них у полон українських вояків, активно співпрацював із Союзом визволення 
України. У Берліні організував та очолив Товариство вищої освіти, викладав в 
Українському Червоному Хресті та на курсах українознавства. Підтримував зв'яз-
ки з політичними діячами ЗУНР, УНР, Гетьманату. 

У 1925 р. Б. Лепкий очолив кафедру української літератури на факультеті 
слов’янських студій Ягеллонського університету. До свого 60-ліття, яке широко 
відзначалося в 1932 р., здобув ступінь звичайного професора цього закладу, звання 
дійсного, а згодом — почесного члена НТШ, науковий ступінь почесного доктора 
Українського вільного університету в Празі. 

Великий громадський та науковий авторитет письменника сприяв обранню 
його у 1938–1939 рр. членом Польського сейму у Варшаві. 

Літературна творчість Б. С. Лепкого надзвичайно велика та різноманітна. За 
кількістю написаного він поступається в українській літературі тільки І. Франкові. 
Ще в Бережанській гімназії почав писати вірші, оповідання, поеми. Перші публі-
кації надруковані в 1895 р. у газеті «Діло», а останні — у 1941 р. 

Загалом його творча спадщина — понад 80 власних книг, серед яких: велика 
історична повість «Мазепа» у трьох частинах («Мотря», «Не вбивай», «Батурин»), 
твори «Полтава», «Бої», «З-під Полтави до Бендер», «Крутіж», трилогія спогадів 
«Казка мойого життя», двотомний оригінальмий твір «Начерк історії української 
літератури», велика праця «Наше письменство: короткий огляд української літера-
тури від найдавніших до теперішніх часів», а також повісті, оповідання, казки, 
збірки віршів та поем, п’єси, переклади, літературознавчі розвідки, статті літерату-
рного й мистецького спрямування, опубліковані в численних газетах, журналах, 
альманахах, календарях, збірниках. 

Б. Лепкий — упорядник і видавець 62 томів творів української класики з ґрун-
товними дослідженнями, примітками, коментарями. Серед них: «Слово о полку 
Ігоревім» у віршованих перекладах сучасною українською мовою, 14-томне «По-
вне видання творів Т. Шевченка», проредагував також це видання польською мо-
вою. Уклав підручники для дітей — «Читанку», «Буквар», писав для них казки та 
повісті. 

Як художник залишив автопортрети, портрети рідних і діячів української 
культури, пейзажі, ілюстрації до народних пісень, казок, творів Т. Шевченка, «Іс-
торії України» М. Аркаса, а також ряд мистецтвознавчих публікацій. У Жовчівсь-
кій церкві на Івано-Франківщині збереглося 10 образів його роботи. Спроектував 
обкладинки до повістей І. Нечуя-Левицького та кількох віденських календарів, 
проілюстрував деякі власні твори, у т. ч. збірку «За люд», виконав обгортки до 
циклу повістей. У Кракові Б. Лепкий зібрав галерею картин та колекцію різьбярсь-
ких робіт визначних українських митців, зберігши ці цінні пам'ятки культури (пор-
трет І. Мазепи роботи О. Куриласа, портрети і пейзажі М. Бойчука, І. Труша та ін.). 
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Після окупації нацистами Польщі в 1939 р. Богдан Лепкий втратив професор-
ську посаду. Масові акти насильства, що чинили нацисти, пригнічували його і вна-
слідок серцевого нападу 21 липня 1941 року письменника не стало. Похований він 
у Кракові на Раковецькому цвинтарі. 

При радянській владі твори Богдана Лепкого, як буржуазного націоналіста, 
були під забороною. Тепер же в Бережанській гімназії, де колись навчався пись-
менник, та в с. Крогульці створено музеї, а його твори видаються та вивчаються в 
школі, втілюються в сценічних виставах, досліджуються в наукових монографіях. 

Широкою популярністю користується пісня на слова Б. Лепкого та музику йо-
го брата Левка Лепкого «Видиш, брате мій...». У Тернополі відзначено місця пере-
бування видатного земляка, його ім'я носить одна із шкіл та обласне літературно-
просвітницьке товариство. 

Редакція журналу «Тернопіль» заснувала й періодично вручає Всеукраїнську 
літературно-мистецьку та громадсько-політичну премію ім. братів Богдана та Лев-
ка Лепких. 

(За вид. «Хто є хто на Тернопільщині», 2005). 
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14 ЛИСТОПАДА 

110 років від дня народження Ганни Іллівни Бабіївни 

(14.11.1897–2.08.1979) — драматичної артистки 

Народилася 14 листопада 1897 р. у с. Добромірці Збаразького району. У 
1918 р. дебютувала в Тернопільському українському драматичному театрі 
М. Бенцаля. Працювала артисткою в «Кийдрамте» (1920–1921, Біла Церква), «Бе-
резолі» (1922–1934), Харківському українському драмтеатрі ім. Т. Шевченка 
(1935–1960). 

Зіграла ролі в театрі: баби Лукії («Комуна в степах» М. Куліша), Варвари 
(«Богдан Хмельницький» О. Корнійчука), Кабанихи («Гроза» М. Островського), 
Голди («Тев’є-молочник» Шолом-Алейхема), Фрау Міллер («Підступність і ко-
хання» Ф. Шіллера); у кіно: Баби («Вендета» 1924, ВУФКУ, Одеса), Василини 
(«Над Черемошем», 1955, Київ. кіностудія). 

Г. Бабіївна — одна з фундаторів «Березоля», провідна характерна артистка, 
майстер перевтілення. 

Померла 2 серпня 1979 у Харкові. 
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18 ЛИСТОПАДА 

160 років від дня народження  
Володимира Михайловича Навроцького 

(18.11.1847–16.03.1882) — економіста, статистика, поета, публіциста 

Народився в с. Котузові, тепер Теребовлянського району Тернопільської обла-
сті, у родині священика. Навчався в гімназії в Станіславові (тепер Івано-
Франківськ), де в 1865 р. був одним із засновників учнівської громади «Руські 
школярі» та її рукописної газети «Зірка». 

Після закінчення гімназії в 1866 р. вивчав право у Львівському та Віденському 
університетах. У студентські роки був відповідальним секретарем «Просвіти» (з 
грудня 1868 р.) та головою товариства «Дружній лихвар» (1871 р.) у Львові, чле-
ном товариства українських студентів «Січ» у Відні. Здобувши в 1872 р. фах юрис-
та, отримав роботу в Ряшеві (тепер м. Жешув, Польща), де працював у прокурато-
рії фінансовим інспектором. 

В. Навроцький увійшов в історію української культури як фольклорист, літе-
ратор, публіцист, економіст-статистик. Із часів навчання в гімназії він збирав на-
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роднопоетичні твори; майже всі вони не були надруковані й нині зберігаються у 
сховищах Львова та Києва. Йому належать фольклористичні й історико-
етнографічні нариси «Руська родина: Географічний обзор землі, населеної русина-
ми» (1867), «До світогляду руського народу» (1867), «Весілля в Котузові» (1869), 
«Руський край» та інші, опубліковані в журналі «Правда». У цьому й інших часо-
писах — «Діло» (Львів), «Громада» (Женева), «Вестник Европы» (Москва), «Киев-
ский телеграф», «Одесский вестник» — В. Навроцький під псевдонімами й крип-
тонімами надрукував чимало розвідок, статей, рецензій, оглядів, заміток. У пресі 
популяризував творчість українських письменників. Писав також поезії, працював 
над трагедією «Настуся». 

Найповніше різнобічний талант В. Навроцького проявився в опублікованих у 
часописах дослідницьких студіях економічно-статистичного та соціального змісту, 
багато з яких донині зберігають наукову цінність. Серед них найвідоміші: «Про 
реформу домового податку», «Реставрація економічна», «Класові інтереси і інтере-
си народу», «П’янство і пропінація в Галичині» (1874), «Що нас коштує пропіна-
ція: Кілька цифр до вияснення народної нужди в Галичині» (1876), «Руська народ-
ність в школах галицьких: Статистична розвідка» (1876). 

Помер і похований у м. Жешуві (Польща). 
П. Гуцал. 
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16.03.1882) — вчений-економіст, літературознавець, поет, громадський ді-
яч // Теребовлянщина: Іст.-краєзн. та літ.-мистец. журнал. — Львів; Теребовля, 
1999. — Вип. 1. — С. 82. 

Навроцький В. (18.11.1847–16.03.1882): Біогр. довід. // Українська журналіс-
тика в іменах.— Львів, 1995. — Вип. 2. — С. 142–147. — Бібліогр.: С. 147. 

Публіцист Володимир Навроцький // Теребовлянщина: Краєзн. і літ.-мистец. 
альм.-календар на 2001 рік. — Тернопіль, 2001. — С. 325. 
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Теребовлянщина: Краєзн. і літ.-мистец. альм.-календар на 2001 рік. — Терно-
піль: Збруч, 2001. — С. 183, 423, 452. 

*** 
Грицик М. Фольклористична спадщина Володимира Навроцького // Народна 

творчість та етнографія. — 1984. — № 5. — С. 41–44. 
Злупко С. «І світом ума свого він освітив...» // Вільне життя. — 1992. — 20 ли-

стоп. 
*** 

Витанович І. Навроцький Володимир (1847–82), економіст, статистик, публі-
цист // Енциклопедія українознавства / За ред. В. Кубійовича. — Львів, 1996. — 
Т. 5. — С. 1672–1673; фотогр. 

Кушнерик Г., Пиндус Б., Ханас В. Навроцький Володимир Михайлович 
(псевд. – Василь Н., Онисим, Сіроманець та ін.; 18.11.1847, с. Котузів Теребовл. р-
ну — 16.03.1882, м. Ряшів, нині м. Жешув, Польща) — економіст-статистик, літе-
ратурознавець, публіцист, поет, фольклорист, громадський діяч // ТЕС. — Терно-
піль, 2005. — Т. 2. К–О. — С. 586; фотогр. 

Міщук Р. С. Навроцький Володимир Михайлович (псевд. та крипт. — Бузько, 
Онисим, Василь Н., Н. З. Ж. та ін.; 18.ХІ.1847, с. Котузів, тепер Теребовл. р-ну 
Терноп. обл. — 16.ІІІ.1882, м. Жешув, тепер Польща) — укр. економіст-статистик, 
публіцист, письменник, фольклорист // УЛЕ. — К., 1995. — Т. 3. — С. 443. — Біб-
ліогр.: С. 443. 

Навроцький Володимир Михайлович (18.ХІ.1847, с. Котузів Теребовл. р-ну – 
1882) — укр. публіцист, економіст-статистик // УРЕ. — К., 1982. — Т. 7. — С. 195. 

25 ЛИСТОПАДА 

60 років від дня народження Леоніда Олександровича Міллера 

(25.11.1947) — диригента, композитора, художнього керівника «Оркестра 
Волі», члена Національної ліги українських композиторів (1993) 

Народився 25 листопада 1947 року в селищі Іспісар Ленінабадської області 
(Таджикистан). У 1964 році закінчив Барнаульське культосвітнє училище, а в 
1966 — музичне. Навчався в Московській консерваторії ім. П. Чайковського на 
факультеті військового диригування, яку закінчив у 1978 році, а в 1988 при цій же 
консерваторії — ад’юнктуру. 

Протягом 1978–1983 років Л. Міллер із військовим оркестром був учасником 
національних свят і фестивалів у Бурятській АРСР. Найвідоміші твори цього пері-
оду: марш за мотивами бурятських і російських народних пісень «Рідна земля», 
«Байкал», вальс «На гусячому озері» та ін. 

З 1983 року проживає в Тернополі. У 1988 році до тисячоліття хрещення Руси-
України переклав увертюру Римського-Корсакова «Світле свято на церковні теми» 
та аранжував і оркестрував для духового оркестру України «Многая літа» 
Д. Бортнянського, духовний гімн «Боже великий, єдиний» М. Лисенка, колядки 
В. Барвінського. 
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У 1990–1999 роки — диригент і головний диригент обласних марш-парадів 
духових оркестрів Тернопільщини, член журі Міжнародного фестивалю духової 
музики (Рівне), обласного конкурсу ім. Д. Січинського. 

З 1993 року — головний диригент муніципального естрадно-духового колек-
тиву «Оркестра Волі». Під керівництвом Міллера оркестр здобув міжнародні ви-
знання: звання лауреата 2-х міжнародних фестивалів (Київ, 1993; Рівне, 1995). 

У 2000 році Л. Міллер заснував Німецький культурний центр при Тернопіль-
ській обласній організації «Відергебурт», вокальний чоловічий ансамбль «Акапе-
ла», дитячий танцювальний ансамбль «Ді блюме» («Квітка»). 

Автор понад 500 обробок та оригінальних творів духової, симфонічної, камер-
ної та вокально-хорової музики, попурі «Як з Бережан до кадри» за творами 
Р. Купчинського та ін. 

У 2004 році вийшла з друку книга Л. Міллера «Хорові твори. Вокальні ансам-
блі. Ліричні пісні. Романси. Дитячі пісні. Інструментальні твори». 

Література 
Міллер Л. Хорові твори. Вокальні ансамблі. Ліричні пісні. Романси. Дитячі пі-

сні. Інструментальні твори. — Тернопіль: Лілея, 2004. — 208 с.: ноти. 
*** 

Леонід Міллер: «У країни, де ніхто не цікавиться культурою нема жодних пер-
спектив»: [Розм. з кер. муніципального джазового колективу «Оркестра Во-
лі»] // Тернопільська газета. — 1997. — 27 листоп. 

*** 
Його стихія — музика: [Л. О. Міллер – диригент, керівник «Оркестра Во-

лі»] // Вільне життя. — 2002. — 30 листоп., фотогр. — (Ювілеї). 
Зозуляк Є. Грай, «Оркестро Волі»: [До 50-річчя керівника оркестру Леоніда 

Міллера] // Вільне життя. — 1997. — 18 листоп. 
Мельничук Б. Він знав Василя Шукшина. А маестро Корницький сказав: «Як-

би кожен українець працював для України так, як німець Міллер, наскільки кра-
щим було б наше життя» // Тернопіль вечірній. — 1997. — 4 листоп. 

Павлів Я. Його стихія — духовна музика // Нова Тернопільська газета. — 
2002. — 4 груд., фотогр. 

*** 
Весна Х., Лещишин О., Маруняк О. Міллер Леонід Олександрович 

(25.11.1947, с-ще Іспісар Чкалов. р-ну Ленінабад. обл., нині Таджикистан) — ком-
позитор, диригент, аранжувальник, педагог, громадський діяч // ТЕС. — Терно-
піль, 2005. — Т. 2. К–О. — С. 528; фотогр. 

3 ГРУДНЯ 

130 років від дня народження Степана Львовича Рудницького 

(3.12.1877–3.11.1937) — українського географа, академіка 

Найвизначніший український географ першої третини XX ст. С. Рудницький, 
академік АН України, народився 3 грудня 1877 р. у Перемишлі, однак до 14-
річного віку жив у Тернополі, де його батько був директором української гімназії. 
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Оскільки дитячі роки залишають найбільш помітний слід у свідомості людини, 
своєю батьківщиною він вважав саме Тернопіль. 

Під час навчання у Львівському університеті С. Рудницький втратив обох ба-
тьків і змушений був перейти із стаціонарного навчання на заочне. 

Уже в студентські роки під керівництвом М. Грушевського він написав й опу-
блікував кілька історичних наукових праць, якими зарекомендував себе як прекра-
сний історик. 

Та більше ніж історія приваблювала Степана географія, яка з 1899 р. стала ос-
новним предметом його зацікавлення. 

У 1901 р. С. Рудницького було обрано дійсним членом математично-
природничої та лікарської секції НТШ у Львові, а в 1902 р. він став професором 
Тернопільської гімназії. Та через рік Рудницький повернувся до Львова, де були 
кращі умови для наукової роботи. Свою географічну освіту він продовжував у Бе-
рліні та Відні в найкращих тогочасних спеціалістів. 

До Першої світової війни вчений видав книжки: «Нинішня географія», «Коро-
тка географія України» та ряд інших. 

Дуже інтенсивною була наукова діяльність С. Рудницького під час Першої 
світової війни, коли він жив у Відні, викладав географію в академії експорту і сві-
тової торгівлі та інституті культурних досліджень. Одночасно активно працював у 
Союзі визволення України та Українській парламентарній репрезентації. Тут він 
опублікував цілий ряд наукових праць, головним чином, іноземними мовами. 

Після війни Рудницький видав кілька карт України та підручників із географії 
для українських шкіл. Він був одним із засновників Українського вільного універ-
ситету, заснованого в 1920 році у Відні та першим деканом його філософського 
факультету. У жовтні 1926 року на запрошення Народного комісаріату освіти 
УРСР пересилився до Харкова, де був завідувачем кафедри географії в геодезич-
ному інституті. 

У 1927 р. він заснував у Харкові Український науково-дослідний іститут гео-
графії та картографії з друкованим органом. Іститут під його керівництвом розгор-
нув широку науково-дослідну роботу. Рудницький опублікував багато оригіналь-
них праць. У 1929 році його обрано академіком ВУАН та призначено керівником 
трьох найвизначніших установ Академії: кафедри географії, комісії краєзнавства 
та музею антропології й етнографії ім. Ф. Вовка. Крім того, він очолив відділ гео-
графії в Українській радянській енциклопедії та приступив до написання 14-томної 
праці «Система географічного знання». 

Українську радянську географію він репрезентував на Світовому конгресі гео-
графів у Берліні 1928 року. У березні 1933 року Рудницького арештовано, засу-
джено на п'ять років таборів, нібито за участь у контрреволюційній організації, у 
шкідництві та шпигунстві. Покарання відбував на Соловках у жахливих умовах. 

У 1937 році його засудили до розстрілу. Вирок було виконано в листопаді цьо-
го ж року. 

У 1989 році С. Л. Рудницького було реабілітовано. 
Література 

Рудницький С. Л. Чому ми хочемо самостійної України? / Упорядкув. і пе-
редм. О. І. Шаблія. — Львів: Світ, 1994. — 416 с. 
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*** 
Рудницький С. Історичний розвиток та структура географічної науки // Історія 

української географії. — Тернопіль, 2000. — Вип. 1. — С. 31–46. 
Рудницький С. Рідна мова і збереження та розвиток національної культу-

ри // Народна творчість та етнографія. — 1997. — № 5–6. — С. 68–75. 
*** 

Академік Степан Рудницький — основоположник української географічної 
науки: Зб. наук. праць. — Львів: Б. В., 1994. — 136 с. 

Рудницький Степан Львович: Укр. географ, просвітник // Провідники духов-
ності в Україні. — К., 2003. — С. 536–538. 

Степан Рудницький, 1877–1937: географ, картограф, українознавець / Текст 
укр. та англ. мовами // Золота книга української еліти: Інф.-імідж. альм.: В 6 т. — 
К., 2001. — Т. 2. — С. 350–351. 

Творець географічної науки в Україні: [С. Рудницький (3.12.1877–
3.11.1937)] // Шендеровський В. Нехай не гасне світ науки. — К., 2003. — С. 264–
270; портр. — Бібліогр.: С. 270. 

Українські науковці і митці // Підгайний С. Українська інтелігенція на Солов-
ках. — Тернопіль, 1999. — С. 67. 

Шаблій О. Академік Степан Рудницький: Фундатор української географії. — 
Львів: Львівський держуніверситет, 1993. — 224 с. 

*** 
Буртник В. Доля вчених — у долі України // Краєзнавство. Географія. Ту-

ризм. — 2000. — № 45 (груд.). — С. 1–2; фотогр. 
Жупанський Я. Розвиток економічної картографії в Україні // Історія українсь-

кої географії. — Тернопіль, 2000. — Вип. 1. — С. 100–107. 
Кармазіна М. «Космополітичний націоналіст: Реалії й сподівання Степана Ру-

дницького»: [Політ. погляди вченого] // Дзеркало тижня. — 2006. — 8 квіт. — 
С. 21; фотогр. 

Крисаченко В. Степан Рудницький // Народна творчість та етнографія. — 
1997. — № 5–6. — С. 76. 

Курис Г. «Наш рідний край — це велика, багата, славна Україна!» // Русалка 
Дністрова. — 1998. — № 15–16. — (Скарби архіву). 

Матвєєва Л. Остання сповідь патріота // Віче. — 1998. — № 1. — С. 141. 
Нагірняк О. Спадщина Степана Рудницького: [Всеукр. наук. конф., присвяч. 

125-річчю від дня народж. С. Рудницького] // Шлях перемоги. — 2002. — 5–12 
груд. — (Конференції). 

Печінка Т. Замість квітки на невідому могилу академіка Степана Рудницько-
го // Русалка Дністрова. — 1998. — № 23–24 (груд.). — С. 16. 

Печінка Т. Славне сузір’я Рудницьких // Тернопіль вечірній. — 1998. — 6 
лют., фотогр. 

Розсоха А. П. Внесок С. Рудницького в географічну науку // Педагогіка і пси-
хологія. — 1996. — № 3. — С. 177–182. — Бібліогр.: С. 182. 

Стех Я. Про людину науки, праці й великої любови // Шлях перемоги. — 
1997. — 18 верес. 
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Черномаз П. Батько української географії: Степан Рудницький і наукове життя 
Харкова (1926–33 рр.) // Краєзнавство. — 1995. — № 1–4. — С. 42–45. 

Шаблій О. Актуальні проблеми географічного кубійознавства // Краєзнавство. 
Географія. Туризм. — 2001. — № 38 (жовт.). 

7 ГРУДНЯ 

50 років від дня народження Лесі Іванівни Машталір 

(7.12.1957) — директора Бучацької централізованої бібліотечної системи 

Народилася 7 грудня 1957 року в м. Корейську Челябінської області в сім’ ї 
робітників. 

У 1965 році пішла в перший клас Корейської восьмирічної школи, яку закін-
чила в 1973 році. У цьому ж році сім’я переїхала на постійне місце проживання в 
с. Жизномир Бучацького району. 

Після закінчення в 1975 році Бучацької середньої школи № 1 стажувалася в 
центральній районній бібліотеці, а з січня 1976 року працювала бібліотекарем від-
ділу обслуговування. 

У 1976 році вступила на заочну форму навчання до Київського державного ін-
ституту культури ім. О. Корнійчука, який закінчила в 1981 році за спеціальністю 
«Бібліографія та бібліотекознавство». 

За час роботи в бібліотеці займала різні посади, обиралася головою профспіл-
ки працівників культури та головою районної ради голів профкомів працівників 
культури. З липня 2001 року — директор Бучацької централізованої бібліотечної 
системи. 

Як керівник ЦБС, Леся Іванівна докладає чимало зусиль для успішного функ-
ціонування бібліотек району, багато робить для раціональної системи побудови та 
організації діяльності книгозбірень, сприяє вирішенню проблем більш повного 
засвоєння виділених коштів та повноцінного їх розподілення, дбає про якісне об-
слуговування користувачів, чимало робить для того, щоб приміщення центральної 
бібліотеки відповідало потребам обслуговування, забезпечує тісний зв’язок із гро-
мадськістю. Проводить ефективні загальносистемні заходи, що створюють позити-
вний імідж бібліотек у районі, області. 

Розширює коло друзів бібліотек, шукає нові шляхи співробітництва зі спонсо-
рами, меценатами. 

У 2005 році центральна бібліотека отримала перемогу в конкурсі проектів «Ін-
тернет для читачів публічних бібліотек LЕАР-V», що дало змогу доступу до все-
світньої мережі Інтернет користувачам бібліотеки. 

Леся Іванівна робить усе можливе для підвищення фахового рівня працівни-
ків, організовує семінари, школи передового досвіду, практикуми тощо. 

Про діяльність Бучацької централізованої бібліотечної системи неодноразово 
публікувалися матеріали на сторінках місцевої преси, звучали передачі по радіо. 

У 2003 році централізована бібліотечна система стала переможцем за підсум-
ками року. 
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Література 
Машталір Л. Уклін тобі, велика Соломіє: [До 130 річниці від дня народж. Со-

ломії Крушельницької] // Нова доба. — 2002. — 20 верес. — С. 1. 
Машталір Л. Землякам до книгозбірні // Нова доба. — 2003. — 15 серп. — 

С. 2. 
Машталір Л. Обітованими землями його серця були Бучач і Єрусалим / Кн. 

вист. в Бучац. ЦБ, розд. в краєзн. кімнаті, презентація нової перекладеної книги 
Агнона «Бучач — моє родинне місто» // Нова доба. —2003. — 11 лип. — С. 4. 

Машталір Л. Мандрівка вулицями Бучача: Топографічна мандрівка, пропоно-
вана Бучацькою центральною бібліотекою // Нова доба. — 2004. — 16 лип. — С. 1, 
3. 

Машталір Л. Шістдесят років без батьківщини...: [До 100-річчя від дня на-
родж. Уласа Самчука] // Нова доба. — 2005. — 25 лют. — С. 3. 

Машталір Л. Щедрі грона таланту: [Літ. диспут молодих літераторів із ЦДЮТ 
«Сузір’я», який відбувся в чит. залі Бучац. ЦБС] // Нова доба. — 2005. — 6 трав. — 
С. 2. 

Машталір Л. Нам би щедрих меценатів...: 30 вересня — Всеукраїнський день 
бібліотек // Нова доба. — 2005. — 30 верес. — С. 4. 

Машталір Л. Хоч грант не виграли, але збагатилися цінним досвідом: [Дир. 
Бучац. ЦБС на семінарі бібл. працівників у Донбасі] // Нова доба. — 2005. — 10 
черв. — С. 12. 

17 ГРУДНЯ 

70 років від дня народження Марії Євгенівни Гонти 

(17.12.1937) — актриси та співачки (сопрано), заслуженої артистки УРСР 
(1979) 

Народилася 17 грудня 1937 року в с. Новомалині Острозького району на Рів-
ненщині. У 1956 році закінчила Дубнівське культурно-освітнє училище, прилучи-
лася до аматорської сцени. Навчалася в студії, що діяла при Рівненському облас-
ному музично-драматичному театрі. Невдовзі її зарахували в штат трупи. 

Повільно, але впевнено утверджувалася на театральній сцені, училася прони-
кати в образи, жити проблемами своїх героїв. Праця, наполеглива й суворо систе-
матизована, вела від успіху до успіху. 

Найповніше розкрила свої можливості М. Гонта на тернопільській сцені, де 
вона працює з 1962 року. Тут до неї прийшло визнання: у 1979 році їй присвоєно 
звання заслуженої артистки України. 

На тернопільській сцені артистка створила галерею жіночих особистостей, які 
творять узагальнюючий образ матері, сестри, коханої. Вони утверджують україн-
ський тип жінки, позначений гранями народної мудрості, людської доброти, само-
відданої працелюбності, лебединої вірності. 

Роботи М. Гонти стали окрасою тернопільської сцени. Основні ролі: Катерина 
(«Чебрець пахне сонцем» О. Коломійця), Маруся Чурай («Дівчина з легенди» 
Л. Забашти), Рахіра («Земля» В. Василька за О. Кобилянською), Маруся («Дай сер-
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цю волю, заведе в неволю» М. Кропивницького), Катря («Не судилося» 
М. Старицького), Оксана, Одарка («Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-
Артемовського), Уляна («Сватання на Гончарівці» Г. Квітки-Основ’яненка), Ганна 
(«Маруся Богуславка» М. Старицького), Тетяна («Суєта» І. Карпенка-Карого). І це 
далеко не повний перелік образів, створених артисткою. Її героїні за-
пам’ятовуються. Це живі, індивідуалізовані постаті, зігріті й одухотворені творчою 
напругою артистки. 

М. Гонта належить до тих акторів, котрі засвоюють кращі набутки корифеїв 
сцени та примножують національну самобутність українського театру. 

Література 
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груд. — С. 6; фотогр. 
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М. Шот] // Урядовий кур’єр. — 2003. — 30 серп., фотогр. 
Гонта М. «Театр і внуки для мене — найдорожчі скарби» / Інтерв’ю // Досьє-

02. — 2000. — № 21 (листоп.); фотогр. 
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З. Кушнірук // Свобода. — 1995. — 1 груд. 
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Президії Верховної Ради УРСР. 28 трав. 1979 р. // Відомості Верховної Ради 
УРСР. — 1979. — № 24. — С. 350. 

Заслуженого артиста УРСР: Гонті М. Є. — артистці 
 Терноп. обл. укр. муз.-драм. театру ім. Т. Г. Шевченка. 
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С. 572; портр. 
Демків Б. Вірна донька Мельпомени: Штрихи до творчого портрета засл. ар-

тистки України Марії Гонти // Тернопіль вечірній. — 1997. — 19 груд., портр. 
Садовська Г. Чураївна тернопільської сцени: Акторські силуети // Вільне жит-

тя. — 2002. — 21 груд., фотогр. 
Собуцька В. Гострий мотив для двох сердець: [«Старомодна комедія» 

О. Гарбузова] // Свобода. — 1999. — 22 трав., фотогр. сцен з вистави. 
Собуцька В. Тут твій театр, Маріє!: [Тв. шлях актриси облдрамтеатру 

М. Гонти] // Свобода. — 2002. — 14 груд., фотогр. 
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М. Гонтою // Вільне життя. — 2000. — 22 черв. 
Хім’як В. Шляхетний талант Марії Гонти // Вільне життя. — 1997. — 16 груд. 
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*** 
Дем’янова І. Гонта Марія Євгенівна (17.12.1937, с. Новомалин Остроз. р-ну 

Рівнен. обл.) — акторка, співачка (сопрано) // ТЕС. — Тернопіль, 2004. — Т. 1. А–
Й. — С. 389; фотогр. 

*** 
Тетральна Тернопільщина: Бібліогр. покажчик / Уклад.: П. К. Медведик, 

В. Я. Миськів, Н. К. Іванко. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. — 
С. 120–122. 

20 ГРУДНЯ 

100 років від дня народження Богдана Осиповича Остап’юка 

(20.12.1907–14.01.1988) — журналіста, видавця, фармацевта 

Народився 20 грудня 1907 року в Тернополі. У 1927 році закінчив Тернопіль-
ську гімназію. Вчився в університетах Кракова та Граца. Навесні 1944 р. разом із 
дружиною й трьома дітьми емігрував: спочатку до Німеччини, потім, у 1950, — у 
США, де поселився в Маямі (штат Флорида). Працював фармацевтом. Був актив-
ним громадським діячем. Брав участь у підготовці двох перших томів унікальної 
праці «Шляхами Золотого Поділля», член редколегії третього тому цього збірника. 
Автор книг «Відгомін минулого», «Давній Тернопіль». 

Помер Б. Остап’юк 14 січня 1988 року в Маямі. 
Література 

Остап’юк Б. Давній Тернопіль: Іст. нариси, постаті, картини хліборобської 
праці, традиційні святкування, спогади. — Маямі; Торонто, 1984. — 208 с. 

*** 
Остап’юк Богдан. Фармацевт. Журналіст. Видавець // Тернопілля’95: Регіон. 

річник. — Тернопіль, 1995. — С. 781. 
Медведик П., Пиндус Б., Щербак Л. Остап’юк Богдан Осипович (псевд. – Б. О-

к, О-к; 20.12.1907, м. Тернопіль — 14.01.1988, м. Маямі, США) — фармацевт, жу-
рналіст, видавець, громадський діяч // ТЕС. — Тернопіль, 2005. — Т. 2. К–О. — 
С. 694. 

31 ГРУДНЯ 

135 років від дня народження Володимира Йосиповича Левицького 

(31.12.1872–13.07.1956) — ученого-математика 

Народився 31 грудня 1872 р. у м. Тернополі в священицькій родині. Коли йо-
му минуло п'ять років, померла мати. Тоді родина переїхала до Золочева, там він 
пішов до першого класу чотирирічної народної школи. У 1882 р. В. Левицький 
поступив до Золочівської гімназії, де закінчив чотири класи, а далі продовживав-
чання в Тернопільській гімназії. Влітку 1889 р. Левицькі переїхалиьвова. Тут Во-
лодимир записався до польської гімназії Франца Йосифа, яку закінчив з відзнакою 
в 1890 р. і вступив до Львівського університету на філософський факультет, де 
слухав лекції з математики та фізики. 
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У травні 1895 р. В. Левицький отримав повну вчительську кваліфікацію з ма-
тематики та фізики для середніх шкіл з українською й польською мовами навчан-
ня, а в 1901 році у Львівському університеті здобув ступінь доктора філософії. По-
тім два роки був у науковому відрядженні в Берліні та Геттінгені. 

З 1894 до 1918 року Левицький працював у гімназіях Львова й Тернополя. Ви-
конуючи свій громадський обов'язок, читав лекції з вищої математики в Українсь-
кому таємному університеті. Чимало років був членом НТШ і очолював математи-
чно-природописно-лікарську секцію НТШ у Львові. Був незмінним редактором 
усіх 32-х томів збірників праць цієї секції. 

Володимир Йосипович Левицький написав близько 100 наукових праць, ори-
гінальних і реферативних, а також багато науково-популярних статей і перекладів. 
Автор двох цінних підручників: з алгебри (у співавторстві з Петром Огоновсь-
ким) та фізики. 

У червні 1953 року В. Левицький отримав заслужену персональну пенсію піс-
ля 62 років невтомної праці на науковій ниві. Помер у Львові 13 липня 1956 року 
після тяжкої недуги. 

Земляки свято шанують пам’ять видатного сина Тернопільщини. ЗОШ № 16 
м. Тернополя присвоєне ім’я В. Левицького, а в кінці грудня 1997 року на голо-
вному корпусі Львівського університету посвячено пам’ятну дошку трьом видат-
ним математикам із Тернопільщини — В. Левицькому, М. Чайковському та 
М. Зарицькому, які працювали професорами цього університету. 
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Міста-ювіляри 

910 років із часу заснування Теребовлі 

(1097) 

Теребовля — одне з найстаріших міст України й найдавніше місто Поділля. 
Першу письмову згадку про нього знаходимо  в Іпатієвському літописі під 1097 
роком. 

Та виникнення людських осель у цій місцевості відноситься до незапам'ятного 
минулого, ім’я якому — «ранок людської суспільності». Мовчала тоді писемність, 
а пісні й перекази розгубилися на крутих дорогах людської долі. Тільки археологі-
чні знахідки дещо наближають ті далекі часи до нас. 

У подальші віки ця територія була заселена слов’янськими племенами. 
Слов’яни займалися рибальством, бджільництвом, скотарством. Та найбільше лю-
били вони щедру запашну землю, яку завзято боронили. 

Назва міста, можливо, походить від старослов’янського слова «теребити» (ко-
рчувати, вирубувати ліс). В українській мові подекуди ще збереглося слово «тере-
бівля», яким називають очищені від заростей місця. А в часи давньоруські місце-
вість ця була покрита віковічними дрімучими лісами. Про Теребовль літописець 
згадує в зв’язку з відомим Любецьким з’ їздом руських князів, на якому вони вирі-
шили для добра рідної землі покінчити з кривавими братовбивчими міжусобицями 
та спільно вдарити на половецьких напасників. За Васильком Ростиславовичем 
з’ їзд закріпив Теребовельське князівство, до складу якого входили землі по серед-
ньому Дністру від Галича до Ушиці та нижче, а також Покуття й Буковина. 

За часів Василька місто лежало трохи південніше, там, де Гнізна впадає в Се-
рет (територія нинішнього села Семенова). У середині XIV століття місто перенес-
лося на місце сучасної Теребовлі. 

Незважаючи на невелику, за сучасними поняттями, площу Теребовля була 
справжнім середньовічним містом, великим ремісницьким і торговельним 
центром, у якому кипіла гостра боротьба між станами. 

Ножики, наконечники стріл, глиняний посуд, бронзові прикраси, скляні ко-
льорові браслети, кам’яні формочки для відливання прикрас, бронзові штампи, 
книжкові застібки й писала свідчать про високий господарський і культурний рі-
вень стольного міста. 

Перетворивши Теребовль у міцну твердиню, князь Василько сильною рукою 
перегородив шлях польським та угорським феодалам, що зазіхали на руські землі. 
Великі надії покладали русичі на хороброго Василька — гарячого патріота землі 
Руської, борця за її єдність. Але знайшовся клятвопорушник — володимиро-
волинський князь Давид Ігорович. Він, змовившись із великим київським князем 
Святополком Ізяславовичем, підступом схопив Василька й наказав осліпити його. 

Пролетіли віки, та пам’ять про Теребовлю часів Василька дійшла до нас... 
Теребовля була одним із перших міст Галичини, що отримали магдебурзьке 

право (1389 рік). 
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У XV столітті місто стало центром Теребовлянського повіту Руського воєвод-
ства. Королівські слуги дістали привілеї на розбудову міста. 

У 1413 році збудовано костьол домініканців, а згодом відкрио парафіяльну ла-
тинську школу. 

У 1534 році споруджено новий замок, яким не обмежувалися оборонні спору-
ди середньовічної Теребовлі. 

У середині XVII ст. усе місто було обнесене валом та частоколом і мало три 
брами: кам’янецьку, галицьку та львівську. Протягом наступного десятиліття місто 
відбудовувалося, але під час турецької війни Теребовля разом із замком була 
вщент зруйнована й спалена. Тільки в перших роках ХVІІІ ст. почали поволі сти-
ратися сліди руїни. 

Через кілька років після поділу Польщі (1777 р.) австрійський уряд ліквідував 
війтійство в Теребовлі, запровадивши магістрат. 

Наступні десятки років після поділу Польщі проходили для міста досить мо-
нотонно й не відзначалися будівельною активністю. 

Така є коротенька інформація про княжу Теребовлю. 
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780 років із часу заснування Кременця 

(1227) 

Перша літописна згадка про місто датується 1227 р. 
Кременець — одне з найдавніших міст України. Перші поселення тут виникли 

в епоху пізнього палеоліту (30 тис. літ тому). Проте вперше про нього згадано в 
Галицько-Волинському літописі лише на початку XIII ст. — у 1227 р. Ось ці ряд-
ки: «...звідти пішов король (угорський Андрій II — Г. Ч.) до Теребовля і взяв Тере-
бовль, і пішов до Тихомля і взяв Тихомль. Звідти ж прийшов до Крем’янця і бився 
під Крем’янцем, і багато угрів побили й поранили». Кременецьким замком тоді 
володів тесть Данила Галицького князь Мстислав Удатний. 

Вистояв Кременець ворожі напади Батия (1240 р.), Куремси (1254 р.), Бурон-
дая (1259 р.), інших татаро-монгольських завойовників. На вимогу останнього 
князь Василько, володар Кременецького замку, наказав зруйнувати його. 

На початку XIV ст. місто захопили литовські князі. Важливе значення для по-
дальшого розвитку Кременця мало надання йому магдебурзького права в 1438 р. 
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Після Люблінської унії 1569 р. місто відійшло до Речі Посполитої. У ХVІ–ХVІІ ст. 
Кременець — один із осередків боротьби українського народу проти польсько-
шляхетських загарбників. У 1630 р. у Богоявленському монастирі засновано братс-
тво, школу, шпиталь, друкарню, у якій 1638 р. видруковано рідкісну книгу — 
«Кременецьку граматику». 

У жовтні 1648 р. козаки Максима Кривоноса за допомогою місцевого опол-
чення оволоділи фортецею, розгромивши польський гарнізон. З того часу замок 
більше не відбудовувався, утратив своє значення. До наших днів збереглося кілька 
уламків бічних стін, в’ їзна вежа, вежа над новим домом, залишки колодязя. 

За Андрусівським перемир'ям 1667 р. Кременець залишився під владою Речі 
Посполитої аж до кінця ХVІІІ ст. З 1795 р. місто перебувало в складі Російської 
імперії. З 1797 р. Кременець — повітовий центр Волині. 

У березні 1917 р. у місті та повіті проголошено владу УНР. Міську, згодом і 
повітову управи очолив член Центральної ради адвокат Борис Козубський. У 
1919–1920 рр. перед загрозою польської та російської окупацій місто обороняли 
війська генерала Василя Тютюнника та отамана Симона Петлюри. У червні 1919 та 
липні 1920 рр. тут була встановлена більшовицька влада. З вересня 1920 р. місто та 
край окупували війська Речі Посполитої. За Ризьким мирним договором 1921 р. 
Кременець до 1939 р. був під владою Польщі. 

У місті діяли українська гімназія, ліцей, кілька початкових шкіл, товариство 
«Просвіта», кооперативи. Тут вчилися, працювали відомі письменники, політичні 
діячі: Улас Самчук, Оксана Лятуринська, Кирило Коцюк-Кучинський, Роман Бже-
ський, Борис Козубський, Василь Кархут, Семен Жук. 

З вересня 1939 і до липня 1941 було місто під радянською владою, з липня 
1941 до березня 1944 рр. — під німецькою окупацією, у 1944–1991 рр. — у складі 
Радянського Союзу, із серпня 1991 р. — у незалежній Україні. 

У 1943–1944 рр. в околицях міста діяли загони УПА під керівництвом «Хро-
на» (Микола Медвецький), «Крука» (Іван Климишин), «Яворенка» (Тиміш Басюк), 
проходили й червоні партизани. 

У Кременці народилися відомий український композитор Михайло Вериківсь-
кий, польський поет Юліуш Словацький, українські письменники Галина Гордасе-
вич та Юрій Покальчук, навчалися Ігор Юхновський, Степан Генсірук, Іван Вихо-
ванець, Борис Харчук, Олексій Панасюк, Юрій Рамський, Леонід Шанський тощо. 

Нині в Кременці працює вісімнадцять підприємств: заводи — цукровий, ВАТ 
«Кремзвент», порошкової металургії, крейдяний, хлібозавод, тютюново-
ферментаційний; фабрики: меблева, ватин, «Райдуга», комбінат хлібопродуктів, 
ВАТ «Кремпастранс», держлісгосп, ВАТ «Молоко»; райдрукарня «Папірус» та 
інші. Останнім часом створено ряд компаній, зокрема Укрнафтогаз, страхова, кіль-
ка фірм, комерційних підприємств. 

У місті функціонують педагогічний коледж ім. Т. Г. Шевченка, медичне учи-
лище ім. А. Річинського, ліцей, гімназія, шість ЗОШ, ПТУ № 6, школа естетичного 
виховання ім. М. Вериківського, учбовий комбінат, спортивна школа. 

Десять будівель міста мають охоронні таблиці: Миколаївський собор (16–17 
ст.), єзуїтський колегіум (сер. 18 ст.), Богоявленський монастир (17–18 ст.), буди-
нок родини Словацьких (18 ст.), будинок-близнята (18 ст.), рештки споруд на Зам-
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ковій горі (14–16 ст.). Споруджено більше 30 меморіальних таблиць, встановлено 
пам'ятники Тарасові Шевченку, Юліушеві Словацькому, Богданові Хмельницько-
му, воїнам, які загинули в боях за звільнення Кременця навесні 1944 р. 

Працює кілька трамплінів, єдина в Україні санна траса. 
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Ленчук Р. Кременцю — 775! І буде він туристичним заповідником // Нова 
Тернопільська газета. — 2002. — 24 квіт., фотогр. церкви св. Покрови. — (Край). 

Ліберний О. Кременець на межі тисячоліть: [Історія і сьогоден-
ня] // Свобода. — 2000. — 2 груд. 

Літинська М. Кременець — перлина волинського краю: [Історія, іст. постаті, 
сьогодення] // Голос України. — 2002. — 1 листоп., фотогр. 

Нищий З. Місто готується до ювілею: [775-річчя Кременця] // Вільне життя. — 
2002. — 20 квіт. — (Світ нашої духовності). 

Талабан В. Кременець. Колишня «поліська Швейцарія» // Магістраль. — 
2005. — 28 трав. — С. 4; фотогр. 

Фарина І. Вони були учнями гімназії у Кременці: [У. Самчук, О. Лятуринська, 
К. Коцюк-Кочинський] // Свобода. — 2004. — 4 серп. — С. 7. — (Сторінки мину-
вшини). 

Фарина І. Дихання творців зберігають будівлі: [Будинок Б. Козубського; бу-
динок родини Струтинських-Черкавських; будинок Р. Бжеського в Кремен-
ці] // Свобода. — 2004. — 6 лип. — С. 3. — (Сторінки минувшини). 

Фарина І. Дзвонить росами у вічність Кременець // Свобода. — 2002. — 10 
жовт., фотогр. 

Фарина І. Картини розповідають про рідне місто: [Художники міста про Кре-
менець] // Свобода. — 2002. — 24 серп. — (Виставки). 

Хмілецький В. Древній град омолодився, став невпізнанним...: / Інтерв’ю з на-
годи 775-річчя Кременця міськ. гол. А. А. Гуславського // Діалог. — 2002. — 4 
жовт., фотогр. 

Хмілецький В., Фарина І. Стрічає древній Кременець свій ювілей: [775 років із 
часу першої писемної згадки] // Свобода. — 2002. — 3 жовт., фотогр. — (Міста на 
нашім Тернопіллі). 
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Чернихівський Г. Тут кожен русин крем’янцем стояв...: До 760-річчя оборони 
Кременця від орд Батия // Демократичний союз. — 2001. — 17 жовт. 

Чубатий В. Кременець чи Крем’янець: [До 775-річчя першої писемної згадки 
про існування міста] // Діалог. — 2002. — 22 черв. 

Шот М. Поетичне місто Кременець: [775-ліття першої згадки в літопи-
сі] // Урядовий кур’єр. — 2002. — 26 лип., фотогр. 

Те ж: Медична академія. — 2002. — № 14 (лип.). — С. 7. — (Рідний край). 
Юхим О. Там, де кремінь легендами марить // Вільне життя. — 2004. — 14 

серп. — (Край, в якому ти живеш). 
Якель Р. Місто — музей без відвідувачів?: [Архітектура Кременця. Розвиток 

туризму. Культові споруди] // Дзеркало тижня. — 2001. — 27 жовт. 
*** 

Турчманович Н. Мій Крем’янець: [Поезія] // Діалог. — 2005. — 16 квіт. — 
С. 2. 

*** 
Собчук В., Чернихівський Г. Кременець — місто районного підпорядкуван-

ня // ТЕС. — Тернопіль, 2005. — Т. 2. К–О. — С. 223–225. 
*** 

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2002 рік: Бібліогр. 
список / Уклад. М. Друневич. — Тернопіль, 2002. — С. 118–121. 

 

610 років із часу заснування Бучача 

(1397) 

Неписана історія Бучача сягає сивої давнини. 
Перша письмова згадка про місто датується 1397 р. 
На території Бучача знаходилося давнє слов’янське поселення, яке до середи-

ни XIV ст. входило до складу Галицько-Волинського князівства. 
Назва міста походить від архаїчного слова «буча» (у значенні «корінна вода 

напровесні, бистрина і глибінь»), що досить точно відображає навколишній ланд-
шафт — високі води Стрипи навесні, її круті береги, стрімку течію річки, яка ро-
бить тут багато поворотів. Наприкінці XIV ст. внаслідок тривалої боротьби між 
Польщею та Литвою, яка точилася понад 20 років, Східну Галичину, а в її складі й 
Бучач, загарбали польські феодали. На захоплених територіях з метою насильни-
цького окатоличення місцевого населення, вони спішно зводили костьоли й монас-
тирі. У своїй політиці шляхта спиралася на місцевих магнатів, які в XV ст. одержа-
ли однакові з нею права. Таке тяжке гноблення посилювало антифеодальні настрої 
трудящих. 

У 1515 р. місто отримало магдебурзьке право. 
Насаджуючи унію й католицизм на загарбаних українських землях, магнати 

Потоцькі в першій половині XVII ст. заснували в Бучачі монастир василіан. 
Наприкінці 1754 р. при монастирі відкривається так звана загальна латинська 

школа з гуртожитком для дітей польської й української шляхти. У самому Бучачі 
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та на території, що сягала сім миль навколо, ніхто не мав права відкривати інших 
шкіл. Три вчителі викладали тут геологію, граматику, синтаксис, риторику та пії-
тику, згодом — філософію. 

У 1870–1893 рр. це була нижча, чотирикласна гімназія. При ній була велика 
бібліотека з багатою збіркою стародруків церковно-слов’янською, староукраїнсь-
кою, латинською, німецькою та польською мовами. Протягом XIX ст. у різний час 
у гімназії при монастирі навчалися відомі українські діячі культури, літератури і 
мистецтва: І. Вагилевич, П. Бажанський, К. Устиянович, В. Гнатюк, М. Сосенко та 
інші. 

Бучач належить до найоригінальніших осель на Україні. Найдавнішою 
пам’яткою тут є руїни замку, спорудженого українськими феодалами Бучацькими. 

Мальовничі руїни замку є справжньою окрасою міського ландшафту. 
У 1610 році дружиною власника Бучача Потоцького — сестрою київського 

митрополита Петра Могили — була збудована Миколаївська церква. 
Недалеко від Миколаївської церкви, на маленькій квадратній ринковій площі, 

бучацькі міщани при допомозі власника міста спорудили в 1751 році славнозвісну 
ратушу. 

Проекти виготовив Бернард Меретин, а скульптури витесав із каменю його то-
вариш — Пінзель. 

За тонким синтезом скульптури й архітектури ратуша є неперевершеним тво-
ром не тільки в українській, але й в європейській архітектурі тих часів. 

У пам’ятках Бучача багато краси, свіжої поетичності, неповторного втілення 
високих людських ідеалів. Тому вони й належать до найцінніших надбань україн-
ського мистецтва. 

Література 
Бучач: Туристичний путівник. — Тернопіль: Збруч, 2005. — 59 с.: фотоіл. 
Бучач: Бізнес-історія-туризм: Путівник. — Тернопіль: Наш Світ, 2002. 
Бучач: Історія. Культура. Туризм. — Тернопіль: Наш Світ, 2004. — 21 с.: фо-

тогр. 
Бучач над Стрипою: Альбом про Бучач.— Бучач: Райдрукарня, 2000. — 24 с.: 

фотоіл.; план-схема Бучача: С. 3 обкл. 
*** 

Бучач: Місто, район. центр Терноп. обл.: [Кольорове зобр. та опис гер-
ба] // Гречило А. Герби міст України: (ХІV – І пол. ХХ ст.). — К., 2001. — С. 96. 

Бучач: [Герб. Кольорове зобр. Опис] // Панченко В. Міські та містечкові герби 
України. — К., 2000. — С. 48 

Місто з багатою історією, вишуканою архітектурою // Губернатор. — 2003. — 
№ 19. — С. 51; фотогр. 

*** 
Про підсумки проведення у 2001 році щорічного обласного конкурсу «Місто і 

селище найкращого благоустрою»: Розпорядження голови обласної держадмініст-
рації // Свобода. — 2002. — 19 берез. 

Комісія з проведення конкурсу присудила 
 призові місця серед районних центрів:  
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м. Бучач — І місце з врученням диплома 
 обл. держ. адміністрації І ступеня. 

*** 
Андріїшин В. Ратуша в Бучачі // Високий замок. — 2002. — 17 жовт., фото-

гр. — (Люби і знай свій рідний край). 
Бобик І. І Париж, і Чикаго знали майстрів з берегів Стрипи // Нова доба. — 

2004. — 10 верес. — (З глибини віків). 
Гродецька В. Ратуша у Бучачі втрачає експонати // Ria плюс. — 2004. — 18 

серп., фотогр. — (Бракує коштів на реставрацію). 
Гродецька В. Христос замість артилерійської установки: [Скульптура при виї-

зді з Бучача] // Ria плюс. — 2002. — 4 груд. — (Рішення депутатів райради). 
Гуцуляк Д. За неповторну красу Бучач називають галицькою Швейцарі-

єю // Нова доба. — 2001. — 10 серп. 
Іжук М. Захищали Бучач оборонні вали: [Розвідка міських фортифікацій міс-

та] // Нова доба. — 2004. — 30 лип. — С. 2. — (Археологічні дослідження). 
Іжук М., Тракало В. І знову струменями води заграли на сонці «Три рури»: 

[Фонтан в м. Бучачі] // Свобода. — 2003. — 25 жовт. — (Минуле і сучасне Бучача). 
Те ж: Нова доба. — 2003. — 22 серп. — (З місця події). 
Клименко О., Хаварівський Б. Бучач: Герби Тернопілля // Нова Тернопільська 

газета. — 2000. — 29 листоп., зобр. герба. 
Кобельський М. Тих днів не змовкне слава: До 60-річчя визволення Бучача і 

району від німецько-фашистських загарбників // Нова доба. — 2004. — 23 лип. — 
С. 2. 

Павлишин Т. Екологія Бучача подає сигнал «SOS»: Нотатки з сесії міської ра-
ди // Нова доба. — 2003. — 11 квіт. 

Шот М. Бучач-град над Стрипою-рікою: Міста: минувшина й сучас-
ність // Свобода. — 2003. — 27 груд. — С. 4; фотогр. 

Шот М. Бучач-град над Стрипою-рікою: [Історія і сучасний розвиток міс-
та] // Урядовий кур’єр. — 2003. — 24 жовт., фотогр. 

Шот М. Бучач-град над Стрипою-рікою: [Історія, архітектура міста; соц.-
культ. розв. в теперішній час] // Медична академія. — 2003. — 10 жовт., фотогр. — 
(Міста: минувшина й сучасність). 

Якель Р. Бучацька ратуша... попливе: [Історія. Сьогодення] // Дзеркало тиж-
ня. — 2001. — 13 жовт., фотогр. 

*** 
Герб Бучача є власністю і може використовуватися тільки з дозволу міськра-

ди / Розм. із секретарем міськради Л. Р. Сенюх про порядок використання символі-
ки. Вела Т. Павлишин // Нова доба. — 2003. — 18 лип. — (Наше місто). 

Ігор Дуда: «Я сходив Бучач пішки вздовж і поперек» / Розм. із дир. Терноп. 
обл. худож. музею, автором першого путівника про Бучач. Вела О. Жук // Нова 
доба. — 2004. — 23 квіт. — С. 6. 

Із першим багряним листом приходить свято до нашого міста: [Розм. з міськ. 
головою м. Бучача О. С. Оверком] // Нова доба. — 2004. — 10 верес. — (12 верес-
ня — День Бучача). 
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Павлишин Т. Повернення «Золотої Пілави»: / Інтерв’ю з авт. герба Бучача 
І. В. Ткачуком // Нова доба. — 2002. — 29 листоп. 

*** 
Дуда І., Оверко О. Бучач — місто Тернопільської області, райцентр // ТЕС. — 

Тернопіль, 2004. — Т. 1. А–Й.— С. 211–213; фотогр. 

 

485 років із часу заснування Чорткова 

(1522) 

У мальовничій долині Серету, де мимохідь розступилися гори, здавна красу-
ється чепурне місто Чортків, яке згадується в рукописах із 1522 року. 

Завбачливими виявилися колишні перші поселенці, обравши вигідне місце для 
своїх осель: у затишній долині серед густого лісу та крутих гір із печерами, побли-
зу річки чатувала на них відносна безпека від чужинських зайд. Звідси можна було 
рукою подати до поля чи вийти вполювати лісову дичину, нарубати деревини, а з 
неї поставити огороджувальний частокіл або звести стіни оборонного замку. 

За легендою, Чортків започаткувала сім’я Чорного, рятуючись від хижого та-
тарського племені. Вона перебралася сюди із спаленої хати, котра раніше стояла 
побіля Чорного шляху. Інша легенда говорить про те, що назва нинішнього міста 
походить із часів язичництва, коли слов’яни все зле пов’язували з Чорнобогом. 
Писемні джерела походження назви більш прозаїчні: на карті польського короля 
Казимира Великого на межі XIV–XV століть це поселення було позначене словом 
«Чортковіце». На прохання власника Єжи Чартковського король Сигізмунд III ви-
дав грамоту на володіння цією територією та дав дозвіл перейменувати його на 
Чортків. 

Сучасний Чортків — другий за величиною (після Тернополя) промисловий і 
культурний центр області. Тут розташовано чимало промислових підприємств. 
Найбільшими серед них є цукровий завод, м’ясокомбінат, горілчаний завод, кон-
дитерська та швейна фабрики, продукція яких відома за межами області. У місті 
працює ремзавод, комбінат хлібопродуктів, хлібокомбінат, фабрика «Іскра», райд-
рукарня. 

У Чорткові функціонує широка мережа культурноосвітніх закладів: 5 загаль-
ноосвітніх і початкова школи, школа-інтернат, спортивна та музична школи, педа-
гогічне та медичне училища, професійно-технічне училище, краєзнавчий музей. 
Тут працюють будинок культури, ряд клубів і бібліотек. 

З архітектурних пам’яток є руїни замку XVII ст., дерев'яні церкви: Успенська 
XVII ст., Воздвиженська XVIII ст., костел домініканців XVII ст. 

Література 
Чорпіта Я. Чортків: Іст.-краєзн. нарис. — Чортків, 2002. — 168 с.: фотогр. 
Чортків: Бізнес-схема: Буклет. — Б. М.: Б. В., 2001–2002. 
Чортків: обличчя міста: Фотобуклет, 2004. 
Чортків: Туристичний путівник / Ред. Н. Пахолік. — Тернопіль: Збруч, 

2003. — 36 с. 
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Соневицький М. Чортків // Соневицький М. Спогади старого педагога. — 

Львів, 2001. — С. 24–36. 
Чортків: [Герб. Кольорове зобр. Опис] // Панченко В. Міські та містечкові гер-

би. — К., 2000. — С. 178. 
Чортків: Місто, район. центр: [Кольорове зобр. герба, опис] // Гречило А. Гер-

би міст України. — К., 2001. — С. 373–374. 
*** 

Іванців О. Благословенним у віках будь, Чорткове...: [До 480-річчя Чортко-
ва] // Голос народу. — 2002. — 19 лип. — (Наше місто). 

Клименко О., Хаварівський Б. Чортків: (Місто, район. центр) // Рада. — 
2003. — № 5. — С. 59. — (Історія краю в постатях і символах). 

Левицька Л. Чортків постарішав на десять століть: [З’ясувалося, що свій поча-
ток місто бере не з ХVІ ст., як вважалося донедавна, а з VІ ст.] // День. — 2005. — 
13 серп. 

Має Чортків власні герб і прапор: Опис і фото герба // Голос народу. — 
2002. — 1 берез. 

Наше місто у цифрах і фактах: [Коротка іст. довід., найвідоміші та найвизнач-
ніші факти із життя міста, відомі люди краю] // Ратуша. — 2002. — 12 лип. 

Присяжний Б. Чортків — одне із шести міст в Україні: [За результатами кон-
курсів Чортків візьме участь у проекті з економ. розвитку і створення нових робо-
чих місць, який фінансується США] // Ратуша. — 2005. — 12 трав., фотогр. 

Пустельник Л. Під чортківською землею гуде...: [Минуле і сучасне 
м. Чорткова] // Україна. — 2004. — № 10. — С. 34–36; фотогр. 

Стратегічний план економічного розвитку міста Чорткова // Ратуша. — 
2005. — 20 жовт. 

Юхим О. Древнє місто на берегах Серету // Домашня газета. — 2005. — 16 
черв. — С. 8; фотогр. 

*** 
Блаженко А. Увійду в дім Твій, поклонюся храмові святому Твому: [100-літ. 

ювілей церкви святої Покрови в Чорткові] // Голос народу. — 2005. — 21 жовт., 
фотогр. 

Кушнірук З. Там, під куполом небес: Чортків. День у храмі Святої Покро-
ви // Свобода. — 2005. — 7 верес., фотогр. 

Остапенко Г. Оновлено залізничний вокзал // Ратуша. — 2002. — 30 серп. 
Чорпіта О. 18 квітня — Міжнародний день пам’яток та історичних місць: [Іст. 

пам’ятки м. Чорткова] // Ратуша. — 2003. — 18 квіт. 
Чорпіта О. І замок замком називався б: [Чортківський замок: Історія і сучас-

ний стан] // Ратуша. — 2003. — 12 верес. 
Чорпіта Я. Була колись броварня: [До 150-річчя першого промислового під-

приємства у Чорткові] // Голос народу. — 2005. — 1 квіт. — С. 5; фотогр. 
Чорпіта Я. Дещо з минулого чортківських пивоварів: [До 150-річчя першого 

промислового підприємства у Чорткові] // Ратуша. — 2005. — 7 квіт., фотогр. 
Чорпіта Я. З історії пошти в Чорткові // Голос народу. — 2003. — 6 черв. — 

(Наше місто). 
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Чорпіта Я. На виставці... залізниця: Сторінками історії: [Історія Чортків. заліз-
ничного вузла] // Свобода. — 2002. — 19 січ. 

Чорпіта Я. Чортківський магістрат: [Пам’ятка старовини, побудована 1926–
1930 рр.] // Ратуша. — 2001. — 15 черв. 

Шевчук Л. Оновлено залізничні ворота міста: [Реконструкція залізничного во-
кзалу Чорткова] // Свобода. — 2002. — 24 серп. — (Фоторепортаж). 

*** 
Блаженко А. Я люблю у Чорткові думать, із минулого знявши вуаль... 1. Коли-

сав мою колиску вітер рідного Поділля: [Відомі люди — уродж. краю: 
І. Гушалевич, Т. Коструба, І. Нагаєвський] // Голос народу. — 2003. — 11 лип. — 
(Родовід). 

Блаженко А. Я люблю у Чорткові думать, із минулого знявши вуаль...: [Відомі 
люди — уродж. Чортків. р-ну: К. Кузик, П. Ладан, І. Німчук, Л. Турбацький, К–
Е. Францоз, С. Чарнецький, Є. Яніцький] // Голос народу. — 2004. — 16 січ. — 
С. 6. 

*** 

230 років із часу заснування Монастириського тютюново-
ферментаційного комбінату 

(1777) 

Один із відставних автрійських старшин, мадяр за походженням, отримав до-
звіл урядових органів на фундацію (будівництво) тютюнової мануфактури. У 1775 
році розпочалися будівельні роботи. На спорудженні трудилися, головним чином, 
місцеві селяни й ремісники. 

У 1777 році підприємство вступило в дію. 
Це була перша тютюнова мануфактура на західноукраїнських землях. На ній 

існував примітивний поділ праці: одна частина робітників працювала на напівфаб-
рикатах, інша — на цигарках, решта — на виготовленні тютюну. 

У 1809 р. австрійська армія зазнала поразки в битві з французькими наполео-
нівськими військами. За участь Росії у війні проти Австрії на боці Франції їй було 
подаровано частину Східної Галичини, у тому числі й Тернопільщину. 

Щоб тютюновий промисел у Монастириськах не дістався росіянам, усе устат-
кування було вивезене до Снятина. На новому місці розпочалося виробництво ци-
гарок, курильного та нюхального тютюну. Продукція вивозилася за межі України. 

Після залишення Росією Тернопільщини в 1815 році, знову постало питання 
про повернення мануфактури до Монастириськів. У 1849 році австрійський уряд 
дозволив перевести підприємство із Снятина знову до Монастириськів. Уже через 
рік тут було налагоджено тютюнове виробництво. Воно більше не змінювало місця 
розташування. 

Сировиною для Монастириського підприємства служив тютюн, який вирощу-
вався в поміщицьких та селянських господарствах навколишньої округи. Вироб-
ництво тютюну збагачувало не лише державу, але й великих землевласників. Тю-
тюн і тютюнові вироби збувалися на місцевому та закордонному ринках, зокрема в 
Польщі, Прусії, Росії та інших країнах. 
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Державні прибутки від тютюнової монополії в Галичині (1847) становили 2 
млн. флоринів, у 1850 р. — 2,2, у 1857 р. — 4 мільйони. 

У 1880–1890 рр. на Монастириській фабриці трудилося 70 осіб. Серед них — 
38 мужчин і 32 жінки. Денний заробіток коливався від 36 до 44 крейцерів. Щоден-
но на фабриці перероблялося до 150 ц сировини. До 1873 року робітники працюва-
ли щоденно по 12 годин. Пізніше робочий день було зменшено до 9 годин, а в су-
боту — до полудня. 

Перед Першою світовою війною на підприємстві працювало 1114 осіб, а в 
1940 — 1500. 

У 1965 році фабрика виготовила продукції на 1,4 млн. крб., у 1972 — на 4,3. 
Нині тютюново-ферментаційний комбінат став одним із передових підприємств 
міста. Це — велике механізоване виробництво. 

Література 
Стрішенець М. Перша тютюнова мануфактура на західних землях України: До 

220-річчя Монастириського ферментаційного комбінату // Тернопілля’95: Регіон. 
річник. — Тернопіль, 1995. — С. 45–47. 

*** 
Відкрите акціонерне товариство «Монастириський тютюново-ферменаційний 

комбінат» // Вісті Придністров’я. — 1995. — 12 трав. 
Кадилко А. Українське військо палитиме монастириські цигарки // Експрес. — 

1998. — 26 верес. – 4 жовт. 
Левицька Л. Втриматися на власному ринку // Вільне життя. — 1997. — 25 

лют. — (Секрет виживання). 
Макух Г. Тютюн, як і хліб, вічний / Інтерв’ю з головою АТ «Монастириський 

тютюново-ферментаційний комбінат» // Тернопільська газета. — 1997. — 27 лют. 
Михлик З. Тютюн індійський, тютюн китайський... // Сільські вісті. — 

1998. — 23 черв. 
Савчук Г. «Прима» відходить у минуле, але й те, що курці купують сього-

дні, — не цигарки майбутнього... // Свобода. — 1997. — 25 лют. — (Приватизація). 
Холодний Ф. «Палити суворо заборонено!» // Демократична Україна. — 

1997. — 22 трав. 
Шумило Л. Директор не палить, але попереджає: для вашого здоров’я менш 

шкідливий український тютюн: / Розм. з головою правління АТ «Монастириський 
тютюново-ферментаційний комбінат» Р. Гончаренко // Галицькі контракти. — 
1997. — № 11. — С. 23. 

Якель Р. Дитяча лічилка цигаркового акцизу // Тернопіль вечірній. — 2001. — 
4 квіт. 

Якель Р. Монастириська «Прима» в київських руках // Вільне життя. — 
1999. — 28 верес. 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 1997 рік: Бібліогр. 

список / Уклад. Н. К. Іванко. — Тернопіль: Лілея, 1996. — С. 125–127. 
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75-річчя голодомору в Україні 

(1932–1933) 

Був час, коли навіть згадка про нечуваний в історії людства голодомор на 
Україні в 1932–1933 роках оголошувалася злісним наклепом на радянську дійс-
ність. Та сьогодні ми вже знаємо: голодомор був наперед спланований, штучно 
створений. Це був геноцид. Убивали цілий народ. Народ, який ніколи нікого не 
гнобив, зроду-віку займався хліборобством, мав лагідну душу, найзадушевнішу в 
світі пісню. Це був найстрашніший злочин Сталіна та його найближчих опрични-
ків, сотень тисяч їхніх яничарів на місцях. Безпосередньою реквізицією зерна та 
інших продуктів займалися спеціальні уповноважені, комітети незаможників, «бу-
ксирні» бригади та інші «активісти». Під виглядом боротьби з куркульством вони 
довели селян до відчаю. Реквізиторські групи нишпорили по селах і забирали 
останні жмені зерна. Люди або вмирали з голоду, або накладали на себе руки. Тра-
плялися непоодинокі факти людоїдства. За короткий час Україна вкрилася суціль-
ними могилами. 

Сьогодні називають різні числа жертв голоду, спланованого сталінським ре-
жимом в Україні в 1932–1933 рр. Одні дослідники говорять про 7–8 мільйонів чо-
ловік, інші — про 15 мільйонів осіб. Конкретної цифри і жахливого холокосту не-
ма, і хто-зна, коли й чи взагалі буде її встановлено. 

Ця страхітлива за своїми намірами й масштабами акція більшовизму — вікова 
трагедія української нації. Про неї повинен знати весь світ, нинішні та прийдешні 
покоління. 

Література 
Чорна тінь голодомору 1932–1933 років над Тернопіллям / Терноп. обл. держ. 

адміністрація; Терноп. обл. рада; Упоряд. Б. Лановик, М. Лазарович, 
Р. Матейко. — Тернопіль: Джура, 2003. — 292 с. 

*** 
Безкоровайна М. Сімдесят трагічному тридцять третьому: [Мітинг-реквієм, 

приурочений 70-річчю голодомору 1932–33 рр. провед. в Терноп. р-
ні] // Подільське слово. — 2003. — 25 лип., фотогр. 

Грищук Г. Всеукраїнський собор пам’яті: [Участь терноп. делегації у заході із 
вшанування жертв голодомору 1932–1933 рр.] // Свобода. — 2003. — 29 листоп., 
фотогр. — (Репортаж з Києва). 

Гунчак Т. На захист «наших братів за Збручем»: [Згадано створений у вересні 
1933 р. в Підгайцях повітовий комітет допомоги голодуючим України на чолі з 
Г. Стецюком, участь у Міжнар. конф. з питань допомоги голодуючим Рад. Союзу 
єпископа Будки та М. Рудницької] // Літ. Україна. — 2003. — 4 верес. — (До 70-
річчя голодомору в Україні). 

Гунчак Т. На захист «наших братів за Збручем»: [Діяльність громадськості 
світу (в т.ч. Терноп.) в підтримку голодуючих України в 1932–
1933 рр.)] // Бережанське віче. — 2003. — 22 листоп. 

Заброцький І. Збруч і голод–33 // Галицький вісник. — 2003. — 31 жовт. 
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Ліберний О. Голодом в Україні виморили більше 10 мільйонів людей: [Жало-
бні заходи в Тернополі до річниці голодомору в Україні] // Свобода. — 2005. — 30 
листоп. — С. 2. — (Післямова до сумних подій). 

У парку Шевченка заклали Алею пам’яті жертв голодомору // Номер один. — 
2005. — 23 листоп., фотогр. 

Федишен Б. Забуттю не підлягає: [Голодомор 1932–1933 рр. в Україні і Кре-
менеччині] // Діалог. — 2005. — 3 груд. — (Вікопомне). 

Хаварівський Б., Грищук Г. Чорна тінь 1933-го, або Як наші краяни не мовча-
ли, коли брати з Великої України з голоду вмирали // Свобода. — 2005. — 3 
груд. — С. 4. — (За матеріалами облдержархіву). 

*** 
Моховик Н. Ніколи не повторити страшних помилок: [Наук. конф. зі вшану-

вання пам’яті жертв голодомору 1932–33 рр. в обл. раді профспілок] // Вільне жит-
тя. — 2003. — 29 листоп. 

Моховик Н. Щоб земля не ставала моргом: [Наук. конф. зі вшанування жертв 
голодомору та політ. репресій в обл. раді профспілок] // Свобода. — 2003. — 29 
листоп., фотогр. — (Не забути жертв голодомору). 

Петричко А. Геноцид проти українського народу: [Конф. «Голодомор–33: 
Причини і наслідки» в ТДМА] // Медична академія. — 2003. — 4 груд. — С. 4; 
фотогр. 

*** 
Водолій Н. Бенкет під час чуми: Свідок про голодомори на сході України: 

[Спогади 84-річної М. І. Кондро із с. Забойків Терноп. р-ну] // Місто. — 2006. — 
22 берез. — С. 9; фотогр. 

Гонтковський П. Батька вбили, а решту сім’ ї голодом морили: [Спогади 
Г. Т. Осінчук з Підволочиськ. р-ну про голод 1932–33 рр.] // Свобода. — 2003. — 
22 листоп. — (Свідчать очевидці). 

Гонтковський П. Відчула на собі: [Спогади жительки с. Голошинця 
Г. Т. Осінчук про голодомор 1932–1933 рр.] // Гомін волі. — 2003. — 26 квіт. — 
(Голодомор–33). 

Гонтковський П. Допомагали, чим могли: [Спогади жительки Г. В. Бабій із 
с. Староміщина Підволоч. р-ну про голод 1932–1933 рр.; 1947] // Гомін волі. — 
2003. — 31 трав. 

Левчук Т. Голодомор устами очевидця: Спогадами ділиться сумчанин 
В. П. Ольховенко] // Новини Шумщини. — 2001. — 24 листоп. 

Максим Г. Зробімо все, щоб держава була багатою: [Спогади жительки 
м. Шумська, яка в 1933 р. пережила голод] // Новини Шумщини. — 2003. — 20 
верес. — (До 70-річчя голодомору). 

Нагорний О. Страшно навіть згадати: [1933 р. на Сумщині] / Зап. 
Н. Чорнія // Свобода. — 2004. — 30 берез. — (Білі плями в історії України). 

Онищук І. Три голодомори України: [Спогади очевидців] // Нова Тернопільсь-
ка газета. — 2002. — 4 груд. 

Подунайчук О. Чорні сторінки історії: [Спогади про голодомор жительки 
м. Ланівців Є. А. Харити] // Голос Лановеччини. — 2003. — 28 листоп. — С. 1. 
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Свергун Л. «З’ їж, Ганю, м’яса...»: [Спогади Г. К. Завійської, місцевої жительки 
про голодомор 1932–1933 рр.] // Тернопіль вечірній. — 2003. — 20 листоп. 

Якуша М. К. Спогади з щоденника: [Спогади жительки м. Шумська про голо-
домор 1932–1933 рр.] // Новини Шумщини. — 2003. — 8 лют. — (До 70-річчя го-
лодомору в Україні). 

 

50 років Струсівській заслуженій  
самодіяльній капелі бандуристів «Кобзар» 

(1957) 

Струсівська заслужена капела бандуристів України «Кобзар» — явище напро-
чуд унікальне. 

Формувалася капела бандуристів у часи політичної відлиги після смерті «вож-
дя усіх народів». Люди з усіх кінців району добиралися до Струсова, як до храму 
пісні. Ніщо не зупиняло їх прагнення до співу та гри на бандурі. 

Першими організаторами капели були: Володимир Обухівський, Іларіон Пу-
хальський, Антін Заячківський, брати Богдан та Іван Кравчуки. Яскравий пісенний 
пласт залишив у колективі один із перших художніх керівників Мирослав Ляхо-
вич. Його твори, зокрема «Цвіте наш край», «Грайте, подільські цимбали», увійш-
ли до постійного репертуару. 

Немало прислужився капелі й випускник Львівської консерваторії, диригент 
Володимир Верней, згодом — заслужений працівник культури України, а також 
диригенти Михайло Носатий та Ігор Данилюк. 

Нову сторінку творчої діяльності та виконавської майстерності колектив пере-
горнув із приходом у нього восени 1972 року також випускника Львівської консер-
ваторії Богдана Іваноньківа, який привів колектив до всенародного визнання. 

«Кобзар» є лауреатом конкурсу імені С. Крушельницької, обласних премій 
імені Степана Будного та братів Лепких, удостоєний багатьох державних нагород. 

Фірма «Мелодія» випустила кілька грамплатівок із записами творів колективу, 
на Тернопільській студії «Шанс» було записано магнітоальбом із кращими над-
баннями концертної програми колективу. 

Гордістю капели став музей, створений самими учасниками. У ньому кожен 
експонат має неповторну історію й розповідає про людей, які несуть нам щастя, 
радість та добро. 
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35 років із часу заснування  
Хоростківського державного дендрологічного парку 

(1972) 

Хоростківський державний дендрологічний парк, що в м. Хоросткові Гусятин-
ського району Тернопільської області, — один із чарівних куточків України. Парк 
заснований у 1972 році на площі 18 га вченим садівником-дендрологом Василем 
Григоровичем Корчемним. 

В основу композиції дендрологічного парку покладено два стилі паркобудів-
ництва: регулярний (французький) і ландшафтний (англійський). Перший був по-
ширений в Україні у XVII — першій половині XVIII ст. Його характерні риси: 
геометрична схема розміщення рослинності в алеях і партерах, чіткі обриси газо-
нів, особлива стрижка дерев і чагарників, які наслідують та підсилюють гармонію 
архітектурних форм, симетричне розташуванння будівель, скульптур, фонтанів і 
водойм. 

Так спланована перша частина Хоростківського дендропарку, яскраво вира-
женим центром якої є великий партер — декоративні композиції на горизонтальній 
площині, де розміщені газони, квітники, біогрупи дерев і кущів, малі скульптурні 
форми, лавки. 

Друга частина дендропарку, яка займає майже 70 відсотків території, скомпо-
нована в ландшафтному стилі. 

У ній сформовано мальовничі пейзажі на фоні широких галявин та звивистих 
доріжок. У зелену канву насаджень уплітаються альтанки та павільйони, фонтани 
та водойми, скульптурні прикраси. Обсаджено алеї, розбито квітники й рабатки. 
Види дерев і чагарників обсаджено біогрупами. 

Обидва стилі — регулярний і ландшафтний — використані при створенні Хо-
ростківського дендрологічного парку. Вони доповнюють один одного, створюють 
єдиний гармонійний ансамбль. 

У цьому своєрідному «музеї рослин просто неба» все захоплює та вражає. 
Адже тут зібрані експонати з усіх континентів планети: більше як півтори тисячі 
видів, різновидів і форм дерев, кущів і трав’янистих рослин. Гордістю й славою 
Хоростківського дендрологічного парку є магнолієвий сад. Тут культивується біля 
двох десятків видів і форм різноманітних магнолій. Це найбільша колекція на По-
діллі. 

За своєю красою художнього оформлення Хоростківський державний дендро-
логічний парк — один із кращих у країні. 
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60 років від дня народження Мирона Йосиповича Білоуса..................43 
140 років від дня народження Григорія Хомишина ..............................44 
65 років від дня народження Станіслава Мар’яновича Ковальчука ....45 
85 років від дня народження Мирослава Андрійовича Кушніра .........46 



 152 

70 років із часу заснування Кременецького краєзнавчого музею........46 
60 років від дня народження  Ярослави Михайлівни Мельник-Хованець
....................................................................................................................48 
70 років від дня народження Євгена Тимофійовича Удіна ..................49 
70 років від дня народження Олега Дмитровича Олійника..................50 
60 років від дня народження Ольги Петрівни Василишин ...................51 
75 років від дня народження Богдана Васильовича Леськіва...............51 
85 років від дня народження Павла Йосиповича Пундія ......................52 
110 років від дня народження  Мар’яна Михайловича Крушельницького
....................................................................................................................52 
75 років від дня народження  Георгія Михайловича Петрука-Попика53 
60 років від дня народження Ганни Михайлівни Костів-Гуски ...........54 
60 років від дня народження Михайла Миколайовича Крищука.........55 
110 років від дня народження Януарія Дем’яновича Бортника ...........55 
135 років від дня народження Миколи Івановича Коробки .................56 
80 років від дня народження Ростислава Олександровича Глувка ......56 
150 років від дня народження Андрія Яковича Чайковського .............57 
190 років від дня народження Миколи Івановича Костомарова ..........60 
100 років від дня народження Теофіля Петровича Коструби...............61 
80 років від дня народження Івана Єгоровича Бикова ..........................62 
130 років від дня народження Микити Будки........................................63 
160 років від дня народження  Олександра Григоровича Барвінського63 
115 років від дня народження Арсена Васильовича Річинського........66 
80 років від дня народження Володимира Михайловича Гладкого.....67 
140 років від дня народження Євгена Івановича Купчинського ..........68 
60 років від дня народження Богдана Миколайовича Андрушківа .....69 
125 років від дня народження Зенона Францисковича Кузелі .............71 
85 років від дня народження Петра Трохимовича Ластівки.................73 
65 років від дня народження Ігоря Прокоповича Левенця ...................73 
120 років від дня народження Франца Свістеля ....................................74 
110 років від дня народження  Іванни Олексіївни Синенької-Іваницької
....................................................................................................................75 
60 років від дня народження Марії Михайлівни Варениці...................76 
10 років від дня створення  жіночого вокального тріо «Солов’ ї 
Галичини»..................................................................................................77 
125 років від дня народження Ірини Андріївни Коссакової.................78 
120 років від дня народження Ганни Амвросіївни Крушельницької ..78 
60 років від дня народження Ярослава Петровича Сачка.....................80 
50 років від дня народження Ольги Володимирівни Гофман ..............82 
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140 років від дня народження Осипа Степановича Маковея ...............83 
60 років від дня народження Ярослава Степановича Новака...............85 
70 років від дня народження Тамари Олексіївни Удіної ......................85 
95 років від дня народження Богдана Івановича Блажкевича ..............86 
50 років Тернопільському державному медичному університетові 
ім. І. Я. Горбачевського............................................................................87 
65 років від дня народження Петра Павловича Шпорчука...................90 
110 років від дня народження Євгена Олексійовича Цисика ...............90 
70 років від дня народження Христини Куріци-Ціммерман ................91 
130 років від дня народження Олени Львівни Кульчицької.................91 
40 років із часу заснування Денисівського краєзнавчого музею .........94 
60 років від дня народження Любові Романівни Гонтарук ..................95 
135 років від дня народження  Соломії Амвросіївни Крушельницької95 
60 років від дня народження Степана Івановича Бубернака ................98 
135 років від дня народження Осипа Івановича Роздольського ..........99 
80 років від дня народження Аки Перейми-Клим ...............................100 
85 років від дня народження Йосипа Григоровича Гошуляка ...........101 
65 років із часу утворення Української повстанської армії (УПА)....102 
95 років від дня народження Євгена Львовича Курила ......................105 
125 років від дня народження Софії Львівни Дністрянської..............106 
145 років від дня народження  Степана Пилиповича Яновича (Курбаса)
..................................................................................................................107 
60 років від дня народження Дмитра Федоровича Вонсика...............108 
125 років від дня народження Михайла Львовича Бойчука ...............109 
120 років від дня народження  Олександра Анастасійовича 
Неприцького-Грановського ...................................................................111 
135 років від дня народження Богдана Сильвестровича Лепкого .....113 
110 років від дня народження Ганни Іллівни Бабіївни .......................118 
160 років від дня народження  Володимира Михайловича Навроцького
..................................................................................................................118 
60 років від дня народження Леоніда Олександровича Міллера .......120 
130 років від дня народження Степана Львовича Рудницького.........121 
50 років від дня народження Лесі Іванівни Машталір ........................124 
70 років від дня народження Марії Євгенівни Гонти..........................125 
100 років від дня народження Богдана Осиповича Остап’юка ..........127 
135 років від дня народження Володимира Йосиповича Левицького127 
Міста-ювіляри .........................................................................................130 
910 років із часу заснування Теребовлі ................................................130 
780 років із часу заснування Кременця ................................................132 
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610 років із часу заснування Бучача .....................................................135 
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«Кобзар» ..................................................................................................144 
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