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Серед видатних українських діячів, які поклали початок розвитку 

українознавства як науки в першій половині ХІХ ст., був Михайло Максимович 

(1804–1873 рр.). Уродженець Черкащини, з підросійської України, він був за 

походженням з старшинського козацького роду і зробив вагомий внесок у 

розвиток української фольклористики, мовознавства, історії. Впадає у вічі 

різноманіття дослідницьких інтересів М.Максимовича, практично в кожній 

галузі українського народознавства він залишив свій помітний слід, хоч за 

основною професією був біологом. Випускник природничого і медичного 

відділів Московського університету, М.Максимович після завершення навчання 

викладав ботаніку. 1833 р. одержав науковий ступінь доктора і був іменований 

ординарним професором на кафедрі ботаніки університету. Здавалося, перед 

молодою людиною відкривається блискуча наукова кар’єра в столиці 

Російської імперії. Однак любов до рідного краю, прагнення більш активно 

зайнятися народознавством, вивчати різні сторони життя українського народу – 

етнографію і фольклористику, мовознавство, історію – перемогло. 

М.Максимович повернувся на історичну батьківщину, де в 1834 р. очолив 

новостворений Університет св. Володимира в Києві. 

Багатогранна діяльність М.Максимовича викликала інтерес серед 

дослідників, особливо в першій третині ХХ ст. (М.Возняка, К.Студинського) і 

після 1991 р. (В.Масненка, О.Міллера та ін.) [1], у тому числі автора 

пропонованої статті [2], але й досі є цікавою в науковому і громадському житті 

сучасної України. Декілька разів ще з кінця ХІХ ст. перевидавалися твори 

видатного науковця. Характерно, що в трьохтомній збірці його творів у Києві, 

опублікованій в 1876–1880 рр., кожний том був присвячений окремій галузі 

українознавства [3]. Менш дослідженими є зв’язки М.Максимовича з 

Галичиною, що постійно залишалася в полі уваги дослідника як невід’ємна 

частина етнічних українських земель. Основою для дослідження послужило 

опубліковане листування М.Максимовича з галичанами [4], народознавчі твори 

вченого [5], відомості про нього в періодичній пресі Галичини тощо [6]. Серед 

використаних матеріалів – маловідомі архівні першоджерела з досліджуваної 

проблеми, зокрема листи І.Вагилевича до М.Максимовича [7], рукописна копія 

Я.Головацького збірки “Малороссійскія пѣсни” 1827 р. [8], наукові розвідки 

К.Студинського про наддніпрянсько-галицькі зв’язки та ін. [9]. 



М.Максимович плідно працював на ниві українознавства на початковому 

етапі національного відродження (модерного націотворення) ХІХ – початку ХХ 

ст., суть якого полягала в процесі формування в масах модерної української 

національної самосвідомості. Це було результатом свідомої діяльності 

передової української інтелігенції обабіч кордону між Російською та 

Австрійською імперіями. Перші імпульси для “пробудження” національного 

руху прийшли з території колишньої Гетьманщини – Лівобережної України, а 

його провідниками стали нащадки козацької старшини, до яких належав і сам 

М.Максимович. Український національний рух під імперською владою, за 

прийнятою в історичній науці періодизацією для “недержавних” народів у 

Центрально-Східній Європі, пройшов три стадії розвитку: “А” – наукову; “В” – 

організаційну або культурну, період активізації національної свідомості; “С” – 

політичну. На першому етапі відродження (до середини 40-х рр. ХІХ ст.) окремі 

вчені, серед яких видне місце належало М.Максимовичу, зайнялися 

дослідженням життя простолюду – фольклору й етнографії, мови, історії. 

М.Максимович став одним із засновників української фольклористики. 

Він був автором трьох фольклорних збірок – ““Малороссійскія пѣсни” (далі – 

“Малоросійські пісні”) в 1827 р., “Украинскія народныя пѣсни” (далі – 

“Українські народні пісні”) в 1834 р. та “Сборникъ украинскихъ пѣсенъ” (далі – 

“Збірник українських пісень”) у 1849 р., в яких образно порівнював 

народнопісенну творчість із плодоносною квіткою, що має більше життя, ніж у 

заморському пустоцвітові [10]. У передмові до збірки 127 українських пісень, 

виданої в 1827 р. у Москві під назвою “Малоросійські пісні”, М.Максимович 

писав: “Наступило, кажется, то время, когда познаютъ истинную цѣну 

народности (виділено в оригіналі – І. Р.); начинаетъ уже сбываться желаніе – 

да создастся поэзія истинно Руская!” [11]. У збірці вміщено думи та пісні – 

історичні, гайдамацькі, чумацькі, обрядові та ін. Автор підкреслював багатство 

фольклорної спадщини (“едва ли какая страна может назваться столь песенною, 

как Малороссия ...”), вважав, що за своєю формою і мовою малоросійські пісні 

займають місце посередині між російськими (“русскими”) і польськими [12]. 

Передмова до збірки “Малоросійські пісні” стала першою теоретичною 

працею, з якої починають історію української фольклористики як науки. 

Щоправда, раніше деякі видання містили фольклорно-етнографічний матеріал, 

але без належного наукового аналізу. Так, у невеликому за обсягом збірнику 

українських дум (“Опыт собрания старинных малороссийских песней”) 

М.Цертелєва 1819 р. жанрово думи не були відокремлені від пісень [13]. 

Збирання фольклору в першій половині ХІХ ст. не було механічним 

переписуванням і фіксацією народних пісень, дум, балад тощо, а розглядалося 

дослідниками і як джерело історичних знань про минуле України, і як мовне 

джерело. Аналіз тексту першої фольклорної збірки М.Максимовича в 1827 р. 

[14] дає підстави стверджувати про усвідомлення автором єдності етнічних 

українських земель обабіч кордону між Росією та Австрією. Так, 

М.Максимович зробив примітку, що варіант однієї з пісень взято із львівського 

видання “Pielgrzym Lwowski” 1822 р. [15], що свідчило про спорідненість 

фольклорного матеріалу в Галичині. У додатку подано п’ять пісень, дві з яких, 



зауважив учений, “поютъ въ Галиціи” (до окремих пісень у книзі містилися 

позначення про місцевості, де вони побутують) [16]. 

Першу збірку народних пісень М.Максимовича захоплено вітали 

літератори і науковці, що дало поштовх до подальших розвідок на ниві 

українського народознавства [17]. Дослідник наддніпрянсько-галицьких 

взаємин К.Студинський назвав цю збірку “золотою для українства книгою”, без 

якої “не знати, чим була би Галичина” [18]. “Малоросійські пісні” 

М.Максимовича мали значний вплив на українське національне 

самоусвідомлення галичан, розвиток інтересу до народної творчості. Навряд чи 

діяльність “Руської трійці” та її послідовників у Галичині стала б можливою без 

ознайомлення з творчим здобутком першої хвилі дослідників-народознавців, 

серед яких був М.Максимович. Так, перша фольклорна збірка 

наддніпрянського науковця настільки вразила молодого галицького діяча 

Я.Головацького, що він зробив у 1833 р. рукописну копію “Малоросійських 

пісень” М.Максимовича у вигляді зшитка (він зберігається у відділі рукописів 

Львівської національної наукової бібліотеки ім. В.Стефаника) [19]. Діяч 

“Трійці” пізніше згадував, що в бібліотеці у Львові, де робив виписки з 

українських книг, скопіював “весь “Сборник малороссийских песен” 

Максимовича …, прежде в черновую тетрадку, а потом дома переписывал 

начисто” [20]. 

У другій фольклорній збірці “Українські народні пісні” в Москві 1834 р., 

над якою М.Максимович працював сім років, було вміщено 2,5 тис. народних 

пісень, як говорилося в передмові, “это предмет неистощимый”. Автор з 

радістю писав про видання, услід за граматикою О.Павловського (“Грамматика 

малороссійскаго нарѣчія”), що вийшла в Петербурзі 1818 р., двох 

малоросійських граматик у Галичині – Й.Левицького і Й.Лозинського, а також 

народнопісенної збірки В.Залеського у Львові “Pieśni polskie i ruskie ludu 

galicyjskiego” (“Пісні польські і руські люду галицького”) в 1833 р. Цю книжку, 

що містила близько півтори тисячі польських і руських народних пісень, 

надрукованих усуміш латинкою, І.Франко пізніше назвав “першою ластівкою 

нашого народного пробудження” [21]. М.Максимович зауважив, що “бóльшая 

часть Галицкихъ пѣсень не только сходны съ пѣснями Украинскими, но многія 

пѣсни даже однѣ и тѣ же – въ слѣдствіе однородства ...”. Звернувши увагу 

читачів, що усна народна творчість розвинулася на панруському просторі – “у 

Сѣверныхъ и Южныхъ Руссовъ”, дослідник закликав “малоросіян” взяти участь 

у збиранні “поэзіи Украинской” [22]. 

Серед уміщених у збірці 1834 р. пісень були деякі записи з Галичини, 

автор вміщував місце походження – “Галицкая” [23]. М.Максимович прямо 

писав про єдність русько-українського простору по обидва боки кордону між 

Росією та Австрією. На його думку, “Украинцы или Малороссіяне составляютъ 

Восточную половину Южныхъ или Черноморскихъ Руссовъ” з давнім центром у 

Києві: “Земля Руськая, Украина или Малороссія”. Водночас “западная половина 

ихъ (українців або малоросіян. – І.Р.) составила Червленную (Красную) Русь или 

Галицію”, тобто австрійську Галичину, де “Южно-Русскій языкъ” далі називався 

“руськимъ”. Натомість у Росії цю давню назву перебрала на себе великоруська 



мова, за словами М.Максимовича, “названіе Русскаго усвоилось языку Сѣверно-

Русскому или Велико-Рускому” [24]. Очевидно, читач міг усвідомити існування 

двох руських народностей, що мали відмінності між собою, пізніше ця теза була 

розвинута М.Костомаровим у статті “Дві руські народності” в журналі “Основа” 

1861 р. М.Максимович нерідко вживав у своїх творах терміни “Україна”, 

“український”, “українець”, що поступово витісняли в суспільній свідомості 

поняття “Мала”, “Південна (“Южная”) Русь”, “малоросійський”. 

Третя фольклорна збірка М.Максимовича “Збірник українських пісень” в 

Києві 1849 р. [25] містила “українські думи”, “пісні колискові і материнські”. 

На початку книги вчений зауважив, що займається збиранням народнопісенної 

творчості 20 років і планує видати близько 2 тис. пісень у шести частинах, 

половину з яких зібрав сам, переважно в Полтавській губернії, фольклорні 

матеріали отримував “со всѣхъ концовъ Южной Руси”. На жаль, амбітний план 

повного видання записів українських народних пісень М.Максимовичу не 

вдалося реалізувати. У кінці книжки вміщено замітки “об украинскомъ 

выговорѣ”, де містилося коротке пояснення, як читати тексти пісень, 

надруковані “максимовичівкою” – власним правописом, що був 

запропонований у фольклорній збірці 1827 р., базувався на історично-

етимологічному принципі. На титульній сторінці збірки, подарованій 

російській письменниці Олені Іванівні Вельтман, що зберігається в Державній 

публічній історичній бібліотеці Росії в Москві, він власноруч написав: “Отъ 

Украинца Максимовича. 18 мая 1850 г.”.  

 

М.Максимович видав три номери літературно-історичного альманаху 

“Кіевлянинъ” (далі – “Киевлянин”) у 1840, 1841 і 1850 рр., дві перші книги – в 

Києві, третя – в Москві. У журналі висвітлювалися українознавчі питання під 

кутом зору єдності русько-українського простору обабіч Збруча [26]. У 

вступній статті до першого видання “Киевлянина” 1840 р. М.Максимович 

писав: “Изслѣдованіе и приведеніе въ надлежащую извѣстность всего, что 

относится къ бытію Кіева и всей Южной Руси – Кіевской и Галицкой, 

составляетъ особенную и собственнѣйшую цѣль моего Кіевлянина” [27]. З 

літературознавчих статей в альманасі була опублікована розвідка 

М.Максимовича “О стихотвореніяхъ Червонорускихъ” у другому випуску 

альманаху 1841 р. [28]. Автор зробив аналіз літературної діяльності на 

українських землях під Австрією, “на другомъ, противоположномъ концѣ 

Южной Руси, отдѣленномъ отъ насъ разлучнымъ Днѣстромъ” [29]. 

М.Максимович схвально відгукнувся про перші твори галицьких письменників, 

написані народною мовою (М.Устияновича, І.Могильницького та ін.), особливо 

виділив “Руську трійцю” та її альманах “Русалка Дністровая”, що відзначався 

загальнослов’янською тенденцією “къ своенародности” [30]. 

М.Максимович уважно слідкував за літературною продукцією галицьких 

русинів-українців. Так, у березні 1848 р. у листі до московського професора, 

уродженця Лівобережжя О.Бодянського він просив надіслати виданий у Відні в 

1846–1847 рр. альманах “Вѣнокъ русинамъ на обжинки” з наміром “издать 

всего южно-русского народа песни ...” [31]. До альманаху в двох частинах 



увійшли оригінальні художні твори, фольклорні записи, тексти історичних 

пам’яток, статті та деякі матеріали із забороненої “Русалки Дністрової”. 

Спілкуючись із М.Максимовичем з приводу публікації народно-пісенної 

творчості, російський письменник українського походження М.Гоголь у листах 

до нього високо оцінив фольклорну збірку поляка В.Залеського у Львові 1833 р. 

(“очень замѣчательная вещь”) і вбачав у ній “множество настоящихъ 

Малороссійскихъ (пісень. – І.Р.), такъ хорошихъ, съ такими свѣжими красками 

и мыслями …”. Обидва діячі мали план спільно видати українську фольклорну 

збірку, до якої передбачалося включити пісні з Галичини. “Соединившись 

вмѣстѣ, – писав М.Гоголь М.Максимовичу 12 березня 1834 р. з Петербурга, – 

мы такое удеремъ изданіе, какого еще никогда ни у кого не было …” [32]. 

Однак  ці плани не були реалізовані. 

М.Максимович став практично першим українським вченим, що 

встановив регулярні близькі стосунки з галичанами І.Вагилевичем, 

Я.Головацьким, Д.Зубрицьким [33]. За словами сучасного дослідника 

В.Масненка, М.Максимович мав серед українських діячів підросійської 

України другої третини ХІХ ст. “найбільш розвинений погляд на Галичину”, 

тобто в так званий “додрагоманівський” період (виходячи з важливої ролі в 

процесі пізнання краю наддніпрянцями М.Драгоманова, якого навіть жартома 

називали “Михайло Галицький”) [34]. Щоправда, М.Максимовичу так і не 

пощастило особисто побувати в Галичині, але він виявляв постійний інтерес до 

національно-культурного життя австрійських русинів-українців, був одним з 

перших популяризаторів галицької літературної продукції на Наддніпрянщині. 

К.Студинський зауважив, що заслугою М.Максимовича було заохочення 

галичан до літературної і наукової праці на ниві народознавства, заклики до 

створення єдиного українського правопису, формування духовного зв’язку 

“між Галичиною і Україною” [35]. 

М.Максимович відіграв особливу роль у дослідженні української мови, 

яку розглядав як самостійну, відмінну від російської (великоруської), з 

глибоким історичним корінням. Учений дав оригінальну класифікацію 

слов’янських мов, у якій розрізняв чотири розряди: 1) “сѣвернорусскій” або 

північно-східний, що складався з великоруської і білоруської мов: 2) 

“южнорусскій” чи південно-східний; 3) південно-західний; 4) північно-

західний. У модифікованому вигляді така класифікація визнається й сьогодні 

(східно-, південно- та західнослов’янська мовні групи). В українській мові 

(“языке южнорусском”), що належала до східнослов’янської групи, 

М.Максимович виділив два наріччя: східне – малоруське (“малороссійское” або 

“украинское”) і західне – червоноруське, галицьке [36]. Він розрізняв два 

діалектні різновиди в червоноруському наріччі – власне галицький і 

закарпатський [37]. Свої погляди М.Максимович відстоював у полеміці з 

професором Московського університету М.Погодіним. Українську мову 

(“южнорусскій языкъ”), що виникла ще в Київській Русі, в дотатарські часи, 

разом з мовою російською (“сѣвернорусскімъ языкомъ”) М.Максимович 

вважав “сыновьями одной Русской рѣчи” [38]. 



Малоруське і червоноруське наріччя єдиної української мови, на думку 

М.Максимовича, існували віддавна, думки про походження “южнорусскаго 

языка послѣ ХІІІ-го вѣка несправедливы ...” [39]. Малоруське наріччя 

поширилося по обидва боки Дніпра – на Україні, Поділлі, Волині, Сіверщині, а 

червоноруське – навколо Дністра в Галичині та в Карпатах [40]. М.Максимович 

зробив першу спробу виробити єдиний український правопис, так звану 

“максимовичівку”, в основі якої був історично-етимологічний принцип. Він 

вважав, що “правописаніе нашего языка” повинно охоплювати “всѣ его 

видоизмѣненія, какія существуютъ въ устахъ говорящаго имъ народа – отъ 

Карпатскихъ горъ до степей Задонскихъ и береговъ Кубани”. В альманасі 

“Кіевлянинъ” у 1841 р. М.Максимович зауважив, що недоліком видань “на 

Малороссійскомъ языкѣ у насъ въ Россіи и въ Австріи” були розходження в 

правописі, праці “своимъ правописаніемъ одна хуже другой” [41]. “... Мой способ 

писанія труднѣе не читающему, а пишущему” [42] – визнавав він, 

запропонувавши для наддніпрянських українців і галичан вживати один 

український правопис. 

Свій варіант правопису М.Максимович вперше застосував у виданні 

народних пісень 1827 р. Зокрема, писав етимологічно о, е, и, коли вони 

вимовляються як [і], тільки з дашком, що вказувало на відповідне звучання (ô, 

ê, û): “Для правописанія сообразуемъ долженъ быть старинный способъ писанія 

южнорусскій, приноровленный къ народному языку надстрочнымъ знакомъ” 

[43]. Очевидно, це робилося для всеросійського читача, що підтверджував сам 

автор у передмові до “Малоросійських пісень”, наголошуючи, що пише “не для 

одних малороссиян, но и для русских, коим не понятно будет многое, если 

писать по произношению и не сблизить хотя несколько правописания 

малороссийского с русским” [44]. Однак на практиці “максимовичівка” 

ускладнила традиційний правопис, лише для позначення фонеми /і/ автор 

використав аж п’ять різних знаків [45]. Вона не прижилася на Наддніпрянщині, 

зате знайшла поширення в австрійській Галичині [46]. Використавши 

гражданський (нецерковний) шрифт замість застарілого кириличного письма, 

непридатного для друкування книжок світського змісту, М.Максимович 

намагався пристосовували його до звукового складу української літературної 

мови. 

У Галичині “гражданку” вперше використала “Руська трійця” в альманасі 

“Русалка Днѣстровая” в 1837 р. [47]. “Максимовичівкою” була видана збірка 

Г.Ількевича “Галицкіи приповѣдки и загадки” у Відні 1841 р., що стала першим 

книжковим виданням українських народних прислів’їв і приказок. Це була 

друга, після забороненої владою “Русалки Дністрової”, книжка в Галичині 

народнорозмовною мовою [48]. “Максимовичівка” знайшла чимало 

прихильників на українських землях, підвладних Австрії (хоч на практиці 

вживалася з численними порушеннями і модифікаціями), зокрема в 1848 р. на 

з’їзді руських вчених, у шкільних граматиках, періодичній пресі Галичини та 

ін. Однак зусиллями галицьких народовців дедалі частіше вживався 

фонетичний принцип, що ліг в основу сучасної української літературної мови і 

був офіційно затверджений австрійською владою на початку 1890-х рр. В 



основу нової правописної системи в краї було покладено “кулішівку” – 

фонетичний правопис П.Куліша (у формі т. зв. “желехівки”), вперше 

використаний в 1856–1857 рр., що прийшов на зміну “максимовичівки”. 

Правопис М.Максимовича відіграв певну роль у формуванні сучасного 

загальноукраїнського правопису. 

М.Максимович зробив вагомий внесок у творення національної концепції 

історії України. Щоправда, він не залишив систематичної узагальнюючої праці, 

але аргументовано розглядав Русь-Україну як пряму спадкоємницю Давньої, 

Київської Русі, був творцем першої наукової історії козацтва, започаткував 

вивчення проблеми розвитку козацької державності – Гетьманщини [49]. 

Зокрема, М.Максимович писав: “Гетьманщиною называлась Украйна отъ 

своихъ вождей, кои именовались гетьманами ...” [50]. У своїх творах він 

виявляв інтерес до Галичини як до невід’ємної частини етнічних українських 

(“руських”, “малоруських”) земель, цікавився історією “Галицкой, или 

Червоной, Руси, так давно ими (поляками. – І.Р.) завладенной и доныне 

оторванной от русского мира” [51]. У збірнику “Украинец”, два випуски якого 

(1857, 1864 рр.) стали продовженням “Киевлянина” [52], М.Максимович писав, 

що внаслідок агресивної політики шляхетської Польщі “разорвалась пополамъ 

и прекратилась гетманщина Малороссійская; не послушалась гетмана Богдана и 

досталась Австріи первозванная Малороссія – земля Галицкая” [53]. 

М.Максимович став одним із перших наддніпрянських діячів, поряд з 

П.Лукашевичем, О.Бодянським та І.Срезневським, які встановили контакти з 

галичанами в 1830–1840-х рр. Він заохочував галицьку молодь до народознавчої 

діяльності, написання праць живою народною мовою. Листування 

М.Максимовича з галицькими діячами мало інформаційно-науковий характер, 

охоплювало питання обміну книжками, відомостями про наукове й літературне 

життя. Так, М.Максимович налагодив письмові стосунки з І.Вагилевичем, про 

наукову діяльність якого, напевно, довідався з листа діяча “Руської трійці” до 

російського історика М.Погодіна від 8 березня 1836 р., вміщеного того ж року в 

журналі “Московский наблюдатель” (№7) як “Письмо изъ Лемберга”. 

І.Вагилевич писав про галицько-руську мову, народні перекази та історичні 

пам’ятки в Галичині, цікавився “теперешнею Русскою Словесностію на Сѣверѣ 

и Югѣ, только нѣтъ средствъ, – скаржився він. – … Будьте столько добры, 

напишите намъ что-нибудь о ней” [54]. Вагилевичевий лист М.Погодін 

опублікував для російських читачів у травні 1836 р., що, мабуть, зацікавив 

М.Максимовича і спонукав до налагодження зв’язків з “Руською трійцею” [55]. 

Прочитавши “Русалку Дністровую”, М.Максимович вислав молодому 

досліднику І.Вагилевичу свою статтю “Пісня о полку Ігоревім” – із циклу 

лекцій про руське письменство, виголошених у Київському університеті 1835 р. 

Зокрема, на титульній сторінці першої статті він власноруч написав: 

“І.Вагилевичу, переводчику пѣсни Игорю отъ Максимовича” (примірник 

зберігається у відділі рідкісної книги ЛННБ України ім. В.Стефаника) [56]. 

Листування І.Вагилевича з М.Максимовичем почалося в березні 1837 р. У 

першому листі галичанин подякував за надіслану працю про “Слово о полку 

Ігоревім”, писав про розвиток руської літератури в краї, зокрема про 



публікацію граматик М.Лучкая і Й.Левицького, альманаху “Руської трійці”. З 

болем зауважив, що до галицької інтелігенції належать суто священики (“tо 

найгірш, шчо зьде (тут. – І.Р.) у нас Южно-русинóв нѣt иншого чину, окреме 

попôвского, и я на попа правю се”) [57]. Усвідомлюючи етнічну єдність галичан 

із Наддніпрянщиною (“братею нашею за-днѣпровою”), І.Вагилевич просив 

надіслати інформацію про діалекти “на цѣлѣй Украûнѣ” і вихід у світ нових 

книжок “про Южно-русь и в южно-руским язику” [58]. 

І.Вагилевич висловлював вдячність М.Максимовичу за прихильне 

ставлення до себе і своїх земляків, намагався вживати “максимовичівку”. 

“Ваша приязнь ко мені, – писав він у серпні 1838 р., – душу мою наповняє саме 

іскренними чувствами благодаренія” [59]. Водночас у листі говорилося про 

наболіле – занепад народної просвіти в Галичині (“у насъ нѣхто не дбае о 

просвѣщеніе народное …”) [60]. Вагилевичевий лист від 5 січня 1842 р. своїм 

правописом нагадував “максимовичівку”, що визнав і сам автор (так писати 

“вельми мѣнѣ подобалося”, “видите, що у̂же більше сходна (орфографія. – І.Р.) 

зъ Вашеу̂”). Галичанин пообіцяв М.Максимовичу надсилати свої статті на 

народознавчу тематику, взамін просив передати через польського 

книготорговця Я.Мілліковського твори наддніпрянських авторів на “южно-

русскій” мові – самого М.Максимовича, а також Г.Квітки-Основ’яненка, 

А.Могили, О.Бодянського, Є.Гребінки та ін. І.Вагилевич зауважив, що з 

інтересом перечитав виданий М.Максимовичем альманах “Киевлянин” за 1841 

р., де знайшов “много воспоминаній о Галицкѣй Руси” [61]. 

У кінці 1838 р. почалося нетривале листування М.Максимовича з 

Я.Головацьким. Перший лист від галичанина був датований 13 (25) листопада, 

особисте знайомство між ними відбулося аж у 1872 р. після переїзду 

Я.Головацького до Росії [62]. Я.Головацький писав М.Максимовичу про 

бажання познайомитися з творчістю наддніпрянських письменників, “съ 

плодами розцвѣтающêйся словесности Южной Руси”, яку галичани мали взяти 

за зразок для створення власної літератури (“тым лучче и тым певнѣйще 

обробляти питоме свое нарѣчіе …”) [63]. У другому листі 27 серпня (8 вересня) 

1840 р. Я.Головацький просив М.Максимовича надсилати українську 

літературу з Наддніпрянщини – твори Г.Квітки-Основ’яненка, 

І.Котляревського, Є.Гребінки, І.Срезневського та ін., бо в розумінні адресанта, 

якщо не існувало можливості відвідати “Украины, нехай хоть пôзнаюся в 

книжках з народом и языком наших одноплемѣнцѣв” [64]. Публікуючи два 

листи Я.Головацького до М.Максимовича, В.Науменко зауважив, що 

“справжнього листування між ними”, по суті, не було, на цьому переписка 

закінчилася [65]. 

Кореспонденція з М.Максимовичем, була, за словами Я.Головацького, 

першим спілкуванням галицьких літераторів з Україною, першим почуттям 

родинності й одноплемінного взаєморозуміння в той час, коли ближчі стосунки 

між галичанами і наддніпрянцями були надзвичайно утруднені: “Мы, молодыи 

труженники на поприщѣ родной словесности, повиновалися зрѣлымъ 

наставленіямъ опытного и доброжелательного мужа ...” [66]. Свій другий лист 

до М.Максимовича Я.Головацький написав у відповідь на запрошення, 



передане через галичанина Д.Зубрицького, надсилати статті в альманах 

“Киевлянин”. “Попросите Вагилевича, Головацкого и другихъ однородцевъ 

моихъ быть моими сотрудниками и участвовать въ “Кіевлянинѣ” статьями о 

Червонной Руси”, – писав М.Максимович у листі до Д.Зубрицького 22 квітня 

1840 р. [67]. Я.Головацький уважно ознайомився з листом і запевнив 

українського адресанта 27 серпня (8 вересня) 1840 р.: “Всѣ Ваши уваги и 

перестороги для выклювающоися нашои словесности зовсѣм правдиви – и я з 

моєй стороны майже цѣло согласенъ. Издаваніе Вашого “Кіевлянина” буде для 

всей южной Руси середоточієм умственного сообщенія і розширенія свѣтла, 

котрого промени, дасть Бôг, и на галицких сусѣдôв падатимуть” [68]. 

Крім діячів “Руської трійці” І.Вагилевича та Я.Головацького, 

М.Максимович листувався з Д.Зубрицьким. У квітні 1839 р. галицький історик 

написав першого листа до М.Максимовича, на який довго чекав відповідь через 

тривалу хворобу адресата [69]. У листі Д.Зубрицького говорилося про слабкість 

руської словесності в Галичині (“ничто не предпринимается, безчетныя 

препятствія” і т. п.) [70]. Поштовх до переписки дав М.Максимович, передавши 

галичанину через російського філософа і мандрівника О.Сухово-Кобиліна свої 

наукові праці (“Откуда идетъ Русская земля” та “Изслѣдованіе о русскомъ 

языкѣ”). Не заставши Д.Зубрицького у Львові, О.Кобилін “залишив у його 

мешканні листа, – писав К.Студинський, – із зазначенням, для кого які книжки 

призначені. Зубрицький вважав умісним подякувати Максимовичеві, і так 

почалася між обома ученими переписка” [71]. П’ять листів М.Максимовича до 

Д.Зубрицького (від 22 квітня 1840 р. до 8 жовтня 1843 р.) опублікував 

К.Студинський, зауваживши, що зносини між ними не перервалися і “в 

дальших роках” [72]. 

У першому листі до Д.Зубрицького 22 квітня 1840 р. М.Максимович 

підтримав “возрожденіе руской словесности въ Червоной Руси”: “дай Богъ, 

чтобъ обстоятельства къ тому благопріятствовали и чтобы молодое Ваше 

духовенство не прекращало сего прекраснаго и достойнаго начинанія” [73]. 

Український дослідник просив молодих галичан надсилати власні матеріали “о 

Галиціи всей или Австрійской Руси Червоной и Карпатской” до альманаху 

“Киевлянин”, засновником і видавцем якого він був на початку 1840-х рр. 

“Статьи Ваши будутъ очень занимательны, – писав М.Максимович, – и 

примутся у насъ съ удовольствіемъ большимъ и успѣхомъ. Пишите хоть на 

Польскомъ, я переведу ихъ на Рускій” [74]. Наприкінці листа йшлося про намір 

наступного року після одужання побувати у Львові та об’їхати всю Галичину. З 

листом М.Максимовича було надіслано три примірники “Киевлянина” видання 

1840 р., призначені для Д.Зубрицького, І.Вагилевича та Я.Головацького, “при 

оказіи пришлю больше” [75]. Максимовичевий лист до Д.Зубрицького за 

бажанням автора прочитав Я.Головацький і зробив із нього копію. Як відомо, 

він підтримав думки М.Максимовича, про що писав у листі до нього в 1840 р. 

Щоправда, погляди М.Максимовича щодо впровадження живої народної 

мови в літературу були досить суперечливими. У першому листі до 

Д.Зубрицького він закликав молоде покоління “писать на своемъ родномъ 

языкѣ, подобно Нѣмцамъ, Французамъ, Чехамъ и всѣмъ почти другимъ 



націямъ”. Однак на Наддніпрянщині, де услід за І.Котляревським “могутъ быть 

и есть” поодинокі твори нової української літератури, загальновживаним серед 

освіченої верстви населення став “великорусскій языкъ, которымъ и говоримъ, 

и пишемъ, и думаемъ, какъ языкомъ общимъ”. Простонародна мова як 

літературна можлива, на думку М.Максимовича, тільки в Галичині, бо “для 

Русиновъ Австрійской Имперіи живой языкъ – Южнорускій; пора языка 

Польскаго для нихъ давно прошла, пора Великорусскаго ... еще не наступила”. 

Він висловив бажання, щоб галицькі русини “усвоили себѣ Великорусскій 

языкъ; но ваша Червоноруская словесность ... должна быть на вашемъ родномъ 

Рускомъ языкѣ – т.е. на Южнорускомъ …”. М.Максимович зізнався, що із 

задоволенням читав поезії діячів “Руської трійці”, М.Устияновича, на відміну 

від творчості тих, хто цурався народної мови ...” [76]. Щодо правопису 

“Русалки”, то було сказано прямо – “очень дико” [77]. 

На сторінках “Киевлянина” в 1841 р. М.Максимович опублікував статтю 

“О стихотвореніяхъ Червонорускихъ”, у якій щиро привітав діяльність на ниві 

національного відродження в Галичині. Червону, або Галицьку Русь він вважав 

близькою для Києва: “... Та же Руская рѣчь звучитъ за Днѣстромъ, что и на 

Днѣпрѣ; на томъ же языкѣ народная пѣснь оглашаетъ Карпатскія горы и 

раздается по Украинскимъ степямъ и берегамъ Черноморскимъ” [78]. 

М.Максимович назвав “мертвеччиною”, “безвременнымъ цвѣтомъ” твори 

галичан, “нашей Заднѣстрянской братіи”, написані церковнослов’янською 

мовою. Галицькі письменники повинні уникати “искуственнаго словосочиненія 

и стихосложенія! Живая литература у нихъ можетъ процвѣсти только на ихъ 

народномъ, живомъ языкѣ ...” [79]. Серед галицьких видань М.Максимович 

виділив альманах “Руської трійці” – “цѣлую книжку стиховъ и прозы на языкѣ 

Южнорускомъ” [80]. Завершується стаття оглядом змісту “Русалки Дністрової”, 

за словами дослідника В.Щурата, “оглядом, повним щирого визнання для 

почину молодої “Трійці””. Щодо “можливої журби видавців, що, може, вона не 

так прибрана, як слід було б”, вчений образно відповів словами поета 

І.Богдановича: “Во всех ты, Душенька, нарядах хороша!” [81].  

М.Максимович закликав до формування єдиного українського правопису, 

що мав охоплювати різні діалекти “въ устахъ говорящаго имъ народа – отъ 

Карпатскихъ горъ до степей Задонскихъ и береговъ Кубани” [82]. Заслуга 

М.Максимовича в українському національному самоусвідомленні галичан 

полягала не лише в народознавчій діяльності, що з різних джерел ставала 

відомою в краї, утверджувала ідею мовно-культурної та історичної єдності з 

Великою Україною, але й у закликах до місцевої інтелігенції  “писати живою, 

народною мовою та в заохочуваню до наукової праці” [83]. Однак, за словами 

К.Студинського, “в будучність українського письменства на Україні 

Максимович не вірить”. Зневіра в перспективи розвитку нової української 

літератури на Наддніпрянщині, що була колискою національного відродження, 

висловлена в листах до галицьких діячів, “могла бути студеною водою на мрії 

перших наших (галицьких. – І.Р.) речників живого слова” [84]. З образним 

твердженням багатолітнього дослідника наддніпрянсько-галицьких зв’язків 



К.Студинського про неоднозначний вплив М.Максимовича на національний 

рух в австрійській Галичині важко не погодитися. 

Народознавча діяльність М.Максимовича мала безпосередній вплив на 

заснування “Руської трійці”. Як видно з “щоденника” читального залу 

бібліотеки Інституту Оссолінських у Львові, де збереглися відомості про 

видачу книг студентам університету М.Шашкевичу, І.Вагилевичу та 

Я.Головацькому протягом грудня 1832 р. – жовтня 1836 р. [85], вони кілька 

десятків разів замовляли фольклорну збірку “Малороссийские песни” 1827 р. 

Зокрема, це робилося неодноразово в грудні 1832 р. (першим взяв книжку для 

читання 10 грудня Я.Головацький), регулярно впродовж 1833 року і на початку 

1834 р. [86]. Я.Головацький, як відомо, зробив власноруч копію 

“Малоросійських пісень” М.Максимовича: спочатку в бібліотеці у Львові як 

чорновик, а вдома переписав начисто. Настільки великий емоційний вплив на 

молодого галицького діяча мала збірка народних пісень 1827 р., що 

започаткувала українську фольклористику як науку. За спогадами 

Я.Головацького, М.Шашкевич, познайомившись із фольклорною збіркою 

М.Максимовича та “Енеїдою” І.Котляревського, побачив у них “живий 

приклад, переконався о можності народної руської словесності, загадав 

великую гадку: утворити чисто народну словесність южноруську, і сесій гадці 

вірен остав до кінця” [87]. 

Галицькі діячі в ХІХ ст. покликалися на науковий авторитет 

М.Максимовича в обґрунтуванні національної самобутності українського 

народу. Так, на Соборі руських учених у Львові в жовтні 1848 р. 

Я.Головацький, посилаючись на мовознавчі праці М.Максимовича, виступив з 

обґрунтуванням тези про три “наріччя” “руской рѣчи” – великоруське, 

малоруське і білоруське, за його словами, “языкъ южнорускій, малорускій (або 

якъ у насъ кажутъ “рускій”)” поширювався поза межі Карпат “по цѣлôй южнôй 

Россіи зъ обохъ сторонъ Днѣпра …” [88]. Редакція часопису “Новини” у Львові 

1849 р. в полеміці з польським кореспондентом віденської газети, що назвав 

“мову руску” мішаниною “мовы польскои и россыйскои”, послалася на 

здобутки М.Максимовича – захисника самобутності української (“руської”) 

мови [89]. Очевидно, ознайомлення з творчістю М.Максимовича та його 

сучасників, дослідників на ниві українського народознавства, було однією з 

передумов революційної “весни народів” 1848–1849 рр., що започаткувала 

політизацію національного руху в Галичині, з домінуючою в той час ідеєю 

єдності русько-українського простору обабіч австро-російського кордону. 

Про М.Максимовича галичани не забули в 1850-і рр., що після поразки 

революції характеризувалися послабленням інтересу галицьких русинів-

українців до проблем свого національного розвитку, аполітизмом. В умовах, з 

одного боку, значного послаблення ідейного впливу на краян із 

Наддніпрянщини, а, з другого, зміцнення позицій поляків у Галичині 

нечисленна місцева інтелігенція відчувала зневіру і брак сил для формування 

літературної мови на народномовній основі. Це призвело до засилля в 

літературі макаронічного “язичія”, що формувалося на основі “всеруської” 

церковнослов’янської мови, з включенням народних висловів. Однак навіть 



прихильники русофільства визнавали заслуги М.Максимовича на ниві 

українського народознавства. Так, Б.Дідицький у львівській газеті “Зоря 

Галицкая” в 1853 р. серед видатних українських діячів (“знаменитыхъ людей”), 

що мали ідейний вплив на Галичину, назвав М.Максимовича: “Великіи заслуги 

и подвиги Украины, котора поле умствованія радо уступаетъ Галичанамъ”. 

Звідси логічно випливало гасло – “да вѣчно поетъ Украина, а разумуютъ 

Галичане!” [90]. 

Іншим разом у газеті писалося про мовно-культурну єдність “руських” 

земель на Наддніпрянщині та в Галичині: якщо взяти, приміром, “пѣсни нашїи 

народнїи, дŏмы” у фольклорних збірках поляків В.Залеського і Ж.Паулі в 

австрійській частині етнічної території та народознавця М.Максимовича за 

Збручем, “кромѣ дрôбныхъ розличїй … не знайдемо рôжницѣ” у мові “народа 

рŏского … зъ найрôжнѣйшихъ сторонъ цѣлои (не ино галицкои) Рŏси …” [91]. 

Галицькі діячі підтримали М.Максимовича в його науковій полеміці з 

М.Погодіним у 1856–1857 рр. на сторінках журналу “Русская беседа”, суть якої 

зводилася до того, хто – великороси чи малороси – мають більше прав на 

спадщину Київської Русі. М.Максимович не погоджувався з ідеєю М.Погодіна 

про “старшинство” і домінування великоруського елемента. Дискусія дала 

поштовх до майбутнього загострення українського питання в політиці 

Петербурга [92]. Іван Головацький у листі до свого брата Якова в квітні 1857 р. 

критично відгукнувся про статтю М.Погодіна: “…Тотъ Москвичъ въ своемъ 

высокомѣріи дерзнулъ утверждать, будто до пришествія Татаръ не было 

Малороссіянъ въ Кіевѣ, и что нѣтъ слѣдовъ малорусскаго нарѣчія въ 

Несторовой и проч. лѣтописяхъ!! Но зато нашъ старикъ Максимовичъ … 

рѣшительно опровергнулъ это литературное заблужденіе” [93]. 

Творчий доробок М.Максимовича викликав інтерес серед галицьких 

народовців у 60-х рр. ХІХ – на початку ХХ ст. “Ранні” народовці, не маючи 

достатніх інтелектуальних і матеріальних ресурсів для видавничої діяльності 

власними силами, передруковували у своїх виданнях кращі зразки нової 

української літератури і народознавства з Наддніпрянщини. За підрахунками 

К.Студинського, більшість праць, які побачили світ у народовському часописі 

“Вечерниці” (виходив у Львові в 1862–1863 рр.), були передруковані з 

наддніпрянських журналів – М.Максимовича “Киевлянин” видання 1840 і 

1841 рр. та, особливо, В.Білозерського “Основа” в Петербурзі 1861–1862 рр. 

[94]. Зокрема, передруком з “Киевлянина” побачили світ російськомовні твори 

П.Куліша в перекладі К.Климковича (“За те, що сталося з козаком Бурдюгом на 

Зеленій неділі”, “Огненний змій” та ін.) [95]. Зміст статті М.Максимовича “О 

стихотвореніяхъ Червонорускихъ”, прихильної до літературної діяльності на 

народномовній основі, з’ясував часопис “Вечерниці” в 1862 р. [96]. “То 

справдешній ученый, – писав К.Климкович про М.Максимовича, – бо вчився … 

на своему власному народѣ …”, закликав галичан вводити живу народну мову 

в літературу [97]. 

Редакція народовських “Вечерниць” у 1863 р. передрукувала частину 

листа М.Максимовича з Києва 1840 р., що був адресований Д.Зубрицькому, з 

коментарями Я.Головацького [98]. Того ж року він був вміщений у 



літературному збірнику москвофільського спрямування “Галичанинъ” у Львові 

[99]. Галицькі народовці піддали критиці зневіру М.Максимовича в майбутнє 

української мови: “Для насъ минула уже пора польськоі и пора московськоі 

мови, теперъ настала пора мови ріднëи, т. е. южноруськоі”, яку необхідно 

розвивати “всіма силами …”. На думку редакції, Я.Головацький писав “теперъ 

чисто московськимъ языкомъ”, як у листі, отриманому від М.Максимовича 

1840 р., тоді як для галичан необхідно вживати в літературі народнорозмовну 

мову на основі правопису П.Куліша: “лишень въ кулішевій правописі злучитися 

(з Наддніпрянською Україною. – І.Р.) можемо [100]. На відміну від 

етимологічного правопису місцевих русофілів, фонетичний правопис на основі 

“кулішівки” склав підґрунтя для існування народовської течії в Галичині, але 

отримав статус офіційного лише на початку 1890-х рр. в умовах “нової ери”. 

Водночас народовці довгий час використовували у своїх виданнях 

етимологічний правопис М.Максимовича, яким друкували, для прикладу, 

часописи “Вечерницѣ”, “Батькôвщина”, “Дѣло”, “Зоря” та ін. Насамперед, це 

робилося для того, щоб пом’якшити напругу у відносинах з галицькими 

русофілами, що постійно виникала на ґрунті мовно-правописних суперечок 

[101]. Однак у народовській пресі писалося, що “максимовичівка” – це 

правопис “псевдо-етимологічний”, тільки з “кулішівкою” “пробудився новий 

духъ …” [102]. М.Максимович був авторитетним діячем для т. зв. “русинів 

польської нації” – генерації осіб із подвійною, польсько-руською ідентичністю, 

що була характерною для невеликої частини галицької інтелігенції. Так, 

редакція польськомовного часопису “Siołо” (“Село”), “присвяченого справам 

народним українсько-руським”, що виходив у Львові 1866–1867 рр. під 

редакцією П.Свєнціцького, засудила брошуру одного з лідерів москвофілів 

Б.Дідицького 1866 р. “Въ одинъ часъ научиться малорусину по великорусски” 

за тезу про єдиний “русскій языкъ” з різними вимовами – малоруською і 

великоруською. Автор статті покликався на авторитет М.Максимовича, що 

давно обґрунтував різницю між двома східнослов’янськими мовами [103]. 

М.Максимович користувався повагою серед галичан різних ідейних 

поглядів. У липні 1872 р. до нього приїжджав на Михайлову Гору біля Канева 

Я.Головацький у компанії трьох галичан-русофілів – церковно-громадського 

діяча о. Володимира (Іпполіта) Терлецького, викладачів Л.Лопатинського і 

М.Астряба, разом з В.Науменком, тоді студентом Київського університету 

(пізніше відомим громадським діячем і вченим) [104]. Приїхали галичани 22 

липня 1872 р. надвечір пароплавом, за словами В.Науменка, “на поклон” 

М.Максимовичу. “Мені тоді аж кинулось у вічі, – згадував він, – що 

Максимович, дуже привітливо зустрічавший усіх гостей, які приїздили до 

нього, на цей раз був якось неначе скептично настроєний”. Я.Головацький і 

В.Терлецький, тоді вже старші люди, “раз у раз величали Максимовича “наш 

батько”. Максимович через якийсь час, наче шуткуючи, але доволі гостро, 

сказав їм, що Галичина нагадує йому пісню про довічну дівчину-сироту”, і 

продекламував: 

Бідная ти, Галичино (замість “молодая ти дівчинонько”. – І.Р.), 

Чого в тебе та батьків много, 



А рідного та ні одного, 

Порадоньки ні од одного” [105]. 

“Я тоді ще мало знав про політичний і культурний стан Галичини, – 

згадував В.Науменко, – але зразу запримітив, що галичанам-гостям, шукавшим 

собі по світу батьків, не дуже приємно було прослухати цю пісню” [106]. У 

листопаді 1873 р. М.Максимович помер, його критичне ставлення до галицьких 

русофілів (москвофілів) було характерним для українських діячів 

Наддніпрянщини, що підтримували народовську течію.  

Таким чином, М.Максимович зробив визначний внесок у розвиток 

українського народознавства, аргументовано доводив окремішність і єдність 

української (“руської”, “малоруської”) мови, якою розмовляло населення на 

Наддніпрянщині та в Галичині, однорідність фольклорної спадщини і 

спільність історичного минулого обабіч австро-російського кордону. Він 

розглядав австрійську Галичину як невід’ємну частину русько-українського 

простору, зробив першу спробу виробити єдиний український правопис 

(“максимовичівку”), що знайшла поширення в краї упродовж ХІХ ст., але не 

прижилася на підросійській Україні. М.Максимовичу так і не вдалося особисто 

побувати в Галичині, однак він підтримував багатолітні листовні стосунки з 

місцевими діячами І.Вагилевичем, Я.Головацьким, Д.Зубрицьким та деякими 

ін. Галичани покликалися на науковий авторитет М.Максимовича в 

обґрунтуванні тези про національну єдність краян із підросійською Україною, а 

з іншого боку – про окремішність русинів-українців (“малоросів”) від поляків і 

росіян (“великоросів”). 
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ФІЛОСОФІЯ МЕДИЦИНИ  ЯК СКЛАДОВА ГУМАНІТАРНО-

ОСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ 

Тільки той, хто мислить, вільний і 

самостійний 

(Людвіг Фейєрбах) 

 

Мистецтво думати – означає навчитися 

творити за нашою малою моделлю світу 

якомога точніший образ великого 

реального світу  

(Андре Моруа) 

 

Філософія, філософія науки і філософія медицини  мають пряме 

відношення до особливих форм реальності. При цьому є те спільне, що  їх 

об’єднує. 

 Так, філософія, будучи теоретичною основою світогляду,  виступає як 

рефлексія  над основами людського знання, узагальнює уявлення про світ, 

вирішує проблему пізнання світу і орієнтує людину на світ духовних цінностей.  

Філософія науки також здійснює рефлексію, але  над науковим пізнанням 

і науковими знаннями. Тому  найважливішим її завданням є дослідження суті, 

механізму взаємин філософії і науки, вивчення філософських проблем 

прикладних наук включаючи і медицину. Основним функціональним 

призначенням філософії науки у царині медицини – озброєння медиків 

методологією системного і гуманістично-орієнтованого підходу до вивчення 

людини, її норми і патології. Практично  із формуванням філософії науки як 

спеціального освоєння дійсності виникає і її складова частина — філософія 

медицини. Філософія медицини - постає розділом філософії науки  у  вивченні 

медицини як сфери науки і практичної діяльності зі збереженням та 

підтриманням здоров’я людини в її цілісності, але частіше на перший план 

виходять гносеологічні і методологічні проблеми медицини. Маючи своїм 

об’єктом найскладніше - людину, медицина надто непроста як за структурою 

медичної діяльності, так і за структурою знання. Системна структура і єдність 

знань в медицині  обмовленні перш за все предметом і об’єктом медицини. 

Окреслюючи саме “об’єкт” медичного пізнання і діяльності – людину, 

медицина неминуче повинна базуватися на природничо-наукових і соціально-

гуманітарних знаннях.  Через цю особливість об’єкта і предмета медицина як 

наука відчуває дуже велику потребу в її філософському обґрунтуванні. А 

сучасні реалії XXІ століття, які представлені потужними науковими 

інститутами, розвиненою системою практичної медицини, розгорнутими 

структурами медичної і фармацевтичної промисловості як ніколи потребують  

науково-гуманістичного підходу. Традиційно філософсько-медична 

проблематика не зникала, але потребує розвитку у нових обставинах.  

 Так як сучасна наукова медицина представлена в більшості комплексом 

природничо-наукових дисциплін, хоча за пізнавальним об’єктом, що лежить у 



сфері людського існування і за своєю суттю  є гуманістичною,  існує 

неузгодженість між  природничо-науковою і гуманістичною складовою у 

медичному досвіді. Тому для сучасної філософії медицини  постає актуальним 

дослідження медицини в її гуманітарному аспекті, через її співвіднесення із 

сутністю людини, у вимірі антропологічної проблематики. Отже характер, 

специфіка,  завдання  сучасної медицини – це не тільки  позбавлення від 

патології, а введення здорового способу життя, дослідження  впливу 

суспільства і природного середовища на патологічні зміни в людському 

організмі, проблеми людської духовності як основи психічного і фізичного 

здоров’я людини, розробка естетичної складової сучасної медицини (мистецтво 

як метод лікування, колірна і звукова терапія, краса і гармонія як спосіб 

відновлення рівноваги організму тощо), вміння і отримання насолоди від 

самого життя.  

У сучасному медичному підході важлива роль належить психосоматичній 

проблемі, взаємозв’язку біологічного і соціального. Формування потреби у 

здоровому способі життя має стати гуманістичним завданням медицини. 

Філософія же може запропонувати можливість “змінити себе “, провести 

корекцію самого себе як “мікрокосму “ через власне усвідомлення. 

Філософія як мистецтво життя, як особливе ставлення до життя, в якому 

велике значення має здоров’я, включає пошук шляхів до особистісного 

благополуччя через розкриття сутнісного потенціалу самої людини.  

Філософія спрямована на розгляд проблеми здоров’я не лише у 

ретроспективному зв’язку з аксіологією, але й у перспективному зв’язку з 

біоетикою, в основі  якої розробка моральних, а в подальшому і законодавчих 

заходів, захисту людини  від агресивного втручання біомедичних технологій. 

Розвиток медичної науки висуває особливі вимоги до філософської 

культури лікаря. Саме філософія формує здатність до аналізу і синтезу фактів, 

логічного моделювання конкретної ситуації і системного мислення лікаря. 
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ІЗ СТАРШИН І СТРІЛЬЦІВ ПЕРШОЇ ГУЦУЛЬСЬКОЇ СОТНІ УСС 

 

Чим вищий п’єдестал ми побудуємо для 

героїв наших визвольних змагань, тим 

ширші маси будуть бачити яскравий 

дороговказ для свого життя і для 

боротьби. І тому в мільйон рупорів 

мусимо сповіщати про наших героїв і на 

найвищих висотах різьбити їх імена і 

чини, щоб у найдальших закутках земель 

усім було видно незабутні постаті у весь 

їх величний зріст 

(Олена Теліга) 

 

Дбаймо, щоб той скарб любові, 

Що нам Бог в серця вселив, 

Рідну землю й рідний нарід 

Прикрасив і збагатив 

(Юрій Шкрумеляк) 

 

У гуцулознавстві досі багато білих плям. Однією з них є проблема 

висвітлення бойового шляху і долі особового складу Гуцульської сотні сотника 

Клима Гутковського, котру іменуємо Першою Гуцульською сотнею УСС. Вона 

сформована у вересні 1914 р. з гуцулів, котрі не змирилися з рішенням 

командуванням Легіону УСС розійтися домівками, бо полк з добровольців уже 

укомплектований. Найзатятіші юнаки згуртувалися і самі добралися до центру 

військової підготовки січових стрільців у німецькій колонії Варпалянка 

поблизу міста Мукачів. Тут вони дві неділі голодні і без даху над головою 

микалися від сотні до сотні, щоби їх прийняли, але всюди отримували відмову.  

Тоді найініціативніші вирішили делегацією піти до сотника Клима 

Гутковського, що найбільше їм імпонував серед січових старшин, щоби 

заступився за них перед австрійським командуванням. Сотник уважно їх 

вислухав і зумів переконати австрійців, що безстрашних, патріотично 

налаштованих, вишколених гуцулів можна буде використати для партизанської 

війни у тилу ворога. Так у вересні 1914 р. була сформована Гуцульська сотня 

сотника Клима Гутковського.  

Ядро сотні складали рільники і зарібники, але в її рядах було ще два 

приватних урядники, два студенти і чотири гімназисти. Окрім гуцулів у сотні 

були вихідці і з інших повітів Східної Галичина, зокрема, з Городенківського, 

Дрогобицького, Перемиського, Тернопільського, Товмацького, Яворівського – 

по 1; з Буковини – двоє, Снятинського – 3, Львівського і Коломийського повітів 

– по 4. 

Сотник зайнявся військовою підготовкою новосформованої сотні. 

Оскільки усі сотні уже відійшли на фронт воювати з росіянами, то особовий 



склад був задіяний на охорону військових об’єктів в Мукачеві. Сюди до них 

навідався престолонаслідник австрійського трону цісаревич Карло, котрий 

1916 р. після смерті батька став останнім цісарем Австро-Угорщини.  

Тим часом після Нового 1916 р. військова фортуна усміхнулася 

австрійським і німецьким військам, що стали звільняти одним за одним східно-

галицькі поселення. Завзяті гуцули хвилювалися, що Східну Галичину 

звільнять без них і просили сотника відійти на фронт. Він відмовляв їх від 

поспішності, бо війна буде тривати довго, а вони, мовляв, ще неготові до 

бойових дій. Ніякі доводи сотника не могли переконати впертих гуцулів. 

Справа дійшла до того, що вони заявили: якщо не йдете з нами на фронт, то ми 

підемо без Вас.  

Знаючи їх непоступливість, він доповів австрійському командуванню про 

ситуацію в сотні. Воно дало їй завдання здобути зайняте росіянами 

закарпатське село Торунь. Тоді сотню, котра успішно виконала бойове 

завдання, направили здобути висоту 955 у селі Вишкові на Долинщині, тобто, 

перевал, де уже два місяці точилися бої австрійців і німців з противником і ніяк 

не могли здобути бойківського перевалу, котрий з’єднював Прикарпаття із 

Закарпаттям. 

Сюди проти росіян австрійці кинули непокірну сотню. Гуцулам 

знадобилось близько двох годин, щоби вибити ворога з перевалу. Змучених 

боєм гуцулів не відпустили на відпочинок, а залишили утримувати перевал 

далі. При сильних морозах одним за одним стрільці застуджувалися і хворіли. 

Одних відправляли лікуватися до Мукачева, а інших – до Будапешту і Відня. 

Застудився і сам сотник. Наступив параліч ніг, але він не покидав сотні, проте 

силоміць ушпиталили до Будапешту. Ряди стрільців танули з кожним тижнем, а 

їм не давали ніякого відпочинку.  

Новий командант сотні підхорунжий Степан Глушко, родом із Джурова на 

Снятинщині, відважився на відчайдушний крок: самовільно залишив позицію і 

пішов в Бескиди Львівщини, де знаходився штаб полку УСС і доповів про 

ситуацію з сотнею. Там прислухалися і добилися в австрійського командування 

дозволу на відпочинок. 42 уцілілих, перевтомлених, знеможених ледве живих 

вояків, у середині квітня 1915 р. вийшли на двотижневий відпочинок. Після 

перепочинку сотню не доукомплектовували, а розформували в різні сотні полку 

УСС. І одразу вони взяли участь у чотириденній баталії на горі Маківка в селі 

Грабовець Скільський на Сколівщині. Так, припинила своє існування 

Гуцульська сотня сотника Клима Гутковського.  

До слова, австрійське командування про бравурну перемогу гуцулів на 

Вишківському перевалі згадало лише у жовтні 1916 року, коли в селі Кірлібабі 

на Мараморощині треба було утримати від брусилівців перевал, щоби вони не 

з’єдналися з румунським військом і не змогли спільно наступати на Балкани. 

Ось тоді знову з гуцулів була сформована нова Гуцульська сотня, котра 27 

жовтня 1916 р. відійшла в Марамороські Карпати і блискуче справилась із 

поставленим перед нею завданням: ворог не пройшов і план російського 

генерала Брусилова було зірвано. Серед особового складу були й ті стрільці, 

котрі воювали з росіянами в Гуцульській сотні Клима Гутковського. Отож, 



Гуцульську сотню сотника Клима Гутковського по праву варто називати 

Першою, а нову сформовану восени 1916 р. – Другою. Імена і прізвища цієї 

сотні і їх звитяжний подвиг, котрий є золотою сторінкою українських воєнних 

змагів, має знати широкий загал громадськості…  

Сотник Клим Гутковський народився 18 серпня 1881 р. у Тернополі, де 

закінчив реальну школу. Випускник Львівської Політехніки. За спеціальністю 

гірничий інженер. Відзначався великою життєвою енергією і 

організаторськими здібностями. Пішки, як турист, обійшов майже усю Східну 

Галичину. У селі Кривче на Борщівщині 1908 р. відкрив сталактову 

«Кришталеву» печеру, котра сьогодні відома Європі. Він склав її перший 

топографічний опис і зафотографував. На виставці у Стрию презентував цікаві 

геологічні експонати. Деякий час працював у театральній групі Стадника та 

співав у відомому львівському хорі «Бандурист», з яким об’їздив багато 

провінційни міст галицького краю. 

Протягом 1910-1911 рр. жив у Бразилії. Там очолював і редагував 

український часопис «Праця». Був дописувачем до львівської газети «Діло». 

На Дрогобиччині організував сокільсько-січовий рух, а 1913 р. заснував 

парамілітарне товариство «Січові стрільці», в котрому юнаків навчав військової 

справи і стрілецьких вправ. У серпні 1914 р., як старшина запасу австрійської 

армії призваний до австрійського війська і переведений до легіону Українських 

Січових Стрільців. Він разом із січовими стрільцями другої і третьої чет 1-ої 

сотні УСС в дорозі зі Стрия до Мукачева написав і розучив веселу і жартівливу 

пісню «Гей ви, стрільці січовії: раз, два, три».  

У жовтні 1914 р. формував і комплектував з гуцулів сотню січових 

стрільців, що записана на скрижалях історії українського війська як Гуцульська 

сотня УСС Клима Гутковського або Перша Гуцульська сотня січових стрільців. 

Вона проіснувала з жовтня 1914 до кінця квітня 1915 р. і була розформована 

через великі втрати, а поповнення не отримувала. До того ж, за неї не було 

кому заступитися, бо її комендант тяжко хворий лежав у будапештському 

шпиталі.  

Разом із сотнею брав участь у битвах з росіянами в Торуні на Закарпатті і 

бойківському селі Вишків на Долинщині. Сотник відзначався неймовірною 

відвагою. Помер 29 травня 1915 р. від простуди у військовому шпиталі у 

Будапешті. Посмертно нагороджений Військовим хрестом заслуги ІІІ-го класу з 

декорованою стрічкою звитяги [1].  

Хорунжий Степан Глушко. Народився 1893 р. у с. Джурові на Снятин- 

щині. Студент Чернівецького університету. В легіоні УСС з вересня 1914 р. 

Вишколював Першу Гуцульську сотню. З нею, як командир чоти, долав воєнні 

негаразди. По гостіталізації К. Гутковського до військового шпиталю в 

Будапешті командував Першою Гуцульською сотнею до її розпуску в квітні 

1915 р. Відбув усі стрілецькі походи від Карпат до Лисоні. 16 вересня 1916 р. 

отримав поранення на Диких Ланах Тернопільщини. Після одужання з осені 

1916 р. по червень 1917 р. командував чотою в Другій Гуцульській сотні. В 

чині четаря в 1918 р. був Членом Комісаріату УСС на Поділлі. Відзначений 



бронзовою медаллю «За хоробрість» і «Хрестом військових заслуг» цісаря 

Карла І. 

Після закінчення Великої війни 1914 – 1918 рр. знову взяв участь у 

визвольних змаганнях українців. У Косові командував Косівською сотнею 

українського війська галичан. Разом з нею в січні 1919 р. був учасником 

Сигітської операції. В м. Сигіт Мараморошський був полонений румунами. У 

серпні того року разом з іншими старшинами і стрільцями УГА відпущений до 

Могильова-Подільського. Старшиною в званні підполковника в Армії УНР 

воював проти денікінців і червоноармійців. Після радянсько-польської війни 

1920 р. вчителював, а також очолював педагогічний колектив приватної 

жіночої української гімназії в Станіславі. Один із засновників УВО. У часи 

німецько-радянської війни емігрував на Захід, а потім до США і проживав у 

Денвері, штат  Колорадо. Там відійшов у вічність 18 вересня 1970 року [2].  

Четар Іван Сіяк народився 1887 р. у селі Ляшки Муровані поблизу 

Львова. Освіта вища. Навчався в Львівському і Віденському університетах. 

Член управи УСДП. До Великої війни був повітовим кошовим «Січей» 

Богородчанщини. У сотні  гуцулів був до 10 січня 1915 р. Перед самим виходом 

сотні на фронт тяжко захворів: відібрало мову. Лікувався у військовому 

шпиталі у Відні. Після одужання командував технічною сотнею усусусів. 

Нагороджений німецьким «Залізним хрестом». Старшина УНР. У січні 1919 р. 

став одним із керівників антирумунського повстання на Хотинщині. Після 

національно-визвольних змагань залишився на Наддніпрянській Україні. Там 3 

листопада 1937 р. страчений катами сталінського тоталітарного режиму. Автор 

статті про командира Першої Гуцульської сотні К. Гутковського. Посмертно 

реабілітований [3].  

Вістун Мирон Петрович Нижанковський. Народився 3 серпня 1894 р. у 

священичій сім’ї в селі Семигинів поблизу Стрия. Випускник Стрийської 

гімназії. Студент медицини. В усусусах з осені 1914 р. Був санітарним медиком 

у Першій Гуцульській сотні. У полку на австрійсько-російському фронті 

поступово просувався на військовій службі. Під кінець Великої війни 1914 – 

1918 рр. мав звання санітарного поручника УСС. За участь в боях з ворогом 

нагороджений бронзовою медаллю «За хоробрість». 

В УГА був військовим лікарем 1-ої Бригади. Весною 1920 р. потрапив у 

полон до поляків і перебував у Тухолі на Помор’ю. Згодом працював лікарем у 

м. Ківерці на Волині.  

У міжвоєнному часі був членом «Українського Лікарського Товариства» у 

Львові. 1943 року зголосився до дивізії «Галичина», служив курінним лікарем. 

Відтак очолив полкову медицину цієї дивізії. Учасник бою під Бродами з 

радянськими військами. Від 1952 р. проживав у США і мешкав у м. Балтимор. 

У м. Сайксвіллі працював у державній психіатричній лікарні. Серед медиків 

користувався авторитетом і входив до складу Українського Лікарського 

Товариства Північної Америки. 1972 р переїхав до Канади. Автор спогадів про 

командира Першої Гуцульської сотні – сотника Клима Гутковського [4]. 

Стрілець Петро Степанович Атаманюк. Народився 1890 р. у 

с.Микитинці Косівського повіту. Греко-католик. Освіта початкова. 



Неодружений. Рільник. Учасник Великої війни 1914 – 1918 рр. Усусус Першої 

Гуцульської сотні УСС з 10 вересня 1914 року. На російсько-австрійському 

фронті з 3 лютого 1915 р. З противником воював у бойківських горах 

Долинщини. Там від лютих морозів застудився, лікувався в Люгоші.  

Воював у складі Другої Гуцульської сотні січових стрільців. 1 грудня 1916 

р. на горі Присліп контужений, поранений осколками гранати в груди і ноги. 

Від контузії і поранень лікувався в приюті для січових стрільців у 

Мараморошськім Сиготі. 1 квітня 1917 р. у горах Мараморощини захворів і 

лікувався в Санішар Неметі. За участь у боях з росіянами нагороджений 

«Хрестом військових заслуг» цісаря Карла І. 17 вересня 1918 р. зарахований до 

кавалерії в Єлизаветі на Великій Україні. Інших фактів про усусуса не зібрано. 

Стрілець Михайло Васильович Библюк. Народився 1898 р. у Старому 

Косові. Греко-католик. Освіта початкова. Володів польською мовою 

Неодружений. Кушнір. Ветеран Великої війни 1914 – 1918 рр. Усусус 3-ої 

сотні, ІІ-го куреня 1-го полку УСС з 2 вересня 1914 року. Потім у Хусті 

перейшов до Першої Гуцульської сотні. Разом з нею 2 лютого 1915 р. пішов у 

похід на Торунь. Пізніше воював з ворогом у бойківських горах, а також на 

відтинку фронту Галич – Підгайці. 26 червня 1915 р. отримав двотижневу 

відпустку до Старого Косова. 

26 жовтня 1916 року відійшов до Другої Гуцульської сотні і з нею відбув 

усі битви. 30 березня 1918 р. за самовільне залишення сотні його оголошено 

дезертиром. За участь у боях з росіянами нагороджений двома бронзовими 

медалями «За хоробрість» та «Хрестом військових заслуг» цісаря Карла І.  

Стрілець Микола Вепрук. Народився 1896 р. у с. Яворові Косівського 

повіту. Греко-католик. Освіта початкова. Неодружений. Рільник. Ветеран 

Великої війни 1914 – 1918 рр. Усусус Першої Гуцульської сотні, І-го куреня 1-

го полку УСС з 2 вересня 1915 року. На російсько-австрійському фронті з 3-го 

лютого 1915 р. Разом з своєю сотнею 11 лютого 1915 р брав участь у битві за 

перевал у Вишкові на Долинщині, де поранений у праву руку. Лікувався в 

Угорщині. 29 травня 1915 р. повернувся до Варпаланки на Закарпатті. 

Повторно воювати з ворогом на фронт вийшов 15 червня 1915 року. 7 вересня 

1915 р. у битві з росіянами полонений. Далі доля не відома [7]. 

Стрілець Іван Якович Галицький. Народився 1886 р. у с. Зелене на 

Верховинщині. Греко-католик. Освіта початкова. Неодружений. Кушнір. 

Учасник Великої війни 1914 – 1918 рр. Усусус Першої Гуцульської сотні Клима 

Гутковського 1-го полку з 2 вересня 1914 р. На фронті з 26 вересня 1914 р. і 

ходив у розвідку до Солової. 3 лютого 1915 р. був учасником баталії на 

перевалі у с. Вишків на Долинщині і 21 березня 1915 р. з передової повернувся 

на відпочинок. Зразу був переведений у тилову службу фірманом. 

Повторно на австрійсько-російському фронті був з 7 березня 1917 р. У 

серпні 1915 і серпні 1918 р. мав відпустку. За участь у боях з росіянами 

нагороджений 2 січня 1918 «Хрестом військових заслуг» цісаря Карла І та 

бронзовою медаллю «За хоробрість» [8].  

Стрілець Павло Дмитрович Грималюк. Народився 1896 р. у с. Річка 

Косівського повіту. Греко-католик. Освіта початкова. Неодружений. Ветеран 



Великої війни 1914 – 1918 рр. Усуcус 1-ої сотні І-го куреня 1-го полку УСС з 28 

серпня 1914 року. Спочатку на російсько-австрійському фронті боровся з 

ворогом у складі Першої Гуцульської сотні. Пізніше разом з 5-ю сотнею воював 

з противником у бойківських горах у Славську, Рожанці, на Маківці, в 

Болехові, Долині, Вікторові, Галичі, Гнильчу і над Золотою Липою. 23 серпня 

1915 року в с. Маркова на Тернопільщині кулею з карабіна поранений у ліву 

ногу. Від поранення лікувався у віденській лікарні. У полк усусусів повернувся 

22 листопада 1915 р. Після одужання воював з ворогом за Соснів і Потутори на 

Тернопільщині. З 15 червня по 4 липня 1917 р. був у складі Другої Гуцульської 

сотні. З 5 липня по 10 листопада 1917 р. у запаснім курені займався вишколом 

новобранців, а потім знову воював з супротивником. 11 липня 1918 р. отримав 

19-денну відпустку до Річки. За участь у боях з противником 2 червня 1917 

року нагороджений «Хрестом військових заслуг» цісаря Карла І, а 2 січня 1918 

р. бронзовою медаллю «За хоробрість» [9]. 

Стрілець Григорій Андрійович Дивоняк. Народився 1891 р. у с. Кобаки 

Косівського повіту. Греко-католик. Освіта початкова. Неодружений. Рільник. 

Ветеран Великої війни 1914 – 1918 рр. Усусус Першої Гуцульської І-го куреня 

1-го полку УСС з 2 вересня 1914 року. На російсько- австрійському фронті з 3 

лютого 1915 р. Воював з ворогом за Вишківський перевал на Долинщині. Там 5 

березня 1915 р. застудився. Від недуги лікувався в шпиталях Еґґенбургу і 

Ґрацу. З лікування в полк повернувся 13 квітня 1915 р.  

1 травня 1915 р. вийшов на фронт воювати з противником у бойківські 

гори за Славсько і Головецько. Був учасником битви на горі Маківка. Пізніше 

брав участь у баталіях за Болехів, Вікторів, Галич, Завалля, над річками Золота 

Липа і Стрипа, а також за опільські села Соснів і Потутори на Тернопільщині.  

30 вересня 1915 р. полонений росіянами під с. Потутори на Тернопільщині 

і перебував у полоні в Дарниці і Турбі Київської губернії. 13 березня 1918 року 

повернувся у полк. Військово-польовим судом австрійського війська оправ- 

даний і 1 квітня 1918 р. наділений місячною відпусткою для реабілітації 

психічного здоров’я додому [10]. 

Стрілець Іван Дудюк. Народився 1896 р. в Космачі (можливо в Жаб’ю). 

Вірогідно, там був на лісорозробках і звідти пішов в усусуси. Греко-католик. 

Освіта початкова. Неодружений. Рільник. Учасник Великої війни 1914 – 1918 

рр. Усусус 3-ої сотні І-го куреня, 1-го полку. 24 січня 1915 переведений до 

Першої Гуцульської сотні Клима Гутковського. 2 лютого 1915 р. брав участь у 

поході в закарпатське село Торунь нинішньої Міжгірської сільської ради. 

Учасник баталії за перевал у Вишкові на Долинщині, де 22 лютого 1915 р. 

поранений. Від поранення лікувався у Будапешті, Відні і Лінцу.  

Одружившись, знову брав участь у битвах з ворогом за Галич, с. Дрищів, а 

також Пановичі і над р. Золота Липа на Тернопільщині. В битві над Золотою 

Липою за містечко Завалів 28 липня 1915 р. розривною кулею був тяжко 

поранений. Від поранення лікувався в Сольновому і Тренчині. 11 липня 1916 р. 

лікарською комісією визнаний інвалідом з наданням військової пенсії в розмірі 

312 корон. Оскільки в цей час у верховинських горах точилися з росіянами бої, 

то його відправили жити в табірний барак у Гмінді в Австрії.  



За участь у боях з росіянами нагороджений 2 січня 1918 «Хрестом 

військових заслуг» цісаря Карла І. Ймовірно, по розпаду австрійської імперії 

повернувся додому. Дату смерті горянина не встановлено [11].  

Стрілець Дмитро Онуфрійович Корчук. Народився 1886 р. у Жаб’ю. 

Греко-католик. Освіта початкова. Неодружений. Рільник. Ветеран Великої 

війни 1914 – 1918 рр.  Усусус 4-ої сотні ІІ-го куреня, 1-го полку УСС з 2 

вересня  

1914 року. На російсько-австрійському фронті з 30 вересня 1914 р. Разом з 

сотнею 30 вересня 1914 р. воював з ворогом у бойківських Бескидах. 20 жовтня 

1914 р. його перевели до Першої Гуцульської сотні Клима Гутковського. У 

бойківських горах коло с. Вишків на Долинщині простудився і був скерований 

на постій до Варпалянки біля Хуста на Закарпатті.  

6 квітня 1915 р. його знову відправили воювати з противником на 

Бойківщину. Учасник битв за села Славсько, Рожанка і гору Маківку. У баталії  

з ворогом 1 травня 1915 р. разом з бойовим побратимом Дмитром 

Остафійчуком зумів здобути у ворога два кулемети, за що 16 квітня 1918 р. 

хорунжою Оленою Стефанів був представлений до урядової нагороди 

австрійської держави: срібної медалі «За хоробрість» ІІ-го степеня.  

За Стриєм у с. Лісовичі 30 травня 1915 р. потрапив у полон до росіян. 

Бранця утримували на хуторі Олександрівка Полтавської губернії. Звідти він 

втік 23 лютого 1918 р. До своїх дібрався 28 лютого 1918 р. у Підволочиську на 

Тернопільщині. 29 березня 1918 р. польовим військовим судом ХХV-ої дивізії 

австрійської армії оправданий і повернувся до своєї сотні. 14 травня 1918 року 

направлений на вишкіл до полку січових стрільців. Відзначений бронзовою 

медаллю «За хоробрість». Дату смерті ратоборця не встановлено [12]. 

Стрілець Іван Григорович Кошак. Народився 1895 р. у Москалівка 

Косівського повіту. Греко-католик. Освіта початкова. Неодружений. Швець. 

Володів польською мовою. Усусус Першої Гуцульської сотні ІІ-го куреня 1-го 

полку з 2 вересня 1914 р. На російсько-австрійському фронті з 3 лютого 1915 р. 

Учасник битви за перевал у с. Вишків на Долинщині. 21 березня 1915 р. 

відійшов з фронту на відпочинок до Варпалянки на Закарпатті. 

25 травня 1915 р. знову опинився на фронті і воював з ворогом за Болехів, 

Галич, Завалів. Потім брав участь у боях за села Соснів і Потутори. За участь у 

боях з ворогом 2 червня 1917 р. нагороджений «Хрестом військових заслуг» 

цісаря Карла І. 29 вересня 1915 р. був поранений в руку над Стрипою коло 

Михайлівки. Лікувався. 30 вересня 1916 р. полонений під Потуторами. В полк 

усусусів повернувся 15 липня 1918 р. З 2 по 9 жовтня 1918р. перебував у 

Москалівці в відпустці. Дату смерті не встановлено [13]. 

Стрілець Петро Лесюк народився 1895 р. у селі Яворів. Греко-католик. 

Освіта початкова. Рільник. До УСС зголосився влітку 1914 р. Вояк Гуцульської 

сотні сотника К. Гутковського з 30 серпня 1914 року. З 3 лютого 1915 р. на 

австрійсько-російському фронті. Воював з ворогом у бойківських горах коло  

с. Вишнів на Долинщині. 15 лютого 1915 р застудився захворів і від запалення 

лікувався у шпиталі в Інсбруку. Повернувся у полк і брав участь у битві за 

Болехів.  



28 червня 1916 р. у бою за Галич відзначився хоробрістю, але був 

поранений ворожою шрапнеллю і потратив до противника в полон. 

Командуванням Леґіону УСС вважало його вбитим і представило до 

нагородження срібною медаллю «За хоробрість» І-го класу. Єдиний гуцул з 

усусусів, який отримав найвищу солдатську нагороду австрійської держави. 

Пізніше за проявлений героїзм і мужність у боях з противником 2 червня 1917р. 

нагороджений «Хрестом військових заслуг» цісаря Карла І. Подальша доля 

хороброго гуцула не досліджена [14]. 

Стрілець Петро Мартищук. Народився 1899 р. у Жаб’ю. Греко-католик. 

Освіта початкова. Неодружений. Рільник. Ветеран Великої війни 1914 –  

1918 років. Фронтовий шлях розпочинав у полку польських легіонерів. 10 січня 

1915 р. їх залишився і приєднався до Першої Гуцульської сотні Клима 

Гутковського. Разом з січовими стрільцями сотні 3 лютого 1915 р. взяв участь у 

поході до закарпатського села Торунь. У бойківських горах Долинщини воював 

з противником до 11-го березня 1915 р.  

У бескидах застудився і лікувався у Лінцу. Оскільки цю сотню із-за 

значних втрат розформували, то він 3 квітня 1915 р. став усусусом 4-ої сотні ІІ-

го куреня, 1-го полку січових стрільців. 12 червня 1915 р. недуга знову змусила 

його лікуватися вдруге. На цей раз лікувався у Мукачеві з 12 по 28 червня 1915 

р. Військово-медичною комісією визнаний непридатним до подальшої 

військової служби і 4 липня 1915 р. відійшов до Жабйого. У зв’язку з 

брусилівським наступом 5 липня 1916 р. вдруге зголосився до служби. 24 липня 

1916 р. верховинця направили на лікування до полкового шпиталю у с. Пуків на 

Рогатинщині. 7 серпня 1916 року повернувся у полк. 12 листопада 1916 р. 

стрільця відправили до вишколу в село Пісочна Жидачівського повіту. Звідти 4 

серпня 1917 р. комісованого відпустили додому в Жаб’є. Дату смерті січовика 

не встановлено [15].  

Стрілець Дмитро Марфей. Народився 1896 р. у с. Кобаки на Косівщині. 

Греко-католик. Освіта початкова. Володів польською мовою. Неодружений. 

Рільник. Учасник Великої війни 1914 – 1918 рр. Усусус Першої Гуцульської 

сотні і 8-ої сотні ІІ-го куреня 1-го полку УСС з 11 вересня 1914 року. На 

російсько-австрійському фронті з 3 лютого 1915 р. у поході на Торунь. На 

відпочинок до Варпалянки повернувся 21 березня 1915 року. Був учасником 

баталій на Маківці, за Болехів, Галич, Підгайці, на Стрипі.  

Потім з ворогом воював за Соснів, Веселу і Потутори на Тернопільщині. 4 

вересня 1916 р. на горі Лисоні під Бережанами був поранений осколком гранати 

у праве плече. Від поранення лікувався у Відні. З 27 листопада по 6 грудня 

1916р. був у будинку виздоровців у Марамороші-Сигеті. 15 червня 1917 р. 

відправлений до Другої Гуцульської сотні на фронт і пробув до 5 липня 1917 р., 

а потім знову був на фронті з 11 листопада 1917 року. 2 червня 1917 р. за участь 

у боях з росіянами нагороджений «Хрестом військових заслуг» цісаря Карла І 

та 2 січня 1918 р. бронзовою медаллю «За хоробрість». Дату смерті усусуса не 

встановлено [6]. 

Стрілець Василь Миколайович Медведчук. Народився 24 червня  

1899 року у с. Річка Косівського повіту. Греко-католик. Освіта початкова. 



Володів польською мовою. Неодружений. Рільник. Ветеран Великої війни 1914 

– 1918 рр. Усус Першої Гуцульської сотні та Будзиновського 1-го полку УСС з 

2 вересня 1914 р. На російсько-австрійському фронті з 3 лютого 1915 р. по 20 

лютого 1915 р. В горах захворів коло села Вишків на Долинщині. Від простуди 

лікувався в Шет-морпеметі і Лінцу. Знову на фронті з 19 квітня 1915 р. Був 

учасником битв на Маківці, за Галич, Завалів, Підгайці, на Стрипі і Сереті, 

Соснів, Потутори, Бережани.  

26 жовтня 1916 р. відійшов до Другої Гуцульської сотні і з нею воював 

проти ворога в с. Кірлібабі, на горі Попаді, під Конюхами. Далі його шлях 

стелився від села Конюхи на Велику Україну. 6 вересня 1917 р. перейшов у 24-

й Коло- мийський піхотний полк. За участь у боях з росіянами 16 липня 1916 

року нагороджений Похвальним признанням, а 2 червня 1917 року «Хрестом 

військових заслуг» цісаря Карла І. Існує версія, що усусус загинув у бою з 

росіянами. 

Стрілець Микола Тимофійович Никифорчин. Народився 4 грудня 1898 

р. у с. Кобаки на Косівщині. Греко-католик. Освіта початкова. Неодружений. 

Рільник. Учасник Великої війни 1914 – 1918 рр. Усусус Першої Гуцульської 

сотні І-го куреня 1-го полку УСС з 2 вересня 1914 року. З 26 травня по 21 

жовтня 1915 р. воював з ворогом на російсько-австрійському фронті. 12 грудня 

1915 р. повернувся знову на фронт і воював за села Соснів і Потутори на 

Тернопільщині. 16 серпня 1916 р. полонений росіянами під Жолнівкою. У 

полоні перебував у Бучачі та Чернівцях. 17 липня 1917 р. з полону втік і 

переховувався до приходу австрійських військ у с. Неполоківці на Буковині. 15 

серпня 1917 р. його відправили на лікування до Нового Міста. 20 жовтня 1917 

р. повернувся у стрій. 1 січня 1918 р. знову захворів і довго лікувався у Стрию, 

Міскольчу. 2 січня 1918 р. за участь у боях з росіянами нагороджений «Хрестом 

військових заслуг» цісаря Карла І та бронзовою медаллю «За хоробрість». 

З листопада 1918 р. вийшов на польсько-українськоий фронт і пробув до 

13 березня 1919 р. 22 березня 1919 р. військово-медична комісія в Станіславі 

визнала його непридатним для подальшого проходження військової служби. 

Помер 30 липня 1961 року [18].  

Стрілець Микола Іванович Срібнак. Народився 1893 р. у с. Москалівка 

поблизу Косова. Греко-католик. Освіта початкова. Неодружений. Робітник. 

Володів німецькою і польською мовами. Усусус Першої Гуцульської сотні І-го 

куреня 1-го полку з 2 вересня 1914 р. Був розвідником. В тил ворога засланий 3 

грудня 1914 р., поблизу Калуша спійманий росіянами. Через місяць від них 

втік, але в Долині його доставили до Станіслава. І там зумів втекти. У Вербіжи 

на Коломийщині втретє попався, його відправили до Москалівки.  

До полку усусусів повернувся 20 березня 1915 р., до 2-ої сотні. 6 травня 

1915 р. знову пішов у розвідку і через шість днів повернувся назад. 25 травня 

1915 р. вийшов на російсько-австрійський фронт воювати з против- ником. Був 

учасником битви з росіянами за Болехів, а потім за опільські села Соснів, 

Потутори на Тернопільщині. 3 вересня 1916 р. полонений росіянами у битві за 

Потутори. У полоні перебував у Окнині Самарської губернії та Радивилові і 

Дубні на Поліссі. 11 лютого 1918 р. під Бродами перейшов російсько-



австрійський кордон. 4 квітня 1918 р. повернувся у полк січових стрільців. 12 

квітня 1918 р. оправданий військово-польовим судом австрійської армії. 

Бойових нагород не мав. Дата смерті вояка не встановлена [19]. 

Старший стрілець Іван Васильович Ткачук походить із с. Річка 

Косівського повіту. Народився 1897 р. Греко-католик. Освіта початкова. 

Неодружений. Зарібник. Ветеран Великої війни 1914 – 1918 рр. Усусус Першої 

Гуцульської сотні з 2 вересня 1914 року. На фронті 26 жовтня 1916 р. разом з 

Другою Гуцульською сотнею воював у горах Мараморощини. За участь у боях 

з супротивником 2 червня 1917 року нагороджений «Хрестом військових 

заслуг» цісаря Карла І, а 2 січня 1918 року бронзовою медаллю «За хоробрість». 

Дату смерті гуцула не з’ясовано [20]. 

Стрілець Михайло Цвілинюк. Народився 1896 р. у с. Горішній Ясенів 

Косівського повіту. Греко-католик. Освіта початкова. Володів польською 

мовою. Неодружений. Рільник. Ветеран Великої війни 1914 – 1918 рр. Усусус 

Першої Гуцульської сотні І-го куреня, 1-го полку УСС з 2 вересня 1914 року. 

На російсько-австрійському фронті з 3 лютого 1915 року.  

Був учасником походу сотні січових стрільців сотника Клима 

Гутковського до Туруні, Екермезе на Закарпатті та Вишків на Долинщині. У 

бойківських горах Долинщини сильно застудився і лікувався у шпиталі в 

Шотмернемегі і Лінцу. До полку січових стрільців повернувся 15 березня 1915 

р. 6 квітня 1915 р. разом сотнею вояків вийшов на передову битися з ворогом у 

бойківські гори Сколівщини. Там у с. Рожанка захворів, 18 квітня 1915 р. 

повернувся у стрій. 24 серпня 1915 р. отримав двотижневу відпустку відвідати 

рідню. 7 липня 1916 р. його перевели в 24-й Коломийський піхотний полк, де 

пробув до 27 вересня 1916 р. 26 жовтня 1916 р. у складі Другої Гуцульської 

сотні відійшов на Мараморощину. Був учасником баталій з противником на 

горі Прислоп і в селі Кірлібабі. 21 січня 1917 р. у мараморошських горах вдруге 

простудився і від недуги лікувався в шпиталях Мармарошськім Сиготі, Сатмар 

Неметі і Фельдбаху. До своєї сотні вернувся 29 квітня 1917 р. За участь у боях 

проти росіян 2 червня 1917 р. нагороджений «Хрестом військових заслуг» 

цісаря Карла І.  

В день Листопадового Чину з Чернівців з бойовими побратимами виїхав до 

Львова захищати столицю держави галичан від поляків. Інших фактів про 

захисника краю не вдалось зібрати [21]. 

Старший стрілець Іван Білецький народився 19 січня 1894 р. у с. Смодна 

поблизу Косова. Греко-католик. Освіта початкова. Неодружений. Помічник 

кушніра. Усусус Першої Гуцульської сотні, І-го куреня 1-го полку УСС з 31 

серпня 1914 року. Учасник Великої війни 1914 – 1918 рр. Разом з сотнею 12 

грудня 1914 р. брав участь в поході січових стрільців на Торунь і Екермезе на 

Закарпатті. Воював з ворогом у бойківських горах. Там третього дня захворів 

на запалення легень. 25 січня 1915 р. повернувся у стрій і брав участь у походах 

і битвах з ворогом. 7 квітня 1915 р. перейшов до австрійського війська. 13 

лютого 1917 р. відійшов до Другої Гуцульської сотні січових стрільців. 5 липня 

1917 р. переведений до запасного куреня вишколювати новобранців. 11 

листопада 1917 р. разом з сотнею пішов на передову боротися з противником. 



За участь у боях нагороджений 2 червня 1917 р. «Хрестом військових заслуг» 

цісаря Карла І та 2 січня 1918 р. бронзовою медаллю «За хоробрість». 

В день Листопадового чину з Чернівців виїхав на Львів захищати столицю 

держави галичан від нового ворога – поляків. Інших відомостей про краянина 

не маємо [22].  

Вістун Іван Йосипович Баранюк. Народився 1894 р. у с. Москалівка 

поблизу Косова. Греко-католик. Освіта початкова. Неодружений. Рільник. Во- 

лодів польською мовою. Ветеран Великої війни 1914 – 1918 рр. Усуcус 1-ої 

Гуцульської сотні І-го куреня 1-го полку УСС з 2 вересня 1914 р. На 

австрійсько-російському фронті з 3 лютого 1915 р. Був учасником битви за 

перевал у с. Вишків на Долинщині, 10 лютого 1915 р. там був поранений 

шрапнеллю у ліву ногу. Від поранення лікувався в Лінцу. Після одужання 

воював за села Вівся, Соснів, Семиківці на Тернопільщині.  

З 26 жовтня 1916 р. разом з Другою Гуцульською сотнею брав участь у 

боях з супротивником на Мараморощині  За участь у боях з ворогом 2 червня 

1917 р. нагороджений «Хрестом військових заслуг» цісаря Карла І та двома 

бронзовими (25. 05. 1917 і 11 . 08. 1917) і срібною (18. 05. 1918) медалями «За 

хоробрість». 

Листопадовий Чин зустрів у Косові. Ніс службу при повітовій військовій 

команді. 21 січня 1919 р. захворів і лікувався у Стрию. У складі сотні УСС в 

лютому – на початку березня 1919 року брав участь у боях з поляками за  

с. Любінь коло Щирця та за Сокільники. 10 березня 1919 р. повернувся до 

Другої Гуцульської сотні і з нею вирушив у похід на Збараж – Тернопіль до 

Підволочиська, де січові стрільці мали вдалий бій з червоноармійцями. 4 квітня 

1919 р. отримав чергове військове звання – десятник. 11 квітня 1919 р. знову 

захворів і від недуги лікувався в Тернополі. Подальша доля невідома [23]. 

Вістун Антін Юрійович Библюк. Народився 26 вересня 1896 р. у 

с.Старий Косів на Косівщині. Греко-католик. Освіта початкова. Одружений. 

Килимар. Володів польською мовою. Ветеран Великої війни 1914 – 1918 рр. 

Усусус Першої Гуцульської сотні з 2 вересня 1914 року. Воював з ворогом у 

бойківських горах, зокрема, 2 лютого 1915 р. був учасником блискучої битви 

січових стрільців за Вишківський перевал на Долинщині, котрий німці 

протягом двох місяців не могли відвоювати у росіян.  

Брав участь з ворогом за бойківські села, в тому числі за Славсько і на 

горі Маківці. Пізніше з противником воював за Болехів та опільські села 

Весела, Соснів і Потутори на Тернопільщині. 16 вересня 1916 р. у бою з 

ворогом на Диких Ланах під Тернополем поранений крісовою кулею у праву 

ногу. Лікувався у Шатра Унгеллі та Відні. За участь в боях з росіянами 

нагороджений двома бронзовими медалями «За хоробрість» (02. 01. 1918 і 02. 

05. 1918) та 2 січня 1918 року – «Хрестом військових заслуг» цісаря Карла І. 

Із становленням держави галичан став на її захист. Обороняв від ворога 

Львів. Брав участь у боях з поляками за Ляшки Муровані, Пруси, Сороки і 

Зимну Воду. За добросовісну службу 21 листопада 1918 р. отримав чергове 

звання – вістун. На польсько-українському фронті 7 лютого 1919 р. захворів і 



лікувався від недуги в Стрию і Коломиї. 23 березня 1919 р. повернувся у стрій. 

З 9 квітня по 2 травня 1919 р. був у відпустці.  

З визвольних змагань українців повернувся додому. У міжвоєннім часі 

займався домашнім господарством. У повоєнній добі був водієм районної 

пожежної команди. Своєї сім’ї не мав. Помер напередодні проголошення 

Незалежності України [24]. 

Вістун Іван Танасієвич Церковнюк. Народився 1893 р. у с. Кобаки 

Косівського повіту. Греко-католик. Освіта неповна середня. Неодружений. 

Робітник. Володів польською мовою. Ветеран Великої війни 1914 – 1918 рр. 

Усусус сотні Семенюка І-го куреня 1-го полку УСС з 10 вересня 1914 року. 

Пізніше був у сотні К. Гутковського. З росіянами воював у бойківських 

Бескидах за перевал у с. Вишків на Долинщині. 21 березня 1915 р. з передової 

відійшов на відпочинок до Варпалянки на Закарпатті.  

6 квітня 1915 р. знову повернувся на фронт і з своєю сотнею пройшов 

бойовий шлях від бойківських гір на Сколівщині до с. Лісовичі на Стрийщині. 

За бій на горі Маківка нагороджений срібною медаллю «За хоробрість» ІІ-го 

класу. 

30 травня 1915 р. потрапив до росіян у полон і перебував у с. Побуг 

Саратовської губернії та Вольську за Волгою. 24 січня 1918 р. з полону втік і 6 

лютого 1918 р. добрався до Підволочиська. 14 лютого повернувся в полк 

січових стрільців. З 3 серпня по 10 жовтня 1918 р. перебував вдома на 

оздоровленню і потім вернувся в підрозділ.  

3 листопада 1918 року по спеціальній перепустці з Вижниці прийшов до 

села і через день зголосився до військової команди у Косові. 16 грудня 1918 р. 

добився переводу в полк січових стрільців, а через 15 днів у складі 56-ої 

похідної сотні пішов воювати з ворогом на польсько-український фронт, відтак 

у 1-й сотні четаря Мирослава Ставничого 1-го Станіславського куреня. Учасник 

боїв за Львів і Чортківської офензиви. Разом з українським військом перейшов 

р. Збруч і воював з ворогами на Великій Україні. Полонений червоноармійцями 

у Житомирі. Інших відомостей про оборонця краю не вдалось зібрати [25]. 

Старший десятник Іван Михайлович Юркевич. Народився 1896 р. у 

Надвірній. Греко-католик. Освіта початкова. Неодружений. Рільник. Ветеран 

Великої війни 1914 – 1918 рр. Усусус Першої Гуцульської сотні, а потім 2-ої 

сотні І-го куреня 1-го полку УСС з 2 вересня 1914 р. 17 жовтня 1914 р. з сотні 

забраний до австрійського війська до 25 вересня 1915 року.  

На російсько-австрійському фронті з 26 вересня 1915 р. Брав участь у 

баталіях з ворогом за села Соснів і Потутори на Тернопільщині, де 3 вересня 

1916 року осколком гранати поранений в ліву ногу. Лікувався у шпиталі в 

Унгварі і Знаїмі. З 27 листопада по 5 грудня 1916 р. перебував у Домі 

виздоровців у Мараморошському Сигеті. До сотні повернувся 4 січня 1917 

року. 27 серпня 1917 р. переведений до відділу мінометників. За мужність і 

героїзм у боях з ворогом нагороджений «Хрестом військових заслуг» цісаря 

Карла (02. 06 1917) та бронзовою медаллю «За хоробрість» (02. 01. 1918). 

По Листопадовім Чині призваний до українського війська. На початку 

січня 1919 р. відійшов з сотнею січових стрільців на польсько-український 



фронт. 30 січня 1919 р. числився у списках 2-ої сотні полку січових стрільців. 7 

лютого 1919 р. його перевели до кулеметного відділу своєї сотні. Подальших 

відомостей про захисника краю не виявлено [26]. 

Підхорунжий Іван Сав’юк. Народився 1 серпня 1894 р. у Кобаки 

Косівського повіту. Греко-католик. Освіта неповна середня. Неодружений. 

Гімназист 7-го класу. Володів польською і німецькою мовами. Ветеран Великої 

війни 1914 – 1918 рр. Усусус 2-ої сотні, ІІІ-го куреня 1-го полку УСС з 2 

вересня 1914 року. З росіянами воював у бойківських горах, учасник баталій за 

Синьовідсько і на горі Ключ. В бойківських горах простудився і лікувався у 

госпіталі в Мукачеві. Після лікування направлений у Першу Гуцульську сотню 

Клима Гутковського. Учасник битви у с. Вишків на Долинщині, а потім на 

Маківці.  

30 травня 1916 р. під Потуторами потрапив до росіян у полон і перебував 

до 28 липня 1918 р. В усусусах був рядовим, вістуном, десятником. 16 вересня 

1916 року отримав звання підхорунжого. За участь у боях з ворогом 12 червня 

1915 року удостоєний похвали командира дивізії генерала Гофмана, 22 липня 

1916 року нагороджений бронзовою і срібною медалями «За хоробрість», а 2 

листопада 1917 р. – «Хрестом військових заслуг» цісаря Карла І. У Моравії 

закінчив старшинську школу австрійської армії.  

З проголошенням ЗУНР воював у складі полку УСС. 5 листопада 1918 р. – 

отримав звання хорунжого, а 1 серпня 1918 р. – четаря. Був командиром чети 2-

ої 2-го корпусу УГА. Подальша доля невідома [27]. 

Підхорунжий Дмитро Миколайович Юсипчук. Народився 31 грудня 

1891 р. у с. Москалівка поблизу Косова. Греко-католик. Учень гімназії. Володів 

німецькою і польською мовами. Ветеран Великої війни 1914 – 1918 рр. Усуcус 

Першої Гуцульської сотні сотника Клима Гутковського, а потім 2-ої сотні 

поручника Романа Сушка. 1-куреня 1-го полку УСС з 2 вересня 1914 р.  

На російсько-австрійському фронті з 3 лютого 1915 р. Учасник битви за 

перевал у с. Вишків на Долинщині. У бойківських горах 21 лютого 1915 р. 

застудився, лікувався в Еґґенбурзі і Ґрацу. У стрій повернувся 13 квітня 1915 р. 

26 травня 1915 р. відійшов на передову до Гошова Долинського повіту. Брав 

участь в баталіях за опільські села Соснів, Потутори, на горі Лисоня, а також 

Конюхи і Волиця на Тернопільщині. 28 серпня 1915 р. отримав двотижневу 

відпустку відвідати рідню. 4 травня 1916 р. перейшов служити до відділу 

мінометів полку. 16 серпня 1916 р. його перевели в 55-ту піхотну дивізію 

австрійської армії, а 13 січня 1917 р. до мінометного відділу при 88-му 

піхотному полку.  

Згодом 14 квітня 1917 року Д. Юсипчука зарахували до мінометного 

підрозділу поручника Бема, а потім 18 травня 1917 р. відіслали на курси саперів 

при 7-ій австрійській армії в Хусті. У полк січових стрільців повернувся  

15 серпня 1917 р. По військовій службі просувався успішно. Спочатку мав 

звання стрільця, а потім отримав чергові звання: старшого стрільця, вістуна, 

десятника, старшого десятника та підхорунжого. 

По Листопадовім Чині став на захист держави галичан. Своє перше 

офіцерське звання в Галицькій Армії отримав 19 листопада 1918 р. – хорунжий, 



а 1 березня 1919 р. друге – четар. З ворогами воював на теренах Східної 

Галичини і Великої України. Командував четою Гуцульського пробоєвого 

куреня. В «чотирикутнику смерті» захворів на тиф, помер 18 грудня 1919 р. 

Похований у м. Бар на Вінниччині [28].  

 

* 

*          * 

Як бачимо, благодатна гуцульська земля щедра на свідомих синів – 

борців за свою вітчизну, за майбутнє України як держави. 

Подана тут дещиця з огрому досліджуваних нами імен переконливо 

промовляє до нинішніх і майбутніх поколінь: на великому і кривавому театрі 

воєнних дій за свободу українства яскраві героїчні сторінки полишили молоді 

люди з різних сіл, міст та містечок Гуцульщини. 

Наше скромне слово – у вінок пам’яті про них. 
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ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  

о.МИХАЙЛА ЗУБРИЦЬКОГО  

(1856-1919) 

 

Живе вільно лишень той, хто знаходить 

радість у виповненні свого обов’язку 

(Ціцерон) 

Безпечність – геть! Скрізь будьмо пильні! 

Лінивство викиньмо – працюймо день і 

ніч для роду! 

(Олег Гринів) 

 

На межі зміни століть, цілих епох завжди відбуваються важливі події. В 

дослідженні історичних процесів особливо цінним є як фіксація здобутків 

попередньої епохи, так і визначення напряму майбутнього руху. 

Життєдіяльність і творчість пароха Михайла Зубрицького ілюструють його 

постійні маневри від прагнення зберегти, зафіксувати минувшість до 

модернізації тодішнього галицького села на межі ХІХ-ХХ ст.  

Отець Михайло Зубрицький відомий етнограф, публіцист, історик, який 

залишив велику кількість наукових досліджень. За підрахунками дослідника 

Г.Дем’яна, авторству М.Зубрицького належить понад 350 публікацій [1].  

о.М.Зубрицький народився в селі Кіндратів Турківського повіту 1856 р. 

Навчався в Перемишльській греко-католицькій духовній семінарії і на 

теологічному факультеті Львівського університету, де й сформувалися його 

наукові інтереси. Впродовж 1883-1914 рр. проживав у селі Мшанець 

Старосамбірського повіту, де був парохом понад 25 років з 1889 р. Отець 

М.Зубрицький вів активну громадську діяльність, зокрема зініціював відкриття 

читальні та кооперативу в селі. 

1904 р. парох Михайло Зубрицький став дійсним членом Наукового 

Товариства Шевченка у Львові. Про його авторитет як науковця засвідчують 

численні переписки, листування й співпраця з відомими вченими, 

громадськими діячами Іваном Франком, Володимиром Гнатюком, Олександром 

Барвінським, Михайлом Грушевським, Омеляном Огоновським та ін. Його 

наукові статті, розвідки та спогади публікувалися у популярних на той час 

виданнях «Діло», «Зоря. Письмо літературно-наукове для руських родин», 

«Житє і слово. Вісник літератури, історії і фольклору», «Записки Наукового 

товариства імені Шевченка», «Матеріали до українсько-руської етнології», 

«Літературно-науковий вісник» та ін.  

Велику частину діяльності отець Михайло присвятив збиранню 

етнографічного матеріалу про життя бойківських селян в с. Мшанець 

Старосамбірського повіту: «Панщина в селі Мшанци в XVIII в.», «Народнїй 

календар, народні звичаї і повірки, привязані до днїв в тижни і до рокових сьвят 

(Записані у Мшанци, Староміського повіту і по сусідніх селах)», «Годівля, 

купно і продаж овець у Мшанци Старосамбірського повіту», «Велика родина у 

Мшанци», «Село Мшанець. Матеріали до історії галицького села», «Імена, 



назви і прозвища у селян с. Мшанець», «Селянські будинки в Мшанци», 

«Похоронні звичаї і обряди в Мшанци і сусідніх селах». Недарма голова 

Канадського інституту українських студій Університету Альберти Франк Сисин 

назвав пароха М.Зубрицького «Нестор українського села» [2]. Такі детальні 

дослідження життя одного галицького села в ХІХ ст. зафіксували цілий пласт 

цінної інформації. Крім того, наукові розвідки отця Михайла спричинили 

неабиякий інтерес етнографів до цього бойківського села. В результаті сюди 

організували наукові експедиції для польових досліджень І.Франко, З.Кузеля, 

В.Гнатюк та Ф.Вовк.  

Певною особливістю частини етнографічних розвідок отця Михайла 

Зубрицького було їхнє написання на місцевому бойківському діалекті селян 

Мшанця та сусідніх сіл, що має велику цінність для філологів. В деяких 

дослідженнях науковець навіть розставив наголоси і додав пояснення 

незрозумілих слів.   

Михайло Зубрицький походив з родини галицької дрібної шляхти. 

Відомо, що його батько сім разів їздив до Львова для підтвердження 

шляхетського походження з гербу Пом’ян [3]. Тому в своїй автобіографії та 

науково-етнографічних розвідках отець Михайло відобразив особливості цієї 

соціальної групи в галицькому суспільстві ХІХ ст. Зокрема, він описав 

етносоціальні маркери, якими дрібна шляхта намагалася відокремитися від 

сусідів селян (поділ в церкві, елементами в одязі чи звільненням від кріпацтва 

та служби в армії) [4]. 

Аналіз наукових праць Михайла Зубрицького засвідчує його добру 

обізнаність з проблематиками та широту світогляду вченого. Вражають 

скурпульозні вивчення із детальними рисунками одягу («Верхня вовняна ноша 

українсько-руського народу в Галичині») та взуття («Ходаки, обув селян 

Старосамбірського і Турківського повіта»), описами вірувань і забобон про 

нечисту силу, будівництво та млинарство («Міти і вірування»), ведення 

домашнього господарства («Ліси і пасовиська»), «голодних років» («Тісні 

роки». Причинки до історії Галичини 1846-1861 рр.»), панщини («Причинки до 

історії панщини в Галичині в ХІХ ст.»), рекрутчини («Причинки до історії 

рекрутчини в Галичині при кінци XVIII і до половини ХІХ ст.»), торгівлі 

тютюном («Пачкарство бакуну (тютюну) в горах у Галичині в ХІХ ст.») і навіть 

про дії австрійської влади у боротьбі з холерою («Урядові заходи против 

холєри в 1831р.»). 

В окремий блок творчості отця Михайла можна виділити праці про 

духовенство, проблеми якого він добре знав, будучи 25 років парохом в с. 

Мшанець. В родині М.Зубрицього було багато представників цієї верстви. В 

наступних дослідженнях вчений висвітлив різні аспекти цієї професії («Знадоби 

для характеристики житя сьвітського сїльського гр.кат. духовенства в 

Галицькій Руси в ХVІІІ ст.», «Кілька документів до істориї сильського 

духовенства в Галичинї ХVІІ-ХVІІІ в.», «Галицькі священики в Холмщинї», 

«Причинки до історії руського духовенства в Галичині від 1820-1853 р.». 

Варто відзначити, що наукова цінність праць о. Михайла Зубрицького 

полягає також в тому, що більшість з них написані з використанням 



оригінальних тогочасних документів парафії, церковних метричних книг, 

статистичних економічних даних про господарства, а також приватних 

документів селян, як-от доказів шляхетства, звільнення від служби в армії чи 

права на власність. Часто М.Зубрицький просто публікував ті чи інші 

документи, тим самим заклав цінну джерельну базу з історії галицького села. 

Крім того, велика частина тих документів була втрачена, і завдяки 

М.Зубрицькому вони збереглися до сьогодні.  

Як висновок найкраще підійдуть слова Івана Франка про Михайла 

Зубрицького: «… він почуває потребу вникнути якнайглибше в душу народу і 

передати нам, відбитим культурною течією далеко набік від того народу, його 

духовне і моральне обличчя в можливо повній і автентичній формі» [5].  
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ЕСТЕТИЧНІ ВІЗІЇ ІВАНА ФРАНКА:  

ДУМКИ ПРО ЛЮДИНУ, ПРИРОДУ, МИСТЕЦТВО 

  

Мистецтво думати – означає навчитися 

творити за нашою малою моделлю світу 

якомога точніший образ великого 

реального світу 

(Андре Моруа) 

Чиста думка може і повинна летіти далі – 

через ще не подолані рубежі, у 

нерозвідані землі 

(Андре Моруа) 

 

Українська філософська думка базується на антропоцентризмі, робить 

акцент на смисложиттєвих проблемах людини і знаходиться в постійному 

пошуку підстав людського буття. Тому, зважаючи на наявний тісний зв'язок 

уявлень про естетичне та етичне, естетичні цінності тут розглядатимуться у 

нерозривній єдності із процесом пошуку рис морально досконалої людини. 

Таким чином  в українській філософській традиції мірою прекрасного постає 

сама людина в різних проявах її існування. Варто зазначити, що парадигми 

«Людина – нація», «Людина – суспільство», «Людина – природа» є ядром 

рефлексій вітчизняних мислителів. 

Беззаперечним є вплив творчої спадщини Івана Франка на розвиток 

української духовності, адже мислитель активно розробляє низку світоглядно-

філософських понять та ілюструє всю палітру особливостей, умонастроїв, 

світовідчувань тогочасного суспільства. Праці автора у різноманітний спосіб 

демонструють розмаїття проявів онтологічних, морально-етичних, естетичних 

звершень української нації. С. Возняк, досліджуючи внесок І. Франка в 

українську філософію, зауважує, що у мислителя «людське завжди 

розглядалось в контексті національного, а національне – в  руслі людського» 

[1]. 

Значне місце займає проблема людиномірності та її значення для сфери 

естетики в теоретичному доробку І. Франка. Різнобічно аналізуючи це питання, 

схиляємося до висновків дослідниці М. Кашуби, які вона висловлює у статті 

«Поняття джерела художньої творчості у трактуванні І. Франка»: 

«Заглиблюючись фантазією в образ, – вважає вона, – автор намагається 

викликати такий же в душі читача, змусити відчути його сутність, його зв’язок 

з цілістю життя, піднести в ньому все типове, ідейне» [5, с.112]. Філософ дійсно 

підходить до питання естетичних образів з точки зору їхньої змістовності. На 

його думку краса та влучність образів залежить не від форми.  

У статті «Леся Українка» мислитель стверджує, що «поетична красота, се 

не є сама красота поетичної форми, ані нагромадження якихсь нібито 

естетичних і гарних образів, ані комбінація гучних слів. Усі ті складники тільки 

тоді творять дійсну красоту, коли являються частями вищої цілості – духовної 

красоти, ідейної гармонії» [13, с.273-274]. Саме тому прекрасне актуалізується 



там, де присутня вища ідея і воля до її втілення, сама ж краса як така не має 

ваги і не є повноцінною.  

І. Франко наполягав на необхідності змістовності та ідейності сучасної 

йому поезії. Про це він і зазначає в своїй публіцистичній праці «Наша поезія 

1901 року»: «Сьогодні український поет, так само як і всякий інший, не сяде 

писати вірші отак собі, з нуди, для заповнення хвиль, коли нема робити щось 

пожиточнішого, але висловляє поетичним словом тільки те, що дійсно наболіло 

в душі…Така поезія…то вже поважний документ духовного життя не самої 

лише індивідуальності поета, але й усе нації, серед якої живе поет, якої настрій 

відносини, чуття та надії висловлює він як найживіша, найчутливіша її 

частина» [16, с.173]. Саме літературу митець вважає таким жанром мистецтва , 

що «вказує хиби суспільного устрою там, де не все може добратися наука (в 

житті щоденнім, в розвитку психологічнім страстей та нам’єтностей 

людських)» [14, с.12], – пише він в статті «Література, її завдання і найважніші 

ціхи». Таким чином, перевага літератури полягає в тому, що вона емоційно 

впливає на хід думки, на противагу раціональному підходу. Проте й сама 

література має бути раціональною за своєю суттю, зазначає філософ там же: «Її 

тенденція і метод повинні бути наукові. Вона громадить і описує факти 

щоденного життя, вважаючи тільки на правду, не на естетичні правила, а 

заразом аналізує їх і робить з них виводи, - се її науковий реалізм» [14, с.13]. 

Саме тому, на думку І. Франка, автор повинен дбати не про красиві 

образи, а про суть словесного твору, нагальність та потрібність питань, які 

розкривають необхідність тогочасного суспільства – цілком в дусі того часу. 

Прихильник реалізму, він заперечує потребу писати про красу чи гармонійність 

в тих випадках, де вона відсутня.  

Тим часом, відхід від потреб людини, її моральних та суспільних пошуків 

І. Франко вважає недостойним хорошого поета: «Можна би сперечатися про 

вартість такої поезії, яка замість прояснювати зір поета, тільки затуманює його, 

замість освітлювати його шлях для виходу з болота буденщини, окрашує те 

болото «фантастичним флером» і робить чоловікові приємнішим побут у 

ньому. На жаль, се й є прикмета всякої ідеалістичної поезії, тобто такої, яка 

нібито соромливо заслонює перед нашими очима погані явища, прикрі життєві 

моменти…» [16, с.193]. Це свідчить про орієнтацію розгляду естетичного 

ідеалу на підґрунті морально-етичних цінностей. 

П. Грабовський в одному з листів до І. Франка розповідає, що естетичні 

цінності полягають геть не в бездумному оспівуванні зовнішньої краси, а 

цілком залежать від краси внутрішньої: «...я не люблю писати, як звичайно 

оповідання у нас пишуться… «…Її розкішне вбрання… Її чарівнича 

постать…»…По-мойому, предметом белетристичного зображення повинен 

бути лишень внутрішній духовний мир людини, а також ті соціально-історичні 

обставини життєві, що той або інший духовний мир виробили, той або інший 

тип людини винесли на поверх течії світової» [3, с.324]. Ці переконання ми 

знаходимо втіленими, наприклад у його поезії «Уперед»: 

«Уперед, хто не хоче конати, 

Стати трупом гнилим, живучи! 



Сміле слово – то наші гармати, 

Світлі вчинки – то наші мечі» [4, с.127]. 

І. Франко теж уникає словоблудства і більшою мірою звертає увагу на 

громадські справи, суспільні колізії, внутрішні переживання персонажів аніж 

на описи прекрасного. В цьому його випереджають Леся Українка та О. 

Кобилянська, хоча й вони на фоні «тенденційної» літератури не розкидаються 

естетичними вимислами заради самих естетичних вимислів. 

На загал, етичні ідеї, які присутні у світогляді І. Франка, є важливим 

компонентом, від якого значною мірою залежать і естетичні його міркування: 

«Гарна дівчино, пахучая квітко! 

Оком і словом стріляєш ти мітко! 

В серця чутливий потайник укритий – 

Хто тебе бачить, той мусить любити… 

…Блиск чарівничих очей потускніє, 

Зміниться голос, і спів заніміє, – 

Сли ж в твоїм серці і думці пустинно, 

Чим ти тоді причаруєш дівчино?» [11, с.94-95]. 

Варто зазначити й те, що на межі ХІХ-ХХ століть поняття про естетичний 

ідеал основним чином гартується на активних соціальних позиціях, і часто 

пов'язане із питаннями національної самоідентифікації. 

Тому у художніх творах І. Франко однозначно тяжів до зображення життя 

та боротьби в суспільстві, свідомо уникаючи естетичних псевдо-цінностей і не 

впадаючи в тенденційні описи вишуканого життя та його атрибутів. В 

тюремних сонетах знаходимо підтвердження цьому. До прикладу, у сонеті «А 

рано, поки час ще виб’є п’ятий…»: 

«Агій, – почнуть естетики кричати, –… 

…яка де в світі погань є, грязюка, 

Вони давай її в сонети бгати. 

Петрарка в гробі перевернесь, пробі!» 

Нехай! Та тільки він ходив в саєтах, 

Жив у палатах, меч носив при собі, 

Тим-то краси, пишнот в його сонетах 

Так много. Ми ж тут живемо в клоаці, 

То й де ж нам взяти кращих декорацій?» [8, с.155]. 

Не дивно, що й у подальшому, у центрі роздумів про людину, згідно 

нагальних потреб у суспільно-політичному плані теж постає парадигма 

«Людина – нація». Більше того, людиномірність при з’ясуванні естетичних 

питань у наступної плеяди мислителів представлена такими рисами, як 

людяність, стремління до покращення та поглиблення духовного розвитку 

нації. Розмірковуючи над смислом парадигми «Людина – нація» останньої 

чверті ХІХ – початку ХХ століть, погоджуємося з поглядами С. Возняка про 

зацікавленість І. Франка людиномірним характером соціалізму. С. Возняк, 

аналізуючи аспекти, які приваблювали філософа в соціалістичній ідеї, доходить 

висновку, що це перш за все її гуманістичний характер: «Людина в І. Франка – 

найвища цінність, самоцінність. Вона стояла в полі зору мислителя з перших 



кроків його творчості – людина праці, трудівник, гноблений чужими і «своїми» 

визискувачами, людина незалежно від її етнічної та конфесійної належності» 

[2, с.34]. Посилити наведену вище думку можна словами митця: «Чоловік, 

найвище зорганізований з усіх, зробився паном усіх животворів власне завдяки 

величезному розвоєві своїх духовних здібностей» («Що таке поступ?») [15, с. 

328].  

Знаковим є те, що згідно зі сказаним вище, суспільним і естетичним 

ідеалом І. Франка постає інтернаціональна людина – людина гуманна, 

толерантна до інших націй, але тим не менш з чітким уявленням про свою 

національну приналежність. Ми також погоджуємося зі ствердженням С. 

Возняка щодо визначення єдності людини й нації як парадигмальної основи 

світогляду І. Франка [2, с.35]. 

Справді, на переконання І. Франка, Людина – це найпрекрасніше, що 

створила природа: 

«Що ти могла найвищого створити – 

Се чоловік. Із сих матеріалів, 

Які тут маєш під рукою, 

Хоч як не дмись, 

Нічого кращого створить не зможеш» [11, с.34]. 

Отже, погляди, що були популярними в контексті позитивізму, мислитель 

озвучує послідовно, описуючи взаємозв’язок людини і природи. Слідуючи 

думкам А. Пашука, стає зрозумілим, що в І. Франка природа виступає чимось, 

що не є  відособленим або протилежним людині, так само як і людина не є 

відірваною від природи. На переконання дослідника, у цього філософа 

«…сформувався антропоцентризм не в розумінні перетворення людини в щось 

верховне у природі чи над природою, а як творця свого знання шляхом 

вивчення природи, суспільства й самої себе і як творця на основі цього знання 

свого нового світу» [7, с.192]. Таким чином, естетичні цінності людини 

актуалізуються у тісному зв’язку з природою.  

Філософування з приводу естетичного через призму наукового та навіть 

частково природничого підходу, а тому і відповідного розуміння відношення 

«Людина–природа» представляє нам відгомін цілком впізнаваного і 

згадуваного вище позитивізму. Основною ж базою для формування 

естетичного ідеалу постають погляди, що ґрунтуються швидше на знанні 

природи, аніж на позиціонуванні себе як чогось окремішнього, абсолютно 

позбавленого взаємозалежності з нею.  

Висловлюючи міркування щодо людини та її співвідношення з природою, 

І. Франко стверджує, що тут «…мова йде не про якісь окремі світи, які не 

мають ні з чим зв’язку, але що то є тільки різні вияви однієї сили» [15, с.35]. 

Проте, як вказує мислитель у праці «Із секретів поетичної творчості», саме 

людина, вміло оперуючи словом, надає речам поетичного забарвлення, тоді як 

самі речі та ідеї не несуть в собі естетичного: «…краса лежить не в матеріалі, 

що служить її основою, не в моделях, а в тім, яке враження робить на нас даний 

твір і якими способами артист зумів осягнути те враження» [12, с.118]. Отож, 

недостатньо лише самої природи для існування естетичних цінностей – 



запорукою втілення естетичного ідеалу в життя є активна творча діяльність 

автора. 

Таким чином, людина, на його переконання, – частина природи, створена 

нею, з нею й у ній. «Чоловік, щодо свойого тілесного устрою, такий сам твір 

природи, як і всі інші» [15, с. 328–329], – зауважує філософ. Окремо від 

природи людина не мислиться, лише в природному контексті можемо 

відтворити її життя, навіть суспільне. Завдяки природі ми існуємо як 

особистості. 

«В природи нема ні ядра, ні лупини» [17, с.365], – таку думку висловив І. 

Франко в одній зі своїх поезій 1883 року. Здавалося б, він не вивищує на 

п’єдесталі будь-кого з учасників природної взаємодії, адже вважає, що природа 

безмежна і не має центру, ядра, яке в нескінченності насправді знайти 

неможливо. Але людина, на його думку, – архітвір природи, найвище, 

найніжніше, найкраще, що вона могла створити («Мамо-природо!..»). Людина 

отримала можливість стати особистістю, адже має дар духовний, чим 

вивищується над іншими учасниками природної взаємодії. Мислитель науково 

обґрунтовує свої роздуми, бо вважає, що метою науки є особа, а «природа є 

тією книгою, яку людина мусить постійно читати, бо тільки з нею може 

з’явитися для людини блаженна правда» [15, с.32]. Ми також погоджуємося з 

думкою Н. Мазепи, яка вважає, що для І. Франка природа «не статичне 

полотно, не фон, а особливий світ, де живе і творить поет і його герої» [6, с.39], 

– пише вона у студії «Поезії думки», досліджуючи проблему філософської 

лірики мислителя. 

Таке піднесене сприйняття землі та природи свідчить про естетизацію та 

звеличення образу Батьківщини, що присутні також в роздумах мислителя в 

статті «Українці»: «В історії і в характері українського (малоруського) народу є 

щось таке, що засвідчує його тісний тисячолітній зв’язок із землею, яку він 

заселяє: все та ж постійність і спорідненість при незначній одмінності, все та ж 

сонячна лагідність і жвавість, поєднана з журливістю, тільки степовикам 

притаманною» [18, с.162]. 

І. Франко пропонує у якості естетичного ідеалу красу вже цілком 

конкретної місцевості, власне малої Батьківщини: 

«Підгір’я моє ти зелене,  

Як чудно хороше єси! 

Як дружно глядиш ти на мене, 

Потужної повне краси!.. 

…Заблукані очі ширяють, 

Но все не находять часу, 

Щоб мозкові всю передати 

Твою ненаглядну красу» [17, с.313-314]. 

Також поет створює архетип землі-матері, який теж доповнює уявлення 

про його естетичний ідеал: 

«Земле, моя всеплодющая мати, 

Сили, що в твоїй живе глибині, 

Краплю, щоб в бою сильніше стояти, 



Дай і мені!» [9, с.28]. 

У такому ракурсі земля являє живе начало, яке може бути як джерелом 

життя, так і вершителем людської долі: від неї залежать життєві сили людини 

та її сприйняття прекрасного. 

Проаналізувавши парадигми «Людина – нація», «Людина – суспільство», 

«Людина – природа» у творчості І. Франка доходимо висновку, що  

людиномірність належить до основних світоглядних орієнтирів, притаманних 

думці мислителя. Проблема людини, яка впливала на естетичні погляди автора 

корелювалась відповідно до потреб та викликів сучасної доби. Однозначно, 

людина при вирішенні проблеми естетичних цінностей та естетичного ідеалу 

ніколи не залишалося осторонь і, більше того, судячи з усього, була 

визначальним фактором для формування естетичних поглядів будь-якого 

періоду розвитку української філософської думки.  

Знаковим є те, що суспільним і естетичним ідеалом І. Франка постає саме 

інтернаціональна людина – людина гуманна, духовна, толерантна до інших 

націй, але тим не менш з чітким уявленням про свою національну 

приналежність.  
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НАЦІОЦЕНТРИЗМ ЯК СВІТОГЛЯДНА ОСНОВА 

ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

 

Всього надивився я в суєтні дні мої: 

праведник гибне у праведності своїй; 

нечестивець живе довго в нечесті своїй 

(Біблія. Книга Еклезіаста (7:15) 

 

Тільки той, хто мислить, дільний і 

самостійний 

(Людвіг Фейєрбах) 

 

Нещодавно українську патріотичну громадськість сколихнув черговий 

недолугий вихиляс новоявлених діячів культури – у Новоград-Волинському, 

малій Батьківщині Лесі Українки, до її 150-річчя заплановано провести 

літературний конкурс під просто таки обурливо-шокуючою назвою – 

«Кепський жарт». Окремі, можна так сказати, «деятєлі иссКустов» кричущо-

профаністично потрактували Лесину фразу зі щоденника – «мені часом 

здається, що з мене вийшов би далеко кращий музика, ніж поет, та тільки біда, 

що натура утяла мені кепський жарт». Але цей «жарт», насправді, це початок 

розвитку туберкульозу кісток, несусвітніх фізичних і моральних тягот, які 

мужня письменниця терпіла всеньке життя… 

Тоді що це таке? Чергова бридко зализана «дев’яностоп’ятиквартальна 

кічуха», нівеляційно-панібратське поплескування по плечу Великих шуйцями 

духовно убогих карликів чи свідомий псевдомодерний пошук 

«новопрікольних» афектів задля пониження до власного рівня «занадто 

умних»?. Мабуть, усе вкупі, позаяк сучасне, так розпоширене 

«акакаяразнічноє» світоглядне оггуддя заввиграшки здатне заглушити 

найяскравіший прояв культурно-національного ідеалу, як ото мовив поет – «міг 

будь-який слинявий зух героя копнути під зад…». І не важливо, яким вогнем 

горіла ця велична особистість, освітлюючи національні овиди іскрометтям 

власного серця і душі – у світі прагматично-споживацьких матеріалістів це не 

має аніякогісінького значення.  

Так само і з Лесею Українкою – обивателю абсолютно байдуже, якою 

вулицею, площею чи сквером прошкувати – названого іменем полум’яної Лесі 

чи космополітичних Клари Цеткін чи Рози Люксембург, грошовими одиницями 

із зображенням національних героїв чи ж комуністичних ідолів 

розраховуватись у крамницях…Тай обізнаність про портретовану на 

двохсотгривневій купюрі велику українку у того ж таки пересічного обивателя 

будуть досить мізерними: щось там чували про Лукаша і Мавку та вже 

оскомонабитний штамп «досвітніх огнів» із надто неприємно відганяючим 

комуно-радянським душком… 

Тому постать Лесі Українки, так недолуго перекрученої у кіратах 

соціалістично-марксистських проскрибувань, загнаною верхоплавною, 

псевдоаналітичною літературопізнавальною критикою на елегійно-фольклорне 



маргінесся, – потребує посутнього перезавантаження у плані рецепції Лесиної 

творчості. Поперед усього маємо за необхідність наголосити на яскраво 

вираженій націоцентричній свідомості великої українки, оскільки саме вона, 

опісля Тараса Шевченка, підхопила підупалу хоругву національного буття в 

обставинах жорстокого тираністичного гніту імперської Московщини задля 

осягнення найвищої цілі – здобуття повноцінної державності для своєї нації. 

Недарма ж бо головний ідеолог українського інтегрального націоналізму 

Дмитро Донцов першим побачив споріднений із вищеозначеними засадами її 

світогляд. Лесина національна ідеологія апелювала до героїв-особистостей, які 

холодний раціоналістичний інтелектуалізм заміняли національно-

революційним фанатизмом, замість жалю до поневолених – ненависть до 

гнобителів, де провідною чеснотою є не співчуття, а відвага. Її поезія – це ніби 

клич нової нації, що нарешті відчула волю до переконливого чину, безхребетне 

анемічне умиротворення вона замінила ідеєю войовничого націоналізму. Тому 

закономірно, що основні світоглядні засади творчості Лесі Українки так 

суголосять «Десятьом заповідям УНП» – першому українському 

націоналістичному правильнику, укладеному в 1904 році її сучасником та 

однодумцем Миколою Міхновським, основні постулати якого згодом стали 

базою для укладання Степаном Ленкавським «Декалогу українського 

націоналіста».  

Навіть побіжний огляд поетичної творчості Лесі Українки служить 

підтвердженням сформованості її націоналістичного світобачення. Так, у 

діалозі «Грішниця» релігійна ідея трансформується у національну, 

письменниця пророче бачить уже недалеке відродження України, оскільки 

ключовим призначенням нації, як мовить її героїня, є «…Згинути, або вийти з 

неволі // Котра з тих двох судилась нам дорога?», що наглядно відповідає 

першопункту заповідей українського борця – «Здобудеш українську державу, 

або згинеш у боротьбі за неї». 

Наступні рядки аналізованого нами діалогу «Мене любов ненависті 

навчила…» чи «Тоді в мені спалахнула ненависть // До тих, що нищили мою 

любов» випливають, на думку головної героїні твору, із антитетичної дуади – 

«Ніхто не має більшої любові, // Як той, хто душу покладе за друзів» – ідейно-

смисловим навантаженням асонують тезі про неприйняття ворогів твоєї нації та 

боротьбу із ними. Відчайдушний, безкомпромісний вчинок молодої месниці – 

«Раз в темну ніч на бій дівчина вийшла // Вона була при зброї: у руках // Був 

заступ гострий, а в кишені куля, // Набитая знадобом розривним» відображає 

прямий характер революційного змагу – «Не завагаєшся виконати 

найнебезпечнішого чину, якщо цього вимагатиме добро справи.» 

У словах із поезії «Товаришці на спомин» – «Нехай же ми раби, 

невільники продажні, // Без сорому, без честі, – хай же й так! // А хто ж були 

ті вояки одважні, // Що їх зібрав під прапор свій Спартак!..» та у 

ретроспективних споминах про минулу славу України – «Так…в кожній країні 

є спогади раю! // Нема тільки в тебе їх, рідний мій краю!», Леся ментально 

споріднена із декалоговим постулатом про необхідність збереження пам’яті про 

великі дні наших визвольних змагань. 



Встановлення національної справедливості за принесені українському 

народові кривди – «Згадати тільки всі тяжкії муки, // Що завдали борцям за 

правду вороги, – // Кому ж не стиснуться раптово руки // Від помсти лютої 

жаги?», у Лесиному розумінні наближене до креативного бачення відновлення 

соціального паритету – «Пімсти смерть великих лицарів», а її пророчі візії про 

майбутню українську державність – «…В просторі бачу я країну // Осяйну, наче 

світло ідеалу, // Неначе світло правди…// Питаєш ти, що бачу я в просторі? // 

Прийдешність бачу я, віки потомні!» – це ніби те духовне втілення найвищої 

ідеї націоналістичного руху – «Змагатимеш до поширення сили, слави, 

багатства й простору української держави». 

Націоцентричний аспект української письменниці відображений і у 

багатьох інших поетичних творах, зокрема у поемах «Давня казка», «Роберт 

Брюс, король Шотландський, у «Казці про Велета» із Лесиного «Триптиху», 

однак найбільш цілісно і повновартісно цей світогляд представлений у її 

драматургії і першою, поза сумнівом, є драматична поема «Бояриня», яка у 

часи царської оприччини зазнала тривалої видавничої обструкції, всеможливих 

ідеологемних перекручень та циркулярних заборон почерез свою сюжетну 

прямоту і тематичну правдоподібність. 

Власне у «Боярині» належно представлена історія деспотичної 

Московщини, в якій змінними є лише влада і правителі, а колонізаторська 

політика не зазнає жодних змін уже впродовж багатьох століть. Леся Українка 

прямо зобразила особисту ненависть до заскорузло-примітивної середньовічної 

за своїм духом Московії, без різниці – «старої» чи їй сучасної. Вона ніколи не 

мала симпатій до цього тираністичного світу, як би цього не намагалися 

заперечити трубадури так званої «єдності братніх народів». Для неї 

московський народ є ворожим елементом, у середовищі якого українцям годі 

шукати товариства, з ним слід говорити не мовою «суплік», а лише мовою 

зброї, бо хто прямує шляхом угодовств, той нестиме відповідальність за 

сподіяне лихо, яке невідворотно настане. 

Головна героїня Оксана звинувачує себе у неможливості щось удіяти у 

ситуації рабства рідного краю, вважає себе слабовільною і позбавленою 

можливості великого чину. Їй соромно перед своїми земляками, які 

продовжували боротися, і ці моральні страждання стають причиною в 

кінцевому підсумку її смерті. 

У творі ключовим є протиставлення двох світів – українського і 

московитського, тому письменниця чітко уприявнила для багатьох нетямущих 

її земляків цю перманентну цивілізаційну загрозу. Леся Українка без будь-якої 

надії на видання твору в умовах царської деспотії пише свою «Бояриню», щоб 

зобразити справдешній світ тодішнього «русского мира», перед яким вона не 

збирається коритися через відчайдушне «Убий, не здамся!», неабияк ментально 

споріднене із ідеологемою націоналістичного тестаменту – «Здобудеш 

українську державу, або згинеш у боротьбі за неї». 

Звернення письменниці (у яких чи не найкраще відображені її 

націотворчі світоглядні чинники) до легендарно-міфологічних тем минулого 

спрямоване на зближення з національно-історичними реаліями сучасної їй 



України. Важливе значення у появі звернень однієї культурної традиції до 

особливостей іншої (особливо, коли представлений так званий «злам епох»), 

відіграє схожість у соціальному, національному, психологічному контекстах, 

що спонукає до активних пошуків того чи іншого суспільно-культурного 

формування подібних собі сюжетно-образних елементів у інших 

культурогенних утвореннях.  

 Її драматичні поеми релігійно-міфологічного, історичного змісту 

служать яскравим прикладом сучасної літературної обробки сюжетів світової 

літератури. Леся Українка проникливо розмірковує про природу художнього 

часу, який, на її думку, водночас є і універсальним, і конкретним, тобто 

пов’язаним із реальними обставинами життя і творчості певного письменника 

та його нації. Тому Лесина так звана «екзотична тематика» зовсім не відвертає 

нас від насущних національних проблем, але й навпаки – ще більше 

підкреслюється їхня і наша спорідненість, подібно як Шевченкові «Неофіти», 

«Псалми Давидові» чи Франків «Мойсей» чи не найяскравіше виявляють 

власне українські ментальні мотиви. 

Так, Лесиного героя Елеазара із «Вавилонського полону» ще розривають 

сумніви і невпевненість у правильності вибору шляху до визволення рідного 

народу, він ще не виробив твердої позиції. У силу життєвих обставин він 

повинен заробляти собі на прожиття  співом на чужинецьких площах «про 

Едон, про Мізраїм і про чужі язики чужою мовою», та жодної пісні чи рядка він 

не присвятив загарбникам-вавілонянам, і Елеазар також «пісень кохання ніколи 

не співав лиш ворогам»; не співав і пісень про полон, бо Елеазарові «Господь 

вложив у душу гордощі». Незважаючи на те, що ідея свободи не перемогла, тут, 

активно розвивається проблема національного сорому як детермінанта 

протесту. Тому і непорозуміння між Елеазаром і підневільним його народом 

носить спорадичний, тимчасовий характер, бо «Терпіть кайдани – то 

несвітський сором, //забуть їх, не розбивши, – //гірший стид». Елеазар кличе 

народ до боротьби, до прагнення скинути чимскоріш чужинецьке ярмо. Тому 

тут закономірна прерогатива національних мотивів, як і всій творчості Лесі 

Українки загалом.  

Коли у «Вавилонському полоні» герой у складних перипетіях 

соціальних та особистих катаклізмів лише в пошуках вирішення 

вищеозначених проблем, то Тірца із драматичної поеми «На руїнах» ясно і 

чітко уявляє сам процес і кінцеву мету національного відродження народу. 

Вона спонукає духовно і фізично понівечену загарбником націю до сміливих і 

рішучих вчинків, глибока переконаність у власній правоті обраного шляху 

реалізується в конкретних справах. Її слова лунають як пристрасні заклики до 

конкретних дій:«Живий наш Бог, і ми живі.//Той не покинутий, хто сам не 

кинув.//Паліть багаття, поки встане день,//Щоб вам було видніше при роботі 

.//Хто раб? Хто подоланий? Тільки той,//Хто самохіть несе ярмо неволі». 

У драматичній поемі «На руїнах» герой-пасіонарій чітко вирізняється 

від духовно пригніченого середовища своєю самобутньою індивідуальністю. 

Тірца сильна, вольова особистість, добре знає з ким поєднувати справу, до кого 

звертати закличне слово, як у випадку звернення до Старого, який не повністю 



усвідомлює потрібність творення нового життя, і на запитання «Для чого?» – 

героїня дає переконливу відповідь: «Для праці! для правди! для життя!//Щоб 

сонце не зійшло в твоїм лінивстві,//щоб час визволу не застав тебе //у сні 

ганебнім, соромнім безділлі». 

 Виразно проукраїнські мотиви твору виявляються у зображенні автором 

сильної пасіонарної постаті, яку не може задовільняти підневільне існування 

одноплемінників. Національні риси героїні Тірци, які виразно є опозиційними 

щодо не так вже й прихильно налаштованого до неї околу (що так нагадує 

тодішні українські реалії періоду так званого «зламу епох»), коли герой діє в 

умовах тотальної духовної самотності, накладаються на ревну небайдужість в 

неперебутній увазі й повазі окремої взятої особистості, і цінність кожної Тірца 

намагається вивести з мороку апатії та упокорення. Вона розуміє цінність 

кожної людини як окремої індивідуальності, її глибоко екзистенційна настанова 

Старого . – «Я не ношу ярма, я сплю, та й годі»  

У драматичному діалозі «Одержима» Леся Українка культивує принцип 

вивільнення особистості із пасивного натовпу, тої «казарми» як символу 

нівеляції національної особистості, що було чуже світобаченню і 

світовідчуванню її свідомості. Герой трактується письменницею як повністю 

рівноправний у рецепції читача, сильний своєю індивідуальністю, глибоким 

самоусвідомленням як власної, так і національної самодостатності. Любов її 

героїні, як і самої авторки, спрямована, вочевидь, на свій народ – «Що ж! 

Тільки той ненависті не знає, // Хто цілий вік нікого не любив!», як і признання 

ненависті з іншого до його недругів: «Я любить не вмію ворогів…», що 

належним чином відповідає восьмому пункту «Декалогу українського 

націоналіста» – «Ненавистю і безоглядною боротьбою прийматимеш 

ворогів твоєї нації». Літературний критик Р.Задеснянський у своїй розвідці 

про цю драматичну поему переконаний у втіленні тут національної ідеї, 

зазначаючи, що поема «Одержима» була і є особливо актуальною, особливо 

потрібною для відродження духа нації. 

У драматичній поемі Лесі Українки «Оргія» відображені насущні 

проблеми української нації: відмова від народницької нормативності в умовах 

колоніальної залежності. Сфера буття героя, співця Антея – це комплекс 

патріотичних поривань, свідомого прагнення і прямування до мети задля 

існування рідного народу; все своє уміння, хист і життя пасіонарний трибун 

жертвує йому, однак одноплемінники не приймають його духовних дарів. 

Лесею Українкою ставиться тут проблема вини невдячного народу, що здатен 

змиритися із лихою для себе долею через власну інертність і апатію до 

боротьби за національне визволення.  

Трагедія Антея із Лесиної драматичної поеми «Оргія» тісно пов’язана із 

трагедією його батьківщини, її поневолення. Почуття національної честі у 

поєднанні з умовами «ув’язненої свободи» харизматичного борця стають 

причиною його трагедії. Негідна поведінка його товаришів, знайомих, дружини 

збуджують у ньому почуття провини за народну і особисту долю. Тут 

посередництвом висловів Мецената письменниця наголошує на тому, що Рим 

(читай Москва) усе, чим тепер возноситься, отримав від греків (тобто 



українців), бо «пам’ятай же, що Рим ходив у Грецію до школи», а в 

сьогочасному римському(московитському) ярмі грек, уподібнений до раба, 

мимоволі забавляє свого господаря. Леся Українка посередництвом слів 

«…Рабський дух // Краси найвищої збагнуть не може» валоризує власну, 

антагоністичну духовну позицію, абоновану до націєствердного мотто – «Я 

дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи й поставив 

на грані двох світів творити нове життя».  

Звернення Лесею Українкою до давньогрецької теми загибелі Трої 

(«Кассандра») будується на загальнозрозумілій у її часи аналогії: царська Росія, 

як держава, переживає агонію, стоїть напередодні розкладу, і в цей час 

особливо важливою проблемою стає постава національних провідників, 

пророків українського народу. 

Крізь призму проблеми національної зради Леся Українка оцінює 

людину в драматичній поемі «На полі крові». Художній інтерпретації Лесею 

Українкою підданий як самий образ Іуди, так і загальніше потрактоване 

питання відступництва, без сумніву, що і національного. У творі культивується 

принцип, спрямований на відродження пасіонарної особистості, а неможливість 

героя дотримуватись тих чи інших загальнолюдських ідеалів творить оту 

трагічну платформу, на яку опирається основний конфлікт драми, що в своїй 

ідеї передбачає засудження і викриття національного угодовства перед 

Російською імперією, бо, як інакше зрозуміти, що за вихід Лесиного твору в 

«Літературно-науковому віснику» на редакцію часопису московська цензура 

відкрила кримінальне провадження а сам наклад журналу був конфіскований і 

пущений «під ніж»… 

Наша спроба представити цей посутнісний світоглядний аспект 

української письменниці має на меті розтопити крижане громаддя 

довготривалої мерзлоти нерозуміння духовної суті Лесі Українки, повернути 

кермо літературознавчих дискусій у справдешнє русло широкомасштабних 

овидів великої дочки українського народу. 
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«ВОГОНЬ В ОДЕЖІ СЛОВА» 

(творчість А. Радзіховського) 

 

У великої людини мікрокосм,чи, інакше, 

внутрішній світ, зберігає точний образ тієї 

частини зовнішнього світу, на яку він буде 

впливати 

(Андре Моруа) 

 

Якщо вибирати між красою і правдою, я 

вибираю красу. Істинне тільки те, що 

прекрасне 

(Олександр Довженко) 

 

В історії світової і вітчизняної культури відомі імена багатьох лікарів, 

митців, що уособлюють ренесансний тип особистості, в діяльності яких 

синтезуються знання про тілесне й духовне як категорії культури. Це  Асклепій, 

Мікеланджело, Емпедокл, Гіппократ, Леонардо да Вінчі, Рембрандт, 

Ю. Котермак, Г. Сковорода, Євпраксія, А. Чехов, М. Булгаков, В. Винниченко, 

В. Вересаєв, М. Левицький, І. Липа та Ю. Липа, М. Амосов, В. Філатов, 

Ю. Щербак та ін. 

Зі знаменитостями в часи Ренесансу, коли «було багато феноменальних 

людей, які справедливо відзначалися багатогранністю талантів», Б. Олійник 

урівняв і Анатолія Радзіховського – визначного хірурга, доктора медичних 

наук, професора, академіка, заслуженого діяча науки і техніки, члена 

Національних спілок художників і письменників України, заслуженого 

художника України. Відомий шістдесятник також зазначає: «Без сумніву, вся 

його багатогранна діяльність базується передусім на любові до людей, до 

України. Можливо, саме ці чисті духовні джерела й принесли Анатолію 

Павловичу заслужений успіх» [9, 5].  

У творчості, як і іншій діяльності, А. Радзіховського «священні й 

рівновеликі взаємодіють хірургічний скальпель, пензель митця та Божий 

деміург – слово. Як три промені Герба України – три джерела таланту, який 

органічно охоплює три сфери людського буття: землі, моря і неба» [4, 412–413].  

А. Радзіховський, будучи людиною, яка піднялася своїми талантами до 

рівня самобутнього філософа, вважає, що «мистецтво лікування є вершиною 

гуманітарної діяльності людини. Воно несе місію творіння добра та захисту 

життя хворої людини. Це квінтесенція духовності, а також величезна 

відповідальність, яку ніяк не можна переоцінити» [11, 316].  

Народився майбутній лікар у 1942 році на славній Черкащині у м. Тальне 

в багатодітній родині кадрового офіцера-артилериста Радянської армії Павла 

Олександровича Радзіховського й учительки молодших класів Катерини 

Кирилівни Дунаєнко. Мала Батьківщина – одна з найсвітліших і найтепліших 

сторінок у його життєписі: «Тальне, його тихі вулиці, мальовничі зелені 

пагорби, ліси, рясні та тінисті сади… Тут продовжилась лінія Радзіховських, 



мій славний рід… У пам’яті постає село Оноприївка, звідкіля родом батько, 

мальовничі озера навколо, багато риби, фруктів, живності. Оноприївка і 

Павлівка… Два відносно вільних, незакріпачених острови в світі безправ’я, 

веселка між ними з’єднала навіки батька і маму…» [11, 310]. Їх непорушний 

авторитет заклав ґрунт високого духу родини Радзіховських. Адже мамині 

казки «будили уяву, вчили творити та захищати добро. Вона чудово співала, 

писала вірші, грала на піаніно… Від неї нам, синам, передалася любов до 

рідного слова, до рідної землі» [11, 310–311]. Мати була дуже уважною до 

виявлення природніх здібностей своїх вісьмох синів, сприяла розвитку та 

становленню їх як сильних особистостей, прищеплювала любов до слова, пісні, 

людини на архетипах історичної пам’яті, на національних цінностях. Батькова 

настанова бути потрібним соціуму стала підґрунтям для вибору двох із синів 

професії лікаря. Батько й мати, ці, за поетичним визначенням В. Крищенка, 

«два сонця гарячих», для майбутнього лікаря, художника й письменника 

завжди залишаються найвищими моральними імперативами, його «спалахи 

болю» й «палітра почуттів» спрямовані до найближчих людей, до рідних місць 

дитинства. 

У «Думі про батьків» А. Радзіховський з висоти часу стверджує ті 

духовні підвалини формування свого світогляду й філософських поглядів на 

життя, закладені його батьками: «Долі мої батьків були дуже спорідненими, 

такими їх зробив невблаганний час, щедрий на жертви тоталітаризм. В роки 

колективізації їх родини були розкуркулені… Це вони, мої дорогі батьки, 

закладали в мені патріотичні почуття і особливе ставлення до національних 

традицій. У нашій домашній великій бібліотеці було чимало історичних книг, 

які відкривали часи давноминулі рідного народу. А скільки нам дали українські 

пісні! Особливо коли в хаті звучав неповторний дует – батьків густий баритон і 

мамине сопрано. Коли після вечері вони раптом поринали у задушевний світ, то 

вся довколишня природа завмирала… А ще найбільшим нашим духовним 

наставником був великий земляк Тарас Шевченко, багато творів якого ми з 

братами знали напам’ять» [11, 220].  

Не випадково письменник звернувся до жанру варіацій на теми 

українських народних пісень («Світив місяць, світив ясний», «Було б тобі, моя 

рідна мати», «Зеленеє жито, зелене»), творів Т.Г. Шевченка («Ще треті півні», 

«Болить серце…»), в яких порушує нагальні проблеми сучасного українського 

села, «власних самоїдів», «виродків негідних» України, російсько-української 

війни, подвигу представників Небесної Сотні, ставить філософські питання – 

«Чом за любов злобою платять // За мир – покарою війни?» [11, 154].  

Варто наголосити, що саме епоха Ренесансу утвердила постать митця-

універсаліста. Є різні наукові обґрунтування синтезу різних мистецтв, зокрема 

живопису й поезії. Так, у своєму «Трактаті про живопис» Ченніно Ченніні 

наголосив на зближенні обох мистецтв, на праві живопису посідати друге місце 

після науки й увінчуватися поезією: «Поет, завдяки своїй науці, може вільно 

створювати і пов’язувати разом “так” і “ні” на свій розсуд, як йому захочеться. І 

цілком так само маляреві дана свобода творити фігуру, що стоїть чи сидить, 



напівлюдину, напівконя, як йому буде завгодно, як йому підкаже фантазія» [15, 

44].  

Напевне, закономірно в діяльності вченого, хірурга-практика, художника 

й поета комбінувалися тілесні, словесні й візуальні складники, які 

запрограмовані на лікування тіла, душі й духу людини у своєму полілозі. 

Заслужений діяч мистецтв України, дійсний член Академії мистецтв 

України, професор, член Національної спілки художників України 

М. Криволапов та доцент Української академії мистецтв та архітектури 

В. Могилевський у передмові до каталогу виставки наукових праць, графіки та 

живопису А. Радзіховського зазначають про цей феномен:  «В сучасному 

українському мистецтві постать Анатолія Радзіховського є одним з небагатьох і 

малотипових прикладів, коли людина, не маючи за плечима вишколу 

професійної мистецької школи, завдяки непересічному таланту і наполегливій 

багаторічній праці виростає у зрілого професіонала, органічно поєднавши в собі 

лірика-живописця, філігранно точного ілюстратора спеціалізованих наукових 

видань, глибокого і багатогранного науковця та віртуозного хірурга». 

Суголосний до них і сам Анатолій Павлович, який зізнається: «Малювати… я 

став раніше, ніж говорити або щось міркувати. Потім це стало постійним 

заняттям» [11, 277].  

Його картини створюють сагу рідним місцям Черкащини («Околиці 

села», «Вечір на Черкащині», «Черкащина», «У Софії Уманській», «Перший 

покіс»), Києву («Замок Річарда», «Софія Київська», «Київ. Ярославів Вал у 

сутінках», «Андріївська церква»), іншим місцям України (серія творів 

«Карпати»). Сповнені тонким і глибоким ліризмом натюрморти та пейзажі 

«Квіти», «Зима», «З полювання». Мистецтво та медицина, яка сама по собі є 

синтезом науки й мистецтва, тісно переплелися в картинах «Будні клініки», 

«Після операції», «Напружений момент», «Операція закінчилась» та ін. 

А. Радзіховський-художник утвердився й у портретному жанрі, де представлені 

образи батьків, учителів, Т. Шевченка, колег і друзів. Живописні зразки 

майстра вирізняються своїм колоритом, чітко завершеною композицією, 

екфразисною наповненістю, володінням різними техніками (олія, акварель, 

графіка).  

Черкащани-земляки А. Туменко й М. Костецький так характеризують 

його мистецький дар: «Він малює як дихає. Своїми полотнами, в яких буяє 

чарівність життя, неповторні барви України, він роздає світу запаси свого 

внутрішнього світла, пробуджує спогади, яких не повернеш і не докличешся. 

Але вони постійно живуть у душі художника і в наших душах». 

Свої враження від знайомства з живописними жанрами А. Радзіховського 

передає В. Бойко: «Зворушує портретне зображення маленького сина митця 

Сашка (олія, 1967). Безперечним досягненням можна вважати серію портретів 

колег-медиків та науковців: великого хірурга М.І. Пирогова, професора 

І.І. Грекова, академіка О.О. Шалімова, хірургів А.М. Філатова, М.М. Волковича 

та інших (змішана техніка). Сповнені невловимої ніжності, чарівної жіночості, 

портрети дружини художника Лілії (пастель) та “Юлія” (акварель). Вражає 

втомлений, заглиблений у себе погляд хірурга, який щойно … виграв тяжкий 



двобій зі смертю … (“Після операції”, олія, 1985). А ось – з дитинства відомий 

кожному українцеві образ вже немолодого солдата царської армії в безрадісних 

казахських степах … (“Тарас Шевченко в рекрутах”, олія, 2000). Вбирають очі 

по вінця виповнені тонким ліризмом пейзажі та натюрморти, а ще – овіяні 

солоними вітрами романтики зображення моря та картини суворої Півночі, які 

ще в молодості полонили його чутливу душу і принесли йому перше визнання». 

Поетичний доробок видатного лікаря складають тематичні блоки: 

«Основи», «Пам’ятне», «Сподівання майдану»,«Рефлексії». Багато в чому в 

унісон з поезією звучить і його проза та публіцистика. Синкретизм мислення 

автора простежується у тих домінантних мотивах, які звучать у кожному з 

тематичних розділів поезії. Так, у «Основах» письменник осмислює власне 

походження, національне несвідоме, яке не можна підробити; пам’ять роду; 

значення рідного слова в житті кожної людини, плекання його справжніми 

митцями; вічну й незрадливу любов до батьків; ніжне й трепетне кохання до 

дружини; надсилає заповіт синові і внуку, розважливо й мудро міркує й 

простежує долю своєї Батьківщини, сміливо й глузливо засуджує винуватців її 

трагічності на різних історичних етапах, порушує важливі філософські 

проблеми свободи особистості, вічності буття, добра-зла, пізнання Всесвіту. 

Вірш «Батьківська хата» з присвятою «Землякам Тальнівчанам» засвідчує 

авторське плекання пам’яті роду:  

Благословенна будь, святая земле, 

Де гірський Тікич плине в сині далі… 

Там жив мій рід, либонь, з трипільських літ, 

Худобу випасав і сіяв жито [11, 24]. 

Як наголошує В. Пепа, вражають роздуми поета й «судження з його уяви 

про всесвіт у невпинному плині вічності» [10, 7]. Показовою в цьому сенсі є 

поезія «Посвята батькам», у якій відчувається майстерність гри словом, 

філософська зануреність у глибини вибору фаху, його зв’язків із національною 

й світовою історією й міфологією:  

Відомо всім: бог сонця Ра…  

Моя соборна Батьківщина –  

Кохана ненька – Україно…  

Бо пів століття край стола  

Стояв в бахілах лікар Ра [11, 13].  

У корені «Ра», що стає для поета «логотипом… з нутра», він вбачає усе 

найсвятіше для себе: це бог сонця, корінь Батьківщини – України, могутнього 

Дніпра, родинного прізвища «Радзіховський», прикрас власних картин і атласів, 

життєвого призначення і вічного Роду: 

Тепер зізнатися пора:  

У їх синів – сини, і Роду  

Не буде вічно переводу,  

Бо в ньому корінь слова – Ра [11, 14].  

Сплески генетичної пам’яті у поезії А. Радзіховського продовжують 

типологічний ряд творів своїх попередників – Т. Шевченка («Саул»), Лесі 

Українки («У пущі»), І. Франка («Мойсей») і сучасників – Б. Олійника («Ми тут 



жили ще до потопу»), І. Драча («Теліжинці»), В. Коломійця («Правнуки 

Дажбожі»), Д. Павличка («Святополк окаянний») та інших в літературі, 

М. Примаченко, К. Білокур – у живописі. 

Як про прекрасного знавця історії, культури, медицини національної і 

світової, свідчать його поезії з історичними, ретроспекціями, інтертекстемами 

(«Вулиця – історії музей», «Моя доля», «Ціную волю над усе», «Про 

невмируще», «Реквієм по капітану», «Русанівські сади» та ін.). 

У книзі-альбомі «Спалах болю» синтезувалися поезія, графіка, живопис 

автора-універсаліста А. Радзіховського. Художній і графічний супровід поезії – 

це, на думку В. Нерубайського, «й ілюстрація, і контраст до думок 

і переживань, і, знову ж таки, подача свого малярського доробку Людини, 

Патріота, лікаря і творця» [8, 287]. 

Феномен міжмистецьких інтеракцій (Doppelbegabung), де поєднані різні 

виміри світу мистецтва (власне артефакт, творчий процес, екзистенції митця), 

вимагає також синкретизму і в методології дослідження цих явищ. З погляду 

психології творчості це явище є надзвичайно складним. Автори таких студій, 

зокрема О. Генералюк («Універсалізм Шевченка: взаємодія літератури і 

мистецтва» [2]), С. Маценка («Партитура роману» [5]), Н. Мочернюк («Поза 

контекстом. Інтермедіальні стратегії літературної творчості українських 

письменників-художників міжвоєння [6]) та ін., використовують напрацювання 

найрізноманітніших методологій (когнітивної психології, семіотичної 

феноменології, поетологічної інтермедіальності та ін.), адже, за визначенням 

М. Кодака: «Творчий процес – реалія психологічна – не надається до 

безпосереднього спостереження, він, говорячи мовою кібернетики, є “чорним 

ящиком”, про зміст і перебіг операцій у якому можна лише гадати» [3, 25].  

Назва збірки «Палітра почуттів» запрограмована на синтез літературних 

творів із образотворчим мистецтвом. У «біографічній поемі» (така авторська 

жанрова дефініція твору) «Моя доля» А. Радзіховський простежив свій 

життєвий шлях на історичному тлі України:  

Коли замислююсь над долею своєю,  

То зримо завжди постає  

Моєї України віща доля.  

Бо я лиш син народу,  

Який впродовж віків козацьку честь  

Підносив до небес, немов святиню… [11, 31].  

Поет зупиняється на знакових фактах ХХ ст. – революційних смерчах, 

війнах, червоному терорі, таборах сибірських, голодоморах, узагальнюючи – 

«Тим віком страдним правив сатана». Осмислюючи своє народження в роки 

загарбання України фашистською Німеччиною, коли до тла була спалена хата в 

м. Тальне, коли на фронтах захищав Батьківщину батько Павло, військовий 

командир, і був тяжко поранений, коли «війна забрала чотирьох братів іще 

малими», автор узагальнює ті події, які для нього стали трагічним досвідом: «А 

мені судилось // Рости за них, // щоб наше древо роду // І далі коренилось на 

землі» [11, 32].  



В освітніх шляхах А. Радзіховського, який «жадобу знань, як спрагу 

утоляв», органічно перепліталися різноманітні знання середньої й аграрної 

школи, образотворчої студії, військових гуртків. Чотири роки служби на 

Північному флоті, з вічною мерзлотою, страшною «полярною ніччю, морозами 

і завіями, щоденною муштрою, нічними тривогами, “дідівщини” варварською 

гиддю» були, як вважає автор, водночас і «справжнім гартом душі й тіла». 

Віддушиною після вахт у матроських клубах було малювання картин і 

портретів «як мати вчила, як навчав Шаталін», відомий народний художник 

України.  

Наступним життєвим етапом стало навчання в Петербурзькій військовій 

медичній академії. Саме в колишній столиці Російської імперії майбутній лікар 

мав змогу познайомитися з безцінними скарбами Ермітажу, Пушкінського 

музею, «тихими» класами Петербурзької академії мистецтв, «де Брюллов 

Шевченка // Колись навчав» [11, 34]. Але «клич предків… переміг», і Анатолій 

Павлович повертається до «златоглавого Києва» для навчання в медичному 

інституті ім. О. Богомольця, де «пізнавав ургентну хірургію» і «малював 

запоєм». Відпрацювавши за призначенням «на півночі чернігівських лісів», 

А. Радзіховський «брав за висотою висоту», захистив кандидатську й 

докторську дисертації, отримав звання професора, академіка, заслуженого діяча 

науки і техніки, Державну премію і багато престижних міжнародних відзнак. 

Але «щонайвищою висотою» для нього був порятунок «недужих тисячі», 

стояння «по пів доби, до втоми за столом операційним» і щастя від того, що 

«жодного з людей не було віддано …в ті дні дочасно Богу» [11, 35].  

Високий талант науковця, практичного провідного хірурга, праця на 

різних керівних посадах не призвели до зради Мельпомені: 

Тож недарма художники, як брата, 

Мене в свою родину прийняли 

І ще й «Заслуженого» дали [11, 36]. 

Відомо, що поруч по життю йшли митці, народні художники України 

Віктор Шаталін, Анатолій Базилевич, Микола Стороженко, Олександр 

Скобліков, Андрій Чебикін, Анатолій Кущ, Петро Печорний, заслужені 

художники Микола Шелест, Оксана Полтавець-Гуйда та ін.  

Йдучи за своєю долею, як підкреслює  герой біографічної поеми, він  

… мало спав, а працював багато 

І скальпелем, і пензлем, бо за приклад 

були мені да Вінчі, і Буяльский, 

І Пирогов, які анатомічний образ 

Перевели в досягнення мистецтва [11, 36]. 

Анатолій Радзіховський, учень як видатних своїх попередників, так 

і сучасників, зокрема «Шалімовим натхненний», «десять літ поклав 

на малювання оригінальних і типових операцій», – це йдеться про «Атлас 

операцій на печінці, жовчовивідних протоках, підшлунковій залозі 

і кишківнику», (видавництво «Медицина» 1979 р.), що був відзначений срібною 

медаллю Міжнародної книжкової виставки в Лейпцигу. У 2005 р. 



у співавторстві з О. Шалімовим побачив світ унікальний двотомний «Атлас 

операцій на органах травлення», а у 2006 р. це видання відзначене першою 

номінацією «Краща книга року». Продовжуючи традицію своїх славних 

попередників І. Буяльского, М. Пирогова, В. Войно-Ясенецького, Анатолій 

Павлович власноруч створює 4450 ілюстрацій, де розкриває поетапний хід 

кожної операції.  

У біографічній поемі письменник-лікар порушує важливу проблему, що 

«хороша праця // Подяки заслуговує» [11, 37] й наводить приклад, коли в 

Російській імперії І. Буяльский, теж з родини козаків, «ще… в старі часи // за 

Атлас свій з монаршого веління // Отримав п’ять тисяч сріблом, а потому // Дві 

тисячі земельних десятин // Іще й звання за чином генеральське //» [11, 37]. З 

болем у серці автор констатує, що йому разом з учителем Шалімовим довелося 

просити на видання Атласу по високих кабінетах «бодай копійку, а народні 

слуги, – Лукаві люди, тільки відвертались // Немов були ми злидні-жебраки» 

[11, 37]. Нотою суму сповнена морально-громадянська сентенція ученого, 

спрямована до можновладців, які мають усвідомити, «що міць Держави 

України // Тільки на досягненнях науки, // Неначе на фундаменті стоїть» [11, 

37].  

Осмислюючи свою козацьку долю, автор зобразив цілу епоху тисяч 

таких, як він, – «дітей війни, // Зомбованих на працю: ми плуга прем, // 

Зігнувши спини, – не стогнемо, // До краю, до межі!» [11, 37]. 

Поруч із постатями найрідніших і найближчих людей у творах 

письменника – образ геніального його земляка Т.Г. Шевченка:  

Як заболить душа, беру «Кобзар» 

І вчитуюсь в рядки, сповиті болем… [11, 27]. 

Шевченківські інтертекстеми пронизують творчість А. Радзіховського. 

Образ Шевченка, його твори належать до «ядерних» прототекстів українського 

письменства. Л. Скорина пропонує виділити три групи художніх творів, які 

переадресовують реципієнтів до постаті й творчості Т. Шевченка, а саме: 1) ті, 

у яких згадане ім’я Кобзаря; 2) ті, у яких фігурують факти з життєпису поета чи 

супутні реалії; 3) ті, які дублюють назву прототексту, заголовки-цитати або 

алюзії [13, 387]. До таких груп належать поезії А. Радзіховського «Святая 

матінка моя», «Доля України», «Батьківська хата», «Моя доля», «До земляка 

Тараса» (До 200-річчя з дня народження), «Вулиця – історії музей», «Болить 

серце», «Сага про диктатора» та ін. 

Вірш-звернення «До земляка Тараса» – це своєрідна спроба художньо 

осмислити й відобразити епізоди з життя свого геніального земляка (дитинство, 

життя й навчання в Петербурзі, повернення до Києва, створення альманаху 

«Мальовнича Україна», період заслання). Концептосфера цієї поезії містить у 

собі порівняння двох Пророків – Ісуса Христа й Шевченка, святих жіночих імен 

– Марії й Катерини, які «… дали життя обом Пророкам: Марія – сину божому 

Ісусу, // А Катерина – сину кріпаку» [11, 46]. Цей мотив посилюється при 

розкритті трагічної віхи в житті видатного письменника – арешт й етапування 

до Петербурга: «А там – арешт, етап з Дніпра до Петербурга // І присуд: десять 

літ в солдатському ярмі // Отак і розп’яли його, немов Ісуса, // За те, що любив 



свій зганьблений народ, // Що зневажав царя і ситу царську свиту // І не продав 

себе за тридцять срібняків» [11, 48]. Потреба в Шевченкові-пророку була й 

залишається актуальною, адже вона пов’язана з ключовою проблемою 

ідентичності українського народу. Із цього твору зрозуміло, що для 

А. Радзіховського Т. Шевченко – це не лише геніальний поет і художник, а й 

духовний наставник, Пророк, якого «нікому вже не вдасться 

розп’ясти» [11, 49]. 

Мистецтво лікарської майстерності, кольору і слова синтезуються у 

вербальній творчості А. Радзіховського. У поетичних і публіцистичних творах 

простежуються прямі включення інформації про працю хірурга як основного 

фаху, про безпосереднє відтворення малярського досвіду, а також використання 

поетикальних рис живопису, його принципів у літературному тексті 

(колористика, світло-тінь, екфразис). У поетичній номіносфері автора окреме 

місце посідають присвяти видатним і відомим ученим, колегам-лікарям, 

артистам, діячам культури (розділ «Пам’ятне»). 

Так, у вірші «Портрет до Ювілею» (Олександру Шалімову – вчителю 

хірургії та людяності) комбінація словесного й візуального складників, 

відтворення автобіографічного малярського досвіду підсилює розкриття 

власної гордості за написання портрета свого наставника і друга, співавтора 

знаменитого «Атласу» до його сімдесятилітнього ювілею: 

І, як годиться до серйозних дат,  

Я написав наставнику і другу 

Його портрет. Сидить він за столом 

У синьо-білих шапочці й халаті… 

І очі темно-карі – глибина! 

Вони мене теплінню зігрівають. 

Рук золотих чарівна дивина, 

Кого він рятував, це добре знають [11, 58].  

Поетично й живописно А. Радзіховський увіковічнив свого Вчителя, 

учень щасливий з того, що саме ним написаний портрет «каменярам згодився за 

основу» для гранітного монументу видатному хірургові, який стоїть тепер «у 

скверику зеленім серед двору» Шалімовського Інституту. Саме фрагменти-

вказівки на мистецькі й наукові заняття автора, створений ним тип екфразису 

посилюють розкриття його почуттів глибокої поваги й відданості адресату 

цього послання. Через наукові й мистецькі інкорпорації оприявнюються 

естетичні уподобання, світоглядні основи, життєва філософія безпосередньо 

автора-універсаліста і того, кому цей твір присвячений. 

Через розгалужений історико-культурний інтертекст А. Радзіховський 

шукає універсальне, пов’язане з тілесністю й духовністю. Пройнятий глибокою 

любов’ю до справжніх науковців, талантів, людей різних галузей культури, 

літератури, яких народила або прихистила земля України, він співвідносить 

свою долю, незабутні зустрічі й прощання з ними. Саме такими іменами 

суголосних душ і співзвучних сердець рясніють його поезії «Пам’яті Дмитра 

Гнатюка», «Світлій пам’яті Бориса Олійника», «Пам’яті професорів-

клініцистів», «До ювілею Вадима», «Реквієм по капітану», «Карма друга 



Василя» (Василю Тупкалу), «Анатолію Базилевичу», «Корінням вгору 

(Геніальному Богдану Ступці)», «Споріднені долі» (Владиславу Безрукову), 

«Гра у футбол» (Анатолію Раханському), «У ніч на Спаса» (Михайлу 

Онуфрійчуку), «Русанівські сади» та ін. У кожній своїй присвяті обраним 

героям письменник акцентує увагу на найприкметніших рисах їх характеру, 

невмирущому внеску видатних особистостей в історію вітчизняної й світової 

науки і культури. 

Вірш «Анатолію Базилевичу» присвячений художнику, який створив 

малюнковий авторський міф розуміння унікального явища української 

літератури і культури – «Енеїди» І.П. Котляревського. Феномен А. Базилевича 

полягає у новизні рецепції культурного минулого, а саме твору українського 

письменника, знавця давньогрецьких і римських джерел, який «не просто 

“перелицював” видатний твір Вергілія, а й відкрив очі здатним мислити на те, 

що український рід сущий на білому світі з такого самого давнього давня, як і 

елліни з їхньою міфологією – найвищим духовним з юності людства та 

поемами начебто мандрівного сліпця Гомера про вікопомну Троянську війну. 

“Іліада” й “Одіссея” – взірці, недосяжні для будь-кого зі зрячих» [10, 7]. 

Відомо, що вихід у світ видань «Енеїди» І.П. Котляревського 1969 р, 1970 р. до 

двохсотліття класика нової української літератури з малюнками А. Базилевича 

став видатним синтетичним мистецьким явищем, яке, на превеликий жаль, у 

такому поєднанні (фраза-міф «Енеїда Базилевича») більше не перевидавалося. 

Як слушно зазначає В. Нарівська, «А. Базилевич сприйняв і відчув барочний 

зміст “Енеїди” І. Котляревського, вибудовуючи на її “перелицьованих” засобах, 

витоки яких сягали козацького бароко, більш характерний для літератури й 

мистецтва ХХ ст. авторський міф. Присутність античності у формованому міфі 

особливо відчутна, але не тільки й не стільки в прототипах, витоки яких 

простежуємо у Вергілія, а в ескізах малюнків “козацьких напівбогів” з 

обличчями з іменитого оточення художника – письменників, художників, 

видавничих працівників (це відомий бароковий прийом)» [7, 101]. 

У малярському творі Базилевича «поєднано “перелицьований” античний погляд 

на “колоса”, “книжність” повернення до барокових прийомів, ритми 

українського “козака” в русі авторського міфу, де кожний малюнок був його 

міфологемою» [7, 103]. 

А. Радзіховський у своїй присвяті передає одну із зустрічей 

у знаменитому кафе «Еней» при Спілці письменників України, стіни якого були 

розписані А. Базилевичем на відповідну тему:  

В кафе «Еней» в елітному будинку,  

що банківську собою повінчав,  

зібрались ми у час перепочинку,  

і дух апостольський нас поєднав –  

письменників, художників, поетів,  

і час летів за келихом вина.  

А з стін сіяли веселки портретів,  

старої «Енеїди» дивина [11, 99].  



Свого колегу, Народного художника України Анатолія Базилевича 

письменник називає «майстром незрівнянним», «великим генієм пензля й 

олівця», «справжнім чародієм», який зумів передати «козацький дух поеми 

нездоланний» [11, 99]. Ця поезія є реакцією і болем А. Радзіховського на 

«вчинення злочину» недолугим керівництвом СПУ, а саме знищення 

унікального настінного розпису і вітражів за мотивами невмирущого твору. Але 

сплав духу двох геніальних митців, упевнений автор, «продовжує сміятися 

всевладно, незнищенно крізь віки» [11, 100].  

Цікавими є вкраплення в художню тканину поезій афористичних висловів 

Т. Шевченка («Діла добрих оновляться, діла злих загинуть…» [11, 22]; «Ми 

просто йшли; У нас нема зерна неправди за собою» [11, 167]; «Борітеся – 

поборете!» [11, 119]); Б. Олійника («Бо тільки Слово береже в 

основі // Безсмертя української душі» [11, 70]); незабутніх слів Б. Ступки, коли 

він був призначений Міністром культури України («От я міністр культури. Та 

коли б то хтось волю дав, я б назву поміняв // На Міністерство захисту 

культури» [11, 170]); Л. Горлача («В протистоянні між добром і злом // Добро 

завжди виходить переможцем» [11, 90]. Поетичні твори сповнені власними 

афоризмами філософського звучання: «Хто для добра живе, хто думає про 

те // Щоб вічністю завжди ставали миті» [11, 90]; «Земля ховає тіло у могилу, // 

А душу Бог у вічність зносить милу», // І рід людський безсмертний йде в 

далінь» [11, 91]; «Минуло все. Любов лиш не минає» [11, 101]; «Бо пам’ять – то 

найкраща з нагород» [11, 120]. Можна виділити найхарактерніші типи спогадів 

на змістовому рівні живопису, поезій і прози А. Радзіховського: спогад-сум, 

спогад-радість, спогад-пам'ять, спогад-осяяння, спогад-мрія, спогад-таємниця. 

Вся багатогранність талантів А. Радзіховського удосконалюється, збагачує 

духовні скарби рідного народу усвідомленням історичної тяглості з її 

підйомами й спадами, власної й національної гідності, місця людини в 

складному й суперечливому світі, милосердя, благородства.  

Переконливими є знахідки – неологізми автора, співвіднесені з 

медичними термінами, для визначення трагічних і кривавих подій ХХ ст. – 

гулагів, голодоморів, колгоспних жахів («ИС-20=16»):  

Гулаг, голодомор, колгоспний жах,  

Прокляття сталінізмом  

Інфарктувалися в серцях,   

Інсультувалося в умах  

Пабєдой свєтлой – таборовим каммунізмом [11, 165]. 

Усі тембри почуттів поєднуються у творчості А. Радзіховського. Цикл 

«Сподівання майдану» сповнений злободенними роздумами, болями про 

суспільні реалії, втрачені надії, глибоким осудом «різних казнокрадів», ворогів 

внутрішніх і зовнішніх, хамократії, знецінення людини. З його творів постає 

образ патріота, гуманіста, мислителя, в художньо-публіцистичному слові якого 

звучить любов і повага до нездоланних гордих борців за Правду, які «нам 

віддали сердець своїх тепло», гостра критика представників влади, зрадників 

Вітчизни. У творах «Про наболіле», «Історія не вчить», «Сон олігархів», 

«Рятую націю», «Ми не раби», «Болить серце, болить совість», «Палає 



Київський Майдан» та ін. автор «оком хірурга вихоплює ті пухлини на живому 

тілі народу, які потрібно радикально й безкомпромісно вирізати» [8, 291].  

Поезії з циклу «Рефлексії» характеризують пошукову активність 

авторської думки в оцінці різних вимірів суспільного буття, культури, природи. 

Поет активізує традиційні жанри роздуму, молитви, діалогу, заповіту, саги, 

присвяти, аби порушити гострі проблеми уроків історії й історичної пам’яті 

(«41-14. Знаки жаху», «Відлуння душ»), вибору керівників держави («На вістрі 

скальпеля»); грабіжництва «власних самоїдів», анексії Криму й російсько-

української війни на Донбасі, подій Майдану («Варіації», «Дзвонять дзвони», 

«Комета», «Настане час»); нищівної критики й засудження культу В. Сталіна 

(«Сага про диктатора»); подвигу творців культури («Чому мовчить знедолений 

поет…», «Отак і ви, як воїни в бою», «Доля поета», «Думки про поетів»); 

найвищої цінності – людини, Бога-Творця всього сущого («Палітра почуттів», 

«Якщо людина ти»); екології, браконьєрства й любові до природи 

(«Трясогузка», «Зрубана сосна», «Боже, не доведи») і збереження скарбів 

мистецтва («Майстри») тощо.  

Вірші зі збірок спонукають читача cлід за автором відчути трагедію 

сучасних подій в Україні світі, загубленості людини в моральній та духовній 

розхристаності наслідків кризи гуманізму. Це виразно звучить на рівні 

узагальнень щодо осмислення власного життєвого досвіду як усвідомленого 

болю багатьох:  

В моїм житті з війни іде війна  

Тому не можу й в старості мовчати,  

Коли в степах донецьких б’ють гармати,  

Мов і моя також у тім вина [11, 38].  

Літературно-публіцистична спадщина А. Радзіховського презентує 

цілеспрямовану позицію сильної особистості, яскравої індивідуальності, яка не 

боїться жодних труднощів, яка бере на свої плечі ношу й за інших.  

Він, як наголошує В. Пепа, «сам в собі вимогливий суддя» [10, 7]:  

Коли життя підійде до межі,  

З якої вже не буде вороття,  

До Господа прийди і попроси 

Прощення в Нього за своє 

життя [11, 172]. 

 Хто до останку бореться за те,  

Аби духовність все перемагали,  

Добро і мир твоя країна мала –  

Оце твоє покликання святе [11, 115]. 

Його поезія, проза, публіцистика звучать як ствердження добра і виклик 

злу, з яким він спроможний боротися. Простота творів лікаря-митця наскрізь 

особистісна, за допомогою великого культурного нашарування він розширює 

свою епоху на простори історії й сучасності, залишаючись на непорушних 

позиціях любові до людини, адже, за відомим висловом Рільке, «Любов людини 

до людини, можливо, найважче з того, що нам призначено, це остання правда, 

останнє випробування, це труд, без якого всі інші наші труди нічого не 

варті» [12].  



А. Радзіховський, людина феноменальних талантів, від якої, тут можна 

погодитися з М. Жулинським, віє високою українською шляхетністю, турботою 

за національні цінності, за рідну мову, за святе поборення зла і в людині, і в 

суспільстві. І слушно зауважує Б. Олійник, що цей митець «давно вже стоїть на 

поетичному Майдані, ведучи прицільний вогонь по всіляких недругах України. 

Вчитайтеся в публіцистичні рядки більшості його віршів – і ви відчуєте в них 

вогонь Шевченкового слова» [9, 6].  

Зміцнюючи здоров’я народу своєю практикою лікаря, красою 

живописного пензля, А. Радзіховський, як і колись титан мислі, І.Я. Франко, 

визначивши своє місце в історії України – («Я є мужик, пролог, не епілог» 

[14,16]), стверджує свій шлях у царині рідного слова:  

І я кажу: я кома ще,  

До крапки, віриться, далеко,  

Бо мрію в слові передать,  

Що в душу принесли лелеки…[11, 9].  

Він упевнений, що «…всі діла, відбиті в слові, у небеса до Бога відлітають…» 

[11, 107].  
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СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ПОВСЯКДЕННІСТЬ ТРАДИЦІЇ І 

НОВАЦІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ШКОЛИ 

 

Слово – величний владика: на вид мале й 

непомітне, а творить чудесні справи 

(Горгій) 

 

Даремна праця, коли туман густий. 

Розвіється – ставайте до роботи. Не 

просто лупайте камінь, подивіться, куди 

вам стрілка компаса укаже 

(Олег Гринів) 

 

Філософія як культура мислення, як базовий принцип існування людини і 

суспільства залишається невід’ємною частиною нашого життя, яким би воно не 

було. Економічні і політичні кризи, виклики, спричинені пандемією, будь-які 

трансформаційні зміни на рівні людини та суспільства загалом ще більше 

загострюють необхідність та значення філософії на рівні держави. Тому, не 

зважаючи на розхожу думку певних кіл про другорядність соціо-гуманітарного 

знання у економічно та політично важкі для країни часи, українська еліта 

продовжує розвивати культуру мислення, поширювати філософські знання в 

першу чергу на рівні вищої освіти, зберігати та примножувати філософію як 

один із скарбів українського суспільства. 

Філософія, предмет якої обмежується граничними підставами людського 

буття, спроможна розглянути будь-які питання, але логічно, що в 

інтелектуальному осередку формується певна філософська школа. Незважаючи 

на те, що в глобалізованому світі, де можна з легкістю ознайомитись з думками 

філософів та філософськими течіями різних країн світу, безпосереднє 

спілкування, можливість зустрітися та обмінятися ідеями та, безумовно, 

підготовка наступних поколінь філософів через наставництво та 

консультування під час роботи над дисертаційними темами з філософії формує 

систему, яку не можна недооцінювати. Філософська школа структурує та 

систематизує знання, визначає пріоритетність проблематики та методологій її 

вирішення. Філософська школа формується через систему спадкоємності ідей 

та систем, їх передачі від вчителів до учнів, при цьому ця передача відбувається 

як на рівні світорозуміння так і на рівні світовідчуття, коли стиль мислення, 

підходи до вивчення передаються ще й на підсвідомому рівні. 

У сучасних реаліях демократичного світу школи ніколи не виникають за 

чиїмось розпорядженням, навряд чи можуть бути запланованими проєктами, 

скоріше – це самоорганізуючі складні системи, які виникають при умові 

існування певних умов середовища та зовнішніх викликів щодо цього 

середовища. Так виникала і Запорізька філософська школа, яка є доволі 

різноманітною і має свою амплітуду напрямів досліджень, але може 

охарактеризуватися спадкоємністю філософських поколінь, що їх вже кілька 

виплекано на запорізькій землі. Це не може не викликати захоплення, адже 



завдяки такій спадкоємності підвищується не тільки сама культура мислення, 

методологія філософського пізнання. На високому рівні підтримуються і 

моральні принципи наукового товариства, що в наші цинічні часи суспільства 

споживання, часи нарцисів, які реагують тільки на зваблення та розвагу, завжди 

залишатиметься особливо цінним для суспільства.  

Можна сказати, що філософські, суспільствознавчі, культурологічні та 

політологічні традиції у Запоріжжі почали своє становлення з 30-х років ХХ 

сторіччя в рамках розвитку Запорізького педагогічного інституту, але сама 

Запорізька філософська школа, якою вона є тепер, почала активно розвиватися 

саме із здобуттям Україною незалежності від початку 90-х років. Сьогодні 

Запорізьку філософську школу представляють більше півсотні філософів та 

соціологів – докторів та кандидатів наук. Крім самого Запоріжжя, представники 

школи працюють у багатьох ВНЗ України.  

Перерахувати відомі імена запорізьких філософів доволі важко та й не 

надто коректно з нашого боку. Але можемо відзначити одну важливу 

тенденцію: мабуть, немає хоча б якоїсь філософської проблеми з приводу якої 

не говорили та не писали б у Запоріжжі. Все ж таки запорізькі філософи давно 

мають осібну стилістико-методологічну своєрідність. Давно мовлять про 

Запорізьку філософську школу, та пов’язують її заснування з різними 

особистостями.  

Одним із фундаторів Запорізької школи філософії можна назвати 

професора Воловика В.І. який працював у Запорізькому державному 

університеті з 1987 року, де в різні часи завідував кафедрами філософії; 

філософії та соціології; теорії і практики управління, яка згодом була 

перейменована на кафедру соціальної філософії та управління, обіймав посаду 

проректора з наукової роботи. Професор Воловик В.І. упродовж багатьох років 

виконував обов’язки заступника голови спеціалізованої вченої ради із захисту 

кандидатських дисертацій зі спеціальності «Соціальна філософія та філософія 

історії» у Запорізькому національному університеті та члена спеціалізованої 

вченої ради із захисту докторських дисертацій зі спеціальності «Соціальна 

філософія та філософія історії» у Дніпропетровському національному 

університеті. Крім того, він довгий час був головним редактором періодичного 

видання «Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої 

Наддніпрянщини» (Запорізький національний університет). 

Сфера інтересів Віталія Івановича була доволі різноплановою, але все ж 

таки сконцентрованою на соціально-філософській проблематиці: розробка 

концептуальних засад філософії історії, філософії педагогіки, філософії 

політичної свідомості, філософії релігійної свідомості та філософії українського 

суспільства. Під його впливом та патронатом сформувалася  плеяда філософів, 

які вже самі підготували багатьох молодих спеціалістів та досягли успіху 

визнаного на міжнародному рівні. Серед них професор Лепський М.А., який 

протягом довгого часу продуктивно працює над проблематикою теорії 

соціальної перспективи, стратегічного прогнозування політичних ситуацій та 

процесів, розроблення якісних методів соціального прогнозування, а сьогодні є 



головою спеціалізованих вчених рад з захисту кандидатських та докторських 

дисертацій зі спеціальності «соціальна філософія та філософія історії».  

В рамках фундаторів Запорізької школи варто пригадати професора 

Жадька В. А., який протягом часів незалежної України також підготував 

когорту молодих спеціалістів у сфері соціальної філософії. Віталій Андрійович 

є автором багатьох праць, присвячених соціально-філософській проблематиці, – 

це і про соціально-духовні виміри світоглядної свідомості, і про морально-

етичну свідомість, і про ментальні засади українського народу. 

Важливо пригадати і професора Воронкову В.Г., яка також активно 

впливає на формування Запорізької філософської школи. Сфера соціально-

філософських дискурсів, які досліджує Валентина Григорівна, доволі 

різнобічна, але завжди вкрай актуальна щодо сучасних викликів: філософія 

гуманістичного менеджменту, культура інформаційного суспільства, філософія 

глобалізації, проблематика smart-суспільства та smart-технологій.  

За останні п’ять років в рамках Запорізької філософської школи почав 

активно формуватися новий напрям соціально-філософських інтересів, який 

народився з життєвої потреби відповідати сучасним вимогам медичної науки – 

філософія медицини та соціально-філософська проблематика медицини. 

Освоєння цієї проблематики відбувається під керівництвом професорки 

Утюж І.Г. викладачами кафедри суспільних дисциплін Запорізького 

державного медичного університету. За короткий час розроблено сучасну 

актуальну програму підготовки докторів філософії з медицини та фармації, 

розроблено ряд елективних курсів, які поєднують актуальні питання медицини 

та фармації з соціально-філософською проблематикою: «Філософія медицини», 

«Деонтологія в медицині», «Етичні проблеми медицини», «Теорія пізнання та 

медицина», «Соціологія та медична соціологія», «Логіка. Формальна логіка», 

«Філософія науки», «Етика та естетика», «Основи біоетики та біобезпеки», 

«Історія медицини». Розвиток нового напряму соціально-філософського знання 

на базі вищої медичної освіти не є відривом від найкращих традицій 

Запорізької філософської школи, а скоріше це трансформація та відкриття 

нових горизонтів можливостей для чудових традицій запорізьких філософів. 

Свідченням того, що в Запорізькому державному медичному університеті 

продовжують розвивати традиції Запорізької філософської школи, є і декілька 

міжуніверситетських науково-методологічних семінарів та конференцій, які 

проведено спільно викладачами ЗНУ та ЗДМУ за останні п’ять років. Навіть 

«Фестиваль філософії», що кожної осені проводиться на базі ЗНУ та в якому 

студенти ЗДМУ беруть вже декілька років поспіль призові місця, говорить про 

те, що і серед людей з вищою медичною освітою готується нове покоління 

філософів.  

Особливо актуальною проблематика взаємозв’язку соціально-

філософського та медичного дискурсів постає нині, в умовах пандемій, яка 

призвела до іноді неочікуваних змін і трансформацій в українському 

суспільстві та вимагає знайти відповіді на величезну кількість нових викликів.  

Можемо із впевненістю твердити, що Запорізька філософська школа 

представляє собою систему значного потенціалу, що вже має певні традиції і 



може пишатися спадкоємністю поколінь вчених, водночас є молодою, 

актуальною, відкритою до нового. Гуманізм та людиноцентризм є першими 

властивостями Запорізької школи філософії. В центрі уваги дослідників 

опиняються перш за все проблеми людини, проблеми соціальної сфери 

людського буття, які ніколи не втратять актуальності, а результати досліджень 

запорізьких філософів складатимуть вагомий внесок в загальноукраїнський 

філософський фонд ідей, допомагатимуть протистояти багаточисельним кризам 

сучасного світу як відповідь на виклики реальності сучасного і майбутнього. 



ЗВИЧАЄВО-ОБРЯДОВА КУЛЬТУРА С.НОВОСЕЛИЦЯ 

ТЯЧІВСЬКОГО РАЙОНУ У ТВОРЧОСТІ ЮЛІЇ ДРАГУН 

 

В океані рідного народу 

Відкривай духовні острови. 

               Василь Симоненко 

 

Мистецтво думати – означає навчитися 

творити за нашою малою моделлю світу 
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Важко осягнути Божий промисел щодо того, що серед багатьох сільських 

дівчаток саме Юлії Драгун щедро даровано талант митця слова. Серед садів, 

лісів, гір та полонин, де віками трудилися пращури, народилася та жага до 

художнього слова і народних звичаїв, яка вивела дівчинку на творчу стежину, 

без якої не може жити. 

Відомо, що звичаї та обряди, фольклор з’являються разом із виникненням 

людського суспільства внаслідок повторювання однакових вчинків, які згодом 

стають нормою, що нею люди керуються в своєму житті. Їх становлення і 

розвиток відбувалися впродовж віків у найтіснішому зв’язку з розвитком 

самобутньої культури українців. Звичаї та обряди супроводжуються піснями, 

танцями, театралізованими діями, тому й становлять значний інтерес саме як 

явище народного мистецтва, а це: родини, хрестини, виховання дітей, 

молодіжні вечори, весільні обряди, звичаї громадського побуту тощо. 

Юлія Драгун – уродженка Тячівщини (нар. 25 червня 1955 р.), багатої на 

колоритно-етнографічну традицію. Уяву дитини збагачувала щедра природа 

рідного краю, мальовничий ландшафт, родинно-обрядовий фольклор, у якому 

розрізняють календарну і родинно-побутову обрядову поезію. До календарної 

поезії належать колядки, щедрівки, веснянки, русальні, купальські та обжинкові 

пісні, які виконувались у відповідні пори виробничого року. Родинно-побутові 

обрядові пісні пов’язані з найважливішими моментами в житті людини – 

народженням, одруженням і смертю. Найбільш популярними були весільні 

пісні. Обряди та народні звичаї охоплюють усі ділянки громадського, 

родинного і суспільного життя. Недарма знавець народних звичаїв Олекса 

Воропай писав: “Звичаї, а також мова – це ті найміцніші елементи, що 

об’єднують окремих людей в один народ, в одну націю”[1]. Обдарована дівчина 

Юлія Драгун вбирала в себе етнічні питомі риси, засвоюючи різноманітні 

елементи традиційно-побутової культури цього регіону. 



Вона росла й виховувалася у трудовій родині, де працюють усі без 

винятку, крім тяжко хворих. Її мати рано втратила чоловіка, тому не могла у 

своїй праці обійтися без дітей, які їй постійно допомагали.  

Праця уславлюється в різних її видах, які засвоювалися через такі виховні 

засоби, як колискові пісні, пестушки, утішки, різні заклички. Крім цього, в 

сім’ї, як і в усьому селі Новоселиця, завжди в пошані були й інші фольклорні 

жанри. Саме фольклор був для Юлії першою школою й університетом. Вона не 

має спеціальної філологічної освіти. Однак книга у житті для неї – найвірніша 

подруга. Тому у Юлії Юріївни дві важливі дороги: до храму і бібліотеки. І ось 

уже майже п'ятнадцять років шукає свій шлях у літературі, отримуючи від 

цього задоволення. Починалося все, як звичайне хобі, але поезія захоплювала, і 

сьогодні вона не уявляє свого життя без художнього слова. 

Кажуть, що саме краса природи Срібної землі надихнула пращурів наших 

до творення й шліфування звичаїв та обрядів. Вони символізують і радість 

життя, і спадкоємність поколінь, і невмирущість традицій нашого мистецтва, 

про відродження яких треба нам повсякденно дбати. Щиро завдячуємо всім 

небайдужим людям, котрі так дбайливо зберегли для прийдешніх поколінь 

величезну духовну скарбницю. У народних звичаях часто зустрічаємо пісні та 

гумор, які допомагають вижити нашому народові у найскладніші часи. 

У сучасних умовах, коли багато в чому в Україні зруйноване фольклорно-

звичаєве середовище, Юлія Драгун хотіла б свідомо і творчо відроджувати 

природну для дітей національну ауру. Вона успішно пробуджується і 

виховується тоді, коли з раннього віку в дітей буде постійно розвиватися 

відчуття рідного, родинного, українського, розуміння своїх національних 

цінностей, коли в кожної дитини формується прагнення на все життя пізнавати 

красу і велич рідного народу, його пісенну обрядовість та звичаєвість, його 

високі, надихаючі душу досягнення в різних галузях культури, літератури і 

мистецтва. Саме ці думки домінують, коли вона береться за написання п’єс і 

різних сценок за мотивами закарпатських вечорниць, Різдвяних, Великодніх 

свят та інших народних обрядів, що вже ввійшли до книжок “Горнятко 

доброти” (2010), “Веселіться, верховинці!” (2014), “Мереживо чудесних мрій” 

(2015), «Ой віночку з барвіночку» (2017) та ін.  

Юлія Драгун слушно стверджує, що вона з дитячих літ пізнавала 

багатющі духовні скарби, але, як відомо, науково-технічний прогрес наступає, 

змінює наш побут, умови, в яких дотримувалися народних звичаїв, виконували 

різноманітні пісні. Років 40–50 тому наш побут був зовсім іншим. У минулі 

часи, наприклад, село співало не на замовлення, а відчувало таку потребу, і 

молодь співала. Тепер часи змінилися, і багато чого треба відроджувати. Ю. 

Драгун намагається внести й свою часточку в це відродження. Виступаючи 

перед учнями, розповідає їм про давні народні звичаї та обряди. Вона зробила 

спробу показати це у своїх своєрідних спогадах, які закарбувалися у пам’яті. 

Вона мріє про те, щоб уже з дитинства діти активно долучалися до прадавніх 

народних звичаїв, виростали справжніми патріотами, продовжували і 

передавали наступним поколінням прабатьківські традиції рідного села. 



Пригадуючи свої дитячі роки, Юлія Юріївна переконана, що учні краще 

будуть пройматися національним духом, відчувати й засвоювати його сутність, 

коли постійно пробуджуватимуть у них емоції, переживання, почуття, уявлення 

в процесі засвоєння ними національних цінностей і святинь. У цьому напрямку 

особлива роль належить народнопоетичній творчості та звичаєвості, де яскраво 

змальовано могутню фізичну і духовну силу богатирів і витязів, їхню синівську 

вірність рідній землі і народу, силу волі і силу духу, доброту і любов до 

земляків, краси природи рідного краю тощо. Варто пригадати тільки українські 

героїко-фантастичні казки, легенди, перекази, пісні різних жанрів та обряди, які 

їх супроводжують. Таке ефективне національне виховання в довкіллі та в 

початковій школі допомагатимуть здійснювати також і твори Ю. Драгун, 

написані на фольклорній основі, де перші враження дитини в житті стосуються 

рідного, близького (батьків, родичів, навколишньої природи, народної 

обрядовості). Усе це разом сприятиме глибшому ознайомленню дітей з рідним 

краєм, Україною.  

Звичаї та фольклорні твори допомагають формувати національно свідоме 

громадянське суспільство, зміцнювати, берегти і розвивати українську 

державність. За втратою цієї цінності ідуть лінгвоцити, етноцити, голодомори і 

геноциди. А щоб цього не сталося, влада має захищати українські національні 

надбання. 

Юлія Драгун переконана, що кожен педагог не тільки повинен, але й 

зобов’язаний відчувати історичну відповідальність за виховання в нашої молоді 

любові до рідної землі, рідної мови, готовності захищати її. Прилучення дітей 

до пісні й танцю є досить результативним і передається від покоління до 

покоління. 

За традиціями народної педагогіки значний вплив на формування 

естетичних уподобань у сім’ї мають колядування під час Різдвяних свят, що 

належать до театральних дійств. Колядування, як і взагалі звичаї та обряди, є 

однією із складових української культури, історії та мистецтва, на яких можна 

сконцентрувати просвітницьку, виховну роботу. Вони об’єднують українців 

незалежно від країни, місця проживання, мови, якою вони спілкуються, 

віросповідання чи політичних поглядів. Без звичаїв важко уявити життя 

українців. 

Колядки, котрими уславлюють світ і супроводжують дійства, які 

утверджують його світло й тепло, є найдавнішими за походженням з усіх 

обрядових пісень в українській народнопоетичній творчості. Свято Коляди і є 

вшануванням народженого животворящого ясного Сонця. У колядках діють три 

космічні сили – сонце, місяць, дощ, оспівано триєдність світу – троє гостей, три 

дари, три празники, три терени… Спів колядок піднесений, урочистий, від 

якого, здається, настає оновлення. Це стосується й колядок релігійного змісту, 

які, за словами Івана Франка, належать до творів, «яких не постидалась би 

жодна література на світі і котрі сміло можуть видержати порівняння з 

найкращим, що тільки є на полі християнської лімнології, твори, котрі 

справедливо і по заслузі здобули собі серед народу таку широку популярність і 



не стратять її доти, доки серед того народу тривати буде тепле чуття релігійне і 

прив’язання до своїх гарних поетичних звичаїв і обрядів» [2].  

Адже саме фольклору й обрядовості належить пріоритетність у 

формуванні українського патріотизму, глибокої моралі, духовності. І, головне, 

щоб сприймалися дітьми як невід’ємні складові їхнього життя, їхнього єства. 

Це й буде практичним внеском в оздоровлення суспільства, українське 

державотворення, зміцнення і захист незалежної України від ворогів. 

Цьому сприятимуть і твори Ю. Драгун. Вони формують у сучасної молоді 

впевненість у власних силах, оптимістичне сприймання світу, силу волі і силу 

духу, незламну стійкість, здатність перемагати будь-які життєві труднощі. Крім 

того, сприяють виховувати у дітей добре серце, чисту душу, любов до людей та 

рідної природи, пошану до героїчного минулого. 

Дитинство Юлії Драгун минуло у середовищі сільської дітвори, серед 

розповідей старих людей про величні історичні легенди та бувальщини рідного 

краю. Як у дитячі роки, так і нині вона любить зануритися у глибинну суть 

сільського буття, там, де справді народжуються обряди, традиції, бо вони 

завжди були тісно пов’язані з господарською діяльністю людини. 

Їй легко спілкуватися зі своїми односельчанами, бо з ними виросла й нині 

живе у тому ж середовищі, що і її земляки. Тому до простої людини ставиться з 

особливою шаною, вважаючи, що той, хто живе в суголосній єдності з 

природою, не тільки наймудріший, а й заслуговує найвищої похвали. Вона 

глибоко співчуває тим, хто живе в місті, бо позбавлений родового коріння, 

звичаїв і традицій і поступається перед корінним селянином рівнем духовності, 

він знеособлений і нещасний індивід, який часто не відає, куди прикласти руки 

і мозок, для чого, власне, він живе на світі. 

У творах Юлії Драгун багато світла і тепла, що проливаються в душу 

читача, ніби живлющий вогонь, відчувається, що її життєва мудрість 

почерпнута не з книжок, а від землі, від отчого порога. А це є свідченням того, 

що авторка ні в чий слід не ступає, голос її цілком самобутній і оригінальний. У 

її розповідях тісно переплелися дивне і буденне, серйозне і комічне, поетичне і 

приземлене. Варто згадати хоча б її розповіді про колядування та вечорниці. 

Вона любить контрасти, зіставлення, здавалось би, неспівмірних речей, подій і 

явищ, несподіваних ходів. 

У літературу вона ввійшла у зрілому віці й дуже швидко привернула до 

себе увагу читачів. Опублікувала на сьогодні понад двадцять книг поезії, прози 

й драматичних сценок. Художня література для неї стала не тільки 

захопленням, а й творчою програмою всього подальшого життя. Її твори 

спроможні очищати людські душі, особливо дитячі, від намулу буденності, 

утверджуючи загальнолюдські цінності, випромінюючи оте світло добра і 

справедливості, що дає Всевишній при народженні людини, щоб здобути потім 

істинне щастя. 

Її твори досить світлі, життєствердні, у наш час політичної колотнечі 

наповнені позитивною енергетикою. Доводиться тільки подивуватися, звідки 

черпає письменниця сили, аби реалізуватися у різноманітних жанрах 

літератури. Звичайно, знайдуться читачі, які не все в творчому доробку Ю. 



Драгун сприйматимуть як бездоганне, особливо у поезії. Однак у її творах є те, 

що вселяє надію. Це – торжество Добра, віра у чисті й світлі ідеали, віра в те, 

що одвічні християнські цінності, котрі допомагають виживати у найважчі 

хвилини життя, ніколи не зникнуть, бо їм протиставляється сила життя, сила 

духу. Поезії авторки пройняті щирістю та енергетичністю, довірливою 

простотою, національним колоритом. Її твори згуртовують, акумулюють, 

надихають, пропагують українське слово. 

Утвердження української ідеї, духовних цінностей вироблятиме в людини 

здатність і готовність перемагати всякий чужорідний моральний “непотріб”, 

“мотлох”, який заважає жити нашому народові природним національним 

життям, розвивати свою культуру і державність. 

Саме із творчої діяльності таких, як Ю. Драгун, видно, що український 

народ має особливе призначення в світі, власну історичну місію, що кожен, 

представляючи цей народ, має здійснити високу місію самореалізації. Чимало є 

тих, котрі ставлять перед собою насущні запитання: “Навіщо ми народилися? 

Навіщо живемо й чи так живемо?” 

Разом із чоловіком Михайлом Івановичем виховали двох синів – 

Володимира і Михайла, за яких не соромно перед людьми. Юлія Юріївна 

активно залучає до участі в літературних презентаціях своїх п’ятьох онуків. 

Патріотизм її творів органічно випливає із глибокого знання традицій та 

етнографічного багатства Тячівщини, бере наснагу з живих коренів нашого 

народу. Її твори варто читати з теплим розумінням, щоби бодай дещиця з них 

назавше залишилась у пам’яті й живила, виправдовувала непізнаність і 

високість нашого незнищенного духу. 

Вона належить до справжніх самоцвітів Закарпаття. Тому хотілось би 

сказати: “Шануймо свої самоцвіти!” Ці слова повинні стати духовним 

заповітом, адресованим новій генерації українців. Сподіваємось, що ці слова 

стануть сигналом до дії. 

Юлія Драгун радо спілкується з читачами під час творчих зустрічей у 

школах, навчальних закладах, будинках культури, сільських клубах, 

бібліотеках тощо. Презентації книг, довірливі бесіди пробуджують у людей 

потяг до знань, сіють у їхні душі іскри добра і надії, бо її слово сповнене любові 

до Правди, до Людини, до України. Після цих зустрічей надовго зостаються 

відсвіти чару спілкування і співдії. 

Хочеться сподіватись, що Юлія Драгун гідно пронесе дарований їй Богом 

талант через своє довге життя. У неї стільки ще творчих задумів, така енергія 

переповнює душу, що її життєвий шлях запрограмований щонайменше на сто 

літ. 

Її твори не лише конкретизують місце дії та характерне оточення людини, 

а невидимими нитками пов’язують минуле із сучасним і навіть майбутнім, 

зміцнюючи у такий спосіб єдність поколінь, передаючи нащадкам життєвий та 

емоційний досвід народу. 

У таких народних звичаях та обрядах, як вечорниці, колядування, 

весільний обряд тощо, та в піснях, що їх супроводжують, домінуючим є тема 

кохання, яка Юлією Драгун розробляється з глибокою силою почуття, 



відвертим освідченням у любові, висловлюється захоплення парубочою та 

дівочою красою: 

Ой наші молодята такі паровані, 

Обоїчко чорнявенькі, як намальовані. 

 У них звучать і розмови з матір’ю про нареченого і мрії працювати і бути 

разом. Усім своїм змістом і образною системою згадані звичаї закликають 

молодь брати шлюби, готуватись до весілля, до спільного подружнього життя. 

Іноді зустрічаємо і жартівливі та сатиричні мотиви в народних звичаях, 

коломийках, що якнайкраще виражають їх бадьорий і життєрадісний колорит: 

Така-сь, Нуцьо, язиката, думай, що казати, 

Аж ти маєш ще надію, що буду тя брати.  

Мова дійових осіб, учасників народних звичаїв, наче підслухана з їх 

розмов, під час їхніх пригод, веселощів, що можуть трапитися в згуртованому 

середовищі. Їхня мова пересипана давніми словами, що приваблюють читачів 

своєю екзотичністю і відчиняють двері до минулого: 

Кухарочко-ластовочко, як файно співаєш. 

Та вержи ми у бесаги, що в приданці маєш [3]. 

 

Про деякі звичаї та обряди у творах Юлії Драгун писали заслужений 

працівник культури  України Василь Попович [4], відомі письменники Дмитро 

Кошеля [5], Юрій Шип [6] та ін. Так, мистецтвознавець Василь Андрійцьо 

справедливо наголошує, що «прискіпливо відібрані авторкою з верховинської 

глибинки фольклорні зерна, які  рясно засіяні в драматургічний матеріал у 

світлі театр рясно засіяні в драмальної рампи постановок дошкільних закладів, 

учнівських драматичних колективів, широкого загалу театральних гуртків та 

фольклорних ансамблів принесуть як учасникам, так і глядачам не тільки 

естетичну насолоду, а й відкриють для них по-новому дивний і чарівний світ 

недалекого в історичному плані минулого…» [7]. 

Головна ідея звичаїв – це любов до життя та любов один до одного. Це 

простота і прозорість творів, буденність і життя, таке, яким воно є. У творах 

відчуваємо поліфонічність нашого світу, зв’язок минулого з теперішнім, 

традиційного із сучасним. 

Цілком резонно поет Василь Густі стверджує: «Особливо привертають 

увагу, запам’ятовуються самобутні сценки із народного побуту. У них 

проявилося глибоке знання народних традицій, глибока повага і любов Юлії 

Драгун до звичаїв, що побутують у її рідному мселі, на Тячівщині. Окремі з 

них, на жаль, призабуті. А вона, як із чарівної скриньки вийняла і 

запропонувала читачам».  Потім поет називає такі твори авторки, як «Колядка 

пастушків», «На нашому скубіллю»,  «Чистілля», «Заспіваймо коломийки з 

давнього звичаю [8]. 

Сценки з народної звичаєво-обрядової культури Юлія Драгун 

опублікувала і в найновішій своїй книзі пісень, пісенно-музичних спектаклів 

для дітей, етнографічно-пісенних спектаклів під назвою «Пісні, написані 

Карпатськими Небесами» (Ужгород: Карпати, 2020. – 346 с.). 



Її книги – витвори душі, що є відображенням почуттів, найзаповітніших 

мрій про щасливий закарпатський край. Її твори – вилита любов до отчої землі, 

з її синіми горами, бистрими ріками, зеленими полонинами, цілющими 

джерелами, “п’янкими водограями” й світло-смерековим відлунням, ім’я якому 

– “уквітчаний рай”. Її поетичне слово – це великий Божий дар, чарівне знамено, 

вимережане творчим пером, виткане мелодійністю і милозвучністю, вишите 

неповторною особистістю. 

Варто лише уявити собі, скільки інтелектуальних зусиль довелося Юлії 

Драгун докласти, щоб аналітично заглибитися в суть, у зміст звичаєвої 

обрядовості та фольклорних матеріалів рідного села, і помістити у своїх 

книжках, пронизуючи їх високою правдою народного життя, обстоюванням 

людської гідності й порядності. 
Усе це, разом взяте, складає неабиякий талант, яким обдарована від 

Всевишнього Юлія Драгун. У творчому доробку пані Юлії є вже двадцять книг, 

що мов двадцять квіточок яскраво сяють в одному букеті. Її книги одразу 

полюбили і малі, й дорослі. Вони щедро засівають серця зернятками доброти, 

мудрості й любові. Вже перша книжка “Хто раніше всіх встає?” (2009), що 

з’явилася у видавництві “Карпати”, здобула прихильну пресу, схвальні відгуки 

цілого ряду вітчизняних друкованих та електронних ЗМІ, радіо та телеканалів. 

Не забарилось і всеукраїнське визнання, і в 2000 році за книгу “Горнятко 

доброти” (видавництво “Карпати”) з-поміж сотень інших було відзначено 

Дипломом ІІІ ст. у номінації “Світ дитинства”. За короткий час із літераторки-

початківця Ю. Ю. Драгун стала самобутнім автором, з власним, неповторним 

почерком. Нею пишається рідне село, район, наш край, наша Україна, яку вона 

представляє за кордоном. Зокрема, в Чехії, де вийшла друком її сьома книжка 

“Кошик, повний доброти” у чеському перекладі і де часто проходять зустрічі та 

презентації. Частим гостем Юлія Юріївна є і в Румунії – тут полюбили її книги і 

радо з них співають, читають вірші, ставлять п’єси, які доносять пахучий 

аромат карпатських гір і полонин. І ці незабутні зустрічі неабияк допомагають 

авторці писати для свого народу, якому повідає про магічну силу Карпат та 

свою любов до людей і світу. Пані Драгун стала помітною постаттю у творчих 

колах, знаною у читацькому середовищі. Вона є членом редакційної ради 

Всеукраїнського дитячого журналу “Дзвіночок”, де радо друкують її твори для 

дітей усієї країни.  

Її книги презентують на поважних книжкових форумах у Львові та Києві.  

Наша поетеса є членом громадської організації “Митці Тячівщини”, тож 

часто виступає перед учнями, привчаючи їх до доброти, побожності,  

милосердя, народних звичаїв та обрядів,. Водночас вона підтримує молодих 

авторів, даючи їм корисні поради, надихаючи власним прикладом. Юлією 

Драгун по праву пишається Тячівщина. У районній адміністрації її портрет 

красується на видному місці, серед портретів інших видатних людей, які 

примножили добру славу рідного краю.  

У 2015 році, на честь ювілею авторки, райдержадміністрація нагородила 

її знаком “За розвиток Тячівщини”. А грамот і дипломів за перемоги в творчих 

конкурсах у п. Юлії кілька десятків. Ні з чим незрівнянну радість подарував їй 



день 1 грудня 2015 року: Президент України Петро Порошенко нагородив 

письменницю медаллю “За працю і звитяги”. І коли їй вручав цю високу 

нагороду голова облдержадміністрації краю Геннадій Геннадійович Москаль, 

вона впевнено сказала: “Я ще більше старатимусь писати для свого народу, а 

найбільше – для наших дітей, для процвітання Закарпаття і всієї України”.  

Свою третю медаль “Знамення Пресвятої Богородиці” І ступеня п. Юлія 

отримала 14 червня 2016 року в Ужгородській Богословській Академії, де 

проходила презентація її творчості. Це – високе визнання особливого внеску у 

збереження і примноження української етнографічної та пісенної спадщини, 

утвердження її духовності. Участь у зустрічі взяли представники Карпатського 

Університету ім. Августина Волошина, а також Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, зокрема: учителі української мови та 

літератури, вихователі груп продовженого дня, керівники позашкільних 

навчальних закладів та творчих спілок області. Творчу зустріч організувала 

завідувачка методичного кабінету Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти, регент Кафедрального храму, композитор Марія Дмитрівна 

Жабляк. З вітальним словом та архіпастирським благословенням відкрив 

урочисте зібрання Преосвященний Віктор Бедь, єпископ Мукачівський і 

Карпатський, який нагородив Юлію Юріївну медаллю. Під час зустрічі 

письменницю привітали автор цих рядків, Віктор Браславець – директор 

видавництва “Карпати”, Василь Густі – поет-перекладач, голова Закарпатської 

обласної організації Національної спілки письменників України, Христина 

Керита – поетеса, член Національної спілки письменників України, Марія 

Баяновська – завідувачка кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної 

освіти ЗІППО, кандидатка педагогічних наук, доцентка; Микола Палінкаш – 

декан факультету міжнародних відносин Ужгородського національного 

університету; Клара Лабик-Попович – народна артистка України. 

Звучали пісні на слова поетеси, які виконували учні ужгородських шкіл.  

Не можна не згадати ще одну зустріч-презентацію в Ужгородському 

коледжі культури і мистецтв під назвою “Щасливою бути – це доля”. 

Організували та провели її у творчій співпраці викладачі й студенти. Особливу 

атмосферу вечора підсилювали театралізовані композиції за мотивами 

творчості Ю. Ю. Драгун “Рідна хата”, казка “Фея і Христинка”, “Даринка-

веселинка і медведик”, “Жайворонкова пісня, вистави за вечорницями 

Закарпаття. Студенти коледжу Віталій Горбей, Мар’яна Лавришинець та інші. 

Музику для пісень написали композитори Галина Гордійчук та Василь 

Попович. “Це була презентація на вищому рівні”, – відзначили редактор 

видавництва «Карпати» Борис Кушнір і директор цього ж видавництва Віктор 

Браславець, які також долучились до виходу в світ цікавих книжок поетеси. 

До віршів Ю. Драгун написали музику, крім уже згаданих, Марія Жабляк, 

Марія Баяновська, Василь Гудак, Мирослав Шваля, Тіберій Мельник, Любов 

Прокопів, Ганна Мельник, Людмила Бонка та ін. Тому поезії з книги 

“Веселіться, верховинці!” (2013), що стали вже піснями, включені до програми 

факультативів та курсів за вибором з художньо-естетичного напряму, 

підготовленої Закарпатським Іститутом післядипломної педагогічної освіти. 



Цей успіх підтверджений новим сертифікатом визнання заслуг за сприяння у 

справі створення в Європі єдиного економічного культурного та 

інформаційного простору, за зміцнення дружби між європейськими народами. 

З теплотою згадує Юлія Юріївна поїздку до Львова зі своїм онуком 

Михайликом, який залюбки співав бабусині пісні під час презентації на форумі 

видавців з її книжок “Горнятко доброти” та “Зернятка мудрості”. “Коли 

Михайлик заспівав, – згадує письменниця, – то до нас почали підходити гості й 

журналісти, аплодуючи юному виконавцеві. Тоді чимало книг розійшлося по 

руках. На форумі я познайомилася з багатьма письменниками, що найбільше 

мене радувало. Супроводжував нас у поїздці мій чоловік, який зафіксував на 

фото найбільш пам’ятні миті. Його розуміння й підтримка дуже важливі для 

мене”. 

Приємні враження полишила й зустріч з учнями Ільницької ЗОШ І-ІІІ ст. 

Іршавського району (вчитель Ольга Іванівна Тернинко). Діти всім класом 

готували для гостей листівки з малюнками та побажаннями, які зворушили до 

сліз. Зокрема, рядки: “Ми вас дуже чекали. Хочемо придбати ваші книги”.  

Таких зустрічей багато. В одному лишень Виноградівському районі 

протягом навчального року в школах й дитсадочках відбулося їх п’ятнадцять. А 

з нагоди авторського ювілею у Виноградівському будинку культури відбувся 

цікавий вечір з окремими вкрапленнями народних звичаїв та обрядів, 

організований бібліотекарями. “Коли співав хор згаданого закладу, було щось 

неймовірне”, – згадує Юлія Юріївна. 

Поетеса отримала тоді три грамоти: від керівництва районної культури, 

освіти та адміністрації Виноградова. Про зустріч було знято телесюжет, про неї 

писали журналісти різних ЗМІ. 

А в Хустському районі, зокрема в с. Копашново, де діє народний 

літературно-мистецький музей, який заснував фольклорист і літературознавець 

Іван Хланта, відбулося кілька презентацій. Зал був переповнений, адже зі сцени 

звучали мелодійні пісні, вірші, сценки зі звичаєво-обрядової культури с. 

Новоселиця Тячівського району. Сам директор школи, вчителі тепло зустрічали 

поетесу, а проводжаючи, просили приїхати з новими виданнями.  

Нема такого села на рідній Тячівщині, де б не знали про книги Юлії 

Драгун, за що, зокрема, щиро дякує завідуючому відділом культури Василю 

Антоновичу Гудаку. Це його заслуга, що бібліотеки придбали її книги, 

культпрацівники тісно працюють з авторкою, організовують творчі зустрічі. 

В Ужгороді, в бібліотеці для дітей та юнацтва, відбулися аж три 

презентації. Бібліотекарі разом з директором доклали всіх зусиль, аби діти були 

ознайомлені з творами письменниці. І вони припали їм до душі: юні читачі із 

задоволенням співали пісні, читали вірші, ставили п’єси. Сама авторка була 

удостоєна грамот від адміністрації області.  

Священник Юрій Албічук зі с. Вишня-Рівня Марамороського повіту, що 

на території Румунії, згадує: “Минуло більше п’яти років, як я мав щасливу 

нагоду познайомитися з письменницею. Слід підкреслити, що літературна 

творчість Юлії Драгун – поета, пісняра, драматурга, почала розповсюджуватись 

уже і за межі України. Зокрема, у Румунії, до Марамороського повіту, такими 



нашими українськими селами, як Кривий, Русково, Кригунів, Луг над Тисою та 

Вишня-Рівня, в якому я живу. Її книги полюбили, читають залюбки, співають 

пісні во славу Божу”. 

Усе сказане є чудовим підтвердженням того, яким щирим відлунням 

відгукується в людських серцях оригінальна творчість нашої землячки-

письменниці, у чому помітних успіхів надають їй звичаєво-обрядові мотиви її 

рідного села Новоселиця, що зустрічаємо в багатьох її книгах. Вони стали 

благодатним хлібом для читачів. Хай же не вичерпується джерело натхнення й 

постають з її задумів нові й нові книги, які й надалі привноситимуть у людське 

життя дещицю світла, мудрості й добра, за словами народного артиста України 

Петра Матія, не тільки землякам, що нині потребують душевної підтримки на 

рідній Верховині, на рідній  землі, але і розкиданим долею по Європі, по усіх 

континентах» [9].  

 

Література та джерела 

 

1. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис. – К.: 

Оберіг 1993. – С. 5. 
2.  Франко І. Наші коляди // Зібр. творів у 50– ти т.–  К.: Наук. думка, 

1980. – Т. 28. – С. 22. 

3. Драгун Ю. Ой віночку з барвіночку: Звичаї та обряди. Коломийки 

Карпат. – Ужгород: Патент, 2017. – С. 136, 139, 140. 

4. Попович В. Покликання – ділитися скарбами душі // Драгун Ю., 

Гордійчук Г. Жабляк М. Посміхайтесь добрим людям. – Ужгород: Карпати, 

2012. 

5. Шип Ю. Написане серцем і хистом майстрині слова // Дзвіночки 

пастушків: Вірші та колядки для рідної мами, для родини, Верховини й усієї 

України. – Ужгород: Карпати, 2016. – С. 3 – 8. 

6. Кешеля Д. Мова любові // Мереживо чудесних мрій. Оповідання… – 

Ужгород: Карпати, 2001. – С. 5 – 6. 

7. Андрійцьо В. Орієнтуючись на загальнолюдські цінності // Веселіться, 

верховинці! Казки-п’єси для найменших читачів та п’єси за мотивами 

закарпатських вечорниць для дітей та юнацтва. – Ужгород: Карпати, 2014. – С. 

5 –6. 

8. Густі В. «…Я пісню й собі заспіваю і покличу до себе дітей» // Дорога 

до Криниці Доброти: Збірник на честь ювілею Юлії Драгун. – Ужгород: 

Карпати, 2015. – С. 41. 

9. Матій П. Феномен пісенної ріки, або Небеса, які дають нам силу жити і 

творити // Драгун Ю. Пісні, написані Карпатськими Небесами / Упоряд. 

Б.Кушнір. – Ужгород: Карпати, 2020. – С. 8. 

 



СТАНÍСЛАВ ВІНЦЕНЗ І ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ІСТОРИКО-

ЕТНОЛОГІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ І ВЗАЄМИНИ 

 

Незгасний у святім полум’ї життя 

(З народних уст) 

 

Чим ти міряєш життя, Доле?.. 

(З народних уст) 

 

Воєводська публічна бібліотека імені Е. Смолки в м. Ополе (Республіка 

Польща) – провідна наукова бібліотека для публічних бібліотек Опольського 

воєводства. Відповідно із Законом про культурну діяльність та Законом про 

бібліотеки, вона виконує функцію регіональної бібліотеки та здійснює нагляд за 

змістом роботи повітових і гмінних бібліотек Воєводства. Як регіональна 

бібліотека, намагаємося задовольнити потреби наших користувачів як з точки 

зору конкретних книжкових колекцій, доступу до інформації, так і живого 

центру науки та культури. Вважаємо, що надзвичайно важливо розуміти, 

реагувати та здійснювати роботу у галузі мультикультуралізму в різних 

соціальних, національних, релігійних та інших аспектах. 

Бібліотека намагається бути відкритою до того, що відбувається в 

бібліотечній сфері в країні та в наших сусідів. Ми вчимося і спостерігаємо, щоб 

наша діяльність була найактуальнішою для  читачів. Завше раді співпраці з 

нашими іноземними партнерами з Чехії, Словаччини, Німеччини, Угорщини та 

України. Завдяки цій співпраці можна отримати знання, книги та нав’язати 

дружні контакти. Пишучи про закордонну співпрацю, особливо маю на увазі 

чудові контакти з обласною універсальною науковою бібліотекою в Івано-

Франківську, які реалізуються у рамках міжнародного співробітництва 

Опольського Воєводства з Івано-Франківською областю, що тривають більше 15 

років згідно з укладеною Угодою про співпрацю. 

У програму щорічних міжнародних фахових взаємин входять проведення 

«круглих столів», конференцій, професійних діалогів, під час яких 

обговорюються проблеми ролі та значення книги у житті сучасної людини, 

обмін досвідом у сфері бібліотечно-інформаційних технологій, культурно-

просвітницької діяльності. Упродовж багатьох років співпраці ми неодноразово 

приймали письменників та науковців,  відбувалися мистецькі виставки, 

майстер-класи і це відчутні результати нашої діяльності. Особливу 

зацікавленість викликали фотовиставка «Скарби Опольської землі» в Івано-

Франківській обласній бібліотеці та етнографічна виставка «Край Черемоша й 

Прута» у Воєводській бібліотеці. 

Послідовність у впровадженні встановлених програм дає нам задоволення 

від того, що ми, і найбільше наші користувачі, отримуємо розширені знання не 

лише з історії, а й сучасності регіону Прикарпаття. Наша робота дозволяє 

наблизитися та розширити знання про людей, їхні проблеми та регіон в цілому. 

Ефект – численні відвідувачі на виставках та концертах. Повна зала нашої 



філармонії на концерті, організованому в рамках проєкту «З гуцульської 

скрині», стала для нас найкращою нагородою. 

Українсько-польські літературні взаємини мають давню історію. Зокрема, 

на Івано-Франківщині народилося немало польських письменників, які своїми 

творами збагатили і польську, і українську літератури, стали популяризаторами 

українства серед польської громадськості. 

Належить до них і Станіслав Вінценз, відомий польський письменник, 

перекладач, збирач та дослідник гуцульського фольклору, книга якого „На 

високій полонині” ввела Гуцульщину в контекст світової культури. 

Відомий польський письменник, філософ і перекладач народився на 

Гуцульщині, тому і вважав себе дитиною цього загадкового, таємничого і 

неповторного краю. Для поляків він насамперед філософ, гуманіст, для 

українців ще й фольклорист, етнограф, знавець Гуцульщини. 

Станіслав Вінценз –  поляк за національністю, своєю творчістю довів, що 

належить не лише Польщі, а й Україні. З любов’ю до краю, де народився, 

письменник через все життя ніс з собою гуцульську культуру, звичаї і традиції 

горян, що дуже яскраво відобразилися у його творчості. У книзі життя «На 

високій полонині», як ніхто до нього та й після нього, зумів передати дух 

гуцульського краю, відтворити звичаї і побут мешканців Карпат. Він дивився і 

приймав Гуцульщину не як заїжджий мандрівник, а як людина, що народилася і 

виросла у цьому гірському краї. 

Говорячи про Станіслава Вінценза, неможливо не згадати про Івана 

Франка. Про визначну постать Каменяра та історію будівництва пам'ятного 

знака, спорудженого ним 1936 року до 20-річчя смерті українського 

письменника, він сам детально описав у «Спогадах про Івана Франка». 

“...Найважливіше, однак, що у моїй пам'яті (Франко) залишився людиною 

правди, так він на мене вплинув і таким залишився у моїх очах як будитель, а не 

як представник певної соціальної верстви. Я не забув про це, а 1936 року 

знайшов спосіб скромно це виразити. У Рунґурській Слободі, маєтку мого 

батька, ми мали невеликий парк попід лісом. Там була алея, яка виходила у 

поля. Чогось там бракувало. І саме там у 20-літню річницю смерті Івана Франка 

я наказав поставити цоколь (п'єдестал з місцевого піщаника). Забракло мені 

грошей на таблицю з граніту. У той час мене відвідав приятель мого батька, з 

походження англієць, та скоріше австралієць Еглин Кауфман. Він покритикував 

те, що пам'ятник не має таблиці, і дав на неї гроші. Нагорі ми написали по-

українськи: «Вірую в силу Духа», а нижче – дати і польською мовою: «Пам'яті 

Івана Франка – сина цієї землі». 

У часи сьогодення варто в чудовий небанальний спосіб пригадати творців 

і мислителів, чиї твори несуть в собі послання діалогу і співпраці на 

міжнародному, мультикультурному і регіональному вимірі. Про це свідчать 

події, які увінчують новий етап опольсько-українських відносин на честь 

відзначення п'ятиріччя співпраці Опольського воєводства з Івано-Франківською 

областю в 2006 році. 

Саме тоді були урочисто представлені дві пам'ятні таблиці з іменами 

Станіслава Вінценза та Івана Франка, які знаходяться в столицях регіонів-



партнерів на будівлях обласних бібліотек. Обидві бронзові плити (одна - 

польською, інша - українською мовами), на яких зображені Гомер Чорногори 

(Станіслав Вінценз) і Каменяр (Іван Франко) виготовив художник і прекрасний 

скульптор професор Мар'ян Moлєндa з Інституту мистецтв Університету міста 

Ополе. Події, пов'язані з відкриттям цих таблиць в Ополю (5 жовтня 2006 р.) і в 

Івано-Франківську з участю дипломатів, представників регіональних органів 

влади та громад науки і культури,  відзначалися серією заходів, включаючи 

концерти фольклорних ансамблів, літературні зустрічі, науково-популярні сесії, 

молодіжні обміни. 

Польсько-українські партнери визнали видатних письменників як 

покровителів польсько-української співпраці між партнерськими регіонами — 

Опольським воєводством та Івано-Франківською областю. У цьому контексті 

підкреслимо, що Станіслав Вінценз, письменник універсального діалогу, автор 

концепції мирного співіснування різних народів, культур і релігій, був 

передвісником єдиної Європи. 

Літературні досягнення Станіслава Вінценза цінують вчені Опольського 

університету, в тому числі доктор Міхал Качмарек, автор книги «Проза пам'яті. 

Пам'яті Станіслава  Вінценза та його розповіді", доктор Адам Вєрцінські, 

професори Тереза Смолінська і Мирослава Олдаковська-Куфлова та інші 

науковці.  Творчість і біографія Вінценза обговорювалися також на багатьох 

міжнародних наукових і літературних зустрічах в партнерських регіонах — 

Опольському воєводстві та в Івано-Франківській області, але щоб оцінити їх 

плідні здобутки, це ще недостатньо, щоб ознайомити з його ім’ям широке коло 

читачів як в Польщі, так і в Україні. 

Відзначення пам'яті видатних письменників (С. Вінценза та І. Франка) в 

Опольському воєводстві та в Івано-Франківській області є символічним. Поляки 

і українці на шляху побудови майбутнього обох народів можуть багато чому 

навчитися у Станіслава Вінценза – гуманіста 20-го, а, можливо і двадцять 

першого століття – видатного філософа, творця з широким мисленням 

інтелігента, який був предтечею українсько-польського діалогу, хранителем 

загальнолюдських цінностей. 

У фондах Воєводської публічної бібліотеки імені Емануїла Смолки в 

м.Ополе широко представлено видання творів Станіслава Вінценза та матеріали 

про його життєвий і творчий шлях.   

 2019 року директор Івано-Франківської обласної бібліотеки ім. І.Франка 

Людмила Бабій виступила з доповіддю перед працівниками Воєводської 

публічної бібліотеки про вшанування пам'яті польського письменника 

Станіслава Вінценза на теренах Прикарпаття, зокрема про проведення науково-

теоретичної конференції з міжнародною участю «Гуцульщина у світобаченні 

Станіслава Вінценза» з нагоди 130-річчя від дня його народження, організовану  

ОУНБ ім. І.Франка та Всеукраїнським товариством «Гуцульщина». Вона також 

представила виданий збірник матеріалів конференції, де опубліковано також 

статті колег з м. Ополе. 

Для мене культурне багатство етнічних груп Прикарпаття – це відкриття. 

Це також відкриття для працівників нашої бібліотеки і мешканців м.Ополе, які 



пізнають регіон завдяки нашим контактам. У свою чергу, ми намагаємося 

збагатити наших гостей з Івано-Франківщини знаннями про нас, про регіон, 

нашу історію, культуру та показати сучасне життя та проблеми поляків. Я 

думаю, що це потрібно всім, а реалізація співпраці залежить від нас і приносить 

результати. Можливість дізнатися про роботу бібліотек в області, і, перш за все, 

безпосередні контакти з бібліотекарями та читачами, є для нас скарбницею 

знань. І ми, і вони стаємо послами таких необхідних взаємних контактів. 

Фахове спілкування бібліотекарів триватиме й надалі задля розвитку 

міжнародних партнерських відносин між Івано-Франківськом та Ополем. 
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ЯРОСЛАВА ЗАКРЕВСЬКА  

В КОНТЕКСТІ ЛІНГВІСТИЧНИХ СТУДІЙ 

 

Яка велика печаль: втратити чемні і мудрі 

слова 

(Іларіон Ярошевицький) 

  

Як висловити рух підземних вод? 

Вітри вже на поверхнях охололи. 

Дошки намокли, між старих колод 

Запахли по-живому зрізи слова. 

(Оксана Бігун)  

 

Людина приходить у світ задля звершень, аби обов’язково залишити 

після себе щось суттєве. Вона здійснює ці звершення у міру своїх здібностей і 

талантів, проходячи через життєві етапи нелегкий шлях удосконалення. Кожен 

має перед собою мету, і для кожного вона по-своєму потрібна і вартісна. Та 

далеко не кожен здатен досягти максимуму зреалізованості, залишивши 

яскравий відсвіт для прийдешніх. 

Міркуючи про внесок лінгвістів-науковців у загальну справу 

національно-культурного поступу української спільноти, слід особливо згадати 

вагомі заслуги непересічної особистості, людини із гарячим небайдужим 

серцем — докторку філологічних наук Ярослави Василівни Закревської. 

Народилася вона 14 грудня 1931 року в селі Заяртові Томашівського 

повіту Замойського воєводства у Польщі у глибоко патріотичній українській 

сім’ї, за що всю родину й було переселено 1943 року в Україну. 

Трагізм насильницької політичної ситуації не похитнув, а, навпаки, — ще 

більше утвердив почуття національної ідентичності і усвідомлення своєї 

причетності до великої справи національно-культурного відродження. Блискуче 

закінчивши Рава-Руську середню школу, молода патріотка занурюється у вир 

творчого студентського життя на філологічному факультеті Львівського 

університету, де вона навчалася в нелегкі роки з 1948 до 1953-го. 

Навчатися у Львові — це завжди знаково, бо неповторний дух культурної 

столиці України залишає в душі кожного те особливе відчуття дотичності до 

високого й вічного, неймовірно багатого й інтелектуально глибокого, яке 

супроводжує мислячу людину все її життя. У Львові в цей час активно 

працювало Наукове Товариство імені Т. Шевченка, мовознавча секція якого 

зацікавила майбутню дослідницю. Глибоко усвідомивши мовотворчий 

потенціал української мови, Я. Закревська визначає для себе пріоритетні 

напрями студій. У діапазоні її творчих шукань гідне місце займають проблеми 

національної самобутності, особливостей українського словотворення, 

історичної стилістики та граматики, а також шляхи формування літературної 

мови.  

У студентські роки вирішальний вплив на остаточне формування 

пошукових уподобань тогочасних філологів мала експедиційна робота з 



підготовки Атласу української мови, на базі якої виховалися покоління 

науковців. Це був справжній загальноукраїнський діалектологічний поступ, 

осторонь якого не могла залишитися прогресивна творча молодь. До цієї 

роботи активно долучилася і Ярослава Закревська, для якої діалектологія стала 

любов’ю цілого життя, тим життєдайним джерелом, яке завжди давало їй силу і 

неабияку вимогливість до себе. Польові діалектологічні дослідження за 

“Програмою для збирання матеріалів до Діалектологічного атласу української 

мови” (Київ, 1948, 1949) переконали молодого науковця у незаперечній 

важливості вивчення місцевих говірок України та багатих можливостях 

узагальнюючих та диференційних їх досліджень. Я. Закревська вміло 

виокреслювала конкретно-локальне і загальноукраїнське, бачила точки їх 

відмінностей та взаємодії, а в майбутньому ефективно керувала 

діалектологічними експедиціями для другого тому Атласу української мови (з 

1951 по 1969 рр.), брала дієву участь в експедиційній збирацькій роботі для 

Загальнокарпатського діалектологічного атласу (1977-1981), Словника 

гуцульських говірок (1977-1997), Загальнослов’янського лінгвістичного атласу 

(1966-1971).  

Будучи гідною своїх видатних учителів — І. І. Ковалика, І. З. Петличного, 

І. С. Свєнціцького, а згодом Л. Л. Гумецької, — Ярослава Закревська дивилася 

на розвиток української мови глобально, у контексті активного співіснування з 

іншими, у першу чергу — слов’янськими мовами. Визначальним для творчої 

еволюції дослідниці став 1У Міжнародний з'їзд славістів, який відбувся у 

Москві восени 1958 року, після захисту нею в Києві кандидатської дисертації, 

присвяченої аналізу багатств народно-поетичної мови казок І. Франка. Тут 

розкривалися незнані досі горизонти лінгвістичної науки, обґрунтовувалися ідеї 

різних наукових шкіл і напрямків, представлених такими корифеями 

загальнослов’янського мовознавства, як О. Бєліч, Е. Петрович, Ф. Безлай,          

Р. Якобсон та інші. Особливо зацікавила Я. Закревську дискусія щодо 

членування слов’янського мовного простору та специфіки розвитку діалектів 

різних слов’янських мов. Запропонована Р. І. Аванесовим, С. Б. Бернштейном 

та З. Штібером ідея створення єдиного лінгвістичного атласу для різних 

віддалених слов’янських діалектів деякими вченими була сприйнята з 

недовірою. Проте переконливість перших загальнослов’янських лінгвістичних 

карт на тлі двох з половиною тисяч населених пунктів демонстрували чіткі 

закономірності та ареали поширення мовних явищ. І хоч загальна мережа 

населених пунктів в атласі була обмежена 853-ма, проте картографування та 

лінгвістична географія загалом впродовж усього життя для Ярослави Василівни 

стали метою, гідною найпильнішої наукової уваги. Численні експедиції в 

Україні та за її межами (Берестейщина, Молдова, Східна Словаччина, а пізніше 

— Підляшшя, Холмщина, Гуцульщина) дали можливість осмислити польові 

записи та здійснити грандіозні проекти, які важко переоцінити: хрестоматію 

“Говори української мови: збірник текстів” (К.: Наук. думка, 1977. – 592 с.); 1-

ий та П-ий томи “Атласу української мови” (Київ, 1984 − 391 карта, 1988 − 110 

карт); “Гуцульські говірки. Короткий словник” (Львів, 1997); 

“Загальнокарпатський діалектологічний атлас” (Вступний вип., Скоп’є, 1987; 



Вип. 1-5, 1988-1997); “Загальнослов’янський лінгвістичний атлас” (6 випусків: 

М., 1978-1994); колоритний словник “Гуцульські світи. Лексикон” (Львів: 

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2013. – 668 с.); колективну 

монографію “Гуцульщина: лінгвістичні етюди” (Київ, 1992); Інструкцію для 

укладання діалектних словників (Львів, 1992); три випуски збірника 

“Українська історична та діалектна лексика” (1985, 1995, 1996) та інші. 

Для когось цей перелік здійснених професоркою Я. Закревською проєктів 

може здатися сухим бібліографічним списком. Проте за кожною з цих позицій 

стояла величезна праця — від польового збирання та упорядкування матеріалів 

аж до глибокого осмислення тих складних процесів, які відбувалися у 

говірковому та літературному мовленні і після численних роздумів, обговорень 

та дискусій лягали на остаточно виважені символічні зображення на картах. І 

всюди незмінно присутнє дивовижне вміння слухати і чути, дивитись і бачити, 

аналізувати й узагальнювати. До слова, усі 110 карт для другого тому АУМ є 

авторськими, укладеними саме Закревською Ярославою Василівною.  

Винятково працьовита і наполеглива, Я. Закревська нерідко працювала 

одночасно над кількома великими проектами, зокрема, над діалектними 

атласами (АУМ, ЗСЛА, ЗКДА). А високий рівень четвертого тому 

Загальнокарпатського діалектологічного атласу був забезпечений незаперечним 

багаторічним досвідом його відповідального редактора — Ярослави 

Закревської, а ще її вмінням добиватися поставленої мети, не зважаючи на 

жодні перепони чи умовності. 

Паралельно із роботою над Загальнослов’янським лінгвістичним та 

Загальнокарпатським діалектологічним атласами Я. Закревська розпочинає 

роботу над словником гуцульського говору, долучивши до роботи не тільки 

своїх багатолітніх однодумців Валентину Семенівну Черняк та Уляну 

Ярославівну Єдлінську, але й молодих колег — Наталію Хобзей, Євгена 

Жеребецького і Надію Черкес. Ось тут мені й випала висока честь не просто 

мандрувати з блокнотом і магнітофоном звивистими дорогами гуцульських сіл, 

не тільки вслухатися у дивовижну мелодику говіркового мовлення, фіксуючи 

найтонші його вібрації, але й навчатися у високого метра. Це були неповторні 

роки: цікаві розповіді гуцулів, колоритні постаті інформаторів, живі дотики до 

гуцульських звичаїв та вірувань, навіть до демонології, відшукування 

неповторних лексем, архаїчних форм, специфічних синтаксичних конструкцій 

... І розмови, короткі зауваги, ремарки, поради, настанови Я. Закревської. 

Щоразу справжнє диво наукової магії розпочиналось увечері під час 

прослуховування, розшифровування і остаточної лексикографічної фіксації 

зібраного матеріалу. Це була ще одна вища освіта — Ярослава Василівна вміла 

якось по-особливому спокійно і переконливо пояснити не тільки те, ЯК треба 

працювати з народнорозмовними текстами, але й ЧОМУ це справді необхідно. 

“Якщо не ми, то хто?” — інколи казала пані Ярослава, і це було вагомо та 

безсумнівно. 

Мимоволі душа переповнювалася гордістю за те, що ми працюємо не 

тільки над виявленням окремих елементів гуцульських говірок чи цікавих 

лексем, а й допомагаємо зберегти народну мову, таку барвисту, як “гуцулска 



ношя”, зберегти фрагменти цілого світу гуцульської культури. Інколи подивляли 

з багатства і розмаїття знайденого лексичного матеріалу. А особливо вражала 

гуцульська фразеологія: наче й відомі фразеологічні одиниці, а подані по-

особливому, по-своєму. Не можу втриматися, щоб не навести бодай один 

приклад — фраземи зі словом “вухо (вуха)”: 

— вухо держат — підслуховувати, прислухатися дуже (Росішка) 

— вуха пукают — про неприємні, дурні розмови (Росішка): Таке говоря, 

шо аш вуха пукают (Росішка) 

— віткєгнені вуха до сятого духа — довгі вуха (Росішка) 

— вухо як у зайцє — про довгі вуха і про бажання підслуховувати 

(Красна) 

— вуха держит — неуважний: Говоримо, а він лиш туй вуха держит  

(Росішка) 

— за вуха не відорвеш — дуже смачний (про їжу): Бануш такєй добрий, 

шо за вуха не відорвеш (Замагорів) 

— мати добре вухо — про добрий слух: Еге, та він має добре вухо! 

(Росішка) 

— мєґати (мєгати) за уха — змушувати працювати (Красна 

— нашурити вуха — бути уважним (Білоберізка) 

— вухо держати — бути уважним: Та з ним нима шо заходити сі, бо добре 

вухо держит (Битків) 

— одним вухом чює, а другим випускає = в одно вухо заходит, а в друге 

віходит (Дземброня) 

— по вуха — дуже багато: Йой, маю роботи аш по вуха (Білоберізка) 

— пускати скріс вуха — бути неуважним (Білоберізка) 

— пускати спріч вухо — бути неуважним (Верховина) 

— рости, єкби тігли за вуха — дуже швидко рости (Красна) 

— своїх вух не уздриш (Кобаки) 

— тихо, єк у вусі (Пасічна) 

— як заштрикло у вухо, так і виштрикло = в одно вухо заходит, а в друге 

виходит (Космач) 

— з вух сі курит: куриш? А з вух би ти сі закурило (Пасічна) 

— як довго носит глек води, поки ни урвитси вухо (Білоберізка) 

— такі вуха маї: шо вчує, то залікочує — про пліткарку (Кути) 

— як тігли до їди, то вбірвали рукави, а як тігли від їди, то вбірвали вуха 

(Космач) 

— дати по вухах: Єк ті дам по вухах! (Голови) 

— в одно вухо залетит, а в друге зарас і вілетит (Зелена) 

— як вухатому зайцю — все одно: А йму шо — як вухатому зайцю 

(Пасічна) 

— звісити вуха — посмутніти: Шо звісив вуха? (Битків)… 

Перша проба зібраних матеріалів — літера Б — була опублікована у 

виданні “Гуцульщина. Лінгвістичні етюди” (К., 1991), де вміщено було ще й 

вельми цінний додаток — транскрибовані  зразки діалектного мовлення гуцулів, 

суцільні міні-тексти, виокремлені з польових експедиційних записів, наприклад, 



“Вівці в бурю”, “Ігровищі”, “Оси”, “Про плинети і нечисту силу”, “Як робили 

олію”, “Про полонинські справи” та інші. Серед них можна натрапити на 

побутові поради, познайомитися зі страхами й тривогами жителів гір, навіть 

вичитати рецепти страв, наприклад: 

“Тай т’е робйі вурду. Йак той будз зробйе, кладе тоту жинтиц’у (будз 

в’ібере) ўже так на гран’, ади там на ватру, ну. Тай потому нічого ўже там ни 

дайе, лишен’ аби скипіло. Так помаленьки, так помали аби к’іп’іло. И потому 

там додайе си три літра — пйет літріў молока, там у ту жинтиц’у, так помали 

лиш’ейі, шо вурда ц’а віходит с того, ади с тойі жинтиц’і... то ўна ўстане ўс’а 

ўверх, ц’а вурда. То вс’о зберут, тогди ў будзоўес тай повішійе там ў колибі на 

слимен, тай тото так стікайе до рані. А рано ўже мош тоўту вурду крайати” 

(записали Єдлінська У., Закревська Я., Черняк В. у с. Бистриці від Хонти Юрія, 

1926 р.нар.) 

Це був перший крок опублікування гуцульської говірки. Далі — роки 

праці — і знову цікава мандрівка у мову гуцулів упереміж із їх віруваннями та 

побутом (“Гуцульські говірки. Короткий словник”. Львів, 1997). 

Неможливо не згадати принциповості наукової позиції професора 

Ярослави Закревської: своє тверде переконання необхідності збереження 

народномовних скарбів вона передавала нам, науковцям-початківцям, читала 

лекції у Львівському національному університеті ім. І. Франка студентам-

філологам, виступала з доповідями на серпневих учительських читаннях, у 

школах на педрадах і семінарах, на міських публічних презентаціях, в обласній 

та республіканській періодиці. І кожне її слово було закликом пізнавати 

глибинні течії народного мовлення, не допускаючи їх нівеляції. І це в той час, 

коли повсюдно ширилися ідеї “олітературення” і нормування української мови, 

що опиралися у першу чергу на винищування діалектів, приниження всього, що 

мало ознаки справді національного. На противагу тотальній нівеляції Я. 

Закревська ретельно працює над виявленням регіональних мовних 

особливостей, окреслює географію окремих явищ, словотворчих моделей, 

семантичних гнізд. До речі, словотвірне картографування — це ще одне 

авторське творіння Ярослави Василівни. Так уже склалося, що лінгвогеографія 

та лексикографія стали тими потужними крилами, які здіймали дослідницю-

фахівця до справжніх наукових вершин. 

Окремого слова заслуговує коло друзів та однодумців Ярослави 

Закревської. Варто зазначити, що їй неабияк поталанило на вірних друзів: з 

Уляною Єдлінською, наприклад, вона пройшла пліч-о-пліч усе життя, долаючи 

гіркоту чекань, репресії та замовчування, ділячи радість успіху і негучних 

перемог. А ще поруч були колеги-однодумці: львів'яни Дмитро Гринчишин, 

Розалія Керста, Левко Полюга, Лідія Коць-Григорчук, Михайло Онишкевич, 

Антін Залеський, кияни Федот Жилко, Іван Матвіяс,Тетяна Назарова. 

 Глибокої вдячності заслуговували і вчителі та старші колеги Я. 

Закревської — учені з відомими іменами і серйозним науковим доробком, 

скажімо, — керівник кандидатської дисертації Я. Закревської Іларіон 

Свєнціцький, перший керівник відділу мовознавства Лукія Гумецька, лінгвісти 



Іван Керницький,  Дмитро Бандрівський, Павло Приступа, видатні 

літературознавці Степан Щурат, Михайло Возняк, історик Іван Крип’якевич.  

Може тому, що жила серед таких видатних особистостей, формувала своє 

творче поле діяльності і творила поруч із ними, Ярослава Закревська відчувала 

усвідомлену відповідальність за причетність до цієї надзвичайної когорти. 

Вочевидь невипадково, будучи вже знаним професором, вона пише низку есеїв 

та нарисів про близьких їй людей: І. С. Свєнціцького, Л. Л. Гумецьку, Й. О. 

Дзендзелівського, Р .Й. Керсту, Ю. Шевельова, А.-Г. Горбач, М. Пшепюрську-

Овчаренко, Олексу Горбача та інші. 

Кожноденна плідна праця Я. Закревської упродовж десятиліть творила 

багатогранний образ науковця із широким колом зацікавлень — від 

колективної роботи над атласами до індивідуальних монографій та колективних 

збірників. Більше десяти років керувала відділом української мови Інституту 

українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, де завжди працювали 

талановиті науковці, які створили йому незаперечну репутацію провідного 

лінгвістичного центру України. У фундаментальних дослідженнях з 

діалектології та історії мови, численних публікаціях, друкуванні наукових 

збірників та словників є значна заслуга організаторського хисту професора Я. 

Закревської. 

Ця людина вміла одночасно робити кілька справ і робити їх завжди 

незмінно якісно. Паралельно вона консультує докторантів, керує 

дисертаційними дослідженнями, виступає на вагомих наукових симпозіумах, 

конференціях, засіданнях Наукового товариства ім. Т. Шевченка, на захистах 

докторських та кандидатських дисертацій — і завжди її мова яскраво-

переконлива, захоплююча і заохочуюча, сповнена віри у непроминальність 

лінгвістичної науки, в необхідність нових і нових пошуків вирішення 

непростих, але цікавих питань діалектології. 

Ця віра видатного метра-науковця Я. Закревської залучила до творчих 

досліджень чимало  молодих науковців. Колись ця віра захопила і мене, 

зачаровану поезією і залюблену в літературу, — захопила, відкривши цікавенні 

незвідані горизонти діалектології та лексикографії, захопила, обдарувавши 

другим філологічним крилом — мовознавчим. Назавжди і по-справжньому. 

І сьогодні, гортаючи в пам’яті роки, які мені подарувала доля, — роки, 

коли я знала професорку Ярославу Василівну Закревську, роки, коли я могла 

слухати її настанови, погоджуватися чи сперечатися з нею, вчитися у неї ... — 

сьогодні я відчуваю пієтетну вдячність. Ярослава Закревська навчила мене 

працювати: багато, безкорисливо, самозречно, безсонно, швидко, уважно, 

ретельно, детально, скрупульозно, вивірено, через сумніви й численні перевірки 

та уточнення — працювати так, як працювала ця незвичайна Людина. Або хоча 

би майже так. 

 

Література та джерела 

1. Див. посилання у тексті. 

 



АНАТОЛІЙ ДОБРЯНСЬКИЙ – ТВОРЕЦЬ КУЛЬТУРНОГО 

СЕРЕДОВИЩА ЧЕРНІВЦІВ (1950-2002 РР.) 

Яка велика печаль: втратити чемні і мудрі 

слова 

(Іларіон Ярошевицький) 

 

Скільки Бог дасть сили і здоров’я, буду 

продовжувати те, чому служив увесь вік. 

 В ім'я народу нашого, в ім'я землі нашої, 

в ім'я тих трьох іпостасей, яким завжди 

мусили служити наука і культура – 

істини, добра і краси. Ось в ім'я чого 

трудитимусь 

 (А.Добрянський)  

Таке було життєве кредо поета, перекладача, журналіста, 

літературознавця, педагога,  мистецтвознавця і громадського діяча, 

Заслуженого діяча  мистецтв, Почесного громадянина Чернівців Анатолія 

Миколайовича Добрянського (1935-2003), яке він озвучив в одному інтерв’ю. 

Проте найголовніше, що він його не тільки сповідував, а й впродовж 50 років 

наполегливо і ретельно втілював у життя − до останнього подиху. Незважаючи 

на дуже скрутний матеріальний стан, абсолютно не влаштований побут. І що 

дуже суттєво – майже все життя,  аж до кінця 1990-х років перебував під 

недремним оком відповідних органів. Так як його батька, директора школи, 

було репресовано в чорному для історії України – 1937 році і він завжди, 

будучи знаковим інтелектуалом для міста,  відчував над собою тавро «сина 

ворога народу»… 

А вибрав він для себе це служіння «істині, добру і красі» ще навчаючись 

в Сокирянській середній школі на Буковині під впливом вчительки української 

мови і літератури. Як тільки Анатолій переступив поріг філологічного 

факультету Чернівецького державного університету, то одразу активно 

занурився в життя як своєї альма-матер, так і в музично-мистецьке життя 

Чернівців, яке завжди було дуже насичене і на високому рівні. А так як від 

природи мав тонке відчуття рідної української мови та прекрасний голос і дуже 

добрий музичний слух, то його вже з перших курсів почали запрошувати до 

активної просвітницької діяльності. Йому це подобалось, він відчував свою 

затребуваність, а заодно це дозволяло відсунути невлаштованості та клопоти.  

Проте, одразу після закінчення університету, його запросив до праці в 

редакцію «Радянської Буковини», на той час партійної і найавторитетнішої,  

легендарний редактор Кузьма Демочко. Цей чоловік і сам цінував мистецтво, 

на архівних документах написав наукову працю про мистецтво Буковини, але 

не здобув науковий ступінь через зайнятість та відповідальність у газеті.  Він 

розумів мистецьку душу Анатолія Добрянського, і попри обов’язкові теми, їм 

було про що поговорити, так як саме на той час припадало відкриття  і 

повернення із забуття дуже відомих мистецьких талантів на культурну мапу 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87


Чернівців та Буковини. Це також стало потім улюбленим заняттям 

Добрянського на все життя. Редактор сприяв, аби Анатолій Миколайович 

друкував в цьому часописі мистецькі розвідки та відгуки на культурне життя 

міста. Він дуже вимогливий до Слова, тому всі його публікації, а їх було кілька 

сотень про митців чи постановки в театри, − були змістовою окрасою шпальт.  

Про кого б не писав Анатолій Миколайович  – це розлогі портрети, з 

професійним аналізом виписані філігранно, довершено, вишукано і майстерно.  

Ось блискучі зразки його відгуків: «Слухав у філармонії Солов’яненка. Кожний 

приїзд його – це визначна подія… В кількох речах він  продемонстрував 

філігранну техніку і такі ноти видав, що їх треба оплачувати золотом». 

 У спогаді про Володимира Івасюка: «Колись ми повною мірою 

зрозуміємо ту неоціненну революціонізуючу роль, яку відіграв у становленні 

української естради Володимир Івасюк. Він поєднав музику з добротним 

текстом і міцно вкорінив естрадну пісню на національному грунті».  

Або ось публікація в газеті від 23 вересня 1977 року: «Слухав Зару 

Долуханову у філармонії… Бездоганна, неперевершена техніка, ідеальна подача 

звуку, непомильний смак, репертуар весь побудований на контрастах. Від того 

чарівного, оксамитового голосу лишився тільки спогад… Зара Олександрівна – 

це ціла епоха в історії нашого камерного співу. Такі співачки з’являються не 

часто». 

Як мистецтвознавець, він опублікував окремим виданням розвідку про 

відому і малознану оперну співачку Лідію Липковську, яка, будучи солісткою 

Маріїнського театру, спромоглася завоювати  світові сцени, гастролюючи в 

містах Західної Європи та Північної Америки та  виступаючи разом з такими 

великими співаками, як Енріко Карузо та Федір Шаляпін. 

Проте його запросили на кафедру української літератури і від 1962 року  

– постійні лекції, семінари, спецкурси. Він захистив наукову працю про 

український та світовий сонет і пропрацював педагогом 40 років. Так що 

основною його діяльністю все-таки була науково-педагогічна. Читав доволі 

таки складні курси, над якими потрібно безперервно і дуже ретельно 

працювати: «Новітня українська література», «Література народів СРСР», такі 

унікальні спецкурси, як «Література і музика». А вже з настанням Незалежності 

з 1991 року саме Анатолій Добрянський започаткував і викладав такі курси, як 

 «Історія української і зарубіжної культури» та «Історія українського 

мистецтва». На той час не було ще ні підручників, ні доступних методик з цих 

предметів, тому він по зернинці все «визбирував», аби повернути саме молодим 

людям українські та світові духовні скарби. Правда, то до цих викладів і не 

дуже пасує слово «лекція», бо то були справжнісінькі мистецькі дійства з 

музикою, поезією, сторінками історії, образотворчим мистецтвом.  

Згадує його вдячна і талановита студентка, а сьогодні викладачка 

університету Валентина Чолкан: «Буковинським Златоустом називали 

одностайно А. Добрянського всі, хто бодай один раз побував на його лекціях. 

Начебто невисокий на зріст, з хриплуватим голосом, але щойно починалася 

бесіда – здавалося, що то ллється музика, – так заворожуюче і глибоко 

звучала інформація, подана лектором. Ти одразу ж, від перших хвилин оповіді, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE


поринав у чарівний світ краси і не переставав дивуватися, звідки у цієї людини 

такі глибокі знання з літератури, образотворчого мистецтва, музики – усього, 

що стосувалося української та світової культури». Про цю особливу 

музичність Анатолія Миколайовича, «чий педагогічний камертон водночас був 

музичним, «визвучуючи» його лекції до рівня музичних творів», пише Р. 

Чопик…Правда, тільки один «недолік» відзначають його студенти, вони не 

могли записувати за ним лекції, настільки боялися щось пропустити з його 

розповіді.  

А науково-творчі інтереси А.Добрянського «роздвоювалися» між 

літературою і мистецтвом. І він намагався їх об’єднати, хоч це було майже 

нереально. Проте йому вдавалося… 

Щоб осягнути весь масштаб діяльності цього Чоловіка, варто бодай 

побіжно пригадати те, чим він займався. Був головою обласного літературного 

об'єднання, директором клубу письменників у Чернівцях, керував літературною 

студією при гарнізонному Будинку офіцерів.  

Ще 1966 року Вища атестаційна комісія Міністерства культури СРСР як 

виняток  (без вищої музичної освіти, всі знання він здобув самоосвітою) 

присудила йому звання «Лектор-музикознавець», аби він мав право проводити 

мистецькі заходи.  30 років він вів музичні вечори та лекції в Чернівецькій 

обласній філармонії. Одночасно й «Університет культури», що проходили 

щомісяця в колишньому Єврейському театрі (нині палац “Академічний” 

медуніверситету). Від 1976 року очолював міський клуб книголюбів, а через 

два роки додався ще й теоретичний семінар у музично-драматичному театрі 

імені О. Кобилянської, де був членом художньої ради. 

За дорученням Бюро пропаганди художньої літератури СПУ виїздив з 

письменницькими бригадами в інші області України, виступав у військових 

частинах та на прикордонних заставах разом  Ю. Збанацьким, Ю. Мушкетиком, 

А. Косматенком, В. Кочевським, Д. Павличком та іншими. 

Брав участь у проведенні на Буковині Днів  літератури Білорусії, Латвії,  

Таджикистану,  Молдови, Вірменії та інших республік. Його мали щастя 

слухати в себе росіяни, удмурти, грузини, болгари,  прибалти… 

Тисячам чернівчан і гостей міста запам’ятались ведені ним літературні 

вечори-портрети з участю Ліни Костенко, Миколи Вінграновського, Івана 

Драча, Анатолія Солов’яненка, Дмитра Гнатюка, Марії Бієшу, Валентини 

Левко, Івана Миколайчука, Ірини Калинець, Богдана Ступки.  Не раз творчі 

особистості зізнавались привселюдно, що такого мудрого і красивого слова про 

себе не чули і в Києві. Знаменита оперна співачка Марія Бієшу після слів 

Анатолія Миколайовича промовила: «Ви мені розказали те, чого я сама про 

себе не знала…». Всі одностайно відзначали його широку ерудицію, глибоке 

знання матеріалу, неймовірне володіння аудиторією.  

Наприкінці 1980-х – засновник кіноклубу «Співрозмовник» при 

кінотеатрі «Чернівці». Очолював літературно-мистецьку секцію в 

університетській організації Товариства української мови імені Т. Шевченка 

«Просвіта». Член екологічної організації «Зелений рух Буковини», крайової 

організації Народного Руху України, ради Товариства «Український Народний 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9F%D0%A3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0


Дім в Чернівцях». А ще постійні лекції: то на курсах підвищення кваліфікації, 

то в бюро екскурсій і мандрівок, то в загальноосвітніх школах міста та області.  

Неабияку обізнаність виявляв А. Добрянський в образотворчому й 

театральному мистецтві, завдяки чому почувався своїм у колі чернівецьких 

художників і діячів сцени, в яких, до речі, впродовж багатьох років вів 

теоретичний семінар. А в центральному кінотеатрі міста «Чернівці» керував 

кіноклубом «Співрозмовник». Іван Дзюба, який був добре знайомий з 

Анатолієм Добрянським, назвав його «Самовідданим трудівником на ниві 

української культури»… 

Осмислити весь масштаб виконаної роботи – неможливо. Але якою ціною 

це давалося самому лектору, знає хіба що його потаємний щоденник: «26 

вересня 1986 р. П’ятниця.  Після вчорашніх переживань і нервового 

напруження пролежав сьогодні увесь день. Не мав сил піднятися і з дому 

вийти. Проворонив два надзвичайних концерти. В Університетській церкві 

Павлик Чоботов з дружиною і Володя Ломанець виконували подвійні концерти 

і сонати Вівальді, а в театрі Марія Бієшу давала сольний концерт. І Марія 

Лук’янівна, і Олександр Самоїле запрошували неодмінно прийти, директор 

обіцяв зустріти при вході і посадити на найкраще місце. А я так оскандалився: 

пролежав з сердечним приступом»… 

Звісно, така праця забирала весь його час аж до краплинки, до повного 

виснаження. «1984 р. П’ятниця. Не знаю, як витримав сьогоднішнє 

навантаження. Усі жахалися, довідавшись, що у мене стільки лекцій в один 

день, а я тримався досить бадьоро, щоправда  увечорі ледве ноги додому 

приволік. Це не тільки фізично важко вистояти на ногах і проговорити 

дванадцять годин, а й нервове напруження в таких дозах теж не 

рекомендується. Та ще й один і той же матеріал. Довелося якось 

урізноманітнювати його подачу, щоб собі самому не обридло. Шкода, що не 

залишається часу на поповнення знань, на читання періодики, художньої 

літератури. Я вже не кажу, що не встигаю написати найнеобхідніше… – ні 

рецензію на «Берег», ні статті для «Літературної енциклопедії», ні навіть  

листів тим, які давно ждуть їх». 

 А ті, що прийшли послухати  Добрянського, навіть і не здогадувалися, 

яких зусиль, фізичних і моральних, коштує йому ота легкість і як дехто й 

сьогодні вважає, − то імпровізація. За всім цим стоїть титанічна праця на 

самовдосконалення.  

А ще він зібрав свою особисту книгозбірню, що налічувала 20 тисяч книг, 

а ще сотні платівок та періодичних видань. І на ці скарби духовні витрачались 

майже всі кошти. « Одного я боюся завжди: чи витримають перекриття цей 

велетенський тягар. Не хотілось би провалитися разом зі своїми скарбами до 

нижніх сусідів. Платівки і книги заповнили вже весь простір і уперто 

виживають мене з хати. Що далі робити, не знаю. Приглядався, що можна 

викинути – нема такого. Все потрібно». 

Треба відзначити, що всім тим книжковим багатством він щедро ділився, 

особливо із своїми талановитими студентами. Хоча Анатолій Миколайович 



ніколи нікому не відмовляв і духовну поживу там мали науковці, журналісти, 

письменники, актори та, власне, всі, хто потребував доброї книжки.  

Звісно, для цього йому потрібно було неймовірно багато працювати над 

собою і він ніколи, навіть вже в поважному віці і будучи хворим, не міг 

дозволити собі прийти на якусь зустріч не підготовленим. Про це свідчать 

стосики списаних листків, на яких він те все фіксував . А також завжди 

хвилювався перед тим, як вийти на сцену до людей.  

А ще він дуже переживав, аби встигнути якнайбільше зробити. Ось як 

занотовує ще досить молодий чоловік «1982 р. П’ятниця. Сумно, що пролетів 

ще один рік – досить пусто й бездарно. Життя покоротшало, незробленого 

стало ще більше. Мене ні на мить не полишає відчуття тимчасовості». 

Звісно, що такого ерудита та інтелектуала кликали до себе організатори 

культури інших міст, пропонуючи Анатолію Миколайовичу такий серйозний 

аргумент, як окреме розкішне помешкання. Що було таки досить звабливим для 

того часу. Проте Добрянський не проміняв Чернівці на всі ці спокуси, адже 

саме тут, в цьому місті, його душі було найкомфортніше жити і творити. І як 

він сам пізніше дізнався, то було «ідеальним містом для поезії, любові і 

спокус».  

За свою жертовну працю, за те, що творив духовну ауру міста, його 

культурне середовище ще за життя отримав поважні мистецькі відзнаки, як от: 

лауреат Міжнародної премії імені Сіді Таль, літературно-мистецької премії 

імені Сидора Воробкевича, заслужений діяч мистецтв України і найдостойніша 

– Почесний громадянин міста Чернівці.  

Проте найдостойнішим пам’ятником для Анатолія Миколайовича 

Добрянського в нашому місті є відкриття 2005 року Муніципальної  

бібліотеки його імені, єдиної з таким статусом в Україні. Тут знаходиться його 

книгозбірня, унікальна фонотека та періодичні видання. 

 

Література та джерела 

1. Посилання у тексті. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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