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Вітальне слово  
директора Чортківського медичного фахового коледжу 

Заслуженого лікаря України 

канд.мед.наук  Білика Л.С. 

 

 
Пізнай свій край, себе, свій рід,  

свій нарід, свою землю — 

 і ти побачиш шлях у життя… 

Григорій Сковорода 

 Рідний край… Немає в українця місця дорожчого, ніж те, де він народився, землі, на які 

зростав. Рідний край – це твоя батьківщина,  твій рідний дім, де жила чи живе твоя сім’я. Це 

рідна природа, рідна земля – все те, що глибоко врізалось в пам'ять на все життя і зберігається в 

душі як найпотаємніше. 

 Для багатьох людей рідний край — це батьківський край, тобто земля, звідки пішов їхній 

рід, земля батьків, дідів і прадідів. Тому рідний край називають ще малою батьківщиною. З ним 

пов’язана родовідна пам’ять — пам’ять про свій рід, своїх предків. Саме тут історія живе в 

спогадах, серцях людей, котрі народилися,  виросли і зараз живуть у цьому краї. 

 Для багатьох із нас рідним краєм, малою батьківщиною є Тернопільщина. Вона  багата на 

історичні місця й події, визнаних світом діячів, героїв минулих століть та сьогодення. Кожен 

населений пункт має свою історію, своїх видатних особистостей. На території нашого краю 

розгорталося чимало подій, які є невід’ємною частиною історії українського народу.  Тому 

історична та культурна  спадщина Тернопільщини цікава для досліджень.                       

Щоб по-справжньому любити рідний край, його слід добре знати, необхідно вивчати його 

історію, мову, культуру, адже знання історії свого краю – священний обов’язок кожної 

культурної людини. Всі ми завжди маємо пам'ятати, звідки родом, де наше коріння, знати 

історію свого народу, бо «хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього». Дбайливе 

ставлення до історії своєї країни, історії свого краю – то ознака цивілізованості суспільства. 

Саме тому цьогорічні суспільно-політичні читання були на тему:  «Мій рідний край – моя 

історія жива», адже 2022 рік є не тільки роком святкування 300-річчя  від дня народження 

Григорія Сковороди, постать якого є символом всієї української культурної спадщини, але й 

роком 500-річчя надання Чорткову  Магдебурзького права, 130-річчя від дня народження 

уродженця Тернопільщини – Патріарха Української греко-католицької церкви кардинала 

Йосифа Сліпого.   

Тож вивчаймо історію рідного краю,  з якої можна черпати мудрість, необхідну для 

побудови гідного майбутнього. 
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Остап Фарійон  

Чортківський медичний фаховий коледж 

 

 

Керівник роботи: Панасюк В.Б. 

 

Власники Чорткова та їхні герби 
 

      П’ять століть Чорткова… Це історія міста, що перепливло через багатовікову 

ріку часу, пережило багатьох своїх власників, щоб відродитися і впевнено 

рухатись далі, назустріч новим викликам.  

     У даній роботі – скромна спроба 

студентів  дослідити герби нашого 

древнього  міста. Вони змінювалися 

в залежності від його власників, і  

це було виправдано, оскільки місто  

не мало офіційно розробленого і 

затвердженого магістратом 

символу, тож  кожен власник 

пропонував свій герб. 

    Наші дослідження ми розпочали 

із візиту до магістрату Чорткова, де 

розгорнуто виставку з нагоди 500-

ліття нашого міста. Там ми мали 

змогу побачити точні копії  

чортківських  гербів.  

    Основним джерелом дослідження 

стало вивчення нами  перших двох 

фундаментальних книг з історії Чорткова авторства Петра Федоришина «Світло 

та тіні чортківських замків» та «Таємниці скарбів Садовських».       
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    Протягом майже трьох століть  у Чорткові домінував герб Прандотичів, родини, 

яка увійшла в історію як Чортківські. Найвідомішим із них був Григорій (Єжи)  

Чартковський, якого вважають засновником міста.  

Отже, герб  Прандотів - Помян  – чорна голова зубра, на 

восковому (жовтому) полі, простромлена  оголеним блискучим 

мечем. З ніздрів зубра звисає кільце.  Вперше цей герб 

зустрічається у 1306 році на печатці та в 1402 році в 

документах. Його використовувало багато родів, в тому числі і 

Чартковські. 

На жовтому тлі, кольорі наших спілих хлібів,  присутні і  

рицарські обладунки – ознаки шляхетності та військової доблесті. Чорну голову 

зубра, простромлену оголеним мечем, ще пов’язують із рицарським ритуалом та 

розвитком тваринництва. У цьому теж немає нічого незвичного, оскільки герби 

стають популярними в середньовіччі, у період рицарства, тож його символіка 

тісно пов’язана з часом та територією краю. 

А нащадок Прандотич – Єжи Чартковський належав до місцевої боярської 

шляхти, брав участь у військових походах,  поляки його цінували, тому король 

Сигізмунд 1надав тевтонське (німецьке) право на заснування міста, про що 

свідчить запис у метриці коронній про надання Григорію Чартковському цього 

прав.  Це сталося 1522року. 

Магдебурзьке право Чорткову було підтверджене 1532 року і повторно  у 1564 

році. 

     1578 року один із зятів Чартковських шляхтич Фридриховський, який мав 

багато боргів, продав маєтки галицькому судді Яну Синявському, з котрим уже 

декілька років судився  за чортківські маєтності.  

Герб власника Чорткова Синявського вперше згадується в 

документах 1324 року. Родове прізвище походить від 

назви поселення – Синяви у Галичині. Герб має в синьому 

полі золотий півмісяць рогами догори, над яким 

розташоване золоте 6-променеве розгалуження. У клейноді 
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хвостове віяло павича, на тлі якого, як і на щиті, зображено золотий півмісяць і 

зірку. Намет щита синій, підбитий золотом.  Цей герб пізніше використовували 

багато родів з Білорусії, Литви, Польщі та України. В Україні даний герб 

використовувався ще як основа або елемент гербів м. Тернополя. 

   Ян Синявський 1583 року помирає, а його вдова Дорота з Гербуртів не дуже 

опиралася, коли новоявлений  на Поділлі магнат  та воєвода Станіслав Гольський 

проявив неабиякий інтерес до маєтків вдови. У 1597 році вона продає все йому. 

Родина Гольських належала до дрібної шляхти без помітних спадкових титулів та 

маєтностей. Про самого Станіслава Гольського польські дослідники писали як 

про «… воєводу руського і подільського, старосту боярського, мужа лицарського, 

збройного товариша коронного канцлера Речі Посполитої Яна Замойського, 

ревного воїна короля, одного із найвидатніших оборонців трону». 

А герб власників Чорткова Гольських – герб Роля є родовим 

гербом польської, української та  литовсько-білоруської 

шляхти. У червленому полі біла троянда, в яку тупими кінцями 

впираються три сошники (ріллі), вістрями повернуті до стінок 

щита. У клейноді п’ять страусових пір’їн. Початок герба сягає 

11 ст., а перша письмова згадка датується 1330 роком.  

     Після смерті воєводи з’явилося багато претендентів на 

спадок, і на Чортків зокрема.  Найбільше шансів було у брата Станіслава 

Гольського Яна.  Дружина Яна -  Зофія, за другого чоловіка взяла  собі 

Лянцкоронського, а заодно і герб Задора. 

    Задора – герб, яким користувалися 163 роди. У 

лазуровому полі сіра голова лева, з пащі якого вириваються 

п’ять вогняних пломенів; у клейноді над шляхетською 

короною така ж голова лева. Намет лазуровий, підбитий 

золотом. 

    Наступною власницею Чорткова  стає Марія Могилянка, 

дружина Стефана Потоцького.  Походила з Могил, 

молдавського шляхетного роду, була двоюрідною сестрою Петра Могили, 
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митрополита Київського, Галицького і всієї Русі. Новим символом Чорткова вона 

обирає герб Могила – родовий герб Могил. Дві оголені шаблі навхрест, руків’ям 

догори, кінцями вниз, на кожному кінці хреста. Щит 

червоного кольору, який накривають лицарські обладунки. 

Чоловік  Марії – Стефан Потоцький використовував герб 

Пилява, що походить з 1385 року і набув поширення в 

багатьох землях, ним послуговувалися десятки родин, 

зокрема Потоцькі.  

      Після смерті Стефана Потоцького у 1631 році власниками 

Чорткова стають діти Потоцького, які використовували герб 

Золота Пилява. У синьому полі золотий хрест із двома раменами праворуч та 

трьома ліворуч. У клейноді – п’ять страусових пір’їн . 

Останнім власником Чорткова  по чоловічій лінії родини Потоцьких герба Золота 

Пилява був Вінцент Потоцький. Це фото висіло у старому будинку на Вигнанці. 

Вгорі портрета напис ставропольською: «Вінцентій Потоцький, син Йоахіма, 

генерал лейтенанта і Єви Канєвської, старостянки руської»…  

    1772 року Чортків потрапляє під австрійську владу, 

багато чого в ньому змінюється, як і в житті Потоцьких. 

Але це вже  інша історія, що стане предметом наших 

наступних досліджень. 
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Кубанова Надія 

Кременецький медичний фаховий коледж 

імені Арсена Річинського 

 

Керівник  роботи:  

Гонтарук-Мамчур А.М. 

 

Собор Преображення Господнього у Кременці – 

колиска релігійно-просвітницької діяльності 

єзуїтів 
Розпочнемо з історичної довідки.  

Єзуїтський монастир із колегіумом в Кременці – це щось особливе. Єзуїти 

з’явилися у Кременці у 1702 році. Це була невелика місія Львівського колегіуму, 

яка складалася з кількох монахів, що прибули в місто на запрошення його 

тодішнього власника, кременецького старости Януша-Антонія Вишневецького. 

Староста віддав єзуїтам греко-католицький храм, який стояв на ринковій площі. 

Народ обурювався, але його  невдоволення швидко придушили. А у 1712 році 

кременецькі єзуїти перейшли в підпорядкування Луцького колегіуму. Того ж року 

вони відкрили свою першу школу у Кременці.  
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У 1750-му році було відкрито Кременецький колегіум, для якого звели нові 

будівлі. Через три роки закінчили будівництво найефектнішої споруди комплексу 

– костьолу Ігнатія Лойоли та Станіслава Костки, який став центральною і 

найвеличнішою фігурою комплексу ,збудований за типом базиліки з характерним 

бароковим куполом. До речі, автором проєкту комплексу був місцевий монах 

Павел Гіжицький. Про нього так кажуть – «та монах спроєктував», але він був 

відомим на Волині католицьким архітектором, проєктував парафіяльні храми і 

для бернардинів, і для домініканців. Збереглась майже уся зовнішня оздоба стін. 

Фасад пофарбовано у тепло-жовтий, кремовий та білий кольори, які гармонійно 

поєднуються і надають костелу святкового вигляду. До костелу прилягають з 

обох сторін дво- та триповерхові навчальні корпуси та монастирські келії. Вони 

з’єднані із костелом коридорами, що давало можливість потрапити із келій на 

службу, не виходячи на вулицю. 

      Яскравою особливістю комплексу є сходи, вимощені великими кам’яними 

плитами, з бароковими, ніби ажурними перилами та прикрашені кам’яними 

ліхтарями у стилі рококо. Сходи оточують велику терасу перед костелом. Вони 

ніби перший яскравий експонат у музеї просто неба. Оскільки від часу свого 

заснування і донині будівлі колегіуму(нині собору) завжди використовувались з 

освітньою метою, то можна тільки уявити, яка кількість студентів пройшла цими 

сходами за більш ніж 200 років! 
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        Колегіум представляв собою ціле навчально-релігійне містечко, яке втім, 

проіснувало недовго – у 1773 році Папа Климент XIV розпустив орден єзуїтів. Від 

того часу монастир підпорядковувався Комісії народної освіти. Трохи пізніше тут 

відкрили школу, а у 1803 році, за наказом царя Олександра І (тоді вже Кременець 

був під Росією) тут відкрилася Волинська гімназія, яка пізніше трансформувалася 

у, майже легендарний, ліцей із величезною бібліотекою та ботанічним садом. 

Не менш цікаво буде прогулятись внутрішнім двором колегіуму єзуїтів у 

Кременці та роздивитись зблизька масивні стіни навчальних корпусів, пройтись 

під арковими склепіннями чи навіть зайти всередину приміщень (тут 

розміщуються навчальні корпуси місцевої гуманітарно-педагогічної академії ім. 

Т. Шевченка). 

 У радянський час будівлю храму 

перетворили на склад, а в 1950-х роках 

— на студентський спортзал. 

 Після його відродження у 1991 

році розпочали реставрацію. У 2003 

році, настоятель о. Борис Леськів окрім 

центрального престолу, освятив престіл 

святого апостола Архідиякона Стефана. 24 травня 2009 року Патріарх Київський і 

всієї Руси-України Філарет у співслужінні з єпископом Тернопільським і 

Бучацьким Нестором та собором духовенства освятили головний престіл 

Преображенського собору. 

  На сьогодні храм Преображення Господнього займає провідне місце серед 

пам’яток архітектури та духовності стародавнього Кременця. Учні недільної 

школи храму Святого Преображення Господнього м. Кременця вже багато років 

поспіль тішать парафіян Різдвяним вертепом. 

Настоятель храму, о. Володимир Буграк, є не лише духовним наставником, але й 

сумлінним волонтером та капеланом. Преображенський Собор, як називають храм 

кременчани, став осередком не лише єднання із Богом, але й центром 
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волонтерської допомоги воїнам Кременеччини, які виконують бойові завдання на 

різних відтинках фронту.  

Щонеділі парафіяни храму своїми молитвами та пожертвами наближають 

перемогу України над загарбниками.  

Використані джерела: 

1. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/ 

2. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.facebook.com/sobor.kremenets/ 

3. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ukrainaincognita.com/ternopilska-

oblast/kremenetskyi-raion/kremenets/kremenets-i-znovu-ezuity 

 

https://www.facebook.com/sobor.kremenets/
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Стецюк Соломія 

Кременецький медичний фаховий коледж 

імені Арсена Річинського 

 

Керівник  роботи:  

Семенюк Б.Д. 

Кременецька шахта 

Однією з мало досліджених сторінок історії нашого краю є єдина вугільна 

шахта на Тернопільщині в місті Кременець.   Історію вугледобування на 

Кременечинні досліджували  історик М.І.Теодорович «Кременець», краєзнавці 

Володимир Собчук, Микола Матвіюк, Віктор Литвинчук. 

Але для більшості населення нашого краю історія створення та діяльності 

Кременецької шахти залишається маловідомою, у Кременецькому архіві  відсутня 

будь-яка інформація. 

Створення кременецької шахти бере початок із 1865 року, коли чеські 

дослідники Щяс і Стафанський з дозволу Австрійського імператора на горі 

Куличівка знайшли поклади вугілля. 23.11.1865р. було розпочато роботи по 

видобутку вугілля. У 1867-78 рр. оголошуються торги на право розробляти 

вугільний пласт.  

Протягом 10 років велася розробка пласту для видобутку вугілля. Купець 

Пенкаль 12 лютого 1887р. отримав право експлуатації вугілля за допомогою 

бельгійського капіталу на 30 років і за згодою уряду розпочати будівництво 

залізничної дороги до Кременця.  Але у 1889р. угоду було розірвано за рішенням 

суду. 

28 листопада 1893р. князь Михайло Кочубей отримав право видобувати 

вугілля на 30 років і побудувати залізничну колію до Кременця.  У 1896р. він 

залучив до цього компанію Левінського і Віткошовського, представників 

бельгійського товариства, використовував кошти губернії.  
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  Вартість залізниці оцінювалася у 400 тис. 

карбованців. Залізничною гілкою місто з’єднали 

з Києво-Брестським залізничним шляхом.  

Кременцю пророкували славу американського  

Манхеттена.  

За часів польської влади розробки не 

проводилися, а з вересня 1939р. роботи по видобуванню вугілля продовжились, і 

за часів німецько-нацистської окупації аж до 1944 р. видобуток вугілля 

збільшився. Але під час відступу окупантів шахту було підірвано.  Вибухом було 

знищено майже 400 погонних метрів гірських виробітків  (штольня, штреки).  Усе 

шахтне і поверхневе обладнання вивезли до 

Німеччини.  Приміщення виробничого і 

соціального призначення теж були зруйновані.  

Після відступу німецьких окупантів радянська 

влада відновлює видобуток бурого вугілля у 

промислових масштабах. План шахти, який 

розроблявся  у 1944 році свідчив про масштаби 

видобутку вугілля. За ІІІ квартал 1945 р. шахтарі пройшли 83 метри нових 

штолень – на 60 метрів більше, ніж у ІІ кварталі. Збільшився і видобуток вугілля. 

У підсумках роботи за 9 місяців гірники Кременця зробили 361 погонний метр 

нових штолень і треків та 144 метри відбудованих. 

       На думку дослідника Володимира Собчука, відбудова кременецької шахти 

мала більше ідеологічне підґрунтя, аніж економічну доцільність: «Тодішній владі 

був потрібен пролетаріат, тобто робітники як 

соціально-політична основа влади за 

«марксистською» ідеологією. У Західній 

Україні майже не було промисловості. 

Львівсько-Волинський вугільний басейн теж 

ще не був розроблений. Тому «совєти» таким 

чином створювали робітничий клас, який би 
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ставав опорою влади на Тернопільщині, – розповів краєзнавець» [1]. 

Крім Куличівського родовища бурого вугілля, запаси якого сягали до 350 

тис. тон, у згаданий час були наміри видобувати вугілля біля сіл Жолоби, 

Підвисоке, Ридомиль. Геологічна розвідка показувала, що буре вугілля залягає 

невеликими шарами до 2 метрів у сторону Почаєва і Вишнівця. Запаси – 600-800 

тис. тон кожного родовища. На головному вході у штольню ще досі зберігається 

напис російською мовою «Кременецкая шахта 

№1». Гора насунулася над порталом у 

підземелля. Листя дерев, мов гардини, частково 

закривають вхід. Підземний коридор, довжиною 

близько п’ятнадцяти метрів, заповнений водою, і 

замурований бетоном [3]. 

За всі часи гірничої справи в Кременці запустили лише одну шахту. З 

розбудовою Львівсько-Волинського басейну її закрили як нерентабельну. 

Вугледобування на Тернопільщині зупинилося у 1952 році.  

Біля підніжжя гори Куличівка стоїть одноповерховий будинок, у якому 

раніше була розташована  бухгалтерія «шахтоуправління» (з 1974 року це 

житловий будинок), зліва – вхід у вугільну шахту. По сусідству з «бухгалтерією» 

– шахтарська лазня,  там також живуть люди [3].  

Література: 

1. https://teren.in.ua/news/pidzemellya-kremenetskyh-gir-yedyna-vugilna-shahta-na-

ternopilshhyni-foto-dokumenty_92228.html 

2. https://shtetlroutes.eu/cache/dlibra/image/86/86784/1920x1280/ 

3. https://shtetlroutes.eu/uk/kremenets-karta-storiko-kulturno-spadshchini/ 
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Вікторія Качуровська 

Чортківський медичний фаховий коледж 

 

Керівник роботи: Бала А.Б. 

 

Йосип Сліпий – велет духу 

На гербі Йосифа Сліпого є напис Per aspera ad astra 

(«Крізь терни до зірок»). Поза тим, що Патріарх 

Йосиф був одним із найбільш впливових та відомих 

українців у другій половині ХХ століття, його життя 

було куди більш тернистим, аніж зірковим. 

Зірка Йосифа Сліпого почала сходити у 32 річному 

віці – тоді, у 1925 році, молодий отець, що мав за 

спиною навчання в Інсбруці та Римі став ректором 

Львівської семінарії. На той час Українська греко-

католицька церква була найпотужнішою українською 

інституцією не лише в Галичині, але й багатьох країнах еміграції. 

Молодому ректору слід було проявити неабиякі здібності, щоб виправдати 

довіру митрополита Андрея Шептицького й отримати загальне визнання. 

Як блискучий науковець, отець Йосиф не лише розвиває семінарію, але й 

робить важливий крок у майбутнє – засновує Львівську Богословську Академію.  

22 грудня 1939 року у дуже вузькому колі осіб відбувається хіротонія отця 

Йосифа на єпископа. Символічно, що замість владного єпископського жезлу із 

рук Шептицького він отримує дерев’яний посох. Владика Йосиф Сліпий отримує 

свою частку відповідальності на новій території – митрополит робить його 

відповідальним за «Велику Україну». 

Як виглядають терни нового режиму, Сліпий та інші мешканці митрополичих 

палат могли відчути ще у 1941 році. При відступі Червоної армії їх усіх вивели 
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під стінку Собору Юра , на Сліпому роздерли рясу й приготували до розстрілу. 

Тоді минулося… 

Сповна пройти випробування довелося після другого приходу совітів. В часі 

вони збіглися із смертю Митрополита Андрея, що сталася 1 листопада 1944 року. 

15 листопада 1944 року Микита Хрущов у листі до Сталіна писав: 

«Митрополит Йосиф Сліпий ще не користується достатнім авторитетом серед 

єпископів і духовенства греко-католицької церкви. Частина священнослужителів 

незадоволена його призначенням, бо вважає його чоловіком слабовольним, 

нездатним бути керівником цієї церкви…». 

Якщо й доля правди у цих словах була, то сама ж радянська система й 

протистояння з нею дали можливість Сліпому здобути цей авторитет і не лише 

серед своїх вірних, але й мільйонів людей у світі. 

Йосифу Сліпому довелося одразу оцінити всю вагу спадку свого великого 

попередника – НКВД поставило перед ним вимогу публічного засудження 

повстанського руху. Своє перше послання до вірних Йосиф Сліпий спрямовує на 

засуд політичних вбивств. Проте це зовсім не задовольнило органів безпеки: там 

не було жодної прямої згадки ОУН чи УПА, а також у влади виникли 

небезпідставні підозри, що послання не було поширене серед вірних. 

Новою сторінкою в історії УГКЦ стало 11 квітня 1945 року. Того дня 

арештовано та відправлено до Києва митрополита Сліпого, а вслід за ним усіх 

єпископів та частину священиків. Розпочалося відкрите й жорстоке знищення 

УГКЦ, яке дасть привід назвати її найбільш переслідуваною церквою у світі. 

Йосиф Сліпий не відокремлював своїх страждань від долі цілого народу: «Для 

мене почався шлях в’язня. Та не для мене одного; я був одним і з сотень тисяч 

стариків, жінок, дітей і немовлят. Мене вирвано із гущі повірених мені вірних, їх 

вирвано від рідної, потом їхнього чола і кервавицею рук багатьох поколінь 

зрошеної землі…». 

Владика не зрікся своєї церкви і своїх вірних, не погодився на жодну з високих 

посад, які йому пропонувала радянська влада. Відтак розпочався його шлях в’язня 

у таборах, тюрмах, який тривав 18 років. 

https://www.istpravda.com.ua/artefacts/2010/10/27/1444/
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Йосиф Сліпий у своїх споминах не пише, що його катували, знущались, били. 

Він пише, що на нього тиснули, не давали спати, кричали на допитах. Це є у 

судовій справі, з якої відомо, що допит тривав цілу ніч, а вдень йому не давали 

спати. Це був такий прийом органів. Йосиф Сліпий боявся все розповідати у 

спогадах, тому що плекав надію про повернення в радянську Україну. Тому не 

знав, як його правда обернеться. Але є свідчення, що його тіло було страшенно 

знищене, що на його спині були рани. Водій патріарха Сліпого свідчив, що бачив 

пошматовану спину Сліпого, коли той переодягався. 

В ув’язненні Сліпий таємно писав послання до вірних, між іншим, перше 

зробив уже в 1947 році, сповідав, служив таємні Літургії та висвячував 

духовенство. Знову ж, за аналогією з Шептицьким, перед виїздом до Риму в 

московському готелі він висвятить нового єпископа для катакомбної Церкви.           

Визволення Митрополита Сліпого безпосередньо пов’язане із Папою Іваном 

ХХІІІ. Тим самим, який був посередником між президентом США Джоном 

Кеннеді та першим секретарем ЦК КПРС Микитою Хрущовим в часі карибської 

кризи. 

Представник Кеннеді Норман Казенс, їдучи на зустріч в Москву, зробив візит 

до Ватикану, де дізнався про митрополита-мученика. На зустрічі із Хрущовим 

Казенс підняв питання звільнення 70-літнього Сліпого. Тим більше, що в 

церковному світі відбувалася важлива подія – ІІ Ватиканський Собор. 

Йосиф Сліпий не бажав виїжджати з СРСР. Він хотів і мав би лишитись із 

своєю паствою. Втім, його вдалося переконати, адже це був шанс, як він сам 

оцінив: «завершувати те, чого не міг довершити як в’язень». 

До кінця свого життя Йосиф Сліпий не змінив радянського паспорта – він 

лишався громадянином тієї держави, де перебувала більшість його вірних. 

Його поява на ІІ Ватиканському Соборі стала більш аніж сенсацією. Захід, який 

переживав часи матеріального розквіту та політичного спокою, побачив людину, 

яка була уособленням перших християн і яку порівнювали з апостолом Павлом, 

після його звільнення з ув’язнення. 
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Водночас, УГКЦ, яку називали «Церквою мовчання», вмить отримала 

надзвичайно потужний голос, який промовляв на цілий світ. 

У своєму першому виступі на Ватиканському Соборі в жовтні 1963 року 

митрополит Сліпий озвучив прагнення греко-католиків отримати статус 

Патріархату. 

Рим на це не згодився, хоча у 1963 році його визнали Верховним 

Архієпископом із доволі широкими правами, а в 1965-у Йосиф Сліпий стає 

кардиналом. Ці рішення одразу викликали протест з радянського боку. 

Ймовірно, що не лише радянські органи, але й певні кола Ватикану 

пошкодували появі митрополита у вільному світі. 

Його боротьба за права переслідуваної Церкви була безкомпромісною й 

напевно не було інших ієрархів у всій Католицькій церкві, які могли б так гостро 

й прямо говорити із папами. 

Коли вчергове не вдалося налагодити справу Патріархату, Сліпий прямо сказав 

Папі Павлові VI: «Не схвалите Ви, схвалить Ваш Наступник».  

Коли йшла мова про визволення Митрополита із неволі, то апелювали до 

милосердя радянської влади над старою та немічною людиною. Натомість, Глава 

УГКЦ, який прожив 92 роки, проявив надзвичайну активність як на міжнародній 

арені, так і для консолідації розкиданих по світу українців. 

Ще в першій рік, перебуваючи у Західному світі, він здійснив мрію свою та 

Шептицького, заснувавши Український Католицький Університет у Римі і кілька 

філій по світу. За кілька років він об’їхав українські поселення в Північній та 

Південній Америці, Європі та Австралії. 

У Римі побудував Собор Святої Софії, засновував монастирі, розвивав 

видавництва й, поміж іншого, завжди відкладав частину накладу книг для потреб 

майбутньої вільної України. 

Здавалося б уся українська громада у вільному світі мала б сконсолідуватися 

навколо свого пастиря. Проте, однією із найболючіших для Сліпого справ були 

взаємини з єпископами, які не одностайно підтримали започаткований ним рух за 
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Патріархат. Зусиллями мирян та духовенства у 1975 році Йосифа Сліпого 

проголошують Патріархом, проте цей крок не визнає Ватикан. 

Після смерті папи Павла VI прийшов Іван Павло ІІ, слов’янин, який розумів 

радянську сутність, ватиканська політика щодо греко-католицької церкви стала 

прихильнішою». 

Визволення митрополита Йосифа із ув’язнення та його перебування на Заході 

історики часто називають ad astra. Після всього пережитого новий період 

безперечно мав би бути шляхом «до зір». А все ж, як писав у своєму заповіті сам 

владика: «І цей шлях, як скоро виявилося не був шляхом, на якому світили 

«астра» - ясні зорі». 

Патріарх Йосиф Сліпий помер у Римі 7 вересня 1984 року, на 93 році життя. У 

день поховання було зачитано його «Заповіт», де він просив перенести своє тіло з 

Риму і покласти його в крипті Святоюрського собору біля митрополита Андрея 

Шептицького. І цю волю було виконано у 1992 році. Але поховати заповідав себе 

в Києві в соборі Святої Софії за умови, «якщо Господь зволить, що з волі 

українського народу дійде до того, що він з’єднається в одній церкві, що він буде 

жити одним духом, то тоді волію я спочити у крипті в підземеллі собору Святої 

Софії Київської». Чи ця мрія митрополита, кардинала Кир Йосифа Сліпого колись 

здійсниться? 
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Олеся Саган 

Чортківський медичний фаховий коледж 

 

Керівники  роботи:  

Безпалько Н.А., Кнобель О.Т. 

 

Соломія Крушельницька - співачка з Галіції,   

з України 

Цьогоріч світ відзначає 150-річчя від дня народження великої української 

оперної співачки Соломії Крушельницької. На початку XX століття ця 

примадонна з Галичини (Галіції) підкорювала сцени зарубіжжя.  

Життя Соломії варте того, щоб про неї знімали художні фільми, 

телесеріали, писали романи та документальні розвідки. На її долю випала 

виснажлива праця, світова слава, любов мільйонів шанувальників, а наприкінці 

життя – непрості випробування. Жінка була дуже відомою і вільною у своїх діях, 

але війна й обставини зробили її заручницею радянської влади.  

У незалежній Україні не так багато встигли зробити для збереження пам'яті 

про Соломію. Єдиний художній фільм про неї зняв 40 років тому режисер Олег 

Фіалко, який зосередив свою увагу на незламності духу й волі співачки світового 

рівня.  

Народилася майбутня співачка 23 вересня 1872 року в сім'ї греко-

католицького священника в селі Білявинці,  розташованому в північній частині 

Бучацького, нині Чортківського району.  Походила Соломія зі шляхетного й 

старовинного українського роду Крушельницьких гербу Сас. Сім'я кілька разів 

переїжджала: спочатку до Осівців, потім – до Старих Петликівців, деякий час 

Крушельницькі жили в передгір'ях Східних Бескид –  у 

селі Тисові біля Болехова. 1878 року родина перебралася на Тернопільщину в 

село Біла, де й осіли. Сьогодні це хата-музей – колишнє проворство батька 
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Крушельницьї. Директорка закладу показала гуртківцям речі Соломії, о.Амвросія 

й інших членів сім'ї. 

Гуртківці побували й у селі Білявинці: в кімнаті-музеї, де зберігаються 

старовинні реліквії та документи родини Крушельницьких; а також біля будинку, 

в якому народилася майбутня діва, яку тут називали Саломея.  

                       

Співати Соломія почала дуже рано, й усі відзначали її виняткові здібності, 

сильний і приємний голос. Співу вчилася в Тернополі, у Львові, а також в Італії. 

З Тернополем пов’язано чимало. Навчалася 

дівчина в школі товариства «Приятелі музики». Основи 

музичної підготовки отримала в класичній гімназії, в 

якій складала іспити екстерном. 1883 року на 

Шевченківському концерті в Тернополі відбувся 

перший публічний виступ Соломії Крушельницької. Тут 

у центрі міста 2010 рокуна її честь встановили 

пам'ятник. 

1891 року Саломея вступила до Львівської 

консерваторії Галицького музичного товариства. Тут 

уперше виступає сольно. 

Ще під час навчання в консерваторії отримала 

запрошення від Львівського оперного театру, але Соломія вирішила їхати 
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до Італії. На це рішення вплинула знаменита співачка Джемма Беллінчоні, яка в 

той час гастролювала у Львові. Вона порадила продовжувати навчання у визнаних 

майстрів  Фаусти Креспі і професора Конті. 

Світовий мистецький шлях Соломії (виступи на сценах найкращих театрів 

світу) розпочався у 22-літньому віці. А припинила його примадонна в розквіті сил 

і слави, маючи 47 років, бо не любила виступати з молодшими солістами-

чоловіками, не любила, коли ролі для молодих співачок виконують старші. 

Соломія Крушельницька мала своє ставлення і розуміння театрального світу й 

оперного мистецтва. Польська преса писала: «Її голос – сильне, соковите і дзвінке 

драматичне сопрано – здатний до різноманітних вокальних відтінків. Вона не 

женеться за голосовими ефектами, а весь свій художній інтелект переливає у 

глибоко відчутий нею образ героїні». 

Своїм співом і талантом Крушельницька підняла популярність театру «Ла 

Скала», перетворюючи кожну виставу на неповторне мистецьке явище. У лютому 

1904 року Соломія врятувала прем'єру «Мадам Баттерфляй» 

композитора Джакомо Пуччіні. Дебют провалився, оперу освистали. Пуччіні був 

приголомшений цією невдачею, але друзі умовили його переписати оперу й 

запросити на головну партію Соломію Крушельницьку. І коли 29 травня на сцені 

театру «Ґранде» в Брешії відбулася прем'єра оновленої «Мадам Баттерфляй». Це 

був тріумф. Артистів і самого композитора 17 разів викликали на сцену та 

обдарували безліччю овацій. Зворушений Пуччіні надіслав Крушельницькій свій 

портрет із написом: «Найпрекраснішій і найчарівнішій Баттерфляй». 

Соломія виконала головні жіночі партії в таких відомих операх: «Аїда», 

«Трубадур», «Фауст», «Страшний двір», «Африканка», «Чіо-Чіо-Сан», «Кармен», 

«Електра», «Євгеній Онєгін», «Пікова дама». Найчастіше її приймали варшавські 

та краківські театри – вони обожнювали Соломію і називали «Вагнерівською 

примадонною» XX століття. 

Свої особисті концерти вона завжди закінчувала українськими народними 

піснями, серед яких улюбленими були «Весільні співанки», «Через сад-виноград», 

«Вівці мої, вівці» та інші. Щороку приїжджала з виступами в рідний Тернопіль, 
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Львів, Стрий, Бережани, Чернівці чи Збараж. А на власні гастролі брала з 

собою як талісман  збірку «Кобзаря» Тараса Шевченка.  

Дружила з І.Франком, М.Павликом, О.Кобилянською, М.Лисенком, 

Д.Січинським та багатьма іншими культурними діячами Галичини та 

Наддніпрянщини. 

Доля щедро наділила співачку артистизмом та голосом надзвичайної краси. 

Вона мала шанувальників не тільки свого таланту, але її самої як жінки та 

особистості. Руки Соломії просили багато чоловіків. Але вона була настільки 

захоплена мистецтвом, що присвячувала йому кожну хвилину. Про заміжжя й не 

думала...  

 Коли сценічна кар’єра Соломії Крушельницької наближалася до 

завершення, у 38-річному віці в Італії вона познайомилася з адвокатом Чезаре 

Річчоні. Симпатія переросла в серйозні почуття, й під час гастролей Південною 

Америкою пара одружилася. Весілля Соломії Крушельницької та Чезаре Річчоні 

відбулося 19 липня 1910 року в Буенос-Айресі. Разом вони прожили щасливих 26 

років подружнього життя на батьківщині чоловіка – у містечку Віареджо, в 

італійській Тоскані. Подружжя переїхало туди в 1911 році. Триповерхова вілла 

«Саломея» із широким балконом, з якого було видно Тірренське море, і садом 

дала Соломії відчуття спокою і щастя, стала другим домом. Тут оперна діва 

влаштовувала музичні вечори, співала українських пісень і навіть власноруч 

готувала українські страви. Вона завжди наголошувала, що українка. 

«Національність мою знають усі, я її не змінювала й ніколи не зміню, попри те, 

що підлизування й ставання під прапори сильніших іноді приносять вигоду», – 

казала Соломія Крушельницька.  

Соломія була першою українською оперною співачкою, яка відвідала з 

гастрольним туром США та Канаду. В концертному залі «Мекка Темпл» відбувся 

її  виступ. Крушельницька співала шедеври світової музики і українські пісні. 

Газета «Америка» написала: «…серед зими весна до нас прибула. І серед холоду і 

снігу в душах наших потепліло, стопився лід, зазеленіло, запахло квітами. Так 

почував себе кождий, що вислухав концерт п. Крушельницької». Від зворушення 
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в людей блищали сльози на очах. Поет М. Тарновський написав пізніше: «Вона 

хотіла, щоб її почули ті, українці, які покинули свої рідні домівки і їхали світ за 

очі». Після концерту була святкова вечеря, де всі присутні могли поспілкуватися з 

Соломією в затишній атмосфері. Вечір завершився співом пісні «Многая літа» та 

«Ще не вмерла Україна». 

Тимчасове повернення  в Україну стало  

шляхом повернення додому назавжди. Коли помер 

Чезаре Річчоні, вона залишалась самотньою у своїй 

віллі  Віареджо, тому щороку приїжджала у Львів 

до сестер. Вони влітку разом відпочивали в 

карпатському селі Дубина поблизу м.Сколе. 

Соломія дуже любила це мальовниче місце.   

З того часу Соломія стала радянською 

полонянкою. Ані талант, ані світове визнання не мали ніякого значення для нової 

влади. Так звані «визволителі»  націоналізували, тобто конфіскували, будинок 

Соломії Крушельницької, поділивши його на квартири. Співачці залишили одне 

чотирикімнатне помешкання. 

Під час нацистської окупації Львова Крушельницька виживала завдяки 

приватним урокам вокалу, але все одно не виїхала з міста. Прямих доказів, чому 

не виїхала у 1944 році, не маємо, немає чіткого підтвердженого факту, чому не 

вдалося. Лише здогадуємося. Може, через вік і небажання покидати, може, хотіла, 

щоб вляглося, і тоді планувала виїхати. Бо ж вона була громадянкою Італії. Нині 

ми можемо провести паралелі, бо маємо війну і бачимо поведінку російського 

окупанта. Бачили, як люди виїжджали сім’ями, дітей відправляли, був такий 

внутрішній стан, певні емоції, якими людина керується. Хтось вагається, а хтось 

їде. Але в 1944-му було виїхати фізично важко, а вона не цілком була здорова. 

Тоді Соломії було майже 72 роки. 

У 1948 році Соломія таки прийняла рішення виїхати в Італію.  Вона тоді 

працювала в консерваторії. До неї були претензії, що не має радянського 

громадянства. Соломію Амвросіївну запросили в органи, де їй дали радянський 
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паспорт. Крушельницька поцікавилася про дозвіл поїхати в Італію, на що почула, 

що вона тепер громадянська СРСР, а відтак довіряє владі, тому віллу в Віареджо 

продадуть від її імені. Таким чином вона врятувала себе і рідних від 

переслідувань і виселення у Сибір.  

Останній сольний концерт за наполяганням радянської влади відбувся у 

Львові в 1949 році. Вже тоді жінка хворіла на рак горла. 

У 1951-му Крушельницькій присвоїли звання заслуженої діячки мистецтв 

УРСР, а в жовтні 1952 року —професорки.  

Померла співачка 16 листопада 1952-го. Її поховали у Львові на 

Личаківському цвинтарі поруч із могилою Івана Франка. 

Переоцінити значимість Соломії Крушельницької важко. Вона була містком 

між заходом та сходом. Це величезна постать для України, для культури всього 

світу.  

Одну з останніх прижиттєвих світлин, де Соломія Крушельницька зовсім сива й 

усміхнена, вона підписала: «Цьомаю сердечно всіх і вся. Ваша Саломея». 

Запам’ятаймо її великосердну любов до світу. 
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Катерина Копко 

Чортківський медичний фаховий коледж 

 

Керівник роботи: Бідна С.І. 

 

Тайна Пінзеля - від Бучача до Лувру 

 

Його життя сповнене таємниць…   Нам не відомо, звідки він родом, як виглядав і 

де навчався художник ремеслу. Але  він змусив говорити про себе після трьох 

століть мовчання. Ще вчора невідомий скульптор, а сьогодні український 

Мікеланджело, чиї твори експонуються в найпопулярнішому музеї світу- Луврі. 

          Йоган Георгій Пінзель — геніальний бароковий скульптор, який жив і 

працював на Галичині, створив безліч мистецьких шедеврів. Крізь століття до нас 

дійшла лише частина його скарбу.   Спробуємо дослідити,  як таємничий майстер 

промовляє в   майбутнє з глибин ХVIII століття. 

       У середині 1740-х років до містечка Бучач приїздить маловідомий майстер - 

Йоган Георгій Пінзель. У його багажі було повно різців, пил, рубанків та паперів з 

ескізами. Натомість у Бучачі перед ним поставили особливе завдання — керувати 

будівництвом нової ратуші. Нова споруда повинна була прославити добу одного з 

найбагатших магнатів і меценатів у Речі 

Посполитій- Миколи Потоцького. Тут при 

дворі Потоцького Йоган Пінзель 

пропрацював майже півтора десятиліття і 

саме тут створив більшу частину своїх 

шедеврів. Найперше тут варто згадати 

Бучацьку ратушу, унікальну пам’ятку, створену у  1751 році. Ця споруда у стилі 

рококо не має аналогів не лише в Україні, але й у Центральній Європі. Існує 

легенда, нібито фундатор вимагав від будівничих, аби висотою ратуша хоч 

трішки, але перевишила знамениту вежу Корнякта – на той час найвищу споруду 
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Львова й цілої Галичини. Заможний граф Потоцький щедро винагороджує 

Пінзеля- 7 тис. золотих,  кошти, за які можна було придбати середнє за розмірами 

село. 

         Для оздоблення ратуші Пінзель виготовив 14 скульптурних композицій, що 

ілюстрували відомі біблійні й антично-міфологічні сюжети. Вирізьблені кам’яні 

фігури Бучацької ратуші, що метафорично зображали дванадцять подвигів 

Геракла, принесли успіх молодому майстрові.  З них до нашого часу дійшли лише 

9. Частина фігур загинула під час пожеж 1811 та 1865 років, частину знищили в 

1950-х. Те, що вціліло, добите нашим недбальством. Нині з “ратушних” скульптур 

Пінзеля можна “помилуватися” хіба що жалюгідними рештками композіції 

“Геракл і Лернейська гідра”. Сфера ідей скульптора виростала передусім із 

сюжетів Святого Письма та власного життєвого досвіду. Так постали святі і 

ангели, пророки й херувими, герої і діти, Ісус і Марія.  

           Якщо ж кортить побачити шедеври славетного майстра в усій красі, то  слід 

пройтися до костелу Успіння Богородиці.  Є небезпідставна версія, що Йогана 

Пінзеля в цьому храмі й поховали. На жаль, вшанувати могилу славетного митця 

не вдасться. За радянської влади в костелі зробили склад, а у його крипті, 

прибравши саркофаги, – котельню. Вважають, що основні фігури з храмового 

вівтаря власноруч виготовив сам Майстер. Менші, а також чисельних ангеликів – 

його учні. Геніальний майстер працював не сам. Припускають, що для створення 

стількох масштабних скульптур та композицій у майстерні Пінзеля мало би 

працювати до 30-ти робітників. Це були майстри, що заготовляли дерево, 

виконували підготовчу роботу, фарбували чи золотили скульптури.  

Продовжуючи екскурсію 

“пінзелівськими місцями”, варто 

обов'язково відвідати греко-

католицьку церкву Покрови (1764 

або 1755 р.), зведену в стилі пізнього 

бароко. Але краще один раз 

побачити, ніж сто – прочитати. 
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Думаємо, світлини тут доречніші за слова. Із решти внутрішнього оздоблення 

варто звернути увагу на роботи Пінзеля-  на амвон  та орган. Останнім нині можна 

лише милуватися, але не слухати, механізм інструменту знищили  у 1950-х роках.    

Борис Возницький, людина, яка відкрила світові Йогана Ґеорга Пінзеля, якось 

назвав церкву Покрови “експериментальною майстернею Майстра”.   Одна з 

таємниць- автопортрет, який Пінзель зобразив на плечі алегорії мужності. Завдяки 

своєму надзвичайному художньому баченню скульптор починає отримувати 

багато нових замовлень. Він створює скульптури для храмів у Бучачі, 

Монастириськах,  Львові.  

Село Рукомиш  Тернопільської області. Місцеві жителі переконані, що саме 

скульптура св.Онуфрія, що прикрашає місцеву церкву більше 300 років, 

неодноразово рятувала їх від стихійних лих. Це одна з останніх скульптур митця. 

Одного разу велетенська 25 тонна кам`яна  глиба, скотившись згори,  заломала 

стіну  церкви і зупинилася за декілька міліметрів біля скульптури, пошкодживши 

св.Онуфрію  тільки мізинець. Статуя перетворилася на оберіг села. 

У Львові відкривається  музей Пінзеля. Роботи автора подорожують Європою 

та привертають увагу експертів французького Лувру, які захотіли експонувати 

шедеври художника у Парижі. Довга та клопітка  робота реставраторів над 

кожним експонатом. Феноменальна пластика української барокової дерев`яної 

скульптури і загадковість постаті її творця випромінювала непереборний 

магнетизм. Це привертало увагу поціновувачів 

мистецтва у французькому Луврі.  Захопленість 

українським бароко було тріумфальним, вартість 

кожного експонату оцінювалась більше ніж в мільйон 

євро.  Ім`я таємничого Пінзеля стає дедалі відомішим в 

Україні і світі.  

 З невідомих причин життя  автора обірвалося рано - 

приблизно у віці 35 років. Помер або трагічно загинув в 

кінці 1761року.  Нині більшість робіт  Пінзеля 

зберігаються в Тернопільському обласному 
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краєзнавчому музеї.   Залишаючись громадянином Бучача і працюючи у 

приватній майстерні, Пінзель зумів у кожний свій твір вкладати силу і легкість, 

темперамент і напругу, драматургію і проникливе розуміння людської душі.  
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Роман Бжеський як послідовник  

ідей Дмитра Донцова 

 

Розглянуто життєпис та погляди Романа Бжеського, які формувалися під 

впливом Дмитра Донцова. Підкреслено багатогранність особистості Бжеського. 

Ключові слова: Роман Бжеський, Дмитро Донцов, націоналізм, 

самостійність, Україна. 

 

Сьогодні у період російсько-української війни, варто говорити про історію 

України та її видатних осіб, які її творили. У міжвоєнний період ХХ ст. і частково 

під час Другої світової війни на Волині проживав емігрант з Наддніпрянської 

України Роман Бжеський, громадсько-політичний діяч, історик, поет, 

літературознавець, художник, публіцист. Людина з непростим характером, 

великими амбіціями, дуже неспокійний, безкомпромісний, але великий 

інтелектуал. Патріот України й борець за волю свого народу. Улас Самчук про 

Р. Бжеського пише: «Він же Млиновецький, Характерник, Дажбожич і з цілим 

рядом псевдонімів. Публіцист, і журналіст, і критик, і поет, і історик…» [1, с.277]. 

Є загадкою, чому Роман Бжеський ховався за такою великою кількістю 

псевдонімів. До речі, Улас Самчук був хресним батьком доньки Романа 

Бжеського − Маргарити. 

Роман Бжеський народився 23 березня 1897 р. у Чернігові. Його перу 

належить понад 125 книг із різних галузей знань. У студентські роки Роман 

Бжеський був активним членом таємної молодіжної організації «Братство 

самостійників», до якої належали ще такі відомі діячі, як Павло Тичина, Василь 
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Елланський, Євген Онацький, Валентин Отаманівський та інші. З початком  

Української національно-демократичної революції 1917 р. Роман Бжеський 

кинувся у вир політичної боротьби і державного будівництва. Допомагав у 

Чернігові організувати військо, зокрема, полк ім. П. Дорошенка. Після 

більшовицького перевороту в Петербурзі працював у загальному департаменті 

Генерального Секретаріату внутрішніх справ, тодішньому уряді України. Після 

окупації України червоними полками Муравйова Бжеський воював у лавах 

Українських Січових Стрільців під командуванням сотника Василя Кучабського 

та із зброєю захищав українську владу в Києві. Навесні 1918 р. їздив як 

спеціально уповноважений від уряду України до Москви на дипломатичні 

переговори. За гетьманування Павла Скоропадського  Роман Бжеський працював 

у Міністерстві внутрішніх справ, був активним членом партії хліборобів-

демократів, разом з Д. Донцовим та М. Міхновським [2].  

На початку 1920 р. він перейшов радянсько-польський кордон та поселився 

у Кременці Волинського воєводства, відразу поринаючи в активну громадсько-

політичну діяльність. Галина Сварник, яка вивчала листування Романа Бжеського 

з Дмитром Донцовим, яке зберігається в архівах Варшави, характеризує 

громадсько-освітню діяльність Бжеського на Волині в 20-30-их роках ХХ ст. 

таким чином: «Виходячи з досвіду, здобутого в революційні роки, він узявся 

вишколювати національно свідому молодь, організувавши конспіративний курс 

«Українознавства», де викладав не тільки історію України, але й «природничий» 

та «суспільствознавчий» курс, який складався з основ політекономії, критики 

марксистської теорії, теорії нації, держави та державних устроїв. 

«Українознавство» включало в себе географію, історію, етнографію та 

антропологію України і націоналізм» [3, с.21]. Також дослідниця підкреслює, що 

«Бжеський − публіцист, літературознавець, історик формувався під потужним 

впливом Д. Донцова (хоча згодом, вже в Америці, й критикував його), виступав 

популяризатором ідеологічних конструкцій та ідей останнього» [5, с.22]. 

Роман Бжеський по кілька разів нелегально відвідує в підрадянській Україні 

Київ, Харків та інші міста, зустрічає колишніх однодумців, не раз потрапляє до 



33 

 

в’язниці. За власним свідченням, Бжеський в роках 1917-1939 рр. був 17 разів 

арештований, отримав кілька присудів смерті, був запроторений у 1934 р. до 

польського концтабору в Березі Картузькій [2].  

На центральній вулиці міста Кременець Роман Бжеський відкриває 

книгарню від «Просвіти». У Центральному державному історичному архіві 

м. Львова зберігається звіт про поїздку уповноваженого товариства для 

ознайомлення з роботою книгарні філіалу «Просвіти». У цьому звіті подано 

високу оцінку роботи Р. Бжеського, зокрема, відзначається, що «...п. Бжеський 

емігрант з Великої України, людина роботяща, а передовсім любить книжку 

(пише під псевдонімом Характерник) й уміє книжку продати» [4, арк.1].  

В кременецький період життя Р. Бжеського виходять його патріотичні 

поетичні твори, які сповнені віри в сили народу. У 1923 р. в журналі «Веселка» 

видрукувана поема «Срібносиняя легенда», присвячена січовим стрільцям, вірші 

«Легенда Крут», «22 січня», «Тим, що полягли під Базаром». Роман Бжеський 

активно співпрацює із «Літературно-науковим вісником». Зауважимо, що 

співробітництво Р. Бжеського із згаданим виданням припадає на той час, коли 

головним редактором був Д. Донцов [5]. Тому світогляд молодого Бжеського 

формувався під впливом ідей часопису та й самого автора інтегрального 

націоналізму. 

Як послідовник ідей Д. Донцова Р. Бжеський у публіцистичних статтях 

гостро ставить питання майбутнього устрою та незалежності української держави. 

У рукописі статті «Національне та земельне питання» (1928 р.) Бжеський пише: 

«...нам все одно, який політичний і соціальний устрій матиме Україна, головне, 

щоб була самостійною..., про устрій ще є час думати, говорить М. Сціборський, – 

...ні, не все одно! І думати про це треба вже тепер, бо потім буде запізно» [6, 

арк.1]. Автор полемізуючи вказує, що вже тепер необхідно розробити доцільну та 

ясну розв’язку земельної справи на користь українського населення [6, арк. 2]. 

Відразу пояснює, що «... кров пролита в обороні своєї нації, надає право 

суверенно розпоряджатись тією землею. Безнастанна боротьба за досягнення і 
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скріплення того права і творча праця на цій землі, це все для добра свого народу, 

своєї нації» [6, арк.6]. 

Роман Бжеський, у згаданій праці, підкреслює, що «Великий українець 

повинен без спротиву поступитись всіма своїми інтересами і навіть життям для 

нації, але може не робити це для якогось класу» [6, арк.27]. Та найголовніше − 

«щоб поліпшити життєві умови, всім та інтелігенції, треба вчитися і 

працювати…» [6, арк.58]. І на продовження земельної тематики підкреслимо те, 

що Роман Бжеський вважав, що «Ті, що активно визнавали разом з нацією її 

ідеали − будуть уважатися співвласниками національного майна й скористають з 

земельної реформи, якої спеціальним завданням буде упорядкування земельних 

відносин серед членів нашої нації»[5, с.223]. 

У Кременці він жив у власноруч спорудженому будиночку під горою 

Воловицею, стіни якого були прикрашені полтавським орнаментом. Сам він був 

добрим художником. Будинок зберігся до наших днів. 

Сучасник Р. Бжеського лікар Василь Кархут досить колоритно його 

характеризує у свої мемуарах «Полум’яний вихор», процитуємо окремі слова, 

зокрема: «Забагато в ньому анархічности, щоб кому-небудь скоритися; − 

неомильність у всіх питаннях життя хоче змонополізувати тільки для себе… 

Самозакоханий у свій розум…». Як бачимо автор не дуже прихильно ставився до 

Романа Бжеського. 

Як учасник національно-визвольної боротьби українського народу 1917–

1921-х рр., Р. Бжеський добре розумів причини, що привели до поразки революції. 

Тому активно взявся ідейно готувати молоде покоління для продовження 

боротьби за українську державність. Для цього він згуртував навколо себе 

патріотично настроєну молодь та однодумців. Роман Бжеський підпільно 

створював мережу законспірованих «трійок», для яких розробив спеціальний курс 

освіти, що тривав три чотири роки. До підпільної боротьби в першу чергу 

залучалася молодь та учні Кременецької української приватної  гімназії. Кілька 

разів на тиждень слухачі збирались на квартирах або влітку у Кременецьких 

горах. Польська влада, викривши підпільну діяльність гімназистів та 
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організаторів таких зібрань у 1934 р. провела арешти. Більше 30 учнів-

старшокласників з Кременецької української приватної гімназії було 

заарештовано, шість з них ув’язнено. Активна громадсько-політична діяльність 

Р. Бжеського була теж перервана арештом та ув’язненням у Березі Картузькій в 

1934-1935 рр.  

Після початку Другої світової війни подружжя Бжеських проживало у 

Кракові, але у 1941 р. повернулося до Кременця. Від літа 1941 р. протягом п’яти 

місяців  – Р. Бжеський заступник редактора газети «Волинь», котру редагував  

Улас Самчук. Потім була еміграція і родина Бжеських остаточно опинилася у 

США [7, с.66]. 

Зрозуміло, що у тезах не можливо охопити весь спектр творчої спадщини 

Романа Бжеського, але ще варто згадати працю «Український націоналізм», у ній 

багато думок сформовані під впливом доктрини Д. Донцова, який був ідеологом 

національного визволення. У свою чергу Р. Бжеський пише про те, що необхідно 

прискорити процес перетворення народу в націю й одночасно боротися за 

державність, як основну мету визвольної боротьби [8, с.321]. Очолює націю 

провід, який забезпечує її право на «влаштування життя згідно з власними 

інтересами» [8, с.322]. До речі, про те, що меншість, тобто провід окреслює образ 

спільного національного ідеалу й залучає решту населення для його досягнення, − 

зазначає і Д. Донцов [9 с.379]. 

Отже, Роман Бжеський був всесторонньо розвинутим інтелектуалом, 

вченим, патріотом, саме таким представникам національної еліти належить 

вагома роль у боротьбі за незалежність України. Його ідеологічні переконання 

формувалися під потужним впливом книг та статей Дмитра Донцова.  

Проте, творчий здобуток і громадсько-просвітницька діяльність Бжеського 

залишаються маловивченими та невідомими широкому загалу. Велика його 

публіцистична спадщина, чекає ще на вдумливого дослідника.  
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Арсен Шевчук   

Чортківський медичний фаховий коледж 

 

Керівники роботи:  

Ігнацевич І.І., Данко Т.В. 

Петро Федоришин - на варті часу і 

справедливості 

У кожному місті чи селі є певна категорія людей, чия праця на благо 

Батьківщини виділяє їх з-поміж звичайних мешканців. У 2022 році до списку 

почесних громадян Чорткова ввійшов знаний в Україні краєзнавець-історик Петро 

Степанович Федоришин.  Створена  ним 3-томна історія нашого міста навіки 

закарбувала його ім’я на скрижалях сучасності. 

Ми, гуртківці іноземних мов, 

вирішили дізнатися більше про життя 

нашого знаного земляка, про те, як він 

збирав інформацію для підтвердження чи 

заперечення певних фактів  з історії 

Чорткова. 

 Петро Степанович Федоришин – 

людина унікальна і багатогранна: знаний журналіст нашого краю, письменник, 

педагог, спортивний діяч, редактор газети «Вільне життя+». Народився 20 липня 

1949 року в селі Біле Чортківського району 

Тернопільської області. Навчався в початкових класах 

школи №6 міста Чортків, хоча в ті часи вона мала 

нумерацію №17, оскільки належала до залізничної 

інфраструктури. Батьки спочатку проживали в 

«колійових» будинках, тому Чортків був рідним містом 

його дитинства. Згодом сім`я переїхала в село Біле.  
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У дитинстві захоплювався історією, літературою, мріяв написати таку 

книгу, щоб її потім продати і купити футбольний м’яч. Дитячі мрії збулися – були 

в його житті і книги, був і спорт. Після закінчення сільської школи намагався 

вступити на історичний факультет Чернівецького університету, але абітурієнта 

«зрізали» на «Історії КПРС», в результаті чого на 2 роки опинився в армії, де 

часто робив дописи до армійської газети. Цей досвід ще й став у пригоді при 

вступі до Львівського університету на факультет журналістики. Петро 

Степанович із вдячністю згадує свого наставника, викладача античної літератури 

Йосипа Прокоповича Дідика, який прищепив йому риси принциповості, 

справедливості та прискіпливості до найменших літературних та історичних 

деталей. Свій студентський час Петро Степанович розділяв між лекціями, 

бібліотекою та спортзалом. Захопився вивченням іноземних мов, особливо 

французької, якою навіть хотів захистити свою дипломну роботу - «Епістолярна 

спадщина Івана Франка». Уже потім безцінний досвід роботи з листування стане в 

нагоді при написанні книги-трилогії про історію Чорткова. 

Закінчив навчання в університеті з 

відзнакою і за розподілом потрапив у місто 

Тернопіль, де спочатку працював кореспондентом 

газети «Вільне життя», а вже зараз відзначає 30-

ліття перебування на керівній редакторській 

посаді. 

Особливим захоплення Петра Степановича  

- це спорт, якому він присвятив третину свого життя.   Він є майстром спорту з 

самбо, володарем чорного поясу з карате, кандидатом у майстри спорту з шахів. 

Як тренер, підготував 3 майстри спорту міжнародного класу з карате, 10 майстрів 
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спорту з кікбоксингу, чемпіона Європи і світу (Олексія Лелюха, 1996), був 

учасником суддівських бригад різноманітних змагань. Цікава деталь 

багатогранної людини – змагаючись з ним у карате, мало хто вірив, що їх 

суперник є редактором газети – людиною творчою і гуманітарною.  

 

«Якщо хочете досягти чогось в житті  мрійте про це, думки – це матерія, і 

якщо поставити собі мету, то треба до неї йти. 99%  працелюбства і тільки 1% 

дару визначають талант людини» - таку пораду дав Петро Степанович студентам 

під час зустрічі в бібліотеці коледжу.  

Він розповів, що бажання увіковічнити 

історію рідного краю та обіцянка, дана 

односельчанам, надихнули його написати книгу 

про рідне село. Люди неодноразово  скаржилися 

йому, що Біле має відомих письменників і 

журналістів, а книги з історії в них немає. Пообіцявши що напише, 

він змушений був сісти за письмовий стіл і зануритися в архівну роботу. Уклався 

аж у 2 томи  «У водовертях Серету» (2012 р.) і «Важкий кожух, але свій» (2015 

р.), де через новели переплів історію села з побутом та життям білецьких селян. 

Збираючи архівні документи про 

рідне село, знаходив багато інформації й  

про місто Чортків. Із нагоди 500-

літнього ювілею міста мер, Володимир 

Петрович Шматько запропонував 

написати книгу історію Чорткова. Так 

народився 3-томник, трилогія  «Світло і 

тіні Чортківських замків» 2019 року, 

«Таємниці скарбів Садовських»  2021 року,  

«У круговерті часу» 2022 року. 
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При створенні книги довелося опрацювати архіви Тернополя, Львова, 

Варшави, Кракова, Вроцлава, Відня, Вільнюса, Санкт-Петербурга та 

різноманітних мистецьких фондів. Вдалося дослідити ексклюзивні матеріали: 

звіти, грамоти, списки, реєстри, метричні книги, мапи, старі світлини і колекційні 

поштівки тих часів та понад 2000 приватних листів XVIII і XIX століття (особиста 

переписка власників міста зі своїми родичами, знайомими, управителями маєтків, 

художниками, митцями). При цьому виникла потреба перекласти на українську 

мову з французької, латинської, старопольської, старонімецької. Якщо з 

французькою не було проблем, то для давніх мов довелося навіть давати 

оголошення в газеті про пошук перекладача, адже щоб їх достеменно знати, треба 

мислити ними. Зголосилася викладачка іноземних мов із Херсону Любов 

Пащенко, яка гостювала на Тернопільщині. Листи дозволили відкрити багато 

цікавих деталей і фактів, підтвердити нове датування історичних подій. 

Наприклад, перша згадка про Чортків  -  Чартковія, була у 1375 році, а не в 1427, 

як це вважалося то цих пір. Магдебурзьке право надане 4 вересня1522 року, 

завдяки чому ми цього року святкували ювілей уже саме в цей день, а не 12 липня 

в соборний «празник» святих апостолів Петра і Павла.   

Не потрібно соромитися й назви нашого міста Чортків, адже вона не 

пов’язана з містикою, а лише історична трансформація: очерет-чарет-

чаретовисько, Чартковія- Чартковіче-Чартків. Це вже запорізькі козаки у XVII 

століття з гумором замінили звук «а» на «о»,  і тому  – Чортків. 

Було встановлено, що сучасний герб міста не зовсім правильний, бо 

справжній герб – герб родини Чартковських: чорна голова тура, пронизана мечем. 

Саме ця родина побудувала перший замок на території сучасного домініканського 

костелу й завдяки чому поселення отримало «Магдебурію» та  право називатися 

містом. 

Було локалізовано місце розташування середньовічних міських башт і веж, 

зокрема Замкова брама перед мостом на Долішню Вигнанку, Бучацька брама на 

перехресті доріг вулиць Бандери, Сонячна і Івана Франка, Кам`янецька брама  на 
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сучасній міській площі поруч із коледжем та Ягільницька вежа на перехресті 

вулиць Зелена та Сонячної  поблизу дерев`яної церкви Успіння Богородиці. 

У чортківському замку зберігалася величезна колекція Потоцьких: картини 

та документи, бібліотека з рідкісними книгами. Над дверима бібліотеки був напис 

«Hic mortui vivunt, et muti loquuntur» («Тут мертві живуть, а німі говорять»). 

Колекція картин стала  власністю Ієроніма Садовського, останнього власника 

міста в його палаці. Завдяки книзі Петра Степановича зараз ми бачимо понад 200 

ілюстрацій картин із цієї колекції, яка розлетілася свого часу по всьому світу, по 

різних музеях і художніх фондах. За репродукцію однієї картини (а це лише 

фотокопія) у львівських фондах хотіли до 1500 гривень. Довелося оплачувати з 

власної кишені. Тому на запитання, як написати краєзнавчу книгу, автор відповів: 

«Вона як красива жінка: вимагає багато уваги і ще більше грошей.» Лише на 

аукціонах ці картини  з приватних колекцій продаються за шалені гроші – 

наприклад полотно у Варшаві недавно продано за 740 тис. євро «Портрет 

молодого Ствоша» ( художник Ян Матейко, 1855р.). 

Працюючи над книгами, Петро 

Степанович вирішив створити 

окрему для себе, куди б увійшли 

цікаві епізоди чи пікантні моменти 

окремих осіб, які в силу своїх 

якихось індивідуально-інтимних 

особливостей не личило б виносити 

на загал, тому вони не ввійшли до основної збірки, однак заслуговують на те, щоб 

їх пам’ятати. Наприклад, портрет з колекції із вирізаними очима для підглядання і 

прослуховування кімнати, де гралися діти 

власників замку чи збиралися гості; історія про 

те, чому відомий художник Леопольд 

Левицький у 1939 році, будучи ставлеником 

радянської влади в місті, хотів покінчити життя 

самогубством та інше. Ця книга видрукувана 
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лише в одному примірнику на папері високої якості, у шкіряній оправі, 

оформлена гербами власників міста. Крім того,  для зручності читання 

виготовлено спеціальну підставку, прикрашену різьбою по дереву та іншими 

декоративними елементами.  

Із нагоди 500-літнього ювілею міста Чорткова Петро Степанович вирішив 

віддати цю унікальну книгу на мистецький аукціон, а вирученні кошти передати 

на потреби Збройних Сил України. До речі, цей аукціон провели вдруге за всю 

історію міста. А перший відбувся після 1891 року, коли тодішній бургомістр 

Людвіг Носс організував продаж частини колекції останнього власника Ієроніма 

Садовського. Тоді унікальним експонатом, який пішов із молотка за 10 тис. 

золотих корон, була монетарня польського короля Станіслава Понятовського. 

Тому в день святкування ювілею міста, 4 вересня 2022 року,  на центральній 

площі відбувся мистецький аукціон з одним лотом. Ціна старту, віддаючи данину 

минулому, розпочиналася з 10 тис. гривень. Учасники аукціону завзято боролися 

за лот постійним підняттям ставок. Нарешті, коли ставка від невідомого учасника 

досягнула позначки 120 тис. гривень, директор нашого медичного коледжу 

Любомир Степанович Білик запропонував місцевим аграріям Василю 

Вислоцькому, Олегові Войцишину та Василю Градовому, що також брали участь 

в аукціоні, разом зібратися та перевершити останню ставку, аби унікальне 

видання залишилося в Чорткові. Саме тоді, на остаточній 

сумі 125 тис. гривень аукціон і завершився. Порадившись 

між собою, переможці вирішили передати книгу міській 

раді Чорткова у гостьову залу для загального доступу 

гостей та всіх зацікавлених жителів міста.   

Ця книга про Чортків вже отримала багато епітетів, а 

саме: «епістолярний роман»,  «енциклопедія для 

чортків`ян» і навіть «Біблія історії Чорткова», а за автором 

закріпилися творчі титули «чортківський Нестор-

літописець» та «вартовий часу». Об`єктивно кажучи, трилогія вже стала 

невід`ємною частиною нашої історії, яку ми повинні передати майбутнім 
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поколінням, а Петра Степановича Федоришина вже можна вважати постаттю, яка 

зробила чималий внесок у розвиток нашого міста. 

 

 

 



44 

 

Вікторія Штурма 

Чортківський медичний фаховий коледж 

 

Керівники роботи:  

Гуменюк Г.Н., Юрчак Л.В. 

Світова велич уродженця Чорткова  

Василя Махна 

Василь Махно – уродженець нашого міста, знаний в 

Україні та поза її межами як поет, прозаїк, 

літературознавець, есеїст та перекладач.  Член 

Національної спілки письменників України, учасник 

літературного гурту «Західний вітер», кандидат 

філологічних наук, член українського та 

міжнародного ПЕН-клубів.  

 Дізнавшись, що така талановита та креативна 

людина народилася в Чорткові, презентує у світі нашу Тернопільщину у своїх 

творах та неодноразово тут бувала, гуртківці вирішили дослідити життєвий шлях 

письменника, познайомитися з його творчим доробком, а також налагодити з ним 

дружні стосунки. Приємно вразило, що Василь Махно відразу відгукнувся, 

надіславши нам відповіді на поставлені йому  питання, світлини, відеозвернення 

до студентів та запрошення на онлайн-зустріч із ним. 

Народився Василь 1964 року в м.Чортків. Дитячі роки провів у селі Базар 

Чортківського району, п’ять років мешкав у Кривому Розі, потім  – у Тернополі, а 

у 2000 році переїхав  із сім’єю до Нью-Йорка, де  проживає й тепер. Навчався в 

Тернопільському педагогічному інституті на філологічному факультеті. 

Працював викладачем літератури спочатку в Тернопільському, а пізніше – у 

Ягеллонському (Краківському) університетах.  У Штатах продовжив розвивати 

свою письменницьку творчість, а також обійняв посаду ключового науковця 

Товариства ім. Т. Шевченка в Америці   (НТШ-Америка). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D1%83_%D0%A1%D0%A8%D0%90
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Василь Махно є одним із найбільш плодовитих 

українських письменників за межами України. Твори 

його видаються не тільки в нашій країні, а й перекладені 

більше ніж 25 мовами світу та неодноразово отримували 

різні нагороди та премії (ім. Степана Будного,  журналу 

«Кур'єр Кривбасу», Фонду Лесі та Петра Ковалевих, 

Міжнародної премії «Povelje Morave»). Збірку оповідань 

«Дім у Бейтінґ Голлов» було визнано книгою року BBC-2015. У 2016 році 

ввійшов до списку ТОП-100 людей культури.  Збірка «Околиці і пограниччя» 

стала фіналістом премії «Книга року ВВС —  

Есеїстика—2019», ввійшовши до списку кращих 

українських книг есеїстики 2019 року українського 

ПЕН-клубу. У 2020 році став володарем 

Українсько-єврейської літературної премії 

«Зустріч» за роман «Вічний календар». І це далеко 

не всі нагороди нашого земляка.  

 Член Нью-Йоркської групи письменник Богдан Рубчак, писав: «З-поміж 

українських поетів, котрі живуть і працюють як на «материку», так і в зарубіжжі, 

Василь Махно належить до найвідоміших, хоча не для всіх і в усьому 

прийнятний, наважуся навіть сказати модних…». Хочемо, щоб усі присутні, як і 

ми, доторкнулися до слова цього письменника. 

і ця вдячність за місце народження 

за квашену капусту провінції 

за повітря що пахне рожами 

все що з вулицями порожніми 

не розкажеш навіть міліції 

все це буде для мене Чортковом 

цей одвірок і клямка і окунь 

і годинник над рядом торговим 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%85
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і Серету зелена підкова 

і зими зашкарубле око 

Василь Махно слова вдячності адресує Чорткову.  

Чи важливе місце народження для людини? Цікавою була відповідь 

досліджуваної нами постаті: «Про це можна сперечатися, але це та дрібниця, яку 

ми, не пакуючи до валіз, носимо і возимо із собою. У нашій пам'яті і в нашому 

паспорті. Така дрібниця цей Чортків, правда? А Францоз його описує, і Саша 

Блондер його малює. Криві й горбисті вулиці, зелену річку, оцих людей, які 

шпацерували цими вулицями, і тих, які йдуть ними сьогодні».  

Гуртківці вирішили поцікавитися, хто ж такі Францоз та Саша Блондер, а 

відповіді знайшли у творах Василя Махна.  У романі «Вічний календар», 

оповідаючи про Першу світову війну та міжвоєнний період,  Махно 

зосереджується на Чорткові, що дав світові письменника Карла Еміля Францоза та 

митця Сашу Блондера.  

Василь Махно стверджує: «Література може відтворити забуті сторінки 

історії, і в цьому вбачаю одне зі своїх завдань. Те, що зробив Францоз, було для 

мене своєрідним дороговказом і прикладом, бо кожне покоління потребує 

осмислення свого місця, простору, реалій». Читаючи есе «Францоз із Чорткова», 

дізналися, що відомий австрійський письменник, літературознавець і перекладач 

Карл Еміль Францоз народився в нашому місті в сім’ї лікаря, а також тут навчався 

у школі римо-католицького монастиря Домініканів. У 2017 р. на Ринковій 

площі Чорткова йому було відкрито пам'ятник, а у 2018 р. – меморіальну 

таблицю, присвячену його пам'яті. 

 Введення Блондера в чортківський простір надзвичайно серйозне 

завдання, як і введення імені Карла Еміля Францоза, оскільки він теж уродженець 

нашого міста. Так, Василь Махно відшукав у Парижі сина польсько-французького 

художника-авангардиста Саші Блондера (Андре Блоделя) та дізнався про 

місцезнаходження картини  Полотно «Водоноша в Чорткові». Воно зберігається в 

Національному музеї Кракова. Водночас і розміщене на обкладинці двомовного 

видання творів письменника, куди ввійшло 44 вірші з його різних збірок.  

https://www.wiki.uk-ua.nina.az/2017.html
https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0_(%D0%A7%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2).html
https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0_(%D0%A7%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2).html
https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2.html
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Ритм життя Василя Махна – постійні переїзди, перельоти, мандрівки, 

повернення… Сьогодні зустріч із українськими шанувальниками в он-лайн 

режимі, а вже через кілька днів – чергова презентація чи подорож. 

1 листопада студенти Чортківського 

медичного фахового коледжу, які є членами 

гуртків української мови та літератури, та їхні 

керівники (Гуменюк Г.Н., Юрчак Л.В.) взяли 

участь у зустрічі-бесіді  «Сила слова. Поетична 

творчість Василя Махна» у межах 

Культурологічної вітальні,  організованої 

Міжпредметним лабораторним комплексом 

Національного центру “Мала академія наук України” «МАНЛаб»  (м.Київ). Усі 

присутні мали змогу поспілкуватися про визначальну силу українського слова, 

українсько-американські літературні зв’язки, дізнатися про цікаві факти з життя 

нашого земляка, поставити йому запитання та насолодитися поезією у виконанні 

автора. 

У 2015 році український кінорежисер Олександр Фразе-Фразенко та 

продакшн-студія «OFF Laboratory» випустили повнометражний документальний 

фільм «Дім на сімох вітрах. Портрет Василя Махна», який складається з читання 

автором віршів і спогадів, що зображають дивну картину часових обламків. Це 

складний портрет поета на тлі його екзистенційного дому. Його світ є двома 

світами, і його дім – на сімох вітрах. 

Під час своїх мандрівок митець не тільки пише, але й фотографує, бо 

світлини, на його думку,  «допомагають зафіксувати мить. Це своєрідний 

щоденник». Так, на  обкладинці першої збірки оповідань Василя Махна «Дім у 

Бейтінґ Голлов» розміщено його знімок. До речі, у чотирьох з восьми оповідань 

змальовано Чортківщину. А ще   повністю проілюстровано зробленими ним 

фотографіями збірку «Уздовж океану на ровері». Вразило нас, що декілька есеїв у 

ній складаються з одного речення. В одному з інтерв’ю митець зазначив: 

«…кожен обсяг тексту, незважаючи на те, дуже короткий він чи довгий, несе 
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певну інформацію і настрій. Як на мене, одне речення, після якого далі йде 

порожня сторінка, дає читачеві можливість на цьому білому полі зупинитися і 

замислитись». 

Гуртківців зацікавило ще й те, що тернопільський рок-гурт «Nameless (UA, 

Ternopil)» («Ті, що втратили імена») у 2019 році  записав альбом «Жовтий пес», 

пісні якого написані на слова уродженця Чорткова. «У поезії Василя Махна нас 

приваблює метафорика та природна образність, в першу чергу. Те, як ми 

намагаємось змалювати яскравість цього світу акордами, він силою свого таланту 

показує словом», — кажуть учасники тернопільського рок-гурту Nameless. А ми 

робимо висновок, що твори нашого земляка актуальні серед молоді. 

Наші краяни неодноразово мали можливість поспілкуватися зі славетним 

літератором. Так, у липні 2021 року Чортківська публічна бібліотека організувала 

та провела з ним ZOOM-зустріч (розмову 

вела директорка книгозбірні Ірина Брунда). 

А у вересні цього ж року письменник 

відвідував  Чортків.  Спершу мав зустріч із 

міським головою Володимиром Шматьком, 

а потім – творчу презентацію своїх книг у 

приміщенні музичної школи. 

Від початку війни в Україні Володимир Махно написав два десятки поезій. 

Вони уклалися в невелику збірку під назвою «Псальма». 6 листопада в 

мангетенському театрі відбулася прем’єра моновистави «Псалом», створеної на 

основі віршів Василя Махна про російсько-українську війну. Втілив її актор і 

режисер Георгій Мельський, колишній керівник київського театру «Мазлтов». 

Вистава поставлена в жанрі псальми. І подібно до того, як псальма – це синтез 

поезії, музики, театру та кіно, «Псалом», втілений на сцені SoHo Playhouse» , — 

це поєднання болю, жаху, гніву, ненависті й любові.  Тисячі разів виплакані, 

бачені-перебачені кадри, але зіткані в один відеоряд, пропущені через поетичні 

образи й особистісне сприймання, драматичним талантом актора з великим 

українським серцем, явлені світові для того, аби отримати відповідь на запитання 
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: «Що ще ми можемо й повинні зробити разом і поодинці, сьогодні, зараз, у цю 

хвилину, щоб змінилися кадри цього страшного непоетичного не-кіно?»  

     … 

дай же нам сили і міці 

тривожну валізку і хліб 

брешуть же їхні лисиці 

що в нас ні щитів ні століть 

  

кудись же веде нас Ігор 

за Дон зі своїм полком 

сьогодні з лютневим снігом 

і завтра – з черленим щитом 

 … 

дійшли до річок та кордонів 

до серця мого в кулаці 

зчорніли ваші ікони 

не відбілите і в молоці 

 … 

Василь Махно зазначив: «Кожен вірш, есей, виступ, зібраний гріш, 

придбане військове спорядження наближає нас до перемоги. Я переконаний, що 

інтелектуальний фронт, так само як фронт на полі бою, важливий у стратегії 

оборони та захисту нашої незалежності». Письменник завжди вважав за 

моральний обов’язок виповістися про речі, які важливі для його Батьківщини і 

для нього особисто. Пишаємося нашим талановитим земляком та зичимо йому 

успіхів у всіх починаннях, а нам усім бажаємо успіхів на нашому 

інтелектуальному фронті науки та перемоги. 
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Діана Іванович   

Чортківський медичний фаховий коледж 

 

Керівники роботи:  

Хмелик Л.І., Матвіїшин Л.П. 

 

Чортківське коріння родини Росляк 

У світі є багато визначних 

українців, які прославляли свою країну 

за кордоном та возвеличували  її на 

весь світ. Готуючись до студентської 

конференції, ми досліджували 

особистість саме такого  яскравого 

представника, доля якого тісно 

переплітається з нашим містом. Він не 

лише любив Україну, але жив нею і  

робив  багато для свого рідного Чорткова. 

 

Михайло Росляк – адвокат, визначний організатор, активний громадський 

діяч і освітянин, ініціатор спорудження будівлі гімназії “Рідна школа” та 

банківської справи в Чорткові. 
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Михайло народився в селі Залісся на Чортківщині            

6 травня  1897 року в родині селянина. Навчався в нашій 

Чортківській гімназії «Рідна школа» ім. М.Шашкевича. Після 

того, як він провчився декілька років, в Україні розпочалася  

війна. Молодий учень продовжив здобувати освіту 

самостійно. Він був старанним та наполегливим, 

принциповим та надзвичайно працьовитим, читав багато 

підручників, завжди навчався на «відмінно».  

У 1917 році приєднався до корпусу Січових Стрільців. Був воїном 

Української Галицької армії. Там він відзначився в більшості визначних подіях 

Української революції. У ранзі старшини  пройшов усю воєнну кампанію на 

західних та східних землях України. У 1920 році  потрапив у полон. З табору для 

полонених у Тухолі втік до Німеччини. Там  навчався в 

торгівельній академії. Після війни закінчив Віденський 

університет, здобувши ступінь доктора юридичних 

наук. Повернувшись у рідний край, одружився з 

Оленою Пігут. У них народилося троє дітей.  

Михайло проходив практику в Чортківському суді та був помічником суддів. 

У 1930 роках відкрив власну адвокатську 

канцелярію. У цей час також вкладав багато 

свого часу, знань та праці в громадську 

діяльність свого міста. 

Мож

на з 

упевненіс

тю 

відзначити, що Михайло Росляк був душею 

громадського життя на Чортківщині. Брав 

найактивнішу участь у таких українських патріотичних і громадських 

організаціях та товариствах, як “Просвіта”, “Рідна школа”, “Сільський господар”. 
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Усі найкращі, найцінніші патріотичні починання в місті й повіті ніколи не 

обходилися без його активної й безпосередньої участі. Він часто виступав із 

промовами й доповідями на різних урочистостях та імпрезах. Був організатором 

спорудження будівлі гімназії “Рідна школа” в Чорткові. Його організаційні 

здібності, високий патріотичний дух допомогли  згуртувати громадськість. 

Великий політичний процес відбувався над 

учнями гімназії, яких заарештували за 

поширення націоналістичної літератури. А 

оскільки М.Росляк як адвокат віддавав перевагу 

політичним справам, то  домігся їх швидкого 

звільнення. Активно й плідно захищав 

підсудних у чортківській в’язниці, яких 

незаконно там утримували, звільнив  500 

невинних українців. 

За більшовицької влади Михайлові Росляку доручили організувати 

банківську справу в місті. Він це зробив, а сам став заступником інспектора 

банку. Проте його постійно переслідувала радянська армія, тому  довго 

залишатися в місті не міг. Щоб уникнути арешту, Михайло змушений був 

покинути Чортків та переїхав у Львів. А в перші дні окупації Чорткова 

німецькими військами він повернувся в рідне місто. Тоді став головою 

Українського окружного комітету (УОК), який допомагав тим людям, що 

залишилися без засобів для існування, відновлював школи, патріотичні 

товариства “Січ”, “Просвіта”, добивався стипендій для студентів, займався 

організацією гуртожитків, дитячих садків, притулків для літніх людей і 

продовжував бути патріотом своєї Вітчизни, захисником тисячів своїх земляків та 

просто порядною та чесною людиною. 

Однієї ночі німці забрали М.Росляка, а зранку він повернувся майже сивим. 

Його змусили бути присутнім під час розстрілу євреїв. Щоб не потрапити в хижі 

руки катів, що знову повернулися в наш край, Михайло Росляк із родиною  

емігрує в Австрію, а пізніше в Канаду. 
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В Едмонтоні Михайло продовжує активне організаційно-громадське життя, 

працює у різних церковних та світських організаціях, стає дописувачем у редакції 

“Українські вісті”, співробітником газети “Вільне слово” та інших українських 

часописів. 

Його дружина Олена теж була 

активною суспільною діячкою, 

членкинею та довголітньою головою 

Союзу Українок у Чорткові. Вона 

організовувала дитячі садки. Любила 

дуже спів і була великою 

ентузіасткою хорового мистецтва, 

учасницею хору “Боян”. У Канаді  брала участь у товаристві Об’єднання 

Українських Педагогів, де працювала над поширенням української дитячої 

літератури. Її називали “мамою” української дитячої бібліотеки, бо 

розповсюджувала українські книги серед нашої дітвори. Вона постійно 

організовувала виставки української літератури на різних імпрезах,  конференціях 

та з’їздах. Олена прищеплювала в серцях українських дітей любов до рідної мови, 

цим здобула собі велику пошану і щире визнання серед української 

громадськості. Не дивно, що вона удостоєна Почесним 

Членством Ліги Українських Католицьких Жінок 

Канади. 

Відомими людьми були батьки, та не менш 

знаними стали і їхні діти. Усі троє завдяки невтомній 

праці над собою досягли немалих успіхів у житті і 

громадського визнання. Син Ярослав після конкурсного 
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змагання претендентів став одним із головних суддів федерального суду 

Альберти, професором Альбертського університету.  

Дочка Марійка  одержала диплом учителя музики, закінчила консерваторію 

по класу фортепіано в Торонто. Відкрила свою приватну музичну студію, 

викладала історію музики на курсах українознавства. Була в асоціації хорових 

керівників.  Працювала диригентом і керівником творчої групи “Дніпро”. Вона 

часто ставила театральні вистави за творами Т.Г.Шевченка, бо хотіла зберегти 

здобутки рідної пісенної культури та передати скарби української духовності 

молодій генерації канадських однодумців, виховувати у них вірність і любов до 

української традиції. 

Молодша дочка Роксолана закінчила 

консерваторію та університет у Торонто. Одержала 

диплом оперної співачки. Виступала на 

Шекспірівському фестивалі у Стретфорді. Двічі 

була стипендіаткою на літніх курсах Мистецької 

школи в Бенфі. Співала в оперних театрах 

Лондона, Нью-Йорка, містах Канади, викладала 

в Королівській консерваторії Торонто. Роксолана 

Росляк була і залишається однією з кращих оперних солісток серед українських 

артисток Канади.  

 

Внуки М.Росляка, сумлінно виховані 

своїми батьками, належать до тих, що 

свято зберігають у собі предківський дух, 

пам’ятають про своє походження, про 

батьківські традиції, дотримуються 

українських звичаїв. 

Будучи в еміграції, Михайло Росляк 

був учасником кількох конгресів Організації Українських комітетів Канади. Часто 

виступав із лекціями, рефератами та доповідями перед молоддю. Був автором 



55 

 

багатьох публікацій в українських газетах та журналах. Допоміг багатьом 

українцям знайти роботу в Австрії і Канаді, а молодим людям здобути освіту. 

Колишній випускник гімназії Михайло Росляк започаткував грошову винагороду 

для обдарованих дітей, тому щороку на святкуванні 

останнього дзвоника кращі учні нагороджуються 

представниками міського відділу освіти дипломами за 

перемогу,  а також грошовими преміями – стипендіями 

родини Росляків. У свій час наша викладач 

фармацевтичних дисциплін Чортківського медичного 

фахового коледжу Олеся Данчак  отримувала саме цю 

стипендію. 

 

Михайло Росляк прославляв нашу країну та її народ у різних куточках світу, 

допомагаючи творити історію. Він - наша гордість і приклад для наслідування! 
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Кравчук Рената 

Кременецький медичний фаховий коледж 

імені Арсена Річинського 

 

Керівник  роботи:  

Гетьман Н.Б. 

Невтомний краєзнавець - Чернихівський 

Гаврило Іванович 

 
Мета роботи: дослідження Гаврила 

Чернихівського у відроджені історії 

Кременечини. 

 

  Гаврило Іванович Чернихівський — 

краєзнавець, історик, літературознавець, 

поет, редактор, журналіст. 

Понад сорок років займається 

вивченням минулого Кременеччини — 

землі, багатої на відомі історичні постаті, 

науковців, діячів літератури, мистецтва, 

культури. Повернув рідному народові 

десятки імен, життя й творчість яких тісно пов’язані з цим благодатним краєм. 

Народився Гаврило Іванович Чернихівський 28 вересня 1936 року в 

с. Плесківцях, нині Зборівського району на Тернопіллі, у багатодітній селянській 

родині. 

Серед його праць — дослідження про славетних людей, які перебували на 

Кременеччині: Т. Шевченка, М. Драгоманова, Лесю Українку, М. Коцюбинського, 

Олену Пчілку. 

Початкову освіту здобув у рідному селі, а далі продовжив навчання в 

Чернихівській  семирічці  та Обаринецькій  десятирічці. 
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Здобувши освіту, з 1958 року працював учителем історії в Доброводівській 

та Горинській середніх школах, Кременецькому краєзнавчому музеї. 

З 1963 по 1969 роки — викладачем історії в Кременецькому педагогічному 

інституті. Саме тоді зацікавився творчістю «українського Герцена» — 

М. Драгоманова, що послужило темою для написання дисертації «Вклад 

М. П. Драгоманова у вивчення історії українського народу», але захистити її він 

не зміг через заідеологізованість тогочасної науки. 

У серпні 1969 року Г. Чернихівський повернувся в Кременецький музей. 

Він активно зайнявся пошуком матеріалів про  стародавню  історію 

Кременеччини. 

Серед знахідок дослідника — унікальне видання «Малого Кобзаря» Тараса 

Шевченка (Кременець, 1922), листи Єжи Єнджеєвича до Макара Середюка, 

поетична спадщина Юхима Ваврового-Виливчука, прозаїка-казкаря Сергія 

Даушкова. 

Більше двадцяти років брав участь в археологічних розкопках на горі 

Куличівка, що на околиці м. Кременця. Частина віднайдених матеріалів 

знаходиться в експозиції музею. 

У 1967 році побачила світ перша його книга «Кременець: путівник», в 

основу якої покладено багаторічні пошуки, опрацювання літописів, археологічні 

знахідки. 

Багато своїх досліджень Г. Чернихівський присвятив розвитку культури. 

Він почав пошук матеріалів з історії виникнення та діяльності друкарень на 

Кременеччині в ХVІ—ХVІІ ст., Вищої Волинської гімназії. 

З його ініціативи 1974 року в м. Кременці проведено Республіканську 

наукову конференцію, приурочену до 400-річчя українського друкарства, у 

1988 році — на честь 300-річчя виходу у світ Кременецької граматики. З історії 

книгодрукування Г. Чернихівський опублікував понад двадцять наукових статей. 

У 1992 році вийшла книга «Кременеччина: історичне та літературне 

краєзнавство», у якій автор декілька статей присвятив двом древнім містам 

Південної Волині — Кременцю та Шумську. 
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Після проголошення незалежності України Г. І. Чернихівський із новою 

енергією поринув у краєзнавчу роботу, повертаючи із забуття славетні імена 

української історії, літератури, науки, культури:  Уласа  Самчука, Оксани 

Лятуринської, Олександра Неприцького-Грановського та багатьох інших. 

Опублікував він низку статей про громадсько-політичних діячів, життя й 

діяльність яких пов’язані з Кременеччиною, насамперед Бориса Козубського, 

Михайла Черкаського, Семена Жука, Василя Кархута. 

У 2002 році вийшла монографія «Оксана Лятуринська: життя і творчість», 

присвячена уродженці волинського хутора Ліс, що на Кременеччині, яка майже 

50 років жила в еміграції. 

Працюючи над книгою, автор ознайомився з матеріалами та документами 

архіву О. Лятуринської, який зберігається в Українській Вільній Академії Наук у 

Нью-Йорку. 

Творчий ужинок історика-краєзнавця Г. Чернихівського дуже багатий. 

З-під його пера вийшло понад 150 наукових праць, тисячі краєзнавчих 

статей у пресі. Він активний учасник багатьох науково-практичних конференцій. 

Крім науково-дослідної праці, видав ще й збірку поезії «Серця клич». 

ПІСНЯ ПРО КРЕМЕНЕЦЬ 

Знову над горами високо звився 

білих пелюсток у травні рій. 

В ніжне убрання врочисто одівся 

Вічний Кременець, мій дорогий. 

ПРИСПІВ  

Кременець рідний, 

Кременець любий, 

Кременець мій! 

Синії гори, 

даль неозора, 

місто кохання і мрій. 
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Ось і зоря зайнялась вечорова. 

Ліхтарі ще над містом горять — 

Щиро так манить нас, манить діброва, 

Солов’ї не затихли, не сплять. 

ПРИСПІВ 

Стелеться дальня життєва дорога. 

Помах прощальний шлють нам здаля 

місто чарівне — розлуки тривога — 

луки безмежні й чисті поля. 

ПРИСПІВ 

Знову насняться нам зоряні ночі. 

Спогади в юніть знов полетять. 

Гору Замкову і Скелі Дівочі 

будемо завжди ми пам’ятать. 

ПРИСПІВ 

Книга Г. Чернихівського «Улас Самчук: сторінки біографії», яка вийшла в 

2005 році, є першим ґрунтовним дослідженням про «українського Гомера 

ХХ століття». 

Гаврило Іванович Черняхівський — член Всеукраїнської спілки краєзнавців  

та Національної спілки письменників України , лауреат премій у галузі охорони 

пам’яток історії та культури ім. В. Антоновича та літературно-мистецької 

ім. братів Лепких Міжнародної премії фонду родини Водяників-Швабінських 

(2004) та інших нагород. 

 З його ініціативи у Кременці встановлено 32 меморіальні дошки видатним 

діячам минулого, перейменовано 56 вулиць. 

Творчий доробок Гаврила Чернихівського вражає: він написав понад тисячу 

популярних статей з питань літературо-, крає-, та музеєзнавства у різних засобах 

масової інформації, видрукував десятки книжок, автор кількох сотень віршів, 

наукових праць, був учасником численних міжнародних наукових конференцій як 

в Україні, так і поза її межами. 
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Інна Бойко 

Чортківський медичний фаховий коледж 

 

Керівник роботи: Сулима Н.В. 

 

Лікар Петро Синенький і Чортківщина 

Чортків -  це місто, вуличками якого хочеться прогулюватись мовчки… 

Вони й досі живі настільки, мовби нічого й не змінилося за кілька століть.  

Тут здавна мешкали українці, поляки, німці, 

євреї… Уціліли десятки старих австро-

угорських вілл, прикрашених  баштами, 

шпилями й еркерами. Варто просто зайти за 

хвіртку чи в прочинені двері – і ти раптом 

доторкнешся до чийогось життя та  на 

трішки станеш його частинкою. 

  Сьогодні пропоную вам прогулятись тихою 

вуличкою Чорткова, яка не вимощена бруківкою, на 

якій немає пам’ятників архітектури та старожитних 

об’єктів. Вона – коротенька міська артерія, що 

поєднує в собі шляхетну старовину і сучасність та 

названа на честь українця-патріота, громадського 

діяча, учасника визвольних змагань лікаря Петра 

Синенького.  

   Петро 

Синенький 

народився у січні 1901 році в селі Великі 

Чорнокінці в багатодітній сім’ї  

тамтешнього управителя народної школи. 

Табір для військовополонених 

м. Тухоль, Польща 
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У родині виховували 8 дітей – троє синів та п’ять доньок. Навчався Петро в 

Чортківській гімназії «Рідна школа».  Його юнацькі  роки припадають на той час, 

коли тривала Перша світова війна і Західна Україна потерпала від воєнних дій.  

 У 1918 році, залишаючи навчання в гімназії,  Петро разом зі своїм батьком         

вступає добровольцем до Української Галицької Армії.  У війську юнак пройшов 

фронтовими дорогами від Львова аж до Києва, а далі  потрапив до польського 

полону в  Тухольський табір для військовополонених.  Після звільнення Петро 

повертається  до Чорткова, подновлюється у гімназії і вже за два роки складає 

випускні іспити. Було це у 1924 році.  

Того ж року юнак вступає на медичний факультет Українського таємного 

університету у Львові. Але у 1925 році  університет припиняє свою діяльність, 

тому Петро змушений продовжити навчання в Польському державному 

університеті міста Львова. 

Під час канікул юнак часто навідувався до рідного села, де активно займався 

просвітницькою роботою. Разом  із молоддю організував хор та театральний 

гурток. Мав чудовий голос. У церковному хорі виконував соло «Вірую».  

У студентські роки познайомився з 

талановитою студенткою, художницею 

Анною Терлецькою з якою згодом 

одружився.  

 У 1934 році лікар Синенький переїжджає 

до Чорткова. Молоде подружжя винаймає 

помешкання в особняку адвоката Антіна 

Горбачевського, розташованого по вулиці 

Міцкевича, 25  (нині вулиця Степана Бандери). 

У час польської окупації в Чорткові 

діяла одна лікарня на 60 ліжок. 

Очолював її поляк - пан Н. Завадський. 

Медичною приватною практикою 

займались дванадцятеро лікарів і три 
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акушерки. Медична допомога була дорого вартісною. За однодобове перебування 

в лікарні хворий платив 5-8 злотих, а за звичайну операцію, наприклад,  

видалення грижі – від 200 до 300 злотих. Мешканцям міста було непросто 

звертатися до лікарів через нестачу коштів, тому вони часто хворіли на 

туберкульоз, тиф, ревматизм… Кошти на утримання лікарні виділялися  мізерні, а 

«Каса хворих», яка існувала завдяки страховим  внескам працівників установ, 

малоефективною. Таку сумну картину охорони здоров’я застав Петро Синенький 

у Чорткові. 

Спочатку медична практика молодого лікаря складалась нелегко через 

конкуренцію з  польськими та єврейськими лікарями. Та поступово глибокі 

фахові знання, надзвичайна людяність, велика працьовитість допомогли лікарю 

Синенькому здобути авторитет і визнання серед широких верств населення. 

Пацієнти любили та шанували лікаря  -  високоінтелігентну людину, прекрасного 

спеціаліста-діагноста. Петро Синенький був безвідмовним. Якщо йшлося про 

грошову оплату медичної допомоги, то лікар поводив себе надзвичайно тактовно 

з пацієнтами і малозабезпеченими, і заможними. У Чорткові п. Петра називали 

«хлопським доктором», тобто мав славу простого і доступного лікаря, який 

уособлював добро та людяність. 

 У 1939 році, коли до Чорткова увійшли радянські війська, розпочалися 

переслідування та арешти національно 

свідомої інтелігенції. Жертвою НКВС став і 

Петро Синенький. Він був заарештований 

двічі. Про перший арешт 1940 року швидко 

поширилась чутка -  і люди по селах  та в 

місті почали збирати підписи   на захист 

лікаря, вимагаючи від НКВС його негайного 

звільнення.  Справа набула такого резонансу, 

що через кілька днів П. Синенького  

звільнили. Та ненадовго. Незабаром його арештували вдруге. У проміжку між 

арештами друзі радили лікарю виїхати до Польщі, та він категорично відмовився.  

Анна Синенька 

Фото 1937 р. 
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Дружина Анна на той час перебула у Львові, у своїх батьків. Саме тоді  в 

будинку  родин Терлецьких службовці НКВС провели обшук, під час якого 

малолітній син Синеньких вибіг із помешкання, а незадовго його знайшли 

мертвим….. 

Повернувшись до Чорткова, Анна застала своє помешкання опломбованим. 

Містом ширились чутки, що Петра вже немає в живих. Анна звернулась до НКВС 

за поясненнями, де її чоловік. З нею повелися брутально та й  відповіді вона не 

отримала.  У розпачі прийшла  додому, зірвала пломби з дверей і  у своєму 

помешканні отруїлась. Поховали дружину лікаря Синенького на Чортківському 

цвинтарі. За домовиною йшли служниця, охорона НКВС та улюблений пес, який 

ще довгий час навідувався на могилу до своєї господині. 

Чутки про смерть Петра Синенького виявилися неправдивими. Його 

перевели до Тернопільської в’язниці, а далі дорога пролягла на Далеку Північ – у 

Норильський край, де перебувала значна кількість українських та польських 

в’язнів. Там він пробув 10 років. У таборі  лікарів не було, працювало кілька 

медичних сестер. Синенький сказав, що він лікар, але йому не повірили. У цьому 

ж таборі перебували родини розстріляних в Катині польських офіцерів.  

Синенький  давав поради  як лікувати хворих дітей цих родин. У таборі лікар був 

призначений кочегаром, тому доводилося важко працювати Згодом до табору 

прибули польські полонені, серед них і лікар-хірург. Саме він розпізнав в особі 

Синенького лікаря, і з часом Петро став 

його помічником.  Працюючи у 

шпиталі  в’язниці, доктор Синенький 

набув великого хірургічного досвіду.  

У 1951 році до Польщі 

відправляли репресовані польські 

родини. Їх повинен був супроводжувати 

лікар. Так як особливого вибору не 

було, з цим ешелоном відправили Петра Синенького.  Таким чином він опинився 

у Польщі.  Працював у Варшаві, а згодом  - у місті Старгард-Щецинський  

Місто Старгард-Щецинський   
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хірургом у шпиталі. З часом Петро Синенький став головним лікарем цього ж 

шпиталю.  Там вдруге одружився з медичною сестрою, вдовою, у якою була 

донька від першого шлюбу.  

Опинившись у чужій стороні, Петро Синенький  дуже тужив за рідним краєм.  

До свого брата Володимира, який на той час проживав у Сполучених Штатах 

Америки, він писав: «Хочу тебе сердечно обійняти і почути  з твоїх уст хоч 

декілька слів рідною мовою…» . Його мрія здійснилася двічі  - у 1976 та 1979-ому 

роках  брат з дружиною відвідали Петра Синенького в Польщі. Вони домовилися 

зустрітися через кілька років знову. Але  доля розпорядилася по-іншому.  

17 березня 1984 року  життєва струна лікаря Синенького трагічно обірвалася – 

він загинув в автомобільній катастрофі…. 

 Але на щастя є людська пам'ять. І поки живе людство,  родина , нація, громада, 

вона завжди зберігатиме імена співвітчизників, тих,  хто жив і творив до нас на 

цій благословенній землі.        
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Сімора Аліна 

Кременецький медичний фаховий коледж 

імені Арсена Річинського 

 

Керівник  роботи:  

Собко Л.В. 

Професор Міннесоти – із Великих Бережець 

 

Ім'я письменника і вченого світової слави 

Олександра Неприцького-Грановського нині мало кому 

відоме в Україні. Доля склалася так, що ще в юнацькі 

роки він вимушено покинув рідну домівку і опинився 

далеко від отчої землі, аж за океаном, у Сполучених 

Штатах Америки. Там, не знаючи мови, завдяки 

природному обдаруванню, працелюбності, 

наполегливості став визначним ученим-ентомологом. 

доктором наук, професором, почесним членом Академії наук Міннесоти, 

Займаючись науковою діяльністю, не покидав і літературної праці. Окрім сотень 

наукових праць, статей, вів видав сім томів поезій.  

Мальовниче   село   Великі   Бережці розташоване  за 12 км від             м. 

Кременець.    Воно розкинулось   на   березі  тихоплинної річки Ікви,  оспіваної 

генієм  Т.  Шевченка, Ю. Словацького, М.   Рильського.   Бережці –   одне  з 

давніх  українських сіл.   Вони згадані в описах  Кременецького замку 1545 р. 

Саме в цьому краї 4 листопада 1887 р. у  селянській інтелігентній сім'ї народився 

Олександр Анастасійович Неприцький-Грановський. Крім батька, матері в їхній 

родині було три сестри (Марія, Ганна, Ліда) та два брати: старший Олександр, а 

молодший – Сергій. Сергії Неприцький прожив у Бережцях понад 90 літ і помер  

у 1983  р. 

Сашко Неприцький зростав цікавим, допитливим хлопцем серед розкішної 

природи рідного краю. Мальовничі Кременецькі гори, чарівна Іква, тихі соснові 
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гаї, – все це не могло не вплинути на формування світогляду, захоплень юнака. 

Після початкової школи навчається у Білокриницькій сільськогосподарській 

школі (нині – лісоколедж). Далі – навчання у Києві в комерційному інституті.  

Ще в юнацькі роки Олександр Неприцький пробує свої сили на літературній 

ниві. Особливо захопила його поезія. Твори Т. Шевченка,                     І. Франка, 

Лесі Українки стали для нього своєрідним джерелом пізнання таїн поетичного 

слова. Пробує друкуватися у тодішніх часописах «Українська хата», «Рада», 

«Рідий край». Останній видавався мамою Лесі Українки, відомою письменницею 

Оленою Пчілкою. В 1910 р. виходить перша збірка  «Пелюстки надій». Через рік 

видавництво «Життя й мистецтво» у Києві видрукувало нову книжку віршів 

«Намистечко сліз», а в 1914 р. – невеличку збірку «Акорди». Готувалася збірка 

віршів «Осінні узори», але вона появилася друком у США в 1957  р. 

Книжки молодого обдарованого поета з Волині відразу 

ж привернули увагу шанувальників поетичного слова. Гарну 

рецензію на збірку «Пелюстки надій» подав у журналі 

Українська   хата»   відомий   критик     Микита-Шаповал   під   

псевдонімом   М.   Сріблянський, особливо  виділивши вірш   

«Дві  квіточки». 

Активна громадська і літературна діяльність О. 

Неприцького не до смаку була царським сатрапам, які 

продовжували русифікувати Україну, її народ. Тому він вирішив шукати іншого 

шляху – за океаном, хоч нелегко було йому, маючи 25 літ, кидати рідну оселю, 

батьків. У 1913 р. він виїжджає за кордон. Там завершує вищу освіту у 

славнозвісному Сорбонському університеті (Париж), а відтак переїжджає до 

США. Закінчує, разом працюючи для прожиття, Агрономічний інститут у Форт 

Коллінсі (штат Колорадо). Здобув наукові ступені: бакалавр наук (1918 р.). 

магістр (1923 р.), доктор філософії (1925 р.), почесний доктор наук ряду 

європейських університетів (1949 р.) і, нарешті, почесний доктор   гуманітарних   

наук   (1958 р.). 
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Свою працю як вчений О. Неприцькнй починав від асистента при 

агрономічній дослідній станції штату Колорадо, а закінчив професором, 

ентомології та економічної зоології  університету Міннесота, якому віддав 26 

років  свого   життя (1930-1956 рр). 

Крім праці професора-ентомолога (знавця комах), О. Грановський брав 

активну участь у громадсько-політичному житті США, перш за все української 

громади. З 1935 р. він очолював «Організацію державного відродження України». 

Давав кошти на влаштування життя українців-переселенців. З 1965 р. організував 

спеціально бібліотеку-архів емігрантів-українців, який став Всеамериканським 

еміграційним центром. Основою центру була його власна бібліотека та архів.  

О. Неприцький-Грановський перший у США українець, який став 

професором, доктором наук здобувши славу світового рангу вченого ентомолога. 

Його праці з конкретних проблем ентомології: «Загальнобіологічні 

проблеми ентомології», «Ефективність від ентомологічних заходів», «Економічні 

втрати і ефективність від ліквідації окремих випадків захворювань», «Методи для 

поборювання тих чи інших паразитів» та ряд інших були високо оцінені 

спеціалістами багатьох країн. І як жаль, що ці праці залишилися невідомими на 

його батьківщині і досі. Всього в галузі ентомології вчений написав понад сто 

праць. Крім того, він писав статті, книги з різних галузей знань: біології, зоології, 

економіки, історії народного господарства, навіть суспільствознавства. Він зібрав 

величезну колекцію комах-паразитів: 30 тис. одиниць, систематизував її з 

відповідними літературними джерелами. Шкідникам садів він присвятив 9 

наукових праць. Три види попелиці, виявлені ним, названі його іменем. 

Професор О. Грановський часто брав участь у наукових симпозіумах, де 

виступав з доповідям. Він був дійсним членом чотирьох академій наук:  Франції, 

штатів Вісконсен та Міннесота,  а також Української вільної академії наук 

(США). Крім цього, він був членом дев’яти наукових товариств. О. Неприцький   

перший   не   американець  отримав у 1967 р. найкращу державну відзнаку за 

видатні заслуги в науці. 
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За океаном  професор   О.  Грановський  прожив немало – 63 роки. Про 

окремі сторінки його  життя дізнаємось   із  листів  до  брата Сергія, які так   рідко   

(не з  його вини, бо це був період холодної війни)  приходили  на  Батьківщину.   

В одному з листів (1962 р.) з Міннесоти пише, що дуже радіє, коли отримав вістку 

від   рідних, з якими так довго не бачився.  

Дуже цікавили його і погода, і врожай, і як влаштувалися діти брата 

Сергія, як живуть сестри. Особливо хвилюють рядки листа: «Я й до нині хороню 

як святість вишиті рушники і сорочку, що мені Галя (молодша двоюрідна сестра) 

вишила. Ти їй про це напиши. А це вже більш, як 50 літ, бо буде 50 літ у березні, 

як я приїхав до Америки.   Аж   страшно  подумати,   який довгий  час ми з  

тобою і сестрами  не бачились». 

Ностальгія мучила його  все життя. Туга за рідним краєм, отчою 

землею постійно тривожила його чуйну душу. Справжні сини і дочки свого 

народу, де б їх доля не закидала, бережуть  у серці   завжди   Батьківщину, 

її мову, традиції, культуру. 

Крім  активної  наукової  праці,  він  написав сотні  віршів, виданих у 

кількох томах. Можна  сказати, що його   поетична  спадщина ділиться  на дві 

основні  теми:  змалювання  природи та інтимна лірика. Про природу  

говорять вже   самі назви  віршів:  «Кінець    листопада»,     «Студень», «Зима»,   

«Завірюха», «Пташиний      гімн»,  «У пізню осінь». Чимало віршів присвячено 

морю: «В   Криму», «Хвилі»,    «Гойдаються      човни», «Під час бурі», «На 

березі моря» тощо. Важливо   наголосити,   що,  здавалося   б,  у  буденних     

явищах     автор  вбачає святе    таїнство чародіяння  матінки-природи.    

Ностальгія за рідною Україною, отчою землею,  матір'ю   –   Волинню  

особливо відчутні в поезії «В цій благодатній стороні»:  

Не   раз  в  цій  благодатній  чужині, 

Де воля враз   з   добробутом  живе, 

Мій   рідний  край  ввижається   мені  – 

Й  журба   у грудях спокій  рве... 
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І   бачу   я по  рідній  борозні 

Там  лихо  править,  бурею  реве. 

Бідніють   пишні  села   у   борні, 

І чую – брат на поміч нас зове! 

Чимало віршів присвятив він  красі природи Крем'янеччини, горам, які 

полонили  його   навічно,   чарівній  Ікві, «незабутнім  місцям     дитинства   і   

юності».  Із   них   особливо   виокремлюється вірш «Стою на скелі»   (деякий 

час в літературі        називали      Кременецькі      гори Авратинськими): 

Стою   на  скелі   Авратинських  гір, 

А  схилом   вниз   біжать,   шумлять  смереки... 

До   синіх   обріїв  увесь   простір   – 

Це пишні села,   близькі     і  далекі. 

Поля,  левади,  кучері  дібров. 

Між  ними   суне  шлях,  малі  доріжки 

Звиваються   кудись...  О,  як  би  знов 

В  той   ліс   піти...  Збирати   сироїжки... 

Повітря   рідного  грудьми   вдихнуть, 

Здобути сили   подихом   Волині... 

Олександр Неприцький-Градовський прожив довге і плідне життя – майже 

90 років. Помер він далеко від Батьківщини 4 листопада 1976 р. у місті Сан-Паул, 

штат Міннесота, де й похований.  

У рідному селі вченого, у приміщенні загальноосвітньої школи у               

1996 р. було засновано Літературно-меморіальний музей О. Неприцького-

Грановського. 

Ініціатором створення музею був Борис Неприцький – двоюрідний 

племінник О. Неприцького-Грановського, що проживає в США. Експозиція 

музею складається з 9 розділів і знайомить вона як з життєвим та творчим шляхом 

в Україні та за кордоном О. Неприцького-Грановського, так й з історією села. 

Загальна кількість предметів основного фонду становить – 2255. 
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Ім’я вченого світової слави має бути знане 

українському народові, бо    О. Неприцький-

Грановський усе життя, де б його доля не 

закинула, завжди й в усьому був вірним сином 

своєї Батьківщини. 
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Мар'яна Процків    

Чортківський медичний фаховий коледж 

 

Керівник роботи: Івануць В.З. 

 

Яків Гніздовський - український птах з 

американською ознакою 

Яків Гніздовський – видатний художник із України, який 

працював у різних стилях – від портрета до прикладної графіки. 

Це митець зі світовим іменем. Він залишив після себе сотні 

картин, більше ніж 300 гравюр (ксилографії, офорти та 

ліногравюри). Свого часу дві його роботи (“Зимовий пейзаж” і 

“Соняшник”)  прикрашали кабінет президента США Джона 

Кеннеді в Білому домі. 

Народився Яків 27 січня 1915 року в селянській родині в селі Пилипче на 

Тернопільщині. Успішно закінчив початкову школу, і батьки відправили його 

вчитися до української приватної гімназії в Чорткові.  Під час навчання у ній 

хлопець ще більше захопився малюванням. Саме в Чорткові трапився з ним 

випадок, що змінив подальшу долю юнака. Весною 1934 року його, учня сьомого 

класу гімназії, було заарештовано польською владою за участь у підпільному 

національному молодіжному гуртку. На суді Яків Гніздовський зобразив у 

записнику себе, інших підсудних, прокурора, 

оборонців та присутніх у залі. Судді, побачивши ці 

зарисовки, звільнили його від покарання: шкода, 

мовляв, таланту. 

Згодом здобував освіту у Львівській духовній 

семінарії. Перші роботи – пейзажі, замальовки домашніх улюбленців тощо. У 

Львові Гніздовський поринув у мистецьке життя. Вступив до Асоціації 

незалежних українських митців (АНУМ). Тоді ж його талант помітив поціновувач 
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мистецтва митрополит Андрій Шептицький і надав юному майстру стипендію. За 

ці кошти Гніздовський поїхав до Варшави й вступив до Академії мистецтв. 

Через початок Другої світової війни з 1939 року навчався 

в Загребській академії мистецтв (Хорватія). Виїхавши із Заґреба в 1944 році, 

опинився в таборі для переміщених осіб поблизу Мюнхена, де пробув 

до 1949 року. Пізніше, у тому ж році,  переїхав у США,  

Спочатку, працював дизайнером у рекламній фірмі. У 1950 році, на виставці 

графіки в Міннеапольському інституті мистецтва, за дереворит “Кущ” йому була 

присуджена друга премія. З цього розпочалось підкорення українцем 

американської публіки. У 1954 році відбулась його перша персональна виставка в 

США. Після цього Асоціація Американських Митців у Нью-Йорку закупила 220 

творів Гніздовського.   

У своїй роботі Яків Гніздовський використовував 

різні матеріали, а дуже часто і підручні. Життєва скрута 

інколи вимушувала вдаватись до залучення матеріалів, про 

які ніхто й подумати не міг. Але це додавало творам 

Гніздовського оригінальності і авторського стилю. Ось так 

митець згадує про початки своєї праці: “Я не мав ні 

відповідного місця до праці, ні засобів придбати матеріал. Мусив установити 

ієрархію важливости для речей. Фарби повинен мати: це головне… Льняне 

полотно я замінив на старий мішок”. Це вже згодом, коли його праці стали 

відомими, Гніздовський почав використовувати ширший асортимент матеріалів та 

засобів. Загалом, для його робіт характерним є використання дерева вишні, груші, 

а також буку та яблуні. 

Тривалий час про нього взагалі нічого не знали на батьківщині. І це попри 

те, що Гніздовський став всесвітньо відомим митцем, а його виставки відбувались 

у країнах Африки, на Близькому Сході, у Великобританії, Західній Німеччині, 

Чехословаччині, Японії, у країнах Латинської Америки. У листопаді 1975 року 

виставку Гніздовського в Токіо відвідав особисто син японського імператора 

Хірохіто. Після завершення презентації всі роботи викупила найбільша токійська 
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галерея “Йосейдо”. Про творчість Гніздовського знято документальний фільм: 

“Вівці в деревориті”, який одержав нагороду на кінофестивалі в Нью-Йорку. 

Яків Гніздовський — автор іконостасу для української греко-католицької 

церкви святої Трійці в Кергонксоні (США). Також він був членом редколегії 

журналу екслібристів Великої Британії й членом Американського товариства 

аматорів і творців книжкового знака, постійним кореспондентом журналу 

Філадельфійського відділу Об'єднання Мистців Українців в Америці (ОМУА) 

«Замітки з мистецтва». Він є автором ряду статей на художні теми. Його 

спостереження та думки вийшли в Нью-Йорку (1967) 

окремою книгою «Пробуджена царівна». Яків 

Гніздовський виконав екслібрис Harvard College 

Ukrainian Seminar, частина якого стала 

логотипом українознавчого інституту у Гарварді. На 

логотипі центральне місце займає стилізоване 

зображення Староакадемічного корпусу Києво-

Могилянської академії після його перебудови у 18 ст., над яким розміщені три 

розгорнуті книги з гаслом Гарвардського університету «Veritas» (з лат.: «істина»).  

Куратор відділу графіки бібліотеки Гарвардського університету Пітер Вік 

писав: “Ксилографія Якова Гніздовського є одним із найбагатших і 

найоригінальніших здійснень в американськім графічнім мистецтві за останні 

тридцять років”.  

Яків Гніздовський помер 8 листопада 1985 року в Нью-Йорку. Похований в 

колумбарії Собору Івана Богослова. У 2005-му поховальну урну українця 

перепоховали на Личаківському кладовищі у Львові. 

Нині твори Гніздовського зберігаються у приватних колекціях та музеях 

США, зокрема в бібліотеці Конгресу, Бостонському музеї, Університеті 

Вашингтона, Музеї сучасного мистецтва в Більбао, збірці Нельсона Рокфеллера й 

інших найвідоміших музеях і художніх галереях світу.  

1990 року вдова митця Стефанія Гніздовська подарувала музеям Києва, 

Тернополя та Львова частину його картин. Згодом деякі твори подарунком 



74 

 

надійшли до музеїв Чернівців та Івано-Франківська, а погруддя Гніздовського, яке 

виконав скульптор Лео Мол – до Львівського національного музею. Оригінали 

графічних робіт митця зберігає Борщівський краєзнавчий музей. 

Також у 1990-му в США відбулася виставка “UKRAINPEX”, до якої Союз 

українських філателістів і нумізматів виготовив конверт зі спеціальним 

погашенням, присвячений Гніздовському.  

100-річчя від дня народження майстра постановою № 184-VIII Верховної 

Ради України від 11 лютого 2015 року відзначалося на державному 

рівні. Національний банк України ввів в обіг з 31 березня 2015 року тиражем 

30000 штук пам'ятну монету 

з нейзильберу номіналом 2 гривні, 

присвячену цій події. 

На аверсі та реверсі розміщені роботи 

Якова Гніздовського — стилізований 

«Соняшник» (1974 рік) та «Автопортрет» (1981 рік). 

Американське громадянство Гніздовський отримав ще в 1954 році, проте 

художник ніколи не забував своєї Батьківщини. Усюди, де б не був Яків, він 

наголошував: – «Я українець». Навіть на виставці в 1972 році в Італії, де він 

представляв США, у каталозі було зазначено – народився в Україні.  

 


