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Іван БАЛАНЮК, 

Діана ШЕЛЕНКО, 

Сергій БАЛАНЮК 

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

Трансформаційні зрушення, які відбулися в економіці країни обумовлюють 

необхідність створення сприятливих умов для організаційного забезпечення 

соціального розвитку територіальних громад. 

Внаслідок складної ситуації, що склалася в Україні, у її областях за останні 

роки, завдано втрат у соціальному розвитку. Однією з таких втрат є звуження їх 

соціальної функції. Внаслідок економічного занепаду великої частки 

агроформувань і не завжди вдалих аграрних реформувань на селі, збільшилося 

безробіття, низькою стала зарплата. 

Однією з важливих характеристик і передумов розвитку територіальних 

громад є їх організаційне забезпечення, яке стає першочерговим завданням, а 

тому виникає потреба в аналізі чинників впливу. До чинників, які сприяють 

розвитку територіальних громад можна віднести: 

– законодавчі: формування правової основи розвиту територіальних громад 

на основі системи законів, указів, постанов уряду, рішень обласних, районних та 

місцевих органів влади;  

– фінансово-економічні: посилення фінансової основи бюджетів місцевого 

самоврядування шляхом об’єднання територіальних громад з метою створення 

повноцінно функціонуючих об’єднань із закріпленням за ними достатнього 

фінансового ресурсу для надання ними якісних суспільних послуг відповідно до 

державних соціальних стандартів; 

– соціальні: будівництво житлових будинків, закладів культури, освіти, 

охорони здоров’я, спорту, доріг, мостів, створення нових робочих місць, ріст 

заробітної плати, пенсій, соціальних виплат; 

– екологічні: дотримання норм екологічного законодавства; 

– гуманітарні: розвиток територіальних громад через ступінь професійної 
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освіченості населення, рівень знань на даній території; 

– інформаційні: забезпеченість територіальних громад інформаційними 

ресурсами; 

Наявність кризи в розвитку місцевого самоврядування в Україні вимагає 

переходу до нових методів управління соціальним розвитком, сприяє 

реформуванню її організаційних структур та забезпечують участь селян та інших 

жителів у вирішенні власних проблем. 

Активний вплив місцевого самоврядування на формування соціальних 

відносин можливий лише в тому разі, якщо воно матиме налагоджену систему 

організаційних відносин, належне кадрове забезпечення, а головне – 

самодостатню територіальну громаду, у розпорядженні якої є достатній обсяг 

матеріальних і фінансових ресурсів, яку вона може використовувати в межах 

своїх повноважень. 

Подолання не лише минулих втрат, а й недопущення нових ускладнень 

повинно базуватися на об’єктивній оцінці того, чому і з яких причин такі 

упущення мали місце. Без такої оцінки важко буде шукати коріння і 

першоджерела негативного минулого і ще важче – розробляти і здійснювати 

заходи по подоланню недоліків у подальшому. При цьому важливо одночасно з 

встановленням причин здійснювати передбачення щодо недопущення повторення 

подібного в майбутньому. 

Велика подрібненість територіальних громад, відсутність власних 

можливостей розвитку, старіння населення, значний відплив економічно активної 

його частини, поліпшити якість надання членам територіальних громад, 

насамперед сільським і селищним, гарантованих державою якісних соціальних та 

адміністративних послуг, відповідальність за які несуть органи місцевого 

самоврядування, в цей час немає можливості [1, с. 49]. 

Найважливішим напрямом досягнення цієї мети мають стати системне 

проведення організаційних, соціальних та інших заходів, покликаних забезпечити 

ефективний розвиток територіальних громад та всіх господарюючих суб’єктів і 

створення реальних передумов відродження села і поліпшення умов життя у 
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ньому. 

За твердженням Р. В. Приходько, ефективною та дієвою допомогою в 

соціальному розвитку територіальних громад, повинні стати адміністративно-

територіальна реформа; інституційна підтримка соціального розвитку 

територіальних громад, кооперація ресурсів; інформаційне та інтелектуальне 

забезпечення, кадрові ресурси місцевого розвитку; стратегічне планування як 

інструмент ефективності залучення ресурсів соціального розвитку. Тобто нова 

концепція діяльності системи управління соціальним розвитком територіальних 

утворень повинна враховувати зміну пріоритетів територіального управління та 

необхідність переходу до стратегічного планування [2]. 

Одночасно з цим повинна бути проведена велика робота зі створення 

необхідних передумов для прискорення і підвищення соціально-економічної 

результативності територіальних громад у ринкових відносинах. Визначальним у 

цьому відношенні покликана стати поступальна орієнтація на таку їх організацію, 

за якої вони будуть розвиватись на утворювальних засадах. 
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                                                                                                        Наталія ОЛІЙНИК          

ЛІТОПИС ГОНЧАРНОГО ВИРОБНИЦТВА 

СТАРОДАВНЬОЇ КОЛОМИЇ 

            Кераміка є неоціненним помічником у вивченні стародавньої історії. На 

відміну від дерева, тканини, кості, паперу, випалена глина не боїться вогню, 
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вологи, атмосферних впливів. На противагу золоту, сріблу та іншим металам, 

випалену глину не можна переплавити.  Ось чому давніх керамічних виробів 

археологи знаходять набагато  більше, ніж виконаних з інших матеріалів. 

 Метою пропонованої статті є дослідження етногенези гончарного промислу 

на Коломийщині (Івано-Франківщина, Покуття) та комплексний аналіз 

археологічних матеріалів, виявлених при розкопках на даній території. У 

контексті цього  дослідження перш за все було проаналізовано праці 

попередників з питань територіального становлення цієї місцевості.  

Виняткове значення для вивчення цього питання має „Опис України” (1650) 

французького інженера Ґійома Левассера де Боплана та його карта «Покуття».  

Саме Боплан був одним з тих, що найбільше посприяв популяризації України у 

Європі.   Він дослівно говорив, що «Україна простягається від границь Московії 

до границь Пенсільванії і поділена на кілька провінцій Польщі» (теперішня 

Галичина) [21,с.21].  Звідки ж походить сама назва Покуття?  Перша письмова 

згадка відноситься до 1395 року.   Вона згадується в чолобитній грамоті 

молдавського воєводи Стефана польському королеві Казимирові  «...за позику 3 

тис. золотих молдавський воєвода Петро держить Покутську землю» [11,с.33].  Ця 

назва і позначена на карті Ґ.Л. де Боплана. 

Історичне Покуття представлене низкою фактів, які засвідчують його 

приналежність до Галицького (з 1199 р. – Галицько-Волинського князівства) 

[18,с.69].  Прикарпаття було південно-західною прикордонною частиною 

давньоруської держави.  Її кордони  проходили по ріці Прут і горах Карпатах.  В 

економіці Київської Русі та князівств періоду феодальної роздробленості важливу 

роль відігравали солеварні промисли. Одним з головних районів видобування солі 

в київській Русі було Прикарпаття.  Саме цього регіону стосуються всі найдавніші 

згадки про солеваріння в давньоруських писемних пам’ятках.   

Галицько-Волинський літопис подає важливі відомості про велике 

економічне і політичне значення соляних промислів на Коломийщині.  Про 

територію сучасного міста Коломиї у літописі написано, що  князь Данило 

Романович послав до Галича в 1241 р. стольника Якова з дорученням: 
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«Коломыйскую соль отлучите на мя» [16, с. 399].  Прибутки з коломийської солі 

мали йти на утримання  «окружників» (пішої дружини).  

  На Попрутській оборонній лінії стояли чотири головні міста-фортеці: 

Чернівецька, Снятинська, Олешківська та Коломийська, які у середньовічні часи 

охороняли дані землі від різних завойовників,  і як вважають  археологи, були 

побудовані  в середині ХІІ століття.  По різному складалась доля давніх міст.  

Деякі стоять і зараз, а слід інших ще не знайдено археологами. 

Києворуський період керамічного виробництва Покуття представлений 

знахідками в столиці Галицько-Волинського князівства – Галичі, про який перша 

письмова згадка датується 1138 роком. Його дослідниками і відкривачами були Я. 

Пастернак та І. Захарієвич [15, с.31–33]. Наявні знахідки довели, що Галич 

(відстань від Коломиї – 90 км) був провідним, культурним та торговим центром 

краю, мав високорозвинені ремесла, зокрема гончарне. Майстри створювали не 

лише посуд, а й облицювальні плитки – теракотові та полив’яні, гладкі й 

рельєфні. 

Територія Коломийщини досить багата археологічними пам’ятками.  Але 

історія їх досліджень почалася лише з 20-х рр. ХХ ст.  Про життя людей 

старовинного покутського міста Коломиї, що належить до найдавніших 

галицьких міст  ми довідуємося із археологічних розвідок і тих  матеріалів, які 

були виявлені на території міста та його околиць. Під час обстежень території с. 

Грушева на  горі Корнів в 1934 – 1936 рр. археологом  та істориком М. Клапчуком 

і відомим українським археологом Я. Пастернаком було зібрано  значну кількість 

фрагментів стародавньої кераміки та кам’яних знарядь. Ініціатором та 

сподвижником даних розкопок був Володимир Кобринський – колишній директор 

Українського народного музею «Гуцульщина» ім. Й. Кобринського в Коломиї 

(тепер – НМНМГП) [1].  Виявлені знахідки підтверджували наявність на цій 

території слідів  трипільських поселень (2,5–2,0 тис. р. до Р.Х.). і згодом були 

передані  до музею «Гуцульщина»  в Коломию. Сліди життя людини на території 

Печеніжина також відносяться до праісторичних часів. Розкопки в урочищі «Під 
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замком» (1950-і рр.) та «Заверх» виявили також поселення трипільської культури, 

яке датується 3 – 4 тис. до н.е. [8 , с.19]. 

Археологічна збірка музею НМНМГП ім. Й. Кобринського нараховує 

близько 300 керамічних різноманітних зразків. Найдавнішими є вироби побутової 

кераміки, що належать до пізньотрипільського періоду (2100–1700 рр. до Р.Х.), де 

вагоме місце посідають три ліплені теракотові фігурки: скульптурні зображення 

жінки і баранчика знайдені на горі Корнів біля с. Грушева.  Такі фігурки в давні 

часи використовувалися для різних ритуалів та несли охоронну функцію. Також 

зберігаються круглі глиняні прясельця-грузила для веретена, які є доказом того, 

що трипільці займалися ткацтвом та прядінням. 

Із 1500 археологічних пам’яток, виявлених сьогодні на Прикарпатті, 70 –  

належать періоду культури карпатських курганів, датованих ІІ – VІ ст. нашої ери. 

Найбільше їх знаходяться на Коломийщині та околицях Печеніжина. При 

розкопках у цих поселеннях знайдено сільськогосподарські знаряддя праці, 

фрагменти залізних мотик і серпів, жорновий камінь, зерна пшениці, жита, вівса, 

що свідчить про осіле життя прадавніх мешканців Коломиї [7, с.19–37].  Біля 

Печеніжина у 1972–1973 рр. в урочищі «Царина» проводили розкопки два 

науковці: ст. науковий співробітник інституту археології АН України, київський 

археолог Лариса Вакуленко  та львівський професор Маркіян Смішко.  Ними були 

розкопані гончарні майстерні, господарська споруда, наземне вогнище та житло, 

орієнтоване за сторонами світу. На долівці житла знайдено уламки ліпного і 

кружального посуду. Подібний посуд та миска були знайдені після розчищення 

господарської ями [5, с.16–22]. Випал гончарної продукції проводився у печах 

двоярусної конструкції, що мали нижню камеру – топку і верхню – для 

випалювання посуду [6, с.56–57]. 

У археологічній колекції нашого музею серед виявленого матеріалу вагоме 

місце займає кераміка, переважно у вигляді фрагментів. Основна маса цих 

уламків належала опуклобоким горщикам з вигнутими вінцями, декорованих 

хвилястим, лінійним та точковим зображенням на бічних сторонах. Крім того, є 

багато інших видів посуду: мисочок з широкими краями, кулястих банок, 
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черпаків, кухликів, покришок та ін. Всі фрагменти посуду можна поділити на дві 

групи:   

1. Товстостінні широкогорлі горщики, виготовлені на ручному гончарному 

крузі з глини, перемішаної з домішками крупнозернистого піску. Боки горщиків 

слабо опуклі, а вінця вигнуті назовні і косо зрізані, дно рівне. Поверхня їх 

шершава, коричнево-сірого кольору, випал нерівномірний. Бічну поверхню  

виробів покриває поглиблений прямолінійний або  зубчатий хвилястий орнамент. 

Зустрічається орнамент, виконаний гребінцевим знаряддям з одним, трьома, 

чотирма зубцями. Таку групу посуду можна датувати  ІХ – Х ст. 

2. Посуд, переважно горщики, тонкостінні, виготовлені з глини, 

перемішаної з дрібнозернистим піском з поверхнею майже гладкою. Випал їх 

добрий, колір темно-сірий, жовтуватий і попелястий. Цих фрагментів кераміки 

дуже багато, виразно переважає кружальна, що свідчить про розвинуте 

гончарське ремесло.  Форма горщиків помірковано опуклобока, шийка коротка, 

вінця цієї групи дуже вигнуті, профільовані, з вигнутим назовні краєм. Вигнуті 

назовні вінця мають край опукло сформований, косо або горизонтально зрізаний.  

Іноді  бічну поверхню посудин прикрашено поглибленим паралельним лінійним 

або хвилястим орнаментом. Крім горщиків зустрічаються і невеликі миски. Цей 

керамічний матеріал можна датувати ХІ – ХІІІ ст. 

Ще сьогодні у центрі міста можна побачити залишки оборонних валів, 

розташованих на місці колишнього коломийського замку, а також збереглися  

деякі старі назви вулиць:  «Замкова» або «Замчище», «Валова», «Гетьманська».  

 Івано-франківським археологом Богданом Томенчуком в 1970, 1974 і 1977 

рр. проводилися розкопки та обстеження окремих місць на території міста 

Коломиї: територія церкви св. Михайла, центр – вул. М. Лермонтова (колишня І. 

Берковича), вул. М. Грушевського (колишня Я. Собєського), поблизу ЗОШ №1 – 

вул. А.Міцкевича (колишня Лілова) і околиць (села Голосків,  Корнів, Дебеславці, 

Грушів).  Згідно його підсумкових звітів було виявлено, що на території 

Коломийщини існували археологічні пам’ятки різних культур:  шнурової 

кераміки – бронзової доби, трипільської культури, культури карпатських курганів, 
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ранніх слов’ян, Давньої Руси -України.  Більшість речового матеріалу  археологом 

було передано на зберігання в  НМНМГП [9, с.12–13].  

Рідкісною знахідкою цих розкопок, яка не має аналогів,  є фрагмент (1/4 

частина) плоского, декоративного тареля (медальйона) діаметром 40 см, 

товщиною 1 см з вигнутими догори  вінцями,  прикрашеного рельєфним 

орнаментом і покритого зеленою поливою.  Виріб виконаний з глини, з 

домішками дрібнозернистого піску, ручним способом,  при допомозі дерев’яного 

штампа.  

   Таріль, світського характеру, декорований примітивним  рельєфним 

фігурним орнаментом, який зображує  частину сюжетної сцени:   багатий боярин 

або воїн з короткою бородою  у шапці з перами.   Праву руку він тримає на поясі,  

а у лівій руці алебарду – бойову сокиру із скошеним лезом в бік довгого держака.  

Алебарди, як різновид древкової холодної зброї поліфункціонального 

призначення, були у вжитку в Київській Русі з Х століття,  зберігаючи до ХVІІІ 

ст. функцію зброї палацової охорони, замкової  і міської варти,  а також парадної 

зброї [12].   Тому можна припустити, що орнаментований декоративний таріль-

медальйон  міг прикрашати покої замку управителя «Коломийської солі» –  

гордого і багатого боярина Доброслава часів князювання  Данила Галицького [17, 

ст.399].  Сюжетна композиція тареля доповнена рослинним орнаментом і 

опоясана широкою коловою смугою, декорованою паралельними рисками.   

На думку доцента кафедри етнології і археології інституту історії, 

політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету 

ім. В. Стефаника Б. Томенчука  цей виріб можливо датувати кін. ХІІ – поч. ХІІІ 

ст.  Саме на цей час припадає розквіт культури давньоруських міст Галицько-

Волинської землі.  Інтенсивно розвивалося ремесло і торгівля. Будувалися 

численні монументальні споруди, розширювалися економічні та культурні зв’язки 

з іншими давньоруськими землями [14, с.92 – 107]. 

Міські гончарі того часу вже мали великий досвід в орнаментації зворотної 

сторони скіфських дзеркал [22, с.48] (центральносиметрична композиція) та 

фігуративного зображення.   Після великої монголо-татарської навали (1239 – 
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1240),  що завдала страшної руїни стародавнім містам,  цей досвід був втрачений 

майстрами на деякий час.  Починаючи з кінця ХІІІ ст. гончарне мистецтво   

почало інтенсивно відроджуватися.  Пластичні вирішення стають об’ємнішими, 

закругляються, набувають вигляду паралельних валиків. У виконанні зображень 

більш виразно проступають реалістичні риси обличчя [23, с.49 – 50].  Подібний 

декор можна було побачити на свинцевих вислих печатках, що були знайдені при 

розкопках древнього Галича, і які були характерними для  світської та духовної 

знаті [20, с.23].  Згідно висновків відомих дослідників старожитностей М. П. 

Лихачова, Б. О. Рибакова, Ф. П. Філіна та інших [13], орнамент на вислих 

печатках ніс певне смислове навантаження, що є характерним і для даного 

керамічного виробу.  Вищезгаданий  фрагмент тареля є свідченням 

високорозвинутого керамічного ремесла в даній місцевості.     

 Коломийське слов’янське городище  знаходилося в центрі солеварного 

виробництва на лівому березі ріки Прут, де проходив великий торгівельний шлях, 

відомий як Берладський.  Він з’єднував цей край з північними провінціями 

Римської імперії – Дакією, а на сході з племенами уличів, білих хорватів, 

тиверців. 

 Поступово, завдяки розвитку ремесел, торгівлі, а особливо перевозу  солі із 

Гуцульщини та Покуття на Поділля та Наддніпрянщину,  це поселення у ІХ – ХІІ 

ст. переросло у град,  що отримав назву Коломия і був відомий «Коломийською 

сіллю» [10, с.16]. Численні факти та події вказували і на те, що Коломия вже в той 

час була значним  виробничим та культурно-торгівельним осередком.  Це 

значною мірою визначало характер і стиль народного художнього виробництва 

цього регіону України і, зокрема, мистецтва місцевих ремісників – гончарів. 

  Традиції гончарства, закладені нашими предками, ніколи не 

переривалися. Цьому сприяли як постійна потреба у випаленому глиняному 

посуді, так і наявність покладів високоякісної пластичної глини,  досить 

рівномірно розміщених на просторах на північ від Карпат, отже, на Покутському 

підгір’ї.  



11 

Про розвиток гончарного ремесла давньої Коломиї в період польської 

окупації (1349–1772) писав польський дослідник Леопольд Вайґель у своїй праці 

«Нарис про місто Коломию» (Wajgl L. Rys miasta Kołomyja, 1877).   Він  наводив 

дані люстрацій, проведених в Коломиї з 1572 по 1627 рр., які засвідчили, що у 

1572 р. у місті працювало 10 гончарів,  у 1595 – 12 [2, с.30],  а у 1627 р. – сім 

гончарів, які платили місту щоквартальний податок – 15 грошів [3, с.16–18].  

Коломийські гончарі виготовляли домашній посуд, який у період 

середньовіччя і нового часу збували на торгах, ярмарках, розвозили по території 

Покуття, Поділля і Буковини.  Майстри,  виконуючи  феодальну повинність,  

віддавали частину горщиків до Коломийського замку, ставили печі, виготовляли 

кахлі й оздоблювали ними печі в будинках міської знаті. 

У Коломиї вже в 1661 році  існував гончарний цех, який був  затверджений 

королівським  актом,  виданим  королем Яном Казимиром, а 20 червня 1666 року 

було прийнято статут цеху, та надано йому відповідні привілеї [4, ст. 38–43]. 

Добрі гончарні глини,  як і успадкування традицій прадавнього 

хліборобського населення, сприяли вдосконаленню технології виробництва та 

орнаментики, пов’язаної з художнім осмисленням народних майстрів. 

 Коломийські гончарі розвинули і застосовували такі оригінальні техніки 

підполивного розпису: ріжкування (або накапування) – без наступного 

розтягування, затікання (фляндрування) – коли накладені на рідку обливку 

кольорові акценти зазнавали розтягування, надаючи ускладненого, витонченого 

декоративного завершення.  Малюнки на коломийських виробах створювалися 

стилізованими рослинно-геометричними мотивами, утвореними крапками, 

колами, коловими хвилястими лініями, меандрами на чіткому контрасті 

коричневої і зеленої полив на білому фоні або білої і зеленої – на коричневому. 

Такі орнаменти несли певні символічні навантаження: стилізоване „дерево 

життя”, сонячні та громові знаки, різноманітні форми хрестів, вода тощо. 

Наприкінці ХІХ ст. (австро-угорський період) коломийське гончарство 

занепадає.  Певною мірою ситуацію врятувало відкриття в  Коломиї у 1876 році 

гончарної школи [25, с.328], яка проіснувала 38 років і була закрита у зв’язку з 
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подіями Першої світової війни [24, с.2]. Завдання цього фахового навчального 

закладу полягало у продовженні плекання народних традицій Покуття та 

Гуцульщини, зокрема відомого косівського майстра  О. Бахматюка (1820 – 1882). 

Коломийська гончарна школа була важливим осередком виготовлення 

різноманітного асортименту декоративної кераміки: вази, свічники, тарелі, 

плитки, кахлі,  скульптурки, архітектурні панно тощо. Деякі з випускників школи 

працювали на теренах Галичини, а деякі  виїхали в центральні та східні райони 

України, де зробили значний внесок у розвиток української художньої кераміки, 

продовжуючи коломийські гончарні традиції у своїх творах [19, с.154]. 

Події  І та ІІ світових воєн дещо призупинили міське гончарне виробництво. 

Працювали тільки окремі майстерні. 

Керамологічна збірка коломийської художньої кераміки Національного 

музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського 

нараховує понад тисячу творів і представлена виробами відомих і невідомих  

народних майстрів, творами випускників Коломийської гончарної школи та 

творами сучасних мистців. 

У даний час в Коломиї продовжують традиції народного гончарства такі 

майстри: Заслужений майстер народної творчості України Н. Никорович-

Кахнікевич, її син С. Никорович,  сестра М. Кахнікевич  та професійний майстер, 

член Національної спілки народних майстрів – М. Лобурак.     

Україна цікава світу тим, що ще зберігає народне мистецтво на своїх 

теренах, а гончарство є одним з найбільш образотворчих видів народного 

мистецтва.  На прикладі виявленого археологами керамічного матеріалу, давніх 

письмових джерел та багатій збірці художньої кераміки Коломийського музею, 

можна отримати неоціненні відомості про минуле та сучасне життя людей на 

території Коломийщини.  Керамічні вироби дали уявлення про її господарський та 

соціальний устрій, допомогли відтворити картину торгівельних зв’язків, показали 

рівень технічних досягнень та культури. Такий багатий  матеріал свідчить про те, 

що Коломия була і залишається  відомим культурно-освітнім та гончарним 

центром Галичини. 
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Однак, виявлені археологічні знахідки на території Коломиї та околиць 

лише частково дають нам відомості про праісторію міста.  На жаль, ці пам’ятки 

стаціонарно не розкопувалися і не досліджувалися вченими-археологами на 

відповідному рівні, у зв’язку з нестабільними соціально-економічними умовами в 

країні.  Хотілося б, щоб студенти-археологи, історики, науковці, краєзнавці  мали 

більше умов та можливостей для дослідження і вивчення давніх поселень наших 

предків та оборонних споруд,  зокрема решток земляного валу у центрі міста. 

Література 

1.    Архіви КМНГП. 

2.    Вайґель Леопольд. Нарис про місто Коломию//Перекл. з польської  М. 

Васильчука, М. Кочержук – Коломия: Вік, 2008, с. 30. 

3.    Там само, с.16 –18. 

4.    Там само, с.38–43. 

5.    Вакуленко Лариса. Пам’ятки Підгір’я українських Карпат першої половини І   

       тисячоліття н.е.–1977.– с.16‒22. 

6.    Там само. с.56–57. 

7.    Васильчук Микола. Труди і дні Леопольда Вайгеля.//Народний Дім.    

       Науково-теоретичний журнал Коломийського музею народного мистецтва  

       Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського. Коломия.–1994.–Кн.6.–с.19–37.        

8.    Грабовецький Володимир. Нариси історії Прикарпаття з найдавніших часів  

       до кінця ХVст. Т.І.– Івано-Франківськ.–1992.– с.19. 

9.    Грабовецький Володимир. Історія Коломиї . З найдавніших часів до початку  

       ХХ ст.//Вид. «Вік».–Коломия.–1996.–с.12–13.  

10.  Грабовецький Володимир. Історія Коломиї . З найдавніших часів до початку  

       ХХ ст.//Вид. «Вік». –Коломия –1996.–с.16. 

11.  З історії західноукраїнських земель, вип.2, К.,1957., с.33. 

12.   [Електронний ресурс] Режим  доступу:   

        http://www.lnu.ua/faculty/geology/phis_geo/Fourman/Bartky/   

        Sokyry_nations.htm.        

13.   [Електронний ресурс] Режим доступу:   



14 

         http://histans.com/JournALL/journal/1991/3/5.pdf. 

14.   Исаевич Я.Д.Культура Галицко-Волынской Руси.–ВИ,1973, № 1,с.92–107. 

15.   Лащук Юрій. Покутська кераміка. //Вид.„Українське народознавство”.–   

        Опішне, Полтавщина, 1998, с. 31‒32.                    

16.  Літопис Руський. Боротьба за Галицьку землю,1240–1241.//Київ, Вид.   

        «Дніпро»,1989,– с.399. 

17.   Там само. 

18.   Марченко М. Історія української культури//Вид. «Радянська школа».–К.,–    

        1961.–с.69. 

19.   Нога О.Проект пам’ятника І.Левинському.–Львів:Українські технології,  

        1997.–с.154. 

20.   Ратич О. Древньоруські археологічні пам’ятки на території західних областей  

        УРСР. Вид. Академії наук УРСР. К.–1957.–с.23. 

21.   Січинський Володимир. Чужинці про Україну. //Вид. «Світ»,–Львів, 1991,     

        с.21. 

22.   Тищенко О. Історія декоративно-прикладного мистецтва України (ХІІІ–ХVІІІ  

        ст.), К.,– «Либідь», 1992.–с.48.  

23.   Там само. с.49–50. 

24.   Bilans usiłowań i wyników//Rękodzielnik [Lwów]; 1912.–N 1.–S.2. 

25.   Mardyrosiewicz B. Szkoła garncarska w Kołomyi//Świat [Kraków]–1891.–S.328. 

 

 

Михайло БІГУСЯК 

ПОКУТСЬКИЙ ГОВІР ТА ЕТНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО НОСІЇВ КРІЗЬ 

ПРИЗМУ “ГАЛИЦЬКО-РУСЬКИХ НАРОДНИХ ПРИПОВІДОК” 

І. ФРАНКА 

З виходом у світ у 2006 році тритомового видання “Галицько-руських 

народних приповідок” І.Франка почався новий етап їх дослідження, побудований 

на текстологічному  вивченні. Тут виокремлюється низка праць літераторів, 

фольклористів, етнологів. Франкові паремії були також об’єктом лінгвістичного 
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аналізу, зокрема у працях М.Зубрицької, де описано особливості відмінювання 

іменників у бойківському говорі [1]; у дослідженні Г.Кознярського 

проаналізовано так звані “мудрування” як специфічні одиниці української мови 

[2]. Міфологічна лексика паремій стала об’єктом наукової розвідки Н.Хобзей [5]. 

Предметом нашого пізнання стали фонетичні та морфологічні особливості 

покутських говірок, їх статичні та динамічні риси, які відображені у корпусі 

Франкових паремій, записаних ним у 48 населених пунктах Покуття понад 

століття тому, а також зроблено тематичний аналіз окремих приповідок, що 

характеризують етнічні погляди покутян доби Івана Франка. Саме в такому 

ракурсі приповідковий матеріал досліджується вперше, що підсилює його 

актуальність та наукову новизну.  

Серед фонетичних статичних рис у покутському говорі переважають ті, які 

збігаються з такими ж особливостями інших галицьких говорів – гуцульського, 

наддністрянського, бойківського тощо. 

 Найперше спостерігаємо систематичну передачу рефлексів носового [ę]: а) 

деназалізоване (ротове) [е] передається як [и] у будь-якій позиції із пом’якшенням 

попереднього приголосного: ци виділисте, аби вовк дав мньисо псови [4, т. 1, с. 

358];  взьив си за штуку [4, т. 3, с. 454]; б) у ненаголошеній позиції на місці [ę] 

передано звук [і]: то вже в десітьох водах мите [4, т.1, с. 761]. Однак у цій 

позиції зафіксовано форми із [е], [и] чи навіть із [а], наприклад: тєгнуло би ті 

блювати! [4, т. 3, с. 302]; тьигне сі, як нещістьи [4,т.3, с. 303]; тягнеся, як біда за 

ногами [4,т.3, с. 303]. Також в іменниках середнього роду під наголосом, в 

основному, подаються форми з історичним [ę]: доки сі вісілє скоїт, то сі загоїт 

[4, т. 1, с. 218], однак у слові життя спостерігаємо подвійну передачу цього 

звука через [е] та [и]: житє людське як булька на воді [4,т. 2, с. 157]; я житьи на 

продаж не маю [4, т. 2, с. 159]. 

Систематично збережене історичне [е] із стверділим приголосним перед 

ним на тому місці, де у літературній мові цей звук зазнав лабіалізації і перейшов у 

[о]: сподобав си Єлену коло лену [4,т. 2, с. 124]; піду як по леду [4, т. 2, с. 478]; а 

також після шиплячих: женатий.  
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На відміну від літературної мови зафіксовано у текстах приповідок 

відсутність переходу [о] в [а] перед складом з наголошеним [а], тобто зберігається 

історичне [о]: сів си на старший конец, як богач на вісілю [4,т. 3, с. 136];  не 

богато думав, а розумно сказав [4, т. 3, с. 562]. 

Також у корпусі приповідок із Гуцульщини і Покуття спостерігаємо вимову 

наголошеного звука [и] на місці давньоукраїнського [і] на початку слова: що 

година, то инша причина [4, т. 1, с. 527];  випулив очи як индик [4, т. 1, с. 262];  

іноді в такій позиції [и] може прикриватися [й]: зразу логазу, далі йигли, а врешті 

не ївши спати льигли [4, т. 2, с. 483]; що хатка, то йинча гадка [4, т. 3, с. 336]. 

Практично послідовно передано вимову звука [і] у префіксі ві-, тобто на місці 

праслов’янського і давньоруського «широкого» [ы]: дай Боже вітримати! [4, т. 

1, с. 121]; що міні з сего віросте?[4, т. 3, с. 467]; вікурив го як жида салом[4, т. 1, 

с. 142]. Звернемо увагу на те, що у приповідках із Покуття по-різному передається 

вимова постфікса (закінчення) ся: раз як сі, сє, інший раз як си:  губит сі, як вош у 

кожусі [4, т. 1, с. 676]; нового нічого, а старе сє минає [4, т. 2, с. 610].  Зазначимо, 

що в окремих записах із цього регіону передано форми із -си: як не чуєш, то 

проверти си вуха [4, т. 3, с. 437], аналогічну форму послідовно вживає у своїх 

новелах Василь Стефаник, а він із Русова, що засвідчує про те, що, можливо, цей 

постфікс так на цій території раніше вимовлявся повсюдно, тобто як си! 

 Щодо особливостей консонантизму, тобто до системи передачі при 

голосних, то послідовно передано у приповідках ствердіння кінцевого [ц]: за 

чуже личко дав би свій ременем [4, т. 3, с. 613]; послідец на хлібец, чоло на золото 

[4, т. 3, с. 351]; іноді таке ствердіння спостерігаємо і в суфіксах: мужицка думка 

там, де ниви сі сходьи [4,т. 3, с. 562]. У центрі покутських говірок 

(Городенківщина, Снятинщина, частина Коломийщини) зустрічаємо і сьогодні 

тверду вимову [р] у позиції перед [а], яку також зафіксовано у корпусі паремій: не 

здуриш аптекара шалабастром (‘алябастер’ – поясн. І. Франка) [4, т. 1, с. 33]; як 

втонув, тогди прибігли ратувати [4, т. 1, с. 422]. 

У текстах паремій спостерігаємо вживання звука [ц] на місці [ч] у 

питальних займенниках та окремих сполучниках: жити ци не жити, але не 
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тужити [4, т. 2, с. 162]; такий красний, хоць цілуй [4, т. 2, с. 408]. Подекуди 

спостерігаємо явища протези та епентези, тобто прикриття голосного як на 

початку слова, так і всередині його: жінка тримає три вугли в хаті, а чоловік лиш 

єден [4,т. 2, с. 170]; за жадні діяменти того не зроблю [4, т. 2, с. 6]; у слові 

коноплі зафіксовано метатезу: вирвався як гола з колопень [4, т. 1, с. 264]. 

Так, цікавим є запис приповідки із Коломиї, до котрої І. Франко подає не 

тільки семантичну інтерпретацію, але й пояснює фонетичні явища у формі слова 

«Дітьтьо»: «Нате вам дідуню за татуневу душечку!» – «Бог да прости! А як же 

ваш татуньо помер?» – «Та втопив сі». – «Дітьтьо го бери, най сі не пхає на 

глібоке!» Далі пояснення автора таке: «Жартливий діяльог, яким характеризують 

жебрацьку покірливість перед одержанєм милостині і брутальність по 

одержанню… Інтересна тут форма дітьтьо, де к перейшло на ть (анальогічне 

доньтя замість донька), а дь перед ть асимілювалося»[Т. 1, с. 805-806].  

Крім фонетичних рис мовний матеріал паремій добре відбиває архаїчні 

морфологічно-граматичні риси говірок досліджуваного регіону. Послідовно 

передано у приповідках історичне закінчення -и родового, давального і місцевого 

відмінків іменників 3-ої відміни: наїв бис сі папороти [4, т. 2, с. 571]; на середині 

напастиси шукаєш [4, т. 2, с. 580]; в день сі погризут, у ночи сі полижут [4, т. 1, с. 

747]. Таке ж закінчення уживається і в давальному та місцевому відмінках 

іменників 1-ої відміни: хто земли дає, тому й земля дає [4, т. 1, с. 241];  виложив 

му як на долони [4, т. 2, с. 39]; у давальному та місцевому відмінках іменників 

чоловічого та середнього роду 2-ої відміни: такі сини бодай і на камени родили 

ся! [4, т. 3, с. 126]. 

Паремійний матеріал демонструє регулярну передачу редукованого 

закінчення -ов, -ев[оў, еў] у формах іменників першої відміни, займенників та 

узгоджених з ними прикметників, числівників в орудному відмінку однини: 

жарт жартом, а правда правдов [4, т. 2, с. 130];  як сє вп’ю зимнов водов, то-м 

великий варіят [4, т.3, с. 318]. Такі ж форми властиві й іншим західноукраїнським 

говорам і сьогодні належать до активнодіючих.  
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Історичні закінчення -ови, -еви в давальному та місцевому відмінках однини 

іменників чоловічого і середнього родів також передаються у приповідках: хто 

сам ся славит, той вітрови служит, а хто вітрови служит, тому димом платят 

[4, т. 3, с. 151]; добрий чоловік дурневи брат [4, т. 3, с. 413]. 

Спорадично трапляються форми іменників другої відміни м’якої групи із 

закінченням -ом: годував єм го своїм мозолом [4, т. 1, с. 535]; ци голов у камінь, ци 

каменьом у голову, то все одно [4, т. 1, с. 565]; кожний би хтів своїм коньом 

їхати [4, т. 2, с. 342]. 

Досліджуваний приповідковий матеріал демонструє збереження повної 

парадигми енклітичних коротких форм особових займенників ми, ти, си, му у 

давальному відмінку, мні, ті, сі – у знахідному, го – у родовому та інші: сьвітми 

хріном став [4, т. 3, с. 99];  хвали мні роте, буду ті пороти [4, т. 3, с. 338]; зігнав 

му муху з носа[4, т. 2, с. 563]; обсіли го так, що ся і в ріці не обмиє [4, т.2, с. 624]. 

Ці форми не зазнали динамічних змін і на сьогодні є частовживаними у багатьох 

західноукраїнських говірках. Також подибуємо редупліковані форми вказівних 

займенників на зразок: тота, тото, сесе, се тощо: раз сесе, раз тото [4, т. 3, 

с. 8]; вже ми се відкинуло [4, т. 3, с. 526], які є вживаними у карпатській та 

галицько-буковинській групах говорів. Спорадично зустрічаємо займенникову 

форму «жадний» у значенні ‘жоден’: за жадні діяменти того не зроблю [4, т. 2, 

с. 6]. 

За нашими спостереженнями кількісну перевагу у паремійних мікротекстах 

мають дієслівні діалектні варіанти. Серед них зустрічаємо тверду вимову 

кінцевого -т у формах дієслів 3-ої особи однини, 2-ої дієвідміни та в 3-ій особі 

множини дієслів 1-ої та 2-ої дієвідмін: добре радит, кепсько робит [4, т. 2, с. 14]; 

гадки ми голову розпирают [4, т. 1, с. 446]. У формах атематичних дієслів, за 

аналогією до інших, переважає закінчення -ш: даш,відповіш, а дієслово їсти має 

форми їш або їдж: їдж не їдж, пий не пий – прийде час: милий, забирай сі! [4, т. 2, 

с. 296]. Як і в інших говірках південно-західного наріччя, у досліджуваному 

регіоні збереглися форми давньоукраїнського минулого часу (так званого 

перфекта). У формах 1-ої і 2-ої осіб однини збереглися до сьогодні елементи -м, -
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с, а у 1-й та 2-й особах множини -смо, -сте, що походять від форм дієслова бути в 

теперішньому часі і разом з дієсловом або як приростки до інших слів у реченні 

вказують на особу виконавця дії: їжте, кумо борщ підбитий, давала-м псу, не 

хотів пити; сука не хотіла, кума вес ізз’їла [4, т. 1, с. 168]. Зауважимо, що 

елемент -м вказує на першу особу, але в чоловічому роді перед ним виступає 

евфонічна вставка ї або є: -їм; -єм. Аналогічне відбувається і перед елементом -с, 

що вказує на другу особу однини: бідний єм: утік мені розум з хати [4, т. 1, с. 92]; 

як єс мні шарнув, аж єм сі звирнув [4, т. 3, с. 440]. У множині зафіксовано 

елементи -смо, -сми, -сте, -сти: чули-смо через сороки-ворони [4, т. 3, с. 337]; 

пані, пані, дранку-сте загубили ! [4, т. 2, с. 669]. 

Записи паремій із Покуття демонструють побутування у ті часи архаїчних 

аналітичних форм майбутнього часу з препозитивним дієсловом мати в особових 

формах: меш мати прости біг [4, т. 2, с. 805];  що було, то ся минуло, а що буде, 

то мемо видіти [4, т. 1, с. 196]. Відзначимо, що такі форми дієслів не зазнали 

впливу літературної мови, оскільки на цих теренах і сьогодні вони переважають у 

мовленні носіїв відповідних діалектів, бо рідко хто вживає тут робитимеш чи 

робитимемо та ін., а скажуть буду робив. Є й ряд інших мовних особливостей 

чисто лінгвістичного плану, які цікаві вузькому колу спеціалістам-філологам, 

тому на їх аналізі не будемо зупинятися. 

Опрацьовуючи матеріали титанічної праці І.Франка, сучасні дослідники 

можуть відкривати для себе і для загалу збережені скарби народної мудрості, в 

яких скристалізовано менталітет українця, його етнічні особливості,  образне та 

символічне мислення. Серед етнічних рис українського народу (в тому числі й 

покутян) на першому місці можна виокремити глибоку релігійність . Наприклад у 

І томі з ключовим словом “Бог” зібрано 386 приповідок, серед них три десятки 

покутських. Розмірковуючи над цим матеріалом можна зробити висновок про 

єдиний релігійний світогляд усього українського народу, який дуже тісно 

переплітався із життєвою практикою [3, с.37]. Наприклад, Бог батько! … а ми 

його діти  [4, т. 1, с. 110]; Бог з тобов!... та й я при тобі [4, т. 1, с. 112]; Бог 

світенький всьикому терпит [4, т. 1, с. 115]; Як ми до бога, так Бог до нас [4, т. 1, 
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с. 141]; Перед Богом нічого не втаїти [4, т. 1, с.134]; Вір Богу тай своїм очом, 

тай то не дуже [4, т. 1, с. 335]; Ми всі під Богом [4, т. 3, с. 507]; Що кому в Бога 

сужено [4, т.1, с.139]. 

У приповідках дуже помітною є велика віра покутян у Божу опіку: Кому Бог 

дає, то задурно [4, т. 1, с. 128]; Кого Бог любит, того ж  загубит [4, т. 1, с. 127];  

Я собі це не віскакав, так міні Бог дав [4,т. 1, с. 267]; Як Бог годит, то й мокре 

згорит [4, т. 1, с. 531]. Наші предки завжди вважали  тільки Господа Бога 

найкращою та найвпевненішою підмогою людини у нещасті: Як би не Біг, хто би 

нам поміг [4, т. 1, с. 140];  Обіцяв Бог дати, та казав заждати [4, т.  1, с. 132]; Як 

Господь не дасть, то хто дасть? [4, т.1, с. 616]. У різних життєвих негараздах та 

матеріальній скруті люди покладалися на Бога: Біг батько і пречиста Мати не 

дасть погибати, Бог не без милости, козак не без долі [4, т.1, с. 114]; Бог ніколи 

не дрімає, Бог не заспит [4,т. 1, с. 114]. Поряд із цим, ми знаходимо також 

застереження від того, що не можна покладатися тільки на Божу опіку, а треба 

самому працювати, бо  лінивство це гріх: Боже поможи, а ти, небоже, не лежи 

[4, т. 1, с. 118], а про ледаря чи неробу кажуть: Дармо в Бога чьис краде [4, т.1, с. 

119]. 

Приповідки з Покуття також демонструють велику кількість релігійних 

мовноетичних висловів, які використовували та й використовують наші предки у 

повсякденному побуті. Серед таких формул можна виокремити формули- 

побажання: Най Бог помагає на все добре [4, т. 1, с. 129]; для молодих, що йдуть 

до шлюбу: Най Вас Бог благословит!; увійшовши в хату: Дай Боже щістьи [4, 

т.1, с. 122]; коли хтось починає якусь важливу справу: Дай Боже в добру годину… 

чьис зачєти; Дай Боже добрий почьиток [4, т.1, с. 121]; коли хтось розпочав діло 

і одержав першу користь то бажають: Дай Боже наперед більше [4, т.1, с.121]; при 

купівлі нового одягу або коли його вперше одягають: Дай Боже здорово сходити, 

а на друге заробити [4. т.1, с. 121]. Поряд із такими є ціла низка жартівливих 

побажань при яких згадується Бог: Дай Боже всім по сім, а нам по вісім [4, т. 3, с. 

507];  Дай вам Боже здоров’є дітько знає доки! [4, т. 1, с. 122];  Дай вам Боже 

здоров’є на нашi  груди! [4, т. 1, с. 122]; Всім людьом питє на пожитьи, а нам дай 
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Боже здоров’є!  “Жартівлива приказка при чарці”- коментує І.Франко [4, т. 2, 

с.489]; Іди собі з Богом до дітька! [4, т. 1, с. 818]. Незначну кількість можна 

відшукати формул подяки: Меш мати прости біг [ 4, т. 2, с. 805] у значенні 

будеш мати ласку Божу, Бог тобі відплатить. 

Аналізуючи релігійни фразеологізми, ми бачимо, що вони супроводжували 

покутян все життя: від колиски до могили, часто служили своєрідним кодексом 

народної моралі, відповідної поведінки людини в різних ситуаціях, а також 

вказували на причинно-наслідкові зв’язки. Це проглядається у таких релігійних 

фразеологізмах: Бога не ошукаєш; Бог видит і знає, але нікому не скаже; Бог 

жартів не любит; Бог правду любит; Бог чоловікови не брат, аби з ним 

жартувати; З Богом до бійки не станеш; Каменьом до Бога не докинеш; Май 

Бога в серци! (4, т. 1, с. 110-128). 

У Франкових приповідках знаходимо чималу кількість таких, які 

засуджують відступництво від християнської моралі, тобто ті, у яких 

проглядається код гріховності: Терпит Бог нашим гріхам, доки терпит;  То 

такий гріх, що го сі ніколи не спокутуєш (значення непростимий); Що гріх 

робити, то встид говорити; Гріши та кайсі; Які гріхи така покута; Солодко 

грішити, гірко покутувати; Більше в Бога грішників, як праведників; Чоловік сто 

раз на день грішит; Чоловік грішит – дідька тішит [4, т. 1, с. 643-651]. Цікаво, 

що поряд із такими висловлюваннями про гріх, Франко записав також і 

жартівливі та дотепні приповідки та прокоментував їх: Як би не людські гріхи, то 

би й попів не треба коментар: “Священники – посередники між грішними людьми 

і Богом”. [4. Т.1, с.644]. 

Впадає в око те, що І.Франко часто подає дуже цікаві, корисні і актуальні 

для сучасних читачів тлумачення релігійних народних висловів. Наприклад, 

коментуючи вираз “Біг не бреше”, І.Франко зазначає: “а) Що кому Богом 

призначено, то його не мине; б) який учинок загрожений божою карою, той 

мусить бути покараний, - божий закон невідмінний” [4, т. 1, с.114]. Окремі тексти 

приповідок є своєрідними формулами – характеристиками фізичних, 

психологічних та моральних якостей людини “Має Бога на язиці, а дідька в 
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зубах” – так говорять  “Про солодкомовного, облесного, злого чоловіка”, “Ні Богу 

свічка, ні дітькові огарок ” – “Так кажуть про непутящого чоловіка”; “Боронь 

Боже від скаженої миші”- “такими словами осуджують пакісну та слабосилу 

людину” [4, т.1, с.121-125], “Він би сі вирік Бога за ґрейцар”-  “говорять про 

захламного, ненаситного чоловіка” [4,т.1, с. 265], “Не дай Боже нікому, ані мені 

самому ” (Замулинці) , “Не дай Боже нікому, лиш мені самому” (Снятин) . Ці два 

варіанти Франко коментує так: “Фарисейська молитва; в снятинськім варіанті її 

значінє зовсім ясне і характеризує чоловіка зажерливого на якесь добро, якого б 

він не бажав нікому иншому, лиш собі. Замулинецький варіант іде ще далі і 

характеризує скупаря, який не бажає нікому добра, тай сам не вміє ним 

користуватися” [4, т.1, с. 731]. “Господи люблю тебе, але себе ще троха більше”  

– так покутяни жартівливо характеризують егоїстичну людську вдачу [4, т.1, с. 

611]. Як бачимо: життя з Богом і за Божими законами було нормою для наших 

краян, а відхилення від цього викликало загальний осуд. 

Цікавими й актуальними на сьогодні, на нашу думку, є приповідкові тексти, 

які висвітлюють відношення людей до громади та її очільників у ті часи. Напр. 

“Громада одного запоможе, але оден громади ніколи” [4,т. 1, с. 653]; “Велика 

громада, то скора зрада”. І.Франко пояснює це так: “Де збереться багато людей, 

там дуже швидко виявиться ріжниця інтересів та успособлень і прийде до сварів” 

[4, т.1, с. 652]; “Громада велика, а дурна” : “ЇЇ легко поведе за собою всякий 

язикатий дурисвіт” – так коментує цю приповідку автор [Там же]. Повчальними 

також для нас є приповідки про війта: “Хто війтує, сам собі біду готує”  – “Бо 

сам заходиться заробляючи на нелюбов або у громади, або у висшої власти” – 

пояснює Франко [4, т.1, с. 312], “Добрий війт, то тато в громаді, а лихого, то й 

вітчимом не можна назвати” [4, т. 1, с. 312]; “Бодай ніхто чесний війтом не 

був!” – “Бо бувши війтом і нехотя когось скривдиш, а многим не догодиш” – 

зауважує І.Франко. Однак інша приповідка не позбавлена іронії, щодо війтівства, 

наприклад: “Бодай ніхто не дочекав війтом бути, тілько я” [4, т. 1, с. 321]. 

Досить сучасною можемо вважати і таку приповідку “Війта скинути то не 

воробцьи з кола зігнати”  – “Значить діло не легке. Вибір війта і затвердження 
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залежить не лише від волі громади, але також від висших властий” – пояснює 

автор цю приповідку.[Там же]. 

Наші спостереження над мікротекстами приповідок засвідчують про те, що 

Іван Франко дуже ретельно записував мовні факти з народних вуст, практично без 

змін вводив їх у корпус паремій. Він пояснює не тільки семантику приповідок, але 

дає свої рекомендації щодо використання їх у повсякденній комунікації. Часто 

автор подає розлогі лінгвістичні коментарі певного мовного явища, вказує на 

джерела запозичення лексичного матеріалу. 

Значна кількість фонетико-морфологічних особливостей, які знаходимо у 

текстах паремій, записаних І. Франком більше ста років тому, є активнодіючими 

сьогодні у мовленні старшого покоління носіїв прикарпатських говірок і не 

зазнали впливу літературних норм. Приповідкові тексти, зібрані на Покутті, 

демонструють нам найкращі зразки народного осмислення світу Божого та його 

законів, ставлення наших краян до свого Творця і Спасителя, а також 

найдотепніші та блискуче виразні жартівливі вислови щодо найрізноманітніших 

ситуацій. Тому вивчати і вдумуватись у силу народної мудрості нам потрібно 

завжди і всім , не дивлячись на чини та посади. 
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Андрій БІЛАС 

ВІСТІ З ТОВМАЧЧИНИ (1943-1944 рр.): АРХІВНІ НОТАТКИ 

Актуальність статті визначається необхідністю узагальнення матеріалів про 

рух Спротиву на Товмаччині 1943-1944 років. На сьогодні є недостатньо наукових 

розвідок, у яких аналізується події, пов’язані з рухом Спротиву на Товмаччині.  

Значний (але ще недостатньо вивчений) внесок у національно-визвольні 

змагання за волю і державність України у важкі роки Другої світової війни і 

буремного післявоєнного лихоліття внесли жителі Станіславської (тепер Івано-

Франківської) області. Край гуцулів, бойків, покутян, які не корилися своїм 

гнобителям, піднявся на боротьбу проти окупантів з початком радянсько-

німецької війни. Нащадки волелюбних опришків і безстрашних усусів зі зброєю в 

руках стали до боротьби проти загарбників [7]. Товмацькі покутяни також 

бралися до зброї і боролися з окупантами рідної землі. 

Як відомо, відділи УПА в 40-х роках минулого століття, не тільки вели 

оборонні бої, але й організовували напади на районні та обласні центри, 

інформативність чого дещо недоречно заперечує Я. Коретчук («Мало кому 

відомо…» [8]). Не виключенням став тодішній Товмач. Упродовж 1943-1946 

років відбулася низка нападів на теперішній районний центр та деякі населені 

пункти Товмаччини. Сьогодні зупинимося на деяких з них, спогади про які 

залишили нам у спадок учасники тих акцій, а також на діях окупантів щодо 

жителів Товмаччини, засвідчених документами того часу. 

До уваги беремо бої, сутички і акції загонів руху Спротиву з радянськими 

окупантами на теренах Товмаччині. Ці збройні зіткнення мали місце в час, коли 
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Українська повстанська армія оперувала великими відділами – куренями й 

сотнями, тобто в 1943-1944 роках. Загалом, локалізувавши місця проведення боїв 

загонів УПА, ми зможемо визначити активність окремих теренів і аналізувати, 

чим зумовлена така активність; встановивши, які саме загони брали участь у цих 

боях, ми зауважимо місця перебування цих загонів. А всі ці аспекти разом 

дозволять нам на основі фактичного матеріалу зробити висновок про 

взаємозв’язок географічного і військового аспектів у русі Спротиву на території 

Товмаччини. 

Інформацію про бої УПА на території Станіславської області можна знайти 

в багатьох наукових розвідках [1;2; 5; 6; 7; 9; 10; 12], а в деяких публікаціях 

знаходимо відомості й про рух Спротиву на Товмаччині [1; 2; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 11]. 

У Тлумацькому районі, зважаючи на те, що природні умови не надто сприяли, на 

чому наполягає Н. Розлуцький, розгортанню великих повстанських відділів, таки 

відбулося кілька значних боїв, проведених повстанцями [9, 184]. Зокрема, 

дослідник на основі Літопису Української Повстанської Армії характеризує, як 

найбільший, бій у лісі біля с. Олеша у вересні 1944 року, у якому відділи місцевої 

самооборони та сотня «Шрама», яка прибула з Чорного лісу цілий день 

витримували атаки радянського двотисячного гарнізону [5, 200–201]. Під час 

цього бою загинуло за різними даними від 120 до 200 радянських бійців і близько 

160 повстанців. Не надто сприятливий результат бою для повстанців, окрім інших 

причин, Н. Розлуцький також пояснює й відсутністю простору для маневру, 

оскільки ліс був дуже малий за площею і повстанці почувалися в ньому скуто [9, 

184].  

Крім цього, сотня «Прута» з Чорного лісу організувала також наскок на сам 

райцентр у грудні 1944 року [12, 85]. Загалом, можна зауважити, що інформації 

про бойові дії УПА на території теперішнього Тлумацького району є не так уже й 

багато. Чимало деталей можна почерпнути із спогадів самих учасників боротьби, 

зокрема з уже опублікованих матеріалів.  

Загалом у Станіславській області, яка була однією з найактивніших у плані 

військових дій УПА, їхня насиченість визначалася в більшості випадків наявністю 



26 

зручного терену – гірсько-лісистої місцевості. Це заключення підтверджує, що 

великі партизанські загони діють, як правило, при наявності відповідних 

природних умов. Однак з нього були й винятки: так, Тлумацький і Галицький 

райони не можна віднести до найзручніших у природно-географічному плані, 

однак там бойова активність великих відділів була більшою, аніж, наприклад, у 

Рожнятівському чи Коломийському районах, де для цього є, здавалось би, всі 

умови. Тут відігравали роль також інші фактори: внутрішня організованість і 

бойовитість повстанських відділів, наявність досвідченого командного складу, 

підтримка населення тощо [9, 190]. 

Товмаччина 1943 року рідко згадується в історичних джерелах. Вартує 

уваги інформація, яку подає М. Тимчук, що у 1943 році «більшовицька 

партизанка під командою С.А. Ковпака продерлася з Курщини через 

Чернігівщину й Волинь в Галичину і зайшла аж у Карпати. Німецькі військові 

з’єднання за допомогою свого летунства, зводили бої з ковпаківцями коло сіл 

Букачівці, Блюдники, Глибоке, Дзвиняч, Солотвин, Манява, а в околиці Делятина 

вже були цілком розбиті. З Карпат ковпаківські недобитки малими групами 

почали втікати на схід. Одна група пішла на Богородчани поза м. Станиславів до 

Дністра, друга на Тисьменицю, третя на Товмач, четверта на Обертин, п’ята на 

Городенку, а шоста на Коломию. В їхньому відступі з Карпат на схід німецькі 

війська вже не перешкоджали, але тому, що ковпаківці грабували, а навіть 

убивали селян, в їхній обороні стала Українська Народна Самооборона (УНС). До 

першої збройної сутички УНС із ковпаківским малим загоном дійшло при кінці 

серпня ц.р. в с. Бортниках, Товмацького повіту» [11, 313]. 

1944 рік видається інформативнішим у площині документальних згадок про 

Товмачччину. Так, І. Бутковський зазначає у своїх «Звітах-нарисах…», що вже на 

початку 1944 року на терені Товмаччини прийшло до перших сутичок з 

червоними. Звичайно, тоді «не могло бути мови про фронтальні бої з таким 

сильним і добре узброєним противником, але способом засідок та несподіваних 

наскоків завдано ворогові дошкульних утрат» [2, 20]. 
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Річ у тому, що в лютому-березні 1944 року фронт відкочувався на західні 

українські землі, а німецькі та мадярські війська, в безладі тікаючи від Червоної 

Армії, завалювали всі підгірські шляхи та карпатські просмики. Тоді під кличем 

«здобуваймо зброю» всі мобілізувалися, створюючи збройні відділи: «Кількість 

здобутої зброї зростала день у день. Успіхи заохочували до дальших сміливих, а 

навіть одчайдушних акцій». Про одну таку бойову вилазку знаходимо згадку в 

М. Тимчука та І. Бутковського, яка сталася в половині чи при кінці березня, коли 

одна маленька група ОУН з 20 стрільців роззброїла в Товмаччині мадярський 

курінь у відступі [2, 28; 11, 313]. 

Відомо, що 13 квітня 1944 року в с. Олеша Товмацького повіту, енкаведисти 

наскочили на хату, де перебувала боївка ОУН. Українські націоналісти привітали 

червоних вогнем зброї, яка скосила трьох більшовиків, а решта втекла [11, 313]. 

Вересень 1944 року відзначився цілоденним, надзвичайно завзятим боєм з 

більшовицькими окупантами в лісах Товмаччини біля с. Олеша за участі сотні 

УПА під командуванням «Шрама» (Степана Бурдина) і самооборонного кущового 

відділу УНС «Слоша»: «Більшовики наступали на позиції українських повстанців 

силою одного полка (приблизно 1000 чоловік) при підтримці чотирьох панцерних 

авт. Всі (7) ворожі атаки відбито протягом цілого дня, з кривавими для ворога 

втратами. Українські відділи ніччю переправилися на другий бік Дністра. В 

наслідок більшовицької засідки, під час переправи впало 7 повстанців і окружний 

провідник ОУН Заревич. Ворожі втрати: 86 убитих та 162 ранених. Між убитими 

був один майор та З ляйтенанти, в цьому один із обласного НКВД. Власні втрати: 

35 убитих, а 16 ранених. Зловлених повстанців енкаведисти постріляли в 

потилицю» [11, 313].  

З інших джерел дізнаємося, що «було здійснено чотирнадцять атак 

більшовиків на Братів ліс, де ворог втратив трьох офіцерів і понад 120 рядових 

погромників. Бій тривав з 24 по 27 вересня 1944 року. Два батальйони 19-ї 

бригади ВВ НКВС, два танки, і рештки батальйонів від 4-го Українського фронту. 

Вони окружили ліс. В лісі було повстанців до 200 чоловік під керівництвом 

«Комара» і «Мухи» і частина повстанців, які прибули під керівництвом «Шрама» 
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із Чорного лісу. За свідченням радянської статистики того часу , протягом трьох 

днів було вбито 262 повстанці і взято 74 в полон. Втрати ж стрільців УПА 

наступні: 22 вояки УПА – жителі Олеші, 14 – уродженці інших сіл Тлумаччини (2 

– зі Сходу України), 12 вояків втратила сотня «Шрама». Частини повстанців (до 

80 чоловік) переправилися через Дністер на Тернопільську область» [4]. 

Звичайно, цифри можуть видатися не остаточними і мають право на уточнення  

Докладний опис бою у Братовому лісі подає Літопис УПА [5, 196-202] зі 

спогадів одного із учасників цього важкого бою (псевдо «Зенко»), уривки з якого 

наводимо в авторській орфографії: 

«Досвітнє шаріння заповідало вересневий ранок 1944 року. В присілку 

Ніври села Олеши, Товмацького району, завзято перекликувалися півні, немов 

хотіли один одного перекричати, їхні голоси неслися полями та губилися в лісі. 

[…] В таборі було тихо. […] Десь з-за куща тишу перервав глухий кашель 

стійкового. Під лісом залунало кілька стрілів. Табор зашумів. Алярму 

оголошувати було непотрібно. Стрілецтво заметушилося й за кілька хвилин усі 

були готові на наказ. До табору добігає стежа. Вона зголошує, що в напрямі лісу 

посувається групками якесь військо, напевно більшовики.  

Падає коротка команда: «Перший рій другої чоти відходить направо до 

краю лісу; другий рій другої чоти відходить просто до краю лісу. Прийняти 

оборону й держатися якнайдовше!» Ройові зголошують відхід. Два рої молодих 

усміхнених облич обернулися й подалися в невідоме – назустріч смерті. […] 

Накази роздавалися. […] Обидва рої бігли лініями до призначених місць. Другий 

рій добіг скоріше. Він розвинувся в розстрільну й заліг у старих окопах. […]  

– Вогонь! – різко понеслося в лісі. Два кулемети рівномірно застукотіли, а 

автомати й кріси доповнили музику. Гнилими колодами повалилися додолу кілька 

більшовицьких трупів. Стогін та вереск ранених по лісі. Перший наступ молоді 

стрільці видержали добре. Вогонь вели, як старі обстріляні вояки. Більшовики від 

першого вогню почали втікати. Одначе старшинам вдалося їх здержати, 

розвинути в розстрільну й дике азійське «Ур-ра-а-а!» понеслося по лісі. 

Більшовики кинулись до наступу. Вогонь, що був трохи притих, почав кріпшати. 
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По деякому часі перейшов у барабанний. Більшовики, не зважаючи на втрати, 

посувалися стрибками вперед. Віддаль зменшувалася. Рій опинився у ворожій 

підкові. З нашого та ворожого боку посипалися гранати. Вони своїм гуком 

розривали повітря. Праве й ліве крило більшовицької розстрільної, дійшовши до 

лісу, з сильним «Ур-ра-а-а» кинулися на штики. У нас впало чотирьох вояків. 

Зброя почала мовкнути. Забракло набоїв, а дістати поповнення нізвідки. […] Дає 

наказ відступати. […]  

Черга з кулемета прошила груди ройового. Він з окликом: «За тебе, 

Україно!» – повалився додолу. Стрільці відступали в напрямі табору. […] Нараз 

лісом потрясла буря барабанного вогню. Це більшовики зайшли другий рій ззаду. 

Розпочався, не зважаючи на жертви, сильний наступ. Ворог хотів витіснити 

повстанців на поле й вибити з рук ту перевагу, що її дає повстанцям ліс. […] 

Ройовий, щоб вирвати рій з оточення, рішив прорватися. […] Більшовики, 

гранатами та збірним вогнем натиснені, почали втікати. […] Дорога до табору 

була відкрита. Поміч, що йшла для обох роїв, натрапила на густі застави 

більшовиків у лісі, завернулася.  

[…] В той час, як рої зводили бої, табор зайняв кругову оборону. […] 

Чотовий Смілий ходив від одної розстрільної до другої. Він підбадьорював 

новиків, давав указівки, а коли більшовицька розстрільна зблизилася, 

зрівноважено заліг за грубе дерево. Глянув ще раз на розстрільну і пригадав: 

«Хлопці, будьте холоднокровні, бийте цільно!» […] 

– Вогонь! – пролунало і втопилося в барабанному вогні повстанської зброї. 

Грімке «слава!» й охрипле «Ур-ра-а-а!» змагалися. Більшовики від першого вогню 

почали втікати. Одначе їхні ряди поповнилися свіжим кулеметним м’ясом. Вони 

почали наступати знову, але цим разом вже повільно. Обосторонній вогонь, що на 

хвилину був притих, почав наново кріпшати. В нашій розстрільній було кількох 

ранених. Санітар Вербовий серед граду куль несе їм поміч. Від ворожої черги 

падає найкращий кулеметник. […]  

Бій протягнувся поверх години. За той час більшовики підтягнули поважні 

сили. Вони намагалися оточити відділ. Чотовий рішив відступити. […] Чотовий 
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Смілий через зв’язківців пов’язався з сотенним Шрамом. Свою чоту розташував у 

слабому місці розташованої вже розстрільної. Цілою групою командує сотенний 

Шрам. Частина групи зайняла старі окопи. […] Сотенний Шрам ходив від 

стрільця до стрільця, підбадьорював їх: «Тільки добре бити, а перемога буде за 

нами!» […] 

Ворог, не зважаючи на великі втрати, стягнув поважні сили й почав знову 

скажений наступ. […] Вони попали під обстріл нашого міномета, що ним керував 

один українець зі СУЗ. Стрільна попадали влучно. Ворог знову відступив. Між 

обома розстрільними перестрілка не втихала.  

Сонце вже добігало полудня, як ворог, стягнувши поважні сили, знову 

почав наступ. Чотири легкі ворожі міномети засипали нас мінами протягом 15 

хвилин. […] Сотенний Шрам щохвилини з’являвся то на лівому, то на правому 

крилі. Бачачи тяжке становище, закликав: «Друзі, доведеться положити буйні 

голови. Докажім, що ми нащадки козаків! До останнього набоя, до останньої 

каплі крови!» […] В завзятому бою по нашому боці впав славний кулеметчик зі 

східних українських земель (псевдоніму не пригадую). […] Дальше [ворог] 

підтягнув ще свіжі сили піхоти та чотири важких кулемети. Повторив наступ на 

наші становища, але безуспішно. Одинокий вислід — його власні втрати. […] 

Сонце вже спускалося над обрієм. […] Ворог стягнув знову поважні сили й 

почав навальний наступ. Ґранатометні стрільна почали сильно разити нашу 

розстрільну. […] Кожний стрілець, щоб заступити місце впалих, подвоював і 

потроював енергію, держався на становищах. Рівночасно більшовики розпочали 

наступ і від поля. […] В лісі бій щохвилини кріпшав, завзятішав. […] Враз на 

цілій лінії вогонь утих. Більшовики, побачивши даремні свої намагання зломити 

опір нашої групи, почали стягати свої скривавлені частини. Дев’ять скажених 

наступів не змогли похитнути наших становищ. Двадцять соток більшовицької 

піхоти при помочі мінометів, «Максимів» і броневиків, що стояли на заставах, не 

могли зломити опору неповної сотні сотенного Шрама та кількох роїв з кущевого 

відділу. Понад двісті вбитими і стільки ж раненими втратив ворог. Як дрова, 

возили автами трупів у район, ховаючи їх від людського ока.  
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[…] Більшовики стягнули добре перетріпані нами частини до крайніх хат 

села Олеші й там стали табором. Довкола лісу залишилися густо застави, поміж 

якими кружляли стежі. […] Від стрільця до стрільця півголосом понеслося: 

«Марширувати на ліве крило!» […] Сотенний Шрам перечислив стан відділу. 

Бракувало багато стрільців. […] Група рушила. […] Крутими стежками […] 

посувався довгий стрілецький ряд назустріч новим боям і радісним дням 

перемоги». 

Зупинимося ще на деяких значних бойових діях вояків УПА. У другій 

половині вересня 1944 року сталінські погромники, вертаючись з облави на 

с. Гостів Товмацького повіту натрапили на повстанську засідку. Ворог втратив 

біля 30 убитих і ранених (між ними майора і лейтенанта) та три авта. А в 

листопаді 1944 року повстанці «Крука» і «Чорноти», зробили наскок на 

більшовицьку залогу в м. Товмач [11, 313].  

Знаходимо ще одне свідчення (подаємо нижче), хоча й учасника, який не 

зазначив своє прізвище і псевдо, про визволення бранців із в’язниці НКВС у 

м. Товмач, що відбулося в ніч на 18 листопада 1944 року [3].  

В. Грабовецький у книжці «Долина над Дністром» зазначив, що 1944 року 

загони УПА кілька разів намагалися безуспішно звільнити з енкаведистської 

в’язниці в Тлумачі бранців, де стояв великий червоний гарнізон. Та 20 грудня 

1944 р. полковник «Блакитний» (Василь Бринський) разом з курінним «Шрамом» 

і сотенним «Чорнотою» розділили своїх вояків на чотири групи й успішно 

провели блискучу військову операцію та звільнили 45 українських в’язнів. У тому 

бою було вбито близько 60 большевикiв, знищено будинок міліції і в’язницю. З 

боку повстанців були незначні втрати, а моральна перевага й розголос у районі 

про перемогу вояків УПА – великі [6]. Мабуть, про цю ж акцію пише М. Тимчук: 

«20.12.44 р. сотня «Змії» під командою П.
1
 вдарила на районний центр Товмач. В 

той час звільнено з в’язниці 45 в’язнів. У вуличних боях вбито к. 60 більшовиків. 

                                                           
1
 Мабуть мова йде про сотенного «Прута» (Павла Вацика) [Ганцюк П. Цього дня загинув командир куреня УПА 

«Підкарпатський» – «Прут». – Режим доступу:  https://galinfo.com.ua/news/tsogo_dnya_zagynuv_ komandyr_ 

kurenya_upa_skazheni__prut_253422.html].  

https://galinfo.com.ua/news/tsogo_dnya_zagynuv_%20komandyr_%20kurenya_upa_skazheni__prut_253422.html
https://galinfo.com.ua/news/tsogo_dnya_zagynuv_%20komandyr_%20kurenya_upa_skazheni__prut_253422.html
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Знищено будинок міліції і тюрму.» [11, 313] та згадує старший вістун «Співак» 

(Іван Богуславець) [10, 83]. 

Інше джерело подає ще таку інформацію: «20 грудня 1944 року сотня 69 

Української народної самооборони «Змії
2
« під проводом сотенного «Чорного» 

(Данило Рудак) провела визвольну акцію у райцентрі Товмач, Івано-Франківськ, 

де звільнено в’язнів із тюрми НКВД та людей підготовлених до висилання у 

Сибір, вбито 60 більшовиків та зруйновано будинки де знаходились каральні 

служби. Захоплено багато зброї і амуніції, котру передано тиловим підрозділам 

УПА.» [1]. 

Отже, на основі аналізу окремих історичних джерел та спогадів учасників 

руху Спротиву на території Станіславській області загалом і Товмаччини зокрема 

робимо висновок, що на Товмаччині, незважаючи на не зовсім зручні ландшафтні 

умови (незначний відсоток лісового покриву, переважно рівнинна місцевість), 

спостерігалася певна бойова активність відділів УПА. Очевидно, важливими для 

активних бойових дій та акцій сотень УПА виявилася бойова, моральна і 

матеріальна підтримка їх місцевим населенням та внутрішня організованість і 

бойовий дух повстанських відділів, наявність досвідченого командного складу, 

хоча намір знищити визвольний спротив, як на всі Західній Україні, так і на 

Товмаччині, був неабиякий. Наша наукова розвідка засвідчує про значну 

перспективність докладних історико-краєзнавчих досліджень окремих подій, 

акцій та ролі учасників руху Спротиву на Товмаччині у певних хронологічних 

рамках.  
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Михайло БУДЖАК 

ІВАН БОРОДАЙКЕВИЧ І РАДИКАЛЬНИЙ РУХ НА ТОВМАЧЧИНІ 

  В українській історії Х!Х століття Іван Бородайкевич залишився тим 

видатним радикальним діячем, котрий, за висловом проводу УСРП на одному із 

з’їздів (січень, 1919 р.), першим взявся за «воскресіння свого краю», твердо і 

непохитно став на «боротьбу із темнотою неуцтва та без просвітництва»!1!, 

водночас, за твердженням Івана Франка, був на тодішній Товмаччині тим 

«основним кадром»!2!, тією крем’яною скалою, на якій радикальна партія 

намагалася «вибудовувати свою церков». Чесний і безкомпромісний, за 

твердженням Михайла Павлика – «меткий, як живе срібло»!3!, колишній 

підофіцер австрійської армії !4!, котрий більше десяти років прожив у Відні, 

бував у Римі, Празі та Берліні; за цей час «навчився так жити, аби не миритися з 

неправдою»; Іван Бородайкевич, повернувшись (у 1880 році – М.Б.) до родинних 

Бортник на Товмаччині, невдовзі, на початку 90-х років, й справді почав жваво 

поширювати на Покутті радикальні ідеї. Спершу це були його читання по хатах 

чеських, німецьких газет та журналів, невеликі зібрання – віча біля церков, 

розмови з людьми на сінокосах, а відтак, при допомозі радикалів зі Львова та 

Коломиї – Михайла Павлика, Северина Даниловича та Кирила Трильовського, 

створення у краю досі нечуваних «Народних Спілок». Зокрема, перше з таких 

радикальних товариств ще 24 квітня 1892 року постало у його рідному селі. 
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Зібравшись у неділю, після богослужіння, біля церкви, більше сотні чоловіків в 

один голос вирішило: така спілка у Бортниках конче потрібна. «Бо, - як згодом 

повідомила газета «Хлопська правда»!5!, - як нам цісар помочі не годен дати, …то 

ми самі собі допоможемо». І та розмова біля церкви не стала просто словами. 

Люди у Бортниках з великою охотою взялися за нову для них справу. «Народна 

Спілка», що керувати нею громада доручила одному із кращих сільських газдів 

Іванові Кумановському, уже до осені відкрила, «хоч і бідненьку»!6!, але все ж 

свою читальню, якій Іван Бородайкевич, як патрон товариства, подарував добрий 

десяток власних книг, газет та журналів, «урухомила» (за газетною хронікою тих 

часів), громадську крамницю, позичкову касу, облаштувала у селі «зсип збіжжя», 

а «десять членів новоствореною спілки навіть встигли замовити для своїх 

господарок новітні, як на той час, «киратові млини на четверо коней». «Це, - за 

оцінкою «Хлопської правди», - був здвиг, якого Бортники не знали за усі роки 

свого існування» !7!. І, звісно ж, добра вістка про те, що у Бортниках «починає 

відновлюватися життя, …буйний вітер скоренько розвіяв по краю»!8!. «Людє із 

сусідніх сіл, - як невдовзі повідомляла та ж коломийська «Хлопська правда», - так 

собі тото товариство сподобали, що захотіли і в себе його запровадити» !9!. А 

«головний радикал Товмаччини» - Іван Бородайкевич, невдовзі допомагає «тому 

розвоєві селянської енергії» перекидатися і в інші села Товмаччини. Він їздить по 

селах, скликає людей на віча, розповідає їм, як мають діяти радикальні 

товариства, для чого треба створювати читальні «Просвіти», позичкові каси, 

громадські млини та крамниці , облаштовувати «зсипи збіжжя», разом з ними 

складає та надсилає до намісництва статути. А тому невдовзі – впродовж 1892 – 

1893 років «Народні Спілки» з’являються і в селах Долина та Хотимир, а у 

Королівці та Олеші (за тією ж газетною хронікою), «людє жваво взялися за їх 

зав’язування». Але те, що «тішило громади», бо «кликало до світла, правди і 

волі»!10!, не на жарт стривожило орендарів, власників сіл, корчмарів та місцеве 

духовенство. Особливого розголосу по цілому Покуттю набула так звана 

«жуківська справа». До радикальної «Народної Спілки», що її закладав Іван 

Бородайкевич разом із місцевими «борцями за правду народну», ще з весни 1894 
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року почали вписуватися як українці, так і поляки, а коломийська «Хлопська 

правда» навіть почала ставити її у приклад іншим, мовляв, так таке самоврядне 

товариство матиме велике майбутнє. Однак на 1 травня 1893 року, коли у селі 

мали відбутися перші організаційні збори спілчан, дідич Жукова Теодорович 

заповів людей зганяти худобу на оглядини – «організував у селі худоб’яче віче» - 

«Хлібороб»)!11!, а тих, хто «пристане до спілки», погрожував не приймати до 

себе на роботу, не видавати із лісу зароблені дрова, виганяти із пасовиська 

худобу, а її власників за те «тяжко карати»!12!.  

  Не легшу кару для радикалів на цей день придумав і жуківський римо-

католицький священик. Він, за свідченням газети «Хлібороб», навіть відмовлявся 

хоронити чоловіка, родичі якого були на вічу. «Він зробив відправу у костелі, - 

писала газета, - але на цвинтар не пішов». Але на цьому митарства радикалів з 

Жукова не закінчились. Шістьох найвідважніших радикалів, котрі з перших днів 

почали заопікуватись роботою товариства «Народна Спілка», в тому числі і його 

голову І. Квятковського, дідич Теодорович невдовзі подав до окружного суду в 

Коломиї за те, нібито вони «силоміць вивели з церкви дяка», за що четверо 

радикалів «отримали по чотири місяці в’язниці»!13!. 

  Ще гірші випробування із відкриттям «Народної Спілки» мали радикали 

разом із Іваном Бородайкевичем у селі Гарасимів. Там греко-католицький 

священик Яків Хойнацький, зачувши про те, що два десятки чоловіків ходили до 

Коломиї, вписалися до «Народної Волі», «аби ся просвітити, не датися леда кому 

кривдити», «…вертав кошти за подорож і вкладку членську, лиш би вони 

відступили»!14!, а коли побачив, що радикали таки наміряються створити у селі 

своє товариство, «взявся, - як скаржилися люди до газети «Хлопська правда», - 

розганяти громадський уряд, …почав називати радикалів безбожниками, гіршими 

за турків та татарів». Таке протистояння між Яковом Хойнацьким та 

гарасимівськими радикалами тривало цілий рік. І закінчилося воно тим, що 20 

травня 1894 року товариство «Народна Спілка» у Гарасимові було відкрите. Воно 

відкрило свій склеп, зробило вкладку на будівництво читальні, а сорок чоловік «за 

приналежність до таємного товариства»!15! потрапило за грати. 
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  Але найбільші баталії між радикалами, товмацьким староством та 

церковниками, в уже згадуваному 1894 році діялися у селі Гостові. Тут Іван 

Бородайкевич разом із своїми однодумцями планував створити «матірне», або ж 

зразкове для Товмаччини товариство «Народної Спілки». Тим більше, що 

місцевий дідич та священик із розумінням ставилися до такого згромадження, а у 

селі на той час до нього уже готові були вписатися до нього більше півтори сотні 

людей. Однак на перешкоді «поширення шкідливого радикального духу» стало 

товмацьке староство. Воно спершу видало дозвіл на проведення селянського віча 

у Гостові на 28 січня, а відтак, через якийсь день скасувало його. Більше того. 

Аби «не допустити порушення громадського порядку», спершу до села Бортники 

16 лютого спішно прибув жандарм з Отинії, разом із заступником війта Семеном 

Хащовинським «лазили на під до Дмитра Щерби – чи нема соломи»!16!, а 

наступного дня комісар староства Бартошевський разом з жандармом та 

ветеринаром «робили ревізію книг у керівника «Народної Спілки» 

Кумановського, …а у Бородайкевича позабирали багато книг, навіть 

цензурованих»!17!. Напередодні віча, що було заплановане на 3 березня того ж 

таки 1894 року, прибули аж два жандарми і до Гостова. За публікацією у газеті 

«Хлібороб» (в номері за 15 квітня), «вони красно погостилися у крамарє Вольфа 

Гольда», а у будинках тих активістів, котрі були причетні до створення спілки, 

почали робити ревізії, перевіряти димоходи, допитуватися дозволів, тощо. А 

відтак «посилали патрульних як день, так ніч, аби не допустити віча в селі». І 

свого добилися. Люди (за попередньою змовою між собою – М.Б.) того дня не 

пішли до будинку громадського уряду, де на них чекали жандарми з Отинії та 

Товмача, а зібралися біля корчми, що по дорозі на село Прибилів. Туди ж 

підоспіли і «гості з Коломиї» - відомі радикальні політики Северин Данилович та 

Михайло Павлик, делегації з сусідніх сіл – Королівки, Прибилова, Отинії, 

Гринівців. Віче відбулося швидко і «красно».Воно проголосило, що «Народну 

Спілку» у Гостові створено, а її керівник Іван Романович навіть встиг повідомити 

про відкриття у селі громадської крамниці та позичкової каси. 
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  Та своєю перемогою, як про те заявлялося віче, гостівська радикали 

тішилися не довго. Хтось доповів про їх таємне віче у товмацьке повітове 

староство. А уже наступного дня до Гостова зі Станіславова прибув карний загін. 

«За порушення громадського порядку» жандарми затримали 50 учасників 

радикального дійства. Зокрема за те, що віче селян відбулося без дозволу 

староства, війт Гостова Марцін Григорчин дістав три дні арешту, «за 

підбурювання проти панів» чотири тижні криміналу отримав новообраний 

керівник «Народної Спілки» Іван Романович, а «головний радикал Товмаччини» 

Іван Бородайкевич – «за порушення Конституції», сів за грати аж на дев’ять 

тижнів. Не менше покарання отримали й ті, хто промовляв на вічу. Зокрема, 

Петра Федіва із села Угорники, що біля Отинії, жандарми «закували, мов 

розбишаку і пішки повели до Товмача»!17!, там його «розібрали до нага, від ніг 

до голови облили карамболем, а опісля десять день передержали в осібнім арешті, 

подаючи страву через віконце». Загалом же, за газетною хронікою тих часів, «за 

віче у Гостові» у застінки товмацької в’язниці потрапило близько двадцяти 

чоловік. У Львові, при редакції журналу «Народ», був створений спеціальний 

«Фонд для ув’язнених радикалів з Товмаччини»!18!, а скаргу на діяння місцевого 

староства та жандармерії посол від Товмача Пернерсторфер навіть оголосив на 

засіданні австрійського парламенту, заявивши, що «у Товмачі не діє конституція». 

  Однак ні переслідування, ні арешти не стали для радикалів перешкодою. 

Повернувшись із ув’язнення, вони взялися за створення таких же спілок  у селах 

Палагичі, Грушка та Нижнів. А Іван Бородайкевич на 13 з’їзді радикалів у Львові 

(22 листопада 1902 року) не без гордості заявляв: «Маю радість, що нарід у 

Толмаччині пробуджується і долучається до загально - народного руху»!19!. І ті 

його слова не були пустопорожніми. Товмаччина, як і Снятинщина та 

Коломийщина, незважаючи на перепони, що їх чинила тодішня влада, стала 

краєм, де у ті часи діяло найбільше радикальних товариств. А їх проводирі – Іван 

Бородайкевич, разом із Кирилом Трильовським, Северином Даниловичем та 

Іваном Франком входив до керівництва Головного Виділу товариства, водночас 

на другому селянському віче у Коломиї його було обрано до так званого 
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Екзекутивного Комітету, котрий мав за завдання: вирішувати усе, що було 

ухвалено зборами селян. 

  За це, як рівно ж за активну політичну діяльність, під різними приводами, і 

то чи не по кілька разів на рік проти нього порушували карні справи. Зокрема, як 

видно з коротких повідомлень у радикальних часописах, впродовж 1893 – 1898 

років його арештовували на 15, 20, а одного разу навіть на тридцять тижнів. «Для 

хворобливої людини це було великим випробуванням. Але з обраного шляху – 

вірою і правдою служити громаді, він не поступався»!20!. А зі створенням у 

грудні 1894 року  політичного товариства  «Поступ», разом з іншими  радикалами 

Покуття ще з більшим ентузіазмом взявся за згуртування людей невдовзі стане 

«просвітнім джерелом» УСРП, а отже  об’єднає довкола себе енергійних, 

підприємливих людей, які б взялися «за вирішення проблем законодавства у сфері 

шкільництва, мисливства, розширення самоврядування сільських громад»!21! 

настільки, щоб «панський слід не був присутнім у вирішенні тих проблем»!22!. І 

хоч (через простуду – М.Б.) Іван Бородайкевич не зміг побувати на організаційних 

зборах першого «Поступу», однак невдовзі жваво взявся за створення партійних 

осередків товариства на Товмаччині. Зокрема, у липні 1901 року він «за участі 

двох тисяч чоловіків!23!» створив таке товариство у Палагичах коло Товмача. 

Воно почало домагатися від влади дозволу на викуп панських ґрунтів та їх 

справедливого поділу між селянами, запровадження у селах чотирьохкласних 

шкіл, а також автономії Галичини у складі Австро – Угорської імперії. 

  При допомозі Івана Бородайкевича такі ж – «голосні і непримиренні 

політичні товариства», як у своїх повідомленнях до воєводства повідомляло 

товмацьке староство, невдовзі одні за одними почали з’являтися і в інших селах 

повіту. Зокрема, 7 жовтня 1905 року (за твердженням журналу «Хлібороб»), «на 

громадському вигоні, під голим небом», постав «Поступ» у Бортниках, 25 

листопада того ж року у «справі виборчої реформи» «заговорило віче радикалів» 

у селі Королівка, 6 грудня – у Делеві, де «числом великим згромаджені збори» 

нового товариства заявилися за вільне риболовство на ріках та озерах, а 

наприкінці того ж 1905 року – 18 грудня, і в селі Олеша. Там, «після виголошення 
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політичних домагань» - за вільні вибори, поділ землі, відбувся демонстраційний 

похід по селі за участю півтори тисячі людей. «Та такий, - як повідомляв часопис 

«Хлібороб», - що подібного Олеша ніколи не виділа»!24! . 

  Невдовзі, після Різдва 1906 року – до палагицьких, бортницьких, делівських 

та олешанських поступовців долучилися радикали з Жукова, Хотимира, Гостова, 

а ще через рік політичне товариство «Поступ» заявило про себе і в повітовому 

містечку Товмач. Це, як неодноразово стверджував його провідник Іван 

Бородайкевич,  була сила, яка  уже могла домагатися своїх конституційних прав, у 

тому числі «домагатися викупу панських грунтів для громад, дозволу кождому 

носити зброю, вимагати заборони полювати на так званих рустикальних ґрунтах, 

а громади, заради цього та задля поступу вперед, вони закликали «лучитися» в 

народні спілки, кредитові, політичні товариства, вступати в огневі сторожі «Січ». 

Сам же «головний радикал Товмаччини» подавав у цьому добрий приклад. 

Зокрема, 9 лютого 1906 року І.Бородайкевич створив величаву, як на той час, 

«Січ» у Гарасимові, до якої вписалося аж 105 хлопців та дівчат. А ще трьома 

роками пізніше (за повідомленням у газеті «Хлопська правда» - ч.7 за 1909 рік) 

таке ж пожежно-руханкове товариство заснував і в Грушці. 

  Про це, як рівно ж про радикальний рух на Товмаччині, про який його 

Провід відзивався, як «чи не найкращим на Покуттю», чимало похвальних відозв 

писала тодішня галицька преса, календарі. А провідника місцевих радикалів, 

«воскресите ля Товмаччини» Івана Бородайкевича, як рівно ж Кирила 

Трильовського та Івана Макуха, черговий - ХУ з’їзд  партії  (Львів, 1909 рік) 

обирає до «головного заряду партії». З трибуни з’їзду він ще виголошує свої 

прагнення «продовжувати роботу», «…піднімати селян задля того, аби 

домагатися законних прав». ... Але восени того ж року, на диво багатьом, 

…перебирається до Львова, там оформляє необхідні документи і виїздить до 

Америки. 

     Але й там він не залишається без діла. У Нью-Йорку знайомі галицькі 

радикали допомагають І. Бородайкевичу на деякий час влаштуватися робітником 

на заводі, знайти житло. А уже через півроку, за повідомленням в українській 
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газеті «Свобода», він уже прилучається до поодинокого українського товариства 

«Гайдамаки». Як на той час, воно ще не мало ні свого приміщення, ні сил, аби 

проводити якусь роботу. А тому запальний і беручкий до громадських справ Іван 

Бородайкевич спершу докладає старань до згуртування українців, налагоджує 

роботу товариства, а ще через рік очолює його. Тоді ж із культурно-освітнього, 

згромадження нью-йоркських «Гайдамаків» перетворюється на «допомагову 

організацію радикального спрямування». Воно збирає кошти, купує будинок, у 

якому, окрім зали для зібрань, канцелярії товариства та бібліотеки, одночасно 

розмістилися й друкарня та редакції газет «Гайдамаки», що її взявся редагувати 

Іван Бородайкевич, та «Свободи». І, як на переконання сучасних дослідників, 

«Гайдамаки» у ті часи стали «найбільшим пропагандистом українських 

державницьких ідей на американському континенті»!25!. Зокрема, у 1912 році 

Іван Бородайкевич разом із редактором Матвієм Хандогою організовують у Нью-

Йорку та закликають до активної робити українське жіноцтво, засновують при 

товаристві «Шкільний фонд», що мав «прислужитися до оживлення українських 

шкіл, збирання коштів на стипендії для молоді». Для українських дітей 

засновують журнал «Цвітки», де друкують кращі вірші та оповідання вітчизняних 

письменників. 

  Не менш плідною, якщо судити з книги «Українці у вільному світі», виданої 

у 70-х роках минулого століття у Нью-Йорку, була робота Українського 

Народного Союзу, до якого і входило товариство «Гайдамаки», Івана 

Бородайкевича, зокрема, у роки визвольних змагань 1918-1920-х років. Разом із 

однодумцями він створює в США Загальний Український Комітет, а по великих 

містах організовує так звані «дні збірки грошей», що були призначені на 

допомогу «українським військовим жертвам», в тому числі й на будову в Товмачі 

Повітового Сирітського Приюту, супроводжує по США митрополита Української 

греко-католицької церкви Андрея Шептицького, який на американському 

континенті збирав пожертви на сиріт, ще через два роки керує в Нью-Йорку 

протестаційною акцією проти польського наїзду на Галичину !26, 27!. 
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  Такі ж українські державницькі засади відстоювала в ті часи і редагована 

ним газета «Гайдамаки». На своїх сторінках вона не тільки подавала відомості «з 

поля битви», розповідала про перемоги січового стрілецтва, зокрема, на Бескидах, 

на горі Маківці, але й закликала українців з цілого світу стати «на захист рідного 

краю». Зокрема, у номері за січень 1918 року, вона друкує звернення до Спілки 

Визволення України», в якому хоч, загалом, і схвалює її діяльність впродовж 

останніх десятиліть, водночас закликає до подальшої «активної праці задля 

української будучності», повідомляє про віча українців у Філадельфії, Нью-

Йорку, інших великих містах США, які вимагають від урядів різних країн визнати 

незалежність Східної Галичини, друкує телеграму щодо цього, надіслану 

Українським Пресовим Бюро при Центральній Раді, тощо. 

  Загалом же, як підсумувала роботу Українського Народного Союзу, Івана 

Бородайкевича, зокрема, книга «Українці у вільному світі», «…ту працю 

пощастило максимально використати для добра нашої спільності тут, в Америці 

та для нашого безталанного народу на рідній землі. Наші святині, в яких ми по-

своєму молимо в Бога кращої долі, наші численні громадські, культурні, виховні, 

допомагові, політичні та інші організації, де…гартуємо волю, усе це є 

безпосереднім наслідком «Союзу праці», що його започаткував, вів і досі 

продовжує робити Український Народний Союз» !28!. 

  Однак невдовзі, у 1925 році, через інфляцію, яка «опустошила касу», 

товариство «Гайдамаки» припинило свою роботу. Обтяжений боргами та 

неоплаченими векселями, Іван Бородайкевич зі своїми однодумцями змушений 

був продати приміщення, а рештки колись потужного товариства, редакцію 

однойменної газети перевезти до міста Трентона. Але за спогадами колишніх 

радикалів - «гайдамаків», що їх газета «Свобода» надрукувала у 1927 році, 

подальші діяння товариства уже не були такими помітними, як у Нью-Йорку. 

Засмучений цим Іван Бородайкевич вирішує полишити громадські справи. Він 

передає керівництво товариством молодим. А сам продає власний будинок у 

Трентоні, повертається в Галичину і останнє десятиліття свого життя проводить у 

Станіславові. Тут через часті хвороби, а йшов йому восьмий десяток літ, активної 
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громадської роботи не вів. Хоч місцеві польські та українські газети інколи 

помічали уславленого старого радикала на зборах «Просвіти», а що більше – на 

урочистостях та святкуваннях, що їх влаштовувало товариство «Рідна Школа». 

Був його почесним членом. 

  Помер у шпиталі в 1935 році. Газета «Кур’єр станіславівський» у номері за 

4 серпня повідомляла про те, що «чуючи, як зближається смерть, Іван 

Бородайкевич склав тестамент, у якому цілий свій маєток, що складався із дев’яти 

моргів поля в Бортниках, двох стодол, ділянки дубового лісу та одну тисячу 

американських доларів він записав на будову «Рідної Школи» у родинному селі». 

   Похоронений видатний радикал на меморіальному цвинтарі в Станіславові, 

а на його надгробній плиті повідомлялося, що під нею «спочиває Іван 

Бородайкевич, довголітній провідник селянства Товмаччини, добродій і фундатор 

«Рідної Школи». 

  На жаль у 80-ті роки минулого століття, під час так званої реконструкції 

цвинтаря і перетворення його на нинішній Меморіальний сквер, могилу 

видатного радикала, соратника І.Франка, М.Павлика, К.Трильовського  так і не 

вдалося вберегти. Вона була знищена. Як, зрештою, і добра згадка за самого 

борця за народну справу Івана Бородайкевича.  
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Володимир ВЕЛИКОЧИЙ 

РОЗВИТОК ТУРИЗМУ І МУЗЕЙНА СПРАВА НА ПРИДНІСТЕРСЬКОМУ 

ПОКУТТІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ 

Територія Покуття, вважаємо, є однією з найцікавіших на теренах 

Прикарпаття у плані розвитку насамперед культурно-пізнавального туризму. 

Багате на історичні пам’ятки, археологічні стоянки і городища, неоціненний 

етнографічний матеріал, живі національні традиції, усну народну творчість воно 

водночас вирізняється серед інших етнографічних районів краю унікальним 

Дністерським каньйоном – одним з семи чудес України.  

На сьогодні можемо говорити про потребу створення на Подністерському 

Покутті окремої територіально-рекреаційної зони (ТРЗ), яка б стала основою для 

комплексного розвитку краю в цілому. Станом на 2017 рік у межах ТРЗ 

«Дністерський каньйон» знаходиться 2 об’єкти культурної спадщини ЮНЕСКО. 

Меморіальні музеї-садиби, історико-культурні пам’ятки та інші об’єкти 

культурної спадщини населених пунктів, що межують з територією ТРЗ 

«Дністерський каньйон» могли б слугувати основною базою для створення 

експозиційних оглядових площадок, а згодом і відкриття унікальних в України 

історико-культурних центрів. Поєднання природної, архітектурної, етнографічної 

та історико-культурної спадщини ТРЗ «Дністерський каньйон», по-перше, 

сприяло б створенню мережі туристичних маршрутів, підвищенню рівня 

культурного та просвітницького розвитку громадян країни.  

По-друге, враховуючи серед цієї спадщини наявність багатьох об’єктів, 

пов’язаних з подіями, що відбувалися в періоди входження Західної України до 

складу Австро-угорської імперії, Польщі, Румунії, є значні очікування 

європейських туристів відвідати ці місця.   
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У населених пунктах, що межують з територією ТРЗ «Дністерський каньйон» 

відзначається найбільша концентрація сільського, в основному, безробітного 

населення. Залучення його у сферу обслуговування дасть можливість підвищити 

рівень життя громадян, а сплата податків від суб’єктів сфери обслуговування 

підвищить економічний рівень регіонів. 

Значна частина Дністерського каньйону знаходиться в межах Івано-

Франківської області. З геологічної, природно-рекреаційної точки зору терміном 

“Дністерський каньйон” слід було б називати територію між селами Лука і 

Городниця Городенківського району з унікальними меандрами, геологічними 

відкладеннями, печерами. Власне зупинимося на потребі розвитку елементів 

туристичної інфраструктури в цьому відтинку річки. 

Туристично-рекреаційна галузь з 1997 року є пріоритетним напрямом 

розвитку економіки Івано-Франківської області. Об’єктивно регіон є одним з 

лідерів в Україні з розвитку туристичної інфраструктури та кількості туристичних 

потоків внутрішнього і зовнішнього туризму. 

Водночас, проблемним є неефективне та нераціональне використання 

наявних природно-рекреаційних, культурно-історичних ресурсів, невідповідність 

рівня розвитку туристичної індустрії наявному потенціалу. Це насамперед 

відсутність розвиненої інфраструктури, низька якість обслуговування, відсутність 

якісної реклами та інформації про туристичні послуги. Недостатньо 

використовується потенціал для розвитку туризму в сільській місцевості як 

основного напряму зменшення безробіття та подолання бідності в регіоні. 

Створення робочих місць у найменш розвинутих сільських громадах регіону, 

які мають значний туристичний потенціал, сприяло б вирівнюванню економічної 

ситуації, заохочувало б мешканців не залишати сільські громади в пошуках 

роботи. 

Для збереження унікального природного світу Дністерського каньйону 

рішенням Івано-Франківської обласної ради народних депутатів від 15.07.1993 

року створений Регіонапльний Ландшафтний Парк (РЛП) площею 19,6 тис.га в 

межах Городенківського та Тлумацьйокого районів[1].  
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Регіональний ландшафтний парк є природоохоронною рекреаційною 

установою регіонального значення, що створювався з метою збереження в 

природному стані типових або унікальних природних комплексів та об'єктів, а 

також забезпечення умов для організованого відпочинку населення. 

При створенні РЛП до його території були включені землі населених пунктів, 

а також земельні ділянки, які тривалий час знаходились у користуванні 

територіальних громад та окремих громадян, відповідно зазнали значного 

антропогенного впливу (сінокосіння, випас худоби, сільськогосподарське 

використання тощо), одночасно не маючи особливого природоохоронного 

значення. У зв’язку із наведеним, виникла соціальна напруга у відношенні 

територіальних громад до РЛП.  

Слабка розвинутість туристичної інфраструктури в районі Дністерського 

каньйону  не дозволяє використовувати наявний потенціал та в повній мірі 

розвивати сферу обслуговування туристів, супутніх послуг (туристичні атракції, 

прокат туристичного спорядження, реалізація сувенірів, торгівля тощо), що 

дозволило б залучити у місцеві громади та бюджети додаткові надходження і 

зняттю в першу чергу соціальної напруги та проблеми зайнятості місцевого 

населення.  

В області діють ряд стратегій і регіональних програм заходами яких 

передбачено розвиток туризму і, зокрема, Дністровського каньйону і РЛП, а саме:  

1. В Стратегії економічного та соціального розвитку територій області до 

2020 року[2], в переліку пріоритетних напрямів та стратегічних завдань 

економічного і соціального розвитку області туристично-рекреаційний комплекс 

знаходиться на першому місці. 

2. В Стратегії розвитку та маркетингу туризму Івано-Франківської області до 

2015 року(яка продовжує діяти і нині)[3] визначені такі стратегічні завдання: 

- покращення існуючих туристичних продуктів та розвиток нових; 

- розвиток туристичної інфраструктури на основі збалансованого розвитку 

області; 
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- охорона навколишнього середовища і збереження історико-культурної 

спадщини. 

3. Крім цього, розроблення Проекту організації території Дністровського 

регіонального ландшафтного парку, охорони, відтворення та рекреаційного 

використання його природних комплексів і об’єктів передбачене Програмою 

охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області до 

2015 року[4]. 

Отже, реалізація проекту “Дністровський каньйон – одне з семи чудес 

України: розвиток туризму на території регіонального ландшафтного парку” 

відповідає стратегіям розвитку області і цільовим програмам, які діють в області. 

Складовою частиною процесу розвитку туристичної інфраструктури 

каньйону є будівництво і введення в експлуатацію ряду скансенів – музеїв під 

відкритим небом. Особливістю їх функціонування є одночасне існування 

музейних експозицій комбінованого (площинного і об’ємного) видів у поєднанні з 

діючими експонатами широкого використання для відвідувачів комплексу, 

можливість їх експлуатації у виробничому процесі з метою отримання прибутку. 

Культурно-пізнавальна складова скансенів проявляється у тематиці їх 

проектування і діяльності, розповідає про різні цивілізаційні епохи на території 

краю впродовж останніх семи тисяч років. 

Вважаємо за можливе запропонувати будівництво чотирьох тематичних 

скансенів вдовж Дністерського каньйону (с. Нижнів і с. Кутище Тлумацького 

району та с. Лука і с. Городниця Городенківського району). Відповідно в кожному 

з них мав би функціонувати скансен: “Трипільське поселення”, “Кельтська 

твердиня”, “Арійське місто” (Голіградська культура), Тиверська Русь. В кожному 

з музеїв повинна бути можливість розмістити відвідувачів на нічліг, 

запропонувати харчування у притаманному до тематичної спрямованості об’єкту 

стилі. Тут же слід передбачити можливість взяти практичну участь у виробленні 

предметів побуту цих культур, самостійного приготування їжі, безпосередньої 

участі відвідувачів у продукуванні сувенірної продукції. До кожного зі скансенів 
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слід підвести транспортне сполучкення як по суходолу, так і р. Дністер на 

різноманітних сплавних засобах. 

В результаті реалізації заходів проекту відбудеться наступний вплив на 

визначені цільові групи: 

Для населення: створення додаткових робочих місць; збільшення доходів 

населення і його купівельної спроможності, що у свою чергу приведе до 

підвищення рівня життя; зменшення соціальної напруги в суспільстві й 

збільшення довіри громади до регіональних і місцевих органів влади. 

Для органів державної влади та місцевого самоврядування: збільшення 

надходжень до місцевих бюджетів; створення сприятливих умов для розвитку 

вільної конкуренції та забезпечення сприятливих умов для створення нових фірм і 

залучення зовнішнього капіталу та інвестицій; сприяння розвитку навчальних 

закладів і організацій, які навчають кадри туристичної індустрії; створення нової 

форми співпраці всіх секторів громад регіону. 

Для потенційних інвестори: визначення земельних ділянок на яких можна 

впроваджувати інвестиційні проекти; збільшення кількості туристів; збільшення 

доходів. 

Для потенційних туристів: зростання рівня обслуговування туристів; 

збільшення кількості місць та пропозицій для відпочинку; задоволення від 

отриманих послуг. 
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Іванна ГАВРИШ 

ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКЕ РЕЛІГІЙНЕ ПІДПІЛЛЯ 

НА ПОКУТТІ (1946–1989 рр.) 

Підпільне релігійне життя греко-католиків на Покутті у часи радянського 

тоталітаризму, їхня незламна віра і боротьба за свою Церкву – доволі цікава та 

актуальна тема для дослідників історії релігії, оскільки являє собою 

багатогранний феномен християнської незламності, принциповості, мужності і 

самопожертви. Греко-католицька церква завжди виступала проти комуністичної 

ідеології та була пов’язана з українським національно-визвольним рухом, тому 

кремлівське керівництво вбачало в ній серйозну перепону на шляху встановлення 

радянської влади в Галичині. Кульмінацією ліквідації УГКЦ став Львівський 

собор 1946 р., на якому Церква «самоліквідувалася», а парафії та вірні були 

передані під юрисдикцію РПЦ. Однак Собор не став моментом рішучого 

повороту духовенства і вірних єпархії до православ’я, а тільки одним з етапів 

ліквідації УГКЦ, започаткувавши понад 40-літній період «катакомбної» 

діяльності греко-католиків. 

Перші роки нелегального існування Української Греко-Католицької Церкви 

були надзвичайно складними. Церква офіційно була ліквідована, а її духовенство і 

вірні передані під юрисдикцію Російської православної церкви (далі – РПЦ). 

Перед священнослужителями і мирянами стояло єдине завдання – вистояти у вірі 

і вижити серед несприятливих умов. За словами уповноваженого у справах з 

релігійних культів по Станіславській області П. Сердюченка, згідно з умовами 

http://frtt.if.gov.ua/Ukr/turizm/strateg_do_2015.PDF
http://manyava.ucoz.ua/_ld/0/8_161-6.pdf
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Собору «греко-католицька церква… на території Станіславської області перестала 

існувати» [3, арк. 137]. 

У подальших звітах радянські чиновники подавали інформацію про спад 

релігійності населення. Так, характеризуючи соціально-релігійну ситуацію на 

Прикарпатті після Львівського собору, уповноважений Ради у справах РПЦ 

зазначав, що «частина селян пішла працювати на підприємства та установи, та 

колгоспи… Церковний рух… на молодь не впливає. Тому, що більшість молоді 

іде до Ленінського комсомолу… Вінчання молоді в церкві пояснюється не 

почуттям віри, а просто церковною обрядовістю, звичаями, а також під натиском 

старих батьків та матерів. Явище вінчання по області не прогресує, а значно 

спадає» [4, арк. 51]. На нашу думку, можна говорити не про зменшення 

релігійності населення області, а про небажання відвідувати православні храми. 

Так, жителі с. Надорожна Тлумацького району Станіславської області заявляли, 

що «вони правовірні і не хочуть, щоб у них була православна церква, в якій 

будуть служити служби священики, прислані «совітами»». За словами 

уповноваженого, релігійні громади сіл Драгомирчан, Радчі, Іваниківки – 

Лисецького району, Бортників – Отинійського району Станіславської області 

категорично відмовлялися переходити у православну віру й богослужіння тут 

нелегально проводили греко-католицькі священики [7, арк. 95]. 

Ліквідовуючи греко-католицькі парафії, влада забирала культові споруди, 

які перетворювали на склади, клуби. Однак, миряни боролися не тільки за чистоту 

віри, але й відстоювали церковне майно. У с. Топорівці Городенківського району 

Івано-Франківської області віруючі перешкоджали колгоспу розмістити у 

культовій споруді склад зерна. Коли в липні 1967 р. мішки з колгоспним зерном 

були занесені до храму, то вночі миряни відкрили двері церкви і все зерно 

перенесли на город голови колгоспу [15, арк. 142–143]. 

Широкомасштабними силовими і пропагандистськими акціями не вдалося 

повністю навернути населення під юрисдикцію РПЦ. Частина «возз’єднаного» 

духовенства не дотримувалася догматів і обрядів московського православ’я. Ця 

ситуація мала свій вплив на релігійне життя в цілому. З одного боку, УГКЦ 
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офіційно не існувала, але в підпіллі жила її релігійна традиція, з іншого – 

легально діяла впроваджена РПЦ, але реально в храмі відправлялися греко-

католицькі служби, оскільки деякі священики де-факто залишалися греко-

католиками за своїм духом і за богослужінням. Православний священик 

З. Калитчук – парох с. Олешів Тлумацького району Станіславської області, – у 

розмові з єпископом А. Пельвецьким наголошував, що «у нашій єпархії змінилася 

тільки вивіска, а зміст і дії залишилися уніатськими» [14, арк. 166]. 

Нерідко підпільні миряни Покуття відвідували православні храми, де 

«підписаний» отець правив «по-греко-католицьки». Під час богослужінь 

священик РПЦ Олександр Ванджура практикував католицькі обряди в м. Коломия 

Станіславської області, а про свою «подвійну» лояльність висловився так: 

«Практично так виглядало, що правив на парафії, а духом і серцем був 

прив’язаний до католицької церкви. І були підпільні єпископи, і я з ними мав 

контакт» [2, с. 34]. Якщо священик не зізнавався у своєму переході у православ’я, 

то парафіяни могли й не помітити змін, адже ходили вони до тієї ж церкви, де 

правив той самий священик, а обряд спочатку залишався незмінним [10, с. 13]. 

Про видимий перехід частини духовенства до РПЦ свідчить наявність у 

храмах греко-католицької атрибутики. Зокрема, побувавши у багатьох парафіях 

на Івано-Франківщині в 1982 р. перший заступник голови Ради у справах релігій 

П. Пилипенко зазначав, що всі богослужіння і надалі відправляються за греко-

католицьким обрядом. У церковних книгах парафій с. Виноград і с. Прикмище 

Городенківського району Івано-Франківської області, де настоятелем був 

о. М. Хміль, «нічого греко-католицького не виправлено, не закреслено і не 

заклеєно». У церквах сіл Білі Ослави Надвірнянського, Живачів – Тлумацького, 

Яблунька – Богородчанського, в каплиці с. Соколівка Косівського районів Івано-

Франківської області працівниками апарату уповноваженого Ради у справах 

релігій вилучено біля 20 різних «уніатських витворів» [17, арк. 83–84]. 

Більшість греко-католицького духовенства і ченців, які залишились вірними 

УГКЦ, заявляли своїм парафіянам, що «возз’єднані» з православ’ям є 

«зрадниками, всі вони є енкавеесівцями… що рішення собору від 8–10 березня 
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1946 р. є незаконним, оскільки на ньому не було вищого уніатського 

духовенства…». Результатом такої агітації було неприйняття віруючими деяких 

сіл призначених православних священиків. Для прикладу, мешканці с. Чортовець 

Обертинського району Станіславської області заявили, що їм православні 

священики не потрібні і на протязі 2–3 тижнів церкви стоять зачинені [6, арк. 77]. 

Наприкінці 1958 р. відмовилися переходити у православну віру релігійні громади 

сіл Тлумацького (Гринівці, Колінці, Надорожна, Вікняни) і Отинійського 

(Грушка, Богородчина, Королівка) районів Станіславської області. 

Атеїстична держава, що жорстоко розправлялася з духовенством та 

вірними, не змогла зламати дух опору українських католиків. Найважливіше 

місце у житті кожного християнина займає Свята Літургія, яка є «джерелом 

духовної поживи». Отець Микола Сімкайло згадував, що на відправи, які він 

служив у селах Надорожна, Клубівці, Тарновиця, Гостів, Киданів, Пшеничники, 

Підпечери на Покутті збиралось біля 80-100 осіб. В деяких селах, щоб 

задовільнити потреби вірних у Святій Літургії, приходилось відправляти у 

кількох місцях [11, с. 10]. Після закінчення богослужіння, люди виходили з 

приміщення групами по двоє-троє осіб почергово, щоб не було видно на вулиці 

про вихід з одного приміщення значної кількості осіб [8, с. 6]. 

Якщо священик відправляв Літургію у місті в багатоквартирному будинку, 

то Служба була тільки читана, інколи співана упівголоса. Трошки кращою була 

ситуація у селі. Отець Василь Семенюк два роки обслуговував невеликий хутір 

Слобудчину неподалік смт. Обертина на Тлумаччині. Оскільки всі без винятку 

жителі хутора були греко-католиками, то священик відправляв Службу Божу 

серед білого дня, не боячись облави. На релігійні відправи в Слобудчину 

сходились вірні не тільки із навколишніх населених пунктів – Обертина, 

Чортівця, Жукова, Яківців (можливо, йде мова про с. Яківка на Тлумаччині. –

 І.Г.), а й із Коломиї, Ланчина і навіть гірського Космача. Перед тим як отець мав 

прибути на хутір, церковні організатори розносили цю звістку серед довірених 

людей по всій околиці. Дуже урочисто на Слобудчині відзначалися свята 
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Пресвятої Євхаристії. Під відкритим небом ставили чотири престоли, а малі діти, 

які йшли попереду процесії, посипали дорогу пелюстками квітів [12, с. 27]. 

На Великодні свята люди хотіли споживати свячене. Посвятити, як звично, 

коли все спечене, зварене і поскладене в кошик священик мав можливість тільки в 

одному-двох населених пунктах. Щоб надати можливість якнайбільшій кількості 

прихожан УГКЦ мати на Великдень свячене,отець В. Війтишин, який у часи 

підпілля проводив душ пастирську діяльність на Тлумаччині, розпочинав 

освячувати великодні кошики із Великої П’ятниці. У цей час він відмовлявся від 

багатолюдних богослужінь. Миряни приносили паску та інші продукти для 

освячення вночі, щоб ніхто не побачив, до однієї хати, залишали кошики, а самі 

поверталися додому. Священик після освячення поспішав від’їхати в інше село, а 

вірні тільки після настання сутінків забирали великодні кошики до своїх домівок 

[8, с. 6–7]. На території Тлумацького й Отинійського районів Станіславської 

області активну роботу проводили священики Іван Плав’юк, Зеновій 

Кисілевський та Павло Василик, у м. Станіславі – о. Іван Слезюк [7, арк. 92]. 

Залишаючись практикуючими християнами, миряни УГКЦ об’єднувалися у 

релігійні братства. До братства Матері Божої Нестанної Помочі належали 

парафіяни с. Бортники Тлумацького району Івано-Франківської області. Їхніми 

обов’язками були регулярні молитви на вервиці, свята тайна сповіді і причастя 

кожного місяця, участь у святій Літургії, яку за відсутності священика, вони 

самостійно співали під закритою церквою. Братство апостольської молитви діяло 

у с. Чортовець Городенківського району Івано-Франківської області. У Великий 

піст члени братства відправляли по хатах Хресні Дороги, у травні-червні двічі на 

тиждень служили молебні [12, с. 22, 26, 28]. Село Чортовець славилося своєю 

релігійністю і вірністю УГКЦ у часи підпілля. Там була доволі велика релігійна 

громада греко-католиків. На богослужіння, які найчастіше відправляли місцевий 

парох о. М. Пащак або о. В. Семенюк, нерідко сходилося по 300–400 людей [9, 

с. 12]. 

Велика релігійна громада греко-католиків діяла у с. Грушка Тлумацького 

району. Одночасно на Службу Божу в цьому селі збиралося 30–50, а інколи і 100 
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осіб. У селі практикували агапе – спільну трапезу після Святої Літургії. За той 

час, який священик витрачав на сповідь (приблизно 4–5 годин), парафіяни 

організовували гостину, на якій частували всіх без винятку [12, с. 27]. 

Доволі активну релігійну позицію займали мешканці с. Надорожна 

Тлумацького району Станіславської області, які заявляли уповноваженому, що 

вони «правовірні і не хочуть, щоб у них була православна церква, в якій будуть 

проводити служби священики, прислані совітами» [7, арк. 97]. У неділю, а 

особливо в релігійні свята, населення цього села не виходило на роботу в колгосп, 

а відвідування школярами навчального закладу в ці дні було дуже низьким [1, 

с. 350]. До 1959 р. православному священику не вдавалося провести жодної 

відправи у храмі цього села. Проводити Літургію біля церкви йому не дозволяв 

уповноважений, а ключів від храму парафіяни не віддавали і не говорили в кого 

вони зберігаються [18, арк. 57]. 

Незважаючи на рішення Івано-Франківського облвиконкому за №258 від 14 

травня 1964 р. про передачу церкви колгоспу під склад, парафіяльний храм 

с. Надорожна знаходився в розпорядженні греко-католицької релігійної громади. 

У церкві залишилася вся культова атрибутика, навіть церковні дзвони не були 

зняті з дзвіниці, за допомогою яких закликали віруючих на богослужіння. 

Використання дзвонів для релігійних потреб зафіксовано 18, 26, 27, 28 серпня і 3 

вересня 1967 р. [15, арк. 143]. 

Нерідко громади, які не «возз’єдналися» із російським православ’ям, 

самочинно відкривали свої церкви, в яких підпільні священики відправляли Святу 

Літургію (зазвичай, на великі релігійні свята). Зокрема на Великдень 1966 р. 150 

прихожан греко-католицької церкви в с. Гринівці Тлумацького району Івано-

Франківської області зламали замок недіючої церкви, винесли культові речі і 

відправили службу. Подібна ситуація була і в с. Грушка на Тлумаччині, де 

близько 200 осіб провели пасхальне богослужіння біля колишнього молитовного 

будинку [13, с. 138]. 

Підпільні греко-католики Покуття час від часу відкрито заявляли про свою 

релігійність і зверталися до уповноваженого у справах релігії УРСР з вимогою 
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зареєструвати їх як громади УГКЦ. Зокрема, у липні-серпні 1967 р. з такими 

заявами звернулися вірні сіл Надорожна Тлумацького і Клубівіці та Підпечари 

Тисменицького районів Івано-Франківської області. Зокрема, під зверненнями 

парафіян с. Клубівці підписалося 159 осіб, а с. Підпечари – 84 особи [1, 

с. 376].Заяву вірян с. Надорожна підписало 350 осіб. Свою вимогу вони 

мотивували тим, що «від дідів і прадідів визнаємо католицьку віру і хочемо мати 

свою зареєстровану католицьку церкву, щоб могли вільно у ній молитися», 

оскільки «законодавство Радянської держави гарантує свободу діяльності будь-

яким віросповіданням». 

Незважаючи на добре організовану систему конспірації, радянські урядовці 

частково володіли інформацією про релігійне підпілля греко-католиків на 

Покутті. Так, 7 вересня 1979 р. у будинку М. Сави в м. Коломия на 

вул. Козланюка, 92-а проводив богослужіння о. С. Дмитерко. На Службі Божій 

присутніми були 11 осіб, яким отець уділив Святу тайну сповіді і причастя. За 

порушення законодавства про релігійні культи о. С. Дмитерко і громадянин 

М. Сава були притягнені до адміністративної відповідальності [5, арк. 172–173]. 

На початку 1980-х рр. «домашня церква» була виявлена в м. Коломия на 

вул. Липовій, 6. Під час «візиту» правоохоронних органів було виявлено престіл, 

на якому розміщувалися хрест, підсвічники і релігійна література, здебільшого 

видана за кордоном. Часто у цьому домі перебували греко-католицькі священики 

Яків та Єронім Тимчуки [16, арк. 84]. 

Таким чином, релігійна діяльність греко-католиків на Покутті посідала 

важливе місце в історії підпільної УГКЦ. Переживши кількадесятилітні 

переслідування, духовенство і вірні зуміли не тільки вистояти у вірі і перенести 

численні удари з боку атеїстичного режиму, але й згуртували всі сили, щоб вести 

боротьбу за права своєї Церкви і відродження батьківської віри. 
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Руслан ДЕЛЯТИНСЬКИЙ 

ОТЕЦЬ ПОРФИРІЙ СТУПНИЦЬКИЙ (1847–1926 рр.): 

ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА 

Актуальність дослідження полягає у спробі реконструкції історичного 

портрета греко-католицького священика на тлі суспільно-політичних процесів у 

Галичині наприкінці ХІХ – у першій чверті ХХ ст. Звернення до постаті чергового 

душпастиря, що продовжує серію наших досліджень біографій духовенства 

Станиславівської єпархії [15; 16], обумовлене необхідністю формування 

об’єктивних оцінок історичного розвитку Греко-Католицької Церкви на основі 

аналізу джерел та застосування нових методологічних підходів, зокрема, 

біографістики й «історії повсякденності». Наявні в сучасній українській 

історіографії оцінки ролі греко-католицького духовенства у формуванні 

національної ідентичності українців Галичини, тези про духовенство як «кузню 

кадрів інтелігенції» [31], очевидно, потребують нового осмислення на конкретних 

прикладах. Активна суспільна діяльність священиків, стимульована особливим 

«кодексом поведінки», сформованим внаслідок церковно-релігійних реформ 

Габсбургів [32, с. 76-78], привела до розвитку мережі культурно-просвітницьких 

та економічних організацій українців Галичини. Але їх формування відбувалося 

на різних ідейних засадах: одні представляли народовську течію, другі – 

москвофільську, треті – консервативну християнсько-суспільну. На сьогодні 

загальновизнаною в історіографії є теза про зменшення, нівеляцію впливу 

москвофілів після Першої світової війни, перемогу української національної 

орієнтації у середовищі греко-католицького духовенства, регламентоване, 

зокрема, відомим рішенням конференції ієрархів Галицької митрополії ГКЦ 20-21 

лютого 1918 р. у Львові [21, с. 48, 50]. Водночас вітчизняні історики, попри 

інтерес до об’єктивного дослідженя москвофільського руху в Галичині [2; 25; 26; 

30], досі недостатньо уваги звертали на специфіку поширення москвофільських 

ідей серед духовенства у 1870-х – 1910-х рр., еволюції суспільно-політичних 

поглядів священиків на початку 1920-х рр. Одним із прикладів такої 
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трансформації може бути життєвий шлях о. Порфирія Ступницького, пароха і 

декана в Товмачі.  

Метою даної статті є реконструкція біографії о. Порфирія Ступницького на 

основі доступних джерел, оскільки його постать залишається маловідомою та ще 

не була преметом спеціальних досліджень істориків і краєзнавців. Об’єктом 

дослідження виступає, власне, постать греко-католицького священика 

П. Ступницького на тлі суспільно-політичних процесів у Галичині, а предметом – 

формування та еволюція його релігійних і суспільно-політичних поглядів, 

душпастирська та суспільна діяльність. Цей біографічний нарис продовжує 

дослідження, започатковані Інститутом історії Церкви Івано-Франківського 

богословського університету УГКЦ в рамках проекту біографічного словника 

духовенства Станиславівської єпархії ГКЦ (1885–1946 рр.) [18].  

Порфирій Ступницький народився 2 березня 1847 р. [5, т. 2, с. 423; 10, 

арк. 19; 33, 1886, с. 88] (за іншими даними, у 1849 р. [33, 1883, с. 63; 37, 1880, 

s. 204]). Детальніших відомостей про його соціальне походження у відомих на 

сьогодні джерелах не збереглося. Відомо, що Порфирій Ступницький був 

племінником («сестрінком», сином сестри [28, с. 117]) Марії Каратницької, 

дружини о. Йосифа Каратницького (1826–1904), пароха с. Семаківці 

Городенківського деканату [3, с. 20; 5, т. 2, с. 187; 4, с. 309]. Серед його імовірних 

родичів, припускаємо, міг бути хтось із священиків Ступницьких, наприклад, о. 

Іван (1816–1894), капелан м. Радівці Буковинського деканату (1840–1850) і парох 

с. Ясенів Пільний Городенківського деканату (1850–1894), о. Михайло (1819–

1885), сотрудник в с. Язловець Бучацького деканату (1847–1854), згодом парох с. 

Бряза Долинського деканату (1872–1885), о. Теодор (1822–1892), адміністратор с. 

Загірочко Бібркського деканату (1846–1848), згодом парох м. Ходорів (1848–

1865) і с. Молотів (1865–1892) та декан Ходорівського деканату (1864–1892), о. 

Тома (1820–1900), адміністратор, капелан і парох с. Тулуків Снятинського 

деканату (1845–1900) [5, т. 2, с. 422-423]. Очевидно, родинне середовище заклало 

основи світогляду майбутнього священика. Однак питання про походження 
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Порфирія Ступницького, як і відомості про його дитячі та юнацькі роки 

потребують виявлення та залучення додаткових джерел.  

Богословську освіту П. Ступницький отримав у Львівській генеральній 

духовній семінарії та богословському факультеті Львівського університету. У 

1871 р., за даними шематизму, він був студентом 3-го курсу богослов’я [37, 1871, 

s. 226]. У цей час в духовній семінарії Львова, ректором якої у 1856–1878 рр. був 

о. Іван Слимаковський (1807–1878) [5, т. 1, с. 24; т. 2, с.398], набули поширення 

русофільські (москвофільські) ідеї [2, с. 233; 7, с. 10; 23, с. 78], якими, 

припускаємо, міг захопитися і Порфирій Ступницький. Попри відсутність 

«прямих свідчень» джерел, його прихильність до цієї суспільно-політичної течії 

побічно підтверджує його пізніше членство в Товаристві імені М. Качковського та 

інших москвофільських організаціях.  

Після закінчення семінарії П. Ступницький одружився [12, арк. 39; 37, 1879, 

s. 204; 33, 1886, с. 88; 5, т. 2, с. 423], і згодом в його сімї, за даними протоколу 

візитації парохії Товмач 1895 р., була «одна дитина» [12, арк. 39]. Детальніших 

даних про сім’ю о. Порфирія Ступницького – його дружину і дітей, на жаль, поки-

що не виявлено [27].  

Священичі свячення Порфирій Ступницький отримав 6 квітня 1874 р. з рук 

митрополита Йосифа Сембратовича [10, арк. 19-20; 37, 1879, s. 204; 33, 1886, 

с. 88; 5, т. 2, с. 423].  

Душпастирську працю о. Порфирій розпочав 2 травня 1874 р. як сотрудник 

в Тейсарові Стрийського деканату [10, арк. 19-20], де допомагав душпастирювати 

старенькому, 70-літньому парохові о. Йосифові Партицькому (1804–1878), 

батькові відомого історика, філолога і педагога Омеляна Партицького [5, т. 1, 

с. 755; т. 2, с. 338; 29, т. 2, с. 62]. Невдовзі, 1 листопада 1874 р., о. Порфирій 

призначений сотрудником у Ланчині Навдірнянського деканату (1874–1875) [10, 

арк. 19-20; 5, т. 1, с. 406; т. 2, с.423], де співслужив старенькому парохові о. 

Антіну Федоровичу (1796–1876), почесному крилошанину митрополичої капітули 

[5, т. 1, с. 406; т. 2, с. 108].  
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Уже через рік о. Порфирій робить спроби знайти душпастирську посаду на 

«малій батьківщині», імовірно, поближче до своїх родичів – о. Йосифа та Марії 

Каратницьких. В грудні 1875 р. о. П. Ступницький, за даними офіційної «Метрики 

кліру Станиславівської єпархії», був призначений приватним сотрудником в 

Товмачі, де служив до 26 квітня 1876 р. [10, арк. 19-20]; тут він допомагав 

овдовілому парохові і Товмацькому деканові о. Ігнатію Дзеровичу (1827–1883) [5, 

т. 1, с. 766-767; т. 2, с. 103; 19]. Щоправда, за даними «Історичних шематизмів…» 

о. Д. Блажейовського, у 1875–1876 рр. о. Порфирій вперше отримав посаду 

сотрудника пароха в с. Гостів Товмацького деканату [5, т. 1, с. 274; т. 2, с. 423]. 

Така відмінність у «свідченнях» джерел, на нашу думку, пояснюється тим, що 

о. Порфирій фактично міг поєднувати обидві посади.  

Але скоро знову мусив змінити місце душпастирської праці. У період з 

2 травня 1876 р. по 27 квітня 1878 р. о. П. Ступницький був адміністратором 

парохії с. Рокитно Львівського заміського деканату, Городоцького повіту (1876–

1878) [10, арк. 19-20; 5, т. 1, с. 632; т. 2, с. 423]. Тут він тимчасово замінив 

попереднього пароха – о. Ілярія Нижанківського (1840–1877), представника 

відомої свяященичої династії, що несподівано помер [5, т. 2, с. 325; 20; 29, т. 3, 

с. 263-270].  

Згодом о. Порфирій знову отримав можливість повернутися на Товмаччину: 

6 квітня 1878 р. помер парох с. Гостів о. Василь Левицький (1802–1878). Уже 29 

квітня 1878 р. о. П. Ступницький став адміністратором цієї парохії на цілих два 

роки, до 30 квітня 1880 р. [10, арк. 19-20; 5, т. 1, с. 274; т. 2, с. 423; 37, 1879, s. 204; 

1880, s. 204]. Парохія Гостів, патроном якої до 1883 р. був вірменин Григорій 

Еквес де Айвас, належала до середніх – налічувала понад 1500 вірних (з 

присілками Прибилів, Богородичин, Тарновиця Пільна) [37, 1879, s. 204; 1880, 

s. 204; 34, 1883, с. 275]. Його спокійна священича праця на рідних теренах недовзі 

знову була перервана ще декількома переїздами, пов’язаними із заміщенням 

вакантних душпастирських посад.  

У перід з 2 травня 1880 по 14 травня 1882 рр. о. Порфирій – адміністратор 

невеликої парохії с. Довге Стрийського деканату (однойменного повіту), 
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розташованої між Стриєм і Болеховом над річкою Бережницею, де обслуговував 

понад 600 вірних при двох церквах – св. Миколая (у с. Довге) та Покрови 

Пресвятої Діви Марії (у с. Моршин) [10, арк. 19-20; 5, т. 1, с. 214; т. 2, с. 423; 34, 

1882, с. 140; 29, т. 2, с. 498]. Змінивши попереднього адміністратора парохії о. 

Ігнатія Войтовича (1848–1892) [5, т. 1, с. 214; т. 2, с. 475], о. П. Ступницький не 

поспішав тут закріпитися на тривалий час. Однією з причин, очевидно, було 

недостатнє матеріальне забезпечення парохії Довге. Тут священик з родиною 

отримував дотацію в розмірі 116 зр. 34 кр. конгруального додатку, користувався 

20 моргами орного поля та 10 моргами сіножаті, а також деяку дпомогу надавали 

патрони місцевої церкви – поляки Йосиф і Людвік Годлевські [34, 1882, с. 140].  

У травні 1882 р. митрополичий ординаріат, за рекомендацією патрона єврея 

Лео Тома, призначив о. Порфирія адміністратором розташованої над Дністром 

парохії с. Голешів Журавенського деканату Жидачівського повіту, [10, арк. 19-20; 

5, т. 1, с. 255; т. 2, с. 423; 34, 1883, с. 63], де він змінив довголітнього капелана 

о. Максима Струминського (1835–1906) [5, т. 1, с. 255; т. 2, с. 419]. Тут, у церкві 

св. Антонія, збудованій 1800 р. та зруйнованій під час Першої світової війни, 

о. П. Ступницький до 25 березня 1883 рр. надавав душпастирську опіку близько 

800 вірним з сіл Голешів і Лабшин [34, 1883, с. 63; 29, т. 3, с. 427-428]. У цей час 

його дотація складала 16,5 моргів орного поля, 8,5 моргів сіножаті та 138 зр. 

83 кр. конгруального додатку [34, 1883, с. 63]. Після смерті місцевого пароха о. 

Григорія Комарянського (1833–1883) [5, т. 1, с. 90; т. 2, с. 203], на короткий час, з 

2 квітня по 20 травня 1883 р., о. Порфирій став адміністратором парохії с. 

Августівка Бережанського деканату [10, арк. 19-20]. Після одномісячної відпустки 

о. П. Ступницький повернувся на рідні терени, на Товмаччину.  

У червні 1883 р. у Товмачі помер довголітній парох і декан о. Ігнатій 

Дзерович (1827–1883), осиротивши 12-літнього Юліана-Корнила Дзеровича 

(1871–1943), майбутнього крилошанина митрополичої капітули і професора 

богословської академії у Львові, який на час смерті батька перейшов з народної 

школи в Товмачі до німецької гімназії у Львові, згодом закінчив богословські 
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студії та отримав 1894 р. священичі свячення [5, т. 1, с. 766-767; т. 2, с. 103, 104; 

35].  

Адміністратором парохії м. Товмач Львівська митрополича консисторія 20 

червня 1883 р. призначила о. Порфирія Ступницького [10, арк. 19-20; 5, т. 1, 

с. 766-767; т. 2, с. 423]. За короткий час душпастирської праці о. Порфирій здобув 

значний авторитет серед вірних і духовенства Товмацького деканату. Тому, коли 

у березні 1884 р. комісія просинодальних екзаменаторів Львівської архиєпархії 

розглянула кандидатури 15 священиків, які претендували на парохію м. Товмач, і 

визнала «неуспособленим» для включення в список на конкурс 

о. П. Ступницького, то це викликало занепокоєння та написання серії петицій до 

митрополита від місцевих вірних і декана о. І. Партицького на захист о. Порфирія 

[9, арк. 12-13зв., 14-17зв., 20-20зв., 22-22зв].  

Врешті, 26 травня 1884 р. о. Порфирій Ступницький після успішного 

проходження конкурсу був введений (інституований) на посаду пароха у місті 

Товмач, що з 1885 р. увійшов до складу новоствореної Станиславівської єпархії 

[33, 1887, с. 220]. І з цього часу, варто підкрслити, о. Порфирій став одним із 

найбільш довголітніх парохів у Станиславівській єпархії, адже душпастирював у 

Товмачі цілих 42 роки, до своєї смерті 1926 р. [5, т. 1, с. 766-767; т. 2, с. 423; 4, 

с. 220, 369], і, попри свої суспільно-політичні переконання, здобув належну 

пошану серед громадянства міста і повіту.  

Душпастирську працю о. Порфирій провадив не тільки в рамках 

Богослужінь в церкві св. Трійці, збудованої і посвяченої, до речі, за його 

сотрудництва у 1875–1876 рр. [33, 1887, с. 220], катехизації молоді в місцевій 

народній школі та канцелярійній праці з метриками, ведення яких було 

безпосереднім обов’язком парохів, але й шляхом активного суспільного служіння 

народові. Цікаво, що в канцелярії парохії м. Товмач зберігалися метрики з 1785 р. 

[33, 1888, с. 264], а в 1890 р. о. Порфирій віднайшов давніші метрики, датовані 

1726 р. [33, 1890, с. 244]. Душпастир старався підтримувати нормальні відносини 

з усіма патронами товмацької церкви – Тедором Бредтом (1883–1890), Емілем 

Йаном (1890–1906), Еренбродом і д-ром Гачевським (1906–1907), Владиславом 
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Долайсом (1907–1926) [34, 1882, с. 263; 1883, с. 279; 33, 1886, с. 88; 1887, с. 220; 

1888, с. 264; 1890, с. 244; 1891, с. 248; 1892, с. 135; 1894, с. 135; 1895, с. 137; 1896, 

с. 139; 1897, с. 139; 1898, с. 140; 1899, с. 140; 1900, с. 139; 1901, с. 143; 1903, 

с. 158; 1904, с. 158; 1905, с. 158; 1906, с. 192; 1907, с. 197; 1909, с. 143; 1910, 

с. 230; 1911, с. 220; 1912, с. 222; 1913, с. 222; 1914, с. 222; 1925, с. 223], чим 

фактично забезпечив матеріальну підтримку храму, що іноді потребував ремонту. 

У 1890 р. парохія в Товмачі отримала право сервітуту, зокрема «право вільного 

млива, прислуговуюче гр.-кат. парохії» [11, арк. 29]. Під час канонічної візитації 

парохії міста Товмач 27 грудня 1894 р. декан о. Іван Партицький засвідчив, що 

місцевий парох о. П. Ступницький подбав про страхування церкви в Краківському 

страховому товаристві, справно веде всі метричні книги, добре проводить 

Богослужіння, проповіді та катехизацію [12, арк. 39-40зв]. Товмацький декан 

о. І. Партицький у звіті про чергову деканальну візитацію від 7 березня 1895 р. 

зазначав, зокрема, що «у парохії Товмач числиться більше 3000 душ і 300 

військових, зауважено замало фелонів і риз церковних, теж тільки два престоли на 

так велику церков», тому декан просить дозволу єпископа на встановлення ще 

двох престолів, а також надіслання сотрудника для пароха, оскільки «о. 

Ступницький не може собі дати ради сам один в так численній парохії і до того і 

школа, і військо…» [12, арк. 1-2зв.].  

Турбота о. Порфирія про релігійне виховання молоді в народній школі була 

винагороджена вже скоро після призначення на парохію, 11 вересня 1884 р., 

грамотою митрополичої консиситорії «за ревне преподавання науки релігії в 

школі» [10, арк. 19-20]. З відкриттям нормальної 4-класної школи в Товмачі у 

травні 1890 р. о. П. Ступницький продовжив катехизацію молоді [10, арк. 19-20]. 

Лише згодом, коли обов’язки о. Порфирія збільшились, він попросив в 

єпископської консисторії в Станиславові направити окремого катехита в Товмач. 

Так, з 1901 р. його сотрудниками і катехитами в місцевій школі були о. Іван 

Лушпинський (1871–1938?) [33, 1901, с. 143; 4, с. 332], о. Володимир Давидович 

(1875–1939) [33, 1903, с. 158; 4, с. 282; 5, т. 2, с. 81], о. Євген Гісовський (1876–

1938?) [33, 1904, с. 158; 4, с. 292], о. Андрій Федик (1869–1935) [33, 1905, с. 158; 4, 
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с. 289], котрі змінювалися майже щороку. Лише з 1906 р. на тривалий час 

катехитом в Товмачі став о. Іван Плав’юк (1881–1950?) [33, 1906, с. 192; 1907, 

с. 197; 1909, с. 143; 1910, с. 230; 1911, с. 220; 1912, с. 222; 1913, с. 222; 1914, 

с. 222; 1925, с. 223; 4, с. 350].  

Водночас, крім обов’язків пароха і катехита, о. П. Ступницький розгорнув 

активну церковно-адміністративну та громадську працю. Так, з 1887 р. він був 

префектом деканальної каси Вдовичо-сиротинського фонду Станиславівської 

єпархії [33, 1887, с. 220; 1888, с. 264; 1890, с. 244; 1891, с. 248; 1892, с. 135; 1894, 

с. 135; 1895, с. 137; 1896, с. 139; 1897, с. 139; 1898, с. 140; 1899, с. 140; 1900, 

с. 139; 1901, с. 143], основним завданням якого було забезпечення вдів і сиріт по 

священиках за рахунок зібраних пожертв місцевого духовенства. В одному із 

звітів про стан церковних кас парафій Товмацького деканату за 1-е півріччя 

1898 р., складеному о. Порфирієм, зазначалося, що у вказаний період частина 

священиків уже ліквідували свою заборгованість перед фондом [13, арк. 1-1зв.]. 

Деякий час Товмацький парох був також заступником директора місцевої каси 

ощадности [10, арк. 19-20]. У 1888–1907 рр. о. П. Ступницький виконував функції 

префекта деканальної бібліотеки [33, 1887, с. 220; 1888, с. 264; 1890, с. 244; 1891, 

с. 248; 1892, с. 135; 1894, с. 135; 1895, с. 137; 1896, с. 139; 1897, с. 139; 1898, 

с. 140; 1899, с. 140; 1900, с. 139; 1901, с. 143; 1903, с. 158; 1904, с. 158; 1905, 

с. 158; 1906, с. 192; 1907, с. 197]. За активну душпастирську та громадську працю 

о. Порфирій у 1895 р. отримав від єпископського ординаріату в Станиславові 

крилошанські відзнаки [10, арк. 19-20; 33, 1897, с. 132]. Ревна праця душпастиря 

принесла йому також значний авторитет серед духовенства та громадськості міста 

і повіту. Характерно, що його сучасники пізніше зазначали, що завдяки праці 

пароха о. П. Ступницького  і катехита о. І. Плав’юка церква Христа Царя в 

Товмачі стала справжнім осередком релігійного життя [1, т. 1, с. 929].  

Враховуючи авторитет і ревну душпастирську працю священика, 

єпископський ординаріат у 1897 р. призначив о. Порфирія віце-деканом 

Товмацького деканату [10, арк. 19-20; 33, 1897, с. 132; 1898, с. 132], а після смерті 

о. Івана Партицького (1837–1898), пароха Торговиці і довголітнього Товмацького 
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декана [4, с. 347], за згодою місцевого духовенства обрав адміністратором 

деканату [10, арк. 19-20; 33, 1899, с. 132]. У грудні 1904 р. о. П. Ступницький 

подав до єпископської консисторії  у Станиславові свій перший, в ролі 

адміністратора, післявізитаційний звіт про стан Товмацького деканату [14, арк. 1-

1зв.]. З цього часу о. Порфирій був призначений дійсним деканом Товмацького 

деканату, і свої обов’язки гідно виконував аж до смерті 1926 р. [10, арк. 19-20; 33, 

1905, с. 150; 1906, с. 183; 1907, с. 188; 1909, с. 136; 1910, с. 220; 1911, с. 210; 1912, 

с. 212; 1913, с. 212; 1914, с. 212; 1925, с. 212].  

Значну увагу о. П. Ступницький приділяв розвитку освіти, захисту прав 

українців на власні школи з рідною мовою викладання. Його досвід катехита 

шкільної молоді, доброго вихователя і адміністратора, очевидно, спонукав 

єпископський ординаріат в Станиславові призначити о. Порфирія 

ординаріатським делегатом до цісарсько-королівської окружної шкільної ради в 

Товмачі, й ці обов’язки він успішно виконував упродовж 1899–1914 рр. Упродовж 

цього часу його двічі обирали заступником голови окружної шкільної ради – у 

1906–1907 та 1911–1914 роках [33, 1899, с. ХХ, 132; 1900, с. ХХV, 132; 1901, 

с. ХХV, 136; 1903, с. ХХVІІ, 150; 1904, с. ХХІХ, 150; 1905, с. ХХІІІ, 150; 1906, 

с. ХХІ, 150; 1907, с. ХХІ, 188; 1909, с. ХХІ, 136; 1910, с. ХХІ, 220; 1911, с. ХХІ; 

1912, с. ХХІ, 212; 1913, с. ХХІ, 212; 1914, с. ХХІ, 212]. Додатково виконуючи 

обов’язки ординаріатського комісаря у шкільних справах Товмацького деканату 

(1898–1926), о. Порфирій наглядав за станом викладання уроків релігії 

(катехизму) в школах повіту, візитував і перевіряв працю катехитів, зокрема у 

місті Товмач, селах Локітки, Гринівці, Колинці, Надорожна, Клубівці, 

Пшеничники, Палагичі, Вікняни (Окняни), Братишів, Антонівка і Кутиська [10, 

арк. 19-20; 33, 1899, с. 132; 1904, с. 150; 1906, с. 150; 1914, с. 212; 1925, с.  223].  

На початку ХХ ст. о. Порфирій розгорнув активну громадську діяльність. 

Так, він став членом декількох церковних організацій: з 1903 р. – Товариства св. 

Апостола Павла в Станиславівській єпархії (1903–1907) [33, 1903, с. 215; 1904, 

с. 150, 225;1905, с. 150, 238; 1906, с. 183, 281; 1907, с. 188, 290], з 1904 р. – спершу 

«допоміжним» (1904–1909), а потім «виділовим» і почесним (1912–1914) членом 
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Товариства св. Апостола Петра [33, 1904, с. 150, 213, 216; 1905, с. 150, 214, 222; 

1906, с. 183, 258; 1907, с. 188, 267; 1909, с. 199; 1912, с. 222, 298; 1913, с. 222, 298; 

1914, с. 222, 298], делегатом Товмацького деканату до Вдовичо-сиротинського 

фонду Станиславівської єпархії (1904–1907) [33, 1904, с. 150; 1905, с. 150; 1906, 

с.183; 1907, с. 188]. скрутатором канцелярії Вдовичо-сиротинського фонду 

Станиславівської єпархії (1905–1914?, 1925?–1926) [10, арк. 19-20; 33, 1905, 

с. XXV; 1906, с. ХХІІІ, 183; 1907, с. ХХІІІ, 188; 1909, с. ХХІІІ; 1910, с. ХХІІІ; 

1911, с. ХХІІІ; 1912, с. ХХІІІ; 1913, с. ХХІІІ; 1914, с. ХХІІІ; 1925, с. XXIV]. Крім 

того, о. П. Ступницький обирався членом громадської ради містечка Товмач 

(1905–1907) [33, 1905, с. 150; 1906, с. 183; 1907, с. 188]. 

Про суспільно-політичні погляди о. П. Ступницького в цей період, його 

симпатії до москвофільства, пише у своїх спогадах «На народній службі» відомий 

діяч Української радикальної партії, адвокат Іван Макух. Характеризуючи 

громадську діяльність духовенства на терені Товмацького повіту, І. Макух 

зазначає, що серед багатьох активних священиків «з русинів» був і о. Порфирій 

Ступницький, парох і декан в Товмачі, «аполітичний аристократ», тим часом «о. 

катехит Плав’юк опікувався укр. учнями в бурсі, вчив їх безплатно 

українознавства» і потім направив їх до Рогатинської гімназії на навчання [1, т. 3, 

с. 421; 22, с. 98, 99]. Додатковим свідченням про характер суспільно-політичних 

поглядів о. Порфирія є дані про його членство у декількох москвофільських 

організаціях: інститутах «Народний Дім» у Львові й Станиславові (1904–1907?), 

Товаристві ім. М. Качковського (1904–1907?), товаристві «Руська рада» (1905–

1907?) та товаристві «Бурса св. Миколая» (1906–1907?) [33, 1904, с. 150; 1905, 

с. 150; 1906, с. 183; 1907, с. 188]. Однак питання про москвофільські погляди 

о. Порфирія в зазначений період, на нашу думку, виглядає не настільки 

однозначним. Наважимось припустити, що Товмацький парох дотримувався, за 

визначенням львівських істориків О. Аркуші та М. Мудрого, скоріше 

«старорусинської» орієнтації (визнаючи культурну окремішність «малоруського 

масиву» як частини «руського народу», нетотожного з росіянами), аніж 

«русофільської» (= «москвофільської», політичної «проросійської») [2, с. 267-
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268]. Це, імовірно, дозволяло о. Порфирію поєднувати членство в згаданих 

москвофільських організаціях із захистом прав місцевого населення на власну 

українську школу, громадською і культурно-просвітницькою працею. 

Характерно, що парох толерантно ставився до діяльності в Товмачі читальні 

товариства «Просвіта», заснованої 1896 р. заходами судового радника Івана 

Кивелюка [1, т. 1, с. 929], що налічувала у 1906–1907 рр. 65 членів [33, 1906, 

с. 192; 1907, с. 197-198].  

Однак з 1907 р. о. Порфирій, очевидно, поступово змінює свої суспільно-

політичні погляди, відходить від москвофільської ідеології. Як визнав пізніше сам 

І. Макух, більшість священиків Товмацького повіту, зокрема й о. Порфирій, «в 

більшій чи меншій мірі були активним просвітянами до 1907 року», тобто до 

моменту, коли молодий товмацький адвокат розгорнув діяльність осередків 

Української радикальної партії, що змусило частину священиків «відсунутися на 

бік» [22, с. 98]. Водночас розкол в москвофільському таборі 1907–1909 рр., що 

привів до виокремлення «новокурсників» як представників «політичного 

москвофільства» [2, с. 251-256], також суттєво послабив політичні симпатії о. 

Порфирія до москвофільства.  

Додатковими, але не менш важливими факторами, що могли вплинути на 

еволюцію суспільно-політичних поглядів о. П. Ступницького, стали факт 

паломництва до Святої Землі 1906 р. та розпорядження Станиславівського 

єпископа Григорія Хомишина 1907 р. щодо організації парохіяльних читалень як 

противаги ворожим Греко-Католицькій Церкві політичним течіям. У вересні 

1906 р. о. П. Ступницький, імовірно, відвідав з паломництвом Святу Землю, 

організоване під проводом митрополита Андрея Шептицького для численної 

групи (566 осіб) галицьких греко-католиків; і вже 1907 р. у «Шематизмі…» він 

згаданий як «паломник і власник золотого хреста Святої Землі» (1907) [36; 33, 

1907, с. 188]. Згодом о. Порфирій відгукнувся на заклик владики Г. Хомишина 

«станути під хоругвою Христовою» та засновувати «парохіяльні читальні, оперті 

на релігійній основі» [6, 1907, ч. 5, с. 61-70]. Невдовзі, з ініціативи пароха у 

Товмачі засновано релігійну бібліотеку й осередок Товариства Солодкого Серця 
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Ісусового, що за два роки (1913–1914) збільшив чисельність своїх членів з 262 до 

472 вірних [33, 1913, с. 222-223; 1914, с. 222-223].  

У період Першої світвої війни о. П. Ступницький залишився зі своїми 

вірними у Товмачі, надаючи їм душпастирську опіку та обслугу. Очевидно, в цей 

період о. Порфирій остаточно позбувся свої москвофільських симпатій та, 

зважаючи на катастрофічні наслідки війни, дотримувався консервативних 

християнсько-суспільних поглядів. У 1925 р. у парохії містечка Товмач 

збереглися бібліотека побожних книжок і Братство Найсвятішого Серця 

Христвого, яке налічувало близько 300 членів, засновано осередок Товариства св. 

Івана Милостивого [33, 1925, с. 223]. Водночас товмацький парох не брав участі в 

діяльності відновленої 1922 р. в Томачі філії товариства «Просвіта» під 

головуванням д-ра Івана Макуха, за винятком проведення панахиди за померлих 

членів; тим часом до складу філії увійшли лише два священики – о. Григорій 

Зінько з Острині та о. Євстахій Тесля з Королівки [17, 1922, ч. 45-46, с. 368-369].  

Натомість о. Порфирій практично пожиттєво залишався ординаріатським 

делегатом до повітової шкільної ради [33, 1925, с. ХХІІІ]. Щоправда, в липні 

1925 р. єпископ Г. Хомишин, зважаючи на старший вік товмацького пароха, 

звільнив його від цих обов’язків, призначивши на цю посаду пароха Братишева 

о. Стефана Чеховського [8, арк. 105]. У листопаді 1925 р. кураторія Львівського 

шкільного округу доручила голові повітової шкільної ради в Товмачі з’ясувати, 

«чи дотогочасний представник греко-католицького віросповідання в місцевій, 

повітовій шкільній раді о. декан Порфирій Ступницький зрезигнував та чи був 

відкликаний греко-католицьким єпископським ординаріатом в Станиславові» [8, 

арк. 96]. Після підтвердження факту звільнення о. Порфирія з боку єпископського 

ординаріату в Станиславові куратор Львівського шкільного округу Собінський 26 

квітня 1926 р. у листі до повітової шкільної ради в Товмачі повідомив, що «на 

місце померлого представника населення Кароля Соколовського треба ввести до 

складу повітової шкільної ради заступника члена о. Ангеліка Матулу, пріора ОО. 

Домініканів. Внаслідок того доручається повітовій шкільній раді, щоб, оскільки о. 

Матула і Володимир Єловицький, дотеперішні заступники представника 
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населення, не зреклися гідності членів повітової шкільної ради на користь о. 

Порфирія Ступницького, представити подання на включення о. Матули до складу 

повітової шкільної ради» [8, арк. 115]. Однак о. П. Ступницький, розцінюючи такі 

дії кураторії як посягання на права представника греко-католицького обряду, 

проявив наполегливість. У листі від 30 червня 1926 р. куратор Львівського 

шкільного округу Собінський повідомляв повітову шкільну раду, що, приймаючи 

до відома зречення з посади заступників представника населення в раді о. 

Ангеліка Матули і Володимира Єловицького, погоджується з пропозицією о. 

Порфирія Ступницького на його включення до складу повітової шкільної ради на 

місце померлого Кароля Соколовського. Куратор доручив раді в Товмачі, щоб «о. 

Ступницькому видала формальний декрет і запрошувала його на засідання 

повітової шкільної ради. На найближчому засіданні повітової шкільної ради 

провести вибори двох заступників представників населення на місце о. Матули та 

Єловіцького і результати подати до Кураторії Львівського шкільного округу» [8, 

арк. 120-120зв].  

Однак, уже 8 листопада 1926 р. отець Порфирій Ступницький помер [10, 

арк. 19-20; 33, 1927, с. 142], похований на цвинтарі в містечку Товмач [24, с. 273], 

де вірно служив Богові та народві понад 40 років свого життя.  

Перспективи дослідження. Короткий біографічний нарис про о. Порфирія 

Ступницького, очевидно, потербує дальших студій із залученням додаткових 

джерел для висвітлення наступних питань: по-перше, щодо його соціального 

походження, родини, дитячих та юнацьких років; по-друге, щодо його дружини та 

дітей; по-третє, щодо еволюцію світогляду о. П. Ступницького під час наввчання 

у Львові (1870-і рр.); по-четверте, щодо причини частих перміщень на 

душпастирських посадах у 1874–1884 рр.; по-пяте, щодо еволюцію суспільно-

політичних поглядів у три періоди – 1874–1904, 1904–1914 та 1914–1926 рр. Не 

претендуючи на вичерпність, закладємо першу цеглинку в дослідження біографії 

о. Порфирія Ступницького.  
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Оксана ДРОГОБИЦЬКА 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОГО 

СІЛЬСЬКОГО ДУХОВЕНСТВА НА ГОРОДЕНКІВЩИНІ 

(КІНЕЦЬ ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) 

Греко-католицьке сільське духовенство кінця ХІХ – 30-х рр. ХХ ст. 

відзначалося активною громадською позицією, спрямованою на піднесення 

культурно-освітнього та соціально-економічного рівня галицького села. Вагому 

роль у цих процесах відіграли священики, які проводили свою душпастирську 

діяльність у селах тогочасного Городенківського повіту.  

Маючи на меті з’ясували основні складові громадської діяльності 

духовенства на Городенківщині, вважаємо за доцільне насамперед з’ясувати роль 

священнослужителя у сільській громаді. Священик належав до найбільш 

шанованих осіб у селі, а його оселя часто була осередком громадського життя. 

http://uk.rodovid.org/wk/Запис:1047164
http://apostol.if.ua/products/yak-rus-slidamy-danyla-khodyla
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Тісним контактам сільського душпастиря із громадою сприяли обов’язки, 

покладені на духовенство. Священик вів уроки релігії в школі і виконував урядові 

функції (вів метричні книги, подавав статистичні звіти до староства, звіти про 

померлих і нешлюбних дітей до судів, дані про юнаків призовного віку і дітей для 

щеплення до громадських урядів, списки учнів до школи)  тощо [11, c. 2].  

Парох, як правило, входив до громадської ради – найвищого органу влади 

на селі, очолюваного війтом. До того ж йому часто доводилося відігравати роль 

судді і полагоджувати суперечки між селянами. Цікавий приклад з цього приводу 

згадує у своїй праці про с. Поточище Денис Гевко. За його словами, місцевий 

священик о. Степан Макогонський «своїм примірним життям і мозольною 

працею, підніс мораль своєї парохії на дуже високий рівень» [3, c. 26]. Він 

користувався таким впливом серед селян, що після сповіді злодій приносив 

вкрадену річ на приходство. Звідти її забирав власник, так і не довідавшись ніколи 

ім’я злочинця [3, c.26]. 

Окремі представники кліру організували низку культурно-просвітніх 

осередків на Городенківщині. З ініціативи о. Зенона Шухевича та посла Василя 

Цалковського у 1885 р. в Тишківцях вперше в Городенківському повіті засновано 

читальню «Просвіти» ім. Св. Володимира [8, c.76]. Священик очолював дане 

товариство у 1885 – 1914 рр. [8, c.77]. Варто зазначити, що у міжвоєнний період 

Тишківці було єдиним селом на Городенківщині, яке мало аж чотири читальні у 

власних будинках [5, c. 262]. 

На культурно-освітній ниві відзначилися і інші священики Городенківщини. 

Зокрема, ініціатором заснування осередку «Просвіти» у с. Торговиця був о. 

Аллоїз Олесницький, який 16 лютого 1895 р. звернувся до матірної «Просвіти»  у 

Львові, щоб йому надіслали примірники Статуту для затвердження у Намісництві 

нового осередку [9, c. 73]. Парох с. Городниця Василь Попович був головою 

місцевої читальні, а його діти брали активну участь у громадській роботі [5, c. 

281]. У с. Петрові засновником і довголітнім головою читальні «Просвіти» 

виступав о. Орест Рибіцький, уродженець с. Незвиська [5, c.769]. Парох 

с. Підвербці (у 1908 – 1933 рр.) Іван Онуцький, який, за свідченням сучасника, був 
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«правдивим духовним батьком своїх парохіян», заснував читальню «Просвіта», а 

у 1930 р. гурток «Рідної школи» [5, c. 769]. Він заохочував селян до читання, 

позичаючи їм книги із власної бібліотеки, яка налічувала 4 тис. томів [5, c. 769]. 

Як писав у своїх спогадах М. Озарук, «це найбільша приватна книгозбірня, яку 

мені доводилося коли-небудь бачити» [5, c. 769]. 

Просвітницька робота духовенства на базі читалень проводилася у різних 

формах, найпоширенішими з яких були курси для неписьменних, самоосвітні 

гуртки, виступи із рефератами, бесіди, лекції із використанням технічних засобів, 

голосні читання.  

Дружини священиків у свою чергу організовували сільські жіночі 

товариства.  Перше таке товариство було засноване під керівництвом Емілії та 

Ольги Шухевич (дружини та доньки о. Зенона) в Тишківцях у 1894 р. [8, c. 87].  

Дружина о. Миколи Луцького, довголітнього пароха Серафинець, працювала в 

«Союзі українок» не тільки Серафинець, але і певний час очолювала філію цієї 

організації у Городенці [1, с. 15; 5, c. 666]. 

Сільське духовенство сприяло розвитку молодіжних організацій на зразок 

«Сокола», «Пласту» тощо. Оскільки статут «Січі» забороняв особам духовного 

сану входити до цього товариства, першість у створенні його осередків зайняла 

світська інтелігенція та освічені селяни. Незважаючи на це, чимало парохів 

підтримували січовий рух. На відміну від «Січей», священики мали право входити 

до «Сокола», через що ці організації здобули назву «паламарських» [5, c. 300; 12, 

c. 59]. Одне із таких товариств, створене о. О. Кисілевським у с. Незвиська 

(1906 р.), налічувало 43 члени і мало пристрій для гасіння пожеж [5, c. 302].  

Оселі священиків часто були осередками зібрання суспільно активної 

молоді. Наприклад, до о. В. Поповича навідувалися учні Городенківської гімназії, 

де навчалися і його діти [5, c. 663]. Відомий оперний співак М. Голинський писав, 

що у молоді роки перебував під сильним впливом свого опікуна Олександра 

Осадци, пароха с. Вікно [4].  

Представники кліру заохочували селян віддавати дітей на навчання і самі 

допомагали влаштовувати дітей у гімназії, рільничі школи, духовні семінарії [6, c. 
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8]. Бідними учнями опікувався парох с. Стрільче А. Стрільчик, який збирав гроші 

для їхнього утримання у Городенківській гімназії, а окремих учнів навчав там за 

власні кошти [5, c. 183]. Цікаво, що із Стерафинець, яке було чи не найбільш 

свідоме село повіту, ще до Першої світової війни ходило до гімназії близько 60 

хлопців, а в 1905 і 1906 рр. село утримувало в Коломиї власну бурсу [5, c. 262]. 

Загалом від 1850 до 1939 р. з цього населеного пункту вийшло понад 50 вчителів, 

14 священиків і ченців, 5 лікарів та 10 фельдшерів, 3 юристи [1, c. 62]. 

Сільська інтелігенція вела активну боротьбу за українське шкільництво. З 

ініціативи згаданої Ольги Шухевич у 1891 р. організовано ясла-садок, де вона 

навчала малюків співати, танцювати, читати і писати. Вже у 1894 р. там за 

рахунок церкви і жіночого товариства утримувалося 140 дітей [8, c. 87].  

Можна навести ще один промовистий приклад, пов'язаний із 

о. З. Шухевичем. Селяни Тишківців, очолювані своїм парохом, зуміли відстояти 

право викладання у школі українською мовою. Вранці 31 грудня 1924 р. вони 

організовано (на понад 300 санях!) прибули до будинку староства у Городенці для 

того, щоб легалізувати свої підписи на шкільних деклараціях.  За словами І. 

Василишина, «…ця постава свідомого українського села, не тільки у великій мірі 

вплинула на освідомлення і поставу інших, навіть дуже відсталих громад, але і 

поляків заставила призадуматися над перспективами дальшого їх володіння на 

наших землях» [5, c. 194]. 

Духовенство Городенківщини, як і інших повітів у Галичині, домагалося 

використання української мови при веденні метричних записів. За це карали 

штрафом у 5 злотих, коли ж грошові кари не давали результату, то священика 

арештовували на 1 – 3 дні (о. Олексіїв у Топорівцях) [5, c. 201 – 202]. 

Окрему проблему, пов’язану із громадською діяльністю духовенства, 

становить участь у процесі популяризації музичного мистецтва через створення 

сільських хорів. Крім цього священики не рідко ініційовували заснування 

аматорських гуртків. У даному напрямку роботи парохам допомагали їхні 

дружини та діти. Наприклад, 3 травня 1892 р. на свято знесення панщини у 

Тишківцях під керівництвом О. Шухевич в хаті священика відбулася прем’єра 
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опери «Коза Дереза» М. Лисенка. У ній взяли участь діти віком 9 – 14 років 

[8, c. 80]. Син пароха с. Олієво-Королівка Степан Лабач організував хор при 

читальні [5, c. 283]. У с.  Поточище театральним колективом керував син 

місцевого священнослужителя Роман Макогонський [3, c. 34].   

Загалом у міжвоєнний період у Городенківському повіті діяли 24 хори під 

керівництвом 14 диригентів та 26 аматорських театральних гуртків, з яких два 

(Городенка – Фільварковий Кут і Серафинці були немов справжні театральні 

трупи). У селах Котиківка, Серафинці, Поточище й Стрільче були власні духові 

оркестри [5, c. 268]. У такий спосіб відбувалося виховання естетичних смаків 

селянства, залучення його до пізнання надбань вітчизняної і світової культури, 

збереження народних традицій. Вистави також були одним із основних джерел 

доходів читалень, а відсутність спеціального приміщення для виступів – вагомим 

аргументом на користь зведення хати-читальні.  

Представники духовенства значну увагу відводили формуванню національної 

свідомості серед широких верств населення через відзначення пам’ятних 

історичних дат. Зокрема, у Городенці на святі приуроченому до 100-річчя 

народження Маркіяна Шашкевича 26 грудня 1911 р. урочисте богослужіння 

відправив о. З. Шухевич, а о. Пісецький з Корнева виголосив відповідну 

проповідь. Ввечері відбувся концерт, тоді ж виголосив патріотичну проповідь 

о. А. Стрільчик із с. Стрільче [5, c. 133]. У міжвоєнний період на Зелені Свята 

традиційними стали поминальні богослужіння за полеглих борців за українську 

державність. Під час однієї із таких поминальних служб на Зелені свята на 

кладовищі в Городенці урочисту промову виголосив о. І. Пісецький. Його слова 

справили велике враження на присутніх, особливо те, що на завершення священик 

попросив усіх стати на коліна і виголосити присягу любити Україну і працювати 

для неї [5, c. 266].  

Варто наголосити, що І. Пісецький відзначався надзвичайною громадською 

активністю, у часи ЗУНР був головою повітової Української Національної Ради. 

Як писав І. Василишин, «після упадку української держави він був ініціатором і 

промотором усяких українських акцій у повіті, а двері його гостинного дому були 
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широко відкриті для кожного, хто в українському житті повіту відігравав 

якунебудь ролю» [5, c. 183]. Якщо пароха Чернелиці о. В. Добрянського називали 

златоустим у релігійних проповідях, то о. І. Пісецького – у національно-

патріотичних [5, c. 473]. Він також належав до четвірки світських священиків-

місіонерів (о. В. Добрянський – парох Чернелиці, о. М. Луцький – парох 

Серафинець та о. А. Базилевич – парох Поточища), які з своїми проповідями 

об’їздили усю Городенківщину [5, c. 590].  

 У Корневі о. І. Пісецький за рік звів гарний Народний дім (1925 р.). На 

будівництво громада витратила кошти із добровільного оподаткування від 

кожного морга землі і з великодньої збірки, яку провела місцева молодь. За 

давнім звичаєм парубки ходили у великодній понеділок обливати дівчат і за це 

отримували писанки. Щоб зібрати потрібну суму, вони замість писанок брали у 

дівчат яйця, від продажу яких отримали 500 злотих [5, c. 509]. До благочинної 

діяльності священик залучав навіть членів сім’ї. Так, під час Різдвяних свят він 

організував хор з власних дітей (а мав їх семеро) і об’їздив усі сусідні села, 

віддавши заколядовані кошти на завершення будівництва [5, c. 184].  

Духовенство Городенківщини вело активну боротьбу проти алкоголізму, 

організовуючи філії товариства «Відродження», братства тверезості, чайні вечори, 

символічні похорони горілки тощо. Наприклад, 1907 р. у Тишківцях під 

керівництвом о. З. Шухевича відновило діяльність товариство «Боротьби з 

алкоголем». Тоді клятву на Євангелії дало 369 селян [8, c. 106]. У 1909 р. 

товариство почало називатися «Золотим Братством Тверезості» і нараховувало 

вже 736 членів [8, c. 107].  

У Поточищі о. С. Макогонський довів до того, що до корчми заходили 

тільки самі п’яниці і то крадькома [3, c. 26]. Показовими у цьому плані є і спогади 

М. Голинського про с. Вербівці: «Село моє було невелике, не було в ньому 

великих багачів, але було воно морально і фізично здоровим! Був час, що ціле 

село присягло і нічого не пило. А по появі «січей» все село належало до «Січі». 

Тому що село нічого не пило, то й корчма не мала що робити між «тверезими», і 

село закупило у орендаря корчму для кооперативи на склад збіжжя» [4].  
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У результаті наполегливої антиалкогольної кампанії, якщо після Першої 

світової війни в кожному селі була як мінімум одна корчма, то перед Другою 

світовою війною на 14 сіл Західної Городенкіщини залишилося усього два такі 

заклади [5, c. 769].  

Через брак медиків часто священики чи члени їхніх сімей виконували функції 

сільських лікарів. У своїх спогадах о. Т. Войнаровський зазначав: «Не маючи 

ніяких відомостей у лікарській ділянці, я старався намовити хворого, щоб 

порадився лікаря, та взагалі намагався призвичаїти селян, щоб в разі якої недуги 

удавалися до лікаря. Не зважаючи на це, приходилося мені дуже часто виступати 

самому в ролі лікаря, бо селяни мали до мене таке довір’я, що годі було не 

уважати їх налягань і просьбу о пораду» [2, c. 38]. Як ліки найчастіше він 

використовував хінін, каву та навіть звичайне самонавіювання. Завдяки цим діям 

він отримав серед селян славу «першорядного знавця недуг», до якого за порадою 

йшли не тільки його парафіяни, але й хворі з далеких сторін [2, c. 39].  

У батьківській хаті О. Шухевич в Тишківцях організувала невелику лікарню, 

де надавала допомогу бідним селянам [8, с. 61]. Така ж своєрідна лікарня діяла у 

домі о. І. Онуцького з с. Підвербці. Як згадував очевидець, кожний, хто мав 

нагоду побувати в гостях у священика, міг бачити там хворих селян, які тижнями 

лежали на приходстві. Це були убогі парафіяни, які не могли заплатити за 

медичну допомогу у місті. Дружина священика лікувала медикаментами, 

придбаними на власні кошти [5, c. 769–770]. Особливо варто відзначити, що така 

допомога здійснювалася безкоштовно, в той час як виклик фахового медика 

тягнув за собою чималі витрати. Так, наприкінці ХІХ ст. виїзд у село до хворого, в 

залежності від відстані, коштував у середньому 20 – 50 ринських, вночі – вдвічі 

більше [13, c. 47]. 

Намагаючись підняти економічний рівень життя селян, священики сприяли 

розвитку української кооперації. Наприклад,  у м. Чернелиця о. В. Добрянський 

заснував одну із перших у повіті кооператив «Згода», в якій був головою 

Надзірної ради і книговодом [5, c. 182–183]. Парох Живачева, о. І. Однорог, 
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заклав при читальні «Просвіти» касу Райффайзена і зерновий шпихлір, щоб 

незаможні селяни легше переносили т.зв. передновок [5, c. 182].   

Священики Городенківщини підтримували товариство «Сільський господар», 

сприяючи раціоналізації селянських господарств. Для покращення матеріального 

становища селян окремі душпастирі проводили парцеляцію панських маєтків. 

Цією справою у Коломийському та Городенківському повітах активно займався 

згаданий о. Т. Войнаровський, який розпарцелював близько 40 тис. моргів землі 

[2, c. 22–23; 10, c. 75]. 

 Промовистим є приклад парцеляції 1894 р. у с. Тишківці, коли за всебічної 

підтримки о. З. Шухевича, в тому числі і матеріальної (багатьом безземельним 

господарям він позичив гроші без відсотків), селяни купили поле у дідича 

Давида Абрагамовича [8, c. 87]. Тоді ж священик та його брат, адвокат 

М. Шухевич, зуміли повернути значну частину позики, яку село давало на воєнні 

цілі ще під час Австро-Пруської війни 1866 р. За ці кошти викуплено 110 моргів 

поля, яке отримало назву «Гмінне поле». На ньому утворено громадське пасовище 

для овець, де знаходилися велика кошара та будинок для пастухів. У результаті 

парцеляції понад 100 сімей почали господарювати на 15-20 моргах, а в повіті 

закріпився вислів: «Тишківці – це багацьке село» [8, c. 88]. 

З тих часів збереглася пісня:  

…Нема села славнішого, 

Тай понад Тишківці, 

Розкупили панське поле, 

Й випасають вівці… [8, c. 88]. 

 Цікаво, що о. Зенон не один раз їздив до Відня, щоб повернути згадану 

позику і все-таки домігся свого. З цілого Станіславівського воєводства цю позику 

повернуто тільки Тишківцям [8, c. 64]. До того ж, він завадив польській 

колонізації села, адже дідич спочатку планував продати свій фільварок 

«Антонівку» у Тишківцях і 100 моргів власного поля польським переселенцям. 

Але священик при активній підтримці адвоката Теофіла Окуневського зумів 

переконати селян, щоб вони самі розкупили землю [8, c. 87]. 
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 Деякі душпастирі розгортали свою роботу у різних напрямках, намагаючись 

впливати на усі ділянки суспільно-політичного, культурно-освітнього і соціально-

економічного життя сільської громади. До таких насамперед належав парох с. 

Вікно о. О. Осадца.  Він був засновником і керівником «Братства Святої 

Тверезості» (від 1896 р.), «Просвіти» (1900 – 1939), кооперативи «Надія» (1927 – 

1939), товариства «Відродження» (1927 – 1939), активно підтримував «Рідну 

Школу», «Луг» та ін. Своєю невтомною працею парох здобув такий авторитет 

серед мешканців Вікна і навколишніх сіл, що церква завжди була наповнена 

вірними [7, c. 142]. Крім цього, він намагався бути зразковим господарем, 

садівником і пасічником, щоб на власному прикладі демонструвати новинки 

агротехніки. Пропагуючи садівництво, о. О. Осадца зобов’язував новостворені 

молоді сім’ї засаджувати свої присадибні ділянки фруктовими деревами. З метою 

викорінення алкоголізму під час вінчання священик  заохочував наречених 

присягати не вживати алкогольних напоїв [7, c. 143]. Він же заборонив селянам 

справляти весілля впродовж цілого тижня, скоротивши святкування до 1 – 2 днів 

[7, c. 167].                                                                           

Священики, які відзначалися активною громадською позицією, зазнали 

переслідувань у ході «пацифікації» 1930 р. Так, 2 жовтня 1930 р. польські поліцаї 

проводили пацифікацію у с. Стрільче. Не оминули вони і домівки місцевого 

пароха А. Стрільчика. У нього знищили не лише будинок, але й інші речі, 

порізали одежу, знищили парафіяльну канцелярію разом із книгами і 

документами [5, c. 218]. Та найбільше у ході «пацифікації» постраждав 

о. І. Пісецький, в якого було знищено все майно і будинок, тому священик 

змушений був шукати тимчасовий  притулок у своїх парафіян [5, c. 588]. 

Таким чином, представники сільського духовенства здійснили вагомий 

внесок у процес культурно-освітнього і соціально-економічного відродження 

Городенківського повіту наприкінці ХІХ – 30-х рр. ХХ ст. Завдяки повазі і шані з 

боку місцевого населення, вони впливали на рішення громади стосовно важливих 

питань, а відтак і скеровували національний рух на провінції. Ведучи боротьбу за 

піднесення рівня життя селян, представники кліру використовували різні форми 
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роботи: від проведення звичайних бесід, повчальних проповідей чи реферативних 

виступів до організації цілих товариств, кооперативних установ, аматорських 

колективів.  
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Оксана КАРПАШ 

ФЕСТИВАЛЬ «КОЛОМИЙСЬКІ ПРЕДСТАВЛЕННЯ» В КОНТЕКСТІ 

СУЧАСНОГО ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА ПОКУТТЯ 

Покутський край багатий культурно-мистецькими течіями, які 

відображають побут, традиції та звичаї. Однією ланкою культурного життя є 

театральне мистецтво, витоки якого сягають ще 1848 року, саме тоді у м. Коломия 

був заснований український аматорський театр отцем Іваном Озаркевичом та 

Алоїзі Ляйтнером, а також групою акторів-аматорів з Коломиї. Цей аматорський, 

народний театр є одним із перших театральних труп Галичини, що давав вистави 

у Коломиї і у містах Галичини. З роками театральне життя регіону змінилося і в 

сучасному форматі, як результат багаторічної плідної праці, є Всеукраїнський 

театральний фестиваль «Коломийські представлення», який у палітрі 

українського театрального руху посідає гідне місце.  

У 2008 р., з нагоди 160-річчя заснування театру, був започаткований 

Всеукраїнський театральний фестиваль сценічних першопрочитань. Відтоді 

щороку в столиці Покуття проходить ця неординарна мистецька акція. Фестиваль 

широко висвітлюється журналістами в засобах масової інформації (на 

телебаченні, радіо, у місцевій і столичній пресі – газетах «Галичина», «Час», 

«День»), окремі фестивалі проаналізовані відомими театрознавцями А. 

Підлужною, C. Максименко у фахових виданнях (зокрема, «Просценіум»), проте 

його загальний мистецький перебіг й узагальнення творчих здобутків не ставали 

предметом наукових розвідок. Тому, спробуємо зробити аналіз динаміки, 

тематики, жанрової специфіки фестивалю «Коломийські представлення» в 

контексті сучасного театрального мистецтва Покуття.  
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Хоча ідея презентації нових сценічних постановок не є оригінальною, адже 

багато фестивалів мають у своїй програмі саме такі завдання (навіть івано-

франківський фестиваль носить назву «Прем’єри сезону»),  коломийський 

фестиваль присвячений саме новому погляду на сценічні вирішення вже відомих 

п’єс.  

Проведення фестивалю в районному центрі Прикарпаття стало свідченням 

загальноукраїнської тенденції «переміщення центру фестивального життя у 

регіони» [2]. 

Фестиваль в системі українських театральних фестивалів став важливою 

мистецькою акцією з виразним власним спрямуванням – утвердженням здобутків 

як в царині традиційної режисури й акторської гри, так і на ниві експерименту. На 

фестивалі визначилося основне кредо дійства – пошук і першопрочитання 

драматургічних творів, що вперше поставлені на театральній сцені; інсценізації 

літературних творів; несправедливо забуті класичні твори, які отримали нове 

сценічне життя; постановок, що вражають оригінальністю, новаторством творчого 

задуму і його матеріалізацією, жанровим експериментуванням, зберігаючи опору 

на стабільні філософські засади вічного.  

Фестиваль за географією охопив всі регіони країни, залучивши і гостей з-

за кордону (Польща, Росія). Колективи – переважно відомі в українському 

театральному річищі за неординарною репертуарною політикою, схильністю до 

сценічного експериментаторства, участю в зарубіжних проектах. Серед вибору 

колективів і вистав домінують сценічні першопрочитання, яскраві акторські та 

режисерські дебюти, постановки української драматургії за кордоном, 

альтернативні традиційним експериментальні вистави.  

За видами у фестивальному дійстві взяли участь музично-драматичні, 

лялькові, експериментальні театри, а також монотеатри. На фестивалі прозвучали 

українська, російська, польська мови. За жанрами на фестивалі були представлені 

драма, пластична драма, драма-реквієм, філософська притча, містерія, комедія, 

романтична комедія, гірка комедія, фарс, музична комедія, театральна фантазія, 

казка, героїчна казка, казка-гра, музична казка, казка для дорослих, лайт-опера, 
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музичне шоу, мюзикл, ляльковий мюзикл тощо. 

На фестивалі були репрезентовані класичні театральні зразки В. Шекпіра, 

Б. Шоу, Т. Вільямса, А. Ніколаї, І. Карпенка-Карого, Т. Шевченка, М. Лисенка, Л. 

Українки, С. Васильченка та ін., інсценізації світової, української та російської 

літературної творчості І. Франка, О Кобилянської, Р.М. Рільке, М. Гоголя, І. 

Нечуй-Левицького, А. Чехова, В. Винниченка, Г. Маркеса, Шолом-Алейхема, Е. 

Шмітта, М. Матіос, а також сучасних українських та зарубіжних авторів. Загалом, 

репертуарна тематика фестивалю засвідчила актуалізацію як вічних моральних і 

естетичних вартостей, так і необхідність звернення до важливих суспільних 

викликів сьогодення, зокрема патріотизму, історичного героїзму, націєтворення. 

Культурна постмодерна ситуація сприяла переосмисленню сюжетів вистав, їх 

осучасненню, часовим зв’язкам минулого і теперішнього.  

Фестиваль означив важливу потребу в оновленні репертуару театрів 

оригінальними версіями сценічного «прочитання» відомих творів та новітньою 

драматургією сучасних авторів. 

Орієнтація вистав фестивалю на різновікову аудиторію сприяла його 

соціокультурній та комунікативній функціям. Сценічні постановки виконали своє 

ціннісно-естетичне і морально-виховне призначення, сприяли емпатії і духовному 

зростанню глядачів. 

Фестиваль «Коломийські представлення» об'єднує у співпраці провідних 

українських режисерів, акторів, театрознавців, журналістів. Не зважаючи на 

статус, фестиваль має й конкурсне підґрунтя. До складу журі входили в різні роки 

Р. Коломієць – академік Національної Академії мистецтв України, театрознавці 

Н. Владимирова, Л. Распутіна, А. Підлужна, Н. Бічуя (м. Київ), С. Максименко (м. 

Львів), актори і режисери – В. Нєвєдров, О. Биструшкін, Л. Кадирова, Ф. Стригун, 

Т. Литвиненко – народні артисти України та ін.. Крім того, на фестивалі працює і 

група професійних експертів, представники якої виступають для преси і глядачів з 

фаховими театрознавчими коментарями. Загалом, щороку естетична і жанрова 

концепція фестивалю змінюється, тому його переможцями стають колективи з 

різними за тематикою і втіленням постановками. Представлення – як напрям – 
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стосуються режисури, музичного образу вистав, акторського дуету, чоловічої чи 

жіночої ролі, творчого пошуку. Вони й визначають вектори оцінювання. 

Унікальність фестивалю порівняно з іншими в Україні, на думку голови журі Р. 

Коломійця – у його «ідейно-тематичному і естетичному спрямуванні».  

Загалом, фестиваль представляє Покутський край, а саме, місто Коломию не 

як маленьке периферійне місто, а як театральну європейську столицю, що має 

яскраве національне обличчя.  

Джерельні приписи 

1. Коломийські представлення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://teatr.kolomyya.org/kol_presentations/. 

2. Театральний процес  Україні в дзеркалі театральних фестивалів : 

оглядова довідка за матеріалами преси (2009) [Електронний ресурс] // Режим 

доступу:http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/225084;jsessionid=0D83

FF45195E032487951CE94852260C. 

 

 

Степан КОБУТА, 

Лариса КОБУТА 

УКРАЇНСЬКІ АДВОКАТИ ГОРОДЕНКІВЩИНИ 

(КІНЕЦЬ ХІХ СТ. – 1939 Р.): ПРОФЕСІЙНА І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

На рубежі ХІХ – початку ХХ століть  на політичну арену українського 

національного життя вийшла нова соціально-професійна група, представники якої 

невдовзі стали провідниками українського суспільного руху. Поява на місцях 

українських адвокатів була певною вимогою часу, випливала із внутрішніх 

тенденцій розвитку політико-правової системи імперії і нового тренду в 

українському суспільному русі.  

Для молодих правників  місія «служіння народу», частиною якого вони 

були, поєднана із професійною самореалізацією, була визначальним фактором 

власного життєвого вибору. До когорти українських адвокатів, котрі на рубежі 

століть стали подвижниками національної самоорганізації, належали й 
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представники Городенківщини: її уродженці чи мешканці, сьогодні відомі і менш 

відомі діячі. Саме вони і їх професійна та суспільна діяльність стали об’єктом 

авторської уваги.  

Джерельну основу даної статті склали архівні матеріали Центрального 

державного історичного архіву України у Львові, Державного архіву Івано-

Франківської області, опубліковані спогади і матеріали  діаспорного збірника 

«Городенщина», матеріали номерів фахового часопису українських правників 

«Життя і право», джерелознавчі роботи відомого дослідника західноукраїнської 

адвокатури І.Гловацького. Серед використаних праць варто відзначити тематичні 

розвідки про історію розвитку адвокатури в Галичині М.Волошина, Л.Ганкевича, 

В.Яшана, історичні і краєзнавчі роботи П.Арсенича, І.Гловацького, В.Мельник, Д 

Мохорука та ін. 

Мета статті – проаналізувати персональний склад українських адвокатів 

Городенківщини у період існування трьох держав: Австро-Угорської імперії, 

Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) та Другої Речі Посполитої, 

їхню професійну і громадсько-політичну роботу з кінця ХІХ ст. по 1939 р. 

Правнича діяльність адвокатів у невеликих повітових містах, яким була 

Городенка, була пов’язана із сформованою в австрійські часи системою 

судоустрою, що пізніше практично збереглася і в часи ЗУНР, і в Польській 

державі. За судовим укладом Городенківський адміністративний повіт мав два 

судові округи : Горденківський і Обертинський, в кожному з яких діяв окремий 

повітовий суд першої інстанції. Вони підпорядковувалися Коломийському 

окружному суду (суд другої інстанції) та Львівському Крайовому суду 

(апеляційний суд). Наявність повітових судів давала можливість здійснювати 

адвокатську діяльність, спрямовану на захист прав клієнтів і їхнє представництво 

перед судом. 

Першим українським (руським) адвокатом на Городенківщині можна 

вважати Павла Ільницького, котрий у 1876 р. вів адвокатську справу в Обертині. 

Однак, його праця у цьому містечку була не тривалою, невдовзі він перебрався до 
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Коломиї, пізніше переніс свою діяльність у Снятин, і зрештою, в Заліщики на 

Тернопільщині.  

Найбільш відомим українським адвокатом Городенки і повіту в 

досліджуваний період став Теофіл Окуневський (1858-1937). Він народився у 

священичій родині в гуцульському селі Яворів, у 1881-1885 роках навчався у 

Віденському університеті, входив до студентського товариства «Січ». Із 1884 по 

1889 рр. проходив адвокатську практику у станиславівській канцелярії д-ра 

Квятковського, під час якої активно включився в національно-культурне життя 

міста. По закінчення стажування у 1890 р. відкрив власну правничу справу у 

Городенці і працював там упродовж усього свого життя. За час адвокатської 

діяльності проявив себе фаховим захисником, основними клієнтами якого були 

українські селяни і міщани. Як крайовий адвокат вів справи карного і цивільного 

характеру, на початку ХХ століття брав участь у захисті українців у так званих 

політичних процесах. Серед них – успішний захист Т.Окуневським у 1908 р. 

українських студентів Віденського університету, котрі виступили проти 

зневажливих антиукраїнських заяв відомого польського письменника 

Г.Сенкевича; оборона українського студента Мирослава Січинського, який 

здійснив політичне вбивство намісника Галичини Андрія Потоцького. 

Окрім правничої діяльності Т.Окуневський був найвідомішим українським 

політичним діячем Городенківщини, організатором та меценатом національно-

культурного руху в місті і повіті. У 1889 р. він першим серед українських 

адвокатів був обраний послом (депутатом) до Галицького крайового сейму (1889-

1900). Депутатський мандат здобув, використавши виборчий прийом «ходіння в 

народ» – зустрічі із виборцями та агітацію за політичні зміни в країні. Будучи 

депутатом, за образу честі українців викликав на дуель (поєдинок на шаблях) 

польського депутата Тадеуша Розвадовського, що завершилася на користь 

українця. У 1894 р. за публічну критику намісника Галичини Казимира Бадені був 

притягнутий до суду за політичними статтями, але завдяки обороні його колеги 

Євгена Олесницького суд присяжних визнав Т.Окуневського невинним, і звільнив 

від відповідальності.  
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У 1897 р., в умовах кривавих «баденівських» виборів, Т.Окуневський став 

першим серед українських адвокатів послом до Державної ради –нижньої палати 

австрійського парламенту (1897-1900). Із парламентської трибуни неодноразово 

оприлюднював факти зловживань і насильств місцевої адміністрації та поліції 

Галичини щодо українців під час виборів 1897 р., вніс парламентське подання 

(інтерпеляцію) з клопотанням про відставку К.Бадені з посади міністра 

внутрішніх справ Австро-Угорщини. Повторно став депутатом австрійського 

парламенту  у 1907-1918 рр. та Галицького сейму у 1913-1914 рр. Був серед 

організаторів та керівників Української національно-демократичної партії УНДП, 

головою повітового комітету партії. Брав активну участь в культурно-просвітній 

діяльності, засновував по селах повіту читальні «Просвіти». Із власних коштів за 

40 тис. корон викупив у Городенці комплекс будинків, де був збудований 

український Народний дім. Під час Першої світової війни був примушений 

виїхати в Росію, працював у Києві, після повернення в Галичину був призначений 

головою суду у Городенці.  

З утворенням ЗУНР місцеві українці обрали Т.Окуневського державним 

повітовим комісаром Городенківського повіту, яким керував у складні часи 

українського державотворення та польсько-українського воєнного протистояння. 

Водночас був членом парламенту – Української Національної Ради (УНРади), 

входив до її президії, вів активну законодавчу роботу. У січні 1919 р. його 

призначили радником Апеляційного суду у Станиславові, з квітня 1919 р. він 

виконував дипломатичні доручення уряду ЗУНР у Чехословаччині та Франції. 

У часи польської держави Т.Окуневський продовжував свою адвокатську і 

громадсько-культурну діяльність. Він по праву був одним з найавторитетніших 

українських діячів Городенківщини, брав активну участь у громадських і 

культурних заходах. З утворення української професійного спілки правників – 

Союзу українських адвокатів, був обраний сеньйором цього органу. У посмертній 

згадці про адвоката відзначалося: «У своїй політичній діяльності виявляв він усе 

велику сміливість і рішучість. Довгі роки був послом […], гідно обороняв 

інтереси українського народу, стояв за поділ Галичини на округи (українські, 
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мішані й польські) і сміливо виступав проти всіх кривд, які діялися українському 

народові в Галичині». 

Адвокат Т.Окуневський був добрим наставником молодих українських 

здобувачів адвокатури. У його канцелярії проходили адвокатське стажування 

чимало відомих пізніше адвокатів і громадських діячів, серед яких в австрійський 

період слід виокремити таких як Михайло Дорундяк, Лев Бачинський, Теодор 

Матейко.  

Уродженець Коломийщини М.Дорундяк (1857-1907) став одним із перших 

українських конціпієнтів (адвокатських помічників) Т.Окуневського, у 1891-1894 

працював у канцелярії свого патрона (так називали адвокатські здобувачі своїх 

старших товаришів), разом із шефом брав активну участь в громадських справах, 

поріднився з ним, одружившись на сестрі Емілії. У 1894 р. він отримав право на 

самостійну адвокатську діяльність і перебрався до Борщева, де став організатором 

місцевих українців. Але ще кілька років по тому селяни Городенщини згадували 

добрим словом працю М.Дорундюка в повіті. Тож на новому місці він 

продовжував свій громадський чин. За відгуком сучасника «Від хвилини 

отворення д-ром Дорундяком адвокатської канцелярії, Борщівщина почала нове і 

свідоме своєї мети життя». 

На Городенківській землі народилася низка відомих українських адвокатів й 

громадських діячів, життєвий шлях яких проходив поза межами малої 

Батьківщини, а діяльність мала загальноукраїнський характер. Серед них 

уродженець с. Серефанці Лев Бачинський (1872-1930) – визначний український 

політичний і державний діяч, адвокат у Станиславові, депутат Австрійського 

парламенту (1907-1918), Польського сейму (1928-1930), голова Української 

Радикальної партії (УРП), віце-президента Української Національної Ради 

(УНРади).  

Шлях правника Л.Бачинський розпочав у канцелярії Т.Окуневського, ще 

студентом виконуючи його доручення і водночас займаючись громадською 

роботою. По завершенню навчання у Чернівецькому університеті проходив 

стажування у відомих адвокатів Андрія Коса у Калуші та Євгена Олесницького у 
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Стрию. Із 1907 р. відкрив свою канцелярію у Станиславові і вів її понад 20 років. 

Брав активну участь в громадсько-політичному житті, був у керівництві УРП, 

обирався депутатом. Як парламентський посол у 1912 р. виголосив з трибуни 

австрійського парламенту найтривалішу промову (13 год. 5 хв.) в обороні права 

співвітчизників мати свій україномовний університет. У часи ЗУНР став одним з 

керівників держави, автором Закону про злуку та земельного закону ЗУНР. За 

польських часів продовжив свою правничу й політичну діяльність, захищав права 

українців, за що зазнав переслідувань з боку влади. Його похорон у Станиславові 

перетворився у наймасштабнішу подію Станиславівщини, а у посмертній статті 

вказувалося: «Лев Бачинський це не тільки оборонець покривдженої одиниці, але 

це сильний і неустрашимий оборонець прав українських суспільних верств, 

оборонець прав української нації». 

Ще одним відомим адвокатом австрійської доби став уродженець с. 

Тишківці (тоді Заліщицького повіту) Микола Шухевич (1862-1942) – представник 

відомої української родини Шухевичів, котрий відкрив свою канцелярію у Львові 

у 1901 р. Вважався визначним знавцем цивільного права, був співзасновник і 

правним радником багатьох українських господарських установ Львова й 

Галичини. До його заслуг належить юридичне забезпечення практики 

парцеляризації земельної власності, викуп у Львові земельного наділу під стадіон 

для спортивно-гімнастичного товариства «Сокіл-Батько», придбання ділянки під 

забудову українського театру – справ, «з яких треба було рушити наші маси». Як 

авторитетний правник, М.Шухевич був екзаменатором Львівської палати 

адвокатів під час складання адвокатських іспитів молодими здобувачами 

адвокатського ремесла. 

Городенківське коріння було й в уродженця с. Торговиця Леся Мартовича 

(1871-1916), котрий більш відомий своєю літературною творчістю як один із 

членів «Покутської трійці» (поряд із Василем Стефаником і ще одним адвокатом-

літератором Іваном Семанюком (Марком Черешиною). Л.Мартович торував шлях 

у правничу справу, навчаючись у Чернівецькому, Віденському і Львівському 

університетах. Працював у адвокатських канцеляріях Северина Даниловича у 
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Коломиї та Кутах, Лонгина Озаркевича у Городку біля Львова, Костя Бірецького у 

Щирці, Івана Кунціва на Равщині. Співпрацював із М.Шухевичем у юридичному 

забезпеченні парцеляції на Снятинщині. Активний член УРП, редактор її 

часописів, близький товариш Л.Бачинського, М.Черемшини. У 1914 р. склав 

докторат права, але хвороба та війна завадили розпочати самостійну адвокатську 

діяльність. Передчасно помер від хвороби під час Першої світової війни. 

Власне війна призвела до падіння Австро-Угорської імперії, утворення 

ЗУНР, польсько-українського військового протистояння, котре для української 

сторони завершилося поразкою. Встановлення польського окупаційного режиму 

та включення  галицьких земель до складу Другої Речі Посполитої обумовило 

посилення політичного і національного гніту, протистояти чому намагалися 

українські правники. Специфікою  діяльності українських адвокатів у 1920-1930-х 

роках була потреба не тільки юридичного захисту порушених прав українців, але 

й організації їх культурно-просвітницького, економічного і політичного життя в 

нових умовах. До числа правних оборонців долучилися люди, котрі мали за 

плечима досвід військової боротьби за українську справу, колишні вояки 

Української Галицької Армії (УГА). Їхня професійна діяльність в рамках 

існуючого законодавства не рідко поєднувалася із таємною участю в підпільних 

організаційних структурах Української Військової організації, пізніше Організації 

українських націоналістів (ОУН).  

Яскравим прикладом карного оборонця, що брав участь у багатьох 

політичних судових процесах польської влади над українцями, був ще один 

представник роду Шухевичів Степан Шухевич (1877-1945). Уродженець с. 

Тишківці, він по закінченню Львівського університету служив суддею, але у 1911 

р. вирішив перейти в адвокатуру. Війна перервала його адвокатську практику, він 

служив в УСС, згодом в УГА, у 1921 р. відкрив власну канцелярію у Львові. З 

того часу більшість його справ були пов’язані із захистом звинувачених за 

політичними статтями. Він брав участь в обороні Степана Федака (молодшого) за 

його замах на Юзефа Пілсудського у 1921 р, захищав Ольгу Басараб у 1924 р., 

свого племінника Романа Шухевича за замах на польського чиновника Станіслава 
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Собінського у 1925 р. У 1930-х роках адвокат С.Шухевич брав участь в 

найгучніших судових процесах над членами ОУН: був оборонцем Василя Біласа і 

Дмитра Данилишина у 1932 р., захисником членів крайового проводу ОУН, 

очолюваного Степаном Бандерою, у Варшавському процесі 1935-1936 рр. за 

атентат міністра внутрішніх справ Польщі Болеслава Перацького 1934 р., інших 

судових справах. За оцінкою польських судових урядовців, С.Шухевич, як 

висококваліфікований знавець карного права, був найкращим українським 

адвокатом-касатором у всій Польщі.  

З’явилися нові українські адвокати і в Городенківщині. Найближчим 

помічником Т.Окуневського став Остап Дашинич-Кульчицький (1892-1941). 

Уродженець Самбірщини, колишній старшина УГА, він проходив у канцелярії 

свого патрона адвокатську практику, одружився із донькою Т.Окуневського 

Оленою і разом із тестем вів адвокатську справу. Як і Т.Окуневський був членом 

Українського національно-демократичного об’єднання (УНДО), секретарем 

повітового комітету партії, членом більшості громадських організацій і товариств 

Городенківщини. Приділяв увагу розвитку економічних і кооперативних 

організацій, самостійно вів своє рільниче господарство. Надавав правничі 

консультації селянам, брав участь і в політичних судових процесах. 

Ще одним вихованцем Т.Окуневського, котрий став відомим  

городенківським адвокатом, був Теодор Матейко (1889-1954). Уродженець с. 

Поточище, він навчався права у Львівському університеті, був службовцем  

місцевого староства, повітового суду. У часи ЗУНР помічник повітового комісара 

Т.Окуневського, після визвольних змагань у 1922 р. організував таємну 

організацію для проведення акцій непокори польській владі. Закінчив 

університет, склав докторат і у 1930 р. відкрив у Городенці канцелярію.  

Одночасно з Т.Матейком у 1930 р. відкрив свою канцелярію в Городенці 

адвокат Василь Кассіян (1882-1962). Народився у с. Устечко, закінчив правничий 

відділ Львівського університету, у 1923 р. здобув докторський ступінь. Мав славу 

одного з кращих правників Городенківського повіту. Вів активну професійну і 

громадську роботу, спеціалізувався на господарських і політичних судових 
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справах. Був ініціатором та співзасновником у Городенці Українського 

кооперативного банку і сітки українських страхових кампаній («райфайзенок»), 

заснував кооператив «Добробут». Майже щорічно обирався головою наглядової 

ради Повітового союзу кооперативів. За відгуком сучасника, була це «людина 

солідної праці, людина повседненного планування, людина непересічної 

ощадності часу». Вів активну політичну діяльність, був членом Української 

соціалістичної радикальної партії (УСРП), очолював її повітову організацію. 

Опікувався позашкільною молоддю, був серед засновників у повіті товариства 

молоді «Праця», пізніше товариства «Каменярі».  

У Городенці розпочав свою правничу роботу й уродженець с. Сороки Іван 

Могильницький (1894-1983). Він теж належав до УСРП, проводив значну 

громадську діяльність. Невдовзі  перебрався до Коломиї, де став одним із чільних 

українських адвокатів і громадських діячів, видавав газету «Покутське слово». 

І.Могильницький брав участь у захисті звинувачених владою у політичних 

злочинах представників лівих партій, у тому числі й Комуністичної партії 

Західної України.  

Із Городенківщиною пов’язали свою професійну діяльність уродженці с. 

Лисець на Богородчанщині брати Комаринські. Старший Роман Комаринський 

(1887-1941) вивчав право у Львівському університеті. Під час війни служив в 

австрійському війську, згодом був поручником УГА. Проходив адвокатське 

стажування спочатку у Львові, згодом у Станиславові, там же розпочав 

самостійну роботу. У 1928 р. переніс свою адвокатську канцелярію у Городенку. 

За характеристикою сучасника «був правдивим трибуном народу. Часто боронив 

людей, не отримуючи зарплати. Зокрема, не вимагав її тоді, коли це були справи 

боротьби народу з надужиттями польської адміністрації». Багато своїх сил 

віддавав розвитку шкільництва, зокрема підтримці української гімназії 

Городенки, розв’язанню її економічних проблем. Переконував селян, незважаючи 

на економічну кризу і депресію, відправляти дітей навчатися у школах і гімназіях, 

прояснюючи «що все минеться, труднощі і маєток, але набуте знання залишиться 

на все у тих, які його наберуть». Був членом УНДО, виконував різні обов’язки, у 
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тому числі й голови повітового комітету. В партійному житті і праці «був дійсним 

джентльменом супроти своїх противників й тому всі без винятку не тільки 

любили д-ра Комаринського, але теж його високо цінували». 

Адвокатською стежкою пішов і молодший Теодозій Комаринський (1890-

1970). Він теж навчався у Львові, під час війни був мобілізований в австрійське 

військо, служив четарем в УГА. По завершенню навчання, пройшов адвокатське 

стажування спочатку у Солотвині в адвоката Олександра Чорненка, а у 1929-1933 

р. був помічником у городенківській канцелярії брата Р.Комаринського. Окрім 

правничої діяльності брав участь у громадському житті повіту, допомагав братові 

у суспільних справах. У 1939 р. отримав дозвіл на самостійну адвокатську 

діяльність у Снятині, але провадити роботу перешкодила радянська анексія 

Галичини. 

До представників молодшої генерації правників належав уродженець 

Серафинців Василь Яшан (1894-1978). Після закінчення Коломийської гімназії він 

розпочав навчання на правничому відділі Львівського університету, яке перервала 

війна. Служив четарем в австрійській армії, в часи ЗУНР поручником УГА брав 

участь у військовій експедиції на Закарпаття. Перебув румунський, згодом 

польський полон, у 1921 р. навчався права в Українському таємному університеті 

у Львові, з 1922 продовжив студії у Карловому університеті у Празі. Після 

здобуття докторату проходив адвокатське стажування у городенківського 

адвоката В.Кассіяна, із 1933 р. відкрив свою адвокатську справу у Городенці. Брав 

участь в громадському житті повіту, як і його старші товариші.  

Для всіх цих правників було характерним поєднання професійної правничої 

роботи із громадською діяльністю, захист прав українців без огляду на політичні 

симпатії чи майновий стан. У разі судового захисту з політичних мотивів у 

переважаючій кількості випадків оборона здійснювалася на безоплатній основі. 

Це у той час був своєрідний імператив фахової поведінки українських адвокатів, 

котрий у своїй осевої виходи ще з традицій «адвокатської доби» українського 

відродження часів Австро-Угорської імперії.  
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Однак, служіння народу, як його розуміли правники у складних умовах 

польської окупації, стало абсолютно неможливим за часів встановлення 

радянської влади під час Другої світової війни. Та частина городенківських 

адвокатів, котра зуміла виїхати на Захід – С.Шухевича, Т.Матейко, чи 

переховувалася як Т.Комаринський, зуміла уникнути сумної долі своїх товаришів, 

котрі були заарештовані у перші дні чи тижні радянського вторгнення. Щоправда, 

В.Кассіяну і В.Яшану вдалося звільнитися. Перший зумів перебратися на 

окуповану німцями польську територію, другому дозволили працювати адвокатом 

в рамках обласної спілки адвокатів, і він емігрував уже у 1944 р. Натомість 

заарештовані Р.Комаринський, О.Дашинич-Кульчицький, І.Могильницький були 

ув’язнені, засуджені за надуманим звинуваченнями на тривалі терміни, вивезені 

вглиб СРСР, звідкіля вдалося повернутися тільки останньому.  

Отже, українські правники Городенщини відіграли важливу роль в 

організації українського суспільного життя у першій половині ХХ ст., а його 

чільні представники зайняли вагоме місце в історії розвитку національно-

політичного руху на західноукраїнських землях, були репрезентантами не тільки 

своєї малої Батьківщини, але й виразниками настроїв та прагнень українського 

народу. 

 

 

Василь ЛИПЧУК 

ПРИЧИНИ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ МІГРАЦІЇ 

  Процеси глобалізації, складна, динамічна і непередбачувана політична 

ситуація викликають інтенсивні соціальні та економічні зміни, зокрема 

міждержавне переміщення населення. "Міграція стає все більш складною 

соціальною, культурною, політичною, релігійною та економічною проблемою" [3, 

c.11], тому жодна держава не може уникнути цього явища. Чисельність 

міжнародних мігрантів у світі продовжує зростати і наближається до 250 

мільйонів осіб. 
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В останні роки міграційні процеси в Україні набули принципово нового 

характеру, змінилися її мотиви, пріоритети та міграційні потоки та тенденції.  

Україна стала активним  учасником світових міграційних процесів – частка 

іммігрантів складає 11,4%, а емігрантів – 12,3% від загальної чисельності 

населення країни [4].  

Процеси трансформації, які відбулися в Україні з проголошенням 

незалежності, істотно вплинули на розвиток соціально-економічної, 

демографічної та політичної ситуації, свободи і права громадян, зокрема, 

створення більш широких можливостей для поїздок за кордон. В цілому можна 

виділити чотири ключові причини зростання міграції: 

1. Структурні - структурна перебудова економіки, конверсія оборонного 

комплексу, банкрутства та ліквідації багатьох промислових підприємств, 

ліквідація колгоспів і радгоспів в сільському господарстві, що стало 

результатом невдалої приватизаційної реформи. 

2. 2. Економічний - різке падіння економіки країни та повільні темпи її 

розвитку. Валовий внутрішній продукт України в 2016 році склав всього 

93,3 млрд доларів, тобто сягав рівня 2005 року.  ВВП на душу населення, 

Україна, за даними Світового банку була значно нижче в порівнянні з 

країнами масової міграції українців: Італією (3,9 рази), Іспанією (3,8 рази), 

Чехією (3,5 рази), Польщею (2,9 рази), Росією (2,8 рази). 

3. Політичні - революція 2013 року, війна та зовнішня агресія. В результаті 

анексії Криму російськими військами і військового конфлікту в окремих 

районах Донецької і Луганської областей були внутрішньо переміщеними 

майже 1,5 осіб, з яких понад дві третіх шукають притулку чи іншої форми 

перебування за кордоном. 

4.  Географічне положення - Україна знаходиться на перетині основних 

транспортних коридорів та має найдовший кордон з країнами ЄС. 

За останні роки, зокрема після перемоги Майдану, рівень задоволення життя 

українцями значно знизився. Свідченням цього є погіршення місця України у 

світовому Індексі соціального розвитку місце в 2017 році). Найнижчі показники 
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Україна демонструвала в таких сферах: корупція (109 місце), рівень злочинності 

(109), доступність житла (116), стан довкіллія (118), здоров’я та  довголіття (127), 

свобода вибору життєвого шляху (132). Світові аналітики особливо відзначають 

погіршення особистої безпеки, свободу особи і право вибору, толерантність і 

терпимість до інших, доступ до передової освіти. Це в сукупності з низькою 

заробітною платою, недостатнім соціальним захистом спричинило чергову хвилю 

еміграції з України. Населення України бере активну участь у міжнародних 

міграційних процесах (табл. 1). Офіційні ж показники еміграції та імміграції в 

Україні, зокрема на підставі даних Державної служби статистики, є несуттєвими. 

На жаль, позитивне зростання міграції не свідчить про поліпшення умов життя та 

умов праці в Україні. Очевидно, що наведені показники значно занижені 

передусім через високу кількість нелегальних мігрантів та законних трудових 

мігрантів, які не зареєстровані в офіційних службах міграції України. 

Таблиця 1. Чисельність міжнародних мігрантів в Україні (2002-2016рр.) 

Роки Прибуло, осіб Вибуло, осіб Сальдо 

міграції,осіб 

2002 42473 76267 -33791 

2005 39580 34997 4583 

2010 30810 14677 16133 

2011 31684 14588 17096 

2012 76361 14517 61884 

2013 54100 22187 31913 

2014 42698 21599 21099 

2015 30659 21409 9250 

2016 14311 6465 7846 

Джерело: розраховано автором на основі  [1] 

Незважаючи на постійне зростання масштабів еміграції, Україна продовжує 

залишатися експортером праці. За даними Державної міграційної служби, 

протягом періоду 2014-2016 років було видано близько 5 мільйонів паспортів. 

Згідно з офіційною статистикою, громадяни України найбільше мігрують до 
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сусідніх країн (Росія, Білорусь, Польща, Чехія) та економічно розвинених країн 

(США, Німеччина, Ізраїль). Потужні потоки українських мігрантів також 

направляються до Іспанії та Португалії. Основою міграційних потоків в Україні є 

трудова міграцією, яка стає для українців ефективним засобом зайнятості, 

гарантованого доходу, самореалізації. 

У цьому контексті особливу важливість має міграція до Польщі. Сьогодні 

для українських громадян польський ринок праці є другим за величиною у світі 

(після Російської Федерації) та головним серед усіх країн Європейського Союзу. 

Основними причинами масової міграції українців до Польщі є: сусідство з 

Україною, вища заробітна плата, культурна та історична близькість, подібність 

мови, широкі ділові контакти, наявність великої української діаспори, ліберальні 

процедури легалізації перебування та отримання дозволу на роботу. Постійно 

зростає зацікавленість польської влади та бізнесу в трудових мігрантах з України 

(табл.2). 

Таблиця 2. Кількість зареєстрованих заяв і виданих дозволів на працю в 

Польщі, тис. 

Рік Кількість зареєстрованих заяв Кількість виданих дозволів на 

працю 

 Всього для 

громадян 

України 

% Всього для громадян 

України 

% 

2008 157 143 91,1 18 5 27,8 

2009 188 180 95,7 29 10 34,5 

2010 180 169 93,9 37 13 35,1 

2011 260 240 92,3 41 19 46,3 

2012 244 224 91,8 39 20 51,3 

2013 236 218 92,3 39 20 51,3 

2014 387 373 95,6 44 26 59,0 

2015 782 763 97,5 66 50 75,8 
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2016 1314,1 1262,8 96,1 127 106 83,5 

Джерело: розраховано автором на основі  [2] 

Українська офіційна статистика, як і польська не відображають реальної 

зайнятості українців в Польщі. Різні джерела засвідчують, що в Польщі працює 

від 1 до 2 мільйонів українців.  

Міграція має позитивні та негативні соціально-економічні наслідки. Серед 

багатьох позитивних ефектів ми згадуємо про те, що для країн як джерела 

мігрантів, особливо в умовах надто багато пропозиції робочої сили, - регулює 

ринок праці та додаткові (потужні) джерела інвестицій. Сума грошових переказів, 

що надходила щорічно від міжнародних мігрантів у всьому світі, зросла з 64 

мільярдів доларів у 1990 році до 557,1 мільярда доларів у 2013 році. За даними 

НБУ грошові перекази від заробітчан до України в 2013 році складали 7,5 мдрд 

дол. США. Безперечно, що ця цифра є заниженою, оскільки протягом 2016 року 

українські заробітчани тільки з  з Польщі додому перерахували 8 млрд злотих (1,9 

млрд євро). Це становить майже 3% ВВП України. Разом з тим, загальну суму 

щорічних грошових переказів в Україну можна оцінити в межах 9-10 млрд євро.  

Серед негативних міграції населення з України доцільно відмітити наступні: 

1.Погіршення демографічної ситуації. Населення України скоротилося: на 

4,1 млн. осіб порівняно з 2006 роком та на 9,2 млн. осіб порівняно з 1993 роком. 

Тільки в 2016 році природний спад населення України складав 186,6 тис. осіб 

чоловік і був характерним для всіх регіонів України, за винятком Рівненської 

області. Характерно, що із загальної кількості міжнародних мігрантів 62,7% 

молодше 35 років. 

2. Втрата найбільш працездатної, найбільш конкурентної молодої і 

кваліфікованої власної робочої сили, наслідком чого є сповільнення темпів 

зростання. Особливою проблемою стало кількісне збільшення мігруючих талантів 

з України, що складають основу креативного капіталу будь-якої країни. 

3. Соціально-етичні наслідки (розлучення родин, виховання дітей. 

Особливою проблемою стає поширення явища NEET, тобто збільшення 
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чисельності молоді, яка не вчилася, не працювала і не має бажання ні вчитися, ні 

працювати. 

4.Постійні претензії до України з приводу збільшення масштабів 

нелегальної міграції. 

Підсумовуючи відмітимо, що в Україні відсутня зважена комплексна 

міграційна політика, що може негативно вплинути на перспективи соціально-

економічного розвитку країни. 
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Ігор ЛЮБЧИК 

УКРАЇНСЬКІ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ ІЗ ЗАКЕРЗОННЯ НА ПОКУТСЬКИХ 

ТЕРЕНАХ 

    Українсько-польський воєнно-політичний конфлікт на завершальному 

етапі Другої світової війни став приводом для радянського та польського 

керівництва вирішити міжетнічний конфлікт шляхом проведення депортацій 

українців із Надсяння, Лемківщини, Холмщини і Підляшшя до УРСР. У вересні 

1944 р. з кандидатами до майбутнього комуністичного польського уряду було 

досягнуто угоди щодо східних кордонів Польщі, одночасно з якою було ухвалено 

постанову про виселення українського населення із території Закерзоння.  

https://un.org/
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   Своїм завданням ставимо охарактеризувати становище переселенців із 

Польщі та умови їх суспільної адаптації на етнографічних теренах Покуття, яке 

стало одним із регіонів куди влада достатньо чисельно направляла переселенців із 

Закерзоння. Водночас тут масово оселялись переселенці-втікачі із східних та 

центральних областей України, де умови поселення були незадовільні, а бажання 

повернутися додому у рідне етносередовище змушувало переселятись ближче до 

західного кордону.   

    Документи засвідчують, що найбільше переселенців прибувало у 

Городенківський, Заболотівський, Коршівський, Обертинський та Отинійський 

райони.  

    Одним з районів куди найперше прибували українські переселенці був 

Городенківський. Джерела повідомляють, що вже станом на березень 1945 р. 

сюди групами прибуло 250 господарств. Найбільша кількість виселених із своїх 

домівок на території Польщі у Городенківському районі осіла в громадах: Ясенів 

Пільний, Фільварковий Кут, Монастириський Кут та Королівка.  

      В Отинійський район станом на травень 1945 р. прибуло українського 

населення евакуйованого з Польщі зокрема з Ярослава і Кросно 68 сімей в 

кількісті 224 особи, які були розміщені у громадах: Отинія (46 господарств), 

Угорники (62), Глибока (52), Грабич (37), та Тарновиця Пільна(66) [4, Арк.167].  

    З інших районів в які прибували українські переселенці з Польщі вже у 

1945 р. можемо виділити Снятинський (69 сімей), Гвіздецький (204 сім’ї) та 

Заболотівський (167 сімей) [5, Арк. 13, 48, 96, 99, 194]. 

   Звітуючи про хід переселенської кампанії власті свідомо намагались 

приховати будь які непорозуміння між місцевим населенням і новоприбулими 

українськими переселенцями. З цього приводу чиновники, відверто 

перекручували реальну дійсність часто відзначаючи, що відношення до них зі 

сторони місцевого населення добре і ніяких непорозумінь не було, а вони дуже 

раді що переселились на Україну, хоча це часто не відповідало дійсності. 

    Після прибуття перших груп переселенців в область влада намагалась 

розв’язати політико-агітаційну діяльність, включаючи зокрема ,,завдання 



105 

радянської держави”. Натомість власті Городенківського району повідомляли, що 

,,агітаційно-масова робота серед переселенців майже відсутня. Лише у серпні 

1945 р. відбулися збори переселенців за участю 180 чоловік, де було розглянуто 

одне питання по трудовому влаштуванню.  

    Становище родин – переселенців-втікачів з інших областей було особливо 

складним. Джерела фіксують, що 473 сім’ї, які самовільно прибули в область з 

інших регіонів тимчасово проживали по селянах ( зокрема у Тисменицькому 

районі). Місцева влада часто не бажала прописувати переселенців-втікачів в 

області на постійне проживання, пропонуючи повернутися у попередні цетральні 

та східні райони їх поселення. В одній із заяв адресованій  начальнику відділу 

розселення українського населення в області п. Радченку від 1 січня 1948 р. від 

Єдинака Ф., який проживав у с. Липівка Тисменицького району зауважується: ,,Я 

переселенець з Польщі в 1945 р. виїхав в Полтавську область Зіньківського 

району с. Будище і жив там до весни 1946 р. Допоможіть мені нещасливому 

вибратись з того місця де мене так кривдять. Я вже більше двох років пишу і 

ніхто мені не скаже доброго слова… тут мене не розуміють”[3, Арк.279].  

   Матеріали про переселенців в Отинійському  районі на початку 1948 р., 

засвідчують, що в район багато самовільно прибувало переселенців-втікачів, із 

центрально-східних регіонів України (зокрема Полтавської та Кіровоградської 

областей). Селами скупчення переселенців-втікачів на Отинійщині стали громади 

Тарновиця Пільна і Глибока. Слід констатувати, що незначна частина 

переселенців зуміли швидко зайняти впливове соціальне становище, чи влитись в 

ряди місцевої інтелігенції. Відомо, що переселенець Опарівський М., 

безпартійний був головою сільської ради в с. Глибока, а секретарем переселенець 

Совтисін Д. Серед українських переселенців, які працювали в місцевих закладах 

освіти знаходимо заступника директора школи в с. Угорники Вербенця І., 

вчительку в с. Угорники Олійник Р., зуботехніка у районній поліклініці Совтисіна 

С., вчительку в с. Голосків Давидович Я [2, Арк. 89 зворот, 90, 109]. 

      Життя переселенців в нових умовах було вкрай складним про що свідчать 

багато листів та заяв до влади в яких вони благали про допомогу. В одному з 
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листів в якому дописувач ідентифікує себе ,,українським переселенцем з Польщі” 

Лящука П. із  с. Ворона Отинійського району від 2 квітня 1947 р. до Й. Сталіна 

автор скаржиться на відсутність землі, яку забрали місцеві селяни, хоча земля 

була наділена йому. При цьому зауважує: ,,Приїхав в червні 1946 р. Ніхто мені не 

допоміг добитися правди. Просив громадського пасовища, але селяни не дали бо 

це громадське, а ми переселенці – тут чужі... Так що я не знаю на що я маю право, 

а на що ні. Як ми їхали на Вкраїну (Україну – Авт.) то їхали як додому, а 

опинились як в приймах. На нас дивляться як на якихось приблуд. Місцеве 

населення що хоче те й зробить і ніхто їх за самоправство не карає.”[1, Арк.15] .  

   Власті намагалися всілякими способами переманити та повернути 

переселенців-втікачів із західних областей у східні. У листі начальнику групи 

розселення виконкому Сталінської (Донецької – Авт.) обласної ради депутатів 

трудящих п. Лавренкову від 6 червня 1948 р. писалось: що,, управління 

рекомендує повести роботу серед переселенців в тих колгоспах де є вільні 

будинки, з тим щоб переселенці, які проживають в цих колгоспах писали листи 

своїм знайомим переселенцям, які проживають у західних областях і запрошували 

їх повертатися назад у східні області. Зверніть увагу переселенців на те, щоб в 

листах вони писали про звільнення переселенців у східних областях від поставок і 

податків в 1948 р., а також про очікуваний великий урожай. Ті хто повернеться із 

західних областей будуть забезпечені і хлібом і житлом” [5, Арк.139].  

  Особливе значення у географії переселенців посідав Тисменицький район у 

який станом на 20 жовтня прибуло в Тисменицю 14 сімей, Підгірне 10 сімей 

(тепер Липівка – Авт) і Марківці 6 сімей. В Тисменицький район прибули 

переселенці з с. Поворозник Новосончівського повіту, с. Перегримки, а також з 

Ярославського району с. Сосниця. 

   Маючи  проблеми із поселенням, зокрема нестачею вільних будинків влада 

намагалась вирішити її, як повідомляють джерела за рахунок ,,уплотнєнія”. 

Зокрема у Гвіздецькому районі таким способом було поселено 14 сімей”[4, 

Арк.48] . 
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      Отже регіон Покуття займав особливе місце у списку, куди влада 

поселяла українських переселенців із Закерзоння. Однією із причин цього був 

багатонаціональний етнічний склад населення краю (поляки, німці), які 

виїжджаючи полишали свої помешкання, а на їх місце власті заселяли 

українських переселенців з Польщі. Можна констатувати, що географія 

розселення переселенців була широкою.  

     Окрім безпосередньо переселених одразу із Закерзоння, на Прикарпаття 

багато прибувало переселенців-втікачів із центрально-східних областей України, 

які будучи переселеними з Польщі, не бажали там проживати. Можна 

констатувати, що облаштування переселенців в Івано-Франківській області 

відбувалося переважно невеликими групами, які включали від кілька сімей до 

кілька десятків.   

  Аналіз джерел, зокрема заяв та листів переселенців свідчить, що питання 

ідентичності серед переселенців не викликали непорозумінь. Більшість з них були 

свідомі що, є українськими переселенцями з Польщі. Проте місцеве населення 

часто намагалось ідентифікувати переселенців за їх регіональними самоназвами 

лемки, русини, холмщаки і навіть поляки.  

Джерела та література 

1. Державний архів Івано-Франківської області (далі ДАІФО). ф. 249, оп.1, спр. 
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2. ДАІФО. ф. 249, оп.1, спр. 25, Арк. 89 зворот, 90, 109 

3. ДАІФО. ф. 249, оп. 1,  спр. 29, Арк. 279. 
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Обрана тема дослідження має як наукову так і суспільну актуальність. 9 

квітня 2015 р. Верховна Рада України ухвалює антикомуністичні закони, серед 

яких і закон «Про правовий статус та вшанування пам’яті учасників боротьби за 

незалежність України у ХХ столітті». Серед них Закон визначає Спілку 

української молоді Галичини (СУМГ) – одну з дисидентських організацій, яка в 

1970-х рр. діяла на Покутті. Саме процес декомунізації зумовлює потребу 

наукового вивчення організаційних та політико-ідеологічних засад СУМГ, 

оскільки обрана тема дослідження є недостатньо висвітленою.  

На початку ХХІ ст. для України, як і в 1950-х–80-х рр., актуальними 

залишаються питання, пов’язані з проявами авторитаризму і тоталітаризму, 

порушенням прав і свобод людини і громадянина, збереженням національної 

державності, з якими власне боролися дисиденти, зокрема СУМГ. Досвід 

діяльності цієї дисидентської групи може бути використаний сучасними 

українськими політичними партіями та організаціями.  

Наукова розвідка має на меті висвітлити організаційні та політико-

ідеологічні засади Спілки української молоді Галичини. 

Причинами створення Спілки української молоді Галичини стали 

тоталітарний характер радянської системи, активізація опозиційного руху в СРСР 

у 1960-х – на початку 1970-х рр., відсутність української незалежної держави, 

наростаюча русифікація освіти, репресії проти інакодумців, зокрема арешти 

української інтелігенції, що розпочалися 12 січня 1972 р., пов’язані зі «справою 

Добоша» [9, с. 33; 3]. Цю підпільну організацію створила група молоді 31 січня 

1972 р. в селищі Печеніжин Коломийського району. СУМГ припинила свою 

діяльність 15 березня 1973 р. Слід зазначити, що спершу організація отримала 

назву Союз вільних комуністів. Проте приблизно в липні 1972 р. вона була 

перейменована у Спілку української молоді Галичини [1, арк. 84]. 

В основу організаційної структури СУМГ було покладено принципи ОУН: 

боротьба за самостійність України, конспіративність, підпільні псевда, існування 

такої ланки оунівської організації, як служба безпеки, використання тризубу, 

вітання ОУН «Слава Україні» – «Героям слава», клятва на вірність ідеям [1, арк. 
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162]. На перший план Спілка ставила збільшення рядів своєї організації, 

пропагандистську діяльність, а потім збройну боротьбу [1, арк. 155, 162]. 

Ініціатором заснування СУМГ став Дмитро Гриньків, слюсар-складальник 

Коломийсьської пересувної механізованої колони № 67, на формування поглядів 

якого значний вплив мала колишній активний член ОУН Параска Ришко [9, с. 

620]. До організаторів Спілки належали Дмитро Демидів, Микола Мотрюк, 

Василь-Іван Шовковий та Роман Чупрей. Членами підпільної групи з часом стали 

Василь Кузенко, Федір Микитюк, Василь Михайлюк, Іван Мотрюк, Любомир 

Чупрей, Богдан Романишин, Тарас Стадниченко [1, арк 88–90]. Всього у складі 

СУМГ налічувалося дванадцять осіб. Про організацію знали ще Василь Гринько, 

Василь Копильців, Іван Кузенко, Роман Ришко, Параска Ришко. Головою 

організації був Д. Гриньків, а В-І. Шовковий – командиром боївки. Середній вік 

осіб, пов’язаних з підпільною групою, становив 23 роки. Вони мали, як середню, 

так і вищу освіти. Переважно були уродженцями села Марківка та селища 

Печеніжин Коломийського району. За соціальним походженням були селянами, а 

за професійною ознакою – робітниками.  

Кожен учасник СУМГ мав своє псевдо, зосібна Д. Гриньків отримав псевдо 

«Грім-Гора», Д. Демидів – «Ворон», В.-І. Шовковий – «Клин», Ф. Микитюк – 

«Пструг», Р. Чупрей – «Хміль», В. Михайлюк – «Яструб», Мотрюк Микола – 

«Лісовик» [1, арк. 88]. Також усі члени підпільної групи складали присягу, яка 

звучала так: «Я клянуся на вірність ідеям України, за які боролися тисячі людей і 

вмирали, і зберегли цю ідею в своїх серцях. То ж і ми збережімо цю ідею, бо 

будемо боротися, доки б’ються наші серця і скільки буде нашої сили» [3]. 

Метою Спілки української молоді Галичини визначено боротись за Україну, 

щоб вона була вільною і суверенною державою, яка б не знала ніяких утисків з 

боку інших країн, щоб була самостійна як Польща, Австрія, Чехословаччина. 

СУМГ планувала вивести Україну зі складу СРСР, створити незалежну 

українську державу – «Самостійну Україну», в якій мав би існувати 

соціалістичний лад [1, арк. 80]. Цього можна досягти двома шляхами: або 

внаслідок самостійної діяльності підпільної групи, або через зв’язок з іншими 
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антирадянськими організаціями, в тому числі закордонними [8, с. 531; 2, арк. 249]. 

У цілому важливими для Спілки були питання соціальної та національної 

справедливості [11, с. 117, 118]. 

Мета і завдання СУМГ були витримані у дусі радикального соціал-

націоналізму демократичного типу, до якого схилилася ОУН на українських 

землях після рішень свого Третього надзвичайного великого збору 1943 р. Вони 

передбачали заперечення монопартійної системи, антиімперіалізм; незв’язування 

членів ОУН жодними філософськими теоріями (ідеалістичними чи 

матеріалістичними) і релігіями; забезпечення широких громадянських прав і 

свобод, дотримання прав національних меншин у майбутній українській державі, 

побудова в ній безкласового суспільства з народною власністю на засоби 

виробництва; визнання демократії як основи внутрішньополітичного ладу в 

українській державі. 

Особливості організаційної будови та політико-ідеологічних принципів 

визначали форми діяльності Спілки української молоді Галичини, зокрема це 

таємні збори членів підпільної групи, яких було десять. Вони проводились від 

січня 1972 р. до лютого 1973 р., найбільше в селищі Печеніжин, а також в селі 

Марківка та місті Коломия. На середину лютого планувалося провести «з’їзд» 

всіх учасників СУМГ, на якому обговорити та затвердити статут і програму 

організації [2, арк. 255]. 

Іншими формами діяльності дисидентської організації стали: вербування 

нових членів Спілки; розробка присяги, статуту, програми; збирання інформації 

про діяльність УПА та підпілля ОУН; запис патріотичних пісень; виготовлення 

печатки з назвою організації та емблемою – тризубом; встановлення зв’язків з 

іншими подібними антирадянськими організаціями; пошук і переховування зброї; 

збір українознавчої літератури – художньої, публіцистичної, наукової; крадіжка 

магнітофона, для запису своїх виступів; покладання в Печеніжині вінка до 

пам’ятника Олексі Довбушу з синьо-жовтою стрічкою з нагоди річниці його 

загибелі [4, с. 78; 2, арк. 256]. 
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Основною причиною припинення діяльності організації стали доноси 

гравера Т. Стадниченка в органи КДБ, який мав виготовити печатку організації 

[5]. 15 березня 1973 р. були заарештовані Д. Гриньків, В.-І. Шовковий, 

М. Мотрюк, затриманий і за два дні заарештований Р. Чупрей, через місяць – Д. 

Демидів [6, с. 179–180]. Івано-Франківський обласний суд на закритому засіданні, 

що тривало три дні, виніс 9 серпня 1973 р. Івано-Франківський обласний суд на 

закритому засіданні виніс вирок. Як керівник організації, Д. Гриньків засуджений 

до семи років позбавлення волі та на три роки заслання, Д. Демидів та В.-І. 

Шовковий – до п’яти, М. Мотрюк і Р. Чупрей – до чотирьох років [2, арк. 517–

520].  

Виникнення та існування СУМГ у 1970-ті відображало стан і судження 

молоді, суспільної думки в Західній Україні, осмислення минулих етапів боротьби 

за незалежність України й прагнення активних дій в її здобутті [9, с. 621]. Спілка 

української молоді Галичини була близька до груп перехідного етапу, які єднають 

національний рух від ОУН та УПА до шістдесятників і наступного масового 

національного руху в роки перебудови та незалежності, від збройної боротьби до 

мирних засобів [10, с. 112]. Власне вона була групою швидше намірів, ніж дій. 

Хоча відсутні програмові документи, можна простежити у Спілці тенденції як 

критичного осмислення минулих етапів боротьби за незалежність, так і спроби 

пошуків нової тактики [8, с. 208]. СУМГ належала до дисидентських нелегальних 

самостійницьких організацій, за ідеологічним спрямуванням сповідувала 

радикальний соціал-націоналізм демократичного типу, спиралася на досвід 

діяльності ОУН. 
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Олександр МАРУЩЕНКО 

УКРАЇНСЬКИЙ САМОСТІЙНИЦЬКИЙ РУХ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 1940-х 

років В СУЧАСНИХ ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

Сучасна вітчизняна історіографія зазнає нині помітних позитивних зрушень 

у вивченні антинацистського резистансу в Україні в 1941-1944 рр., який починає 

розглядатися в широкому загальноєвропейському й світовому контекстах 

правомірно визначається саме як “рух Опору”. У новітніх дослідженнях цієї 

проблеми наголошується на існуванні в русі Опору в роки німецько-радянської 

війни двох основних течій і напрямків – національно-визвольного, 

самостійницького, повстанського й комуністичного (радянського), однак не існує 

одностайності в оцінці реального внеску кожного з названих чинників у перемогу 

над наці-фашизмом. 

Є підстави говорити про справжній прорив, певний історіографічний бум на 

одному з найбільш сфальсифікованих донедавна напрямів наукового пошуку, а 

саме в дослідженні національно-визвольного руху в Україні під час Другої 

світової війни в усіх його проявах [1] і, зокрема, у вивченні історії й діяльності 

Організації українських націоналістів та Української повстанської армії. І донині 

на різних рівнях відбуваються гострі дискусії з приводу визнання ОУН і УПА 

воюючою стороною в Другій світовій війні, юридичного оформлення статусу 

учасників національно-визвольної боротьби, загальної оцінки українського 

національно-визвольного руху у ХХ столітті та ряду інших [2]. У цьому контексті 

доцільно навести думку відомого історика М. Коваля про те, що діяльність ОУН і 

УПА є одним із найважливіших і водночас найсуперечливіших явищ в історії 

України ХХ століття й традиційними підходами, однозначними оцінками – від 
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суцільної апології до цілковитого заперечення – воно охарактеризовано бути не 

може [3]. 

Дослідженню історії ОУН і УПА, яка викликає значний суспільний 

резонанс і контроверсійні тлумачення, сприяють введення в науковий обіг великої 

кількості нових архівних та історіографічних джерел, публікація документальних 

видань і великих серій збірників документів і матеріалів про УПА [4], мемуарних 

і монографічних праць, численних наукових статей з проблеми, проведення 

міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференцій, робота Урядової 

комісії й робочої групи Інституту історії України НАН України з вивчення 

діяльності ОУН і УПА, до складу якої входили авторитетні фахівці з провідних 

академічних, архівних установ, вищих навчальних закладів; діяльність Центру 

досліджень визвольного руху у Львові [5]. Безумовно, це прискорить переведення 

дослідження історії й діяльності ОУН і УПА з площини виключно емоційно-

конфронтаційної, ідеологічної та політичної в раціональну, правову, наукову й 

академічну, а також звільнить їх від численних пропагандистських міфів і 

нашарувань, поширених у радянській, російській, польській історіографіях, серед 

прихильників і апологетів бандерівської й мальниківської теорій виникнення і 

становлення УПА; сприятиме створенню реалістичної та об’єктивної історії ОУН 

та УПА, яка опиратиметься саме на наукові підвалини, що є одним із 

першочергових завдань вітчизняної історіографії. 

Його реалізація неможлива без ретельного пошуку, опрацювання, введення 

в науковий обіг і публікації всього комплексу документів і матеріалів, зокрема, 

радянського, німецького, польського, оунівсько-повстанського походження, що 

дозволить зробити вагомий крок у осмисленні складної історичної гами подій, 

пов’язаних з історією українського повстанського руху 40-50-х років ХХ ст., а 

також сказати собі й світові правду про ті трагічні сторінки нашої історії. 

Про вихід проблематики українського національно-визвольного руху в роки 

Другої світової війни на якісно новий рівень вивчення й осмислення свідчить 

поява узагальнюючих праць А. Кентія [7], Ю. Киричука [8], І. Патриляка [9], А. 

Русначенка [10], колективної монографії “Організація українських націоналістів і 
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Українська повстанська армія. Історичні нариси” й одноіменного Фахового 

висновку [11], що стали підсумком тривалої багаторічної праці робочої групи 

істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА й для яких 

загалом характерними є ґрунтовна джерельна основа, прагнення до об’єктивного 

й неупередженого, з дотриманням історичної правди й, по можливості, 

комплексного дослідження різноманітних аспектів українського самостійництва, 

етапів визвольної боротьби українців, а також намагання всебічно розглянути ті 

ключові питання історії й діяльності ОУН і УПА, які викликають нині найбільш 

гострі дискусії й протистояння в українському суспільстві. Вихід цих 

фундаментальних праць започаткував процеси очищення вітчизняної історії, 

історії українських національних рухів, партій і організацій різноманітних 

політичних орієнтацій і напрямів від характерних для радянської й комуністичної 

історіографії негативізму, а також від суб’єктивізму й упередженості науковців з 

української діаспори та деяких зарубіжних фахівців [12]. 

Значний суспільний резонанс і увагу викликали монографії Д. Вєдєнєєва й 

Г. Биструхіна, що вирізняються яскраво вираженою новизною і є першими 

узагальнюючими працями, в яких на основі широкого кола маловідомих 

документів ОУН і УПА, радянських і польських спецслужб, компартії 

розкривається таємний фронт українських національно-визвольних змагань, 

досліджується розвідувальна, контррозвідувальна, оперативно-бойова, 

диверсійно-терористична діяльність руху українських націоналістів, Української 

повстанської армії, її джерельно-історіографічна база, основні історичні типи 

спецпідрозділів українських націоналістів, біографії керівників ОУН і УПА у 

світлі документів органів держбезпеки з Галузевого державного архіву СБУ, 

чимала кількість яких авторами вперше була введена в науковий обіг і стала 

надбанням громадськості й фахівців [13]. 

Заслугою Д. Вєдєнєєва й Г. Биструхіна є те, що вони проаналізували 

український національно-визвольний рух у світлі норм міжнародного права, 

чинного законодавства України й обґрунтували такий фундаментальний 

висновок: “Безперечним і вкрай важливим для правової оцінки самостійницького 
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руху є те, що формування УПА та озброєне підпілля ОУН виступали з чітко 

окресленою політичною метою відновлення суверенітету й територіальної 

цілісності України…”, а відтак “заперечення правомірності боротьби певних 

українських військово-політичних сил за самостійність, включаючи, зрозуміло 

ОУН та УПА, є нонсенсом у політико-правовому відношенні” [14]. Другий 

важливий висновок авторів полягає в тому, що порівняння властивостей 

українського повстансько-підпільного руху з усталеними нормами міжнародного 

гуманітарного права дає змогу поширити на нього міжнародно-правове 

визначення партизанського руху, який діяв на основі нових форм легітимності 

[15]. 

Важливим підсумком академічного дослідження українськими істориками 

проблематики ОУН і УПА на нинішньому історіографічному етапі ми вважаємо 

висновок про те, що у своїй переважній частині новітня наукова вітчизняна 

історіографія, виходячи з усвідомлення складності та неоднозначності 

українського націоналістичного руху 1920-1950-х рр., не заперечуючи його 

“світлі й темні сторони”, націлена на висвітлення його позитивного досвіду, не 

ставить під сумнів антиімперський, спрямований на творення власної 

національної держави характер цього руху, його масовість, тривалість, активність 

і масштабність; зорієнтована в ідеологічному плані на активне пропагування ідеї 

української самостійної держави, що кардинально відрізняє її від радянської 

історіографії [16]. Українська повстанська армія розглядається в сучасній 

вітчизняній історіографії як форма військової самоорганізації українського 

народу, його збройна сила для опору як радянському, так і німецькому 

тоталітарним режимам із метою національного визволення й установлення 

незалежної державності України [17]. Створення й діяльність УПА, цього 

унікального чинника й справжнього феномена національної історії ХХ століття, 

стали тією ланкою історичного процесу, яка забезпечила перманентність і 

тяглість національно-визвольного руху українського народу за власну 

державність, засвідчила його волю до самоствердження й самореалізації [18]. 

Розгляд проблематики ОУН і УПА саме в такому контексті сприятиме, на наш 
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погляд, і виконанню фундаментального завдання українських науковців – 

побудові нової концепції вітчизняної історії, визначальним принципом чого 

виступає, за висловом відомого українського історика О. Реєнта, тяглість і 

генетична спорідненість усіх без винятку спроб українського народу набути 

державність [19]. 

Перспективне значення для поглиблення досліджень проблематики ОУН і 

УПА та встановлення історичної правди про них мають висновки про масовий, 

народний, виразно антиімперський і антитоталітарний, спрямований на здобуття 

власної державності характер українського національно-визвольного руху доби 

Другої світової війни. Його основу становили середняцько-бідняцькі елементи 

українського села й розгорнувся він, як вважає А. Русначенко, у формі 

національної революції, збройним виявом якої й стала УПА [20]. 

У працях сучасних істориків УПА розглядається як складова частина 

європейського руху Опору, адже історія не знала національно-визвольної 

боротьби подібного розмаху, тривалості, безкомпромісності й напруги в умовах 

величезної нерівності сил, повної відсутності будь-якої допомоги з боку 

зовнішнього світу й опори лише на підтримку власного народу [21]. 

Серед найбільш складних, дискусійних і жваво обговорюваних питань 

історії українського національно-визвольного руху періоду Другої світової війни 

слід виділити місце, роль і значення боротьби УПА в широкому європейському й 

світовому контекстах, тривалому процесі українського державотворення; 

стратегію і тактику ОУН і УПА (двофронтова боротьба, опір радянській владі з 

1944 р.) та їх доцільність і виправданість; ідеологію національно-визвольного 

руху та її еволюцію; початки УПА й роль у її створення ОУН(б), ОУН(м), 

Поліської Січі Т. Бульби-Боровця; співвідношення стихійності й закономірності в 

її виникнені; причини постання УПА у волинсько-поліському регіоні, її 

чисельність, питання про першого командира УПА (Д. Клячківський, Р. Шухевич, 

В. Івахів, Т. Бульба-Боровець), статус і характер (надпартійна, позапартійна, 

бандерівська, бульбівська, повстанська, партизанська); консолідаційний процес і 

переговори з мельниківцями й бульбівцями; взаємини УПА з німцями, 
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радянськими партизанами, єврейським населенням; участь в українсько-

польському конфлікті й подіях на Волині й у Галичині 1943-1944 рр.; 

терористичні методи в діяльності ОУН і УПА; дипломатичні й міжнародно- 

правові аспекти українського національно-визвольного руху та функціонування 

його спецслужб. Необхідна чіткість і в термінологічному вивченні суті процесів, 

які відбувалися в 30-50-х роках ХХ ст. у Західній Україні й щодо яких у літературі 

існують різні дефініції (“національно-визвольний рух”, “самостійницький рух”, 

“національно-визвольна війна”, “революційно-визвольний рух”, “громадянська 

війна”, “національна революція”, “друга революція”, “незавершена революція”). 

Важливою й актуальною справою залишається, на думку знаного 

львівського історика Ю.Сливки, підготовка широкомасштабного дослідження 

Української повстанської армії не як регіонального явища (з точки зору 

передумов її виникнення та діяльності), а в широкому загальноукраїнському 

контексті з урахуванням визначальних причин виникнення Другої світової війни 

та геополітичних прагнень її головних суб’єктів. Це, вважає Ю.Сливка, дозволило 

б уникнути багатьох усталених стереотипів і штампів та внести суттєву корекцію 

в характеристику політики керівництва УПА, краще збагнути мотиви його дій та 

кінцеву мету, розглядати ту чи іншу концепцію та дії керівництва ОУН і УПА не 

як застиглу догму, раз і назавжди визначену позицію, а в еволюції на кожному 

етапі його діяльності [22]. Такий підхід став би на заваді спробам беззастережної 

дискредитації й компрометації українського визвольного руху, його активних 

учасників і симпатиків; звинуваченню їх у колабораціонізмі, запроданстві тощо, 

оскільки у світлі сучасних історичних знань вони полишені реального змісту, й 

члени ОУН та УПА займають почесне місце в довгому ряду героїчних борців за 

волю й державність українського народу [23]. 

Важливим елементом дослідження українського визвольного руху у ХХ ст. 

виступають історична персоналістика і біографістика, оскільки створення 

персоналій лідерів і активних учасників національно-визвольного руху дозволять 

відтворити колективний портрет борців за волю України й вийти на рівень 

типологізації й історико-антропологічного та просопографічного аналізу образу 
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повстанця, революціонера, дисидента [24]. У цьому контексті особливий інтерес 

викликає генерал-хорунжий УПА Роман Шухевич – ключова постать 

українського визвольного руху 30-50-х роках ХХ ст., якому цього річ 

виповнилося би 110 років від дня народження. 

Не зважаючи на значущість фігури Р. Шухевича, в історіографії його 

діяльність досі не досліджена належним чином. Як зауважує М. Посівнич, однією 

з причин цього є те, що величезний пласт документів і матеріалів, які містять 

факти з життя цього видатного діяча українського визвольного руху, є 

недоступними. Абсолютна більшість цих матеріалів знаходиться в спецфондах і 

сховищах різних відомчих архівів як таємні документи, що, по-суті, є 

продовженням політики окупаційних режимів, спрямованої на нейтралізацію 

історичної пам’яті українського народу [25]. 

Однією з перших спроб наукового, академічного вивчення постаті 

Головного командира УПА стала Всеукраїнська наукова конференція “Роман 

Шухевич в українському національно-визвольному русі ХХ століття”, яка 

присвячувалась100-річчю Р. Шухевича й відбулася у травні 2007 році у 

Прикарпатському національному університету імені Василяґ Стефаника [26]. У 

доповідях І. Гавриліва, Д. Вєдєнєєва, О. Лисенка, М. Литвина, І. Патриляка, М. 

Пелешок, М. Посівнича, Т. Ремарчука, Т. Федоріва та інших науковців висвітлені 

громадсько-політична, державотворча й військова діяльність Р. Шухевича, 

розробка ним стратегії й тактики українського визвольного руху у роки Другої 

світової війни і в післявоєнний період, джерелознавчо-історіографічні аспекти 

життя і діяльності Р. Шухевича, його взаємини з іншими провідними діячами 

українського державницького руху тощо [27]. 

Вітчизняними істориками зроблені принципові висновки, що дозволяють 

об’єктивно оцінити величну постать Р. Шухевича в історії України ХХ ст. 

Наголошуючи на безсумнівності визначальної ролі Р. Шухевича у розгортанні 

українського визвольного руху в ХХ ст., В. В’ятрович стверджує, що саме Р. 

Шухевич як керівник ОУН, а згодом і УПА, спричинився до розгортання 

боротьби цих структур на загальнонаціональному рівні, згодом до зміни тактики 
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збройної боротьби з широких повстанських форм на підпільні [28]. А на думку О. 

Лисенка, завдяки військовому хисту Р. Шухевича Українська повстанська армія 

перетворювалася на потужний військово-політичний чинник, реального учасника 

Другої світової війни, одну з “воюючих сторін”, що мала власні програмні 

документи, політичні гасла й інструмент їх утілення в життя [29]. 

Отже, на порядок денний розвитку української воєнної історіографії 

виходить потреба у створенні наукової біографії Р. Шухевича з реалістичним 

потрактуванням, за словами Ю. Шаповала, непростих колізій його життя та 

діяльності [30]. Перші спроби біографічного історіописання Р. Шухевича на 

засадах сучасних методологічних підходів та авангардного дослідницького 

інструментарію здійснені М. Вахулою та О. Ісаюк [31]. Сподіваємось, що 

актуальний дослідницький проект зі створення академічної біографії Р. Шухевича 

буде найближчим часом реалізований в сучасній Україні, за незалежність і волю 

якої він віддав своє героїчне життя. 
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Василь МАРЧУК, 

Андрій КОРОЛЬКО 

ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ВИВЧЕННЯ ПОКУТТЯ: 

ЕТНОІСТОРИЧНИЙ ВИМІР 

Покуття охоплює той етнокультурний простір, де відбувалася кристалізація і 

становлення індоєвропейських, праслов’янських, слов’янських етнокультурних 

утворень. Коли звернутися до історичних джерел, то побачимо, що важливі 

суспільно-політичні і етнокультурні процеси, пов’язані з розгортанням 

українського національного відродження на Прикарпатті, розпочиналися з 

Покуття. До того ж міста, які знаходяться на території історико-етнографічного 

району мають більше, ніж півтисячолітню історію: Коломия (1240 р.), Тисмениця 

(1062 р.), Снятин (1158 р.), Тлумач (1213 р.). 

Від найдавніших часів погляд на територію України знаходило своє 

відображення в існуванні різних субетнотопонімів та субетнонімів (так званий 

племінний літописний поділ України). До найдавніших етнографічних топонімів 

поряд з Волинню (Х ст.), Україною (1187 р.), Поліссям (1275 р.), Сівером, 

Поділлям (1362, 1396, 1430–1432 рр.) слід віднести і Покуття
3
. Уперше назва 

Покуття зафіксована в чолобитній грамоті молдавських бояр і господаря Стефана 

1395 р. Для порівняння, етноніми Гуцульщина і Бойківщина вперше згадуються у 

                                                           
3
 Макарчук С. Історико-політичне та етнографічне районування України: питання співвіднесеності / Степан 

Макарчук // Народознавчі зошити. – 2001. – Зошит 3 (39). Травень-Червень. – С. 388–394. – С. 388, 391. 



125 

другій половині ХVІІІ ст., а дефініція Опілля в наукових та історико-краєзнавчих 

розвідках з’являється лише в ХХ ст. 

У пропонованій статті Покуття окреслене територіями Снятинського, 

Городенківського, Тлумацького, південно-східної частини Тисменицького, 

більшості Коломийського (без південно-західної частини) районів Івано-

Франківської області
4
. 

В радянські часи історико-краєзнавчі дослідження з вивчення Покуття 

гальмувались. Незважаючи на це, плідно працювали регіональні краєзнавчі та 

етнографічні музеї, переважно народної архітектури й побуту. Як правило, їх 

діяльність зводилась до збору та концентрації у фондових запасниках пам’яток 

історії, культури й мистецтва покутського краю без відповідного аналітичного 

обґрунтування
5
. 

У 1970–1980-х рр. з’являється низка історико-краєзнавчих статей, які 

друкуються в обласних і районних часописах В. Грабовецьким, П. Арсеничем, 

Б. Гаврилівим. З’являються і спеціалізовані праці з вивчення Покуття. У 1987 р. 

редактор особливо популярного в ті часи львівського часопису «Жовтень» 

(сьогодні називається «Дзвін») Роман Федорів надрукував історико-

етнографічний нарис «Покуття» Михайла Паньківа, де визначені межі регіону, 

його культурно-етнографічні особливості, походження назви «Покуття». До того 

часу в радянській історико-краєзнавчій та етнографічній науці територія Покуття 

визначалась від декількох сіл до низинних територій межиріччя Дністра і Пруту 

всієї галицької Гуцульщини і частини Бойківщини
6
. 

Історико-краєзнавчі та етнографічні дослідження з вивчення Покуття у 

період незалежної України здійснюється за такими напрямками: організація 

науково-дослідницьких експедицій у райони області; індивідуальні та колективні 

дослідження науковців та краєзнавців; проведення наукових конференцій з 

проблем історичного краєзнавства, етнології, туризму; публікація наукових праць 

                                                           
4
 Етнографічна мозаїка // Прикарпаття. Спадщина віків. / авт. ідеї та голов. ред. М. Кугутяк. – Львів : «Манускрипт-

Львів», 2006. – С. 438–503. 
5
 Передмова // Покуття. Історико-етнографічний нарис. – Львів : Манускрипт-Львів, 2010. – С. 11. 

6
 Паньків М. Покуття / М. Паньків // Жовтень. – 1987. – № 2. – С. 100–104. 
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з питань історичного краєзнавства і етнології; пожвавлення роботи музеїв, які 

займаються даною проблематикою; відновлення громадських і родинних звичаїв і 

обрядів більшістю населення Покуття і сприяння у цьому державних та 

громадських інституцій; організація на Івано-Франківщині, зокрема і на Покутті, 

загальноукраїнських та регіональних фестивалів, оглядів свят і спеціальних 

виставок. 

В 1990-х рр. значно розширилась кількість науково-дослідних та 

збиральницьких центрів, відділів та філіалів, які працюють під егідою існуючих 

науково-дослідних інститутів. Деякі з них вийшли на кордони України і 

функціонують в інших країнах (Польща, Румунія, Словаччина, тощо). 

Етнографічні публікації з вивчення Покуття можна розподілити на кілька груп: 

дослідження з вивчення господарської діяльності і матеріальної культури, 

народних промислів і мистецтва, весільної і календарної обрядовості краю, 

фольклору. До етнографічних дослідів і польових зборів долучилось багато нових 

дослідників і не лише молодих а й тих, праці яких не можна було друкувати в 

радянський час. 

На початку 1990-х рр. у новоствореному тоді (на базі Львівського відділення 

Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім. М. Рильського 

НАН України) Інституті народознавства НАН України розпочалася робота над 

підготовкою історико-етнографічної монографії «Покуття». Було розпрацьовано 

докладний план-проспект, намічено виконавців, здійснено перші експедиційні 

виїзди в терен. Очолювали експедицію 1992–1993 рр. кандидат історичних наук 

М. Глушко, наступні три роки – доктор філологічних наук, професор Р. Кирчів. 

Український дослідник Р. Кирчів зауважив, що ця праця позиціонувалася як 

продовження задіяного ще в радянський час проекту створення серії комплексних 

народознавчих монографій, присвячених історико-етнографічним районам 

України: «Бойківщина» (Київ, 1983), «Гуцульщина» (Київ, 1987) і разом з 

білоруськими колегами – двох книжок про Полісся («Общественный, семейный 

быт и духовная культура населения Полесья» – Мінськ, 1987; «Полесье. 

Материальная культура» – Київ, 1988). Різними причинами робота над 
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монографією була тоді призупинена і, як виявилося, на тривалий час – аж 

дотепер
7
. 

До 1990-х рр. в Україні випускався єдиний науковий журнал з проблем 

етнографії, фольклору і мистецтва: «Народна творчість і етнографія». Зараз їх 

кількість зросла як в загальноукраїнському, так і регіональному масштабі. 

Сьогодні двомісячний часопис «Народна творчість та етнологія» Інституту 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського 

НАН України та Міжнародної асоціації українських етнологів друкує ряд 

публікацій з високоякісними ілюстраціями про одяг і вишивку України, велика 

частка з яких надійшла із Покуття. 

З січня 1995 р. виходить науковий вісник Інституту народознавства НАН 

України «Народознавчі зошити». Це щоквартальний науковий часопис, який 

містить як загальнотеоретичні, аналітичні матеріали (більшість), так і джерельні 

та науково-популярні. Значна частина матеріалів поміщених у часописі 

торкається культури і побуту Покуття. Зокрема, перші два номери журналу за 

2017 р. повністю присвячені дослідженню різних етнологічних аспектів історико-

етнографічного району: доісторичного й історичного буття Покуття (Р. Кирчів); 

календарно-обрядовому фольклору краю та динаміки його традиції 

(О. Кузьменко, О. Харчишин); особливостей творення старопокутських пісень 

(М. Паньків); першоджерел з етнографії Покуття (В. Білоус); символіко-

функціональних особливостей ритуальних атрибутів покутян (О. Серебрякова); 

системи опалення народного житла Покуття (Р. Радович); рибальства на теренах 

краю (Я. Тарас); допологової обрядовості жителів Покуття (Л. Горошко-

Погорецька); традиційного садівництва та виноградарства на Покутті (Я. Тарас); 

харчування покутян (О. Сапеляк); весільної обрядовості (Х. Бойчук, Л. Герус); 

народної ветеринарії на Покутті (Т. Файник); гончарного ремесла (Р. Мотиль); 

мистецької традиції бісерного оздоблення народної ноші Покуття (О. Федорчук); 

локальних особливостей покутських народних в’язаних та мереживних виробів 

                                                           
7
 Кирчів Р. Історіографія етнографічного дослідження Покуття // Народознавчі зошити. – 2015. – № 1 (121). – 

С. 83–84. 
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(О. Козакевич); народного малярства (О. Шпак); поминальних мотивів в 

календарній обрядовості українців Покуття (А. Кілар); народного ткацтва Покуття 

(О. Олійник); художньо-естетичних особливостей покутських наміток 

(О. Никорак); архітектурного декору дерев’яних церков Покуття (О. Болюк); 

весняних скотарських звичаїв та обрядів українців Покуття (Ю. Пуківський); 

плетіння на Покутті (Я. Тарас); будівельної культури Покуття (Р. Радович); 

обробки шкіри та виробів з неї на теренах краю (О. Сапеляк); традиційним 

уявленням про домашніх духів на Покутті (В. Галайчук); зимової обрядовості 

покутян (О. Серебрякова). Це результат кропіткої праці дослідників, в переважній 

більшості наукових співробітників Інституту народознавства НАН України, 

проведених в ході експедиційних польових досліджень на теренах Покуття в 

2013–2016 рр. 

Серед місцевих прикарпатських видань треба відмітити «Наукові записки», 

які видають Івано-Франківський краєзнавчий музей та Інститут народознавства 

НАН України з 1993 р. У ньому друкуються статті з історичного краєзнавства 

Покуття. 

Історичним факультетом (сьогодні Факультет історії, політології і 

міжнародних відносин) Прикарпатського національного університету імені 

В. Стефаника з 1994 р. видається фаховий науковий часопис «Галичина», на 

сторінках якого друкуються матеріали з історії, археології, культури і побуту 

населення Прикарпаття і Покуття. 

З 2002 р почав виходити регіональний науково-методичний альманах 

«Краєзнавець Прикарпаття», засновниками якого є Івано-Франківський обласний 

державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді та Івано-Франківська 

обласна організація Національної спілки краєзнавців України. В альманасі 

публікуються повідомлення і статті з історії покутського краю. 

Вартий уваги літературно-краєзнавчий і мистецький альманах «Ямгорів», 

який видає у м. Городенці з 1989 р. місцевий краєзнавець В. Никифорук. У ньому 

часто виступають, крім місцевих краєзнавців, науковці зі Львова та Івано-

Франківська. Вийшло 30 випусків. У м. Снятині вийшли два випуски історико-
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краєзнавчого та літературно-мистецького альманаху «Покуття», де було 

надруковано низка історико-краєзнавчих матеріалів про історико-етнографічний 

район
8
. 

З 1996 р. у м. Коломиї реалізується видавничий проект «Енциклопедія 

Коломийщини» (за редакцією М. Васильчука та М. Савчука). Для написання 

оригінальних гасел коломийські енциклопедисти часто здійснюють спеціальні 

дослідження тих або інших проблем. Тут є оглядові статті на певні теми, статті 

про населені пункти, події і явища, осіб тощо. Вийшло загалом вісім томів на 

літери А – Д, Ч – Я. Тут також видають серію альбомів «Українське мистецтво у 

старій листівці» та «Коломийська бібліотека» (автор проекту В. Ковтун)
9
. 

Активізація процесу історико-краєзнавчого та етнографічного вивчення 

Покуття простежується і по лінії практикування в останній час дисертаційних 

праць, магістерських, дипломних і курсових робіт, присвячених дослідженню тих 

чи тих ділянок традиційно-побутової культури цього краю. До них належать і 

кандидатські дисертації Дмитра Жмундуляка «Народна пісенність Покуття: 

особливості сучасного функціонування» (Київ, 2002), Христини Нагорняк 

«Художньо-конструктивні особливості народного вбрання на Покутті кінця XIX 

— початку XX століття (історія, типологія, художня система строю)» (Івано-

Франківськ, 2012), Лілії Триняк «Покуття в етнографічних дослідженнях ХІХ – 

30-х рр. ХХ ст.» (Івано-Франківськ, 2018). 

Нового якісного витка набуло пожвавлення на місцях історико-краєзнавчої 

роботи, пов’язане з підготовкою і виданням «Історії міст і сіл УРСР». Тепер цей 

імпульс реалізується в окремих авторських монографіях, присвячених історії міст 

і сіл. Цей рух набув особливого поширення на Західній Україні, зокрема і на 

Покутті. Цю справу підтримують місцеві видавництва в м. Коломиї і м. Снятині. 

Найбільшим поліграфічним підприємством у покутському регіоні є ВАТ 

                                                           
8
 Покуття: Історико-краєзнавчий та літературно-мистецький альманах / Снятинська районна держ. адміністрація; 

Районна організація Товариства української мови ім. Шевченка «Просвіта». – Снятин, 1994. 
9
 Королько А. Покуття: історико-краєзнавчі дослідження (90-і рр. ХХ – початок ХХІ ст.) // Україна: культурна 

спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 21: Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана 

Якимовича / [гол. редколегії Микола Литвин, упоряд. Олександр Седляр, Наталя Кобрин]; Національна академія 

наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2012. – С. 436–449. – С. 439–440. 
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«Коломийська друкарня ім. Шухевича», обладнана новітньою поліграфічною 

технікою; друкує різноманітну продукцію українських та зарубіжних замовників, 

серед якої можна знайти багато історико-краєзнавчих видань. На Снятинщині 

видавництво «Прут Принт» при сприянні місцевої влади запровадило видавничий 

проект «Скрижалі вічності» із серіями «Літопис краю» і «Скарби отчої землі», де 

у відповідних виданнях є вагомі успіхи у висвітленні історико-краєзнавчої 

тематики та героїчного минулого наших краян. Друкарня працює під девізом 

«Кожному місту і селу – написану історію». Завдяки титанічній праці 

видавництва «Прут Принт» лише у Снятинському районі більше половини 

населених пунктів мають надруковані історії, а окремі села мають по 2-3 книжки 

(окремо описані історії церкви і школи)
10

. 

Активно репродукує фотоілюстративні видання присвячені покутському 

краю львівське видавниче підприємство «Світло й Тінь». Президент цього 

видавництва, визначний український фотохудожник, головний редактор 

фотожурналу «Світло й Тінь», уродженець Покуття В. Пилип’юк є автором біля 

60-ти відомих фотоальбомів, частина з яких присвячено рідному краю
11

. 

Ряд публікацій покутських краєзнавців можна знайти у місцевих районних 

газетах «Вісник Коломиї» (м. Коломия), «Вільний голос» (м. Коломия), «Вперед» 

(м. Тисмениця), «Голос Покуття», «Снятинська вежа» і «Захід» (усі – м. Снятин), 

«Край» (м. Городенка), «Злагода» (м. Тлумач). 

За період незалежності місцевими краєзнавцями написано понад 350 історій 

окремих населених пунктів Івано-Франківської області. Містам, містечкам і селам 

покутського краю присвячена велика кількість праць. За попередніми 

підрахунками у період незалежності з історії покутської Коломийщини написано 

близько 35 історій населених пунктів. Снятинщина може похвалитися більше 

30 працями з історії містечок і сіл краю. Городенківщина представлена 

25 дослідженнями з історії населених пунктів. Тлумаччина може похвалитись 

виданням більше двадцяти історій містечок і сіл краю. Покутська Тисмениччина, 
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 Друковане слово Снятина : Літопис 1991-1998 рр. / Авт.-упоряд. В. Карий. – Снятин : Прут Принт, 1998. – 40 с. 
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 Пилип’юк В. В краю Черемоша й Прута : [Снятинщина]: Фотоальб / В. Пилип’юк. – Львів : Світло й тінь, 1995. – 

120 с.; Снятине мій : Снятину 850 : фотоальб. / В. Пилип’юк. – Львів : Світло й Тінь, 2008. – 152 с. 
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хоч і невелика за обсягом, проте і тут можна виокремити біля п’ятнадцяти 

написаних історій населених пунктів. І це далеко неповний перелік за різним 

змістовим жанром досліджень. Пишуть їх люди різних професій – відомі вчені, 

історики, вчителі різних дисциплін, лікарі, інженери та ін. Багато з цих книг 

містять цінний джерельний історико-краєзнавчий матеріал. Звичайно, книги з 

історії населених пунктів не всі одинакові за науковим рівнем, деякі не мають 

рецензій, літературних редакторів, але добре вже те, що зроблено перші, водночас 

і вагомі, кроки у справі популяризації історії рідного краю. Адже підростаючому 

поколінню необхідно знати свою історію у всій її складності, неоднорідності, 

прочитати чесний і правдивий опис місцевих подій і фактів. Стосовно Покуття 

склалася вже поважна бібліотека таких видань. Дослідник Р. Кирчів припустив, 

що цей край є лідером порівняно з іншими історико-етнографінчими районами 

України
12

. 

Нині в багатьох містах і селах Івано-Франківщини живуть і працюють 

краєзнавці, імена яких відомі далеко за її межами, бо вони є перш за все авторами 

цікавих історико-краєзнавчих видань. Перш за все хочемо відмітити доктора 

історичних наук, професора Володимира Грабовецького. У сучасному 

історичному краєзнавстві саме він поклав початок міського літописання на 

Прикарпатті і нині продовжує плідно працювати у цьому напрямі. Багатий 

матеріал з історії, культури і побуту мешканців Покуття в минулому він подав у 

своїх «Нарисах історії Прикарпаття», що вийшли у 8 томах протягом 1992-1995 

років, а також в історіях окремих населених пунктів, серед яких найвідомішою є 

«Історія Коломиї. З найдавніших часів до початку ХХ ст.» (1996). Цікавою є 

праця знаного вченого «Ілюстрована історія Прикарпаття» у трьох томах, де 

належним чином приділена увага і окремим сторінкам з історії покутського краю 

(2001, 2003 рр.). Серед прикарпатських науковців, які торкались питання 

вивчення Покуття, слід виокремити Б. Гавриліва, В. Бурдуланюка, П. Арсенича, 

Ю. Угорчака. 
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 Кирчів Р. Історіографія етнографічного дослідження Покуття // Народознавчі зошити. – 2015. – № 1 (121). – 
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Активно працюють над вивченням історії, культури і побуту Коломиї і 

Коломийщини М. Андрусяк, М. Васильчук, М. Савчук, В. Глаголюк, 

І. Монолатій, В. Ковтун, М. Павлюк, М. Арсак, Б. Сенюк та ін. Серед праць 

присвячених цьому покутському району слід виділити наступні: «Коломийщина: 

вчора і сьогодні» (упорядники М. Васильчук, В. Плахта, О. Гаврилюк) (2006), 

«Коломия з минулого в сьогодення» В. Ковтуна та І. Монолатія (2005), 

«Українська видавнича справа в Коломиї (друга половина ХІХ – ХХ ст.)» 

М. Васильчука (2003), «Українська преса Покуття як джерело вивчення 

суспільно-політичного життя краю 20-30-х рр. ХХ ст.» В. Глаголюка (2008), 

навчально-методичний посібник «Літературне краєзнавство: Коломия і 

Коломийщина (ХХ століття)» М. Васильчука (2007). 

На Снятинщині плідно працює член Національної спілки краєзнавців 

України, історик-педагог В. Харитон. Його перу належить низка історико-

краєзнавчих праць з вивчення Покуття: «Просвіта в Тисмениці» (1994), «Замки 

Галицької землі. З історії фортифікаційного будівництва на Прикарпатті в ХІV – 

ХVІІ століттях» (1998), «Снятинщина: люди, події, факти» (2003), «Снятин 

погляд крізь час. Історичні ескізи» (2007), «З історії суспільно-політичного руху в 

Галичині і на Покутті наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Книга для вчителів і 

учнів» (2007) тощо. Проте найважливішою вважається монографія «Снятин над 

Прутом» (2003), написана у співавторстві з М. Тимофійчуком. Нариси історії 

міста та околиць доведені до початку ХХ ст.
13

 

Серед відомих краєзнавців Снятинщини слід також виокремити О. Гунька 

М. Попадюка, Я. Романюка, В. Карого, Р. Кіреєву, Ю. Радевича, М. Гуйванюка, 

Т. Виноградника, Д. Чабана, А. Королька тощо. Городенківщина може 

похвалитися низкою краєзнавців, які займаються вивченням історичного літопису 

краю. Серед них можна виділити П. Сіреджука, В. Марчука, Я. Левкуна, 

В. Никифорука, М. Яримовича, Р. Смеречанського, О. Кагляна та ін. На 

Тлумаччині активно працюють місцеві краєзнавці, етнографи і освітяни 
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М. Буджак, А. Сасєвич, І. Драбчук, М. Дземан, Д. Боднарчук, І. Попадинець, 

В. Ганчак, Б. Слабий та ін. 

На основі архівних матеріалів, документальних джерел, монографічної 

літератури, періодичних видань та спогадів у 2002 р. видана монографія з історії 

Тисмениці І. Андрухівим та С. Гаврилюком
14

. Автори не ставили собі за мету 

написати вичерпну історію покутського міста. Проте намагалися об’єктивно 

відтворити в хронологічній послідовності історію Тисмениці на фоні історичних 

подій, що мали місце в Україні, охопивши всі багатогранні сфери життя та його 

мешканців. Прикметним є і те, що першу письмову згадку про Тисменицю 

датують 1062 р., а не 1144 р., як вважалося раніше. 

У 2010 р. вийшла у світ об’ємна багато ілюстративна монографія «Покуття. 

Історико-етнографічний нарис», підготовлена передусім науковцями 

Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника
15

. Ілюстративне 

відтворення найвидатніших пам’яток природи, історії, культури і етнографії 

Покуття подане у книзі в хронологічно-тематичній ретроспективі. Структуру 

видання складають чотири тематичні розділи (дев’ятнадцять підрозділів): 

пам’ятки природи; історичний літопис; етнографія; Покуття туристичне. 

Найбільша за обсягом – історична частина. За словами Р. Кирчіва, чи не 

найбільшу етнографічно-пізнавальну вартість представляє це видання своїм 

ілюстративним матеріалом, що інспірує поглиблену дослідницьку увагу до 

традиційної культури, особливо народного мистецтва Покуття, кращого бачення й 

осмислення цього етнографічного району в контексті загальноукраїнської 

культури
16

. 

Поглибленому історико-краєзнавчому та етнографічному вивченню Покуття 

сприяють етнографічні матеріали з музейних колекцій історико-етнографічного 

району. Станом на 1 січня 2016 р. для огляду музейних експонатів на Прикарпатті 
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було відкрито 232 музеї
17

. З них – 25 музеїв, що є юридичними особами, а на 

громадських засадах функціонує 204 музеї
18

. В окремих із них відображено 

історію, побут, і культуру покутського регіону. 

Державні музеї популяризують традиційну матеріальну і духовну культуру 

Покуття. Серед такого типу музейних закладів – Національний музей народного 

мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського – фондові надбання та 

експозиційний показ якого є матеріальна культура населення краю з кінця ХІХ – 

ХХ ст. Особливе багатство складають вироби народних майстрів декоративно-

прикладного мистецтва (різьба, гончарство, вироби з металу, вишивка, одяг, 

ткацтво, тощо)
19

. Його колекції становлять світову цінність. Національний музей 

народного мистецтва Гуцульщини і Покуття ім. Й. Кобринського – єдиний 

український заклад такого типу, що занесений до Королівської енциклопедії 

Великобританії як музей світових шедеврів
20

. Музей організовує конференції та 

зібрання народних майстрів декоративно-прикладного мистецтва
21

. 

Фондовим надбанням Івано-Франківського краєзнавчого музею є речі побуту 

та інші вироби від доісторичних часів (пізній палеоліт) до кінця ХХ ст.
22

 Музей 

володіє багатими колекціями матеріальної і духовної культури покутян. Заклад є 

методичним центром вивчення та експонування історії, культури, і побуту 

прикарпатців. Музей організовує етнографічні науково-збиральницькі експедиції, 
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в тому числі і на Покуття. Систематично проводить науково-теоретичні 

конференції з історико-краєзнавчих та етнографічних проблем
23

. 

Значну наукову вартість мають музеї історії покутських міст: історико-

меморіальний музей історії м. Тисмениці ім. С. Гаврилюка і музей історії 

м. Коломиї. Якщо у першому музеї можна почерпнути багато інформації з історії і 

етнографії (особливо стосовно розвитку кушнірського ремесла), то у другому у 

18 експозиційних залах та фондових і службових приміщеннях живе 

коломийський час в фотографіях, документах, меморіальних речах і речах побуту 

городян, більше 20 тисяч одиниць збереження: від першої літописної згадки 

1241 р. і до сьогодення
24

. Ще один музей у м. Коломиї – старовинного Покуття 

«Просвіта» – містить приватну колекцію старожитностей краю: нумізматику, 

боністику, одяг, побутове, військове знаряддя та багато іншого. 

Покуття багате на літературно-мистецькі таланти. А тому не дивно, що тут 

серед інших районів Івано-Франківської області сконцентровано найбільше 

літературно-меморіальних музеїв, серед яких найбільш відомими є Русівський 

літературно-меморіальний музей Василя Стефаника, літературно-меморіальний 

музей І. Федорака (с. Русів Снятинського району Івано-Франківської обл.), 

Снятинський літературно-меморіальний музей Марка Черемшини, художньо-

меморіальний музей Василя Касіяна, музей-бібліотека Михайла Бажанського у 

м. Снятині, літературно-меморіальний музей Леся Мартовича в с. Торговиця 

Городенківського району Івано-Франківської обл., літературно-меморіальний 

музей Мирослава Ірчана (Андрія Баб’юка) в с. П’ядики Коломийського району 

Івано-Франківської обл., краєзнавчий музей імені Леся Гринюка, кімната-музей 

Андрія Чайковського Коломийського музею народного мистецтва Гуцульщини та 

Покуття імені Й. Кобринського у м. Коломиї, кімната-музей М. Підгірянки та її 

родини у м. Тлумачі, музей скульптора Р. Бринського у с. Долина Тлумацького 
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району Івано-Франківської обл. тощо. Основний напрям роботи цих музеїв – не 

тільки дослідження і популяризація літературної творчості покутських поетів і 

письменників, але й вивчення історії, культури і побуту краю. 

Приділяється увага і вивченню національно-визвольних змагань покутського 

краю. Тому не дивно, що за роки незалежності з’явилася ціла низка музеїв з таким 

напрямом діяльності: на Городенківщині – музей «Борцям за волю України» 

(м. Городенка), музей історії села та визвольних змагань (с. Тишківці), 

меморіальний музей родини Шухевичів (с. Тишківці), музей «Борцям за волю 

України» (с. Копачинці); на Снятинщині – історико-меморіальний музей 

визвольних змагань ім. Василя Андрусяка (м. Снятин), музей визвольних змагань 

покутського краю (смт  Заболотів) та ін. 

З громадських музеїв особливо слід відмітити унікальні історико-краєзнавчі 

та етнографічні колекції музеїв с. Іллінці та Белелуя Снятинського, с. Корнич 

Коломийського районів Івано-Франківської обл. та міста Тисмениці. 

Значну роль у популяризації традиційної культури покутян відіграють 

фестивалі, огляди, свята. Стало приємною традицією в рамках фольклорно-

етнографічних фестивалів «Покутські джерела» (2008–2018 рр., з перервами) 

організовувати наукові форуми та презентувати нові книги з вивчення регіону. 

Під час дев’яти таких фестивалів було проведено сім наукових конференцій. 

Перша конференція відбулася десять років тому у м. Снятині 27 вересня 2008 р. у 

рамках відзначення 860-ї річниці першої писемної згадки про місто. Власне, 

святкування ювілею міста та проведення конференції стало своєрідним почином 

для організації фольклорно-етнографічних фестивалів «Покутські джерела». 

Результатом історико-краєзнавчого форуму став вихід у світ збірника матеріалів 

науково-практичної конференції «Снятин, Снятинщина: історія і сьогодення» за 

редакцією Ярослава Романюка і Василя Харитона. У невеликій за обсягом книзі 

опубліковано 17 статей з вивчення історії Снятина і Снятинщини, мистецьких та 

літературних традицій Покуття
25

. Упорядники збірника матеріалів конференції 
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 Снятин і Снятинщина: історія і сьогодення. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 850-річчю 

міста Снятина на Покутті / Упоряд. Я. Романюк та В. Харитон. – Снятин : Прут Принт, 2008. – 136 с. 
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Ярослав Романюк і Василь Харитон зауважили, що місцева влада і творча 

інтелігенція Снятинщини і надалі приділятимуть значну увагу щодо розвитку 

краєзнавчих студій на терені Покуття: «Будемо вдячні усім, хто долучиться до 

такої благородної і вкрай потрібної Україні справи пізнання отчої землі»
26

. У 

привітальному слові до учасників наукового форуму заступник голови Івано-

Франківської обласної державної адміністрації Василь Гладій відзначив, що 

потрібно розпочати написання синтетичної праці про Покуття. Це стало 

своєрідним містком для початку збору науковцями і краєзнавцями матеріалів в 

п’яти покутських районах, який тривав два роки. Результат плідної праці не 

забарився – у 2010 р. вийшла у світ колективна монографія «Покуття. Історико-

етнографічний нарис»
27

. 

Другий обласний відкритий фестиваль аматорського мистецтва «Покутські 

джерела» приймала м. Городенка 15–16 серпня 2009 р. Хоч у рамках його 

проведення не проводилася наукова конференція, але під час акції «Королівство 

української книги» відбулася презентація низки історико-краєзнавчих видань: 

Ярослава Левкуна «Скрижалі Покутської Городенківщини»; колективу авторів 

Романа Смеречанського, Володимира Никифорука і Олександра Кагляна 

«Городенківщина стежками століть»; перевиданої праці Адама Кіркора «Покуття 

з археологічного погляду» (упорядник Богдан Купчинський); збірок «Пісні 

Городенківщини» і «Легенди Городенківщини», впорядкованих працівниками 

Городенківської центральної районної бібліотеки ім. Л. Мартовича; Євгена Баран 

«У полоні стереотипів та інші есеї»
28

. 

Туристичний путівник-довідник «Скрижалі Покутської Городенківщини» 

Я. Левкуна вперше презентує покутянам і гостям цього чудового куточка 

Галичини його історію, географію, етнографію, історичні пам’ятки архітектури, 

побуту, культури. Книга знайомить читачів з видатними особистостями, музеями, 

                                                           
26

 Харитон В. «Місто звитяг і краси …» / Василь Харитон, Ярослав Романюк // Снятин і Снятинщина: історія і 
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замками Городенківщини, у ній подано цікаві туристичні маршрути, календар 

знаменних дат з вивчення краю
29

. Книга-альбом Р. Смеречанського, О. Кагляна та 

В. Никифорука «Городенківщина стежками століть» охоплює не тільки історію 

значного відтинку часу (від давніх поселень і до ХІХ ст.), але, й на основі 

сучасних та старих світлин, репрезентує мальовничість Покутського краю, його 

архітектурних пам’яток. Книга знайомить читача з роботами видатних фотографів 

краю, подається повний каталог листівок із виглядом міста, починаючи з 1896 р., 

розкриває особливості монетного обігу на території краю. Будять уяву старі 

замки, величні храми та церкви, представлені не тільки красивими світлинами, а й 

детально змальованою історією їх будівництва
30

. 

У рамках святкування другого фестивалю «Покутські джерела» знаменною 

подією стало відкриття Музею історії та етнографії Покуття в м. Городенці. Тут 

зібрані унікальні матеріали – найрізноманітніші види народного мистецтва, якими 

здавна славиться край. Особливо цікаві зразки різьби на дереві, якими 

прикрашали житлові і культові споруди, меблі, предмети побуту, музичні 

інструменти тощо
31

. 

Третій обласний відкритий фестиваль аматорського мистецтва «Покутські 

джерела» відбувся в м. Тлумачі 18–19 вересня 2010 р. З переліку урочистих 

заходів знаковою подією стала презентація колективної монографії «Покуття. 

Історико-етнографічний нарис» (автор ідеї та керівник авторського колективу 

Василь Марчук, головний редактор Андрій Королько), яка готувалася до видання 

три роки і стало плодом праці науковців і краєзнавців з міст Івано-Франківська, 

Львова, Чернівців, Коломиї, Снятина, Городенки, Тисмениці і Тлумача
32

. Таким 

чином, закладено початок фундаментального вивчення історико-етнографічного 

регіону.  
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Четвертий обласний відкритий фестиваль аматорського мистецтва 

«Покутські джерела» відбувся в м. Коломиї 9 жовтня 2011 р. У його рамках 

відбулася перша науково-практична конференція з питань дослідження історико-

етнографічного регіону Покуття. Ініціатором її проведення стала генеральний 

директор Національного музею Національного музею народного мистецтва 

Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського Ярослава Ткачук. На вагомості 

проведення конференції у своєму виступі «Проблеми вивчення Покуття» 

наголосив Василь Марчук, адже це добра нагода окреслити проблематику та 

розповісти про досягнення наших краян: істориків, письменників, краєзнавців, 

видавців, у доробку яких понад 250 праць, присвячених дослідженню історії міст 

та сіл Покуття
33

. Вивченню територіальних меж Покуття. були присвячені 

виступи Михайла Паньківа, Андрія Королька і Андріани Ємчук
34

. На думку 

М. Паньківа, чітко поділити територію на Покуття та Гуцульщину неможливо, бо 

їх розділяє т. зв. «проміжна зона», в селах якої збереглися особливості, 

притаманна мешканцям двом історико-етнографічним районам Прикарпаття. 

Часто через такі непорозуміння в таких населених пунктах хтось вважає себе 

гуцулом, а хтось – покутянином. Щоб уникнути плутанини й чітко окреслити 

межі регіону, слід ще зібрати чимало матеріалу, організувати польові 

дослідження, результати яких потрібно винести на обговорення всеукраїнської 

наукової конференції
35

. 
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Збірник матеріалів коломийської науково-теоретичної конференції 

«Історико-етнографічне та мистецьке життя Покуття: минуле і сьогодення» 

(14 статей) вийшов через два роки у 2013 р. Він знайомить читачів з проблемами 

етнографічного межування, історико-етнографічного районування Покуття, 

вивчення регіону українськими і польськими дослідниками. Також подано 

розвідки з історії, мистецтва етнографії та літератури Покуття
36

. 

Місто Тисмениця з майже тисячолітньою історією прийняла п’ятий обласний 

відкритий фестиваль аматорського мистецтва «Покутські джерела» 26 серпня 

2012 р. Вперше наукова краєзнавча конференція, присвячена 950-річчю 

заснування м. Тисмениці, «Тисмениця в минулому та сучасному: історія, 

економіка і культура» передувала проведенню фестивалю і відбулася 18 травня 

2012 р. Вперше такого типу конференція проводилася у режимі пленарного і 

секційних засідань. Зокрема, були сформовані три секції наукового зібрання: 

«Тисмениця крізь призму історії»; «Економічне, політичне та громадське життя 

Тисмениці»; «Культура, освіта, дозвілля тисменичан»
37

. 

Підсумком проведеного історико-краєзнавчого форуму став вихід збірника 

матеріалів наукової конференції «Тисмениця в минулому та сучасному: історія, 

економіка і культура». До книги увійшло 37 статей учасників конференції, які 

стосуються проблем археології та історії, суспільного й духовного життя, ролі й 

місця особистостей, чиє життя було пов’язано з м. Тисменицею
38

. 

Шостий обласний відкритий фестиваль аматорського мистецтва «Покутські 

джерела» відбувся в м. Тлумачі 21–22 вересня 2012 р. у рамках святкування 800-

річчя покутського міста. Своєрідним продовженням урочистого дійства стало 

проведення в м. Тлумачі 24 жовтня 2013 р. Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Тлумач: історія та сучасність». Як і попередня наукова краєзнавча 
                                                           
36
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конференція в м. Тисмениці, цей науковий форум проводився у форматі 

пленарного і секційних засідань. Зокрема, були сформовані три секції наукового 

зібрання: «Тлумач крізь призму історії»; «Економічне, політичне та громадське 

життя Тлумача»; «Культура, освіта, духовність тлумачан та персоналії»
39

. До 

збірника матеріалів конференції ввійшло 45 наукових розвідок, які стосуються 

проблем археології та історії, суспільного, економічного, громадського, 

культурно-мистецького і духовного життя, ролі визначних особистостей, чиє 

життя було пов’язане з м. Тлумачем, Тлумаччиною, Покуттям
40

. 

У 2014 р. фольклорно-етнографічний фестиваль «Покутські джерела» мав 

приймати м. Снятин. Однак організація таких культурно-мистецьких заходів була 

на деякий час призупинена у зв’язку з окупацією російськими агресорами Криму 

та антитерористичною операцією на Сході України. 

Проведення таких фестивалів відновлено в 2016 р. Сьомий обласний 

фестиваль аматорського мистецтва «Покутські джерела» відбувся в м. Снятині 

18 вересня 2016 р. У рамках його проведення 17 вересня відбулася науково-

теоретична конференція «Покуття – край звитяг і боротьби». На конференції було 

заявлено 32 доповіді і повідомлення учасників конференції та проводився в 

режимі трьох секційних засідань: «Скрижалі пам’яті» (11 виступів); «Скарби 

слова» (9 виступів); «Джерельний спів землі» (12 виступів). У доповідях 

учасників конференції порушувались важливі теми історії, етнографії, культури 

та літератури покутського краю. У ході підведення підсумків учасники 

конференції висловили такі пропозиції і побажання: посилити експозицію 

Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені 

Й. Кобринського у м. Коломиї музейними предметами зі Снятинщини, 

Городенківщини і Тлумаччини; створити науково-дослідний інститут з вивчення 

Покуття; для ґрунтовнішого вивчення історико-етнографічних пам’яток та 

створення їхнього каталогу необхідно здійснити комплексні експедиції в населені 
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пункти краю; провести наукову конференцію, присвячену вивченню культури і 

побуту мешканців міст і містечок Покуття; доцільно створити асоціацію міст 

краю і громадську організацію Всеукраїнського товариства «Покуття»
41

. 

Результатом проведеного історико-краєзнавчого форуму став вихід у світ 

збірника матеріалів конференції «Покуття – край звитяг і боротьби», в якому 

надруковані 30 статей про маловідомі сторінки історії регіону, проблеми 

етнографічного межування та історико-етнографічного районування Покуття. 

Показано творчий доробок покутян у сфері літературознавства, шкільництва, 

етнографії, музейної справи, етнотуризму; простежено діяльність відомих і 

маловідомих громадсько-політичних діячів, адвокатів, письменників, етнографів, 

які були уродженцями або досліджували історико-географічний регіон
42

. 

Наступного 2017 року восьмий обласний відкритий фестиваль аматорського 

мистецтва «Покутські джерела» проходив 21 вересня в м. Городенці. Днем 

раніше, 20 вересня 2017 р., в м. Івано-Франківську відбулася VІ Міжнародна 

наукова конференція «Покуття: український та європейський вимір». Вперше у 

такому серйозному науковому заході взяли участь більше 100 учасників, серед 

яких іноземні науковці з м. Кракова, м. Варшави, м. Познані, м. Торуня і 

м. Гнєзно (Республіка Польща). Як і попередні зібрання в м. Тисмениці і 

м. Тлумачі, цей науковий форум відбувався у форматі пленарного і секційних 

засідань. Були створені чотири секції: «Покуття в історико-цивілізаційному 

просторі» (28 тем доповідей і повідомлень); «Покуття на політичні мапі Європи» 

(30 тем доповідей і повідомлень); «Економіка, бізнес, інвестиції» (13 тем 
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доповідей і повідомлень); «Культурно-мистецька палітра Покуття» (20 тем 

доповідей і повідомлень)
43

. 

Учасники VI Міжнародної наукової конференції «Покуття: український та 

європейський вимір» підготували проект Ухвалу до державних і регіональних 

органів влади і місцевого самоврядування: 

«Ми, учасники VI міжнародної наукової конференції «Покуття:український 

і європейський вимір», представники наукових академічних установ, вищих 

навчальних закладів України, Республіки Польщі, сфери культури, малого і 

середнього бізнесу, органів влади і місцевого самоврядування, громадських 

організацій, заслухавши і обговоривши доповіді та виступи, констатуємо: 

 В умовах тривалої зовнішньої агресії, неоголошеної війни з боку Росії 

нагальним є завдання утвердження української національної ідеї, української 

нації, зміцнення економічного підґрунтя її існування. 

 В цьому контексті особливо актуальним є зміцнення регіонів, проведення 

сучасної і ефективної реформи самоврядування з передачею значних повноважень 

громадам. Перший досвід її впровадження засвідчує правильність обраного 

шляху. 

 В контексті наукового поступу особливої актуалізації вимагає проблема 

вибудовання сучасного концепту, нової національної парадигми історії України, 

як заснованої на національних історичних традиціях, так і такої, що ґрунтувалася 

б на новітніх досягненнях національного краєзнавства, регіональної історії. 

 Значний науковий доробок вітчизняних і зарубіжних вчених у вивченні 

історії Покуття дає підстави констатувати появу у національній історичній науці 

нового напряму – покуттєзнавства, який ще вимагає предметно-об’єктивної 

структуризації, кристалізації науково-методологічної бази. 

З метою подальшого розвитку Покуття, зміцнення його ролі як 

націоформуючого регіону країни, на нашу думку, слід вжити наступних кроків: 
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1. Назріла потреба створення суспільно-культурного товариства 

«Покуття», члени якого б популяризували на громадському та науковому рівні 

етнографічну самобутність мешканців історико-етнографічного (історико-

географічного) регіону, відроджували етнокультурну спадщину власної землі та 

звичаїв і традицій своїх предків. 

2. На часі є прийняття Державної програми розвитку Покуття, як частини 

Дністерського каньйону, яка б вирізнялася комплексністю і системністю, була 

спрямована на задоволення потреб пересічних мешканців краю, ліквідацію 

безробіття, зменшення міграційних потоків, розвиток інноваційних технологій у 

царині сільського господарства, тваринництва, садівництва, виноградарства, 

енерговиробництва і енергозбереження, покращення транспортної, освітньої, 

медичної інфраструктури. 

3. Пряма заборона на законодавчому рівні впровадження Державної 

програми розвитку малих гідроелектростанцій на р. Дністер, відміна її 

державного фінансування. Реалізація цієї програми призведе до екологічної 

катастрофи, втрати значної кількості історико-культурних пам’яток, а значить – 

національної пам’яті. 

4. Прийняття і швидке впровадження у 2018 р. програми комплексного 

дослідження потенційних можливостей краю в царині альтернативних джерел 

електроенергії, розвитку туристичної інфраструктури з диверсифікованим 

фінансуванням як з бюджету громад, області, так і державного. 

5. Прийняття на державному рівні програми консервації і реставрації 

пам’яток історії і культури національного, регіонального, місцевого значення. 

6. Обласній раді виділити окреме фінансування: 

А) для реалізації проекту «Енциклопедії Покуття». Адже Покуття багате 

відомими людьми. Безумовно це є предметом вивчення історичної 

персоналістики. Не менш важливим та актуальним завданням залишається 

відображення щоденної історії покутського села чи містечка, з’ясування 

етнолінгівстичних, соціальних, соціопсихологічних чинників, які зумовили 

формування менталітету покутянина. 
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Б) для запровадження на обласному телебаченні цілодобового каналу 

«Народні джерела» з трансляцією фольклорного самодіяльного мистецтва 

етнорегіонів краю у виконанні в тому числі сімейних і родинних колективів»
44

. 

На заключному засіданні під час підведення підсумків роботи пленарного і 

секційних засідань та обговорення проекту ухвали наукового форуму учасниками 

конференції були висловлені такі пропозиції і побажання: опублікувати словник 

покутського говору; підготувати аудіозаписи художніх творів покутських 

письменників і покутського говору; видати аудіокниги творів місцевих 

письменників; провести цикл телепередач етнографічного спрямування про 

Покуття; надрукувати каталог археологічних старожитностей Покуття; провести 

антропологічні дослідження на Прикарпатті, зокрема й на Покутті; впорядкувати 

старі та відкрити нові пам’ятні знаки, меморіальні таблиці, пам’ятники відомим 

історичним постатям Покуття, підготувати програму заходів з увічнення їхньої 

пам’яті. 

16 вересня 2018 р. у м. Тисмениці відбувся дев’ятий обласний відкритий 

фестиваль аматорського мистецтва «Покутські джерела». В рамках її проведення 

14 вересня 2018 р. відбулася VІІ наукова краєзнавча конференції «Покуття – 

колиска українського національного державотворення», присвячена 100-річчю 

утворення Західно-Української Народної Республіки та 570-й річниці надання 

Маґдебурзького права місту Тисмениця. Було заявлено понад 70 тем доповідей і 

повідомлень в межах трьох напрямків роботи наукового форуму: «Покуття: через 

минуле до сучасності»; «Громадсько-політичне та соціально-економічне життя на 

Покутті»; «Культурно-мистецька палітра Покуття». За результатами роботи 

конференції вийшов збірник його матеріалів
45

. 

Отже, за останні більше ніж десять років в рамках проведення дев’яти 

фольклорно-етнографічних фестивалів «Покутські джерела» організовано сім 
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міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій. Вийшло шість збірників 

матеріалів конференції. Ці наукові форуми були присвячені не тільки 

дослідженню історії, етнографії, культури покутських міст з нагоди відзначення 

їхніх ювілейних дат (Снятину – 850 років, Тисмениці – 950 років, Тлумачу – 

800 років), але й вивченню маловідомих сторінок історії Покуття, проблем 

етнографічного межування та історико-етнографічного районування краю, 

творчого доробку покутян у сфері літературознавства, етнографії, музейної 

справи, діяльності відомих і маловідомих громадсько-політичних діячів, які були 

уродженцями або досліджували історико-географічний регіон, туристично-

рекреаційним та соціально-економічним можливостям краю тощо. Мали місце і 

презентації книг та відкриття музеїв. Перед підготовкою проведення таких 

фестивалів місцеве влада регулярно готує до видання буклети, довідники, які 

покликані відкрити красу й багатство найкращих куточків покутського краю для 

гостей і туристів. 

Вже традиційно в містах Покуття: Коломиї, Городенки, Снятина, Тлумача, 

Тисмениці відбуваються масові святкові заходи на Новий рік, Різдвяні свята та 

Великдень. Культурно-освітні установи організовують конкурси колядників, 

огляди вертепів, маланкових груп, святкової символіки тощо. Такі заходи 

сприяють популяризації народних звичаїв та обрядів не лише серед покутян, але й 

для гостей з інших регіонів України, які сюди запрошуються (особливо дитячі 

колективи), а також виробляється національна традиційна святкова обрядовість 

покутського краю. 

Безумовно, попри величезне зацікавлення вивченням історії, культури, 

побуту Покуття, робота не припиняється. Перед краєзнавцями, етнографами, 

літературознавцями, мистецтвознавцями постають нові завдання, зумовлені не 

стільки вивченням окремих населених пунктів Покуття у всій палітрі розмаїтості 

культури, побуту, звичаїв, яскравих сторінок історії (хоча й ця справа 

надзвичайно важлива і потрібна), скільки необхідністю узагальнити весь досвід 

вивчення краю в контексті історії Прикарпаття, західноукраїнських земель, 

загалом історії України. Для уникнення плутанини й чіткого окреслення меж 
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регіону слід організувати польові дослідження, результати яких потрібно винести 

на обговорення всеукраїнської наукової конференції за участю краєзнавців і 

науковців вищих академічних установ (Інститут народознавства НАН України; 

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського 

НАН України) та університетів України. 

Не менш важливим для наукового аналізу залишаються питання розробки 

вивчення окремих сторінок історії Покуття. Важливо глибинніше на 

першоджерельному матеріалі окреслити межі Покуття. Потребує уваги вивчення 

Покуття в період перебування її у складі Речі Посполитої, Австрійської (Австро-

Угорської) імперії. Ще чекає свого синтезованого дослідження участь покутян у 

національно-визвольних змаганнях ХХ ст. Важливим є вирішення проблеми 

координації виходу друкованих досліджень з історії міст і сіл рідного краю. Слід 

наголос робити на вивчення культури, мистецтва, побуту, туристики історико-

етнографічного регіону. У рамках проведення ґрунтовних джерелознавчих 

пошуків потребують ретельного вивчення закордонні архівні фонди Польщі, 

Австрії, Російської Федерації, Молдови, Румунії, де зберігаються документи та 

матеріали, пов’язані з історією, етнографією, літературознавством, 

мистецтвознавством Покуття. Означені напрями майбутніх досліджень далеко не 

вичерпні. Історія, культура, побут, звичаї Покуття залишаються в центрі уваги 

багатьох науковців і краєзнавців. 

Сукупність наукових студій і польових обстежень дають можливість 

підготувати нову повноцінну історико-етнографічну монографію про Покуття, яка 

б відтворювала образ його етноісторичного і етнокультурного минулого і 

теперішнього. 

 

 

Світлана МАТВІЄНКІВ 

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ 

РЕГІОНАЛЬНИХ ЗМІ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ 
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       Регіональні ЗМІ є елементом культури громадянського суспільства і 

відповідають за формування колективного мислення на місцях. Із завдань, які 

сьогодні є для них першочерговими – збереження історичної свідомості населення 

краю та вироблення образу Малої Вітчизни, який зберігатиме етнічні особливості 

регіону та продовжуватиме загальнонаціональні ідеї. 

   Метою статті є проаналізувати особливості становлення та функціонування 

регіональних ЗМІ в незалежній Україні, окреслити їх основні функції, визначити 

умови якісної роботи регіональних ЗМІ, з’ясувати проблеми, з якими вони 

стикаються сьогодні та запропонувати шляхи їх вирішення.  

      Актуальність теми полягає в тому, що регіональні ЗМІ - надзвичайно 

важливий суспільний інститут громадянського суспільства. Особлива роль 

місцевих ЗМІ в житті населення полягає в тому, що вони є потужним 

інструментом формування й підтримання локальної ідентичності. За результатами 

опитувань мешканців регіонів України за 2004-2008 рр., Київський міжнародний 

інститут соціології (КМІС) робить висновки, що регіональні ЗМІ формують 

уявлення й відчуття спільності з мешканцями свого регіону або свого міста; 

дають змогу більшою мірою враховувати культурні особливості жителів різних 

регіонів; місцеві ЗМІ порівняно із загальнонаціональними дають більше 

можливостей для встановлення зворотного зв'язку, формування комунікаційного 

поля між мешканцями місцевості (дзвінки у студію,  привітання друзям/знайомим 

тощо); наявність якісних і професійних місцевих ЗМІ допомагає людям відчувати 

гордість за своє місто. Місцеві ЗМІ сприймаються як джерело новин регіону, 

спосіб проведення дозвілля, можливість орієнтуватися у своєму місті.  

     Громадянське суспільство є середовищем реалізації творчих ініціатив 

громадян у вирішенні соціальних, економічних, культурних проблем. Роль 

інструменту у цьому процесі, за допомогою якого здійснюється взаємодія між 

соціально активними громадянами і суспільством, відіграють засоби масової 

інформації, зокрема регіональні ЗМІ. Значення засобів масової інформації для 

суспільства і функціонування держави важко переоцінити. Основне завдання ЗМІ 

полягає в інформуванні людей щодо різних питань життєдіяльності держави й 
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суспільства, що зумовлено потребою забезпечення сталості влади. Важливою є 

роль ЗМІ як посередника в діалозі між різними соціально-політичними силами, 

між владою і суспільством. Дослідження ролі ЗМІ в житті суспільства, 

особливості їх функціонування не є новими для вітчизняної науки. В останні роки 

з’явилось чимало праць українських дослідників, присвячених аналізові різних 

аспектів функціонування регіональних ЗМІ. Роль засобів масової інформації в 

конструюванні політичної реальності, питання впливу ЗМІ на процес 

демократичного розвитку суспільства і становлення інститутів громадянського 

суспільства з’ясовували у своїх роботах  Березенко В.В., Дзюба М.Т., Горлач М.І., 

Костирєв А.Г., Яковлєв Д.В., Прилуцький І.О.[4, c.125]. 

 Польська дослідниця Йоланта Кемпа-Ментрак виділяє такі функції       

місцевих ЗМІ: пізнавальна (забезпечення знання навколишньої дійсності); 

функція переконання (роз’яснення відповідних суспільних зв’язків та              

стосунків); контролю (за соціальними, політичними, економічними структурами); 

мотивації (стимулювання людей до різних форм діяльності);   інтеграції 

(інтеграція людей в суспільство, гуртування їх навколо важливих питань);  

соціалізації (навчати на позитивних цінностях і зразках поведінки); розваги [12, с. 

9-10].  

    Функціональним полем регіональних ЗМІ є: своєчасне, повне висвітлення 

місцевих подій; висвітлення важливих місцевих проблем; представлення думок 

ключових осіб регіону; створення можливості для обміну інформацією між 

мешканцями регіону; орієнтація в культурних подіях; практична допомога в 

соціально-побутових потребах. Однією з важливих умов для якісної роботи 

регіональних ЗМІ, на думку дослідників, є розвиток місцевого самоврядування.  

Забезпечення споживачів якісною, об'єктивною та суспільно значущою 

інформацією залежить від правових, політичних та економічних умов 

функціонування регіональних ЗМІ. Регіональні ЗМІ ближче до повсякденних 

проблем та потреб мешканців регіону. На противагу національним, регіональні 

ЗМІ мають можливість висвітлювати місцеву інформацію  детальніше, мають 

великий вплив на формування відчуття місцевої ідентичності, належності до 
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міста/регіону, аудиторія легше отримує підтвердження інформації, про яку 

дізнається з локальних ЗМІ, можливість установлення щільного та швидкого 

зворотного зв'язку з аудиторією. Формування і збереження історичної свідомості 

також одне із завдань регіональних ЗМІ. Саме вони б мали створювати медіа-

продукцію (фільми, музику, програми) на місцях. Це завдання, з одного боку, – 

спрощує, з іншого – ускладнює активний розвиток Інтернет комунікації. 

Інформація, що ще кілька років тому була доступна лише в локальному чи 

сублокальному середовищі, сьогодні легко за кілька хвилин може вийти в 

загальноукраїнський комунікаційний простір. Інтернет поступово змінює усі 

попередні розуміння функцій місцевих ЗМІ. Поняття «місцевий» поступово 

втрачає значення «обмежений». Традиційні ролі відправника і одержувача 

інформації змінилися [9, с.23]. З іншого боку, розвиток Інтернету сприяє 

уніфікації інформаційного ринку. Тексти втрачають свою мовну, культурну, 

історичну особливість. Збереження їх – робота для регіональних ЗМІ, що своїми 

текстами мають протистояти глобалізації суспільства, його космополітичним 

настроям.  

       На противагу глобалізму, який сприяє уніфікації, одноманітності світових 

соціальних структур, економіки та культури, регіоналізм також передбачає 

збереження соціокультурної специфіки регіонів і їхнього місця в світовому поділі 

праці [11, с. 5, 6]. З іншого боку, регіони можуть як дбати про збереження своєї 

соціально- культурної специфіки, так і наполягати на підвищенні власного 

соціального статусу в державі [2, с. 4]. Відповідн нерівність регіонів з часом може 

призвести до внутрішньодержавних конфліктів. Такі прояви регіоналізму 

характерні для українського суспільства. Недопустити розпорошення 

національної ідентичності мали б, зокрема, і місцеві ЗМІ. Продукуючи свої 

повідомлення, вони повинні наповнювати їх інформацією, яка б об’єднувала 

аудиторію навколо спільних цінностей. Розвиток локальної культури залежить не 

тільки від місцевих ЗМІ, а й від влади, громадських об’єднань та окремих 

громадян. 
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      Місцеві медіа мають охороняти демократію на найнижчому рівні. Чим далі від 

великих міських осередків, тим більше значення для місцевої громади мають 

повідомлення у ЗМІ регіону. Журналісти на місцях мають відстоювати свободу 

слова і переваги демократичного суспільства, де громада обирає владу, а та, 

відповідно, підзвітна їй. Саме за допомогою регіональних медій органи місцевої 

влади можуть стати не просто адміністративною інституцією, а органом, що 

працює на благо громади [10, с.196]. Основним союзником місцевих ЗМІ є 

неурядові, суспільні і культурологічні організації. Адже у них спільна справа – 

побудова громадянського суспільства в межах Малої Вітчизни. Регіональні медіа 

завжди мають бути на боці місцевої громади, презентувати її проблеми і потреби 

перед владою. На сторінках видань чи в ефірах теле- і радіокомпаній якнайкраще 

видно, наскільки активною є громада. ЗМІ мають виховувати в мешканцях 

потребу самоорганізації, ініціативи та громадської активності, дати їм можливості 

повірити у свої сили [9, с. 197].   Натомість регіональні видання часто можуть 

нехтувати справжніми потреби місцевих мешканців, працюючи лише в інтересах 

окремих олігархів-власників чи влади. Журналістикознавець                 Ю. Є. 

Фінклер пише про дві моделі видавничої поведінки щодо регіональної преси 

України [5, c.345]: 

1. Якщо засновником видання є орган державного правління: «тут і в 

тематичному, і в творчому перетині кожен випуск формується з обов’язковим 

урахуванням соціального і політичного замовлення владної структури».  

2. Якщо замовником видання є недержавні особи, тоді значна частка інформації у 

ЗМІ «належить саме соціальному замовленню аудиторії» [8;3].  

     Обидві моделі вказують на економічні чинники функціонування регіональних 

ЗМІ: вони часто не можуть самостійно забезпечувати усі свої фінансові потреби. 

Орієнтація передовсім на комерційний успіх сприяє утвердженню тенденції, коли 

ЗМІ, нехтуючи своїми основними функціями, створюють інформаційні 

повідомлення, які б першочергово розважали чи шокували. В Україні місцева 

преса зазвичай не приносить великих прибутків. Тоді як світовий досвід показує, 
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що за кількістю проданого регіональні видання можуть конкурувати із 

загальнонаціональними.  

       Збільшити аудиторію, а загалом і прибутковість регіональних ЗМІ можна, 

розширивши їхні комунікаційні платформи. Таку змогу дає, зокрема, розвиток 

Інтернет-технологій. У місцевих газет, радіо чи телеканалів з’являються інтернет-

сайти. У такий спосіб ЗМІ розширюють свою аудиторію. 

    До проблем регіональної преси І.І. Паславський додає інертність її кадрів: 

«небажання до радикальних і сміливих впроваджень, до ризикованих 

експериментів і глибоких перетворень» [7, с.224]. На думку опитуваних, 

регіональним ЗМІ не вистачає привабливості, професійності, динамізму, 

оновлюваності, актуальності та оперативності, інтерактивності, включеності в 

місцевий культурний простір та власного стилю [6, с.167]. Отже, проблеми 

регіональних ЗМІ залишаються досить актуальними. У своїй заяві представники 

Національної спілки журналістів України наголошують на тому, що обласні, 

районні державні адміністрації і ради в багатьох випадках не виконують 

покладені на них обов'язки щодо розбудови інформаційного простору, не 

розраховуються вчасно з редакціями за опубліковані регуляторні акти та інші 

матеріали про діяльність органів державної влади й місцевого самоврядування, 

здійснюючи таким чином прихований економічний тиск на видання. Також 

виникає проблема з передплатою та доставкою друкованих періодичних видань. 

        Німецькі медіадослідники виокремлюють ще такі недоліки місцевих видань:  

відносно молодий середній рівень працівників, а, отже, і менший досвід;  вужчий 

спектр тем (менше подій, тому відносно прості теми беруть верх над складними);  

порівняно звужено кількість жанрових різновидів (жанри, які вимагають більших 

затрат часу та коштів (як-от журналістське розлідування), менше розвинені);  

невелика кількість критичних матеріалів: журналісти обмежуються вже відомою 

інформацією чи тою, яка «лежить на поверхні», щоб зменшити конфлікт з 

місцевою елітою;  в ефірному просторі переважає певна організаційна еліта; 

скорочення редакційного персоналу, велика кількість позаштатних працівників;  
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більшість інформації – це повідомлення, а не власні, ексклюзивні теми [1, с. 312-

313]. 

     Увага дослідників до регіональних ЗМІ за останні роки знизилась, хоча місцеві 

медіа постійно розвиваються. Для місцевої журналістики характерна близькість 

до споживача та перевага орієнтаційної та інтеграційної функцій. Для розвитку 

регіональних видань потрібні як достатні фінансові можливості, так і високий 

освітній та інтелектуальний потенціал працівників. Громадянське суспільство без 

вільної і незалежної місцевої преси не може існувати. Важливим завданням 

регіональних ЗМІ в Україні – не дати громаді відділитися від спільного, твореного 

десятиліттями організму української держави, або ж пояснити відмінності між 

тим, що пропагують на загальнодержавному і місцевому рівнях. У цей час 

об’єднувальна функція місцевих видань є надто важливою для нашої країни.  

      Отже,  серед першочергових завдань регіональних ЗМІ сьогодні є:  

формування образу Малої Вітчизни та інтеграція місцевої громади у 

загальнонаціональну структуру; збереження культурної, історичної самобутності 

регіону; протистояння культурному імперіалізму та глобалізації; утвердження 

єдиних для усієї держави та нації цінностей;  охорона демократії, зближення 

громади і влади (дати людям відчуття впливу на тих, кого вони обрали);  

відстоювання перед владою потреб аудиторії. Розвиваючись, регіональні ЗМІ не 

можуть загубити чи знехтувати особливості локальної культури. Врахувавши 

нетипове, місцеві медіа мають знайти «точки дотику» регіону з іншими частинами 

країни, щоб творити спільний національний дискурс.  
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Галина МИКИТЮК 

ВЕЛИКОДНІ ІГРИ І ЗАБАВИ НА ГОРОДЕНКІВЩИНІ 

(КІНЕЦЬ ХІХ – 30-ТІ РР. ХХ ст.). 

Одним із пріоритетів сучасного суспільства є збереження духовної і 

культурної спадщини минулого. Календарна обрядовість виступає одним з 

найактивніших засобів самореалізації суспільства. Вивчення обрядів кожної 

етнографічної групи дозволяє пролити світло на витоки і підґрунтя існування 

нашого етносу, корені його духовної культури. Дослідження весняних свят та 

обрядів Покуття є актуальним у світлі завдань національної етнологічної науки в 

незалежній Україні.  

 Великодні ігри і забави на Городенківщині в основних рисах подібні до 

весняних свят в інших регіонах України, однак водночас у них вирізняється 

багато специфічних елементів, які мають певну варіативність. 

У святкуванні Великодня вагоме місце посідають весняні пісні та ігри  – 

гаївки. За визначенням В. Гнатюка «гаївки – це окремий рід обрядових пісень, не 

численних, що до кількості, але визначених своїм складом, змістом і 

мелодіями….Гаївки це пісні молоді і за малими винятками що до деяких околиць 

– майже все дівочі» [6, с.1]. Гаївки відбувались після вечірнього Великоднього 

Богослужіння упродовж святкових днів та на так звану Провідну неділю 

(наступна неділя після Великодня) на церковному подвір’ї. Основними 

учасниками великодніх гаївок були дівчата. Парубки здебільшого були в ролі 

спостерігачів, рідше  у – часників ігор. Діти молодшого віку «грали» гаївки 

окремо від дорослих.  

Найвідомішими на Городенківщині були «Вербовая дощечка», «Ой ходила 

орлиця», «Чіченька», «Сойчик», «Нюшко-чорнушко», «Ой ходжу по садочку», 

«Огірочки», «Горошок», «А вже весна красна», «Жучок», «Зельман». 

Найпопулярніша на Городенківщині гаївка «Вербовая дощечка» відома в 

двох варіантах рухів: 1) дівчата ставали по двоє (обличчям одна до одної), 
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беручись за руки таким чином, що утворювалися ніби дощечка, по якій ходить 

маленька дівчинка. Пара яку вона оминула перебігала на початок і так тривало до 

закінчення пісні; 2) дівчата бралися за руки і йшли колом довкола вибраної 

дівчини, яка в середині відображала рухи, про які співалося в гаївці:  

Вербовая дощечка, дощечка, 

Ходит по ній Настечка, Настечка. 

На всі боки лелія, лелія, 

Звідки милий приїде, приїде? 

Щось Настуни привезе 

Червонії чобітки, чобітки 

А з позлітки лілітки, лілітки [1]. 

Подібними були рухи  і при виконанні гаївки «Сойчик» –  дівчата ходили 

колом, а всередині одна з них повторювала рухи про які йдеться у співанці: 

Сойчику сивесенький, 

Сойчику милесенький, 

За сойчиком соки боки, 

Візьмемося попід боки. 

Та зазуй черевички, 

Закасай панчошички, 

За зеленого дуба вибирай, 

Собі друга. [1].

Після того, коли звучали слова «За зеленого дуба вибирай собі друга» 

дівчина, що знаходилася в середині, поверталася в коло, а на її місце виходила 

інша. 

Така ж постановка рухів стосувалася гаївки «На камені стояла»: 

На камені стояла, стояла, 

Біле личко вмивала, вмивала, 

Личко моє біленьке, біленьке, 

Кому будеш миленьке, миленьке, 

Молодому дай Боже, дай Боже, 

А старому бронь, Боже, бронь, Боже [2]. 

Відому на Городенківщині гаївку «Огірочки» виконували наступним 

чином. Дівчата ставали, взявшись за руки. Дівчина, яка стояла в ряду першою, 

проходить під руками двох останніх в ряду дівчат і проводила за собою весь ряд. 
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Остання в ряду дівчина вже «завита»  – її права рука лежить на її лівому плечі. 

Далі дівчина, яка веде веснянку, проходить між дівчатами, які стоять другою і 

третьою з протилежної від неї сторони, і так, поки не «завиє» і сама себе. Після 

цього вона так само почергово розплутує огірочки: 

Зелені огірочки,  

Любі мої пуп’яночки, 

То ся розвивають, 

То ся розвивають 

На й вони ся розвивають, 

Най зелені процвітають, 

Най ся в’ють, най ся в’ють, 

Най зелені будуть [4, с.71-72]. 

 До «Зельмана» ставали дівчата двома рядами, одна навпроти одної на 

віддалі  10 метрів. Перший ряд починав: 

На який хліб, Зельман, 

На який хліб єго брат, 

Зельманова і братова 

І вся його родина. 

Другий ряд віповідав, співаючи: 

На ячмінний, Зельман, 

На ячмінний єго брат, 

Зельманова і братова 

І вся єго родина. 

Тоді перший ряд співав: 

А ми панну маємо 

На такий хліб не дамо. 

Брат собі рад. 

Другий ряд співом дивувався: 

А що ж би то Зельман, 

А що би то єго брат, 

Зельманова і братова 

І вся єго родина? 

Тоді знову другий гурт починав, але замість ячмінного хліба пропонував вже 

пшеничний або житній. Тоді перший гурт вже згоджувався: 
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А ми панну маємо, 

На такий хліб даємо. 

Брат собі рад. 

При тому одна дівчина з першого ряду переходила до другого, а другий гурт 

дякував: 

Дзінькуєм ти, Зельман, 

Дзінькуєм ти його брат, 

Зельманова і братова 

І вся єго родина. 

Бувало й таке, що перший гурт, жартома, віддавав дівчину вже на вівсяний 

або бараболяний хліб. Забава тривала так довго, поки більшість дівчат з першого 

ряду не перейшла до другого [9, с. 761-762] 

Серед переважно побутово-ігрових мотивів гаївок зустрічалися і гаївки на 

релігійну тематику: 

Ой на горі жито, жито, на долині овес. 

А всі дзвони задзвонили, кажуть: «Христос воскрес!». 

Усі дзвони задзвонили, чути аж на гору, 

Збирайтеся, люди добрі, до Божого дому. 

Збирайтеся, люди добрі, слухайтесь науки, 

Бо Йсус Христос та й на хресті терпів за нас муки [8, с. 76]. 

У селі Вікно в третій день Великодніх свят всі збиралися біля церкви на 

«Жука»: 

  Ходить жучок по жучині, 

А жучиха по долині. 

Грай, жуче, грай, 

Грай, жуче, грай. 

А жучиха молоденька, 

На ній сукня зелененька. 

Грай, жуче, грай. 
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 Люди ставали рядами й обходили довкола церкви – три рази в один бік, три 

рази  – в інший, після чого простували через ворота до центру села [7, с. 76]. 

Хлопці в період Великодніх свят бавилися писанками, били одну другою, 

чия трісне той віддавав її переможцеві. Деякі хлопці хитрували: витягували з яйця 

вміст і заливали в шкарлупу віск. Таке яйце вже не легко було розбити [3]. 

Хлопці грали в «Левка», який в с. Незвиську мав назву «Фостача». Для гри 

збиралося біля двадцяти п’яти хлопців. Один чіплявся іншого за низ його сердака. 

Передній брав у руки прут  і всі бігли щосили, а передній завертав то вправо, то 

вліво, заднім важко було «занестися», то вони діставали від переднього прутом  

по ногах [9,  с. 762]. 

Також хлопці грали «Кози»: один нахилявся вперед, а інші перескакували 

через нього. [9, с. 762]. 

Старші хлопці будували живі «вежі»: вісім більших хлопців ставали в 

коло, тримаючи один одного за плечі. Чотири менших ставали їм на плечі і 

трималися так само. На них вилазили ще два, а зверху –  один. Так вони обходили 

кілька разів довкола церкви [10, с.5]. 

Варто згадати і відомий в с. Торговиці чоловічий танець-гру «Каперуш», 

коли учасники гри, взявшись за руки, водили хороводи з обрядовими піснями, а 

ведучий, маючи в руках батога, намагався вдарити ним останнього гравця, тому 

той заманював до гурту наступного учасника, щоб по швидше не бути останнім у 

грі [8, с. 292]. 

Винятково в с. Чортовець мужчини виводили гаївку «Сербен». При тому 

вони співали, а один грав на сопілці. «Сербин» обходив тричі церкву, дальше 

резиденцію і через усе село йшов дорогою до другої церкви. «Була то стара, дуже 

гарна гагілка, до котрої ставало кілька соток мущин в різному віці» [6, с. 729]. У 

«Сербені» мусить бути «заводило» – найпочесніший чоловік, що починає танець 

[11, с. 25-26]. 

Ой, сєрбене, сербеночку,  

Не смуть мою головочку,  

Бо вона вже засмучена,  

За нелюбом заручена. 

Ой у полі вівса много  

Половина зеленого.  
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Ішли хлопці в поле жати,  

Та й забули серпи взяти. 

Серпи взяли, хліб забули,  

Отакі-то женці були.  

Вернулисі за серпами  

Та й забули хліб з торбами. 

Далі хлопці, далі наші,  

Наварила мама каші, 

 А якої - пшоняної,  

Далі, хлопці, далі мої... 

Накосивсі бусьок сіна,  

Заросивсі по коліна,  

Та най тая чапля косить,  

Що високо фартух носить. 

Ой, дівчино чорнобрива,  

Чим ти брови намастила.  

Капервасу купувала,  

Чорні брови малювала [11, с. 26]. 
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Таким чином, великодні святкування характеризувалися як спільними для 

всієї Городенківщини гаївками й іграми, так і суто специфічними компонентами. 

На наш погляд до таких можна віднести чоловічий танець-гаївку «Сербин» у с. 

Чортівці. Найбільшою популярністю на Городенківщині користувалася гаївка 

«Вербовая дощечка», в якій брали участь виключно дівчата. 
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Оксана МИКИТЮК 

ОСІННЬО-ЗИМОВА ОБРЯДОВІСТЬ НА ГОРОДЕНКІВЩИНІ 

(КІНЕЦЬ ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.). 

Календарні свята населення Покуття і Городенківщини зокрема, як і інших 

етнографічних регіонів, мають дохристиянську язичницьку основу. Культ 

предків, релігійно-ритуальна символіка сонця, вогню і води дуже чітко 

простежується у святах осінньо-зимового циклу. 

Починається цикл осінніх свят з Усікновення голови Івана Хрестителя, або 

як кажуть на Покутті “Головосіки” (11 вересня). У цей день заборонялося їсти й 

різати все, що нагадує голову: капусту, часник, цибулю. Також дотримувалися 

суворого посту [2]. 

Покров Пресвятої Богородиці (14 жовтня) вважалося жіночим святом. В цей 

час після завершення  польових робіт  справляли весілля. Дівчата, яких не 

засватали до Покрови в цей день зверталися до Богородиці з проханням “Свята 

мати Покровонько, накрий мою головоньку, хоч ганчіркою, аби не зістатися 

дівкою” [4, с. 456]. 

Введення в храм Пречистої Діви Марії (4 грудня). З цим днем пов’язані 

різноманітні вірування. Наприклад, якщо до хати зайде молодий гарний чоловік 

та ще й з грошима – то рік буде вдалим (всі будуть цілий рік здорові і 

“вестимуться” гроші), якщо ж жінка, то не вестиме весь наступний рік. Тому 

жінки старалися нікуди в цей день не ходити. За народними віруваннями після 

Введення не можна копати землю, бо “земля відпочиває і сили набирається” [2]. 

Одним з найулюбленіших свят серед молоді було Андрія (13 грудня). З 

настанням темряви хлопці робили дівчатам різні бешкети, знімали ворота й 

хвіртки і відносили кудись далеко, щоб господар довго не міг знайти. Бувало що 

розбирали воза, чи інший реманент, затягали його на дах і там складали [4, с. 

456]. Хоча на ці витівки всі ремствували, однак вважалося, що дівчина, якій не 

зробили “збитків” не користується увагою в хлопців [2].  

День Святого Миколая (19 грудня) – найочікуваніший серед дітей. Задовго 

до цього дня вони ставали бути слухняними, виконували доручення старших, щоб 
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Миколай не обминув їхньої хати. Батьки ж старалися придбати дітям якісь 

обновки, також хресні батьки дарували дітям подаруночки. Жителька с. 

Чернелиці О.Теремко згадує: “Хресна принесла мені перев’язану стрічкою 

коробочку, в якій було два налисники, яблука, кусок колача, цукерки” [2]. 

Різдвяні свята в українців Покуття були серед найбільших річних свят, їх 

чекали завжди з особливим піднесенням, радістю, надією. Приготування до Різдва 

– період з особливими діями. Для господині головним було приготування 

дванадцяти пісних страв на Святвечір. Хата мала бути чистою, прибраною, 

обігрітою й затишною [7, с. 85]. 

Щодо кількості страв, то існує думка, що саме дванадцять святвечірніх страв 

готується тому, що протягом року місяць оббігає землю дванадцять разів [10, с. 

2]. Отже, кожному місяцю наче присвячена окрема страва. А за легендою, 

записаною в с. Торговичя, дванадцять страв готували для дванадцяти апостолів. 

На Городенківщині, як і в інших регіонах, на вечерю мусять бути приготовлені 

страви з усієї городини, садовини, що тільки була в господарстві в цьому році [7, 

с. 85]. У с. Топорівці воду на кутю приносили “незайману” (до світанку). Кутя має 

зваритися, щоб до сходу сонця вийняти її з печі вже готову [7, с. 85]. Усі страви, 

які готувалися на Святу Вечерю обов’язково пісні, без яєць, молока, м’яса, лише 

на олії. Спеціально до свят виготовляли конопляну олію. Окрім куті (“пшениці”) 

готували вар (узвар), пампушки, голубці з картоплею, гриби, оселедець 

маринований, рибу смажену, хрін (цвіклі), пироги (вереники) з капустою, борщ з 

грибами, краплики (вушка з соледцем) [8, с.12]. 

На покуті (в куті між східною й південною стіною) прикріпляли дідуха 

(житній чи пшеничний сніп). Обов’язковим атрибутом Різдвяних свят був павук, 

якого робили з житньої соломи. Він складався з одного великого квадрата, до 

якого прикріплювали маленькі квадрати, а також прикрашали квітами [1]. 

На Святу вечерю всі члени родини повинні бути вдома, адже, за українським 

звичаєм, для людини велике нещастя жити далеко від рідних, але найбільше – не 

поспіти на Багату вечерю. Це повір'я збереглось до наших днів, напевно з часів, 

коли люди ще жили родовим устроєм – патріархальною родиною. Це було свято 
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єднання, спільності інтересів роду, виконувались магічні дії, щоб рід був 

величний і багатий [7, с. 89]. 

Святвечірній обов’язковий збір – це ідея великородинного, а в давні часи й 

племінного збору, що була давнім обов'язком-заповітом і переказувалася з роду в 

рід. Цей звичай у давнину був продиктований потребою об’єднання людей для 

скріплення племінних традицій і зв’язків. Наявність такої традиції диктувалась і 

певними морально-виховними завданнями. Людина вважала, що на Святу вечерю 

збирається весь рід – і живі, і ті, хто вже помер. Померлих родичів згадують, для 

них кладуть на стіл їжу, напої, а живі налаштовуються на добро, щоб позбутися 

заздрощів, ворогування [6, с. 277].  

За легендою, у ніч на Різдво, на землю сходять духи наших предків. Для них 

готували окрему “вечерю” або відділяли для них їжу зі святвечірнього столу: 

найчастіше на підвіконня клали по ложці куті, крім того, у нову миску набирали 

по ложці кожної страви ритуальної вечері, накривали шматком “першого” хліба. 

У с. Торговиця на стіл обов’язково ставили додаткові ложки для душ померлих. Зі 

столу не прибирали Святу вечерю, щоб померлі вночі частувалися. Звичай 

залишати ложки біля куті, класти кутю, воду й миски з їжею на підвіконня, 

покуття та стіл свідчить про існування в українців культу пошани померлих. 

Також “носили вечерю” до бідних людей за душі померлих; вважалося, що на 

тому світі вся пожертвувана бідним їжа лежить перед душею покійного [7, с. 89]. 

Перед Святою вечерею господар, а за ним усі рідні вклякають, моляться, аби 

до вечері були допущені й ті душі, що людям цим невідомі. Сідаючи на стільці чи 

лави, присутні на вечері здмухували це місце, щоб не притиснути собою мертві 

душі, бо в цей день скрізь вони є: на лавках, на вікнах, на столі та під столом. Про 

наявність такого звичаю в українців у давнину вказує і дослідник традиційної 

обрядовості українців О.Воропай [4, с. 50]. 

У покутських селах вірили: якщо протягом дня 6 січня до хати прийде 

сторонній чоловік, то вважається, що він принесе щастя в дім, а якщо жінка – то 

чекай нещастя. Оскільки жінки не наважувались у цей час кудись ходити, то такі 

випадки траплялися нечасто [1]. 
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На чотири кути столу ставили зубки часнику, щоб “відігнати злу силу”. 

Респондентка О.Теремко згадує, що спершу на стіл ставили сіль, а вже потім 

кутю. Також на столі обов’язково були три колачі і свічка, колачі стояли на столі 

протягом всіх свят. Сіно, яке на Святий Вечір ставили під стіл зберігали для гнізд 

домашньої птиці, де мали нестися й висиджувати молодняк кури, гуси, качки. 

Після вечері вся родина колядувала, діти “квокали” під столом на сіні [2]. 

У перший день Різдва розпочиналася Коляда – святкові обходи й маскування, 

що супроводжувалися поздоровленнями й побажаннями, висловленими у формі 

спеціальних величальних пісень-колядок. В деяких селах Городенківщини, 

зокрема в Чернелиці, починали колядувати уже на Святий вечір [1]. 

На католицьке Різдво українці ходили колядувати до поляків, співаючи 

польських колядок, і навпаки, на греко-католицьке Різдво поляки ходили 

колядувати до українців, виконуючи українські колядки. Поляки переважно 

колядували з шопками, а українці з “звіздами”, хоча бувало що і українці мали 

шопки, а поляки “звізди”. “Звізду” робили з кола і тоненьких дощечок. “Звізду” 

прикрашали кольоровим папером і стрічками, в середині – образок “Народження 

Христа” і свічку [1]. 

Колядувати ходили діти, парубки, дівчата, господарі з господинями, але 

всюди першими йшли колядувати діти. Люди вірили, що побажання, висловлені в 

колядках дітей, збудуться. Крім дітей, на перший день Різдвяних свят колядували 

і дорослі парубки [7, с. 91]. На Покутті колядували і старші люди – найчастіше 

чоловіки і жінки, що належали до церковного братства і сестринства. Зібравшись 

вони йшли до хати священика. Там колядою вітали його з Різдвом, а далі йшли до 

хат односельців вітаючи їх з народженням Христа. Гроші, зібрані в такий спосіб, 

використовувалися на потреби церкви [2]. 

Ще одним різдвяним дійством був вертеп (“огироди”). Вертепна драма 

складалася з двох частин: різдвяної драми й долученої до неї сатирично-

побутової інтермедії. В основі всіх цих вистав лежала загальновідома новозавітна 

версія народження Ісуса Христа.  Задовго до різдвяних свят хлопці збиралися у 

котрогось дома і проводили репетиції, а також готували собі костюми [1]. 
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На Меланії, або Меланки (13 січня) у с. Вікно побутував цікавий звичай. Діти 

писали на папері побажання, наприклад: бочка вина, мед, пиво, гроші, весілля, які 

скручували у трубочку. Ці листочки мали назву “бички”. Потім брали їх в шапку і 

йшли до сусідів, родичів, промовляючи: “Прошу Вас на бички”. Господарі брали 

трубочки три рази, після чого дякували й щедро обдаровували дітей [5, с. 73]. 

Коли вечоріло, парубки ходили з “Меланкою” (Меланка – це переодягнений 

парубок). Також у цьому веселому театралізованому дійстві приймали участь 

цигани, ведмідь, козак, лікар, колядники [2]. 

Наступного дня, (14 січня) всі вставали дуже рано і чекали засівальників. 

Засівати ходили хлопці, вони наповнювали рукавичку зерном: житом, пшеницею, 

вівсом. Зайшовши в хату, посівальники вінчували: “Сійся, родися, жито, 

пшениця, лен по коліна, коноплі по стелю, аби Вас хрещених голова не боліла” 

[1]. 

Завершувався період зимових свят 19 січня на свято Богоявлення 

Господнього, або Йордан. 18 січня (другий Святий вечір). Зранку в церкві 

відправлялася Служба Божа, потім священик святив воду (люди постили поки не 

скуштують свяченої води). Після повернення з церкви господар окроплював 

свяченою водою хату і всіх присутніх, стайню, худобу, подвір’я, криницю. 

Робилося це врочисто – господар наливав  свячену воду у тарілку, запалював 

свічку, брав гілочку васильку і разом з членами сім’ї обходив все обійстя і на 

кожних дверях ставив восковий хрестик [3, с. 68]. На святий вечір готували ті ж 

страви що й перед Різдвом, правда вже не обов’язково дванадцять. Зранку ж всі 

йшли до церкви, після Служби Божої йшли до річки, чи якщо не було річки, то до 

джерела, чи ставка де, освячували воду. Після освячення води діти випускали в 

повітря голубів, а газди, які мали рушниці, стріляли в повітря [1]. 

Таким чином, осінньо-зимові обряди на Городенкіщині характеризувалися  

як спільними для всього Покуття ритуалами так і суто специфічними 

компонентами. До таких можна віднести колядування на Святий вечір в с. 

Чернелиця, так звані “бички” у с. Вікно тощо. Із святами осінньо-зимового циклу 

пов’язано також багато заборон і пересторог, які найбільш чітко простежуються 
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на свято Усікновення голови Івана Хрестителя та Введення в храм Пречистої Діви 

Марії. 
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Михайло МОСКАЛЮК 

ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: ПОКУТСЬКИЙ ВИМІР 

 Термін еліта (від франц. еlite – краще, відібране, вибране) – самостійна, 

вища, відносно привілейована група людей, наділена особливими 

психологічними, соціальними і політичними якостями, яка бере безпосередню 

участь у прийнятті та здійсненні рішень, пов’язаних з використанням державної 

влади або впливом на неї [1, с.117]. Будь-яке суспільство, з точки зору його 
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управління, ділиться на більшість, якою керують, і меншість, що керує. У зв’язку 

з цим, суспільне значення еліти важко переоцінити. Адже саме їй належить 

важлива роль у розв’язанні актуальних проблем та досягненні політичного успіху, 

створення умов для ефективного розвитку суспільства. 

 Разом з тим, аналіз наукової літератури засвідчив відсутність як системних 

досліджень з даної проблематики, так і (за окремими винятками) аналітичних 

робіт із з’ясування регіональних особливостей становлення та функціонування 

сучасної національної еліти. У цьому контексті регіональний зріз досліджуваної 

теми важливий тим, що саме на цьому рівні сьогодні визрівають умови для появи 

нових еліт [7, с.8]. Дослідження політичної еліти історико-географічної області 

України – Покуття, що повністю включає Городенківський, Снятинський та 

Тлумацький райони, частину Тисменицького та Коломийського району Івано-

Франківщини дозволяє встановити загальні закономірності становлення 

національної політичної еліти та її регіональну специфіку. 

 Окреслена дослідницька проблематика має ряд суттєвих застережень. По-

перше, вони стосуються певним чином штучного поєднання етнографічного 

регіону з політичним районуванням, яке, як відомо, є значно ширшим, опирається 

на адміністративно-територіальний поділ держави. У цьому контексті політична 

еліта Покуття може розглядатися як складова регіональної еліти Івано-

Франківської області, Прикарпаття, Галичини, Західної України. По-друге, у 

такому поєднанні етнографічного і політичного конструкту важко визначитися із 

критеріями приналежності до Покуття, зокрема, за походженням / народженням, 

реальним вкладом у розбудову краю чи проживанням. 

 Характеризуючи процес становлення політичної еліти Покуття, його слід 

розглядати насамперед в загальнонаціональному руслі. За твердженням 

дослідниці Л. Мандзій, формування та розвиток української політичної еліти 

пройшло ряд етапів, пов’язаних із становленням незалежності, розбудовою 

політичних інститутів та їх подальшим формуванням на новоствореній 

законодавчій базі [3, с. 189-190]. До політичної еліти відносимо як представників 

чинних владних структур, так і лідерів опозиції [1, с.38]. Застосувавши підхід 
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вітчизняного політолога В. Маркіантова, регіональну політичну еліту розглядаємо 

як диференційовану, привілейовану соціальну групу, члени якої контролюють 

основні канали впливу в регіоні, приймають політичні рішення, безпосередньо 

керують регіоном, прямо чи опосередковано впливають на політичні процеси в 

ньому. ЇЇ найбільшим за чисельністю структурним сегментом є регіональні та 

представницькі органи влади [4,с.128]. Також до регіональної політичної еліти 

відносимо керівництво місцевих осередків політичних партій. У ієрархієзованій 

елітарній структурі можна виділити вищий рівень еліти – представництво регіону 

в парламенті країни, середню ланку – керівництво регіональними (обласними) 

органами влади та представницькими інститутами і локальний рівень – керівний 

склад районних державних адміністрацій та районних рад, а також органів 

місцевого самоврядування. 

В контексті загальнонаціональних тенденцій політична еліта Покуття 

формувалася з різних джерел. На початковому етапі її інституціоналізація 

відбувалася за участю як колишніх дисидентів, так і регіональних управлінців з 

компартійним минулим, представників інтелектуальної, наукової, письменницької 

та бізнесової еліти. Надалі цей процес відбувався за активної участі громадськості 

краю на тлі вікових (в значній мірі за сприянням молоді), гендерних, партійних та 

інших факторів.  

Найбільш яскраві представники регіональної еліти Покуття змогли вийти на 

загальнонаціональний рівень. Насамперед це стосується депутатів Верховної Ради 

України – вихідців з покутського краю. Власне ця найвища ланка ієрархічної 

елітарної структури є предметом пропонованого дослідження. До неї можна 

віднести Ребрика Богдана Васильовича, багатолітнього політв’язня радянських 

таборів, відповідального секретаря самвидавничого альманаху “Карби“, учасника 

установчого з’їзду Народного Руху України. 18 травня 1990 р. він, як депутат 

Верховної Ради, на сесії вперше підняв питання про незалежність України, був 

головою парламентської підкомісії у справах репресованих, співавтором Закону 

“Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні“. 
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Відомим дисидентом був уродженець с. Хом’яківка Тисменицького району 

Пронюк Євген Васильович. Відбувши семирічне ув’язнення в таборах та 

п’ятирічне заслання, він був співорганізатором Української Гельсінської Спілки 

та Народного Руху України. У результаті перших в незалежній Україні 

парламентських виборів 1994 р. Пронюк Є.В. обраний народним депутатом від 

Тисменицького виборчого округу, працював у комітеті Верховної Ради з питань 

прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин.  

Помітними постатями у вітчизняному політикуму початку 1990-х були 

також покутяни Ткачук Василь Михайлович (с. Королівка, Коломийського р-ну) 

та Захарук Дмитро Васильович (с. Задубрівці Снятинського р-ну). Ткачук В.М. у 

1991-1992 рр. займав посаду міністра сільського господарства і продовольства, 

пізніше був депутатом Верховної Ради ІІІ скликання (1998-2002 рр.). Захарук Д.В. 

заснував на теренах СРСР легальну демократичну газету “Агро“, яка набула 

великої популярності не тільки в Галичині, але й у Києві. Як народний депутат 

України І скликання він був секретарем парламентської комісії з питань 

планування, бюджету, фінансів і цін, членом Конституційної комісії Верховної 

Ради. 

Мистецьку еліту в українському парламенті І скликання репрезентував 

відомий поет, публіцист, член Спілки письменників України Осадчук Петро Ілліч 

(с. Острівець Городенківського району). Депутатом від коломийщини був 

уродженець с. Вікторів Галицького р-ну, поет, письменник, літературознавець та 

фолькльорист Пушик Степан Григорович. За час депутатської каденції був 

головою парламентської підкомісії з питань нацменшин, входив до опозиційної 

Народної Ради. 

За роки незалежності України Покуття у Верховній Раді представлене 

відомими постаттями інтелектуальної еліти краю – науковцями, правознавцями 

Кафарським В.І. (с. Ворона Коломийського р-ну), який у парламенті ІІІ-ІV 

скликань був членом комітету з питань науки і освіти, Литваком Олегом 

Михайловичем (с. Олешин Тлумацького р-ну, заступник комітету Верховної Ради 

ІІІ скликання з питань національної безпеки і оборони, у 1997-1998 рр. в. о. 



171 

Генерального прокурора України), Мойсиком Володимиром Романовичем ( с. 

Стецева, Снятинського р-ну, народний депутат ІV скликання) та вченим-

економістом Шлемком Дмитром Васильовичем (с. Белелуя Снятинського р-ну, 

народний депутат V-VІІ скликань, член комітету з питань економічної політики). 

Народний депутат України ІІ – VІ скликань івано-франківчанка, лікар за фахом, 

Григорович Лілія Степанівна розпочала парламентську діяльність з 

представництва Снятинщини, була головою підкомітету з питань медичних 

проблем і дитинства. Уродженця с. Олешів Тлумацького р-ну відомого правника, 

д.ю.н., проф. Степана Богдановича Гавриша можна також зарахувати до народних 

депутатів – вихідців з Покуття, попри те, що він у парламенті ІІІ – ІV скликання 

балотувався від Харківської області. 

Представляв покутський край у Верховній Раді України ІV-VІ скликань 

відомий у Галичині підприємець, голова правління ВАТ “Івано- 

Франківськцемент“, уродженець с. Вікно Городенківського р-ну Круць Микола 

Федорович. У парламенті він був членом фракції “Наша Україна ” (2002-2006 рр.), 

“Наша Україна - Народна Самооборона“ (2007-2012 рр.). 

Представниками молодшої генерації покутської політичної еліти у 

Верховній Раді України є Шкварелюк Володимир Васильович (с. Петрів, 

Тлумацького р-ну, народний депутат VІІІ скликання, “Народний Фронт” ), Ткач 

Роман Володимирович (с. Ямниця , Тисменицького р-ну), Гладій Василь Іванович 

(с. Задубрівці Снятинського р-ну), брати, коломияни Шевченко Олександр 

Леонідович та Віктор Леонідович. Ткач Р.В. та Гладій В.І. пройшли схожий 

кар’єрний політичний ріст від представництва у регіональних органах влади та 

місцевого самоврядування до парламентської діяльності. Зокрема, Ткач Р.В. 

протягом 1992 – 2002 рр. очолював спочатку Тисменицьку районну раду, згодом 

Тисменицьку райдержадміністрацію, 1994-2002 та 2006-2007 рр. був депутатом 

Івано-Франківської обласної ради, головою Івано-Франківської ОДА (2005-2007 

рр.), народним депутатом ІV, VІ скликань, (“Народний Рух України“, “НУНС“). 

В. Гладій трудову діяльність в регіональних органах влади, зокрема в снятинській 

райдержадміністрації, розпочав у 1994 р. З 1998 – заступник голови, а в 2002-2007 
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рр. – голова снятинської райдержадміністрації, з 2007 р. – заступник голови Івано-

Франківської ОДА, з лютого 2010-2012 рр. – перший заступник голови обласної 

ради, у 2012-2014 рр. народний депутат VІІ скликання. Натомість Шевченко О. Л. 

та Шевченко В. Л. шлях у політику торували через бізнесову та підприємницьку 

діяльність. О.Шевченко у 2010-2014 рр. був депутатом Івано-Франківської 

обласної ради. З 17червня по 27 листопада 2014 р. він, як депутат Верховної Ради 

VІІ скликання, працював у комітеті з питань економічної політики.  

З огляду на представництво Коломийщини в сучасному українському 

парламенті до політичної еліти Покуття можна зарахувати учасника АТО, 

уродженця с. Дивне Ставропільського краю (РФ) члена фракції “Народний 

Фронт” та комітету з питань запобігання і протидії корупції Тимошенка Юрія 

Володимировича. Також народного депутата VІІІ скликання Солов’я Юрія 

Ігоровича, (БПП,заступник голови комітету з питань запобігання і протидії 

корупції), який балотувався від прикарпатського виборчого округу, що охоплює 

Верховинський, Косівський та Снятинський райони, на нашу думку, варто також 

розглядати як представника покутської політичної еліти. Разом із Шевченком О. 

Л. та Шевченком В.Л. вони формують покутське крило сучасного депутатського 

складу Верховної Ради України від Івано-Франківської області (за мажоритарною 

складовою). Депутати-покутяни ведуть активну депутатську діяльність, 

спрямовану на вирішення важливих питань загальнодержавного та регіонального 

рівня. Тільки протягом першого півріччя своєї каденції Ю.Соловей був автором та 

співавтором 18 законопроектів, Ю. Тимошенко – 13, О. Шевченко – 3 [6]. 

Ю.Соловей зайняв перше місце в журналістському рейтингу “Найбільш 

публічний політик“, в якому враховувалися кількість виступів у парламенті та 

активність у соцмережах [2].  

Також, з огляду на реальний вклад у розбудову Прикарпаття, вирішення 

важливих актуальних проблем Івано-Франківщини взагалі та Покуття зокрема до 

політичної еліти краю можна віднести народного депутата І, ІІІ – VI та VIII 

скликань, уродженця Вінничини Матвієнка Анатолія Сергійовича. 
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Загалом, підводячи підсумок, слід зазначити, що політична еліта Покуття, 

представлена в українському парламенті в часи незалежності пройшла певну 

еволюцію, яка відображає її трансформаційні зміни в контексті вікових 

характеристик, пов’язаних із омолодженням депутатського складу. На сьогодні 

середній вік діючих народних депутатів у порівнянні з першими скликаннями 

становить 44 р. Входження в політичну еліту відбувалося, насамперед, з 

бізнесових, військових та управлінських (через органи місцевого самоврядування) 

сфер. Як правило, це інтелектуальна еліта з високим потенціалом ефективної 

парламентської діяльності, представники якої тісно пов’язані з Покуттям. Разом з 

тим, потребує вдосконалення гендерний аспект її формування. 
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Михайло ПАНЬКІВ 

ОЙ ЧЕРВОНА КАЛИНОНЬКА ДОДОЛУ СІ ПОХИЛИЛА 

 

 

Ой червона калинонька додолу сі похилила,  

Червона калинонька дрібненько зацвила 

Та й додолу гілля гнетьсі 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Чогось моя мила, мила чорнобрива 

Та й до мене не горнетьсі. 

 

Милий воли запрягає, мила воли випрягає,  

Милий запрягає, мила випрягає, 

Серденьком го називає. 

 

Ой вернисі, мій миленький, де ж ти їдеш мій соколю? 

Плаче дєдик-ненька, дитина маленька 

І я плачу молоденька. 

 

Не вернусі я до тебе, не вернусі я ніколи, 

Ти Бога не знала, мене не кохала, 
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Ще й фортуну обзивала. 

 

Ти фортуно, ти небого, прослужила літ ми много,  

Служила с ми в царстві, служила в богастві, 

Послужи ми в бідоластві   [1, с. 1]. 

Цю пісню я часто чув у сорокових роках минулого століття, тобто у час 

мого дитинства. Її співали під час гостин, найчастіше у храмові свята, які у моєму 

рідному селі Вербівцях відзначають на Покрову. Співали її крім  моїх односельців 

літні гості із Чернятина і Рогині. Храмові з інших сіл (з Торговиці, Сороків, Вікна) 

цю пісню не виконували. У той час кожне село мало свої заулюблені пісні. Ще до 

середини ХХ ст. між селами можна було легко помітити суттєві різниці у одязі, 

способі його носіння, репертуарі пісень, поведінці, навіть, навіть окремих 

діалектних особливостях тощо. 

На жаль вже пізніше (80–90 рр. ХХ ст.) я шукав у інших покутських селах 

чи знає хто названу пісню, але не знайшов таких респондентів. Зараз і у цих трьох 

селах (Вербівцях, Чернятині і Рогині) теж ніхто її не пам’ятає. Тобто, у 40–50 рр. 

ХХ ст. зберігся лише один варіант пісні «Ой червона калинонька додолу сі 

похилила». Можливо побутування її було обмежене цією мікро-територією, або 

через не цілком зрозумілий сюжет пісні вона зникла ще раніше на Покутті. До 

слова, документальні згадки про ці три села відносяться до ХІV–ХV ст. Перша 

згадка про Вербівці датується 1373 роком, про Рогиню – 1378 роком, а про 

Чернятин 1453 роком, як переселенців із Вінничини [5, c. 22]. 

Ще до 40-х – середини 50-х рp. минулого століття у покутських селах 

збереглися традиційно-сакральні особливості виконання деяких пісень. Вони у 

стародавні часи були одною з основних причин появи багатьох пісень – як 

сакральний супровід якогось календарного чи родинного свят, або іншої події. 

Така пісня виконувалась тільки під час відзначення даної події. У інші часи 

виконання такої пісні рахувалось святотатством. Пізніше із занедбанням таких 

обрядів значимість сакральна цих пісень забувалась, і виконання її стало 

позаобрядовим. Тоді, ще в середині ХХ ст. збереглися пісенні репертуари різних 
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календарних обрядів, весільних пісень, хрестин, проводів до війська, у тому числі 

свій репертуар пісень був під час храмових свят чи інших угощень. Пісня «Ой 

червона калинонька додолу сі похилила» входила до вищевказаних гостьових 

подій. Варіантів цієї пісні я не знайшов ні у збірниках українських народних 

пісень, ні, як було вже сказано, у інших респондентів. Можливо я чи не єдиний, 

зараз, хто пам’ятає цю пісню. На жаль у другому куплеті відсутня перша строфа. 

Музикознавці відносять її до однієї із стародавніших покутських пісень. 

Вона могла появитись десь у ХІІІ–ХVІ ст. Аналогічні  старопокутські пісні 

відзначаються своєю багатокуплетністю та сюжетною деталізацією. У цій пісні 

шість куплетів, причому у другому відсутня перша строфа. Між другим і третім 

куплетом відчувається якийсь пропуск. Така попсованість утруднює її розуміння. 

Починається пісня заспівом про калину. Калинові заспіви досить поширені 

в українських народних піснях. Їх чи найбільше у порівнянні із заспівами інших 

рослин. У народних віруваннях про дерева, калина рахується деревом-оберегом 

дівчат, молодих жінок та воїнів. Особливо калинове дерево прив’язували до 

дівчат. У багатьох регіонах України калину садили після народження дівчини і це 

дерево росло разом з їхньою дочкою як її оберіг. А так як ці калинові насадження 

в Україні стали досить поширеними, то калина стала символом України. 

Таким чином, появилась ціла система обрядових вірувань пов’язаних із 

калиною-оберегом. Вона чітко відображена у ліричних народних піснях – тут і 

відповідні заспіви про калину, які визначають подальше розгортання сюжету 

пісні, наприклад, звертання дівчини до калини зі своїми жалями, дівчина 

старалась зустрічатись із коханим біля калини, щоб прив’язати його до себе. 

Ламання дозрілої калини означало втрату дівочості й перехід її до нової якості – 

жінки. Тим самим калина стала одним із основних рослин символів весілля. 

Весільне деревце прикрашене букетами, де одним із головних у ньому був кетяг 

калини. Пізніше гості молодого, коли він забирав молоду додому, старались 

обламати ці букети, як доказ, що вона як жінка стає власністю їхнього роду. 

Ламання кетягів калини хлопцем до весілля означало передчасну втрату її 

дівочості. 
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У похоронах неодружених дівчат і хлопців присутні весільні елементи у 

обрядах, одязі тощо і на кінець на їх могилах висаджують калину. Часто у 

багатьох піснях важкопоранений неодружений вояка перед смертю просить 

посадити на його могилі калину. 

У піснях із заспівом про квітучу калину означає одруження молодої пари. У 

нашій пісні калина теж зацвіла, але похилилась додолу – отже, треба ждати 

розриву молодої пари. І дійсно наступна строфа пісні є жалем молодого чоловіка 

про те, що його дружина не горнеться до нього. А раз нема любові, то нема чого 

жити із нею. З дальшого тексту ми дізнаємося, що він є приймаком у родині. 

Адже плачуть її батьки і мала дитина, бо він їх покидає, завантаживши свої 

пожитки (фортуну) і від’їжджає. Чоловік обвинувачує свою дружину у наступних 

гріхах: «Ти Бога не знала», тобто недотримувалась супружної вірності, «мене не 

кохала» це ясно, «ще й фортуну обзивала», тобто не була задоволена його 

майном. Фортуна згідно Великого тлумачного словника, крім давньоримської 

богині щасливої долі та загальноукраїнського значення як щасливий випадок, 

успіх, доля, талант має і третє застаріле діалектичне значення – майно, статок [5, 

c. 1545]. 

І вкінці звертання чоловіка до фортуни: «ти фортуно, ти небoго, послужила 

літа много, служила ми в царстві, служила в богастві, послужи ми в бідоластві». 

Тобто, служило це майно в добрі часи, а тепер послужила йому в трудностях, біді. 

Що означають ці рядки? 

Від’їзд з волами разом із своїми пожитками означає переселення у інші 

місця. Пісня датується ХІІІ – ХVІ ст. У цей час край терпів спочатку від татаро-

монгольської експансії, а пізніше постійних татаро-турецьких набігів. Внаслідок 

цього було знищено багато сіл і міст не лише на Покутті, а й цілого галицького 

краю. 

Подаємо хронології найбільших і найжорстокіших нападів татар і турків на 

Покуття та інші галицькі території: 
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1485 року татари пройшли через спустошену Галичину і напали на 

Полділля. Такої навали не зазнавали галицька і подільська землі навіть за часів 

хана Батия. 

1501 р. – татари і волохи напали на Червону Русь і Поділля. 

1505, 1059, 1519 рр. – великі татарські загони пройшли через Галицьку, 

Перемишлянську, Белзьку землі, Волинь і Поділля залишаючи за собою спалені 

міста і села. 

1516 р. – татари тричі нападали на Червону Русь і Волинь. Особливо 

поруйнована була Коломия. Тоді вони забрали у полон 50 тис. людей. 

1520 р. – найбільш поруйновано Рогатин. Тоді взяли у полон Настю 

Лісовську. 

1524 р. – розпочали напади на Прикарпаття турки, пограбувавши Снятин та 

навколишні покутські села. 

 І такі напади відбувалися з року в рік. Особливо страшний руйнівний напад 

татарської орди був у 1572 році під проводом Хаджі-Гірея. Орда пішла через ціле 

Прикарпаття, руйнуючи все на своєму шляху. 

Найруйнівніші напади орд були у 1575 році, коли татари пограбували 

Волинь, Поділля Червону Русь і взяли 55340 полонених та у 1594 р. татари 

дощенту спалили багато міст і сіл від Снятина до Стрия. Татаро-турецькі 

нападники пройшли тоді серединою найзаселеніших земель сучасної території 

Івано-Франківщини, знищивши майже половину міст і сіл цього краю. З 1590 по 

1648 рр. татари лише на Снятин вчинили 29 нападів і спалювали його п’ять разів. 

Найруйнівніші напади на Галич були 1594, 1612, 1621 і 1624 рр. А йшли вони 

через покутські населені пункти, руйнуючи і знищуючи все на своєму шляху. Ще 

трагічніші напади татар і турків на Прикарпаття були у ХVІІ ст. [9, с. 12-15]. 

Так, внаслідок нападу татар на Русів вціліло вісім господарств, у Стецеві 

вціліло п’ять душ, які втекли до Снятина, у Будилові вижило шість душ у 

Розтоках – також шість душ, у Ясинові-Пільному із 300 дворів уціліло десять [9, 

с. 12-15].  
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Тогочасні вітчизняні та закордонні хроніки ХІІІ–ХVІІІ ст. рясніють 

повідомленнями про татаро-турецькі напади, а також про внутрішні війни 

польськими феодалами у Галичині. Таким чином, великі території краю 

перетворились на пустки і їх потрібно було заселяти. Хто ж селився на цих 

спустошливих руїнах?  

Польське населення тут майже не селилось, адже галицька територія, що 

входила до Речі Посполитої, недостатньо охоронялась державою. Окремі польські 

феодали невспромозі були захистити ці землі від ординських нападів, крім 

більших міст, які мали свої фортеці і рідше захоплювались цими жорстокими 

зайдами. Заселяли і відновлювали життя у знищених селах місцеві українці, що 

жили тут по сусідству. Польські джерела не повідомляють про повторне 

заселення. Про нього ми можемо дізнатися у професора Петра Сіреджука та 

багаточисленних авторів історії населених пунктів. Активно вони почали 

виходити у часи незалежності України (90-ті рр. ХХ–поч. ХХІ ст.). Зараз 

досліджень про населені пункти краю нараховується понад 300. 

Деяке світло на проблему переселення проливають топонімістичні джерела. 

Нами зібрано 27 таких топонімістичних переказів і легенд, а саме.  

Після нападу і спалення татарами села Тростянець тут залишилось дві 

вдови. До них пристали Степан і Макій із Мізуня. Від них появились теперішні 

роди Стефанишинів та Макійчуків. Після них поселились у село Тростянці – 

Яричі із села Турі, Джулі із села Якубова, Просилюки із села Чужова, Хабри від 

вихрещеного єврея, Литваки, Сеньковці. 

Поруйнований Струпків заселили вихідці із Пасічної і Жаб’я. На місці Радчі 

була митниця і це село заселили охоронні митниці. Шляхта, яка охороняла від 

нападників вхід у гори, заселили Березови. 

Шляхтич, якому належали навколишні ліси посприяв відновленню села 

Церківна із біженців із навколишніх сіл. 

У ХІІІ ст. татаро-монголи знищили село Петровець. Втікачі з нього 

поселились біля балки, інші за гаєм, а ще інші під гаєм. Так появились села 

Балинці, Загайпіль та Підгайчики. 
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Мешканці села Заболоття пересилились за дубовими зарослями, щоб не 

виявили їх татари. Так появилось село Дубки. 

Після нападу татар втікачі села Петрівці поселились у Борщеві. Полоненим, 

яким вдалося втекти від татар утворили село Ганьківці. Після спалення хижими 

нападниками села Вербівців на новому місці, захищеному вербовими зарослями і 

двома горбами, названими Жолобами, поселились мешканці із Олеші, що на 

Тлумаччині [3, 7]. 

Втікачі села Владичене знайшли новий прихисток, який отримав назву 

Виноград. 

Першими поселенцями після знищення Печеніжина стали роди Бобича і 

Калинича. 

Три монахи, що втекли від Батиєвої навали з Київщини заснували село 

Уторопи. 

Після нападу татар на містечко Тисменицю його втікачі знайшли нову малу 

батьківщину – село Тисменичани. 

У невідомому тепер селі після нападу ординців залишились жінка з 

невісткою. До них пристали чоловіки із Старуні. Вони стали засновниками села 

Бабчиго. 

Татари напали на села Викторів, Тязів, Єзупіль, частина втікачів не 

повернулась до своїх домівок, а заховались у печерах гори Стінки. Пізніше вони 

перебрались на другий берег Дністра. Так появилось село Ямниця. 

У непрохідному лісі заклали поселення втікачі із ближніх галицьких сіл. 

Так появилось село Хохонів (первісна назва Хованів). 

Втікачі, що побудувались у дубовому лісі стали засновниками Дубовиці. 

Братам Петріям Кирилові і Матвієві вдалося втекти з татарського полону і 

вони поселились у Перегінську. 

Сорок воїнів, які перемогли загін татаро-монголів заснували село Небилів. 

Молоде подружжя Петра і Ганки стали першими поселенцями села 

Петранки. 
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Татари повністю знищили село Ямну. З нього вдалось урятуватись матері з 

дочкою. Вони тимчасово поселились біля лісу. До них пристав одинокий парубок 

Іван. Так появилось село Солухів. 

Під високим берегом ріки Свічі знайшли свій прихисток втікачі 

навколишніх сіл. Так появилось село Підбережжя. 

Сім втікачів заховалось далеко у горах. Вони дали початок селу Сенечів [9]. 

Заселяли деякі села полоненими татарами. У 1572 році Ян Собеський 

розбив великий загін татар під командуванням Хаджі-Гірея на Долинщині. У 

полон здалось вісім тисяч ординців. Їх поселили у Перегінську і Тисові. До 

недавно тисівчани лікувались кобилячим молоком. Збереглись там прізвища 

Янчар, Гасан. Поселились татари у селах Пужники, Грушці, городенківській 

Торговиці та ін. У цих селах у мешканців збереглися антропологічні особливості 

характерні для татар [9]. 

Відгомоном про такі заселення на місці знищених сіл є аналізована нами 

пісня «Ой червона калинонька додолу сі похилила». Адже герой цієї пісні разом з 

своїм майном не зміг подолати велику територію і почав нове своє життя у межах 

регіону, приставши до таких самих одиноких. Такі переселенці поселялись 

подальше від традиційних шляхів, про які знали ординці, зупинялись у долинах, 

за лісами біля малих річок чи потоків. Хати селяни будували недовговічні – 

вбивали у землю тонкі стовпи, переплітали їх пруттям і обмазували глиною. Інші 

викопували напівземлянки. Такі будівлі менш помітні. У полі обробляли невеликі 

ділянки. Зібраний урожай зберігали у скритих зернових ямах. Багато селян 

займались бджільництвом. Тому донедавна більшість покутських, опільнянських і 

передгірських сіл Прикарпаття розміщені у долинах. Але це був не лише 

природно-кліматичний захист, але маскуванням від хижих татарських чамбулів. 

Навколо сіл простягались великі масиви не оброблюваних земель, часто зарослих 

кущами і степовою травою [9, c. 20]. 

Про таке переселення розповідає і друга старопокутська пісня «Іван і 

Мар’яна» записана у п’яти варіантах Іваном Франком та іншими авторами на 

Покутті у 80–90-х рр. ХІХ ст. [11, c. 57-79]. Повторно ця пісня записана («Гой 
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Іване Іваночку») нами – Миколою Андрусяком і Михайлом Паньківим у 70-х рр. 

ХХ ст. у селі Вербівцях [4, c. 134, 271]. 

Після одруження Івана молода дружина звертається до нього, щоб він 

поміняв вояцьке життя на господарське. До одруження Іван входив у загін 

самооборони від татар і турків. Іван поселився з дружиною, як і всі переселенці у 

пустинному скритому місці і почав обробляти землю. Весною до оранки він 

залучив дружину – водити волів. Це їй не сподобалось і мабуть розчарувало у 

такому сімейному житті. Першого дня вона не розмовляла з чоловіком. Другого 

дня вона першою помітила на горизонті вершника, що прямував до них із 

записним конем. Дружина відразу визначила, що це їде турок, хоча вершник був 

ще дуже далеко і попередила чоловіка хто до них приближається. Щоб знайти 

орачів серед покутського безмежжя і, до того ж, пророслого лісами, кущами тощо, 

треба було добре знати місце оранки. Тому, можна припустити про попередню 

домовленість її з турчином. 

Під’їхавши турок пропонує Іванові продати свою дружину – за турецьким 

звичаєм. Іван, як християнин, не міг погодитись з цією пропозицією. Між ними 

починається двобій. Зрадлива дружина допомагає туркові полонити Івана і вони 

відправляються на турецький бік. Під час відпочинку Іван хитрістю заволодів 

луком та стрілами, вбиває турка і свою зрадливу дружину [8, с. 75-81]. 

Можемо стверджувати, що ця пісня привідкрила деякі особливості 

українсько-турецьких прикордонних і родинних відносин, а обидві пісні є 

далеким відгомоном заселення місцевими українцями спустошених ворогами 

прикарпатських земель. 

Обидві пісні частково відтворюють родинні відносини у цьому 

багатостраждальному, спустошеному краю. Метрикальні записи церква в Україні 

почала вводити з середини ХVІІ ст. У віддалених селах ця реформа не дійшла до 

кінця століття. Татаро-турецькі походи продовжувалися на Покуття майже 

щороку. Села перетворились на занедбані пустки і заселялись досить повільно. 

Родини роз’єднані. Багато з її членів були полонені й етаповані у Крим, 

Туреччину та інші ісламські країни. Про такі трагедії розповідають 
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багаточисленні пісні і легенди. Про якісь міцні родинні зв’язки годі було думати. 

Одинокі різностатеві мешканці сходились у подружні пари, інколи без церковного 

шлюбу, проживаючи на віру. Особливо таке відбувалось у віддалених, або 

повністю знищених селах, де залишалось до десятка мешканців. Таким чином, 

церковний шлюб ще міцно не зв’язував подружню пару. Немало цих пар не 

дотримувались подружньої вірності. Таке ми спостерігаємо в обидвох згаданих 

тут піснях. 

У пісні «Ой червона калинонька додолу сі похилила» молодий чоловік – 

приймак мусить покидати свою дружину, яка його не любить, докоряє його 

приданим майном і зраджує його. Вихід для нього – поселитись в іншому місці й 

завести нову родину. 

Таке ж ми спостерігаємо і у пісні «Гой, Іване, Іваночку». У ній дружина 

вирішила поміняти традиційне селянське життя на гаремне у турка. Вона зраджує 

свого молодого мужа. Іван Франко мотивує таку зраду соціальним контрастом: 

турчин – пан, а Іван – бідний хлібороб. 

За Йваном би бідувати, 

За турчином панувати [11, с. 69].  

У обох піснях дією законні чоловіки перемагають турків. Тоді зрадливі 

дружини каються. Одну чоловік покидає разом із малою дитиною і від’їжджає 

геть. 

Не вернусі я до тебе, не сернусі я ніколи,  

Ти Бого не знала, мене не кохала, 

Ще й фортуну обзивала [1, с. 1]. 

Він вирішив розпочати нове життя – переселенця, яке б воно трудним не 

було. 

Ти фортуно, ти небого, прослужила літ ми много, 

Служила с ми в царстві, служила в богастві,  

Прослужи ми в бідоластві [1, с. 1]. 

Іншу за вчинену нею зраду чоловік, не звертаючи увагу на її каяття 

застрелив разом з турчином. 
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Гой, Іване, Іваночок 

Подаруй ми ще разочок. 

Я ти зараз подарую 

Та най лучка наладую. 

Я взєв лучка та й ізмірів 

Та й Марічку в серце вцілив. 

Не хотіла с ґаздувати, 

Йди з турчином панувати [4, с. 137]. 

Таким чином, у цих старопокутських піснях засуджується подружня 

невірність. Така зрада жорстоко карається: у першій пісні – розлученням, у другій 

– смертю. 

Щодо заселень спустошених ворогами територій у ХІІІ–ХVІІ ст., за 

відсутністю документальних джерел, ми знаходимо відгомони про це у піснях, 

переказах, легендах, топоніміці, які звичайно дають приблизні дані, опускаючи 

хронологічні дати,  території заселення та звідки прийшли переселенці. Одним із 

завдань нашої статті є привернути увагу професійних істориків та краєзнавців до 

проблеми про повторне відновлення спустошених містечок і сіл у ХІІІ–ХVІІІ ст. 

Адже, піднята нами тут проблема у наш час має не лише пізнавальне, але й 

політичне значення. 
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Богдан ПАСКА 

РОЗПРАВА РАДЯНСЬКОГО РЕЖИМУ НАД ГОРОДЕНКІВСЬКОЮ 

ГРУПОЮ ДИСИДЕНТІВ 

Друга хвиля арештів 1972 р. мала катастрофічні наслідки для українського 

національного руху. У ході «великого погрому» було репресовано провідних його 

діячів – В. Чорновола, І. Світличного, Є. Сверстюка, М. Плахотнюка, 

З. Антонюка, Ірину та Ігоря Калинців та ін. Радянські органи держбезпеки 

домоглися значного зменшення обсягу поширюваного у дисидентських колах 

самвидаву та призупинення видання найбільшого нелегального часопису 

«Український вісник», редактором якого був В. Чорновіл. Опозиційне середовище 

у своїй більшості було здеморалізованим. Незважаючи на складні умови та значне 

посилення тиску зі сторони радянського режиму, окремі осередки національного 

руху продовжили боротьбу. На території Покуття у цей період розпочала активну 

антирадянську діяльність група дисидентів у м. Городенка, районному центрі 

Івано-Франківської області. 

Предметом статті є розкриття основних аспектів протистояння дисидентів 

м. Городенка із радянським тоталітарним режимом у першій половині 1970-х рр. 

Історіографічні напрацювання із даної проблеми майже відсутні; можна 

відзначити тільки фрагментарний її розгляд у контексті дисидентського руху в 

працях О. Бажана [1], Ю. Данилюка [7] та І. Геля [5], а також енциклопедичні 

статті, присвячені учасникам городенківської групи у довіднику «Рух опору в 

Україні. 1960–1990» [11]. Основу джерельної бази становлять матеріали ф. 16 

Галузевого державного архіву Служби безпеки України (ГДА СБУ) [2–5], а також 

спогади учасників подій [8; 9]. 

Відповідно до схеми науковця Я. Секо, в українському національному русі у 

1950–80-х рр. співіснували дві парадигми – національно-визвольна (опиралася на 

досвід збройної боротьби ОУН та УПА, реалізувалася у формі підпільних 

організацій) і націоналізаційна (передбачала боротьбу за реальну суверенізацію 

УРСР, проявилася у легальній діяльності інтелігенції, її представники поділялися 

на культурників і політиків). У політичному крилі націоналізаційної парадигми 
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основними формами боротьби були ревізіонізм та правозахист 

(шістдесятницький – 1965–1971 рр. та гельсінський – 1976–1988 рр.) [12]. У 

діяльності городенківської групи проявилися елементи як першої, так і другої 

парадигм. 

За матеріалами спеціальних повідомлень голови КДБ УРСР В. Федорчука 

на адресу ЦК КПУ можна зробити висновок, що початки активної діяльності 

городенківської групи дисидентів датуються 1972 р., а до її складу входило 7 осіб. 

Антирадянська діяльність дисидентів охопила ще близько 50 осіб, серед яких 

були представники освітньої сфери [2, арк. 115–116]. Основою для формування 

групи стало місцеве товариство охорони природи. До її ядра увійшли 

відповідальний секретар товариства Микола Гамула (1917–1981), заступник 

голови Федір Вережак і бухгалтер Василь Яшан, а також зчіплювач вагонів 

Городенківського цукрокомбінату Микола Гуцул (1926–2005). Усі вони тією чи 

іншою мірою виступали проти окупаційного радянського режиму та зазнали 

репресій ще у 1940–50-х рр. В. Яшан та М. Гуцул були засуджені за участь у 

збройному підпіллі ОУН та відбували покарання у виправно-трудових таборах. 

М. Гамулу у 1943 р. засудили на 10 років ув’язнення за дезертирство, а 

Ф. Вережак був обвинувачений у «присвоєнні державного майна» та провів два 

роки за ґратами. М. Гамула та М. Гуцул завели знайомство у виправно-трудових 

таборах та з того часу залишалися близькими приятелями. Активну участь у 

діяльності городенківської групи брали також житель м. Чернівці, завідуючий 

товарами спецуправління тресту «Центростальконструкція», журналіст Роман 

Гайдук (1937–2010), його земляк Т. Шевчук, а також мешканець м. Коломия 

П. Кучирко [2, арк. 115–118]. 

Основними методами боротьби учасників городенківської групи проти 

радянської системи були зберігання, розмноження і поширення самвидавної 

літератури, розповсюдження серед оточення ідей самостійності України, 

прослуховування та запис зарубіжних радіопередач. У середовищі городенківців 

«ходили по руках», зокрема, 300-сторінковий збірник праць В. Мороза (включав 

есе «Репортаж із заповідника імені Берії», «Хроніка опору», «Серед снігів», 
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«Мойсей і Датан»), твір Івана Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?», № 2 

нелегального часопису «Український вісник», трактат Михайла Брайчевського 

«Приєднання чи возз’єднання», книга югославського політика Мілована Джиласа 

«Новий клас», твори Є. Сверстюка, І. Світличного, Бориса Антоненка-Давидовича 

[2, арк. 116–118]. Абсолютна більшість забороненої літератури була результатом 

інтелектуальної праці української дисидентської інтелігенції із середовища 

шістдесятницького правозахисту.  

Самвидав на протязі 1972–1973 рр. надходив до учасників городенківської 

групи через два канали. Основним постачальником забороненої літератури була 

жителька м. Івано-Франківська Оксана Попович, колишня оунівка, яка була 

репресована і протягом 1945–1956 рр. відбувала термін покарання у ВТТ. На 

рубежі 1960–70-х рр. вона зблизилася із середовищем українських дисидентів, 

була знайома із В. Морозом, О. Мешко, Б. Антоненком-Давидовичем, 

О. Заливахою. Доля О. Попович була тісно пов’язана із Городенкою. У цьому 

місті проживала її родина, саме тут вона провела свої роки навчання в гімназії. 

Дисидентка була добре знайома із місцевим патріотичним середовищем та 

учасниками городенківської групи [10]. Через М. Гуцула вона неодноразово 

передавала їм праці В. Мороза, Б. Антоненка-Давидовича, І. Світличного, 

Є. Сверстюка. Іншим джерелом самвидаву, через який до Городенки потрапили 

твори І. Дзюби та М. Джиласа, був Р. Гайдук із Чернівців. За свідченнями 

Р. Гайдука, ці праці він отримав від колишнього робітника єврейського 

походження Карданського, який у 1973 р. емігрував до Ізраїлю [2, арк. 118].  

У середовищі групи відбувався постійний обмін забороненою літературою. 

Із самвидавом ознайомлювалися на квартирах М. Гамули та Ф. Вережака [2, 

арк. 119]. Основним способом розмноження літератури була зйомка за допомогою 

фотоапарата «Зоркий-4» [1]. Вочевидь, виготовленням фотокопій займалися 

М. Гамула та меншою мірою Р. Гайдук [2, арк. 117–118]. У той же час Ф. Вережак 

виявляв найбільшу активність щодо поширення забороненої літератури серед 

знайомих [4, арк. 129]. Із метою збільшення ефективності та якості копіювання 
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самвидаву члени городенківської групи виношували плани щодо купівлі 

друкарської машинки [3, арк. 6]. 

У ідеологічному плані група, судячи із характеру поширюваної самвидавної 

літератури, не була однорідною. Микола Гуцул, завдяки якому в середовищі 

городенківців появилися «10 заповідей українського націоналіста», «Молитва 

націоналіста» і твори В. Мороза, належав до покоління колишніх оунівців, був 

прихильником інтегрального націоналізму та національно-визвольної парадигми 

боротьби за незалежність України. У той же час дещо молодший Р. Гайдук, який 

розповсюджував твори І. Дзюби та М. Джиласа, очевидно, був вихідцем із 

генерації шістдесятників, адептом націоналізаційної парадигми, націонал-

комунізму та ревізіонізму. 

У 1970-х рр. у Західній Україні діяло чимало підпільних дисидентських 

груп, які виникли в першу чергу як реакція на придушення режимом в ході 

«великого погрому» легальної опозиції та були репрезентантами національно-

визвольної парадигми. Найбільш відомими з-поміж них були Український 

народно-визвольний фронт (УНВФ), Спілка української молоді Галичини 

(СУМГ), Розсохацька (Чортківська) група та ін. [13]. Городенківську групу, 

активний період діяльності якої припав на 1972–1974 рр., поєднував із цими 

дисидентськими організаціями в першу чергу нелегальний характер методів 

боротьби. При цьому її особливостями були відсутність чіткої організаційної 

структури, програми дій, поміркованість учасників. У той час як більшість 

підпільних груп 1970-х рр. носили молодіжний характер, середній вік учасників 

городенківської групи становив 53 роки. Фактично, на відміну від УНВФ та 

СУМГ, городенківське середовище було одним із останніх осередків 

шістдесятницького правозахисту із певним залученням елементів національно-

визвольної парадигми. 

Зважаючи на досить значний як на районний центр розмах активності, 

городенківська група досить швидко привернула увагу КДБ. Вже у січні 1973 р. за 

підозрою у проведенні антирадянської націоналістичної діяльності були взяті в 

оперативне вивчення М. Гамула, Ф. Вережак та В. Яшан. Станом на початок 
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1974 р. у близькому оточенні дисидентів вже діяла широка агентурна мережа 

КДБ. Таємні співробітники органів держбезпеки змогли увійти в довіру до 

учасників групи та неодноразово, виконуючи вказівки керівництва, отримували 

від них самвидавну літературу [2, арк. 117].  

Зрештою, у березні 1974 р., «…з метою припинення подальшого поширення 

ідейно шкідливих і наклепницьких документів, їх вилучення… повного розкриття 

злочинної діяльності об’єктів…» було прийнято рішення про початок репресій 

проти учасників городенківської групи. Управління КДБ Івано-Франківської 

області за згодою обкому КПУ передало прокурору області матеріали про 

дисидентську діяльність Ф. Вережака, на основі яких 22 березня проти нього було 

порушено кримінальну справу за ст. 187–І КК УРСР («поширення завідомо 

неправдивих вигадок, які паплюжать радянський державний і суспільний 

устрій»). Протягом декількох днів кадебісти здійснили сім обшуків у 

помешканнях членів групи. На квартирах П. Кучирка у Коломиї, М. Гамули та 

М. Гуцула у Городенці, Р. Гайдука і Т. Шевчука в Чернівцях було виявлено не 

менше 16 самвидавних документів. У ході перших допитів працівникам КДБ 

вдалося отримати компрометуючі покази щодо ключових учасників 

городенківської групи [2, арк. 117–119]. Уже 26 березня 1974 р. було 

заарештовано М. Гамулу, М. Гуцула та Р. Гайдука [4, арк. 128]. Федору Вережаку 

вдалося уникнути затримання через похилий вік та перебування у лікарні, проте 

за його поведінкою було встановлено оперативний контроль КДБ [2, арк. 119]. 

Після того як у ході слідства було виявлено численні факти поширення та 

розмноження самвидавної літератури М. Гамулою, М. Гуцулом та Р. Гайдуком, 

6 травня 1974 р. прокурор прийняв рішення про перекваліфікацію обвинувачень 

на ст. 62 КК УРСР («антирадянська агітація і пропаганда») та передачу справи в 

Управління КДБ Івано-Франківської області [4, арк. 129]. Під час допитів 

підслідні під тиском зі сторони кадебістів змушені були визнати свою «провину» 

[4, арк. 130]. Зокрема, проти Р. Гайдука застосовували хімічні препарати; його 

було піддано психіатричній експертизі [11, с. 127]. Слідством було виявлено 

9 близьких знайомих обвинувачених, серед яких вони поширювали заборонену 
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літературу; було прийнято рішення здійснити щодо них профілактичні заходи [4, 

арк. 130]. Кадебісти домоглися дачі М. Гуцулом під час одного із допитів показів 

про канал надходження самвидаву до Городенки через О. Попович [2, арк. 118; 9]. 

Було розпочато збір доказів на івано-франківську дисидентку з метою 

притягнення її до кримінальної відповідальності [3, арк. 200–201]. 

У той же час для Ф. Вережака, який теж пішов на співпрацю зі слідчими, 

було обрано міру запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд. Після 

виходу із лікарні з урахуванням похилого віку та стану здоров’я (інвалід 2 групи) 

його профілактовано із одночасним припиненням кримінального переслідування 

[4, арк. 298]. Припинення репресій проти Ф. Вережака спричинило поширення у 

дисидентському середовищі інформації про те, що нібито він був таємним 

агентом КДБ [8]. Проте серед матеріалів ГДА СБУ нами не було виявлення 

підтвердження цих припущень. 

Арешт М. Гамули та М. Гуцула, яких добре знали на городенківщині, 

викликав певний суспільний резонанс. Протести проти репресій носили 

поодинокий характер. Зокрема, 27 червня 1974 р. житель с. Серафинці Роман 

Онуцький виготовив та вивісив у Городенці листівку із вимогою звільнити 

ув’язнених. Уже на початку вересня цього ж року сміливця теж було 

заарештовано [5, арк. 4]. 

Після закінчення попереднього слідства у справі городенківської групи її 

було передано до Івано-Франківського обласного суду. 13–15 серпня 1974 р. 

відбувся судовий процес, який носив відкритий характер. За інформаційним 

повідомленням КДБ УРСР, у ході суду «матеріали попереднього слідства 

повністю підтрердилися». Вирок був достатньо суворим: М. Гуцул отримав шість 

років позбавлення волі у виправно-трудових колоніях суворого режиму і три роки 

заслання, М. Гамула та Р. Гайдук – по п’ять років позбавлення волі і три роки 

заслання [4, арк. 242]. Оксану Попович, яка влітку – восени 1974 р. перебувала на 

лікуванні, було заарештовано тільки 3 жовтня цього ж року; під час слідства вона 

здійснила 48-денне протестне голодування. Зрештою, 14 січня 1975 р. дисидентку 
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було засуджено до восьми років колоній суворого режиму та п’яти років заслання 

[10]. 

Отже, основним методом боротьби дисидентського гуртка у м. Городенка 

проти радянського режиму було поширення самвидавної літератури. 

Городенківська група спромоглася здійснювати активну опозиційну діяльність у 

період загального спаду дисидентського руху після другої хвилі арештів, будучи 

одним із останніх осередків шістдесятницького правозахисту. Проте у результаті 

спецоперації КДБ радянському режиму вдалося припинити роботу гуртка, а його 

лідери були засуджені на досить тривалі терміни ув’язнення. 
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Ганна ПАСКА 

РОЛЬ ЛЕВА БАЧИНСЬКОГО У ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ЗУНР 

В результаті наростання національно-визвольного руху народів Австро-

Угорської монархії імператор Карл І 16 жовтня 1918 р. оголосив про 

реорганізацію імперії в федеративне утворення, «у якій кожен народ має створити 

на своїй території власну державу». З огляду на це, 18–19 жовтня 1918 р. у 

м. Львові розпочало роботу представницьке зібрання українських послів до 

австрійського парламенту, Галицького та Буковинського крайових сеймів, 

єпископату та делегатів українських партій, яке обрало тимчасовий український 

парламент – Українську Національну Раду (далі – УНРада). Її очолив один із 
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лідерів УНДП Євген Петрушевич [6, с. 4]. Одним із найбільш помітних та 

активних політичних діячів ЗУНР був адвокат, член УРП, уродженець с. 

Серафинці Городенківського повіту Лев Бачинський (1872-1930). 

Згідно розпорядження УНРади від 1 листопада, на всій території української 

держави мали бути ліквідовані австрійські органи влади і управління. Замість них 

утворювались шляхом виборів нові, українські. У сільських громадах, містах та 

містечках належало обрати громадських і міських комісарів. У повітах – 

повітових комісарів та повітові національні ради. Згідно з цим розпорядженням у 

першій половині листопада такі вибори відбулися в усіх сільських громадах і 

містах Галичини. Так, зокрема, комісаром Станиславівського повіту став Лев 

Бачинський [5, с. 171–172]. У своїй автобіографії політик писав, що через два 

місяці залишив посаду комісара, бо був не задоволений діями місцевої військової 

влади та жандармерії [22, арк. 7].  

У другій половині листопада 1918 р. становище ЗУНР значно погіршилося, 

що було пов’язано із наступом польських військ та захопленням ними 

українських територій. Так, 21 листопада під тиском поляків українські війська 

змушені були залишити м. Львів. Вся українська адміністрація, державні органи й 

установи переїхали спочатку до м. Золочева, а потім до м. Тернополя [5, с. 176–

177]. За участі лідерів УРП Л. Бачинського та Івана Макуха в грудні 1918 р. 

велися переговори з представниками УНРади про переїзд західноукраїнського 

уряду до м. Станиславова, що було зумовлено віддаленістю м. Тернополя від лінії 

фронту та західних кордонів держави. У результаті Державний Секретаріат 

підтримав пропозицію радикалів і вже 1 січня 1919 р. президія УНРади прибула 

до м. Станиславова [2, с. 2–3]. 

Після створення ЗУНР уряд нової держави розпочав переговори із 

Українською Народною Республікою про об’єднання двох держав в одну соборну 

незалежну державу. Зокрема, 1 грудня 1918 р. у м. Фастові на Київщині було 

підписано попередній договір про об’єднання двох українських держав в одну 

державну одиницю [5, с. 383].  
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Другого січня 1919 р. Л. Бачинський брав участь у першому засіданні 

УНРади, що було присвячене питанню злуки двох республік в єдину державу [15, 

с. 5]. Наступного дня УНРада ЗУНР за участі Л. Бачинського, прийняла Ухвалу 

«Про Злуку Західно-Української Народної Республіки з Українською Народною 

Республікою» [3, с. 1]. Уже на наступному засіданні, яке відбулося 4 січня 1919 р., 

Л. Бачинського було обрано заступником президента УНРади Є. Петрушевича [4, 

с. 1–2].  

Протягом січня 1919 р. здійснювалась активна підготовка до об’єднання 

двох українських держав. УНРада утворила спеціальну посольську делегацію у 

складі 36 чол., яка мала вручити Директорії УНР грамоту-звернення УНРади і 

Ради державних секретарів ЗУНР від 16 січня 1919 р., де викладався зміст закону 

про злуку [5, с. 386].  

Двадцять другого січня 1919 р. на Софіївській площі в м. Києві у 

присутності десятків тисяч людей відбулося урочисте проголошення Акту Злуки. 

Церемонію розпочав Л. Бачинський промовою: «Світла Директоріє! Власною 

нашою волею хочемо і бажаємо обновити національно-державну єдність нашого 

народу, що існувала за Володимира Великого та Ярослава Мудрого, а до якої 

стреміли наші гетьмани Богдан Хмельницький, Петро Дорошенко та Іван Мазепа. 

Від сьогодні Західна Україна лучиться з великою Україною в одно нероздільне 

тіло» [12, с. 143]. 

На основі Акту Злуки делегація УНРади 23 січня в м. Києві взяла участь у 

роботі революційного парламенту України – Трудового Конгресу, головою якого 

було обрано галичанина Семена Вітика. Верховний законодавчий орган 

об’єднаної УНР затвердив нову назву ЗУНР – Західна Область Української 

Народної Республіки (ЗО УНР) [12, с. 143–144]. До секретаріату президії 

Конгресу було обрано Л. Бачинського [18, с. 4]. Він у своїй доповіді заявив 

присутнім: «Здійснення нашої мрії стало можливим тільки тоді, як розвалились 

держави, що були тюрмами для своїх народів. До вас прилучається край бідний, 

покривджений війною, де голод зазирає народові у вічі, але зате можу вас 

запевнити, що до вас переходить таке селянство, яке буде великим скарбом для 
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України... Ми приходимо до вас, бо природа сама велить нам разом жити і 

умирати...! Просимо нас так щиро прийняти, як ми хочемо – до Вас» [9, с. 164].  

Актуальними у період ЗУНР були економічні проблеми, які нова держава 

отримала в спадок від австрійської держави. Одним із найбільш актуальних у 

Східній Галичині було аграрне питання. Майже половина орних земель та 

пасовищ, більша частина лісів, водойм за Австро-Угорщини в Галичині належала 

великим поміщикам і церкві. А понад дві третини українських селян були 

малоземельними і безземельними. Це викликало боротьбу селянства за переділ 

землі та за ліквідацію поміщицького землеволодіння [5, с. 205–206]. 

Шостого лютого 1919 р. Л. Бачинський на засіданні УНРади підняв питання 

проведення земельної реформи [19, с. 4]. У своєму виступі він акцентував увагу 

на необхідності вирішення проблем у галицькому суспільстві, пов’язаних із 

аграрним питанням: «В... проекті закону про земельну реформу висуваємо дві 

цілі. Насамперед мусимо усунути велику земельну власність. Мусять зникнути 

двори і всякі посідачі хоч би й невеликі, котрі землю набули в ціли спекуляції. 

Друга важна засада ось така: земля, яку відбирається від дотеперішніх власників, 

що самі не обробляли її, має перейти в руки тих людей, що хочуть власними 

руками її обробляти». Він вказував, що до земельного фонду переходить земля в 

тому випадку, якщо власник помирає, не залишивши спадкоємців, а також тих, 

хто протягом двох років (від часу отримання землі) нічого на ній не робили та 

дозволяли іншим «тягнути користь з землі» [17, с. 2–4]. Л. Бачинський 

наголошував на тому, що земля, отримана селянином, має передаватися у спадок 

тільки дітям, внукам, родичам, братам і сестрам, які працюють в аграрній сфері 

[23, арк. 22 зв.]. Продовжуючи свій виступ він наголосив, що ліси, ставки і потоки 

мають залишитися у користуванні всієї громади, а ріки та підземні багатства – 

перейти у власність держави [7, с. 5–6]. 

Для розробки закону аграрної реформи була створена земельна комісія, 

головою якої обрано Л. Бачинського. Дана комісія мала до 24 березня 1919 р. 

розробити проект закону реформи та представити його УНРаді. Протягом 3–

7 березня 1919 р. на її засіданнях було закріплено основні положення, які лягли в 
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основу аграрної реформи [14, с. 1]. Проект аграрного закону часто обговорювався 

на з’їздах УНРади, в яких Л. Бачинський брав активну участь. Тривалі та 

виснажливі дискусії у вирішенні даної проблеми негативно вплинули на розвиток 

і зміцнення новоствореної західноукраїнської держави. 

Двадцятого березня 1919 р. у м. Станиславові відбулося повітове віче та 

з’їзд Української радикальної партії. Лев Бачинський презентував під час мітингу 

основні положення земельного закону. Після його доповіді відбулося обговорення 

даного питання, в якому взяли участь усі присутні, зокрема і представники 

селянства. Врахування думки широких народних мас свідчить про демократичний 

характер запровадження аграрної реформи в ЗУНР [16, с. 2]. 

Чотирнадцятого квітня 1919 р. УНРада остаточно затвердила земельний 

закон. Газета «Република» за 17 квітня 1919 р. підкреслювала: «Сповнилася 

вікова мрія українського народу нашої Західної Области Української Народної 

Республіки. Українська Національна Рада сповнила... велике діло визволення 

нашого народу з важких пут соціальної неволі, ухвалила земельний закон...» [8, с. 

1]. 

Лев Бачинський здійснював активну політичну діяльність у різних сферах 

життя галицького суспільства. Зокрема, 13 лютого 1919 р. на засідання УНРади 

він брав участь в обговоренні питання у справі українського шкільництва [20, с. 

1]. Цього ж  дня було прийнято закон про основи шкільництва в ЗО УНР, що 

закладав правові норми діяльності державних і приватних шкіл. Усі публічні 

школи оголошувалися державними, а вчителі – «державними урядниками» [13, с. 

72]. На нараді 1 квітня 1919 р. політик підтримав запровадження 8-годинного 

робочого дня на фабричних підприємствах [21, с. 1–2]. 

На Крайовому з’їзді УРП, який відбувся 22–23 березня 1919 р. у 

м. Станиславові, Л. Бачинський виступив із доповіддю про політичне становище у 

Галичині. Він відзначив: «Найбільші заслуги для будування української 

державности в Західній Области України має українське селянство. Воно 

поносить найбільші тягарі. Воно творить майже виключно українське військо...». 

Політик гостро засудив політику більшовиків, які прийшли до влади у Росії: 
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«большевики несуть розлад, грабунок, несупокої та кріваву борню» [10, с. 3]. На 

цьому зібранні Л. Бачинського було обрано керівником партії [5, с. 235]. За 

сприяння нового очільника радикалів ухвалено резолюції, у яких зазначалося, що 

«партія старається забезпечити самостійність України та републиканську форму її 

правління». В економічній сфері підкреслювалася необхідність ліквідації великої 

земельної власності і розподілу її між малоземельними і безземельними селянами, 

а також введення 8-годинного робочого дня [11, с. 3]. 

Двадцять третього березня 1919 р. на засіданні четвертої сесії УНРади 

Л. Бачинський охарактеризував становище українських земель, скептично оцінив 

зусилля країн Антанти щодо припинення війни з Польщею без урахування 

інтересів українців. Він засудив спробу Антанти втручатися у внутрішні справи 

УНР шляхом здійснення військової інтервенції в районі м. Одеси. Політик 

акцентував увагу на загрозі українському суверенітету зі сторони Радянської 

Росії. Л. Бачинський відстоював ідею самостійності української держави й, 

усвідомлюючи складність політичної ситуації на західноукраїнських землях, 

говорив: «Ми повинні опертися на власні сили і отворити коаліційний 

секретаріат, котрий звернувся би о поміч і попертя до суспільности і вказавби ті 

далекосяглі суспільні реформи, які старатиметься перевести» [1, с. 1].  

Отже, Лев Бачинський відіграв важливу роль у політичному житті Західно-

Української Народної Республіки. Зокрема, він відзначився активною діяльністю 

на посаді заступника президента УНРади Є. Петрушевича, був прихильником 

відновлення єдиної соборної української держави та ініціатором проголошення 

Акту злуки ЗУНР і УНР. Вагомим його досягненням як голови земельної комісії 

стала розробка закону аграрної реформи на західноукраїнських землях. 
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Леся ПИСКОР 

МАЛОВІДОМІ СТОРІНКИ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВНИЧИХ 

Л. БЕКЕРА (1856–1921) ТА Д. КШИЧКОВСЬКОГО (1861–1943) 

Кінець ХІХ ст. позначився для Коломиї активним розвитком економіки, 

культури та освіти. Саме за австрійського періоду в місті було зведено 

монументальні споруди, які й нині підкреслюють європейське обличчя Коломиї. 

На жаль, більшість проектантів коломийських будівель й досі залишаються 

невідомими, а проектування і будівництво окремих споруд (будинки 

Коломийської гончарної школи, польського спортивного товариства «Сокіл», 

Ощадної каси) помилково приписують іншим архітекторам. Найкращі 

архітектурні споруди Коломиї спроектовані будівничими Луціаном Бекером та 

Діонісієм Кшичковським, про яких до цих пір було обмаль інформації.  

Перші відомості про будівничих зафіксовано в книзі протоколів загальних 

зборів товариства «Український Народний Дім в Коломиї» та в книзі М. Білоуса 

«Йосафат Кобринський його життя і діла» (1901), де вказано прізвища 

будівничих, причетних до будівництва Народного Дому в Коломиї [1]. Багато 

цінних біографічних даних віднаходимо і в звітах Цісарсько-королівської 

державної Школи Промислової у Львові [18; 31; 38; 40]; Шематизмах Королівства 

Галичини та Володимирії з великим князівством Краківським [33–37], у 

публікаціях тогочасної періодики [9; 11; 14; 16 –17; 25; 28-30; 39], у збірниках 

матеріалів [15; 19; 21], календарях [22], енциклопедіях [4; 5; 12; 13] та авторських 

виданнях [3; 10; 24; 26]. Більшу частину матеріалів віднайдено в оцифрованих 

архівних документах Малопольського генеалогічного товариства, цифрових 
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бібліотеках Ягеллонського університету, Варшавської Політехніки, Польського 

політехнічного інституту, Сілезького технологічного університету. 

У 1990-х рр. опубліковано низку статей, написаних коломийськими 

краєзнавцями, де подано матеріали про вже згадане тут будівництво Народного 

дому, приміщень польського спортивного товариства «Сокіл» (1895–1900), 

Коломийської гончарної школи та багатьох інших об’єктів [2; 10; 12]. Після 

детального ознайомлення з цими статтями, з’явилися підстави сумніватися в 

достовірності викладених у них деяких фактів. Методом порівняльного аналізу 

нами встановлено низку неточностей, які створили плутанину з прізвищами та 

іменами будівничих. 

Луціан Бекер (Łucyan Baecker) народився 30 червня 1856 р. року в 

с. Поточище (Potoczyska) Городенківського повіту (тепер Городенківського 

району Івано-Франківської області) (фото 1). Навчався в реальній школі в 

Чернівцях та Львові. Після закінчення цієї школи вступив на відділ будівництва 

Львівської Політехніки, який закінчив у 1876 р. та розпочав професійну приватну 

практику. У 1878–1881 рр. він був залучений  на спорудження будинку 

Галицького крайового сейму (сьогодні головний корпус Львівського 

національного університету імені І. Франка). 

У 1881–1882 рр. Л. Бекер працював асистентом на кафедрі будівельних 

конструкцій Цісарсько-королівської Школи Політехнічної у Львові, згодом – 

помічником будівничого при Коломийському магістраті. В 1883 р. Луціан Бекер 

поїхав до Відня, де впродовж року слухав лекції у Вищій політехнічній школі та 

Технічному промисловому музеї. Після закінчення курсів здійснив наукову 

подорож до Венеції, Флоренції, Риму, Парижу, Генуї, Мюнхена, де вивчав 

найкращі зразки європейського будівництва [18, с. 63]. В 1886 р. Л. Бекера 

призначили головним будівничим Коломиї, надавши йому статус авторизованого 

геометра (землеупорядника). На цій посаді він пропрацював до 1895 р. [18, с. 63]. 

Одночасно Л. Бекер викладав геометрію та рисунок у міській Промислово-

торгівельній школі імені Собеського та Крайовій гончарній школі [26, с. 41], 

інсценізував театральні комедії, був актором аматорського театру [39, с. 4], 

http://onlinecorrector.com.ua/докладний
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членом польського гімнастичного товариства «Сокіл» та членом правління 

місцевого фінансового товариства, створеного наприкінці 1893 р. [29, с. 10]. 

Працюючи в Коломиї, Луціан Бекер збудував віллу Генріхів (Heinrichow) 

(місце знаходження не вдалося встановити), військові об’єкти (порохові склади, 

уланські казарми (ймовірно, це будинки на вул. Січових стрільців № 50-56, вул. 

Косачівській, 23 та на бульварі Лесі Українки № 32, 34), зимові військові бараки 

(містилися на вул. А. Чайковського, розібрані у 1970-х рр.), лікарню, міську 

бійню. 

У 1891–1892 рр. Л. Бекер керував будівництвом Ощадної каси (тепер Палац 

культури «Народний Дім» на вул. Театральній, 27) ( фото 2), збудував великий 

цех для виготовлення парафінових свічок на фабриці Станіслава Щепановського у 

м. Печеніжині Коломийського повіту [18, с. 64]. 

За його проектом збудований будинок колишньої Крайової гончарної школи 

(1876–1914) [18, с. 63] (фото 3). Будівлю споруджено в закопанському стилі 

(вперше використаний у м. Закопане Республіки Польща) з урахуванням місцевих 

архітектурних традицій. Фасад оздоблено поліхромною керамічною 

облицювальною плиткою зі стилізованими народними мотивами. Однією з 

особливостей даної будівлі був великий димовий канал від печі для випалу, який 

знаходився в лівому крилі будинку та складався з трьох композиційних частин. 

Центральна частина була прикрашена орнаментальним геометричним мотивом, 

який був викладений з цегли в процесі побудови комина. Його висота була дещо 

вищою за висоту мезоніну другого поверху. Донедавна над вхідними дверима 

містилася кована решітка на якій було вказано рік спорудження будівлі – 1891 

(фото 4). Тепер це приміщення використовують як житлове і стан його 

збереження незадовільний. У багатьох публікаціях подаються відомості, що цю 

будівлю споруджено за проектом архітектора Висякевича або Виськевича, хоча з 

архівних документів довідуємося, шо будівля була споруджена за проектом Л. 

Бекера [18, с. 63]. 

У 1893 р. керівники польського гімнастичного товариства «Сокіл» (засноване 

в 1885 році), задумало спорудження адміністративного будинку. Ділянка під 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1893
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забудову, що належала міщанину п. Піскозубу, розташовувалася поблизу вілли 

Л. Бекера (теперішнє приміщення газети «ЗР-інформ» на вул. Петлюри, 13 та 

мурованим будинком п. Піскозуба на вул. Петлюри, 11). Керівництво товариства 

викупило цю ділянку у власника за 3 900 корон [28, с. 57]. У 1894 р. оголошено 

конкурс на найкращий проект. З представлених макетів комісією відібрано два – 

Луціана Бекера та Діонісія Кшичковського. 26 травня 1894 р. журі присудило 

першу премію першому проекту під гаслом «За ідею». Але оскільки жоден з 

вибраних макетів не відповідав запланованим вимогам та вимагав 

доопрацювання, обом архітекторам доручили вдосконалити проекти, що згодом 

було зроблено. Крім того, Л. Бекер з Д. Кшичковським безкоштовно виготовили 

плани та кошторис [28, с. 57]. Проте досі чомусь краєзнавці вважають автором 

проекту львівського архітектора Івана Левинського [12, с. 27]. 

У 1894 р. до Львівської Крайової виставки, присвяченої 100-річчю повстання 

під проводом Тадеуша Костюшка, Луціана Бекера разом з художником, 

викладачем рисунку Цісарсько-королівської реальної вищої гімназії  Коломиї, 

колишнім директором Крайової гончарної школи Валеріаном Крицінським та 

Станіславом Дачинським (учителем рисунку цієї ж школи) обрано членом 

коломийського відділення організаційного комітету. На виставку він представив 

декілька архітектурних проектів, за які одержав срібну медаль [37, с. 41].  

У березні того ж року Управа Товариства «Рускій Народный Домъ въ 

Коломыи» доручила будівничим Л. Бекеру та Д. Кшичковському виготовлення 

планів та кошторису «Народного Дому» [1, с. 19], але завершити цей проект 

Л. Бекеру не вдалося, його запросили на кафедру будівництва до Львівської 

промислової школи. З грудня 1894 до 1911 р. Луціан Бекер – професор Львівської 

промислової школи [39, с. 4], де спочатку викладав будівельні конструкції та 

рисунок, а згодом курс архітектурних форм і геометрію. Працював він також 

допоміжним технічним референтом у Крайовій шкільній раді. 

З 1877 р. Л. Бекер був членом Політехнічного товариства у  Львові, а з 

1882 р. входив до його правління, де виконував функцію скарбника. Упродовж 

1900–1904 рр. він був членом редакції друкованого органу товариства – журналу 
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«Czasopismo Techniczne», в якому опублікував низку статей: «Budowa stropów ze 

stanowisk a bygieny», «Fragment y architektoniczn e z wycieczk i do Rzymu» (1899) , 

«Krajowy przemysł artystyczny na wystawi paryskiej» (1900), «Konkurs na kościół 

Św. Elżbiety we Lwowie” (1903), «Fragment y architektoniczne zwycieczki do 

Viterbo» (1903) [25, с. 380]. 

У Політехнічному товаристві Л. Бекер входив до складу Словникової комісії, 

де працював над оформленням гасел польської термінології в галузі будівництва 

та архітектури. 

У 1895–1896 рр. Л. Бекер виконав проект школи в м. Сокалі на Львівщині, 

розроблений під керівництвом Зиґмунта Ґорґолевського[18, с. 64]; три ескізи 

літніх будинків у с. Микуличині Надвірнянського повіту (1898), один із них був 

реалізований учнем відділу теслярства львівської Промислової школи Петром 

Букладом [30, с. 23]; спільно з Адольфом Вайссом брав участь у конкурсі на 

пам’ятник Адамові Міцкевичу у  Львові (1898) [30, с. 23]. У 1898 р. він виконував 

реставраційні роботи палацу Яблоновських у Маріямполі [38, с. 65]. На ювілейній 

виставці Політехнічного товариства у  Львові (1902) здобув відзнаку за плани й 

розрахунки металевих конструкцій та залізобетонних фундаментів. 

У 1903 р. Л. Бекер спільно з Д. Кшичковським видав польською мовою 

підручник «Принципи статики» [15, с. 49]. 

Впродовж 1907−1911 рр. Л. Бекер був інспектором промислових шкіл. 

1 жовтня 1911 р. в м. Ярославі (тепер Республіка Польща) відкрито Будівельну 

школу, першим директором якої став Луціан Бекер (очолював її до 1915 р.) (фото 

5). У ході святкування 100-річчя навчального закладу в 2011 р., відновлено 

могилу Л. Бекера з табличкою: «Луціан Бекер 30.06.1852–16.06.1921, архітектор, 

директор промислової школи, доброзичливий опікун молоді та правдивий друг 

для підлеглих» [21,с. 9; 31]. 

Упродовж багатьох років спільно з Л. Бекером працював Діонісій 

Кшичковський, який працював у  Коломиї протягом 1893–1897 рр. спочатку 

помічником головного будівничого, а з1895 р. – головним будівничим міського 

магістрату. 
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Діонісій Кшичковський народився в с. Ластівцях, тепер Кам’янець-

Подільського району Хмельницької області (фото 6). Навчався у відділі 

архітектури Краківської промислово-технічної академії (1881–1884). У 1884–1888 

рр. проходив практику у проектному бюро краківського архітектора Славомира 

Одживольського, після чого прослухав спеціальні лекції в Школі витончених 

мистецтв у Парижі (1888–1889). У 1889–1890 рр. працював архітектором у 

Південній Америці на будівництві Трансандинської залізниці, спорудив у 

м. Міндозі (Аргентина) залізничний вокзал. У 1892–1893 рр. роках працював у 

 Кракові над реставрацією Катедри Вавельського замкового комплексу [15, с. 49]. 

В 1893 р. Д. Кшичковський переїхав до Коломиї. Спочатку працював 

помічником будівничого при Коломийському магістраті, а після від’їзду Л. Бекера 

до Львова, в 1895 р. його призначено головним будівничим міста. Викладав 

рисунок у новоствореній школі деревного промислу (1896–1897) [35, с. 509] та 

крайовій гончарній школі (1895–1897) [36, с. 507; 509].  

Разом із Л. Бекером у 1894 р. Д. Кшичковський брав участь у Галицькій 

крайовій виставці. За архітектурні проекти, представлені на виставці, здобув 

срібну медаль, а за проект павільйону преси – першу премію. Спорудили цей 

павільйон архітектори Володимир Підгородецький і Яків Балабан [19, с. 163]. 

У 1895 р. в Коломиї розпочалося спорудження будинку польського 

товариства «Сокіл», проект якого був виконаний Л. Бекером. Цим будівництвом 

керували Діонісій Кшичковський та Казимир Наварський (помічник будівничого 

Коломийського магістрату). 25 травня 1895 року відбулося урочисте встановлення 

наріжного каменя, в середину якого вкладено «АКТ закладення та посвячення 

наріжного каменя під будову Польського товариства гімнастичного «Сокіл» у 

Коломиї в році 1885». Цей документ підписали: голова товариства, керівник міста 

Казимир Броніслав Вітославський; скарбник Кароль Балицький; заступники 

голови доктор Тадеуш Красніцький та Тадеуш Зіма; секретар – доктор Мацей 

Кробіцький; редактор «Газети Коломийської» Богдан Мардиросевич; члени 

будівельного комітету Діонізій Кшичковський та Казимир Наварський; Томас 

Смольський; директор школи деревного промислу Фредерик Калляй і директор 
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гончарної школи Олександр Клімашевський; керівник польського гімнастичного 

товариства «Сокіл»» Казимир Гарчевський та Еміль Філоус [27, с. 5]. Художник 

Валеріан Крицінський виготовив сценічні завіси [31, с. 21]. 16 грудня 1895 р. 

відбулося урочисте відкриття приміщення польського «Сокола». Освячення 

будівлі відбулося 3 червня 1901 р. [27, с. 6]. 

У 1900 р. було зроблено бічні добудови, план яких виготовив головний 

будівничий міського магістрату Едвард Равський. У такому вигляді будівлю 

зображено на різних поштових листівках початку ХХ ст., такою її збережено й 

донині (фото 7) .  

Будинок виконано в закопанському стилі  з елементами фахверку. В центрі 

головного фасаду розташовано триповерхову чотирикутну вежу з дерев’яним 

каркасом, з трьох сторін декоровану керамічним фризом. 

До 1939 р. ця будівля належала польському спортивному товариству 

«Сокіл», за винятком 1918–1919 рр., коли тут містилася старшинська школа 

Української Галицької армії. Після Другої світової війни приміщення займав 

міський Будинок культури, згодом – Будинок офіцерів. З 2006 р. – молодіжний 

центр. На сьогодні будівля перебуває в аварійному стані. 

Одними з найкращих архітектурних споруд у Коломиї, виконаних за 

проектами Д. Кшичковського, є будинок «Українського Народного дому» (тепер 

Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені 

Й. Кобринського) (фото 8) та Єзуїтський костел (тепер римо-католицький костел 

ім. Ігнаціо Лойоли) (фото 9). 

Роботу над проектом та кошторисом «Українського Народного дому» 

Діонісій Кшичковський розпочав разом з Луціаном Бекером у 1894 р., але 

завершив його самостійно у 1895 р. (фото 10). Будівництво тривало протягом 

1895–1902 рр. До 1897 р. будівництвом керував Д. Кшичковський, з 1897 р. – 

міський будівничий Е. Равський. Було споруджено тільки третю частину будівлі. 

Проект виконано у стилі модерн з елементами еклектики. 

Будівництво римо-католицького костелу отців єзуїтів розпочалося у 1895 р. і 

завершилося 1 жовтня 1897 року. Костел збудовано в неготичному стилі, 

http://onlinecorrector.com.ua/відчиняти-розгортати-відмикати
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тринавний, базилікового типу, шестипрясловий. Будівництво проводилося під 

безпосереднім керівництвом Діонісія Кшичковського. Місцеві мешканці називали 

костел «панським». У радянський час костел було закрито. Тривалий час його 

використовували як склад солі, згодом – склад меблевої крамниці. 

У 1990 р. костел повернули римо-католицькій громаді міста. В головному 

вівтарі було встановлено освячену копію образу Коломийської Пресвятої Діви 

Марії (оригінал вивезено в 1939 р. з парафіяльного костелу Святої Марії до 

Польщі, зараз перебуває в м. Скамольна Чарна). На початку 90-х років у храмі 

проведено великі реставраційні роботи. Стіни костелу розписані рослинним 

орнаментом (квітки лілеї), інтер’єр прикрасили горельєфи сцен із життя Ісуса 

Христа. Львівські мистці подарували костелові дерев’яний різьблений вівтар. На 

вежі костелу було встановлено дзвін, привезений з Нью-Йорку, а в 2013 р. 

коломийським мистцем Валерієм Дідораком було відновлено горельєф о. єзуїта 

Петра Скарги, встановлений над бічними дверима. 

Ще один єзуїтський костел за проектом Д. Кшичковського було збудовано у 

1899–1901 рр. в Тернополі. Це булла тринефна споруда в неороманському стилі з 

чотириповерховою вежею й невеличкою дзвіницею (сиґнатуркою) посередині 

даху. Костел проіснував у місті до 1945 р. Після Другої світової війни вежу і 

дзвіницю знесли, а у будівлі розмістили Тернопільську швейну фабрику, якої 

сьогодні вже нема. Костел знаходився на вулиці Петра Скарги (тепер вулиця 

Юліана Опільського) [8] (фото11). 

У 1897 р. Діонісій Кшичковський залишає  Коломию назавжди. Впродовж 

1897–1901 рр. він працював архітектором промислових підприємств Станіслава 

Щепановського. За його проектом у 1897 р. було споруджено так званий 

«Нафтовий дім» на вулиці Чайковського, 17 у Львові [15, с. 49]. 

З 1901 до 1927 р. цей будівничий працював у Львівській Державній 

промисловій школі, а після її реорганізації – у Державній школі технічній на 

кафедрі будівництва [15, с. 49]. 

Діонісій Кшичковський з 1899 р. був членом Політехнічного товариства у 

Львові, входив до його правління в 1905–1908, 1916–1927, 1929–1930 рр. У 1905–
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1906 рр. виконував обов’язки секретаря. В 1902 р. разом із Л. Бекером брав участь 

в ювілейній виставці товариства та отримав похвальний лист за експоновані 

проекти. У 1910 р. на виставці, організованій Львівським Колом архітекторів 

(підрозділом Політехнічного товариства), Д. Кшичковський експонував проект 

дому Педагогічного товариства і його фотографії. Будівничий був делегований 

товариством до Наглядової ради Міського промислового музею у  Львові. 

За його проектами були збудовані будинок жіночої школи на вулиці 

Коралевського (1903) [24, с. 15] та будинок чоловічої школи на вулиці Сокола в 

місті Ясло (тепер Республіка Польща) (1906) [24, с. 25]. У  Львові за проектами 

Д. Кшичковського споруджені: житловий прибутковий будинок на вулиці 

Круп’ярській, 15 (1903); здійснено реконструкцію житлового прибуткового 

будинку на вулиці Дорошенка, 43 (1903); житловий прибутковий будинок на 

вулиці Стецька, 4 (1908); вілла на вулиці Мушака, 26 (1909–1910); власна вілла у 

формах модернізованого класицизму на вулиці Мушака, 28 (1909–1910); дитячий 

виховний заклад на вулиці Басараб, 2 (тепер психоневрологічний диспансер 

(1911–1913, перебудований у 2008) [5, с. 629]. У 1909 р. під керівництвом 

професора Діонісія Кшичковського і архітектора А. Теодоровича проведено 

реновацію каплиці св. Бенедикта костелу отців Єзуїтів (тепер церква св. Петра й 

Павла) [7]. Крім того, здійснено перебудову парафіяльного костелу в м. Ланьцуті  

(Республіка Польща) у 1894–1902 рр. Храм було значно розширено і видовжено. 

Розібрано дві бічні вежі, збудовано нову вежу і фронтон. До старої синагоги в 

м. Ряшеві (Республіка Польща) добудовані галереї для жінок (1906–1907); 

побудований інтернат для студентів Сільськогосподарської академії в  Дублянах 

(Львівщина) (1909) [25]. 

26 лютого 1924 р. Рада архітектурного факультету Львівської політехніки 

надала Д. Кшичковському звання інженера-архітектора. 

Діонісій Кшичковський був автором декількох підручників польською 

мовою: «Принципи статики» («Zasady statyki», 1903 р., написаний спільно з 

Луціаном Бекером) [15, с. 49], «Будівельні матеріали» («Materiały budowlane», 

1916 р.), популярний підручник «Будівництво» («Budownictwo», 1929, 1939 рр.) 
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[26]. Його малюнки видруковано в серії Славомира Одживольського «Пам’ятки 

мистецького промислу в Польщі», що видавалася у  Кракові («Zabytki przemysłu 

artystycznego w Polsce», протягом 1891–1893 рр. видано 6 зошитів). 

До 1939 року Д. Кшичковський проживав у Львові на вулиці Дверницького, 

28 (тепер вулиця Мушака). Був одружений із Леонтиною з родини Вежейських. 

Мав трьох синів, наймолодший із яких, Станіслав і найстарший Казимир, 

служили в австрійському війську (6-й полк піхоти польського легіону). Казимир 

загинув 24 жовтня 1915 року. Д. Кшичковський мав також двох сестер – Леокадію 

й Михайлину [6]. 

Діонісій Кшичковський помер 19 лютого 1943 р., похований на 

Повонзківському цвинтарі у м. Варшаві [20]. 

Високоосвічені і талановиті будівничі-архітектори Луціан Бекер та Діонісій 

Кшичковський, виховані на кращих зразках європейської архітектури, залишили 

нашим сучасникам прекрасні споруди, які впродовж століття є окрасою Коломиї. 

На жаль, не всі споруди добре збережені. Це стосується будівель 

Коломийської гончарної школи і колишньої будівлі спортивного товариства 

«Сокіл», військових австрійських казарм: одні будинки розібрані та знищені, інші 

потребують серйозної реставрації. На даний час тільки дві будівлі кінця ХІХ ст.: 

Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені 

Й. Кобринського та римо-католицький костел є візитною карточкою Коломиї, які 

радо відвідують містяни і туристи. 
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Андрій РУСИНЯК 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНА ПОЛІТИКА ПО СТВОРЕННЮ 

ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД НА ПРИКЛАДІ ПОКУТТЯ 

Починаючи з 2014 року в Україні започатковано ряд реформ покликаних 

наблизити рівень життя суспільства до європейських стандартів. Одним з 

головних в цьому плані є процес децентралізації влади, тобто передача значної 

частини повноваження державних органів органам місцевого самоврядування з 

метою підвищення рівня життя населення, розвитку інфраструктури та 

забезпечення фінансової стабільності місцевих бюджетів.  

Відправною точкою в цьому процесі став Закон України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад» прийнятий 05.02.2015 року та зміни до нього, 

внесені 09.02.2017 року. Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі 

добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст, а також 

добровільного приєднання до об’єднаних територіальних громад [2] та визначає 

основні принципи об’єднання територіальних громад. 

Проте, незважаючи на ряд законів та позитивні кроки в напрямку політики 

децентралізації, слід констатувати, що реформа проходить повільніше ніж 

заплановано і виною цьому на нашу думку є  низький рівень комунікування влади 

та населення, відсутність чітких та обґрунтованих роз’яснень дій на місцях.  

Світова практика доводить, будь які  реформи не зможуть бути успішно 

завершені, якщо люди їх не розуміють, а відтак – не приймають. В українському 

варіанті, особливо на теперішньому етапі, комунікування – це безумовно 

найнеобхідніша складова проведення реформ, адже, найкращим способом 

забезпечити підтримкою населення той чи інший процес буде надання 

громадськості вичерпної інформації про його сутність та обґрунтування  його 

необхідності доступною мовою. 

Дослідження Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та 

соціологічної служби Центру Разумкова показало, що «лише 9% українців 

повністю задоволені станом інформування урядом суспільства про свою роботу. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/157-19
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Натомість, на думку 39% громадян, інформація, яку дає уряд, часто не відповідає 

дійсності, 28% вважають, що такої інформації замало, а 24% нарікають на її 

незрозумілість. Водночас 12% переконані, що такою інформацією мають 

цікавитися фахівці, а не пересічні громадяни» [6].  

Інформаційної підтримки потребує будь-яка дія в суспільстві, спрямована 

на впровадження змін, ініціювання нових суспільних практик чи втілення ідеалів 

в реальність. Інформаційна побудова сучасного суспільства полягає в тому, що в 

ньому насправді існує тільки те, про що є інформація. Відповідно, будь-які дії чи 

ініціативи, які не супроводжуються інформаційною роботою навколо них, не 

можуть отримати належного їм місця у суспільному полі[1]. 

Україна все ще залишається пострадянською країною, тому реалії життя та 

розвитку сучасних країн заходу для багатьох із нас залишаються незрозумілими, а 

сутність ролі державної влади – неочевидною.  Тільки інформування щодо 

сутності та стратегічних напрямків реформ може допомогти подолати подібні 

стереотипи у їх сприйнятті. Євген Ситник, кандидат економічних наук, доцент 

піддає критиці методи обґрунтування необхідності реформ, які використовуються 

зараз. Він звертає увагу на те, що «вся суть аргументації (…) базується на ув’язці 

таких дій з наданням американської фінансової допомоги. Україна сьогодні 

знаходиться у ситуації крайньої вразливості стосовно тієї інформації, яка 

заповнює її соціальний простір. Це стосується і зовнішніх загроз, і внутрішніх 

складних та неоднозначних процесів трансформування країни. Для забезпечення 

сталого та керованого розвитку України вкрай важливим є те, наскільки 

забезпечені необхідною інформацією всі учасники політичного процесу, включно 

із всією громадськістю[5]. 

Також, на нашу думку владі варто переосмислити розуміння поняття 

«комунікація», оскільки в цьому випадку воно більш зводиться до інформування, 

переважно без можливості повноцінного діалогу та зворотнього зв’язку. 

Усвідомлення цих проблем та пошук ефективних шляхів їх вирішення  безумовно 

призведе до пришвидшення перебігу реформ та підвищення рівня підтримки 

влади серед населення.  

http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2135:informatsijnij-suprovid-reform-2&catid=157&Itemid=499
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  За час проведення реформи децентралізації за даними сайту 

http://decentralization.gov.ua було об’єднано 413 громад (станом на вересень 2017р 

) . 

Пік активності об’єднань припав на 2016 рік, тоді було створено 207 

об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Найактивніше процес об’єднання 

проходить у Вінницькій (24), Дніпропетровській (34), Житомирській (32), 

Запорізькій (24), Тернопільській (36) та Хмельницькій (26) областях, найнижчі 

показники у Київській (2), Закарпатській (5), Луганській (4) та Харківській(5) 

областях[4]. 
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На Івано-Франківщині за цей період було створено 12  громад, в 

перспективі об’єднання ще 44. Беззаперечним лідером в процесі об’єднання 

територіальних громад в Івано-Франківській області є Покуття. Станом на 

вересень 2017 року створено 8 ОТГ (Печеніжинська, Тлумацька, Косьмацька, 

Матеївецька, Нижньовербізька, Пядицька, Старобогородчанська та Тлумацька), в 

http://decentralization.gov.ua/
http://decentralization.gov.ua/
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перспективі також створення одніє з найбільших громад Прикарпаття – 

Городенківської. Це стало можливим завдяки скоординованим діям громад та 

органів влади, міжрівневій комунікації, залученню регіональних консультантів та 

адаптації міжнародного досвіду. Новостворені ОТГ здійснюють інформаційний 

супровід перебігу реформи задля ознайомлення населення з наслідками процесу 

децентралізаці, реальним фінансовим станом справ громади та наявними 

проблемними питаннями. З метою обміну досвідом та популяризації кращих 

практик роботи об’єднаних територіальних громад проводяться навчальні 

поїздки. За підтримки програми «U-LEAD з Європою» очільники об’єднаних 

територіальних громад проводять обмін досвідом в рамках навчального туру до 

Люблінського воєводства Республіки Польща.  

Беззаперечно, велику роль в процесі створення ОТГ відіграла інформаційна 

кампанія що розпочалась з широкомасштабної акції «Децентралізаційний 

марафон», яка охопила усі регіони України, зокрема й Прикарпаття.  Регіональні 

консультанти, за підтримки Кабінету Міністрів України, інформували населення 

про переваги децентралізації, здійснювали консультування з приводу механізму 

об’єднання територіальних громад, підготовки необхідних документів та проектів 

рішень. Це дозволило пришвидшити процес створення ОТГ, проте, цілком 

очевидно, цього недостатньо,  Івано-Франківська область аж ніяк не лідер в цьому 

плані і наявність тільки 12 ОТГ цьому підтвердження. 

Ця тенденція не є локальною, результати опитування проведеного Фондом 

«Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною 

службою Центру Разумкова з 9 по 13 червня 2017 року в усіх регіонах України за 

винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей 

дають чітку картину проблемних моментів в процесі проведення реформи 

децентралізації. Зокрема, порівняно з 2016 роком зріс рівень обізнаності українців 

із реформою децентралізації. Добре знають про реформу 20% (у серпні 2016 р. 

таких було 12%), щось чули – 62% (у 2016 р. – 54%). Відповідно, частка тих, хто 

нічого не знає про децентралізацію, знизилась з 30% до 18%. Найбільше про 

реформу знають у Центрі (загалом 87%), найменше – на Півдні (69%). Переважна 
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більшість українців – 42% – продовжує підтримувати кроки, які українська влада 

здійснює щодо децентралізації. Обізнаність громадян із процесом добровільного 

об’єднання громад також зросла. 18% добре знають про нього (порівняно з 12% у 

2016 р.), 56% – щось чули (46% у 2016 р.). 26% українці досі нічого про це не 

знають. Як і минулого року, українці переважно не задоволені тим, наскільки 

вони можуть впливати на рішення місцевої влади – таких налічується 63% (у 2016 

р. таких було 64%)[6]. 

Таким чином, інформаційно-кумунікативна політика відіграє вирішальну 

роль в процесі перебігу реформ започаткованих владою, але не до кінця 

усвідомлених суспільством. Як було вище зазначено, ряд проектів в плані 

створення інформаційної платформи децентралізації дав свої результати, проте з  

громадських опитувань чітко зрозуміло, що цих дій не достатньо для підняття 

процесу реформування до запланованого владою рівня. Успішності процесу 

децентралізації сприятиме ухвалення пакету децентралізаційних законів. Зокрема, 

законопроектів щодо добровільного приєднання територіальних громад, 

визначення статусу старости шляхом окреслення просторових меж його 

діяльності, кола повноважень та ін. Залишається в статусі очікування 

законопроект «Про службу в органах місцевого самоврядування», який є 

важливою складовою процесу підвищення ефективності публічного управління. 

Також, владі необхідно врегулювати питання фінансування об’єднаних 

територіальних громад та дозволити місцевим громадам самостійно приймати 

рішення про приєднання до міст. Цим самим знівелюється  різниця між процесом 

приєднання територіальних громад до ОТГ та міст обласного значення, а це в 

свою чергу забезпечить  позитивну реакцію та підтримку реформ з боку 

населення. 
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Людмила САС 

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З ІННОВАЦІЯМИ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИМИ 

НОВОВВЕДЕННЯМИ 

Технологічне оновлення виробництва, як і будь-яка інша діяльність, що 

спрямована на удосконалення та модернізацію функціонування підприємства, 

потребує значних фінансових ресурсів. Такими ресурсами є власні, залучені, 

запозичені кошти підприємства, а також державна фінансова підтримка 

інноваційної діяльності. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/157-19
http://decentralization.gov.ua/region/item/id/6
http://dif.org.ua/article/detsentralizatsiya-rezulbtati-vikliki-i-perspektivi
http://dif.org.ua/article/detsentralizatsiya-rezulbtati-vikliki-i-perspektivi
http://dif.org.ua/article/reformi-v-ukraini-gromadska-dumka-naselennya1234_4334312
http://dif.org.ua/article/reformi-v-ukraini-gromadska-dumka-naselennya1234_4334312
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Серед форм державної підтримки суб’єктів господарювання у сфері 

інноваційної та технологічної діяльності вагоме місце належить саме фінансовій 

підтримці. Основні напрями державної фінансової підтримки інновацій та 

технологічних нововведень визначені Податковим кодексом України [1], 

Законами України “Про інноваційну діяльність” [2], “Про розвиток та державну 

підтримку малого і середнього підприємництва в Україні” [3] та “Про пріоритетні 

напрями інноваційної діяльності в Україні” [4]. 

До джерел фінансування інноваційної діяльності, відповідно до ст. 18 

Закону України “Про інноваційну діяльність” [2], належать: кошти Державного 

бюджету України; кошти місцевих бюджетів; власні кошти спеціалізованих 

державних і комунальних інноваційних фінансово-кредитних установ; власні чи 

запозичені кошти суб'єктів інноваційної діяльності; кошти (інвестиції) будь-яких 

фізичних і юридичних осіб; інші джерела, не заборонені законодавством України.  

Серед видів державної фінансової підтримки, передбачених 

законодавством, можна виокремити: 

1. Пільгове кредитування. 

2. Страхування інноваційної діяльності. 

3. Створення спеціалізованих небанківських інноваційних фінансово-

кредитних установ. 

4. Пільгове оподаткування. 

5. Підтримка трансферу технологій. 

Напрями пільгового кредитування виконання інноваційних проектів 

передбачені статтею 17 Закону України “Про інноваційну діяльність” [2], 

зокрема: 

– повне або часткове (до 50 %) безвідсоткове кредитування (на умовах 

інфляційної індексації) інноваційних проектів за рахунок коштів Державного 

бюджету України та коштів місцевих бюджетів за умови залучення до 

фінансування проекту решти необхідних коштів виконавця проекту і (або) інших 

суб'єктів інноваційної діяльності;  

http://zakon.rada.gov.ua/go/40-15
http://zakon.rada.gov.ua/go/4618-17
http://zakon.rada.gov.ua/go/4618-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3715-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3715-17
http://zakon.rada.gov.ua/go/40-15
http://zakon.rada.gov.ua/go/40-15
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– повна або часткова компенсація (за рахунок коштів Державного бюджету 

України та коштів місцевих бюджетів) відсотків, сплачуваних суб'єктами 

інноваційної діяльності комерційним банкам та іншим фінансово-кредитним 

установам за кредитування інноваційних проектів;  

– надання державних гарантій комерційним банкам, що здійснюють 

кредитування пріоритетних інноваційних проектів. 

Надання позик на придбання і впровадження нових технологій та фінансова 

підтримка впровадження енергозберігаючих та екологічно чистих технологій 

суб’єктам малого і середнього підприємництва передбачена також відповідно до 

ст. 16 Закону України “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 

підприємництва в Україні” [3].  

Майнове страхування реалізації інноваційних проектів у страховиків 

визначене відповідно до статті 17 Закону України “Про інноваційну діяльність” 

[2]. 

З метою фінансової підтримки інноваційної діяльності, відповідно до статей 

19-20 Закону України “Про інноваційну діяльність” [2], створюються 

спеціалізовані державні небанківські інноваційні фінансово-кредитні установи, 

які на конкурсних засадах надають фінансову підтримку. Кошти таких установ 

формуються за рахунок Державного бюджету України, залучених згідно з чинним 

законодавством вітчизняних та іноземних інвестицій юридичних та фізичних осіб, 

добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, від власної чи спільної 

фінансово-господарської діяльності та інших джерел, не заборонених 

законодавством України.  

Спеціалізовані державні небанківські інноваційні фінансово-кредитні 

установи створюються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального 

органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

інновацій і підпорядковується центральному органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері інноваційної діяльності. Державна 

інноваційна фінансово-кредитна установа подає у засобах масової інформації 

щорічний звіт про фінансування інноваційних проектів та результати їх 

http://zakon.rada.gov.ua/go/4618-17
http://zakon.rada.gov.ua/go/4618-17
http://zakon.rada.gov.ua/go/40-15
http://zakon.rada.gov.ua/go/40-15
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виконання, а також періодично інформує громадськість про результати своєї 

діяльності. 

З метою фінансової підтримки місцевих інноваційних програм органи 

місцевого самоврядування можуть створювати комунальні спеціалізовані 

небанківські інноваційні фінансово-кредитні установи, які підпорядковуються 

виконавчим органам місцевого самоврядування/ 

Відповідно до ст. 197 Податкового кодексу України [1], окремі операції, 

пов’язані з технологічними інноваціями віднесені до складу операцій, звільнених 

від оподаткування, зокрема: 

– проведення гігієнічної експертизи проектних матеріалів та попередніх 

проектних пропозицій, у тому числі щодо розміщення об'єкта, а також 

нормативної документації на нові технології виробництва продукції та нові види 

продукції за заявкою замовника, гігієнічна оцінка зразків нових видів продукції; 

– визначення за заявками замовника шкідливих і небезпечних факторів 

виробничого середовища, технологічного та трудового процесів, проведення 

досліджень для розробки засобів і заходів щодо усунення або зменшення їх 

небезпечної дії. 

Відповідно до Закону України “Про пріоритетні напрями інноваційної 

діяльності в Україні” (ст. 6, 24) [4] передбачено, що державою запроваджуються 

заходи фінансово-економічного забезпечення щодо підтримки трансферу 

технологій як пріоритетного напряму інноваційної діяльності  

Вищезазначене свідчить, що на законодавчому рівні передбачена 

всестороння комплексна фінансова підтримка інноваційної діяльності суб’єктів 

господарювання, у тому числі технологічного оновлення виробництва. 
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ЛЮБОВ СЛИВКА 

РОЗСЕЛЕННЯ ДРІБНОЇ ШЛЯХТИ 

НА ПОКУТТІ В XIX - 20-ті рр. XX ст. 

В соціальній структурі українського населення Галичини в ХІХ ст. 

виокремлювалася дрібна шляхта, представники якої виводили своє походження з 

привілейованого шляхетського стану. Одним із перших, хто згадав про цю 

соціальну групу на теренах Покуття, був історик В.Липинський. Вивчаючи участь 

шляхти у визвольній війні Б.Хмельницького, він писав: «Численна на галицьких 

землях шляхетська дрібнота поголовно брала участь у поширених тоді селянських 

рухах, що охоплювали одне або кілька сіл. Яскравим є приклад Семена Височана, 

який спромігся за відносно короткий час організувати на Покутті 15-тисячну 

регулярну армію за допомогою й участю місцевої руської шляхти, до якої 

належали Березовські, Княгиницькі, Голинські, Скульські, Витвицькі, 

Драгомирецькі, Грабовецькі, Жураковські та ін.» [16, с. 137-139]. 

Сучасний український учений В.Грабовецький у своїх працях також чимало 

уваги приділяє питанню участі вихідців із дрібної шляхти в селянських 

повстаннях XVII-XVIII ст. на Покутті та Гуцульщині [14]. Відомо, що у 

військових заворушеннях восени 1648 р. під керівництвом Яремки Поповича до 

“купи повсталих у місті Товмач приєдналась дрібна українська шляхта з Ісакова – 

М.Княгиницький, В.Грабовецький, два зі своїми синами – П.Березовський, 

Д.Татомир, а з ними немало іншої шляхти” [14, с.11]. Серед польських учених 

дрібну містечкову шляхту на Покутті досліджував К.Слюсарек [20]. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/4618-17
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http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3715-17


224 

Нечисленні розвідки мемуарного характеру про дрібну шляхту окремих 

населених пунктів Покуття містяться в спогадах сучасників тих подій. Цінним 

джерелом вивчення етносоціальних взаємовідносин між селянами та міщанами-

шляхтою впродовж кінця XIX – поч. XX ст. є щоденник Й.Яворського, уродженця 

містечка Кулачківці [10]. У спогадах громадських діячів О.Клодницького (1891-

1973), І.Макуха (1872-1946 рр.) і о.Тита Войнаровського (1856-1938 рр.) 

описується про шляхетські поселення Ляцьке Шляхецьке (тепер - с. Липівка 

Тисменицького р-ну Івано-Франківської обл.), Хотимир та Озеряни в повіті 

Товмач (тепер – м. Тлумач Івано-Франківської обл.) [13, 15, 17].  

Мета дослідження – розкрити особливості розселення дрібношляхетської 

верстви на Покутті
46

 впродовж XIX- 20-х років XX ст. 

Особливістю етносоціальної ідентифікації дрібної шляхти в ХІХ ст. було 

поєднання етнічної та соціальної свідомості. Основними етнічними маркерами в 

той час у Галичині виступали розмовна мова та віросповідання: для українців – 

греко-католицьке, поляків – римо-католицьке. Виняток становили латинники – 

україномовні римо-католики. У документах ідентифікаційним маркером дрібної 

шляхти в XIX ст. служило означення “nobilis” (з латинської – шляхетний, 

знатний), а селян – “agrikola”, “rustici”, “laboriosa” (з латинської – селянин, 

хлібороб, робітник), “rolnik” (з польської – селянин). Такі означення священики 

фіксували в метричних книгах новонароджених, вінчаних чи померлих осіб, що 

свідчило про збереження шляхетської самосвідомості серед частини українського 

населення. Після скасування панщини в 1848 р. упродовж другої половини XIX 

ст. осіб шляхетського походження в метричних записах зазначали як “nobilis 

agrikola” (шляхтич-хлібороб), але у багатьох селах на той час зафіксовано для 

шляхти й селян однакову форму самоназви - “rolnik” або “agrikola”. 

Дрібна шляхта проживала компактними шляхетськими селами на 

Прикарпатті: Ільник, Білина Велика, Комарники, Кульчиці, Матків, Березів 

                                                           
46

За сучасним адміністративним поділом до Покуття належать території Снятинського, Городенківського, Тлумацького, північна 

частина Тисменицького, більшість Коломийського (без південної частини) районів Івано-Франківської області між річками Дністер і Прут, а на 

Снятинщині - Прут і Черемош [18]. 
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Нижній і Верхній та багато інших. У ході дослідження цієї соціальної групи 

виявилося, що певна її частина була розселена й на Покутті. 

Зокрема, у повітах Товмач і Надвірна виділявся окремий ареал розселення 

шляхти. Виходець із тих країв О.Клодницький зазначав: “Осередки української 

шляхти були в великому числі розсіяні на Підкарпатті й Покутті, а тим самим і на 

терені Товмаччини. Більшим скупченням була шляхта в Тисмениці з околицею... 

Дальшим – місцевість Ляцьке Шляхоцьке й Хотимир, де було понад тридцять 

нащадків шляхти, та Отинія й Отинійщина. Поза тим досить густо розсіяна 

шляхта по всіх селах” [15, с.857]. За статистичними даними, на початку XX ст. у 

повіті Товмач дрібна шляхта складала в поселеннях Марківці - 7,3 %, Хотимир - 

1,1 %, Нижнів - 0,1 %, Олешів - 0,1 %, Отинія -0,1 % [1]. Відомо, що в другій 

половині XIX ст. у с. Олеша мешкало більше десятка шляхетських родин 

Грабовецьких греко-католицького віросповідання, які до 1869 р. ідентифікували 

себе як “nobilis”, а пізніше – як “agrikola” [8, арк.1-110]. 

Означення “nobilis” зустрічаємо в записах с. Марківці. Наприкінці XIX ст. 

шляхтич (“agrikola nobilis”) Іван Загорський із дружиною Марією були хресними 

дітей сім’ї Михайла Адамовича й Анни Іванюк [7, арк.43, 50]. У цьому селі 1898 

р. батьки новонародженого Олександра Фелікс де Остоя-Загорський і Людовіка 

Рачковська записані як “nobilis” [7, арк.69 зв.]. У 1892 р. Ізабелла Княгініцька, 

“nobilis” із Ляцького Шляхецького, була хресною дочки місцевого священика 

Вальніцького [7, арк.55]. Однак у другій половині XIX ст. у с. Марківці 

переважаюча більшість шляхетських родин греко-католицького віросповідання 

Лукашевичі, Млиниські, Березовські, Кухарські, Клодницькі, Легозинські, 

Яворські, Тарнавські, Козаровські, Кржиновські, Мільчановські, Куликовські, 

Сокальські в документах означалися як “agrikola”, що вказувало на нівеляцію 

шляхетської свідомості [7, арк. 1-4, 69-72 зв.]. Цікаво, що ще в 20-х роках XX ст. у 

с. Марківці декілька римо-католицьких родин – Гречиня-Кульчицькі, де Остоя-

Загорські, Реловіч-Голинські продовжували титулувати себе як “nobilis” [7, 

арк.117-120]. 
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У поселенні Хотимир у 70-80-х роках XIX ст. проживала шляхта: 

Кобилянські, Зубрицькі, Лящевські, Ільницькі, Круховські, Цєхановські, 

Вітвицькі, Томашевські, Красовські, Островські, Рудкевичі, Веронкевичі, які 

підписувалися в метриках як “rolnik” або “agrikola” [9, арк.116-140]. До 

шляхетських родин греко-католицького віросповідання відносилися Кобилянські, 

Лящевські, Круховські, Ільницькі, Томашевські, Рудкевичі, Зубрицькі, а римо-

католицького – Ільницькі, Веронкевичі, Цєхановські, Вітвицькі, Кобилянські, 

Рудкевичі [9, арк.116-140]. 

Із спогадів громадського діяча, адвоката з м. Товмач, І.Макуха дізнаємося, 

що на початку XX ст. “в судовій окрузі Тисмениця було культурне село Ляцьке 

Шляхецьке, у якому було стільки української шляхти, що нею можна було 

обділити кілька повітів”, натомість у с. Озеряни повіту Товмач загродова 

польська шляхта складала половину населення [17, с.61, 65]. Як свідчать 

документи, шляхта із с. Ляцьке Шляхецьке аж до 1929 р. ідентифікувала себе як 

“agrikola nobilis” [7, арк.107-128]. Аналіз метричних книг за 1918-1929 рр. 

показав, що до шляхетських родин римо-католицького віросповідання належали 

Угарницькі, Соколовські, Гречиня-Кульчицькі, а до греко-католицької шляхти – 

родини Угарницькі, Луцькі, Боваровські, Яворські [7, арк.117-128].  

До цього центру примикала територія розселення шляхти в повіті Надвірна, 

що охоплювала села Грабовець, Битьків, Пнів, Цуцилів, Перерісль і тягнулася аж 

по Ляцьке Шляхецьке в повіті Товмач [11, s.34-36]. 

Згідно з дослідженнями польських учених, у 30-х роках XX ст. у 

Городенківському повіті в с. Серафинці проживало 322 шляхетські родини: 

Бережанські, Березовські, Бачинські, Крижанівські, Княгиницькі, Топольницькі, 

Терлецькі, Рогозинські; у с. Чернелиця - 188 родин: Окуновські, Скавінські, 

Воляцькі, Тхоржевські; у с. Тишківці - 111 родин: Княгиницькі, Кульчицькі, 

Завадовські, Бабінські; у с. Жуків - 103 родини: Богуцькі, Княгиницькі, 

Коржинські; у с. Живачів - 92 родини: Драгомирецькі, Ільницькі, Матушевські, 

Ортинські; у с. Ісаків - 91 родина: Березовські, Драгомирецькі, Вітвицькі; у с. 

Торговиця - 92 родини: Княгиницькі, Вишинські, Левандовські; у с. Гарасимів - 
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86 родин: Комарницькі, Савицькі; у с. Стрільче - 83 родини: Боберські, Ільницькі, 

Левицькі; у с. Незвисько - 76 родин: Кобилянські, Липинські, Чарковські, 

Глинські; у с. Вікно – 72 родини: Березовські, Косинські, Лукасевич, Тхоржевські; 

у с. Семаківці - 62 родини: Чернецькі, Чайковські, Садовські, Домбровські; у с. 

Глушків - 52 родини: Бабинські, Домбровські, Томашевські [11, s.10-15]. 

До великого осередку дрібної шляхти греко-католицького віросповідання на 

Покутті належало й с. Серафинці. Не зважаючи на велику кількість шляхетських 

родин, особи з прізвищами Лукашевич, Бачинський, Валігурський, Березовський, 

Островський, Бучовський, Лучицький, Княгиницький, Топільницький, 

Захаровський, Чарковський, Онуцький, Крижанівський у метричних записах 70-

90-х років XIX ст. ідентифікувалися як “agrikola” або “laboriosa” [2, арк.4-7,67-70]. 

Величину цього поселення ілюструють такі дані: загалом серед 32 пар, які взяли 

шлюб у 1875 р., 15 наречених були шляхетського походження. Схожа тенденція 

прослідковувалася в 1895 р.: із 21 шлюбної пари 10 наречених - це вихідці із 

шляхти [2, арк.67-70]. Такі співвідношення свідчать: якщо не половина, то 

третина населення була шляхтою за походженням. Натомість дані із шематизму за 

1900 р. показують, що в селі проживало 3270 греко-католиків, 36 римо-католиків, 

205 євреїв [19]. 

У другій половині XIX ст. шляхта в м. Кулачківці поділялася на дві 

конфесійні групи – греко-католиків (родини: Холевінські, Горбулевичі, Бачинські, 

Петровські, Ільницькі, Крижанівські, Хріновські, Тирські, Печорські, Стефанські, 

Новаковські, Возняковські, Гутовські, Ясінські) і римо-католиків (родини: 

Саєвичі, Керницькі, Кржановські, Красуцькі, Мяновські, Ружицькі, Грабовські, 

Петровські, Луцькі, Возняковські) [3, арк.26 зв-36; 4, арк.10 зв.-14].  

Відомо, що наприкінці XIX ст. кілька десятків греко-католицьких 

шляхетських родин Березовських, Кобилянських, Тхоржевських, Якубовських, 

Лозинських у с. Вікно й декілька родин Одинських та Іваницьких у с. Завалля 

також ідентифікували себе як “agrikola” [5, арк.54-57 зв.; 6, арк.1-6 зв.]. 

У зазначений період у Коломийському повіті в с. Джурків мешкало 168 

шляхетських родин, серед яких Чернецькі та Драгомирецькі; у с. Росохач - 78 
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родин, серед яких Лазаревські та Рутковські; у с. Підгайчики - 107 родин, серед 

яких Балинські, Гаєвські, Якубовські; у с. Замулинці - 68 родин, серед яких 

Чернецькі та Воловські; у с. Сороки - 123 родини, серед яких Княгиницькі, 

Крижанівські [11, s. 21, 24, 27]. 

На початку XX ст. у Снятинському повіті дрібна шляхта складала 0,3-0,4 % 

в поселеннях Вовчківці, Стеціва, Джурів [1]. 

Загалом, станом на 1938 р. на теренах Станіславського воєводства відносна 

частка шляхти щодо загальної чисельності населення повіту становила: у повіті 

Тлумач - 14 %, Городенка - 22 %, Снятин - 12 %, Коломия - 14 % [12, s.4]. Як 

бачимо, Городенківський повіт відзначався найбільшою кількістю шляхти. 

Характерним для дрібної шляхти Покуття було те, що значна частина її 

проживала в містечках Городенка, Коломия, Кулачківці, Обертин, Хотимир, 

Снятин, Чернилиця, Гвіздець, де нашаровувалася шляхетська й міщанська чи 

реміснича (не селянська) свідомість. Прикладом містечкової шляхта були 

шляхетські родини з Кулачківців. Так, у документі 1858 р. зазначали: “кум 

Гаспарій Крушевський шляхтич чоботар в Кулачківцях” [4, арк.З зв.].  

Таким чином, дослідження показали декілька ареалів розселення дрібної 

шляхти на Покутті в ХІХ – 20-х роках ХХ ст. та виявили її особливість 

проживання в містечках. Шляхетські родини належали до різних конфесій, що, в 

основному, підтверджувало їх етнічну ідентичність – українську та польську. 

Разом із тим результати засвідчують наявність української дрібношляхетської 

верстви в структурі населення Покуття, що заперечує твердження деяких 

польських учених про виключно польську етнічну приналежність дрібної шляхти. 
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Ольга СЛОБОДЯН 

ЕМІГРАЦІЯ ПОКУТЯН ДО КАНАДИ НА ПОЧАТКУ ХХ ст. У ТВОРЧОСТІ 

ІЛЛІ КИРІЯКА 

На початку ХХ століття заокеанська Канада стала острівцем українських 

емігрантів з Галичини, і Покуття зокрема. Першими українськими емігрантами в 

Канаді традиційно вважаються Іван Пилипів і Василь Єленяк. Вони удвох 

прибули до Західної Канади у 1891 р. і вподобали цей край. Повернувшись до 

Галичини, Пилипів переконав шість сімей із свого рідного села Небилів 

переселитися до Канади. У 1892 р. «небилівська група» заснувала перше постійне 

українське поселення у Канаді в місцевості Една-Стар біля Едмонтона (провінція 

Альберта).  

Але особою, чиїми зусиллями еміграція до Канади набула характеру 

масового руху, був Йосип Олеськів. Професор-аграрник і водночас народник, що 

прагнув поліпшити життя селянства, він у 1895 р. приїхав до Канади, аби тверезо 

оцінити місцеві умови. Вражений можливостями, які відкривалися перед 

селянами у Західній Канаді, Олеськів надрукував цілу низку брошур, де 

відраджував емігрувати до Бразилії й закликав заселяти Канаду. У своїй 

діяльності Олеськів спирався на підтримку канадського уряду. Міністр 

внутрішніх справ Кліффорд Сіфтон був просто вражений наполегливістю 

українців у освоєнні диких прерій: «Я вважаю, що кремезний селянин у 

баранячому кожушку, предки якого протягом століть займалися сільським 

господарством, з міцною жінкою і півдюжиною дітей — це саме те, що нам 

треба». З часом листи, що почали надходити з Канади, в яких життя малювалося 

лише у рожевих тонах, та заклики агентів пароплавних компаній стали відігравати 

неабияку роль у заселенні канадських прерій. [2] 

Масовий виїзд галицьких, буковинських і закарпатських селян за океан був 

національною трагедією українського народу. Про цю трагедію писали у своїх 

художніх і публіцистичних творах Іван Франко, Василь Стефаник, Михайло 
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Павлик та інші. Про неї друкувались численні статті у галицькій і буковинській 

пресі тих років. 

Хоч і Іван Франко, і Михайло Павлик, і Василь Стефаник неприхильно 

ставилися до виїзду українських селян за океан, проте вони не могли зупинити 

потік емігрантів у «новий світ», бо занадто сильними були соціально-економічні 

фактори, які щорічно виривали бідних людей із живого національного організму і 

жбурляли до Америки. [7] 

«Камінний хрест» – єдиний твір Стефаника, присвячений темі еміграції. В 

основу новели покладено реальний факт: Штефан Дідух (у творі Іван), односелець 

Стефаника, емігруючи до Канади, ставить на своїй нивці кам’яний хрест (який, до 

речі, і донині стоїть у Русові). У трагедії героя твору по краплі зібрано горе тисячі 

емігрантів, долею яких переймався письменник. Не раз проводжаючи на 

Краківському вокзалі земляків у далеку Америку, він постійно бачив опухлі від 

плачу очі, спечені губи, чув захриплі від стогону голоси. [9] 

У ті далекі роки відбувалася масова еміґрація українців з Галичини. 

Приміром, Петро Зварич з с. Тулова організував шістдесят родин, і вони виїхали 

за океан. Освіченіші з них — той же Петро Зварич, Дмитро Солянич з Устя, Ілля 

Киріяк із Завалля та інші, вже забуті еміґранти, будували у Канаді українське 

життя: відкривали школи, організовували українські товариства, пізніше — 

будували церкви. Займалися землеробством, освоюючи степові провінції Канади. 

На новому місці будували схожі на українські, хати, дотримувались українських 

традицій, свят і обрядів. Ці факти відображені у романі-трилогії Іллі Киріяка 

«Сини землі», в оповіданнях Андрія Понура, в поезіях Марії Вакалюк, у спогадах 

Петра Зварича і Томи Хобзея. [7] 

Канада й насправді могла багато чого запропонувати. Земля прерій була 

дуже родючою, хоча для того, щоб її освоїти, потребувала значних зусиль. Води 

було вдосталь. Запаси деревини, що так високо цінувалася на батьківщині, були 

необмеженими – тож не існувало проблем ані з паливом, ані з будівельним 

матеріалом. Клімат був майже такий, як і вдома. Дбаючи про заселення прерій, 

канадський уряд продавав землю за суто символічну ціну – 10 доларів за 160 



232 

акрів. Українцям дозволялося селитися компактно, отже вони мали сусідами своїх 

співвітчизників. Слід зважити й на те, що політичний устрій Канади був 

стабільним і демократичним, а суспільство й економіка – сучасними й 

перспективними. [4]  

Канада була країною грандіозних можливостей, але вимагала таких же 

зусиль для їх реалізації. Іммігранти, котрі прибували сюди, практично не мали 

грошей, не знали англійської мови, найчастіше були зовсім неписьменними. Після 

довгої виснажливої дороги вони опинялися у суворих незаселених преріях. 

Першим і найважливішим завданням було одне: вижити. Щоб захиститися від 

холодів, будували примітивні однокімнатні хати. Не маючи ні грошей, ні 

можливості одразу засіяти ще не очищену землю, вони стали перед загрозою 

голодної смерті. Щоб заробити хоч які-небудь гроші, чоловіки обходили округу в 

пошуках роботи. Тим часом жінки, що залишалися вдома самі, прибирали 

домівку, годували дітей і помалу, самотужки починали обробіток землі. Не в змозі 

придбати машини й навіть худобу, іммігранти майже все робили вручну. 

Звичайно, лише через кілька років земля давала перший врожай. А щоб 

розчистити всю ділянку, потрібно було 15–20 років виснажливої праці. [5] 

Втім, попри всі труднощі, українські іммігранти поступово 

утверджувалися у новому середовищі. Вони освоїли мільйони акрів землі. На 

широких канадських рівнинах з'явилися їхні білі, криті соломою хатинки і церкви 

з банями. Вони зажили собі слави як трударі й завзяті господарі, і ворожість, що 

їх оточувала спочатку, поступово зникала. Канадці були змушені визнати, що 

працелюбні українці відіграли вирішальну роль у перетворенні незайманих прерій 

на найпродуктивнішій у світі житниці.  

Ґрунтовніше утвердження іммігрантів у Канаді презентовано в трилогії І. 

Киріяка «Сини землі». Варто сказати, що Ілля Киріяк змалку мріяв про казкову 

Канаду, про яку дізнавався з листування сусідів. І у віці 17 років у 1906 році ця 

його мрія здійснилася. Чужий світ поставив перед І. Киріяком ряд важких 

випробувань. Не такою українці уявляли собі Канаду; життя ускладнювалось 

різними проблемами, але вони не опускали рук, вчилися виживати. Так склалося і 
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в автора трилогії «Сини землі». Ілля Киріяк мріяв про школу, а треба було думати 

про щоденний хліб. Доводилось працювати на різних роботах: на залізниці, при 

каменоломнях, в копальнях, в лісі, пізніше працював у друкарні. Завжди 

цікавився життям свого народу, прагнув зустрічі з українцями. Під час своєї 

педагогічної діяльності багато часу приділяв удосконаленню української мови. З 

цього приводу писав різноманітні статті в українську пресу [3]. 

Згодом Ілля Киріяк розпочинає роботу над повістю «Сини землі», яка 

приносить йому неабияке визнання у галузі української літератури в Канаді. 

Вартість твору Іллі Киріяка в трьох аспектах: соціологічному, мистецько-

літературному та документальному. Свого часу цим твором цікавились соціологи, 

літератори та історики, такі як Бочковський, Білецький, Назарук, Мандрика, 

Марунчак, Кірконел та ін. І зараз цей твір викликає зацікавлення у дослідників та 

літераторів. 

Уже з перших сторінок трилогії відчувається розчарування, уся важкість 

нового життя українців у «новоприбраній» батьківщині. «Ось вони їдуть поїздом 

– вони вже в Канаді. Минули непривітні онтерійські гори, їдуть степами. Але це 

ще не їх Канада – вона десь там, іще далеко… Непривітно виглядав для них цей 

степ…». Та й і далека дорога надто виснажувала переселенців «з молодої ще, 

круглолицьої жінки зробилася за час подорожі стара, непривітна баба. З її 

повного, здорового й веселого лиця лишилися тепер тільки дві марненькі 

булочки, що підсунулися аж під мутні, синіми смугами обрамовні очі» [3, с. 12–

16]. 

Із сумовитим настроєм, пересторогою перед незвіданим майбутнім 

долали наші переселенці останні кілометри подорожі: «…не дуже то приємно 

привітала їх при кінці травнева ніч… Стояли вони гуртками коло своїх пакунків і 

дзвонили зубами, не знаючи що робити і куди йти». 

По приїзді на нову землю, кожен з прибулих розумів, що їм потрібно іти 

шукати землі, але куди іти і де її шукати, не знав ніхто. Оглядаючись на «цю їхню 

Канаду» жодного вирішення цього питання не знаходилось. Вони відчували себе, 

як ті діти, що заблукали у лісі й не можуть знайтися. Але досить швидко 
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оговтались та всі дружньо стали до праці «Ми тепер всі одної долі возом їдемо» – 

зазначив Павло Дуб (один із героїв повісті) [3, с. 28]. За декілька днів, під 

проводом «місцевого», пішли шукати для себе землі. «Кожен із них ніс сокиру на 

плечі й виглядали на якихось новомодних індіянських смільчаків. …вони були 

перші, що своїми ногами протоптували стежку» [3, с. 53]. 

У п’ятому розділі першого тому Ілля Киріяк змальовує ту стежку, де 

«…лежала грубою верствою суха трава й покривала собою старі, повалені дерева, 

ломаки і пні, а вдодатку дуже густо стрічалися глибокі рови, або ями, що були 

мов навмисне накриті шуваром і травою, щоб у них падали несподівано люди». 

Протягом певного часу та після кропіткої роботи було побудовано дороги, 

облаштовано господарку. 

З часом кожен мав уже свою хатинку, таку схожу на ту, що залишилась у 

рідному краї: «Виліплена глиною й вибілена вапном, з великою печею в північно-

західньому куті; з великим на стовпцях у північно-східному кут; з довгим столом 

попри східню стіну й лавками попри східню й полудневу стіну; з коверцем попід 

стелю на північній стіні й образами святих, обтиканими висохлими гвоздиками й 

васильком на східній стіні…». Та й святочний одяг нагадував рідний край: 

«Убрана в білу, вишивану сорочку, зав’язана кольоровою хусткою, в кольоровій 

спідниці…» 

На думку М. Петровського, письменник повинен створити «мікроклімат 

середовища своїх персонажів, в якому поміщає в центрі дуже важливу побутову – 

і вже тому історичну – річ, якій надається змісту етнокультурного символу…». 

Щодо повісті Іллі Киріяка «Сини Землі», то авторові вдалося відтворити саме 

такий «мікроклімат». Адже в центрі уваги переселенці з їхніми щоденними 

клопотами і турботами про шматок хліба, виживання у незвичайних для них 

умовах. Напевно тому, кожна найдрібніша річ, деталь надто помітна, бо їй надано 

особливої ваги, до кожної дрібниці звернена увага невеликого гурту людей. І саме 

звичайні речі об’єднують цей гурт у громаду, яка повинна вистояти і зберегти 

мораль, звичаї народу, від якого змушені були відколотися. Цю місію письменник 
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Ілля Киріяк, свідомо чи підсвідомо, покладає на дітей, образи яких вводить до 

свого твору. [1] 

Людина, яка перебуває далеко від рідної землі, намагається зберегти 

пам’ять про батьківщину. Здається парадоксально, але на відстані згадуються 

деталі, дріб’язкові речі, непомітні у звичних для людини обставинах. Автор 

повісті «Сини Землі» ніби намагаючись ще применшити вагу тих деталей, вкладає 

в уста хлопчини Корнила Воркуна щемкі спогади-прохання про птахів, яких 

пам’ятає в рідному селі: «Тату, чи наші ластівки прилетять сьогодні до нашої 

хати?», «Чому ви не взяли їх з собою?», «Напишіть до вуйка Петра, щоб він 

забрав їх зі собою, коли буде їхати сюди. Бо вони так гарно співають…», 

«Напишіть, щоб і бузьків привіз, бо вони так смішно клацають дзьбами…». 

Малий Корнило Воркун згадує і такі деталі, на які у звичних обставинах 

ніхто не звертав уваги, але на відстані вони стають недосяжними і від того дуже 

важливими: «Мама казала мені вчора, що коли ми вже будемо мати коні, то 

поїдемо знов до тої церкви. Я піду колядувати до вуйка Онуфрія, вуйна дасть мені 

булку з маком і яблуко, а вуйко дасть мені грейцар» [3] 

Особливо емоційні діалоги між персонажами повісті – дорослими і дітьми. 

Неповні речення, риторичні запитання, недоказані репліки передають настрій, 

душевний стан героїв. Вони розуміють одне одного і підтримують, особливо коли 

йдеться про «своє» – таке далеке і миле серцю і «чуже», в якому змушені жити і 

миритися з цим. 

Автор повісті «Сини Землі» не намагається робити власних висновків, але 

читачеві зрозуміло, що молоде покоління переселенців буде пам’ятати рідний 

край не тільки через розповіді батьків, але й через дитячі спогади, які завжди 

найяскравіші і зберігаються на все життя. 

Особливо достовірно виглядають монологи героїв повісті, репліки, які 

кинуті немов ненароком у розмові. Такі ситуації видаються цілком природними, 

нефальшивими, читач вірить персонажам більше ніж авторові. Проте автор щораз 

дає змогу висловитись своїм героям, особливо, коли йдеться про дітей: «Я забрав 
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вас із теплого гнізда непопірених ще, і завіз сюди, не знаю нащо й пощо, – додав 

Павло й втер крадьки рукавом очі» [3] 

Ще дуже багато можна наводити прикладів із повісті «Сини Землі» Іллі 

Киріяка, яка є цінним документом про життя української трудової еміграції в 

перші десятиріччя ХХ століття в Канаді. Вона допоможе широкому колу читачів 

на Україні довідатись про долю синів і дочок українського народу, які залишили 

рідну землю і пішли шукати щастя за океан. 
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НАРОДНА ДОПОМОГА УКРАЇНСЬКІЙ ГАЛИЦЬКІЙ АРМІЇ ЖИТЕЛЯМИ 

ТОВМАЧЧИНИ (1918–1919 РР.) 

Існування держави неможливе без її збройних сил. Маємо тому яскраве 

підтвердження у нашій історії – княжі дружини Київської Руси та Галицько-

Волинської держави, козацьке військо Української держави Богдана 

Хмельницького, Сердюцькі полки гетьмана Павла Скоропадського. Національне 

військо практично в усі часи існування української державності виступало чи не 

основною запорукою її незалежності й територіальної цілісності. Не були 

винятком й національні збройні сили Західно-Української Народної Республіки, 

що дістали в українській історіографії назву – Українська Галицька армія (УГА). 

Важливе місце у процесі військового будівництва мало опрацювання і 

впровадження нормативно-правових актів, що стосувалися матеріального і 

соціального забезпечення особового складу УГА. Уже 13 листопада 1918 р. 

водночас із оголошенням законодавчих документів про розбудову збройних сил 

республіки голова уряду К. Левицький і військовий міністр Д. Вітовський 

підписали й оприлюднили рішення Української Національної Ради і постанови 

Державного Секретаріату Внутрішніх Справ щодо призначення посадових 

окладів для всіх категорій військовослужбовців. Зазначимо, що вже з 1 березня 

1919 р. уряд суттєво збільшив грошове забезпечення українським воякам. Також 

мали місце грошові винагороди за знищення ворожої техніки. Так, за збитий літак 

противника летун отримував додатково 1000 корон. У березні того ж року 

військовим відомством видане розпорядження щодо забезпечення продуктами 

харчування сімей старшин та активних підстаршин.  Це свідчить про те, що 

керівництво ЗУНР досить серйозно відносилось до питання матеріального і 

соціального забезпечення українських вояків [8, c. 287].     

Один з видатних військових діячів Армії УНР – генерал Микола 

Капустянський – відзначав як велике досягнення військового керівництва ЗУНР 

добре організовану інтендантську службу в царині забезпечення харчуванням 

вояків УГА. Водночас, слід пам’ятати, що розбудовувати державу та творити її 

збройні сили доводилося не в мирних, спокійних умовах, а в час воєнного 
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лихоліття, адже фактично з перших днів свого існування республіка змушена була 

вести важку, кровопролитну боротьбу за незалежність з поляками, які борючись 

за відновлення власної держави прагнули включити до її складу і 

західноукраїнські землі. У цій ситуації доблесна Галицька армія як ніколи 

потребувала підтримки народу. Зрештою галичани й самі чудово розуміли, що 

їхня допомога війську це життя і здоров’я їхніх синів і батьків, які, знаходячись 

на передовій, боронять Українську державу. Активну участь щодо помочі УГА 

взяли й жителі Товмаччини, ставши надійною опорою не тільки для своїх 

захисників, але й для рідної країни. 

Уже з початком польсько-української війни Українська Національна Рада у 

Львові запровадила одноразовий податок на «… всю людність Української 

Держави по 1 К. (мається на увазі грошова одиниця – корона. – І. Ф.) від людини 

без огляду на вік і пол». Відповідальність за збір народного податку покладалася 

на місцеві органи влади, що мали «зробити спис всіх родин і подати, кілько 

зложила родина податку». Зазначимо, що оподаткування населення відбувалося за 

принципом «богатші родини повинні складати більші датки, а лише найбідніші 

мусять зложити по 1 К. від голови. Сей податок муситься в цілости зложити» [13, 

с. 1]. 

Аналізуючи тодішню періодику, в котрій містилися, приходимо до 

висновку, що спочатку жителі Товмаччини не до кінця розуміли важливість 

внесення податі і уникали цього або у них попросту не було коштів. Припускаємо, 

що в деяких населених пунктах повіту мав місце й саботаж з боку неукраїнського 

населення, передусім польського. На користь останнього припущення свідчать 

неодноразові відозви Повітового державного комісара до місцевих начальників 

громад щодо сплати податку «… народний податок по 1 К. від голови мають 

платити всі громадяне без огляду на народність. Доси вплатило мало громад сей 

податок. З сього податку удержується і оплачується військо і жандармерію, 

шкільні видатки, дається підмоги бідним і покривається многі инші видатки, 

котрих нема з чого покрити…» [12, с. 3]. «Не всі громади зложили в цілости 

народний податок у висоті 1 К. від душі. Богато громад зібрало лише часть 
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податку, а є й такі, що ще ні сотика не зложили. Пригадую, що народний податок 

мають платити всі громадяне без огляду на народність» [3, с. 1].   

Повітова влада розуміючи надважливість допомоги українському війську у 

боротьбі з зовнішнім ворогом з перших днів свого функціонування закликала 

жителів Товмаччини збирати продукти харчування, одяг, гроші та навіть 

кільчастий дріт і набої, що залишились на полях баталій часів Великої війни. «… 

від четвера, 14. падолиста розпочинається достава бараболі з Товмацького повіта 

для українського війська в Станиславові. Ціна 1 сотнара з доставою до залізниці 

виносить 35 К. В інтересі виживлення нашого війська мусять наші громади 

жадану скількість бараболі точно на час доставити» [6, с. 3]. «Будьмо 

жертволюбні… складаймо найменьший кусок військового убраня, щоб в них 

ходили ті жовніри, що борють ся з ворогами, збираймо білє для жовнірів, даруймо 

нашим раненим простирадла, вонучки, шкарпетки, хустинки, думаймо про 

деревце для наших жовнірів, які зносять труди та невигоди зимовою порою, 

інтересуймо ся тим жовніром» [2, с. 2]. «Зогляду на те, що Начальна Команда 

Українських Військ потребує як найскоріше більшої скількости кільчастого дроту 

для дротових перешкод, поручаєсь всім занятись збіркою того дроту і прочого 

перешкодового матеріялу і негайно переслати Окружній військовій Команді» [4, 

с. 3]. Обовязком кожного громадянина є віддати хоч би одну тільки патрону, 

очистити єї і передати українській війсковій власти, щоби той набій був 

відісланий на фронт, де то нищить ся наших відвічних ворогів [17, с. 2]. 

Особливо повітова влада закликала жителів Товмаччини офірувати для 

українських вояків на передодні великих християнських свят, як от Різдва 

Христового та Великодня. «За кілька день надійде велике свято – свято Рождества 

Христового… Кожднісіньке село, кожний хто йде в коляду повинен заколядоване 

віддати на воєнний фонд. Заколядовані гроші віддати нам треба в першій мірі на 

народні військові справи. Бо як наша армія буде добре заосмотрена, то ми 

побідимо. Як жовнір не буде відчувати не достатку, тоді він і вспіє бороти ся за 

волю і долю свойого народу. Хай з нас ні один не буде на се байдужним. Робіть 

збірки для шпиталів – складайте, що тільки можете на наших героїв – борців. 
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Кожда свідома одиниця повинна причинити ся якимсь, хоч би малим датком, для 

жовнірів. У нас в Станіславові в шпитали є много ранених. Збирайте для них всі: 

білє, одяг, яйця та гроші. Будьмо жертволюбиві! Складаймо найменший кусок 

військового убраня, щоб в них ходили ті жовніри, що борють ся з ворогами. Для 

ранених збирайте, що можете, а також подбайте і про деревце для них. Горожани! 

Ваші батьки, сини, мужі та брати в день воскресіння стояти муть в полі з крісом в 

руці і боронити Вас від ляцької та московської неволі… Вашим обов’язком є як 

слід осолодити їм це торжественне свято… Тому приготовить для них великодні 

дарунки і збирайте для них печені паски, ковбасу, яйця, солонину, тютюн, гроші 

та всякі середники поживи і відішліть їм це в поле [19, с. 1]. 

У владних відозвах наводилися й приклади жертовності деяких громад 

повіту: «Годить ся ту навести, що до тепер тільки одне село – Олеша на Николая 

зложила на руки Військової Команди в Товмачи 230 К і 110 штук яєць на ранених 

наших борців, що лежать в станіславівських шпиталях. Гроші ті і яйця Повітова 

Військова Команда відіслала через Окружну Військову Команду в Станиславові 

до шпиталя, за що Повітова Військова Команда іменем ранених складає щиру 

подяку громадянам Олеші. Йдіть отже слідом Олеші, складайте гроші, збирайте 

яйце, білє, простирадла, онучки і проче і віддавайте се  Повітовій Військовій 

Команді в Товмачи, яка передасть нашим раненим жовнірам [16, с. 2].  

Мали місце заклики й окремих жителів краю. Тут доречно згадати відозву 

члена Повітової селянської ради, Івана Кузьми з с. Олеша, який взивав населення 

пам’ятати «за наших героїв «Січових Стрільців», за десятки тисячі нашого 

українського війська… та збирати «дарунки на сьвята для наших борців! Даваймо 

все, що хто може: одяги, білє, онучки, збіже, муку, вуджене і печене м’ясо, 

солонину, яблока, оріхи, повидла і гроші» [10,  

с. 2]. 

З початком 1919 р. жителі Товмаччини усвідомлюють значення допомоги 

національному війську. У повіті проходять всенародні віча, розпочинають 

створюватися різні фонди та комітети, як от «Сирітський воєнний фонд імені 

Тараса Шевченка», «Комітет допомоги хворим і раненим в національній 
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боротьбі», котрі збирають добровільні пожертви для УГА: продукти харчування, 

одяг, гроші та інші матеріальні цінності.  

Дев’ятнадцятого грудня 1918 р. відбулося «політично-освідомляюче» віче в  

с. Олеша. Участь в зібранні взяло від 800 до 1000 осіб. Про загальну національну, 

політичну і військову ситуацію говорив повітовий комендант Володимир 

Клодницький, про вагу народної освіти і про шкільні недоліки і потреби 

присутніх поінформував повітовий шкільний інспектор Августин Домбровський. 

Також слово мали учителька П. Гринів, місцевий парох о. Попель та члени 

Повітової селянської ради Іван Кузьма і Данилович, які доповіли селянам про 

стан громадських справ. На вічі ухвалено вибрати комітет для збирання для армії 

«збіжя, одягів і дарунків на Новий рік». Також було зібрано 224 корони «на 

ранених жовнірів» [1, с. 3].  

Подібне віче було скликане 22 грудня 1918 р. у с. Чорнолізці, на котре 

зійшлися майже всі місцеві мешканці та жителі сусідніх сіл. «Бачило ся навіть 

жінок з дітьми при грудях». На зібранні виступили місцевий управитель школи 

Міхаловський, який запрошував селян, «щоби в неділі й свята заходили до школи 

послухати викладів з нашої історії та географії». Житель с. Марківці Василь 

Василишин закликав жителів і військовиків до послуху українській владі. Свою 

промову ілюстрував влучними епізодами з історії, котрими зображав нещастя, 

яких зазнавав край через непослух і роз’єднаність. Віче закінчилось пізнього 

вечора патріотичним співом [1, с. 3].  

П’ятого січня 1919 р. відбулось віче у с. Рошнів на якому «народу 

згромадилось дуже богато, переважала молодіж і жіноцтво». Участь у зібранні 

взяли місцевий парох о. Велигорський, о. Микола Бачинський і Григорій Думка з 

с. Милування. Було зібрано 55 буханок хліба, 410 яєць і 12 кілограмів сиру та 

відправлено до шпиталю у м. Станиславів для поранених українських вояків. 

Аналогічне віче відбулось 8 січня й у сусідньому с. Вільшаниця за участю д-ра 

Яновича з м. Станиславів [1, с. 3]. 

Слід віддати належне ініціативі щодо створення благодійних фондів та 

комітетів. Уже у січні 1919 р. жителі Товмаччини, допомагаючи національному 
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війську у боротьбі з ворогом, «на коляду для Українських жовнірів», «зложили» 

понад 14000 корон [11, с. 4]. 

Не стояло осторонь й питання соціального захисту вояків УГА та членів їх 

сімей. Повітова влада старалася якомога більше допомогти своїм захисникам. Для 

цього «цивільні та військові власти записують точно борців за народну долю. Їм 

дістанесь з певністю набута земля… єслиб хто з них був ранений або вмер, ним, 

чи єго родиною за опікує ся нарід, єго жінка і діти дістануть пенсию». Також 

«поручає ся Начальникам громад прийти з помочию інвалідам, які вернули з 

війни і не є в силі запрацювати собі на житє. Засібніші селяне повинні скидатись 

що хто може, щоби тим нещасним людям, які терплять за чужі гріхи не дати 

пропасти. Український Уряд як лиш в краю успокоїть ся возьме всіх інвалідів під 

свою опіку» [5, с. 1].  

Одним із своїх рішень «Рада державних Секретарів рішила платити 

військові причинки родинам змобілізованих українських жовнїрів. Тому взиває ся 

громадські Уряди, щоби на давних зголошенях зладили зголошеня родин 

українських жовнїрів, зголошеня сї щоби провірили і предложили повітовому 

Державному Комісаріятови [15, с. 2]. Також Державний Секретаріат внутрішніх 

справ в порозумінню з Державним Секретаріатом військових справ з дня 16 

лютого 1919 р. у справі перепусток і паспортів звільнив від сплати членів родини 

осіб, що служать при українській армії» [18, с. 1].  

На підставі розпорядження Державного Секретаріату внутрішніх справ від 7 

квітня 1919 р. був створений «Центральний Комітет» несення помочи вдовам і 

сиротам, полишеним по жовнірах, яких забрала війна. На основі цего розпоряду в 

кожній громаді має зав’язати ся «Громадський Комітет». Громадські Комітети 

мати муть за задачу: безпосередня опіка воєнними вдовами і сиротами їхньої 

громади. До них належатиме в особенности докладні статистики воєнних вдів і 

сиріт, потребуючих помочи і предкладання дотичних виказів повітовому 

Комітетові, створення «Опікунчих Рад», пошук роботи для вдів і сиріт, 

надсилання звернень щодо купівлі одягу, книг, ремісничих знарядь, збирання 

пожертв в грошах і «натураліях». 
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Двадцять третього квітня 1919 р. у м. Товмач під керівництвом тимчасових 

голів Лева Кликайла та Павлини Гринівної відбулося засідання Повітового 

Комітету опіки над воєнними вдовами і сиротами. Кожна громада делегувала 

свого представника (начальник громади чи заступник або голова місцевого 

сирітського комітету). На засіданні делегати обговорили програму комітету, 

вибрали управу, до якої ввійшли П. Гринівна (голова), Л. Кликайло (секретар), 

Гнат Луцик, о. Євстахій Тесля, Іван Кузьма, Василь Василишин, розглянули план 

роботи на найближчий час. До повноважень Комітету належали: збір відомостей 

та реєстрація всіх воєнних сиріт в повіті, заснування для сиріт захоронок (дитячих 

садків) й бурс, влаштування старших сиріт в ремісничі, рільничі та 

загальноосвітні школи та інституції, заснування в поодиноких місцевостях повіту 

місцеві комітети опіки, «ціллю яких є подавати списки сиріт своєї місцевості і 

дбати про збирання коштів для захоронок, бурс та одягу» [9, с. 1]. Зазначимо, що 

на потреби «Сирітського воєнного фонду імені Тараса Шевченка» впродовж 

березня-травня жителями повіту було зібрано 3772 корони [7, с. 4]. 

Одним із важливих рішень повітової влади була постанова про створення 

місцевих осередків товариства Українського Червоного Хреста. «Нашим 

жовнірам бракує бандаж і біля, а хорим по селах лижки теплої страви. Тому в 

кожній громаді повинен завязати ся місцевий комітет Українського Червоного 

Хреста». До обов’язків комітету належало: залучення членів до товариства, 

збирання білизни, одягу, бандажів, онучей та різноманітних матеріалів для 

хворих, збір добровільних та членських внесків, організація харчевень та чайних 

для убогих тощо [14, с. 2–3]. 

Отже, з перших днів свого існування ЗУНР опинилася у надзвичайно 

складному  становищі, ведучи важку, кровопролитну боротьбу за незалежність. У 

цій ситуації доля української держави багато в чому залежала від національного 

війська. Збройні сили молодої республіки, окрім людських, вкрай потребували ще 

й матеріальних ресурсів. За цих обставин вагомим чинником боротьби була 

народна допомога, що стала показовим виявом громадської самоорганізації. 

Активну участь щодо всебічної підтримки УГА взяли й жителі Товмаччини, 
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ставши надійною опорою не тільки для своїх захисників, але й для рідної країни. 

Вирішальну роль у цьому процесі відіграв патріотичний підйом в українському 

суспільстві, що призвів до появи великої кількості жертводавців та заснування 

різноманітних фондів і комітетів допомоги. Вважаємо, що за умов браку 

ресурсних можливостей та зовнішньої агресії саме українське населення 

республіки виконувало функції держави щодо матеріального забезпечення УГА 

протягом 1918–1919 рр.  
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Наталія ШОТУРМА 

ІНФОРМАЦІЙНІ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

Комунікативна діяльність в органах місцевого самоврядування складається 

з органів управління на місцях щодо інституційної сторони, а також 

опосередковано – із громадськості, тобто громадських організацій та соціальних 

груп, які здатні впливати на процес прийняття рішень. У такому процесі основну 

роль відіграють інформаційні служби, статутною метою яких є всебічне, 

оперативне інформування громадськості про діяльність відповідної ради, 

виконавчих органів та їх посадових осіб, виконавчого комітету про ухвалені 

рішення й плани роботи, для роз’яснення принципів управління громадою і 

заходів щодо їх здійснення.  

У довіднику «Основні засади діяльності прес-служб органів державної 

влади та місцевого самоврядування: світовий та український досвід» виділяються 

такі підходи до побудови прес-служб (як різновиду інформаційних служб): 1) 

прес-служба як ключовий механізм управління під безпосереднім 



246 

підпорядкуванням керівника; 2) прес-служба як проміжна ланка між організацією 

та зовнішніми суб’єктами; 3) модель аутсорсингу, тобто доручення виконання 

ряду функцій стороннім організаціям. Виходячи з розглянутої типології, Україна 

втілює перехідну модель відносин держави і суспільства – реалізуючи завдання 

керівництва та обмежуючись моніторингом засобів масової інформації [2, с. 27]. 

Уперше формування інформаційних служб розпочалося з часу 

запровадження інституту Президентства (1992 p.), коли в структурі Адміністрації 

Президента України було створено прес-службу глави держави, і відтоді 

розпочався реальний процес налагодження основ зв’язків із громадськістю в 

органах державної влади. Продовженням законодавчого унормування став Закон 

України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 року, в якому фіксувалося право 

створення в державних органах спеціальних інформаційних служб або систем, що 

забезпечували б у встановленому порядку доступ до інформації. Цей перший етап 

характеризувався, в основному, кількісним насиченням штатів пресових та інших 

служб, що здійснюють функції зв’язків із громадськістю, фахівцями, щодо 

якісного наповнення – це питання актуальне й сьогодні [1, с. 38]. 

Важливим законодавчим регулятором став Закон України «Про порядок 

висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в Україні засобами масової інформації» (1997), який визначив 

понятійні та функціональні особливості. Відтак інформаційні служби органів 

місцевого самоврядування характеризуються як структурні підрозділи цих 

органів, що виконують інформаційно-аналітичні функції й забезпечують зв’язки із 

засобами масової інформації, громадськістю. Функціонувати інформаційні 

служби можуть у формі інформаційних управлінь, інформаційно-аналітичних 

підрозділів, прес-служб, прес-центрів, центрів громадських зв’язків, прес-бюро, 

прес-секретарів та прес-аташе з відповідним апаратом. Така відмінність підходів 

до структурних одиниць виражається в неможливості прийняття типових 

положень та приведення діяльності інформаційних служб до спільного 

знаменника. До цього слід додати відсутність актів, у якиx пoвинна бути 

визначена cтруктура викoнавчиx oрганів рад. Тoму cтвoрення інфoрмаційнoгo 
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підрoзділу та формування йoгo cтруктури вxoдить безпосередньо дo кoмпетенції 

ради. 

Варто взяти до уваги комунікативну роль секретаря сільської, селищної, 

міської ради, а також голови районної, обласної, районної у місті ради, які 

здійснюють інформаційні функції, забезпечують роботу з розгляду звернень 

громадян та доступу до публічної інформації відповідно до Закону України «Про 

місцеве самоврядування» (ст. 50 п. 3; ст. 55 п. 6) [4]. 

Узагальнюючи, відзначимо, що головними завданнями інформаційної 

системи місцевого самоврядування в робочому режимі функціонування є: 

- забезпечення представницької та управлінської діяльності сільської, 

селищної, міської ради; 

- забезпечення управлінської діяльності голови та виконавчих органів 

місцевого самоврядування; 

- забезпечення інформаційної взаємодії влади та громади; 

- забезпечення інформатизації органів місцевого самоврядування. 

На сучасному етапі ми стикаємося із ситуацією, коли в радах та їх 

виконавчих органах спостерігається відсутність централізації в організації 

інформаційного забезпечення, тобто основні завдання та функції із цього напряму 

розподіляються між декількома структурними підрозділами. Зазвичай до цього 

переліку відносять: загальний відділ, прес-службу, відділ роботи зі зверненнями 

громадян, сектор контролю, організаційний відділ. До того ж, пошук, аналіз 

інформації та підготовку матеріалів для прийняття управлінського рішення 

здійснюють майже всі структурні підрозділи органів місцевого самоврядування 

[3, c. 47]. 

Іншою стороною роботи інформаційних підрозділів є їх постійна 

реорганізація, яка відображає відсутність визначеної стратегії та системного 

бачення функцій. Наслідками реорганізації є плинність кадрів, звільнення 

досвідчених робітників, зміна функціональних обов’язків. Наразі невирішеним 

залишається питання щодо місця підрозділів у структурі апарату влади. Досить 

часто вони перебувають у складі управлінь і департаментів, не маючи прямого 
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виходу на керівництво, що знижує оперативність їх роботи. У таких умовах 

стратегічна комунікація повинна базуватися на принципах когерентності, 

гнучкості та інституційної пам’яті. 

Ключову роль у формуванні позитивного іміджу місцевого 

самоврядування відіграють механізми й процедури зворотного зв’язку із 

громадськістю, а не різноманітні форми інформування й однобічної комунікації. 

Оскільки прорахунком є переважно прес-посередницька діяльність, яка має 

ситуаційний і безсистемний характер і відрізняється короткостроковістю акцій, 

розрахованих на моментальний, одноразовий ефект [6]. 

Ставлення громадськості до влади буде позитивним, навіть якщо 

муніципальні органи менше пропагуватимуть свою діяльність і 

організовуватимуть пабліситі своїх заходів, натомість почнуть активніше вивчати 

думку громадськості з найважливіших питань і зважати на неї в процесі 

прийняття рішень із нагальних проблем. Особлива роль у цій роботі має належати 

органам самоврядування, чия діяльність за визначенням має бути публічною і 

покликаною розв’язувати стратегічні проблеми муніципального рівня. 

Звідси, основним завданням діяльності інформаційних підрозділів є 

створення доброзичливого ставлення населення до державних, громадсько-

політичних, господарсько-економічних та інших інститутів суспільства (функція 

інформування та репрезентаційна), а також функції, пов’язані з обробкою 

інформації та запитів від громадян, моніторинг громадських настроїв. 

Позитивним моментом стало започаткування з 2008 року проведення 

Всеукраїнського конкурсу «Приязна адміністрація» (за основу взято польський 

досвід), що пропагує зразок орієнтованої на добре обслуговування клієнта 

публічної адміністрації, яка працює на підставі прозорих процедур прийняття 

рішень, добрій організації праці. 

До переліку недоліків комунікації між органами державної влади й 

суспільством відносять також нечіткість функцій комунікативних підрозділів, 

прийняття без обговорення з ними управлінських рішень, у деяких випадках – 

незадовільну фахову компетентність працівників цих підрозділів. Місцеві 
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службовці не завжди відзначаються умінням чи прагненням дохідливо, своєчасно 

пояснити або прокоментувати певний факт. У результаті дії й наміри влади 

можуть викликати нерозуміння, неприйняття з боку суспільства, що може 

негативно вплинути на ефективність державної політики. Доцільно врахувати 

наявність значного апарату управління, що сприяє бюрократизації, тінізації 

соціальних мереж та корупції. Відтак питання прозорості та відкритості органів 

влади постає важливою умовою ефективного комунікативного процесу, що буде 

розкрито в наступному підрозділі [7]. 

Погоджуючись з думкою авторів праці «Комунікативний процес у 

місцевому самоврядуванні», відзначимо, що для налагодження дієвої комунікації 

в місцевому самоврядуванні, зокрема органів місцевого самоврядування та їхніх 

працівників, необхідно реалізувати такі положення: по-перше, це безпосередня 

наближеність представників органів місцевого самоврядування до територіальної 

громади – не лише в географічній площині, а й у площині прийняття й реалізації 

управлінських рішень; по-друге, така взаємозалежність членів територіальних 

громад та органів місцевого самоврядування повинна відображатись у юридичній 

та політичній практиках українського суспільства; по-третє, належна якість 

управлінських послуг і відповідність соціально-значимим ідеям розвитку 

суспільства [5, с. 54]. 
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