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Розвиток  

пошуково-дослідницьких здібностей школярів засобами літературного  

краєзнавства на уроках словесності та в позаурочний час 

 

Розвиток системи освіти вимагає від педагога пошуку нових технологій, 

методів, прийомів навчання та виховання. 

Мета педагогічного пошуку полягає в оптимізації навчально-виховного 

процесу для забезпечення особистісно зорієнтованого підходу, спрямованого 

на те, щоб кожний учень став повноцінним, самодостатнім, творчим 

суб’єктом діяльності, пізнання, спілкування, самодіяльною особистістю. 

Навчання – це творчий процес відкриття дитиною світу. Це незаперечна 

істина, якою я керуюсь у своїй професійній діяльності. Не «передати» знання 

учневі в готовому вигляді, а навчити його самостійно добувати їх, самому 

доходити висновку, висловлювати думку – це ті принципи, яким я віддаю пе-

ревагу під час підготовки до уроку 

Тема досвіду. Розвиток пошуково-дослідницьких здібностей засобами лі-

тературного краєзнавства на уроках словесності та в позаурочний час 

Актуальність досвіду. Актуальність обраної теми визначається, в першу 

чергу, соціальним замовленням. 

Суспільству потрібна високоосвічена творча особистість, яка усвідомлює 

необхідність знань, орієнтується в потоці інформації, може реалізувати отри-

мані знання у повсякденному житті, особистість зі сформованими морально-

духовними цінностями. 

Одним із різновидів розвитку такої особистості вважаю дослідницькі та 

пошукові методи навчання, які застосовую безпосередньо на уроці, й також 

пропоную учням випереджальні пошукові завдання. Це сприяє розвитку пі-

знавальної активності школярів, формуванню розумових здібностей основних 

мовленнєво-комунікативних умінь. 



Важливу роль у розвитку творчої самостійної діяльності школярів відіграє 

саме дослідницький метод. В його основу закладені уміння учнів аналізувати, 

порівнювати, комбінувати, узагальнювати й робити висновки. 

Провідна наукова ідея досвіду. Створення умов для розвитку пошуково-

дослідницьких навичок особистості, здатної до самореалізації; формування в 

учнів умінь удосконалювати себе, розвивати творчі здібності шляхом пос-

тійної продуктивної праці. 

Наукові, практичні дослідження з даної проблеми.  В основі сучасної 

дидактичної функції вчителя лежить діалог, який має спонукати учнів до 

співпраці з наставником, активізувати їхню пошуково-дослідницьку творчу 

діяльність, самоосвіту тощо. 

У роботі керуюся науково-теоретичним досвідом з даної проблеми 

І.Г.Єрмакова, Л.В.Сохань (компетентнісний підхід до навчання), 

О.І.Пометун, Л.І.Пироженко (інтерактивні технології), А.С.Белкіна (техноло-

гія «Створення ситуації успіху»). 

Працюючи над проблемою «Розвиток пошуково-дослідницьких здібностей 

засобами літературного краєзнавства на уроках словесності та в позаурочний 

час», ґрунтовно опрацювала досвід Олександра Заболтного, Світлани Мірош-

ник, Ганни Токмань. 

Мета досвіду. Розвиток творчої активності учня шляхом пошуково-

дослідницької діяльності на основі особистісно орієнтованих технологій на-

вчання, спрямованості навчальної діяльності на формування і розвиток клю-

чових компетентностей школяра. 

- Формування основних компонентів духовного світу дитини на основі 

літературо-краєзнавчого матеріалу, утвердження загальнолюдських 

морально-етичних орієнтирів; 

- Збагачення позитивного життєвого досвіду шляхом зацікавлення худо-

жнім твором як специфічним «інструментом пізнання світу і себе в 

ньому» 

 



Завдання: 

- розвиток розумових здібностей особистості та творчого оволодіння 

знаннями, навичками, уміннями; 

- формування досвіду пошуково-дослідницької діяльності учнів, емоцій-

но-цілісного ставлення до історично-літературного краєзнавства; 

- формування пізнавальних умінь, навичок і зразків поведінки в суспіль-

стві; 

- формування позитивної мотивації учнів до пізнавальної діяльності, по-

треби в самопізнанні, самореалізації та самовдосконалення засобами 

літературного краєзнавства; 

- виховання свідомої особистості з громадянською позицією. 

Логічне послідовне висвітлення змісту досвіду як системи дії 

  ХХІ століття ставить перед педагогами важливе завдання – виховання ак-

тивної, творчої особистості, яка не тільки володіє певним багажем знань, але 

й вміє застосовувати їх для дослідження, пізнання та перетворення дійсності. 

Тому в цих умовах особливого значення набуває розвиток пошуково-

дослідницьких здібностей учнів. 

 Досвід підтверджує, що особливістю навчально-дослідницької діяльно-

сті учня є суб’єктивне відкриття ним нових знань на основі індивідуальної 

актуалізації попередньо засвоєних ним же знань і вмінь, введення їх до осо-

бистісного пізнавального простору. 

 Тому метою застосування дослідницької технології в навчанні є:  

- набуття учнями досвіду дослідницької роботи в пізнавальній діяльнос-

ті;  

- розвиток їх інтелектуальних здібностей, дослідницьких умінь і творчо-

го потенціалу;  

- формування активної, компетентної творчої особистості. 

Систематично організовую пізнавальну самостійну діяльність шко-

лярів. Це результат довготривалої взаємодії вчителя і учнів в умовах клас-



но-урочної та позакласної роботи. В її основі лежить принцип розвиваю-

чого навчання, основними критеріями якого є: 

- широта розумової діяльності; 

- самостійність мислення; 

- швидкість орієнтування при розв’язанні нестандартних завдань; 

- проникнення в сутність явища; 

- усвідомлення учнем своєї навчальної діяльності, процесу мислення. 

Для досягнення цієї мети формулюю стійкий інтерес учнів до пізнання лі-

тературно-історичної спадщини свого народу, забезпечую розуміння ними  

ціннісної ролі досліджень в удосконаленні знань про літературне краєзнавст-

во. 

Тому розвиток пошуково-дослідницьких навичок учнів-гімназистів забез-

печую через такі основні напрями: 

1. Формування основ пошуково-дослідницьких навиків на уроках 

словесності. 

2. Пошуково-дослідницька робота – широке поле для виховання 

юних дослідників. 

3. Роль літературного краєзнавства у роботі з обдарованими дітьми 

в системі МАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формування основ пошуково-дослідницьких навиків 

 на уроках словесності 

 

Нині актуально звучать слова Я.А.Коменського про те, що «осно-

вою є метод навчання у всьому практичний, у  всьому захоплюючий, і такий, 

щоб завдяки йому школа стала істиною, грою, прекрасною прелюдією до 

всього життя».  

 І маленькі спостереження, маленькі наукові відкриття сьогодні на уроці 

для багатьох випускників Косівської гімназії-інтернату стануть прелюдією до 

великих відкриттів у науці в дорослому житті. До цього я намагаюся підготу-

вати своїх учнів. І літературне краєзнавство дає нам вдячний матеріал для 

цього. 

 Елементи пошуково-дослідницької роботи я починаю застосовувати з 

першого гімназійного класу. Зокрема, при вивченні  тем з фольклору, залу-

чаю учнів до запису малих жанрових форм усної народної творчості спочатку 

у своїх сім’ях, родинах. Гімназисти укладають збірники «Прислів’я та прика-

зки моєї родини», «Загадки мого села».(Додаток №1) У другому гімназійно-

му класі при вивченні народних пісень діти збирають стрілецькі, повстанські, 

обрядові пісні. Справжньою знахідкою наших юних фольклористів є записи 

«перепелоньок» - веснянок, які виконує молодь під час великодніх ігор біля 

церкви у с. Прокураві Косівського району. 

 Записуючи їх, діти дослідили, що лише у цьому селі зберігся звичай, 

що у «перепелоньках» можуть брати участь і жінки, які перший рік перебу-

вають у шлюбі. Такий записаний учнями матеріал збуджує пізнавальний ін-

терес гімназистів до тем, які вивчаються на уроках, а також виробляють пер-

ші дослідницькі навики. 

 У третьому, четвертому класах гімназії діти знайомляться із піснями-

баладами, піснями-хроніками, роблять фольклорні записи у різних населених 

пунктах Гуцульщини. І як наслідок такої роботи маю дуже цікаві записи пі-



сень-хронік у кількох присілках села Яворова. Записані гімназистами пісні не 

були ще опубліковані у фольклорних збірниках. 

 У п’ятому гімназійному класі учні роблять свої перші великі фольклор-

ні дослідження – записують весільний обряд у своєму населеному пункті. Це 

дає змогу учням порівняти весільні звичаї нашого регіону із тими, опис яких 

знаходять у підручнику. 

 У гімназії навчаються діти із різних населених пунктів не лише Косів-

ського, але й Верховинського районів, що дає змогу записати дуже цікавий і 

багатий матеріал, який згодом може стати основою для наукового досліджен-

ня. 

 Широким полем діяльності для пошуково-дослідницької роботи є уро-

ки літератури рідного краю. При плануванні їх намагаюся підібрати не лише 

цікаві теми, а й продумати такі форми роботи, які передбачають елементи до-

слідження. Сприяє цьому застосування інноваційних методів. Робота в гру-

пах, проектні технології допомагають формувати у юних дослідників уміння 

працювати у групах, планувати свою роботу, співставляти матеріал, робити 

висновки. 

 Літературно-історичне краєзнавство дає для цієї роботи - прекрасний ма-

теріал 

У дні національного відродження зі сердечним щемом відчуваємо, як мало 

знаємо свою історію, культуру. Маємо тільки уривчасті знання про літерату-

рне життя різних областей України, у зв’язку з чим неможливим є цілісне уя-

влення про тенденції розвитку і розмаїття форм українського письменства, 

його історико-культурний розвій. Причини цього явища можна пояснити пе-

редусім відсутністю такого дійового чинника, яким є літературне краєзнавст-

во. Довгий час у нас була тенденція вивчати літературний процес лише за ви-

датними постатями, і то «просіяними» через ідеологічне «сито». 

Багато письменників через несприятливі умови не стали знаменитими. Але 

без знання їхньої творчості неможливо справедливо оцінити і внесок великих 

майстрів художнього слова у розвиток загальнонаціональної літератури. Були 



вони зірками, хай і не першої величини в духовному всесвіті народу, але сти-

калися так чи інакше з «великими астральними тілами», знаходилися з ними 

у взаємодії. І.Франко у свій час писав: «Тільки маючи відомості про якнайбі-

льше число дрібних діячів, ми зможемо сягнути в глибінь народного організ-

му, в ті найдрібніші пружини і мотиви нашого відродження, зможемо відпо-

відно оцінити праці і заходи видатніших діячів» 

Звідси і завдання літературного краєзнавства: детально вивчати письмен-

ницькі зв’язки з тим чи іншим  регіоном, включаючи наслідки такого вивчен-

ня в загальнонаціональний літературний процес. А це дуже захоплююча ро-

бота, бо досліджуючи те чи інше питання, учень бачить результат своєї робо-

ти, його значимість, що приносить велике моральне задоволення і стимулює 

пізнавальний інтерес. 

Одним із традиційних, проте незмінно важливих є метод спостереження. 

Психологічною основою спостереження є відчуття й сприймання, на ґрунті 

яких розвивається уява, свідомість, мислення, пам’ять. Я.А. Коменський ра-

див учителеві: «…якщо розум є внутрішнім зором душі, яка до всього зверта-

ється, від усього сприймає образи, діючи світлом і спостереженням, то й про-

понуй йому безперервні спостереження через явне світло методу…» 

Будь-яке спостереження є керованим процесом, тож, хоча метод спосте-

реження потребує особливої самостійності в роботі учнів, усе ж від учителя 

великою мірою залежить правильна організація початкового етапу пізнання, 

формування в них уміння спостерігати, відчувати і уміти синтезувати бачене, 

прочитане в підручнику чи почуте від учителя. 

На уроках літератури рідного краю такий вид роботи має особливо велике 

значення. Адже теми сплановані так, щоб у канву відомого їм матеріалу діти 

самостійно могли вплести відомості про письменника, який жив у їхній міс-

цевості. 

Готуючись до уроку літератури рідного краю за творчістю М. Матіїва-

Мельника, я пропоную учням простежити, як історичні події першої полови-

ни ХХ століття вплинули на життєвий шлях письменника, яке відображення 



знайшли в його творчості. Клас поділений на три групи: «Біографи», «Читці» 

та «Дослідники творчості». При поділі враховувались індивідуальні особли-

вості учнів, всі працювали з великим інтересом і змогли внести посильний 

вклад у розкриття такої обширної теми на одному уроці.(Додаток 2) 

Робота дітей у групах дала хороший результат і при проведенні уроку 

«Письменники - лауреати Шевченківської премії – наші земляки». Кожна із 

п’яти груп дев’ятикласників детально вивчала творчість одного з лауреатів-

земляків, обдумувала, як краще презентувати її перед усім класом. Урок був 

проведений після вивчення у 5(9) класі творчості Т.Г.Шевченка, і це дало 

змогу пов’язати вивчення програмового матеріалу із сьогоденням. 

 Добрий результат в організації цієї роботи дають проектні технології, 

які проводжу у випускних класах для опрацювання масштабних тем. Стар-

шокласники володіють навиками, які дають змогу осмислити і порівняти та 

узагальнити матеріал, використовуючи міжпредметні зв’язки. Цілий рік у ви-

пускному класі гімназисти працювали над проектом «Тема Першої світової 

війни в українській літературі».(Додаток  №3) Захист проекту переріс у 

справжнє дійство, на якому були присутні учасники обласного семінару вчи-

телів шкіл нового типу. 

Такі ж методи роботи є можливими для застосування при проведенні уро-

ків української мови. Так, готуючи тему «Синонімія сполучникових та без-

сполучникових речень. Стилістична функція складнопідрядних  речень», я 

запропонувала дітям поспостерігати, які види складнопідрядних речень вжи-

ваються у різних стилях. Для цієї роботи було підібрано краєзнавчий матері-

ал – розповіді про дослідників Гуцульщини.(Додаток  №4) 

Використання пошуково-дослідницької роботи на уроках словесності, ро-

бить їх захоплюючими, підвищує пізнавальний інтерес школярів. 

 

 

 

 



Пошуково-дослідницька робота –  це широке поле  

для виховання юних дослідників 

 

Дослідницькі навики, набуті на уроках, дають змогу зробити позакласну 

роботу змістовною і дуже цікавою для дітей. Адже навіть найменше дослі-

дження, зроблене власноручно, окрилює дитину, задовольняє природжене 

почуття допитливості, розкриває навики самостійної роботи у бібліотеці, по-

шук потрібного матеріалу в Інтернеті, виробляє вміння самостійно працюва-

ти з книгою. 

Щороку у березневі дні в школі проводяться святкування роковин з дня 

народження Т.Г.Шевченка . Здавалося б, за стільки років нічого нового у ше-

вченківській темі учень відкрити не може. Готуючись до конференції, учнів 

5(9) класу  провели велику пошукову роботу. Її результатом стали ґрунтовні 

доповіді «Т.Г.Шевченко і Прикарпаття», «Вшанування пам’яті Великого Ко-

бзаря у Галичині», «Пам’ятники Т.Шевченкові на Косівщині», «Косів’яни - 

лауреати Шевченківської премії», «Косів’яни – члени Наукового товариства 

ім.. Т.Г.Шевченка», «Образ Кобзаря в творчості гуцульських майстрів». (До-

даток №5). Гімназисти не лише детально опрацювали газетні, журнальні 

статті, але й велику кількість довідкової літератури. А ще учні сфотографува-

ли пам’ятники Кобзареві на теренах Косівщини і зробили їх описи.(Додаток 

№5) 

При опрацюванні теми «Образ Кобзаря в творчості гуцульських майстрів» 

організовую зустрічі і творчу співпрацю своїх учнів зі студентами та викла-

дачами Косіського інституту декоративного та прикладного мистецтва ім. 

В.Касіяна. Результатом цієї копіткої роботи стали цікаві матеріали про гу-

цульську Шевченкіану у тканих роботах майстрів Г.Василащук та 

М.Горбового, у різьбі І.Пантелюка, М.Грепиняка, сценічних образах, створе-

них заслуженою артисткою України О.Затварською, скульптури видатних 

митців І.Боднарчука, М.Гаврилка. Ця робота допомогла по-новому поглянути 

на образ Т.Г.Шевченка та його роль в житті українського народу. 



Елементи дослідницької роботи застосовую і в роботі з набагато молод-

шими школярами. Показовим є досвід роботи лінгвістичного гуртка, в якому 

займаються учнів 2 (6) класу гімназії. На гурткових заняттях вони вивчають 

лексику Гуцульщини, укладають словнички професійної лексики лісорубів, 

ватагів, плотогонів, а також словничок гуцульських фразеологізмів, народних 

назв лікарських трав, народного одягу. (Додаток №6) 

Заключне засідання лінгвістичного гуртка є справжнім святом, на яке гур-

тківці запрошують педагогічний колектив гімназії, своїх однокласників, уча-

сників обласного семінару директорів шкіл нового типу. Юні дослідники на 

спеціально одягнених манекенах демонструють всі елементи народного одя-

гу. З радістю шестикласники наводять приклади лексем, які утворилися в на-

роді в наш час. Зокрема, коли вони розповідають про народні назви страв і 

посуду, звертають увагу, що в Акрешорах Косівського району вони записали 

лексему «гумак», якою жителі села називають півторалітрову пластмасову 

пляшку від мінеральної води, що використовують повторно як посудину для 

рідини. 

Хай це і невеликі відкриття, та малим дослідникам вони запам’ятаються на 

все життя, привчать їх уважно ставитись до слова, відчувати його красу, а для 

декого, віримо, це перший крок до великих серйозних відкриттів. 

Найрезультативнішою ділянкою роботи в цьому напрямку вважаю залу-

чення обдарованих дітей до участі в різних конкурсах, у щорічних регіональ-

них зльотах творчої молоді Гуцульщини. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Літературне  краєзнавство у роботі з обдарованими дітьми 

 в системі Малої академії наук. 

 

Дослідницько-пошукові методи на уроках словесності та в позакласний 

час допомагають мені не лише підтримати інтерес до свого предмета, але й 

виявити дітей, в яких уже сформовані навички дослідницької роботи. 

У 5(9) класі я пропоную таким учням теми, з якими вони можуть виступа-

ти на щорічних районних зльотах творчої молоді. Більшість гімназистів із за-

доволенням працюють над запропонованими темами і займають призові міс-

ця. Ми стараємося, щоб ці роботи не були звичайними рефератами, а 

обов’язково містили у собі елемент новизни. Тому вибираємо теми, які ще не 

достатньо вивчені. Прекрасний матеріал для такої роботи дає літературне 

краєзнавство. Велику увагу  приділяю темам, які не вивчені літературознав-

цями. Зокрема, об’єктом дослідження стала повість В.Костинюка «Трембіти 

грали» (яка вийшла друком лише раз у Львові в 30-х роках минулого століт-

тя, у 90-х роках вона була опублікована у журналі «Гуцульська школа») (До-

даток №7), проза М.Матіїва-Мельника. 

Практикую захист матурних робіт.(Додаток № 8,9) 

Учні 5(9) – 7(11) класів  займаються у Малій академії наук. Зокрема у 

2003-2004 н.р. чотири учні захистили матурні роботи :  

1) «Карпатські стежки таланту Р.Іваничука» (Р.Дем’янюк),  

2) «Штрихи до портрету І.Малковича» (Д.Урбанович); 

3) «Полетів у вирій, щоб не повернутись» (Спроба літературного  

     портрета Юрія Петричука)   (В.Олексюк); 

4) «Гуцульщина у долі і творчості С.Пушика» (В.Копчук) 

Вони систематизують зібраний матеріал, роблять висновки. Гімназисти 

опрацьовують епістолярну спадщину письменників, їхні архіви. Така робота 

дає позитивний результат, бо, окрім вироблення навиків, які згодом допомо-

жуть їм у студентському житті, вони збирають матеріал, який уже має прак-



тичне значення: їхні роботи стають посібниками для учнів на уроках літера-

тури та історії рідного краю. 

Щороку гімназистам, які досягли певних успіхів у написанні робіт, пропо-

ную взяти участь у конкурсі – захисті науково-дослідницьких робіт членів 

Малої академії України в області. 

У 1999 році випускниця Косівської гімназії-інтернату Мартищук Леся у 

конкурсі виборола четверте місце, представляючи роботу «Гуцульщина у 

житті та творчості Івана Боднарчука». Драматичні та прозові твори цього пи-

сьменника-емігранта відтворюють славну сторінку в нашій історії – боротьбу 

вояків ОУН – УПА за волю рідного краю. 

У 2000 році Андрій Дебринюк став призером конкурсу-захисту із роботою 

«Історія рідного краю у прозі Миколи Матіїва-Мельника», а Вікторія Титаре-

нко представила велике дослідження «Тема опришківства у творчості прозаї-

ків Івано-Франківщини» 

Призером цього конкурсу у 2002 році стала Флікян Світлана, яка дослі-

джувала тему «Кобаки у житті і творчості Марка Черемшини» (Додаток 

№10). Вивчаючи листи, щоденник та художні твори письменника, вона пока-

зала, як конкретні історичні події та фольклор рідного письменнику села 

знайшли своє відображення в оповіданнях славного земляка. Цю роботу гім-

назистка достойно представила на конкурсі-захисті у Києві. 

Прикладом того, як, досліджуючи певну тему, учень удосконалює своє 

вміння працювати з текстами творів, бачити проблему глобально, є дослідни-

цькі роботи Мирослава Лаюка. У 2007 році він представляв тему «Трагедія 

Першої світової війни у творчості західноукраїнських прозаїків» 

Над цією темою  ж він продовжив працювати і наступного року. Гімназист 

значно розширив її, доповнив новими розділами і в 2008 році на конкурсі-

захисті наукових робіт членів Малої академії наук в області він виборов пер-

ше місце. 

Участь в обговоренні науково-дослідницьких робіт інших конкурсантів  

знайомство з діяльністю кількох споріднених секцій (української літератури, 



української мови, фольклористики, літературної творчості тощо) допомага-

ють учневі розкрити свої здібності та обдарування, зокрема творчі. 

У 2008 році Мирослав Лаюк видав свою поетичну збірку «Самому стати 

світом», яку високо оцінили відомі письменники України, та взяв участь у 

роботі секції «Літературна творчість» із роботою «Поетична збірка «Самому 

стати світом»: спроба самоаналізу», в якій намагався проаналізувати творчу 

лабораторію юного творця. Робота отримала високу оцінку і на  конкурсі-

захисті наукових робіт членів МАНу в Києві: М.Лаюк  виборов друге місце. 

Свідченням потрібності та ефективності використання пошуково-

дослідницьких елементів у роботі вчителя зі шкільною молоддю є той факт, 

що за десять років роботи в Косівській гімназії-інтернаті зібрано багато мате-

ріалу з літературного краєзнавства (мріємо створити музей), гімназистами пі-

дготовлено ряд доповідей для участі у районному зльоті творчої шкільної мо-

лоді, захищено 4 матурні  та 7 науково-дослідницьких робіт, дві з яких дос-

тойно представлені на конкурсі-захисті у Києві. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Висновки 

 

Нові завдання, що стоять перед сучасною школою, обумовили і обґрунту-

вали появу нетрадиційних методів навчання, одним з яких є пошуково-

дослідницька робота учнів. Ці форми дають змогу удосконалювати навчаль-

но-виховний процес, дають не лише глибокі й міцні знання, а й озброюють 

школярів практичним розумінням основ наук, створюють умови для вияв-

лення, розвитку і підтримки обдарованої молоді, залучення її до науково-

дослідницької діяльності, сприяють розвитку творчих здібностей учнів та 

примножують інтелектуальний потенціал держави, що забезпечить форму-

вання наукової зміни і сприятиме професійному самовизначенню учнів. Не 

всі, хто у школі займався науково-дослідницькою роботою, в дорослому жит-

ті стануть науковцями. Проте і у цьому теж є свої позитивні сторони, бо уже 

в процесі шкільного навчання учень з’ясовує (насамперед для себе) сферу 

власних інтересів, уподобань, об’єктивно зважує свої сили і вміння, помиля-

ється, щоб знайти все-таки правильний шлях у бурхливому морі життя. З цієї 

точки зору важливу роль відіграє перенесення в дидактиці акцентів на залу-

чення учнів до активної пізнавальної та дослідницької діяльності. 

Маючи певний досвід керівництва творчою роботою обдарованих учнів, 

дозволю собі зробити висновок, що залучення дітей до самостійної пізнава-

льної діяльності докорінно змінює їхнє ставлення до навчання: сприяє ран-

ньому формуванню пізнавальної активності, зміцнює впевненість дитини у 

власних можливостях, формує здорову мотивацію навчальної діяльності, яка 

ґрунтується на зацікавленості предметом. 

Творча діяльність з обдарованими дітьми являє собою кращий варіант вті-

лення педагогіки співробітництва, що передбачає дружні стосунки між учи-

телем та учнем і взаємну зацікавленість спільною справою. Специфікою дос-

лідницької діяльності учнів є те, що ця робота – дуже плідна, коли стосується 

краєзнавства. Адже в роботі з дітьми дуже важливо показати, що цікаві яви-

ща культури та мистецтва знаходяться поруч, в рідному місті чи селі, слід 



лише уважно придивитися. Отже, працюючи з учнями над розвитком пошу-

ково-дослідницьких здібностей та науковими дослідженнями обдарованих 

дітей, я відчула нову сторону педагогічної діяльності: задоволення від своєї 

роботи має той учитель, який не тільки може передати найбільш здібним уч-

ням усі свої знання, а відкриє шляхи для пізнання, навчить їх робити самос-

тійні відкриття. 

Наукове дослідження, в якому над темою працює учень, а вчитель веде 

здібного учня стежками наукового пошуку, є кращим варіантом співпраці з 

обдарованими учнями. Підтримувати інтерес дітей до творчої пошукової дія-

льності – першочергове завдання вчителя-словесника. Бо той, хто знаходить 

себе в науково-дослідницькій діяльності, відчуває смак пошуків і відкриттів, 

на щастя, не зупиняється на досягнутому, поповнюючи ряди молодої науко-

вої еліти України, а літературне краєзнавство на все життя робить людину 

небайдужою до рідного краю, що є ознакою високого патріотизму. 
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Додаток 1. 

 

Прислів’я та приказки моєї родини 

 

Зібрала учениця  

1(5) класу Оксана Бейсюк, 

жителька с. Соколівки  

Косівського району 

 

 

Багач бідного, а ситий голодного ніколи не зрозуміють 

Біда тому дворові, де корова розказує волові. 

Говорила, балакала, сіла і заплакала. 

Горбатого могила справить 

Горівка і бійка до добра не доведуть 

Ласкаве телятко двох маток ссе. 

На що бик навик, на то і риче. 

Не кажи «Бігме», бо тя зігне. 

Хто рано встає, тому Бог дає. 

Час на місці не стоїть. 

Як до стіни горохом. 

Як на рубля горошку. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2. 

 

Урок літератури рідного краю в 11 класі 

 

Тема: "О ні! Не вмре народ ...  

 Із мертвих встане знов  

і слава - і держава" (М.Матіїв-Мельник) 

Мета:    Ознайомити учнів із життям і творчістю М.Матієва -Мельника, вироб-

ляти у них уміння працювати з художнім текстом і на основі цього 

будувати власні судження; 

формувати у випускників інтерес до історії рідного краю, гордість за 

кращих синів Гуцульщини. 

Тип уроку -  урок художньо-історичного дослідження. 

 

Обладнання: 

1. Портрет М.Матіїва-Мельника. 

2. Копії світлин різних років життя письменника. 

3. Виставка книг М.Матіїва-Мельника. 

4. Примірник наукової роботи члена МАНу Андрія 

Дебренюка "Історія рідного краю у прозі М.Матіїва-Мельника". 

Девіз уроку: 

Згадаймо і любім святе минуле – 

І з вірою в майбутнє ясне йдім.  

Щоб ми, як інші, сонця світ здобули  

І власний мали храм, і власний дім. 

М.Матіїв-Мельник 

 

 

 

 



Хід уроку 

 

Учитель. Вивчаючи історію України, ми часто сприймаємо її, як ряд подій, які 

відбувалися на Запорізькій Січі, під Берестечком, на Жовтих Водах, під Кру-

тами десь далеко від місцевості, у якій ми живемо. А наша Косівщина дуже ча-

сто ставала ареною історичних подій. Саме твори письменників рідного краю 

дають нам цікавий матеріал для розуміння історії своєї Батьківщини, для ус-

відомлення свого місця і на цій землі, і у цьому житті. 

До  найвидатніших,  але  дуже  мало  досліджених  письменників нашого 

краю належить Микола Матіїв-Мельник. 

Письменник, перекладач, педагог і великий патріот, він був тією людиною, яка 

вміла працювати, але не вміла берегти себе. 

М.Матіїв-Мельник був одним з 58 галицьких письменників, яких у вересні 1940 

року на виїзному засіданні СРПУ (під головуванням О.Корнійчука) було прийн-

ято до Спілки письменників. 

 

Учні записують тему і девіз уроку. Оголошується мета. 

 

Готуючись до сьогоднішнього уроку, ви поділилися на З творчі групи: 

 "Біографи", "Дослідники творчості" і "Читці-декламатори". 

 

 Кожен робив діло, яке було ближче до душі, але у  всіх вас  було  

єдине завдання:  ви  повинні  були простежити, як історія рідного краю 

знайшла своє відображення у житті і творчості М.Матіїва-Мельника. Біограф І. 

Біографія до І Світової війни. У цей період пише оповідання "Серед шляху" і 

т.д.  

 

Учень-декламатор. "Думка інваліда". 

 

Біограф II. Повернення до Яблунева, трагедія стрільців січових. 



Читці-декламатори. "Ішли січові стрільці", "Колядка".  

 

Біограф III. Стосунки з тоталітарною владою. Педагогічна і громадська ді-

яльність М.Матіїва-Мельника. Декламатор "Я все-таки мережить буду". 

 

 Біограф IV. Прощання з батьком. Еміграція. Декламатор "Нічого я не взяв 

з собою", "Ти вже вмирав, мій любий тату ..."  

 

Біограф V. Останні роки життя. 

 

Доповнення учнів, які досліджували творчість М.Матіїва-Мельника.  

 

Учень І. Провідні теми прози: 

1. Змалювання страждань, які випадали на долю гуцулів 

під час Першої світової війни 

2. Участь січових стрільців у боротьбі за Українську 

державу. 

Найбільше місце у прозі письменника займає війна -- від її початку до оку-

пації Галичини Польщею. Письменник на власні очі бачив злидні і страж-

дання, які випали на долю нашого народу. 

В оповіданні "Червоні чаші" автор розкриває трагедію прощання гуцуль-

ських синів зі своїми батьками перед відходом на фронт І Світової війни на 

прикладі сім'ї Петра Дзвінки, який "сім синів, як соколів, сім кучерявих гро-

нів, сім пар робучих рук виправив цісареві  до потреби". 

Короткими, сильними мазками автор малює горе старих батьків, які 

прощаються зі своїми синами. Мати готує кожному в дорогу "дарунок" 

на дні якого лежали кусні живого маминого серця, а батько "кусав спідню 

губу, що від жалю стягалася і дрожала". 

Відходили Петрові сини на війну приречено і покірно. Лиш наймолод-

ший Юрко, який добре пам'ятав, які страждання випали на його долю у війсь-



ку, уявляв, як будуть розгортатися події дальше. Він із селянського роду і воліє 

бути хліборобом, а не вбивцею. Юрко божеволіє від думки, що буде "крити 

гріхом землю". Юнак біжить рідними полонинами, тікає від війська, від війни. 

У його хворій уяві зринає образ коханої Софійки, яка веде його від воєнного 

бруду, від війни і крові. Юрко зривається зі скелі у Чорний Гук, але залиша-

ється чистим. "Утік від крові...". Ця прикінцева фраза вражає серце читача. У 

головного героя не було іншого виходу: війна -- це ті жорна, які перемелюють 

усіх. 

 

Учень II. Для селянських синів нестерпною була муштра, знущання стар-

ших над вояками. В оповіданні "Серед шляху перед нами постає образ солдата 

Лопуха, якому єфрейтор" ломив кістки і згадував при тім усю його фамілію у 

десяте покоління!' 

Але не всі вояки такі злякані, забиті. Другий герой оповідання Іван Шкірук 

задумується над тим, кому яка користь з його муки? Але і він не знаходить ві-

дповіді на своє питання, тому закінчує життя самогубством. 

Це великий прозовий твір, у якому показана вся гама страждань народу: 

вояки грабували хати, а біля дороги страчували арештованих. 

Для Остафія смерть була особливо страшною, бо перший раз шнур обір-

вався. Це викликало страшний гнів у капрала: "То я тебе мушу ще раз вішати? 

Аж два рази - великий пан!" 

Разом умирала сім'я Кашевків."Він на одній вербі,а жінка на другій..." Лиш 

осиротілі діти блукали згарищами і лякались повішених. 

 

Учитель. У яких ще творах М. Матіїва-Мельника відтворено історію нашого 

краю? 

Учні доповнюють, розповідаючи про оповідання "Як легіні відходили", 

"Старість", "На Греготі", "Казка" , "Рана". 

Підсумок уроку 



І от і підходить до закінчення наш урок. Але, як і все у житті, він щось 

залишив у наших серцях і душах. 

Поділіться своїми думками про письменника М.Матіїва-Мельника, про йо-

го твори. 

 

Учень І. Для нас проза М.Матіїва-Мельника має значення історико-художнього 

документа. У його творах ми знаходимо не лише розповідь про історичні події, 

перед нами постають образи наших предків, які були активними учасника-

ми, творили історії. 

Нам близькі і зрозумілі їхні болі і прагнення. Разом з ними ми переживаємо 

трагедію українського народу, його відчайдушний "зрив" за свободу, який за-

кінчився березовими хрестами по всій Галичині і далеко далі.  

 

Учень II. А ще у творчості Матіїва-Мельника ми бачимо велику віру у щас-

ливе майбутнє народу, у час, коли "розвіють сопух і чад". Пророче звучать сло-

ва письменника: "Із погаслих пожарищ, з попелу руїн постане нова непере-

можна сила - і з гуком розпадуться кайдани» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3. 

Проект (10 клас) 

Тема:   Тема Першої світової війни в українській літературі. 

Мета:   дослідити, як тема Першої світової війни знайшла своє 

відображення в українській літературі, активізувати й збагачувати знан-

ня учнів, здобуті раніше; привчати гімназистів до самостійної пошуко-

вої роботи під контролем вчителя та у співпраці із своїми ровесниками, 

користуватися різними джерелами інформації та правильно опрацьову-

вати її; 

виконувати активну життєву позицію, гордість за кращих синів україн-

ського народу, сприяти всебічному гармонійному розвитку кожного уч-

ня. 

Тип:    науково-дослідницький. 

Вид:    міжпредметний (українська література, зарубіжна література, істо-

рія, публіцистика, фольклор, музика) 

Термін виконання: вересень - лютий, 2007 р. 

Форма захисту: відкритий урок. 

Керівник проекту - Тимофійчук Г.О. 

Навчальні асистенти: Костюк В.В., Романів І.І. 

Партнери проектної діяльності: учителі-предметники, учні 10 класу. 

Науковий експерт - методист районного відділу освіти Ткачук О.М. 

Кінцевий продукт проекту: тематична розгортка, усний журнал, наукова ро-

бота. 

Презентація проекту: усний журнал, реферат, тематична розгортка, 

літературно-музична композиція, наукова робота. 

 

 



Хід уроку-презентації 

I. Слово вчителя. Сьогоднішній наш урок - це презентація проекту, 

над яким ми працювали від вересня 2006 року. 

Актуальність цього проекту полягає в тому, що тема Першої світо-

вої війни проходить через діяльність багатьох письменників, творчість 

яких вивчається у курсі літератури в 10 класі (Марко Черемшина, 

В.Стефаник,(О.Кобилянська), але часу для глибокого опрацювання цих тво-

рів немає. В 11 класі в курсі зарубіжної літератури розглядається тема, в 

якій вивчаються твори письменників "втраченого покоління ". Імена 

Е. М. Ремарка, Е. Хемінгуея і багатьох інших письменників є відомими 

на весь світ. Українська література цього періоду є малопомітною, майже 

невідомою, хоча в ній тема цієї війни розробляє набагато глибше й сильніше. 

Ми підсилили цей проект вивченням творів нашого земляка, члена 

Спілки письменників України з 1939 року, вихідця із Яблунова М.Матіїва-

Мельника, які вивчали на уроках літератури рідного краю, і намагалися дос-

лідити, яке місце української літератури цього періоду серед інших євро-

пейських літератур. 

Консультантом з історії та головним координатором проекту 

був П.Волинюк. 

II. Координатор проекту робить історичну характеристику і пред-

ставляє проект за його напрямами. 

1. Груповий - проект   "Перша   світова   війна   очима   публіцис-

тів". 

Груповий проект. Координатор - О. Лазоришин. Форма захисту -  

усний журнал. 

2. Перша світова війна і фольклор. Парний проект. Надія і Тетяна 



Коржуки. Форма захисту - реферат. 

3. Тема Першої світової війни в творчості українських прозаїків. 

Індивідуальний проект. Лаюк М. Захист наукової роботи. 

4. Світова    трагедія    в    українській    поезії.   Груповий   проект. 

Координатор - О.  Бейсюк.  Форма захисту - літературно-музична 

композиція. 

III. Підсумок за тезами, які самостійно склали учні. 

VI. Оцінювання. 

Зміст проекту реалізовано за рахунок уроків позакласного читання та 

літератури рідного краю. 

І. урок. Урок позакласного читання. Перша світова війна у літера-

турі 

Визначення    теми    і    мети    проекту,    мотивація    діяльності    уч-

нів,  обговорення інформаційних джерел, етапів роботи, критеріїв оціню-

вання та форми захисту проекту. 

Домашнє завдання. Опрацювати прозу М. Матіїва-Мельника. 

 

II. урок. Урок літератури рідного краю. Історія рідного краю у творчо-

сті М. Матіїва-Мельника 

Ознайомити учнів із історією рідного краю в творчості М. Матіїва-

Мельника. 

Групова робота учнів із додатковою літературою - розвиток навичок 

дослідницької роботи. 

Домашнє завдання. Почати роботу над оформленням усного журналу. 

Прочитати оповідання Марка Черемшини та В. Стефаника другого періоду 

творчості. 



III. Урок. Література рідного краю. Тема Першої світової війни у твор-

чості Марка Черемшини та В. Стефаника. 

Допомогти  усвідомити  учням  трагедію  Першої  світової  війни  

для мирного населення західноукраїнських земель. Робота над груповими та 

парними міні-проектами. 

Домашнє завдання. 

Робота над елементами проекту. Самостійна робота з додатковою літерату-

рою. 

IV. Урок. Урок позакласного читання. Тема Першої світової війни в 

українській літературі. 

Відкритий урок захисту проекту. 

Обгрунтування  актуальності  роботи  над  проектом. 

 

Необхідність роботи над обраним проектом визначена недостатнім ус-

відомленням учнями місця української літератури серед інших європейських 

літератур та значенням важливих історичних подій, які відбувалися на рідних 

теренах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема  Першої світової війни у прозі М.Матіїва-Мельника 

 

 робота учня 5(9)класу 

Дебринюка Андрія 

 

 

Микола Матіїв-Мельник(1890-1947рр.) - видатний західноукраїнський 

письменник, літературознавець, громадський діяч, який залишив політичний 

слід в українській літературі. На жаль, його літературна спадщина ще не є дета-

льно досліджена. Найбільший вклад в упорядкування і видання творів М. Маті-

їва-Мельника зробив краєзнавець із смт. Яблунова В.Ю. Курищук. Окремі лі-

тературознавчі статті про цього письменника написав відомий літературний 

критик М. Ільницький. 

Метою цього дослідження є виявити, який слід у творчості 

М.Матіїва-Мельника залишили події Першої світової війни, у яких творах 

письменник показав страждання гуцулів у дні воєнних незгод. 

В історію української літератури М. Матіїв-Мельник ввійшов і як поет, і 

як прозаїк, і як літературний критик. 

У творчому доробку Миколи Матіїва-Мельника проза займає вагоме мі-

сце. Його оповідання виходили у світ окремими збірками - "По той  б і к гре-

блі", "За рідне гніздо", « Крізь дим і згар», «На чорній дорозі». За свідчен-

ням Б. Кравціва, сам письменник найкращою своєю книжкою вважав збірку 

«На чорній дорозі». Проза письменника відзначається глибокою життєвою 

правдивістю, великим багатством художніх засобів, майстерністю побудови 

сюжету. Деякі літературознавці, зокрема М.Ільницький, вважають Матіїва-

Мельника учнем В. Луківа. Але в багатьох його творах, особливо у тих, у 

яких описані події Першої світової війни, відчувається точність і виваже-

ність слова, як у новелах В.Стефаника, барвистість фрази, як у Марка Чере-

мшини. Перед нами постав неповторний світ його героїв із важкими долями, 



стражданням і горем. Вони чарують нас благородством своєї душі, щирістю, безпо-

середністю, патріотизмом. 

Без сумніву, це прекрасні твори великого українського письменника, які 

розкривають перед нами трагічні сторінки історії нашого краю. 

Найбільше місце у прозі М. Матіїва- Мельника посідає війна - від її початку 

до окупації Галичини Польщею. Письменник на власні очі бачив ті злигодні і 

страждання, які випали на долю нашого народу. 

В оповіданні "Як легіні відходили" автор розповідає: "Висипалося 

спіле колосся і, в'ялене,, половіло від жовтої ржі. Стояли недокінчені кладні, 

непов'язане збіжжя марніло. Сипалось на поміт здорове зерно, так пустої і 

марно, як буває розсипається намарно людське здоров'я. 

Ні шуршання серпів, ні веселого брязкоту кленової коси... ні    співу 

косарів... ні любого поклику..."(с.248) Тільки велике лихо, надзвичайні 

події могли в таку пору відірвати від праці селянина . "Сумна вістка" про мо-

білізацію до австрійського війська прокотилася і по подільських селах, і по 

гуцульських полонинах. Тривогу воєнного часу автор передає короткими про-

стими реченнями, які вражають своєю метафоричністю: " Криваві плями сонця 

падали на землю... Вдарила трембіта роздертими голосами". 

Гуцулія прощалася із своїми синами, які з високого гнізда поплили з шумом у діл... 

Все в діл, та в діл, все нижче, все нижче, як струї з гірського потока, що їм вже ніколи на-

зад не вернути... (с.249) 

Ішли від звичайної хліборобської праці кращі сини народу, його сила, на-

дія. І тому «кожда деревина, кожда билина зорила над ними таким тайним, бла-

гальним зором, за тими хорошими легінями, файними ґаздами. (С. 250) 

Всенародну тугу М. Матіїв-Мельник передає, вводячи у твір елементи 

народного голосіння, яке поступово переростає у сумну співанку-коломийку 

про важке вояцьке життя. 

Напевно, так і творився наш фольклор: із сліз і сміху у хвилину великого 

горя або великої радості. У кінці твору нас вражає сумний образ дуба, із могут-

ніх гілок якого падають скручені листочки. Цей образ глибоко символічний, бо 



так, як ці листочки, на дорогах війни упадуть і ці молоді легіні, які, йдучи на 

фронт, журилися; «Коби то за своїх умирати... Але то одна біда, що хлоп тем-

ний, як та нетра у Чорногорі»(С. 250) 

Оповідання «Червоні чаші» продовжує тему попереднього твору. Та в 

ньому трагедію прощання ми бачимо на прикладі конкретної родини Петра 

Дзвінки, який «сім синів, як соколів, сім кучерявих гронів, сім пар робучих рук 

виправляв цісареві на потреби» (С. 252) 

Короткими, сильними мазками автор малює горе старих батьків, які про-

щаються із своїми синами, своєю радістю і надією. Мати готує кожному в доро-

гу «дарунок», на дні якого «лежали кусні живого маминого серця», а батько 

«кусав спідню губу», що від жалю стягалася і дрижала. Кілька великих сліз по-

котилося на сивий вус, і він їх скоро обтер твердим рукавом (С. 250) «Кремезні 

та плечисті, як ті дубчаки крислаті, що в небо пруться», відходили Петрові сини 

на війну, прощаючись з усім, що було близьким та дорогим їхньому серцю. Іш-

ли приречено і покірно. Лиш наймолодший, «мамин син» Юрко, який добре уя-

вляв, як розгоратимуться далі події,«Всього дадуть доволі і скажуть стріляти 

просто, простісінько в людей. І стануть котити тяжкі гармати. Виймуть ясні ша-

блі і підуть лавою одні на других: хто переможе. Загримлять широкі пащі вог-

ненними присками, сталлю, залізом посіють по землі. І тоді він, «з нафлянцова-

ним» гвером побіжить на людей, стане їх січи, колоти... Все в груди та в груди, 

аби аж наскрізь пройшло, а потім ще втрутити і пустить на землю цілу калюжу 

крові. А других загатить кольбою в мозок так, що розлетиться сірою мазюкою 

по мундирі, лиці і черевиках. А гатитиме доти по головах, аж зовсім щезне дум-

ка , що має собі людський образ» (С.253) Ця перспектива гнітить молодого хло-

пця, який любить сіяти і орати, доглядати маржину. Він з селянського роду і во-

ліє бути хліборобом, а не солдатом, вбивцею. Від цих думок «у грудях вору-

шиться дивний зойк», а в голові все зливалося в одне велике, страшне колесо. 

Юрко божеволіє від думки, що буде крити «ріхом землю». Юнак біжить рідни-

ми полонинами, тікає від війська, від війни. У його хворій уяві зникає образ ко-

ханої Софійки, яке веде його від воєнного бруду, від крові. Юрко зривається із 



стрімкої скали у Чорний Гук, але душею він залишається чистим. «Утік від 

крові...» Це прикінцева фраза, як блискавка, вражає серце читача. У головного 

героя не було іншого виходу: війна - це ті страшні жорна, які перемелюють всіх. 

Для селянських синів нестерпною була муштра, страшні воєнні будні, 

знущання старшин над вояками. В оповіданні «Серед шляху» перед нами постає 

образ солдата Лопуха, який «мав велику боязнь перед усякими штернами, що 

блищать під бородою», «під час маршу ніколи не держів кроку». Пан єфрейтор 

Сорока «ломив йому кістки і згадував при тім усю його фамілію у десяте поко-

ління». 

Та не всі вояки були такі залякані, забиті. Другий герой цього ж твору 

Іван Шквірук задумується над тим, кому яка користь з його муки? Адже ж він 

міг там умирати, де його земля зродила і кормила... Умирати - та за своїх!.. На 

своїй землі... може, та смерть тоді була би бодай стільки корисна для своїх, скі-

льки користи буває з одної краплинки роси» (С. 254). Але і він не знаходить ві-

дповіді на свої питання, не бачить кінця своїм мукам. Він пригадує все 

своє життя і розуміє, що «марно пішло все так, якби яка сердита сила жар-

тувала собі з тих струмочків поту і крові, що серед шляху прикипали до 

землі.» Тому він приймає «холодний поцілунок» сталевого дула. Ця 

смерть «серед шляху» війни є такою звичною, що краяни, коли посходи-

лись до тіла Шквірука, навіть не здивувались, лиш з сумом хтось конста-

тував: «Цей уже сам собі відмірив...» 

В оповіданні «Одної ночі» М. Матіїв-Мельник малює перед нами об-

раз війни: «... рівнобіжно до себе йдуть крізь її простори, по грудях землі, 

два довгі, предовгі рови, повні кроки і мук. Стоять уперто проти себе, наче 

два сліпі велетні, зачаєні силою ненависти, і ждуть лише на знак... а потім 

закапає кров. Вони, ті чудацькі велетні, не знають себе, але чорна тиша 

жалить їх дикою пристрастю, що родиться десь на дні і є вічна, вічна» 

(С.267) «Грязькі, не чищені, повні бруду на тілі, з палючою ржою на душі» 

лежать у тих ровах вояки і так хочеться їм «сказати комусь одно тихе слово 

і замовкнути навіки.» «Молоденький і ніжний хлопчина» Антось, відчува-



ючи близьку смерть, віддає ліричному героєві два аркуші паперу - листи 

до матері. Вражають реальністю картини війни. Якась стихійна, надпри-

родна сила кидає вояків у  бій: «Мов примари, виповзли хлопці на насип і 

кинулись туди, де німів зачаєний, зненавиджений велетень. Усіх тягло 

щось туди. Ніхто не здержався. Замліла пристрасть, очі лізли на лоб, їжив-

ся волос, від жаху висихало в горлі. Заграла в жилах кров, чуючи, що її 

кличе до себе земля» (С.270) І хоч «рови вже були повні живої крови» і 

«наші лави зріділи», ніхто не побідив». Над розтерзаною землею підніма-

ється сонце, і, здається, що «кличе ангел спокою: «Діти дурні, діти, - чого 

ріжетесь?» Трагізм відтворених автором картин ще більше вражає тому, 

що вояки не розуміють, за що воюють, за що проливають свою кров. Заги-

нув і Антось. «Лице кучерявого гуцулика усміхалося жахом до сонечка. 

Воно було бліде, як лляне полотно, студене, як чужа землиця. Вояцький 

кабат був продірявлений, просвічений, а під ним біленькі, молоденькі гру-

ди, що вміли тільки любити всіх, усіх людей... він лежав усміхнений, і 

здавалося, простив усім, що вкрали молоде життя» (С.271) З великою сим-

патією у всіх творах М.Матієва-Мельника виведені образи простих солдат 

Першої світової війни. Автор симпатизує їм, жаліє їх. Правда, в оповіданні 

«Годованець» з'являється дещо інший образ Івана Стовпника, сироти, який 

у школах вчився «на громадському хлібі». Спочатку доносив вчителеві на 

своїх товаришів, а згодом, коли прийшла війна, «Іванко став офіцером і 

бив добре в потилицю, давав «штанги» краянам й витягав їх язики на пат-

ронташі. Відтак був шефом військової розвідки до кінця війни і мав добрі 

гроші» (С.460) 

Страшно було селянським синам брати в руки зброю і  воювати, боязко було залиша-

тися каліками, віддавати своє молоде життя за цісаря. Та гірше смерті боялися 

вони потрапити у тюрму, бо життя арештанта було нестерпним. 

М.Матіїв-Мельник (сам був ув'язнений, на власній шкірі відчув знущання тю-

ремних наглядачів. 

В оповіданні 
«
3а що?

»
 письменник показує ті умови, в яких жили 



арештовані: "Розстелювали перегнилі сінники, коци і подерті, чоренні каной-

страки. З усієї тої мізерії летів густий в'їдливий ковніт. З кута коло дверей 

несло содомським смородом. До мокрого помосту прикипали порохи, сміття і людсь-

кі голови".(С.279). Наглядач, «як псови в буду шпурляв крізь віконце в дверях 

пайку бараболяної лупини э юшкою. Але ж бо юшка. Така бліда, аж синя, як 

би в ній ще Адам свої онучі прав". Та і такої їди було мало. Арештантів мучив 

голод, вони крали з-під голови сплячого сусіда "кусень твердого з половою 

хліба". 

Щоб відтворити жах перебування в австрійській тюрмі, автор використовує дуже 

точні і вражаючі порівняння («кроки вартового,мов дивний похорон", "тихо, як у 

трупарні", «сірі арештанські душі сплять,мов застояла вода"). 

Змальовуючи нестерпні умови перебування в австрійських тюрмах, Матіїв-

Мельник доходить до висновку, що якби не сон, то тюрма для чоловіка 

більш, ніж пекло на землі". 

Головний герой оповідання Іван Пипка теж потрапляє до арешту. Це змучений 

війною селянин "змарганий, задушливий, як той кінь від балагули". Він покірно 

терпить всі знущання, але не розуміє» в чому його звинувачують:" йому кажуть, 

що бунтував, та кого, як? Хіба ж се бунт, як над ним збиткувалиси, а він за свою кривду 

обернувся? Таже його рідну маму зневажали такими словами, що каміння   луска-

ло...кости її в гробі перевертали! 1 ще його зрадником приговорили. А кого він 

зрадив?"(С.282) 

Зневага та приниження галичан були такими вражаючими, що Іван з гіркотою за-

значає: «...наш чоловік і в арешті гірше за других. Кожен німак має себе за Бог 

зна яке ади-що. Ні, бігме Іван і в пеклі не буде чоловіком ! "(С.82) 

П’ятнадцять місяців сидить Пипка у тюрмі, «забули про нього. Других кличуть 

до слова, а за ним і пес не гавкне". Іван наївно сподівається, що, може, на 

цісарські іменини буде амністія і його помилують. Та підсвідомо він розуміє, 

що буде "то аж тоді, як у нім струнішіє кажда кіточка і кажда думка». 

Криваві бої, смерть вояків - це лише одна сторона війни. У своїй творчо-

сті М.Матіїв-Мельник показав страждання і смерть тисяч мирних людей. Нас-



лідки Першої світової війни відчув   увесь український народ. На початку вій-

ни воюючі держави, Австрія і Росія, з перемінним успіхом воювали на різ-

них фронтах. Перед окупацією Галичини і Буковини російськими військами 

у вересні 1914 року австрійці і угорці, що відступали, за підозру у проро-

сійських симпатіях заарештували і стратили без суду сотні українців. На 

територіях нашого краю вони лютувала особливо. Про  це розповідає на ос-

нові спогадів своїх батьків старожил с. Уторопів Петро Біленчук: «На почат-

ку Першої світової війни Австрія мала значну перевагу у війні. В Уторопах 

було багато полонених італійців, які рубали ліс, тягнули з лісу Красник на 

дуби вручну на будівництво мосту. Дуже тяжко жилось полоненим італійцям. 

Вони були напівголодні, ловили псів і котів, вбивали їх і їли, просили людей, 

щоб дали їм їсти, хрестилися перед людьми і говорили: «Напіші італ'ян»" 

(Смерть італійцям). Були також хорвати в Уторопах. 

Під час відступу австрійських військ почали звинувачувати жителів 

села Уторопів у москвофільстві. Був повішений поблизу теперішньої за-

кусочної "Веселка" Ілько Кашевко. Інших 10 чоловік австрійці забрали з 

собою в  с. Пістинь, поблизу лісу повісили. Через кілька днів їхні ос-

танки були перезахоронені в Уторопах на цвинтарі. При відступі авст-

ріяки багато знищили будинків, серед яких було спалено хату Івана Ро-

денчука, але його не було (якби був, то могли б повісити). Коли війська 

відійшли, мої родичі погасили вогонь, згорів тільки дах». (С.92)  

Із приходом російських військ місцеві мешканці-москофіли, на 

чолі з отцем Кобринським (з процесією) зустріли росіян, за що розп-

латилися - окупаційні війська жорстоко поводилися з гуцулами.  

Про це розповідає Петро Біленчук: "Після відступу австрійсь-

ких військ зайшли донські козаки, вони ґвалтували жінок. Козак-

розвідник був застрелений біля Народного дому. Нашу хату не чіпали, 

вони тільки на хаті намалювали чорний хрест і вказали, що палити не 

можна. 



Коли вступили російські війська, В Уторопах був відкритий польовий 

шпиталь на тому місці, де тепер клуб і школа, там було багато-багато ранених 

москалів. Серед ранених були китайці, туркмени, черкеси. Китайці і туркмени ходили 

по селу, міняли цукор на яйця , ловили у людей кури, грабували жидів і били їх, 

знущалися над ними. Співали москалі таку пісню:  

   Россия, Россия, жалко нам тебя, 

 Австрия и Германия напали на тебя. 

Інший старожил, вчитель-пенсіонер Юрій Кошевко, чув від старших людей рі-

зні перекази про розправу, яку чинили мадярські війська після повернення в 

Уторопи: "Вони на найбільш видних місцях, серед села, вішали уторопських 

москвофілів.(С.93) Така історична правда. 

У спогаді "В обличчя смерті" про ці події писав М. Матіїв-Мельник. Він 

змалював страшну картину знущання мадярів над уторопськими селянами: "Че-

рез двадцять років повертаюсь думками до тих подій. Ще нині бачу ту страшну, 

жахливу вересневу ніч в селі Уторопи Косівського повіту,ще нині гоготять в 

душі вогні, виття псів, рев худоби і крики катованих людей, і я ще тепер бачу 

тринадцять вішеників на грабах і вербах вздовж косівської  дороги, почина-

ючи від Ілька Кашевка та його нещасної жінки "/С.511/ 

До цих подій звертається письменник і в творі "Крізь дим і згар". І тут ми ба-

чимо фронтові злигодні вояків, смерть Кіб'юка, який востаннє «затиснув у 

долонях жмутки споловілого бур'яну», контузію Юрчика, розмови в солдатсь-

ких бараках. Але найбільше місце у творі відведено показу тих злигоднів і 

страждань, які випали на долю мирного населення. 

Сумують діти без батьків, яких мобілізували до війська, плачуть жінки за 

своїми коханими. Особливо журиться Ілюкова Катерина, "щось урвалося в жит-

ті молодої жінки, тріснула струна сподівань веселих, гаразду бажаного»: лиш тиж-

день прожила вона із своїм коханим Юрком. Та справжнє лихо почалося тоді, коли 

у село ввірвалися австріяки, які «бовтали якоюсь незрозумілою мовою і входили в се-

ло, як сини пекла". А командував ними фон Кезек, якого називали антихристом 

."Чи був він мадяр, чи яка віра, того ніхто не знав. То був собі австріяк, 



капітан. Говорив ламаною Німеччиною, кляв по-мадярськи, прозивав по-

італійськи, по-сербськи вичисляв від лайки аж до сонця всіх святих у 

ребро"(С.334). Звірське нутро його у повній мірі проявляється під час 

розправи над мирним населенням, яке звинувачують у москвофільстві. Люди 

навіть не могли зрозуміти, у чому їхня вина. Прикладом капрал вдарив Ос-

тафія. Мужньо захищала свою честь Павлюкова Марічка, але скоро і вона 

"упала... І вже не чула, як грубі, ковані борштайбери відбивали їй печін-

ки й танцравали по голові. Білі рукави почервоніли, лице вкрила смерть. Згас-

ла, мов сон» /С.336/ Такої наруги над мирною громадою не пам’ятала Гуцулія. 

За кілля   взялися діди, та перед озброєним військом вони були безсилі. 

Впали прострелені цісарськими кулями старий Чопей та Іван   Бринчук. 

Над ними голосила стара Бринчучка промовляючи: «Гей, діти, наші тісар-

ські діти, де ви? Кого бороните!..Свою землю пустков лишили, а за чужу 

вмирают» / С.337/ Таке горе    спіткало і навколишні села, бо десяток людей 

із сусіднього села везли скатованих, побитих...Вози поставили перед ха-

тою, а вояки зганяли на землю людей, оббиваючи їх прикладами, куди по-

пало. 

Коли пов"язаних селян вивели на дорогу, почали грабувати хати: 

"В хаті добули на стіл усе, що було їли, пили, покурювали смачно. Що 

кому було потрібно, забирав собі"./С.339/ Щоб нагнати ще більшого жаху 

на селян,озвірілі кабатники підпалили хати. Гинула у вогні позакривана у 

стайнях маржина. А в Кіб'юкової Олени у хаті залишився   маленький Пет-

рунько: "...вона стала вириватися через ряд вояків, але плечі її стали 

подаватися під ко потом грубих костурів вояцьких", розправа тривала дов-

го, "селом дуріла погоня. Ловила білі тіні і душила». А біля дороги стра-

чували арештованих, для Остафія смерть була особливо страшною, бо 

перший раз шнур обірвався. Це викликало страшний гнів у капрала: "То я 

тебе мушу ще раз вішати?! Аж два рази - великий пан!
1
" І повиснув перший 

Остафій, за ним підтягнули ще і Петра Біленчука, Якова Клевця, Михайла 



Ониська, Ілька Болдаша, Кіб'юкову Олену - усіх вздовж дороги» Разом умира-

ла сім'я Кашевків «Він на одній вербі, а жінка на другій...» 

Діти бродили по згарищу і лякалися повішених. Горе розлилося цілим 

краєм". Австрія пішла у відвороті, аж на рівнини поза Тису. Лишала по собі 

пам'ятку: шибениці і згарища. Переходив галицькі села дикий мадяр, ішов, 

наче вогонь на сухі трави, ступав, як лютий ворог, і разом з довгими блиску-

чими халатами пейсатих крамарів записувався навіки в українську пам'ять... 

Так дякувала Австрія за тірольську вірність русинові - воякові". (С.341) Та на 

цьому горе селян не закінчувалося. За вояками австрійські армії насувалися 

відділи кінноти донських козаків. Селянам їхні чорні шапки нагадували стада 

круків. Вони зупинилися на другому кінці села, де ще стояли цілі загороди : 

хати, стайні, стодоли". Солдати російської армії звинувачували селян утому, 

що їхні сини воювали в австрійській армії. І знов почалися розправи: "Три ко-

заки поклали старого на поріг і шпагами... 

- Ать... два... ать... два.... 

- Вот тебе кейзер!..."(С.343) 

Солдати грабували селян, "витягали ніччю останню корову, душили в 

стайнях свині, потрошили дріб і несли в голодні казани", "перевертали хати і 

клуні догори дном - біда була дівкам і молодицям" 

Картина руйнування, нищення гуцульських сіл у роки Першої світової 

війни у творах М.Матіїва-Мельника сильно, вражаюче описана. Ці оповідання 

нагадують нам твори Марка Черемшини про цей період. "Під невпинними пос-

тулатами і відворотами видихало село всю силу... Курило димом, несло зга-

рю..."(С.345) 

У повісті "Крізь дим і згар" М. Матіїва-Мельника показано і трагедію 

юнаків, які служили в австрійському війську. Після повернення з війни, вони 

заставали зруйновані села, злидні, смерть рідних. Всю дорогу додому Юрко у 

своїй уяві малює собі картину зустрічі з коханою Катериною. Коли у лісі він 

зустрівся із божевільною з горя дружиною, то "затремтів і пригорнув цупко, 

цупко, стиснув аж до болю. Так, стискається рану, щоб одним болем загасити 



другий..." (С. 358). Та біль Юрка не згаситься нічим, бо зруйновано все, що бу-

ло дорогим серцю, бо на руках тіло коханої, як тінь колишнього щастя". 

До цієї теми звертається М. Матіїв-Мельник і у творі "За зраду". Тут не 

розповідається, що було причиною страшної розправи над селянином. Єдини-

ми свідками страшної картини є "обсмалені дерева, які "здається, хотіли прова-

литися від того страшного сорому... Але земля закам'яніла і не подавалася. Во-

на держала їх на собі, як свідків страшного упадку людей". 

Мадяри знищили господарство старого гуцула, в яке була вкладена праця всьо-

го життя: "Хата Довбенюків з обгорілим дахом стояла отвором. Двері були ро-

збиті, а вікна без скла позіхали пітьмою жаху і смерті, як випечені очі. Є теп-

лою ще пожарища гуцульської загороди доносився їдкий чад. (С.283) А сам 

господар "у своїй загороді на чорному конарі висів,., на мадярському шнурі". 

Вітер збиткувався над безборонним сивим волоссям, баламкав старим закозу-

білими ногами і свистав дику мелодію потомків Джінгісхана"... (С.284). автор 

нічого не розповідає про Довбенька. Його образ постає перед нами із дуже 

скупих штрихів - "руки повні хлопського мозолю, зв'язані назад і поборені", 

"сиве волосся." Його стратили "так... за зраду..." 

З гіркою іронією звучать слова автора про те, що Довбенька не було кому 

боронити, бо його три сини служили старому цісареві, а коли настав новий, - то 

новому" (С. 284) 

Страшні картини знущання солдатів над мирним населенням показані і в 

оповіданні "За що"? У листі до чоловіка, цісарського вояка, дружина розпові-

дає про ті злигодні, які випали на їхню долю: "... сіна цего літа не зробила, бо 

заїхав трин і став акурат на нашім, потовк усе, що й лички не лишилосі, і цісар-

ське військо забрало до стебла наш вівсик, а жито не вродило, віщезло" 

(С.282) 

Після того, як єдину годувальницю сім'ї "Сивульку взяли і таки перед ха-

тов зарізали", діти цісарського солдата "голодували вже з осені." У той час, 

коли батько проливає свою кров за цісаря, його діти "не мають, що їсти, а ні що 

взутиси", помирають з голоду і холоду. Дружина з найменшою донькою Олю-



нькою бідує в комірнім, бо "хату зруйнувала граната". За два тижні Святий ве-

чір, а сім’ї не має "ні пригорші муки на кулешу". 

У цьому оповіданні автор роздумує над трагічною долею замученого, приг-

нобленого українського народу, кращі сили якого гинули на фронтах Першої 

світової війни, гинули не за власну ідею, а за цісаря. "Де не лилася ваша кров!... 

Не за вас... Небо напосілося і дало вам ту пекельну витривалість, лицем покори 

служити всякому... вставати, жадати і знову вставати, розности свої сили під 

чужими ладунками...з на бринілими, довгими, мов коріння   осики, пругами на 

чолі тягнути чужі голоблі з печаттю , сорому і неволі...місити чужі болота, во-

лочити піски, плювати слізьми і кров'ю...бути все голодним, підлим і всюди 

послідним наймитом Іваном..без роду, без долі...і хто не бив, вас? Хто не плю-

гавив ваших чудових гір, розколисаних золотих ланів?.. Хто Із ваших пісень 

сердечних не сміявся? До кого не привикали, кого своїм пшеничним хлібом не 

годували...а самі постили і били поклони, аж дудніло... 

Хто краще за вас віддавав цісаріві-цісарське.,. Гей, як билися ви, штрамаки 

цісарські! Лягло вас, як листу та трави... Ворон костей не занесе... Але за все бу-

ла добра заплата.Талергофи...Табори, табори, арешти...гарнізони... Тисячі хре-

стів... Цілі ліси хрестів, а дома на вашій землі міліони шибениць, вигорілих ха-

ток, знівечених дівчат і нужди, якої і пекло не знає... (С,279) 

Горе матері, яка віддала війні сина-одинака і чотири роки не має звістки від 

нього, змальоване у творі "На чорній дорозі". Холодно і незатишно у хаті старої 

Тетяни, бо вона "не має чим запалити у печі, а сніг у десять білих ліжників і як 

би дошукатися того ріща" 

Кількома словами автор малює те горе, яке принесла їй війна: "Старого 

немає...вже другий рік. Як у воду!... Пішов від хати з возом новісіньким»... 

(С,362) Була Тетяна, колись ґаздинею, а зараз "слаба, як муха", у дірявих 

чоботах, бо "то все так, коли чоловіка опускає гаразд і сила". 

Єдине, що тримає її ще на світі, - це бажання бачити сина Івана. Тому, ко-

ли вона на дорозі побачила гусарів, то "в серці бухнула нолумінь. У голові 

закрутилося, і з-під золотих іскор вилетіла велика червона георгінія і заме-



рехтіла далеко перед слабими очима". Любов до сина така велика, що вона 

"міниться, як перлина на сонці... ціла змінилася, одне велике серце, в якому 

горить образ її дитини " (С,364) 

Не зустріла серед гусарів вона свого Івана, але побачила, що життя сол-

датське тяжке. Вона розуміє, що десь "на такій чорній дорозі" і її син, якого 

забрав цісар у своє військо, а вона залишилась одинока і безпомічна. Вітер 

віяв снігом, "острими шпильками болю метав у мамине лице, в очі, в серце". 

Безнадія і розпач охопив жінку, вона зрозуміла, що втратили сина, напе-

вно, назавжди. Трагедія інваліда показана в оповіданні «На Греготі» 

Щасливим було і його сімейнє життя з коханою дружиною Ганусею. Та 

все перекреслила війна. З неї він приніс лиш "повиті кістки й серце, як гріб". 

Померла дружина. З каліки сміються багачі. Лише на Греготі, "маленькому 

кусникові поля, що можна би його в пригорщі загорнути, йому "привиджу-

валася й причувалась якась тонка дивна музика цього солодкого кута", його 

Батьківщини.   Тут він, "ошкалок без  очей і без ноги", чув себе людиною, 

хащі дикі витинав, обгороджував своє поле. Та коли втратив зір і на друге 

око, трагічно загинув, намагаючись розпалити піч. Запалений сірник впав на 

солому - згоріла хата, а в ній інвалід Михайло. 

Оповідання "На Греготі"- згусток болю людини, в якої війна забрала все: 

сім"ю, щастя, здоров'я. Тематично близьким є і оповідання "По той бік гре-

блі". 

Головний, герой цього твору теж інвалід, з війни "вернув додому цісар-

ським капітаном, без одної ноги, та з двома кулями в ребрах". Але на відмі-

ну від Михайла, Микола Малинич - людина освічена, "колишній студент 

права". Тому він глибоко задумується над подіями, які відбуваються в суспі-

льстві, намагається осмислити їх: "Чому лиш через кров добувається пра-

во?... Нащо нищення, убийство і руйнування всього, що в поті віками складав 

той самий чоловік? Тисячі згубили своє щастя. Тисячі посліпли, втратили 

руки, ноги ,очі, а навіть розум. Каліцтво і цвинтар! Яка нагорода буде за те 

все? Переставлять межі, буде змінена карта світу, але жадоба нажитку й па-



нування коштом моря чужої крови, нужди, коштом смерти самого цвіту... Чи 

замре ця страшна жадоба в чоловіці? Чи буде ще на оцій страшній землі "чо-

ловік", брат, Бог?... 

Микола доходить до висновку, що люди забули Божі заповіді, відмовились 

від них. Тому, він формулює по-своєму ті заповіді, які породила війна: "Ро-

злюби ближнього свого і дай йому кулак в голову... Розлюби ближнього свого і 

дай йому багнетом у саме серце, а він сконає, ти не тікай від нього, мов Каїн. 

Схилися над ним, упадь на коліна і кривавими руками виверни кишені свого 

ближнього, забери в нього останнє. 

.. .В руки візьми добрий шнур і зав'яжи гудз за кожним, кого зженеш із цьо-

го світу. Коли вже будеш мати сто ґудзиків дістанеш срібну медаль хороброс-

ти, з міді або желіза, зав'яжи ще один гудзок і для себе, тай скоренько на сухій 

галузі повісся." (С.277) 

Страшний біль за виродження людської моралі, за знищення війною всього 

світлого, доброго в душах людських вчувається у цих словах. 

Микола Малинич-сильна людина, характер якого гартувався в тяжкім праці се-

ред матеріальної нужди. 

Автор малює перед нами шлях, який проходили кращі сини нашого народу, 

інтелегенти, селянські сини. З його біографії був і "військовий хліб з маршами, 

довгими, як дорога сонця, важкі бої, каліцтво і полон". 

Важко сприймає свою інвалідність Микола, та у стократ сильніший біль від-

чуває він, коли на місці саду, де колись зустрівся з коханою, бачить широке 

цвинтарище, а там де була хата дівчини, "мертвіло руйновище". Серед будяків 

стримів комин, "наче окам'янілий   мертвяк з розбитою головою". 

Твори М. Матіїва-Мельника з великою художньою силою відтворюють ті бі-

ди і страждання, які принесла на землю Галичини Перша світова війна. 
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Додаток 4. 

 

Синонімія сполучникових і безсполучникових речень. 

 Стилістичні функції складних речень. 

 (Урок української мови у 9 класі) 

 

Мета: Допомогти учням усвідомити, що складні сполучникові і безсполуч-

никові речення є синонімічними, поглиблювати знання учнів про види склад-

них речень, удосконалювати їхнє уміння замінювати  одні види іншими; пра-

цювати в малих групах; виховувати в дев’ятикласників любов до рідного 

краю. 

 

Дивно: того, що маємо, що наше, не цінимо; 

нашим цікавляться більше чужинці.  

Вони і цікавилися нашою Гуцульщиною 

 більше за нас… 

М. Ломацький 

Хід уроку 

Сьогоднішній наш урок базується на тих знаннях, які ви маєте з попередніх 

уроків. Епіграф – це констатація того, що було у минулому, і привід для того, 

щоб задуматись, чи справедливо звучать ці слова сьогодні. Запишемо їх у 

свої зошити. Для нас це насамперед навчальний  матеріал. Зробити синтакси-

чний розбір першого речення я прошу до дошки (викликаю одного з учнів) 

- Яке за будовою друге речення? 

- Чи можемо ми його перетворити у складне? 

- Отже, реконструювати його у складне і написати над кожним словом 

до якої частини мови воно належить, прошу до дошки (називаю учня). 

А клас тим часом працює над новою темою. 

 

 



Робота з книжкою.  

- Із даного тексту (Додаток1) виписати речення ілюстрації до 1 і 2 пра-

вил. 

- Реконструювати речення із тексту за схемами[ …] : […] і  [ …] - […] 

Опитую учнів біля дошки, які працювали з розборами речень. 

Опитую ще 4 учнів, які самостійно опрацьовували нову тему. 

 

Кожного разу, роблячи аналізи письмових робіт, ми стикаємось із гра-

матичними помилками. Про що вони свідчать? 

Зараз уявимо, що ми коректори і повинні швидко і вправно від коректу-

вати речення. 

 

Спустившись з Говерли, нас переповнювали прекрасні враження. 

Вчені і письменники часто приїхали на Гуцульщину, щоб набратися 

вражень. Гуцули чарували дослідників своєю щирістю і безпосередністю, і 

їхні твори ставали широко відомими. 

 

- Як називаються слова, вживання яких обмежене територією? Два роки 

тому в лінгвістичному гуртку ми вивчали говірку Карпат, укладали 

словнички представників різних професій. Пригадайте приємні слова-

діалектизми. 

 

Фізкультхвилинка  «Скажи комплімент по-гуцульськи» 

- Які компліменти звучали найчастіше? 

- Яке слово вам сподобалося найбільше? 

- У яких стилях вживаються діалектизми і для чого? 

Робота з таблицею стильових відмінностей (Додаток 2)  

Як ви думаєте, коли є відмінності між стилями на рівнях фонетики, лекси-

ки, морфології, то чи є вони на рівні синтаксису? 



З цією темою ми детальніше ознайомимося у старших класах, а зараз лише 

простежимо, яка різниця у вживанні складнопідрядних речень у різних сти-

лях мовлення. 

Діти працюють у малих групах: 

1. Група науковців (Арсенич П., Пелипейко І. Дослідники та краєзнавці 

Гуцульщини. Довідник. С.49) 

2. Група літераторів (Коцюбинський М. «Тіні забутих предків» с.32) 

3. Група правників (Наказ Президента України В.А.Ющенка про створен-

ня Національного природничого парку) 

4. Група журналістів (ж. «Гуцульщина» - 1998. - №1. – с.23) 

 

Кожна група опрацьовує особливості вживання складнопідрядних речень 

у певному стилі (Додаток 3) і у тексті знаходить речення, які ілюстрували 

б ці твердження. 

 

Орфографічна хвилинка  

Карпатський, Різдвяні свята, різдвяний стіл, Пилипівка, свято Андрія Пер-

возданного, козир-дівка, будь-який, казна в кого, де-не-де, все-таки, Син 

Божий, тьмяний, Пресвята Богородиця. 

  

Підсумок уроку 

1. Які складні сполучникові і безсполучникові речення є синонімічними? 

2. З якою метою у художньому стилі використовуються складні безсполу-

чникові речення? 

3. Які події можна відтворити за допомогою сполучникових, зокрема 

складносурядних речень? 

4. Що знаєте ви про сучасних дослідників Косівщини? (Демонстрація 

книг, статей) 

5. Чи робите посильний вклад ви у дослідження? (Демонстрація наукових 

робіт, зібраних фольклорних матеріалів) 



Домашнє завдання. Скласти зв’язне висловлювання «Свято Андрея на 

Гуцульщині», використовуючи слова словникового диктанту, безсполуч-

никові складні речення (дівчатка) і складносурядні речення (хлопчики). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

Основні 

ознаки сти-

лю 

 

Розмовний 

 

 

Науковий 

 

 

Художній 

 

 

Діловий 

 

Публіцисти 

ний 

1 . Основна фу-

нкція 

Функція спілку-

вання 

Функція повідо-

млення 

Функція впливу 

(діяння) 

Функція пові-

домлення 

Функція 

впливу (ді-

яння) 2. Сфера вжи-

вання 

Щоденні бесіди  

діалоги 

Наукові праці , 

статті 

Твори худож-

ньої літератури 

Ділові папери Газетні статті 

3. Загальні осо-

бливості стилю 

Невимушеність , 

емоційність 

Точність , яс-

ність 

Художня обра-

зність 

Офіційність 

точність 

Досто -

вірність , 

емоційність 

4. Лексичні 

особливості 

Розмовні , емо-

ційно забарвлені 

слова 

Наукові , профе-

сійні слова 

Слова з перено-

сним значенням 

Назви доку-

ментів 

Суспільно - 

політичні 

слова 

5. Граматичні 

особливості 

 

 

 

Зм.еншу вально -

пестливі суфікси 

звертання , 

неповні речення 

 

Складні речення , 

речення із діє-

прик- 

метниковим 

зворотом 

Найрізноманіт -

ніші граматичні 

основи 

Складноско -

рочені слова , 

розповідні ре-

чення 

Спонукальні, 

питальні ре-

чення , 

звертання 

 

6. Синтаксичні 

особливості 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

 

С ТИЛІСТИЧНА ФУНКЦІЯ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ.  

Складнопідрядні речення вживається у всіх стилях, але найчастіше -  у худож-

ньому, науковому, офіційно-діловому публіцистичному. 

У художньому стилі часто вживаються складнопідрядні речення з підряд-

ними означальними та обставинними часу, способу дії. 

І у науковому стилі широко вживаними є складнопідрядними речення з під-

рядними з'ясувальними , обставинними умови, причини, наслідку, саме вони 

дають можливість визначити причинно-наслідкові та умовні зв'язки. Викорис-

тання цих речень допомагає досягти в текстах наукового стилю логічно-

сті та доказовості. 

Офіційно-діловому стилю властиві складнопідрядні речення з кількома під-

рядними [ з неоднорідною та послідовною підрядністю ]. 

Публіцистичному стилю характерні складнопідрядні речення з різ-

ними видами підрядних з кількома підрядними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 5. 

Матеріали наукової конференції 

«Шевченко і Прикарпаття» 

 

План 

№ з/п Тема Автор 

 

1 

 

Б. Радиш «Шевченко» 

 

Читає Андріюк І. 

 

2 

 

Т. Шевченко і Прикарпаття 

 

Волинюк П. 

 

3 

 

Вшанування пам’яті Кобзаря в Галичи-

ні 

 

Данилюк М. 

 

4 

 

Пам’ятники Т. Шевченкові на Косів-

щині 

 

Лазоришин О. 

 

5 

 

М. Матіїв- Мельник «На Роковини 

Т.Шевченка» 

 

Читає Бейсюк О. 

 

6 

 

Косів’яни – лауреати Шевченківської 

премії 

 

Сенчук О. 

 

7 

 

Косів’яни -  члени Наукового товарист-

ва ім.. Т.Г.Шевченка 

 

Тершак Т. 

 

8 

 

Б. Лепкий «Т.Г.Шевченко» 

 

Читає Федюк М. 

 

9 

 

Образ Кобзаря в творчості гуцульських 

майстрів 

 

Коваль Т. 

 



 

Косів’яни - лауреати Шевченківської премії 

 

Василащук Ганна (02.11.1924, с.Шешори, тепер 

Косівського р-ну- відома майстриня художнього ткацтва, 

член Спілки художників України.Створює декоративні ру-

шники і верети. Ще в дитинстві вивчала "Кобзар" напа-

м'ять. Брала участь у шевченківських концертах, зіграла 

немало ролей на шешорській сцені. Була зв'язковою УПА 

під псевдонімом "Калина". У 1946р. взяла у Ткачука Михайла ("Лебедя") і його 

дружини Емілії немовля яке народилося в криївці. Вона витримала усі   пог-

рози,   допити,   твердо   стояла   на   своєму твердячи: "Батьків дитини не 

знаю! Дитину знайшла у рові біля хати". Дочку "Лебедів» виростили Ганнині ба-

тьки, Ганна стала їй хресною мамою. 

Вийшовши заміж, Ганна Василівна почала ткати рушники. За 1964- 197 1рр. ви-

конала понад 300    орнаментальних    рушників,    які    присвятила Шевченкові. 

Серед них: "Зоре моя вечірняя", "Мати - наймичка", "Гонта в Умані", "Катерина", 

"Кав каз" та інші. Репродукціями рушників Василащук та Г. Верес ілюстровано 

"Кобзар" Шевченка (К., 1971). В 1967р. у Державному музеї Шевченка експону-

валася персональна виставка творів майстрині "Вінок Кобзареві".На цю тему її 

твори експонувалися в музеях у Каневі, Івано-Франківську, Коломиї. Роман Са-

вицький написав про неї пісню "Анничка " Микола Негода - вірш "Пісня на руш-

нику". 

 

Павличко Дмитро(28.09.1929) - поет, громадсько-

політичний діяч. Шевченкові присвятив вірші: "Ти світиш 

нам", "Співці нові з твоїм натхненням"(1961 "Тарасе! дай 

мені вогню"(1962), "Молитва" тощо і ряд статей. У співав-

торстві з В.Денисенком написав сценарій кінофільму "Сон" 

(1964, про дитячі та юнацькі роки Т.Шевченка), переклав з 



російської мови поезії М.Брауна і М.Комісарової, присвячені Шевченкові. 

 

 

Лукашко Василь(3.01.1935, с.Смодне, тепер Ко-

сівського р-ну)  різьбяр, столяр працює в Косові. 

 

 

 

 

 

Іваничук Роман (27.05.1929, с. Трач тепер Косівського 

р-ну) - укр. письменник, громадсько-культурний діяч. За 

романи "Вода з каменю", "Четвертий вимір" . 

 

 

 

Стеф'юк Марія (16.07.1948, с. Рожнів Косівського 

р-ну) - укр. співачка (лірико-колоратурне сопрано народна 

артистка СРСР (з 1985).3а створення головних партій в 

операх "Царева наречена" М. Римського-Корсакова, "Ріго-

летто" і "Травіата" Дж. Верді, "Ярослав Мудрий" Г. Майбо-

роди і концертно - виконавську діяльність у 1985-1987 ро-

ках. 

 

Мельничук Тарас (20.08.1939 с. Уторопи, тепер 

Косівського р-ну-19.03.1995, м. Коломия)- поет, дисидент. 

За збірку поезій "Князь роси". За те, що писав і розповсю-

джував твори антирадянського змісту був засуджений 

(11.05.1972) на три роки позбавлення волі. Реабілітований 

1993р. У 1994 р. вийшла збірка віршів "Чага", рукопис якої 



перебував під замком понад двадцять років. 

 

Погребенник Федір (26.06.1929, с. Рожнів, тепер 

Косівського р-ну - 08.01.2000,Київ) -літературознавець, 

доктор філологічних наук, громадсько-політичний ді-

яч.З а підготовку текстів зібрання творів І.Франка у п'ят            

де- сяти томах. 

 

 

 

Василь Герасим'юк - народився в селі Прокура-

ва. Поет 2002року.Премію імені Т.Г.Шевченка прису-

джено в березні 2003 року в галузі літератури і мистец-

тва за збірку «Поет у повітрі». Премії імені П.Тичини 

присуджено в 1998 році за книгу поезій «Осінні пси 

Карпат» 

  Збірки поетичних творів Герасим’юка : 

«Смереки»(1982), «Потоки» (1986), «Космацькі узори» (1989), «Діти тре-

пети»(1992), «Осінні пси Карпат»(1998), «Поет у повітрі » (2003) 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Тарас Шевченко і Прикарпаття 

 

Тарас Шевченко є сином представників двох роз'єднаних тоді політич-

ним кордоном по ріці Збруч частин України: Західної (по матері - Бойко Катери-

ни Якимівни, 1783-20.08.1823) і Східної (по батькові - Шевченка - Грушівського 

Григорія Івановича,(1781-21.03.1825). 

У 1802 р. Катерина та Григорій одружилися і жили в Кирилівці, а в 

1810р. переїхали до Моринців, де 9 березня 1814 р. і народився майбутній Коб-

зар. 

Про галицьке коріння Г.Шевченка свідчить коломийковий розмір у його 

творчості.В одному з творів Шевченко висловлював думку про єдність усіх 

українських земель: "Од берегов тихого Дона до кремнистих берегов быстротеку-

щего Днестра одна почва земли, одна речь, один быт, одна физиономия 

народа; даже и песни одни и те же, как одной матери дети." 

Про край своєї матері Тарас знав із альманаху "Русалка Дністровая". Украї-

нський фольклорист П.Лукашевич у листі від 15 липня 1843 р. до І.Вагилевича 

писав, що " з паном Шевченком читовали Вашого "Мадея", що сте напечатали в 

Будимі" (Будапешт). 

Г.Шевченко читав також статтю свого приятеля, ректора Київського уні-

верситету М.Максимовича "О стихотворениях Червонорусских", опубліковану   

1841р.  в   альманасі "Киевлянин".  На прохання П.Лукашевича Г.Шевченко 

мав повезти до  Петербурга і  провести через  цензуру рукопис "Львівського 

літопису",  що передав йому Я.Головацький.  Цей намір не здійснився у зв"язку з 

розривом стосунків між Г.Шевченком і П.Лукашевичем. 

У 1846р. Шевченко побував у Кам"янці-Подільському. По дорозі в Почаїв 

він пробув декілька днів у містечку Вишнівці, де ознайомився із старовинним зам-

ком князів Вишневецьких. 

У Почаєві художник зробив чотири акварельні малюнки Лаври.  Тут же 

Шевченко записав декілька народних пісень, слухав тужливі пісні лірників, 

розповіді селян про ненависного графа Потоцького. 



Двомісячна подорож по Поділлю і Волині дала можливість поетові зі-

брати багатий матеріал, на підставі вивчення якого він робить висновки 

про героїчне минуле рідного народу, про його боротьбу проти ненависного 

польського панства. 3окрема, свої роздуми над  долею народу Гал и-

чини та  Наддніпрянщини Тарас Шевченко відбив у 1-ому розділі  2-ої  

частини повісті  "Прогулка  с  удовольствием и не без морали" (1858). 

На полях Волині і Поділля він часто милується руїнами древніх величних за-

мків, палаців, інколи розкішних, як, наприклад, в Острозі або Коропці..." Про 

що свідчать ці похмурі свідки минулого?".. Про деспотизм і рабство Про 

хлопів і магнатів! Могила або курган на Волині і Поділлі  - велика рід-

кість. По берегах же  Дніпра, в губерніях Київській, Полтавській, ви не 

пройдете верстви поля, яке не було б оздоблене високою могилою, а інколи і 

десятком могил, і не побачите жодної руїни. Що ж говорять допитливому по-

томкові ці численні темні могили на берегах Дніпра і грандіозні руїни палаців 

і замків на берегах Дністра? Вони говорять про рабство і свободу. Бідні без-

силії Волинь і Поділля! Вони охороняли своїх розпинателів у неприступних 

замках і розкішних палатах. А моя прекрасна, могутня, волелюбна Україна 

туго начиняла своїм вольним і ворожим трупом незліченні великі кургани. Вона 

своєї слави на поталу не давала, ворога-деспота під ноги топтала і вільна, 

нетліюча вмирала. От що означають могили і руїни. Недаром сумні і тужливі 

ваші пісні, задумливі земляки мої." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Косів’яни –  

члени Наукового товариства ім. Т.Г.Шевченка 

 

Це найстаріше, довгий час єдине і провідне українське наукове товарист-

во, засноване 11 грудня 1873 року у Львові для вільного розвитку українсь-

кої літератури й науки поза засягом російської цензури й адміністративних ути-

сків. 

Товариство НТШ проіснувало до 1939 року. За час своєї діяльності воно 

видало 591 том серійних видань, 352 наукові праці, 95 літературних творів. До 

1939 р. вийшли 155 томів "Записок НТШ", 20 томів "Матеріалів до україн-

ської етнології", серед яких - чотиритомна праця члена етнографічної комісії 

НТШ Володимира Шухевича "Гуцульщина". 

При НТШ було зібрано велику бібліотеку, яка ще й тепер, після зрефор-

мування її у славістичний відділ Львівської наукової бібліотеки 

ім.В.Стефаника НАН України, залишається однією з найповніших книгозбі-

рень у світі з питань українознавства. 

Найвідомішими членами НТШ були такі косів’яни: 

КОЛЦУНЯК Гнат (15.06.1888, с. Яворів Косівського повіту - 1937) 

- укр. мистецтвознавець, художник-орнаменталіст, член етног-

рафічної комісії НТШ. Син учителя, брат письменниці Марії 

Колцуняк. Закінчив Коломийську гімназію (1908) та архітекту-

рний факультет Львівського політехнічного інституту (1910). 

Працював у Львові і Коломиї. До 1918 р. займався вивченням 

етнографії Гуцульщини. У роки Першої світової війни служив 

в австрійському війську як художник. Після проголошення ЗУНР створив в 

Українській Галицькій Армії військовий оркестр і як диригент брав з ним 

участь в усіх урочистостях, які відбувалися в Коломиї. У 1919-1920 рр. воював 

з поляками у складі УГА, а потім ЧУГА. 

 



З кінця 1920 р. працював у Київському історичному музеї ім. Шевченка, 

а потім викладав музику і малювання в одній із шкіл Києва. Був активним чле-

ном Етнографічного товариства АН УРСР. 

З січня 1933 р. Гнат Колцуняк був заарештований. Його зарахували до 

сфабрикованої чекістами міфічної контрреволюційної Української Військової 

Організації (УВО), що нібито діяла на теренах Радянської України. 

Після численних допитів і тортур Г. Колцуняк 11 березня 1933 р. визнав 

свою причетність до УВО, але 19 травня відмовився від попередніх свід-

чень. У заяві до Колегії ДПУ УРСР він писав: "Ніхто не вербував мене ні до 

якої контрреволюційної організації, зокрема про УВО довідався аж після мого 

арешту від слідчих ДПУ
11

. Та цю заяву не взяли до уваги, і Г.Колцуняк був за-

суджений трійкою на 5 років, а потім вирок було замінено на 'три роки табо-

рів... Як склалася його подальша доля, за відсутністю документів, встановити 

не вдалося. Мабуть, він загинув на каторжних роботах Біломор-Балтійського 

каналу чи в Соловецькому монастирі або розстріляний разом з іншими в Сан-

дормосі у 1937р. 

 

МЕЛЬНИК-МАТІЇВ Микола (11.12.1890, смт. Яблунів, тепер Косів-

ського р-ну - 25.11.1947, Нью-Гейвен, США) - педагог, про-

заїк, поет,    літературознавець,    звичайний    член    НТШ. 

Учасник      визвольної     боротьби      1918-1919      рр. 

Учителював у Львові, Станіславові, Коломиї. З 1944 р. – на 

еміграції. Автор збірок новел: "По той бік греблі" (1922). "За 

рідне гніздо" (1927), "Крізь дим і згар" (1928). "На чорній дорозі" (1930) - 

декількох поем, У більшості творів розповідається про події Першої світової 

війни та національно-визвольну боротьбу, долі гуцулів у цих історичних 

часах. Останніми роками вийшли збірки Творів: "В скарбоні серця" 

(1992), "Повели" (1994). Твори" (1995). 

 



ПАВЛИК Михайло (17.09.1853, с. Монастириське, тепер у 

складі м.Косова - 26.01.1915, Львів) - укр. письменник, жу-

рналіст, видавець і громадський діяч, дійсний член філоло-

гічної секції НТШ (з 01.04.1900). перший бібліотекар НТ) 

Крім літературних творів, опублікував наукові праці "Про 

русько-українські народні читальні" (1887), "Опис творів Івана Франка за 

перше 25-літге його літературі діяльності 1874-1898" (1898). Найважливіша 

частина діяльності М. Павлика була редакторсько-публіцистична. Ще студе-

нтом брав участь у редагуванні "Друга", помістив там (1876) свою першу 

статтю п.н. "Потреба етнографічно-статистичної роботи в Галичині". По 

упадку "Друга" він заснував при допомозі закордонних українців і реда-

гував спільно з Іваном Франком журнал "Громадський друг", а далі -"Дзвін" 

та "Молот" (всі були конфісковані в Женеві), брав участь у редакції 

"Громади", а після повернення до Галичини - у газеті "Праця" та в популяр-

ній "Батьківщині". У 1890-1895 (редагував часопис для інтелігенції "На-

род" та "Хлібороб" (для селян) опісля довгі роки з перервами - "Громадсь-

кий голос". У всіх тих видами друкував власні матеріали з різних питань, а 

деякі статті випускав також окремими відбитками. 

 

ПРИЙМАК Михайло (дата н. і смерті - невідомі) - суспільно-

громадський діяч, член НТШ. Працював учителем у Іспасі Горішньому, під-

тримував зв'язки з В.Гнатюком. для якого записував пісні, перекази, опові-

дання про опришків та Інші етнографічні матеріали, що були опубліковані 

в Етнографічному збірнику. В часи ЗУНРу був комендантом Коломий-

ського військового округу. 

 

 

 

 

 



Вшанування пам’яті Кобзаря в Галичині 

 

15 березня 1861р. львівська газета «Слово» повідомила: «Сумная 

вість шибнула понад ниви малої Русі: вість  о смерті Тараса Шевченка, 

найбільшого її віщуна, маляра й співця-солов’я…» А 19 липня того ж року 

на її сторінках зі статтею-спогадами «Похорон Т.Шевченка», виступив 

наддніпрянський автор, студент Київського університету В.Бернатович, 

який приїхав до Львова і докладно розповів про поховання нашого генія у 

Каневі. Відтоді Тарасова могила стала для галичан священним символом 

боротьби за єдність. На смерть великого Кобзаря зразу відгукнувся 

Ю.Федькович, який присвятив Шевченкові поезію «Співацька на добраніч 

на скін Тараса Шевченка», що опублікована в «Слові». 

 У перші роковини смерті Шевченка львівські українці відправили 

посмертну панахиду «за батька Тараса», на яку зібралася молодь і віддала 

належну шанобу своєму найбільшому віщунові. Бо він загрів наші серця 

до гадки великої, гадки, що єднить роздерту лихоліттями родину в одну по 

Божій воли ніколи не розірвану цілісність. 

 Одним із перших організаторів відзначення пам’яті Шевченка у 

Львові був наш земляк К.Климович. Саме він був ініціатором панахиди по 

Шевченкові у Львові. Він порозліплював по місту клежидри, порозсилав 

запрошення на панахиду. 

 З цього часу галицькі українці почали щорічно відзначати день сме-

рті Шевченка, що проходив під знаком єдності всіх українських земель. 

Наприклад, у 1863р. під час Богослужіння в церкві на тетраподі було по-

міщено портрет поета, а навколо стояли «руські молодці в народно україн-

ських одежах, представляючи символ нашого єдинства з закордонною Ру-

сью, з історією її славного козацтва». У 1865 р. з нагоди четвертих роко-

вин смерті поета К.Климович писав у «Меті»: «Наша Галицька Русь, імен-

но її молодше, щиро-народне покоління, оцінюючи належито велике зна-

чення безсмертного генія для будущини всього руського народу, постано-



вила щороку празнувати один день у пам’яті єго, і призначила до того 

день, в котрий припадають роковини Тарасової смерті. Цілий край колись 

празднивутиме се сумовите свято, а поки що празднується воно тільки в 

деяких центрах нашої Русі, в котрих зосереджується надія народу – моло-

де покоління руської інтелігенції.» Ці святкування М.Возняк вважав поча-

тком росту культу Шевченка в Галичині і створення грунту для молодої 

України. Поступово вони ставали все масовішими і охопили всю українсь-

ку супільність краю. На території Станіславівщини перші вечорниці на 

честь Шевченка організували станиславівські гімназисти з ініціативи кері-

вника громади Леоніда Заклинського в 1869 р. у залі готелю на вулиці Бе-

льведерській. 

 На вечір прибуло 40 учнів гімназії. Декламували «Сон» та  інші тво-

ри поета. На наступний день всі гімназисти-декламатори були опитані й 

одержали незадовільні оцінки. Щоб уберегтися від переслідуваня в 1871-

1877рр такі вечори відбувалися в умовах глибокої конспірації на кварти-

рах найбільш надійних гімназистів, найчастіше у Катерини Заклинської по 

вулиці Галицькій, три сини якої гімназисти Леонід, Роман і Корнило зго-

дом стали відомими педагогами і фольклористами, брали активну участь у 

відзначенні Шевченківських свят, та в будинку відомого фольклориста 

М.Бучинського (1843-1903) на теперішній вулиці М.Грушевського 

 На такі вечори члени місцевої гімназійної громади, приходили кра-

дькома, у святковому одязі. Вікна квартири затемняли. Тут слухали розпо-

віді про Кобзаря, його твори та пісні. 

 У Коломиї гімназисти збиралися у хаті на околиці міста. Зберіг спо-

гади про участь у них і В.Стефаник: «У кімнаті з затемненими вікнами ви-

сів на стіні прибраний вишиваними рушниками портрет Шевченка, а на 

столі – бюст поета, прикрашений вітками ялини. Молодий гімназист палко 

говорив про життя і творчість Кобзаря, закликав присутніх глибше вчиту-

ватися у його твори, нести ідеї поета в народ. На закінчення всі разом ве-

село заспівали: «За здоров’я селян і робітників, 



            За їх кращу долю хай несеться цей спів!» 

У 1871 р. у Станіславові гімназисти провели Шевченківські вечор-

ниці і надіслали на адресу Львівської громади телеграму: «І ми єго в сім’ї, 

хоч не великій, не забули пом’янути незлим тихим словом .» 

На шевченському концерті у Станіславові у 1878 р. виступав Олек-

сандр Мишуга, пізніше відомий співак світової слави. 

Перший музично-літературний вечір, присвячений Шевченкові від-

бувся в Коломиї 8 березня 1880 року в залі «Касина-Ресурси». 

4 березня 1900 р. молодь української гімназії в Коломиї вперше свя-

ткувала роковини Шевченка самостійно, без допомоги учнів-українців 

польської гімназії. 

Прогресивні жінки Галичини теж брали активну участь у вшануван-

ні пам’яті Кобзаря: збирали пожертвування на побудову пам’ятника, вла-

штовували концерти. 

Аналогічні святкування відбулися і в 1902-1903 роках. Так 6 квітня 

1902 р. «вечерниці в 41-і роковини смерти незабутнього Кобзаря України 

Руси» вшановувала молодь української гімназії в Коломиї в залі «Сокола». 

Чоловічий хор виконав пісні на слова «Було колись на Вкраїні», «Катери-

на», «Огні горять», «До Основ’яненка»  

29 березня 1904 р. святковий вечір на честь Т.Шевченка провели 

українські товариства в Калуші. 

Заходом «Української Бесіди» 14 серпня 1904 р. відбулися вечорниці 

в Косові. Співав чоловічий хор «Академічної громади». 

Урочисто відзначено 50-річчя з дня смерті Шевченка у 1911 р. в усіх 

містах та багатьох селах краю. 

У 1910 р. відвідала шевченківські місця у Києві і Каневі учителька 

гуцульського села Бабина Марійка Тим’яківна (1880-1969). У листі до неї 

її товаришка Ольга писала : «Завидую Вам, що Ви можете оглядати місця 

дорогі кожному українському серцю. Тішусь, що скоро оглянете все, приї-



дете і нам розкажете» У серпні 1919 р. в Київ на виставку народних про-

мислів прибуло більше 20 галичан. 

У  часи хрущовської відлиги в області відсвятковано 100-річчя з дня 

смерті та 150-річчя з дня народження Т.Шевченка. 

Коломийський народно-драматичний театр ім..Ярослава Галана 

1961р. грав виставу «Мати-наймичка», а 1964 р. оперу Миколи Аркаса 

«Катерина» 

У час національного відродження (1986-1991) вперше найбільш уро-

чисто і масово було проведено в області святкування 175-річчя та 180-

річчя з дня народження Шевченка. 

У краєзнавчому музеї була відкрита виставка «Т.Шевченко і Прика-

рпаття» 

Нині в Прикарпатті майже в кожному населеному пункті та навча-

льному закладі в тій чи іншій формі вшановують пам’ять Кобзаря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пам’ятники Т.Шевченкові  

 

Історія спорудження пам’ятників Т.Шевченкові на території Івано-

Франківської області уже часто висвітлювалася в газетних статтях та 

окремих наукових дослідженнях. Наперекір австрійським і польським вла-

стям галичани за ініціативою передової інтелігенції в річниці від дня на-

родження або смерті Т.Шевченка будували на зібрані кошти пам’ятники 

великому Кобзареві, в основному з каменю у вигляді скелі або зрізаної пі-

раміди, куди вмонтовували портрет Шевченка, або висипали символічні 

шевченківські моголи-імітації могили в Каневі, вшановували святкові 

концерти. 

Перші скульптурні зображення Шевченка у вигляді погруддя виго-

товили за власні кошти мешканці Коломиї і Косова. Близько 1800 року 

львівський скульптор  Тадеуш Бароич, за походженням вірменин, навчаю-

чись у Флоренції (Італія), як дипломну роботу виготовив із мармуру пог-

руддя Шевченка. В 1877 році воно було представлено на Львівській кра-

йовій виставці. Де знаходиться погруддя зараз – невідомо. 

На Прикарпатті першим своєрідним пам’ятником Шевченкові став 

пам’ятний камінь на високій Сокольській скелі в с. Тюдіві біля Кут. Це -  

чотиригранний кам’яний стовп, що звужується доверху. Його витесали 

гуцульські майстри із суцільного каменю в середині ХІХ століття. На цьо-

му пам’ятнику, що мав спочатку інше призначення, викарбували Шевчен-

кові слова: 

«Схаменіться! Будьте люди, 

Бо лихо вам буде! 

Розкуються незабаром  

Заковані люди –  

Настане суд…» 

Село Вовчинець Тисменицького району. Тут у 1911р. з ініціативи 

членів «Просвіти», культурно-громадських діячів села М.Дебенка, А Світ-



ного, Г.Борисюка та ін. було відкрито пам’ятник на відзначення 50-річчя 

від дня смерті Шевченка, який нагадує піраміду, складену з великих кусків 

каменю робітниками-каменотесами М.Григорашем, Г.Хробатином та ін. У 

верхню частину вмонтовано погрудді-барельєф Т.Шевченка і мармурову 

табличку з написом : «Встане Україна і розвіє тьму неволі, світ правди за-

світить». На початку Першої світової війни селяни заховали барельф із 

табличкою. У 1924 р. вони хотіли його відновити, але польські власті не 

дозволили. Лише в 1932 р. вдалося відновити барельєф, але уже з іншим 

текстом: «Учітеся, брати мої, думайте, читайте, і чужому научайтесь, й 

свого не цурайтесь». 

Подібний пам’ятник на кошти селян було відкрито 11 серпня 1912 

року в Надієві теперішнього Волинського району. Але форма його, як 

справедливо відзначив художник І.Труш, була невдалою. 

Під час  святкування 100-річчя з дня народженя Шевченка було та-

кож відкрито ряд пам’ятників і меморіальних дощок, але більшість із них 

не збереглася. 9 березня 1914 р. м. Городенці була відкрита пам’ятна дош-

ка по вул.. Шевченка. 25 березня 1914р. у Станіславові в урочистій обста-

новці були відкриті дошка і бюст Т. Шевченка роботи львівського скульп-

тора Г.Кузневича. 

Пам’ятники великому кобзареві мали нагадувати могилу в Каневі. 

Подібні пам’ятники збудовані в 1914р. у Братишеві коло Тлумача, Мику-

линцях біля Снятина, Косові та інших селах. 

Пам’ятник Т.Шевченкові знаходиться на околиці міста, на березі рі-

ки Рибниці – справа від дороги з Косова на Кути. Тут, на високому земля-

ному насипі (символічній шевченківській могилі) на 3,5 метровому поста-

менті з сірого каменю встановлено гіпсове погруддя Кобзаря висотою 0,5 

м. Загальна висота пам’ятника 4,5 м. Пройшовши до пам’ятника 13 сходи-

нок, читаємо: «Тарасові Шевченкові в столітні роковини уродин. Гуцуль-

щина 1814-1914-1928» 



У дні 100-річчя з дня смерті поета відкрито пам’ятники Кобзареві в 

Космачі, Кутах, Ворохті, Галичі, Стратині, Путятинцях, Печеніжині, За-

валлі, Красноставцях. 

У 1995 р. пам’ятники Кобзареві були відкриті в Черневі Рогатинсь-

кого району. Любківцях Снятинського району. 

У 1996 р. – у с. Слобідка Городенківського, Мостище Калуського, 

Букачівцях, Колокольниках,  Залуччі Горішньому Снятинського, Слобідці 

Тисменицького районів. 

У 1997 р. пам’ятники Шевченкові урочисто відкрито в м. Калуші, 

Бабині Косівського району. 

У 1998 р. величний пам’ятник Т. Шевченкові було відкрито у Сера-

финцях Городенківського, Трійці Коломийського району. 

У 1998 р. в с. Акрешори Косовського району відкрито бюст Шевче-

нка, який подарували національно-демократичні сили с. Космача. Раніше 

цей пам’ятник стояв у Коломиї, але в сій час його зняли із постамента і 

поставили бюст Леніна. 

У 1999 році за кошти селян споруджено пам’ятник у с. Пшенични-

щах Тисменицького району та перенесено на нове місце у Галичі. У 2000 

році відкрито і освячено пам’ятники у Старих Кривотулах, Чорнолізцях і 

Єзуполі . 

Всього в області споруджено до 140 пам’ятників, 52 з яких знахо-

дяться під охороною держави. Ім’я Шевченка на Прикарпатті носять три 

села, 6 селянських спілок, ряд підприємств і закладів культури, вулиці. Ці 

факти свідчать про всенародну шану Кобзаря, який боровся, щоб ми жили 

в щасливій «сім’ї вольній, новій». 

 

 

 

 

 



Перший монумент  на честь Кобзаря 

 

Ним був обеліск під Сокільським. Це перший публічний пам'ят-

ник Тарасові Шевченку не лише в нашому краю, а й узагалі. (Існував інший 

памятник Кобзареві- але вів був встановлений у садибі родини Алчевсь-

ких, а не в громадському місці, в 1899 році). 

Під Сокільським зведено тесаний з каменю обеліск з написом: 

Схаменіться! Будьте люде,  

Бо лихо вам буде! 

 Розкуються незабаром 

Заковані люде — 

Настане суд... 

Фотографію його знайшов тюдівський фельдшер і журналіст А. Лубів і опуб-

лікував її у "Прикарпатській правді" за 4 грудня 971 року. Сумніви, чи то 

справді був обеліск на честь Шевченка чи за якоїсь іншої нагоди, геть 

безпідставні. Про цей пам'ятник як очевидці писали Богдан Легший, Дмит-

ро Осічний та інші. Якщо хтось підозріває, що вони видавали бажане за 

дійсне, наведу інше свідчення, поляка Мечислава Орловіча. Він - автор путі-

вника "Ілюстровани пшеводнік по Всходніх Карпатах'
1
 (Львів, 1914). На 

його сторінці 38, описуючи мальовничу скелю Сокіл ьський вад Черемошем, 

він зазначає, що з одного боку скелі є водоспад на Сокільському потічку, а 

з другого (даю в українській транскрипції) «обеліск кучці Шевченкі», тоб-

то "обеліск на честь Шевченка". Гадаю, питання вичерпане. 

А ось щодо року встановлення, то тут називаються довільні дати, 

навіть 1861 рік. Відомий  учений Володимир Полєк переконливо аргу-

ментував, що обеліск був споруджений не раніше 1896 і не пізніше 1899 

року. Звели його, звичайно, гуцули, але ініціаторами були, найповніше, сту-

денти, сини священиків чи правників з недалеких Кутів, імовірно 

о.Стефановича. 



11 листопада 1990 року під Сокільським (але вже над водоспадом) 

встановлено, при великому здвизі народу, неличний пам'ятник роботи ску-

льпторів батька и сина Володимира і Василя Одреховських. За місцем роз-

ташування цьому пам'ятнику, крім того, що на Тарасовій горі біля Кане-

ва немає рівних.  

Ігор Пелипейко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Три миттєвості історії 

 

Літо 1914 РОКУ. До початку кривавої світової війни залишались лічені дні. 

Своїм патріотичним актом гуцули Косівщини задемонстрували свою націо-

нальну свідомість і гідність, заявили твердо: ми українці! Сотні мешканців 

Косова доклали труду для цієї великої справи. Різьбяр Василь Девдюк дав 

безкоштовно шмат власної землі, на якій насипали велику могилу, Адвокат 

Петро Рондяк очолив комітет для спорудження пам'ятника Т.Шевченку, Ро-

дина Абрисовських допомогла грішми. Микола Юсипчук витесав з ка-

меню високий постамент. Учитель Іван Устиянович підготував хор селян і 

робітників солеварні. Погруддя Кобзаря створив Михайло Гаврилко, родом 

з Полтавщини, здобував художню освіту в Петербурзі та Кракові, 3 вибу-

хом війни він став січовим стрільцем, брав участь у боях, У 1919 ропі, вже 

старшина війська УНР, потрапив у більшовицький полон. У 1922 році за-

гинув. На відкриття пам'ятника прибули тисячі гуцулів, зокрема з Вижниці, 

Жаб'я. На ньому святі були присутні організатор "Січі" Кирило Трильовсь-

кий, письменник Василь Стефаник, етнограф, громадський діяч Петро Ше-

керєк-Доників. Багатолюдним було це свято, як могутньо маніфестували наші 

краяни своє українство... 

5 серпня 1928 року поновлено пам'ятник, знищений поляками. Нове 

погруддя зробив Андрій Коверко, скульптор і різьбяр, випускних худо-

жньо-промислової Інколи в Коломиї, Після Другої світової війни його на 

багато літ запроторили до ГУЛАГу. 

Організаторами відродження пам'ятника були Петро Рондяк, Михайло 

Горбовий; вчителі, юристи. Масову участь у святі, що вилилося у протест 

проти польської окупації, взяли селяни навколишніх сіл. 

Автор сучасного пам'ятника - громадянин Австралії Святослав Добро-

вольський... Травень 1990 року - весна національного відродження. (Впе-

реміш синьо-жовті та червоно-лазуреві прапори. Це востаннє колишня "ке-

рівна і спрямовуюча сила" публічно демонструвала своє несприйняття 



ідеї незалежності України). Тоді вперше  після багатьох десятиріч пролу-

нав Національний гімн "Ще не вмерла Україна».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Історія спорудження пам’ятника Т.Г.Шевченкові 

 в с.Шешорах 

 

В селі Шешорах Косівського повіту Станіславського воєводства,  ко-

ли  український  народ  відзначав   100-річчя (1914р.) з дня народження 

свого великого сина Т.Шевченка під      керівництвом      прогресивних      

громадян серед мальовничих гір, на фоні карпатських схилів, була виси-

пана могила, але Австро-Угорські кайзерики, намуштровані із Галичини 

польськими намісниками, заборонили на висипаній козацьким   звичаєм   

могилі   покласти  погруддя   великого Кобзаря. Польські посіпаки домо-

глися у кайзериків дозволу розбити могилу. Ця подія відбувалася напе-

редодні Першої світової війни. Косівське повітове староство  вже дістало 

від Станіславського воєводства розпорядження, а останнє - від маршала 

сейму і сенату у Львові негайно знести могилу, але війна перешкодила 

виконати ганебне рішення урядників із роду Потоцьких. 

Стояла    народна   пам'ятка,    травою   поростала   і пригадувада  

кожному,   неначе  тут  Канів  і  у  цій  могилі спочиває    син    України.    

Так,    неначе   Дніпр   широкий розкинувся,   плила  і   тепер   пливе  

шумна  гірська  річка Пістинька. 

Так проминали дні за днями, роки за роками,  а пам'ятка Коб-

заря стояла недокінчена і сумувала. 

„.Нарешті  настав  час, коли   17 вересня   1939 року західні облас-

ті України були з'єднані із усією Українською землею: здійснилася 

мрія тих, які про це мріяли. 

Однак лихо не минулося. 22 червня 1941 р, німецьке-фашистські 

війська ввірвалися на українські землі Коли вже підступали,   то   їм   за-

мало   було   людських   жертв,   вони вирішили знищити народну пам'ят-

ку. І в 1944 р., коли могила почала пишатися рясною зеленню, не дали фа-

шисти вмитися їй ранішньою росою і зірвали народний пам'ятник, 



8  серпня   1965  року  селяни  Шешор  громадським методом обно-

вили втретє пам'ятник безсмертному Кобзареві, здійснивши волю своїх ді-

дів і батьків.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В честь великого Кобзаря 

 

Вперше пам'ятник Т.Г.Шевченку в Кутах був поставлений у 1955 

році. Це був гіпсовий бюст. З часом він став сипатися, втрачати свій ви-

гляд. Тоді з ініціативи Сморженюка І.М., директора Кутського комунгоспу 

у 1976 році з Києва привезли бетонний бюст, який готували для Канади. Але 

на превелике щастя він потрапив до нас, у Гуцульський край, у старовинне 

селище Кути. 

Кожного року біля пам'ятника збирається громадськість селища, 

учні школи, інтелігенція, гості, щоб віддати шану великому сину України, 

батькові української нації - Т.Шевченку. Тут звучить не тільки пророче 

слово поета, а й могутнє слово про поета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пам'ят- ник 



Кобзарю 

Пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку в селі Микитинці було відк-

рито 22 жовтня 1989 року. Його споруджено за кошти громади села Ми-

китинці і присвячено і75-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка, ініціатором 

спорудження пам'ятника був житель села Микитинці Козлан Михайло Васи-

льович. 

Скульптори: Галина Дмитрівна і Володимир Дмитрович Римари, ви-

хідці із села Микитинці. На відкритті пам'ятника вперше на Косівщині було 

вільно піднято національні синьо-жовті прапори, а також були присутні поети 

і письменники нашого краю: Марія Влад, Роман Іваничук, Дмитро Павлич-

ко, Богдан Радиш, Василь Ганущак уродженець с.Микитинці, Ігор Пе-

липейко та ін. Біля пам'ятника Українського Пророка завжди живі квіти. Тут 

проходять щорічні урочисті святкування, тут звучить його полум'яне 

слово, священний «Заповіт». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Найцінніший подарунок 

 

Пам'ятник Т.Г.Шевченку жителям с.Акрешори подаровано грома-

дою с.Космача з нагоди 185-річчя від Дня народження Безсмертного Коб-

заря. Організацією перевезення і встановлення займався Дмитро Іванович 

Бойчук. керівник осередку НРУ. Встановлено пам'ятник біля школи. З 

того часу на цьому місці щороку відбуваються урочисті Шевченківські 

свята, панахиди, покладання квітів. Тут проводяться конкурси на. кращого читця 

поезій Т.Шевченка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Старокутська святиня 

 

Пам'ятник Т.Г.Шевченкові в Старих Кутах знаходиться біля школи, 

в центрі села. Його споруджено в кінці XX століття. Значну роль у зібранні 

коштів на пам’ятник відіграв тодішній голова товариства «Просвіта» -- 

Близнюк Богдан, За його ініціативою та просвітян Будза Богдана, Хариняка 

Михайла було організовано коляду в Різдвяні свята, Пожертвування староку-

тчан використали на спорудження монумента в селі. Також Близнюк Богдан 

посприяв тому, щоб роботу виконували  скульптори Одрехівські (батько і 

син). І 22  травня 1994 року відбулося посвячення пам'ятника Т.Шевченкові. 

Тепер він - окраса села Старі Кути. Тут проводяться історичних дат, пана-

хиди.... 

 

 

 

 



Пам’ятник Т.Шевченкові в Середньому Березові 

 

Тема зв'язків Тараса Шевченка Прикарпаттям за останнє десятиліття 

широко висвітлюється як в періодиці, так і в окремих виданнях. Однак, в 

жодній з публікацій не згадується про памятник Кобзареві в Середньому 

Березові, який був відкритий в травні1992 року. 

Березуни завжди шанобливо ставилися до Великого Пророка, вшанову-

вали його пам'ять, незважаючи на заборони влади. Але бажання мати па-

м'ятник збулося 

значно пізніше. В 

кіпці 1980-х років 

така пропозиція 

прозвучала на 

сході селян Сере-

днього Березова. 

Вона була підт-

римана сільською 

радою. А прав-

ління АТ «Підгі-

р'я» на вимогу 

колгоспників-

акціонерів фі-

нансувало виго-

товлення пам'ят-

ника, У вересні 

1991 року на за-

сіданні виконко-

му сільської ради було вирішено відкрити пам'ятник. Автором пам'ят-

ника є Юрій Юрійович Гав'юк уродженець Рахівщини, який живе і пра-

цює у Львові, Відкриття пам’ятника Тарасові Шевченкові відбулося 17 тра-



вня 1992 року в присутності великої кількості гостей з усієї округи, а також 

з Косова, Коломиї. Львова та з діаспори. Після вступного слова депутата 

сільської ради М. Симчич та виступу В.Ігнатюка «Кобзар і Гуцульши-

на» голова сільської ради Дмитро Томич та директор сільської школи Сте-

пан Сулятицький під звуки хорового виконання твору «Отче наш» зняли 

покривало, Перед нововідкритим пам'ятником відбувся великий кон-

церт, в програмі якого взяли участь Марія Гнатишак, Заслужений праців-

ник культури України, уродженка Середнього Березова, колективи худож-

ньої самодіяльності: «Гуцульщина» зі Львова, «Яблуневий цвіт» Яблу-

нівського народного дому. 

Минають роки,  вже й десятиліття, але люди не забувають стеж-

ку до пам'ятника Великому Кобзареві. Тут відбуваються сільські та шкі-

льні урочисті події, сюди приходять наречені і прості люди, щоб по-

класти до і підніжжя квіти і вшанувати пам'ять Т.Шевченка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Окраса села 

 

Духовні скарби нашого народу, надбання культури дістають гідне шану-

вання в нашій незалежній державі. Окрасою  села Бабина є пам'ятник Т.Г. 

Шевченкові, який споруджено за кошти жителів  і відкрито в 1996 році. Ав-

тор пам’ятника — скульптор з Городенки Яшан Ігор Романович, Освятили 

пам'ятник Іван Бурдяк, отець греко-католицької церкви  та Михайло Ганущак, 

отець автокефальної православної церкви. 

У смушевій шапці та кожусі на залізобетонному постаменті покритий 

бронзою сидить Кобзар з кобзою в руках. На кобзі напис: 

«Задзвониш усі дзвони по всій Україні,  

Закричали гайдамака: «Гине шляхта, гине!» 

Як і в кожному селі нашого району, так і в нас щороку біля    пам'ят-

ника Т.Шевченкові    проходять    святкові урочистості. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Додаток 6. 

 

Словничок професійної лексики ватага 

 

1. Бабол – стара вівця 

2. Багна – сіно, скошене у болотистій місцевості 

3. Багрій – віл сірої масті 

4. Багруня – кличка корови за мастю – переважно темно-червона 

5. Багруша – кличка корови за мастю 

6. Байторити – пасти вівці, бути овечим пастухом. 

7. Баламбас – великий залізний дзвоник для худоби 

8. Баледжі – сухий коров’ячий послід. 

9. Банар – пастух баранів 

10. Банарка – загорода для баранів 

11. Баранє – ягнятко 

12. Баранєтко – зменш. до баранє. 

13. Баранина – пестливе до баран. 

14. Баранкота – зменш. До баран. 

15. Баранчук – досить великий баран. 

16. Барнайка – кличка корови за мастю (чорна) 

17. Бебека – вівця 

18. Бебечка – пести. До берека. 

19. Беболя – дуже товста корова. 

20. Бедрая – дуже худа корова 

21. Безунка – ялівка 

22. Белей – кінь білої масті 

23. Белеча – назва овечки білої масті. 

24. Белиці – назва овець, корів білої масті 

25. Бендюг – теля з великим животом 

 

 



26. Бецкатися – бедзатися 

27. Бидлина – тварина 

28. Бидло – велика рогата худоба 

29. Бидля – слабо розвинене ягня 

30. Битлина – худоба 

31. Биц – вигук, яким кличуть биків 

32. Бичє – здрібн. до бик. 

33. Білиця – біла вівця чи коза. 

34. Білобудзка – вівця з білою мордою. 

35. Біцаня – вівця з довгими пасмами шерсті. 

36. Благунка – ласкаво до корів. 

37. Близня – одне з двох ягнят-близнят. 

38. Близнячка – вівця, яка народила близнят. 

39. Бовгай – бовгар. 

40. Бовгар – пастух, який доглядає в полонині стадо великої рогатої ху-

доби, чередник. 

41. Бовгарити – пасти худобу в полонині. 

42. Бовгарка – 1) кошара для худоби в полонині. 

 2) тимчасова хатка для бовгаря. 

43. Богаєц – бичок, старший одного року 

44. Богай – дорослий бик 

45. Бодєчий – худоба, що б’є рогами. 

46. Бодливий – те саме, що бодєчий. 

47. Бордюг – молоде теля. 

48. Брєдзка – назва чорної вівці з білими плямами. 

49. Бриндзарня – приміщення на полонині, де варять сир. 

50. Бриндзєнка – бочка для бриндзу. 

51. Бриндзити – виготовляти бринзу. 

 

 



52. Буголя – дуже велика корова. 

53. Букулая – біла вівця з чорними кругами колами коло очей, або пля-

мами на морді. 

54. Бутей – пастух у полонині підвладний ватагові. 

55. Б’ючий – (про худобу) той, що б’є рогами. 

56. Храманя – скалічена вівця  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 7. 

 

Зображення опришківського руху в повісті 

 В. Костинюка «Трембіти грали…» 

 

Робота учениці 7(11) класу 

Самсін Мар’яни Іванівни 

 

 

Ідуть роки, минають століття. Але час не може перекреслити одвічні 

людські цінності. Вони є вагомі і дорогі для всіх народів у всі часи. Особ-

ливо цінною для людини є воля. 

Наш гуцульський край споконвіків славився гордими і вільними си-

нами, які чинили опір насильству, не корились експлуататорам і загарбни-

кам. Тут викрасталізовувалися мрії про самостійну і незалежну Україну, тут 

найдовше жив вільний дух народу в роки сталінсько-брєжнєвського тоталі-

таризму, тут віддавали своє життя за волю вояки ОУН-УПА. Де ж витоки 

волелюбності нашого народу? Чи не в далекому XVI столітті, коли зароди-

вся опришківський рух у наших краях? Хто такі опришки? Що керувало 

їхніми вчинками? Про що мріяли вони? Це ті питання, які повинен осягнути 

кожен із сучасників, щоб цінити й берегти волю та незалежність нашої 

держави. Цим і визначається актуальність цього дослідження. 

До теми опришківства зверталась велика кількість поетів, прозаїків, 

науковців. Найповніше цей період з погляду історика дослідив 

В.Грабовецький. Митці слова зробили величезний внесок у висвітлення 

цього питання у художній літературі. Про опришків писали і вихідці зі 

Східної України, і польські письменники. Активно розробляли цю тему і 

письменники Західної України. В. Костинюк був одним із них. 



Та, на нашу думку, недостатньо вивчено, як ця тема відображена у 

творчості письменників Косівщини, для яких вона є особливо близькою і 

зрозумілою. 

Метою цієї наукової роботи є спроба  осмислити внесок прозаїка 

В.Костинюка у висвітлення теми опришківства в українській літературі. 

 

І. Коротка історія висвітлення теми опришківства в українській 

літературі 

Зацікавлення опришківським рухом вперше в українській літературі 

зародилося в середовищі „Руської трійці". У „Русалці Дністровій " (1837) 

опубліковано запис І. Ільковича „Гей, попід гай зелененький ". Інший ва-

ріант цієї народної балади про Олекса Довбуша під назвою „Попід бескид 

зелененький" записав І. Вагилевич, який був не лише збирачем фольклору 

про опришківство, а й дослідником цього антифеодального руху. 

У статті „Гуцули , мешканці східних схилів Карпат («Часопис чес-

кего Музеум", 1838) наш земляк пояснив виникнення опришківства важ-

кими соціальними умовами. Він навіть відніс його початки до часів князів-

ських міжусобиць. „Князі, ворогуючи між собою і думаючи тільки про се-

бе, - справедливо писав І. Вагилевич - мало займалися судьбою своїх під-

даних! Під час такого безправ'я народ, шукаючи пристанища, знаходив 

його в безпечних місцях". Саме тут „розвивається друге життя, в якому 

проявляється прагнення до свободи". Щоб не стати „невільниками нена-

жерливої розбещеної шляхти, - уточнив член „Руської трійці", - пригніче-

ний народ був примушений сам думати про свою долю, і саме це було 

причиною, що юрби втікачів шукали захисту в гуцульських горах, де ство-

рився спільний спосіб життя з рисами певного порядку і прав—тобто жит-

тя гайдамацьке... Це життя розвивалось широко на верховинах Покуття". 

Цікавився опришківським рухом також Я. Головацький. У статті „Ве-

лика Хорватия, или Галицко-Карпатская Русь" на сторінках російського 

„Москвитянина" (1841) писав, що у „диких горах з давніх часів знайшли 



притулок громади бездомних опришків... утиснених людей, котрі нападали 

на сусідні містечка і шляхетські двори подібно гайдамакам на Україні, а 

ускокам в Сербії, Чорногорі і Крайні". Він підкреслив, що про Довбуша і 

Марусяка пастухи на полонинах „розповідають з якимсь здивуванням і по-

важанням, саме так, як словаки про свого богатиря Яношика". 

Якщо І. Вагилевич та Я. Головацький були збирачами опришківського 

фольклору та його першими дослідниками, то провідний член „Руської 

трійці" М. Шашкевич перший в українській літературі змалював цей рух у 

художньому творі. У казці „Олена", не використовуючи термін „опришок", 

письменник історично і художньо правдиво змалював боротьбу гуцулів 

проти соціально пригнічених трудящих мас. „Читаючи Шашкевичеве опо-

відання, -  писав I. Франко, -  люди перед 1848 роком мусили добре розуміти, 

що і на їх очах діється не одне подібне, бо ані панська сваволя та збиткування 

над людьми, ані розбійницькі напади не минулися ще були й за часів Шашке-

вича". 

У 1848 році М. Устиянович переклав драму польського письменника 

Ю.Коженьовського „Верховинці Бескидів", а у ній відому „Піснь опришків". 

До перекладу М.Устиянович додав і свій вірш „Верховино, світку наш", що 

став популярною народною піснею. Пізніше її з голосу І.Франка записав та 

опублікував М.Лисенко. У повісті „Страсний четвер" (1852) М.Устиянович 

теж змалював романтичний образ Довбуша, одного з „таких-то відважних 

верховинців", які нападали „на двори... і на цілі навіть містечка й села" (с 156). 

У 1897 році в Коломиї вийшла книжка А.Кучурака „Олекса Дов-

буш, ватажок опришків", в якій вміщено декілька коротких оповідань 

про Довбуша. 

Часто у своїх творах до образу Довбуша звертався Ю.Федькович. Його 

змалював він у баладі „Довбуш ", у вірші „Дзвінка " та у драмі „Довбуш, або 

громовий топір і знахарський хрест". За свідченням В.Щурата, під час робо-

ти над драмою „Бунт Наперського " польський письменник Ян Каспрович 

просив „познайомити його з піснями Федьковича про Довбуша ". На його 



прохання В.Щурат переклав польську поему Ю.Федьковича „Довбуш" , а у 

своїй збірці „На трембіті" (1904) опублікував вірші, присвячені цій знамени-

тій постаті - „Олекса Довбуш " та „Довбушеві комори". В поезії „На синій Чо-

рногорі " В.Щурат пов'язав сподівання О.Довбуша із постаттю 

Т.Шевченка—не випадково у підзаголовку записано: "В Шевченкові роко-

вини". Олекса Довбуш чекав продовжувачів своєї справи поки не побачив , 

як „з-за Канева, з гори гінці щохвилі гонять" на радощах Довбуш заплакав: 

Спічну на  

Чорногорі 

Навіки без турбот, 

Бо бачу кращих має 

Ватажків мій народ. 

І.Франко у своїй першій повісті "Петрії і Довбошуки" показав народно-

го месника і його "сильну ненависть до всіх кривдників руського народу". У 

ній дається характеристика ватажка: "хто був недавно князем і владикою тих 

гір, орлом того воздуху, оленем тих борів, паном тих ланів аж ген до Дністро-

вої води? Довбуш! Перед ким дрижали сміливі й сильні, корилися гордії? Пе-

ред Довбушем! На кого надіялися слабії, біднії і утисненії? На Довбуша! 

Хто був красою наших гір, начальником наших легінів? Довбуш! Той сам, 

Довбуш, котрого рука в молодості садила тії буки, видобула з каменя отсю 

воду... Той сам Довбуш, котрого рука забрала безмірнії скарби від панів і 

вельмож, уділяючи здобутого бідним браттям". 

У драмі "Кам'яна душа" на основі народних пісень про Марусяка 

І.Франко розкрив ще один епізод опришківського руху. 

По-різному відтворено образ Довбуша в анонімній повісті "Син 

опришка", казці П.Костецького "Дівча, хустка і кухоль горівки ", драмі 

М.Старицького "Юрко Довбиш" ( на основі роману австрійського пись-

менника К.Францоза "За правду"), що "задля своїх сценічних ефектів мала 

значний успіх" (І.Франко) на Наддніпрянській Україні і в Росії, в оповідан-



ні О.Васильченка "Довбищук" використано легенду про те, як Довбуш 

убив чорта. 

До речі, тема опришківства активно розроблялася і у польській літе-

ратурі. Зокрема Еугеніуш Броцький в 1830 році написав повість "Опришки 

в Карпатах". Довбуш у ній змальований як романтичний герой, далекий 

від реальної постаті ватажка опришків, деякі критики писали, що це не гу-

цул, а "французький герой". У 1838 році Казімеш Владислав Вуйціцький 

написав повість "Довбуш", опришківству присвячене також його опові-

дання "Глонка, останній вождь опришків у Карпатах". Польський пись-

менник Александр Шедлер у своїй повісті "Семенко" (1858) розповідає про 

гуцулів та опришків. 

В українській літературі в 1910 році Г.Хоткевич під назвою "Антон 

Ревізорук" переробив уже згаданий  твір Ю.Коженьовського і поставив 

його на сцені гуцульського театру , для якого написав також драму "Дов-

буш", "Камінна душа" та роман "Опришки". Тут вперше зроблено спробу 

якось розв'язати трикутник: Довбуш—Дзвінка— Дзвінчук. За версією 

В.Гжицького, Довбуш ще дівчиною покохав Дзвінку, але не зміг з нею од-

ружитися, щоб не наражати її на небезпеку, їй спочатку сподобалось бути 

коханкою прославленого опришка, але з роками вона зрозуміла всю склад-

ність свого становища. Щоб жити спокійно, мати сім'ю, вона без будь-яких 

почуттів погодилася бути дружиною Стефана Дзвінчук, що й стало причи-

ною загибелі Довбуша. Ця версія цікава тим, що в якійсь мірі вона підно-

сить ватажка опришків, виправдовує його нещасне кохання. 

До образу Олекси Довбуша звертався і Богдан-Ігор Антонич. Він на-

писав лібрето до опери в трьох діях „Довбуш". На весіллі замість обрядо-

вих пісень Пилип заспівав гімн О.Довбушеві, бо він „над 

легінями леґінь перший, найдужчий і найзавзятіший", а „являється як помста і 

кара на всіх, що йдуть у верховину з жадобою, мов хижа хмара, мов саранча": 

Панів і корчмарів неситих, 

Що в гори сунуть павуками, 



Червоним із рушниці квітом 

Вітає він і куль джмелями. 

У 1945 році виходить з друку повість І.Єрофеїва „Олекса Довбуш; а у 1970 

році—однойменний роман А.Хлистової. але ці твори чогось нового у тракту-

ванні цього образу не внесли. 

 

2.3ображення опришківського руху в повісті В.Костинюка 

„ Трембіти грали..." 

 

Письменникам, які жили на території теперішньої Косівщини, тема 

опришківства була особливо близька та зрозуміла, і до неї вони часто зверта-

лися у своїх творах. Ми вже згадували про дослідження опришківського руху 

Я.Головацьким, який був священиком у с.Микитинці. Його публіцистичні 

праці та фольклорні дослідження дали прекрасний матеріал для написання 

художніх творів. 

Одним із перших письменників Прикарпаття, який звернувся до теми 

опришківства в прозі, був Василь Костинюка (1897-1942). Він народився у 

селі Пістині на Косівщині, був видатним діячем на Гуцульщині, належав до 

радикальної партії, активно дописував до її періодичних видань. 

У 20-30-х роках жив у Красноїллі, Перехресному. Відродив там гу-

цульський театр. Був директором школи. Загинув від рук німецьких окупан-

тів. 

Його твори, саме ім'я були піддані повному забуттю, були невідомі 

читачеві, як і творчість інших народних письменників Гуцульщини- 

П.Шекерика-Дониківа, О.Манчука. 

Повість „Трембіти грали..." була надрукована єдиний раз у Львові в 

1933 році у серії „Найкращі оповідання самоосвіти". Темі Гуцульщини при-

свячена і поема „Громова бартка", яка вийшла окремою книгою в Боффало в 

1996 році. 



В повісті „Трембіти грали..." автор прекрасно володіє і літературною 

мовою і гуцульською говіркою. У творі постає колоритний світ Гуцульщини 

XVIII століття. Автора захоплює не екзотика Карпат, а нелегке життя гуцу-

лів, опришківські звичаї. В.Костинюк з великою майстерністю змальовує 

прекрасні пейзажі Гуцульщини, творить цікаву інтригу. 

Автор проказує нам події, які відбувалися у нашому краї у XVIII сто-

літті. Мандатор Грдлічка лютує, простий народ знемагає під тягарем вели-

ких податків, нестерпних мук. Та „жива ватра в серці людини ніколи не зга-

сає". Саме ця „жива ватра", бажання волі примушують головного героя пові-

сті юнака Іванонька шукати дороги до опришківського загону ватажка Ми-

рона Штоли. 

З великою гіркотою він розповідає про ті причини, які примусили його 

покинути рідну хату: „Мандатору замало моєї муки. Три дні тому зібрав ров-

ту, на хату напав, в рекрути віддати думав. Я з рук вирвався, від хати відстав. 

Де ж мені тепер подітися, якби до опришків не йти?"(с 9). 

Іванонько—ще зовсім молодий юнак, але серце його сповнене гордіс-

тю, мужністю і шляхетністю, про таких в народі казали: „В окропі купаний". 

Коли старий гуцул Василь Пігул-Попецун хоче перевірити твердість його 

наміру і пропонує йому гроші, Іванонько рішуче каже: „Не треба мені черво-

них, батечку. Маєтку также не треба, як нема життя. Проситися, щоб у рек-

рути не брали, также не буду. Я просив пістолєтіка... Нема, то з барткою в 

руці його здобуду"(с9). Ці слова гордого гуцула заперечують твердження 

деяких істориків, які переконували, що переважно в опришківські загони ве-

ла жага до збагачення. Старші опришки уміли відрізняти благородні почуття 

від жадоби до золота, кожного, хто ставав на опришківську стежку, ретельно 

перевіряли. „Оце недавно було в мене двоє. Я поклав перед ними дві миски 

червоних та двоє пістолят. Один взяв пістоля. Другий жменю золота... Дістав 

кулаком у потилицю, аж хатні двері отворив головою. Лайдаку ти! Псе ти 

один, кажу. За падлом шукаєш? Ти з готового хотів жити? В своїх красти та 

грабувати? "(с 9). Таким шлях до опришківських загонів був закритий. 



Старий Пігул-Попрецун дає першу настанову Іванонькові: „Ти розмі-

туй золото попід ноги так, як Довбуш розмітував. Запоможи бідного. Шукай 

справедливості, а не розбою там, де лише оком кинеш. Вгадуй людські думки, 

прислухайся до голосу покривджених. Вирівнюй ті нерівності, що нашу силу 

на порох розтирають. Таким опришком будь! Не думай один з одним, що 

кров людська—це вода"(с!4). 

Опришок мусив мати не лише високу мету, але й добру пам'ять, спосте-

режливість, чесне і вірне слово: „Раз подивився—і вже собі в пам'ять вбив. 

Раз перейшов—і за десять кроків стежку знайшов. Раз сказав слово, то хай і 

громи б'ють, а переінакшити не можна ". 

Перед тим як потрапити в опришківський загін, відібрані хлопці по-

винні були пройти через ряд випробувань. Одне з яких полягало в тому, щоб 

перевірити влучність юнака. У розділі „Чорні хлопці" В.Костинюк описує це 

випробування так: „Взяв я рушницю та й змірив у шишку. Прицілився, стрі-

лив. Шишка кацнула на землю. -А славно ти стріляєш. Не сподівався я, що ти 

такий стрілець. —А ти зістрілив би?—питаю. І віддаю рушницю. -Я также зі-

стрілив би, але цим ножем. Рушницю тримай собі. Ти її варт. Мені вона не 

потрібна. 

- А як зістрілиш шишку ножем?—дивуюся. 

-  Як? А так... 

І не встиг кліпнути, як свиснув у повітрі ніж. Шишка з вершка смереки упала 

в ліс разом з ножем". 

Випробовування, через які проходив головний герой повісті, цілком 

відрізняється від тих, які відомі нам з фольклорних джерел. Але вони вра-

жають нас своєю природністю, простотою і життєвою правдою. Ось як пере-

віряли силу юнаків: „Іванонько простягнув праву руку. Оба зчепилися ключки 

середніми пальцями. Праві ноги висунули дещо наперед, на каміння оперли. 

Випнулися груди, напружилися ноги. Стояли непорушне, наче ноги в землю 

коріння запустили"(с 17). 



У житті кожного гуцула, який глибоко у душі зберіг язичницькі віру-

вання, вогонь займає особливе місце. Живий вогонь викрешує ватаг, коли 

прибуває у полонину на літування. Ватру, запалену від нього, бережуть, як 

зіницю ока. Вона не сміє згаснути ні вдень, ні вночі. Через неї переганяють 

худобу, щоб зберегти від усього лихого. Вугликами з ватри згашують „уро-

ки" від злих очей. За переконанням В.Костинюка, гранню ватри перевіряли і 

опришків: „Страшний біль прошив усе тіло. У мозок сверлом вертів. Сто 

шпильок шпигало у саме серце. Притиснув зуби зі всієї сили. Руку тримав 

просто. Шкварчала шкіра на руці. Живе тіло палилося. Вогонь купався у жи-

вій крові. Вона остужувала його гаряч, з усіх сторін заливав жар... Іванонько ні 

одним рухом, ні одним стоном не зраджував болю"(с 19). 

Для гордої, нескореної душі гуцула таким святим вогнем, який очищав 

від рабської покори, страху, була помста. Бажання помститися за свої і людсь-

кі кривди приводять до опришківських законів Брушка, Іванонька та інших 

гуцульських синів, які переконані, що „пуста справедливість, що може мати 

два кінці. Тричі проклятий лад, опертий на кривді, шахрайстві, злодійстві... 

Треба клин вибивати клином! Писати барткою на плечах свої закони. Своє 

право... І хоч би прийшлося горіти, то запалити вогонь на всі гори"(с ЗО). 

Повість В.Костинюка багата неповторними образами опришків. Серед 

них вражає Дубей. Уміння перевтілитися, зіграти роль допомагає йому безпе-

решкодно проникати навіть на подвір'я ратуші, бачитися з арештованим 

опришком Танасійчуком. Хоробрий і бистрий, як ртуть, Дубей не раз попере-

джає опришків про небезпеку, збиває пушкарів зі шляху, рятуючи життя Іва-

нонькові, виявляє чудеса слідопитства, шукаючи пораненого молодого опри-

шка. 

Таємничістю оповитий цей романтичний образ у повісті: „Та хто він, 

цей Дубей? Звідки? Чому про себе ніколи нічого не розказує? Він усе знав, 

скрізь був, усе пам'ятав. Він являвся нагло, мов з-під землі там, де його кон-

че треба було, й так само зникав, як була небезпека. Він перший проголосив 

Штолу ватажком, а за ним пішли й інші. На кожне найтрудніше питання зна-



ходив відповідь. Хто він, той Дубей? Ніхто не знав. Зате всі знали одне. Він 

загадка, якої ніхто не відгадає. І такою залишиться до кінця життя..."(с 61). 

Психологічно обґрунтовано і образ Гринюка. Це селянин, якого „під-

мовили опришки іти на грабунок. Розпалили уяву золотом та сріблом, і він 

дався намовити ...". Та характер у нього зам'який до опришківства. Коли за-

гін Штоли нападає на двір барона, „одчайдушність опришків приголомшила 

його. Проллята кров пам'ять притупила. Блеск пожару очі засліпив..."(с 103). 

Розгубленого і переляканого селянина арештовують пушкарі. 

В.Костинюк показує, яким тортурам піддавали опришків та селян, які 

підтримували їх, щоб вивідати дані про опришківські загони. „Тоді Юріштан 

так потиснув, що з суставів вискочила й ліва рука. Гринюк не витримав. Зім-

лів по раз третій тої днини. Юріштан не розв'язував, тільки вилляв дві конов-

ки води. Лікті на плечах зійшлися разом. Гринюк стогнав і дрижав цілим ті-

лом. На і питання не відповідав. Юріштан закинув поза карк одну ногу. Гри-

нюк заревів, але дванадцятого опришка не виявлював. Розсердився Юріштан. 

Закинув другу ногу та зв'язав разом. Підніс Гринюка за ноги до гори і кинув, 

як клубком, до землі..."(с 71). 

Та звірства пушкарів не могли знищити опришківство. Сміливість 

та винахідливість „чорних хлопців" була вражаючою. Хитрістю вдається 

опришкам врятувати ватажка Штолу із ратуші. 

Кінцеві слова повісті звучать як гімн всьому опришківству: „Гей, сини 

Чорногори! Вільні, свобідні, як орли. Здіймайте вгору міцні крила. Горде 

чоло сонце в привіт нехай сталь ударить у сталь! Нехай сипне іскрами вог-

ню! Нехай сипне іскрами вогню! Нехай запалюють вогні там, де правда 

вмерла, насильства хлам, що душу вам сотає нехай пропаде і ніколи не вер-

неться..."  (С.15). 

Повість В.Костинюка є значним внеском у розвиток теми опришківства 

в українській літературі. Цей твір є спробою показати діяльність опришків під 

керівництвом ватажка Штоли. Автор відтворив колоритні образи „чорних 



хлопців" - Дубея, Іванонька, які збагатили галерею образів опришків в украї-

нській літературі. 

Повість захоплююча, інтригуючи, живо малює перед нами картини 

життя і побуту наших краян у далекому минулому. Твір не втратив актуаль-

ності звучання і в наш час. Він будить у наших серцях бажання добра й спра-

ведливості: „Громової бартки нема, є лише діла, що так, як грім, нагло вдарять. 

Є лише туга осягнути таку зброю, яка громом вразила би противників. Та 

зброя, та громова бартка, є в серці кожного чоловіка. Лише зарубана в скалу 

байдужности, в камінь сварки й ненависти "(с 102). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 8 

 

Карпатські стежки таланту Романа Іваничука 

 

Робота учня 7 класу 

Косівської гімназії-інтернату 

Дем’янюка Романа  

 

Ім'я Романа Іваничука, видатного українського письменника, добре 

відоме не лише в українській , але і, світовій літературі, його твори перек-

ладено російською , білоруською , литовською , грузинською, вірменською 

, таджицькою , болгарською , польською , чеською , словацькою , угорсь-

кою , румунською , німецькою , французькою та іншими мовами . Твор-

чість письменника добре вивчено літературознавцями, зокрема М. Ільни-

цьким, Р. Федоровим , М. Жулинським , Р. Кудликом, А. Дімаровим , 

М.Слабошпицьким , В. Дончаком , Л.Міщенком , В. Яворівським . Але ні-

хто із дослідників не торкався питання впливу рідних Р. Іваничуку місць на 

формування його як митця . Метою цієї роботи є якомога повніше дослідити 

„ трацький період у житті, вплив рідного карпатського краю на формуван-

ня особистості письменника. 

 

Село Трач у долі Р. Іваничука  

Один із найвідоміших історичних романістів сьогодення Р. Іваничук у 

літературу ввійшов наприкінці 50-х років минулого століття . Його шлях до 

літературної творчості був нелегким. 

Народився Роман Іванович Іваничук 27 травня 1929 року у селі Трачі 

Косівського райо'ну в сім'ї свідомого сільського вчителя . Батько Іван Мико-

лайович був родом із села Пилипи, а мати Марія походила із Микитинець . У 

спогадах про власне дитинство письменник пише , що дуже рано відчув не-

волю свого народу , неволю „ навіть тоді, коли в рідній хаті панує достаток і в 



сім'ї ніхто не має найменшої уяви про голод, коли ласкава мати вчить свого 

мізинчика доброго тону, змалку готуючи його до елітарного життя, коли ба-

тько, сільський учитель, помітивши в своєму синові пристрасть до книг, ство-

рює для нього сувору систему читання, а в хаті ж повно різноманітної літера-

тури, коли сільські хлопчики-ровесники заздрять твоїй ошатності й чистоті,— 

навіть тоді з повітря, з прочитаних книжок, з тривожних перешіптувань бать-

ка з матір'ю, бідкань селян, що приходили до вчителя за порадою, з тужливих 

пісень учительської служниці-сироти, з бравого вигляду пихатого жандарма в 

"рогатівці", з перемовлянь портретів Тараса Шевченка та Івана Франка (не 

сумнівайтесь, я добре чув, стоячи під дверима спальні, коли нікого не було в 

хаті, як гримотять їхні то урочисті, то гнівні голоси) — з усього цього спадала 

на мене сіра мряка принизливої задушливості, що відчужувала мене від чарів-

ної природи і накочувалася звідусіль у моєму зеленому Трачі, мов повінь, і я 

боляче відчував, що краса світу не належить ні мені, ні батькові, ні трацьким 

селянам, а комусь чужому, може, тому жандармові в кашкеті з ремінцем попід 

шиєю, а певне, і не йому, а комусь іншому, вищому і сильнішому, якого я не 

бачив і не знав, а відчував його присутність повсюдно — і була це неволя . 

Малий Роман виростав серед прекрасної трацької природи , заслуховувався 

переказами старих людей про мавок та про церкву, яка пішла на дно озера, 

був зачарований піснями служниці Мільки, яка " більше співала, ніж гово-

рила " 

Хлопчик рано пізнав поезію і тяжкість праці селянина, бо батько мав зем-

лю, на якій любив працювати і привчав до праці своїх дітей . 

У сім'ї, окрім Романа, була дочка Наталка та син Євген . Про виховання 

дітей у сім'ї письменників розповідає в творі "Дороги вольні і невольні" Сі-

м'я була національне свідома . Діти зачитувалися історичними творами 

А.Чайковського , "Мотрею" Б.Лепкого , "Ілюстрованою історією України 

М.Гру шевського " . 

Коли хлопчикові минуло 10 років, він бачить ,як з приходом „"перших сові-

тів" у 1939 році руйнується мораль західноукраїнських селян : " Як нині бачу 



перші дні п'яної ейфорії, коли до крамниці щоденно завозили дешеву горілку 

(по 1 крб. 80 коп. за пляшку при учительській місячній платні у 800 крб.), 

якою радянська влада цинічно споювала вчорашніх просвітян і відродженців, 

котрі за Польщі, повиганявши з сіл корчмарів, заприсягались у церкві на 

Євангелії не вживати спиртного. 

"Такої влади нам треба!" - гатив кулаком об ляду дебелий вуйко, кидаючи 

крамареві лише червінця і забираючи в нього п'ять пляшок найчистішого трун-

ку для кумпанії,— одна така пляшка за панської Польщі коштувала десять 

злотих, тобто один центнер жита... П'яна мужва закладалася за горілку в 

що-небудь: хто піднімав на руках бочку з нафтою, хто їв мило, були навіть 

такі, які брали рекорд по спусканні повітря... Дурний регіт стрясав смердю-

чою крамницею: мораль руйнувалася миттєво, зникали повага до старших і 

сором перед дітьми  -  все ж можна, Бога нема, такої влади нам треба! 

Ще в третьому класі Роман прочитав у дитячому журналі „Світ дитини 

оповіданні про генерала УГА Мирона Тарнавського „ Лицар без тіні і без 

тями" . Тарнавський став кумиром майбутнього письменника . 

 У 1941 році Роман і ще 15 дітей із Трача вступили до Коломийської гім-

назії, яка була престижним навчальним закладом у Західній Україні. Тут 

майбутній письменник познайомився із своїм ровесником із Стопчатова 

Дмитром Павличком . Про це з гумором згадує Роман Іваничук " Навчання 

в Коломийській гімназії було дуже цікавим , бо викладачами там були не-

пересічні особистості - Богдан Левицький , Олексій Ковбус , Дмитро Ни-

колишем , Іван Храпливий, Орест Кузьма» 

  У коломийській гімназії Роман Іваничук познайомився із своїм ровесни-

ком із села Стопчатова. Про першу зустріч із ним він з гумором згадує: «Ну 

й райтечки, ну й райтечки!»- почув я одного разу глузливе позаду себе в гі-

мназійному коридорі під час перерви. Я різко повернувся з твердим намі-

ром зацідити зухвальця у вухо і побачив присадкуватого, по-сільському на-

битого, широколицього, з великими зеленими очима хлопчиська, що зверх-

ньо посміхався, зовсім не злякавшись мого 'закукуріченого вигляду. Він 



стояв поруч з ошатно вдягнутим своїм однокласником Аскольдом Ганьків-

ським, якого знали всі, бо був він синочком знаменитого в Коломиї лікаря, 

і я сказав Аскольдові : 

"Скажи йому, хай защепить ґудзик !" 

Спантеличений задавака вмить привів себе до порядку, і ми всі троє 

мирно вийшли на подвір'я й цілу велику перерву проходжувалися, косячи 

очима на сільських дівчат і на панянок, вибираючи потаємно кожен для се-

бе "даму серця", без якої ніхто з нас не міг би себе вважати повноцінним 

гімназистом, - таких погордливо називали "оферами" або "куйонами " 

Р.Іваничук, зазначає, що "Коломийська гімназія - то був останній, на-

вчальний заклад у Галичині, рівень викладання в якому без перебільшення 

можна назвати університетським" 

Зимою 1944 року гімназію закрили , бо в її стінах розташували воєн-

ний шпиталь , а коли відступали , то підпалили будинок. " Я виніс із полу-

мені опудало пелікана і пішов з ним у Трач теж добре вигорілий, пропале-

ний," - згадує Р.Іваничук . 

Брат Євген належав до ОУН . Переслідуючи його, схопили Романа, і 

він п'ять тижнів провів у Коломийській тюрмі. " Мене скоро випустили , не 

дуже допитували, навіть не били, - був я дрібний і не надто дужий, до того 

ж не мене мали взяти, а Євгена,"- згодом напише про цей епізод життя 

Р.Іваничук у творі " Благослови, душе моя, Господа ..." 

Згодом три роки Р. Іваничук навчався у Коломийській середній школі 

№1, яку закінчив із срібною медаллю. 

В університеті знову перетнулися дороги Р. Іваничука та Д.Павличка. 

Цікавий випадок із їхнього студентського життя описав письменник у книзі 

"Благослови, душе моя, Господа ..." 

Перед вакаціями ми з Дмитром домовилися : підемо на тиждень - два 

в гори, як ходили колись Вагилевич і Головацький. Я збирати матеріали для 

курсової роботи на тему : "Фольклорна основа повісті "Тіні забутих пред-

ків", Дмитро - набиратися вражень для поеми про Довбуша . 



На Петра і Павла ми гостювали на празнику в Космачі в нашого при-

ятеля Лук'яна Вардзарука, а на другий день із космацьких Завуял вируши-

ли удвох з рюкзаками бездоріжжям прямо на двогорбу, немов верблюд, Бі-

лу Кобилу, за якоюсь десь там розкинулось по гірському безмежжі безме-

жне село Жаб'є - заповідник гуцульського фольклору. 

І як тільки нас батьки пустили в таку дорогу - останніх своїх синів ?! 

Дмитрового старшого брата розстріляли німці як заложника на коломийсь-

кому єврейському кладовищі, мого брата спіймали в лісі й засадили на 

п'ятнадцять літ каторги у Воркуту , а ми пішли стежками, де    з-за кожного 

куща чигала на нас смерть від більшовиків, а чи від своїх - збирати фольк-

лор ! Наші батьки аж потім спам'яталися, коли ми щасливо повернулися, - і 

скоропостижно відправили нас до Львова . 

На вершині Білої Кобили ми читали , вперше один одному , свої вір-

ші . У Дмитровому уривку з поеми "Довбуш", незважаючи на збиту тему, я 

вловив свіжі інтонації, вправну ритміку і позаздрив - в мене виходило кост-

рубатіше, хоч Дмитро похвалив мої вірші . Я сказав : " Ти будеш поетом , 

Дмитре - і додав : - Я пробую писати прозу. Але вона в мене надто черем-

шинівська" . -  
с
 Пиши новели, Романе, - ніби зрадів Дмитро, що може ска-

зати мені щире слово, - нема нічого кращого, як короткі психологічні нове-

ли". ( Коли я повернувся з армії і прочитав йому свій "Бузьків вогонь", 

який потім приніс мені перший успіх, він вигукнув утішно : 
«
А що я сказав 

тобі ще на Білій Кобилі !" 

До центру Жаб'я, над Черемошом, прибилась аж на третій день. Ми 

мали у своїх кишенях по п'ятдесят карбованців, тих прастарих грошей із 

своїх стипендій, і завернули їх додому : з нас не брали гуцули плати за їжу, 

ні за ночівлю, от хіба що старий та немічний ґазда попросив дужих хлопців 

нарізати і наколоти дров. Нам співали пісні молодиці, діти розказували ле-

генди, ми все те записували і йшли нетрями далі, поки в самому Жаб'ї нас 

не затримали енкаведистські патрулі й замкнули на півдня у підвалі сіль-



ради. Вони кудись там дзвонили, з'ясовували, хто ми, а потім наказали 

швидко змотуватись із прикордонної зони. 

Саме сплавляли дараби по Черемошу . Ми з Дмитром зайшли по 

пояс у воду, вчепились за останній пліт і так добрались до Криворівні, а 

звідти через Франкову гору подались у бік Брустор. 

Після вбивства Ярослава Галана сотні студентів були виключені, 

заарештовані або духовно зламані привселюдним каяттям у гріхах неісну-

ючих. Серед перших виключених опинися і Роман Іваничук. Про цей пері-

од своєму житті він детально описав в автобіографічній повісті "Зупинись, 

подорожній" Щоб уникнути репресій через арештованого брата Євгена, 

Роман Іваничук іде служити в армію, з якої був демобілізований раніше, бо 

помер батько . 

Євген Костянтинович - лисуватий, з випуклим чолом і відкритим 

благородним обличчям - уважно вислухав Дмитра, який просив поновити 

мене на другий курс. Потім пройшовся по кабінету, зупинився переді 

мною, пильно приглядаючись до мене, далі сів за стіл і мовив скрушно : 

"Поновити його не можливо. Він же ж мав перерву в цілих чотири 

роки. До того ж нині не серпень, а жовтень . На другому українському в цю 

мить Юрій Мушак втовкмачує своїм "ослам", як він називає другий україн-

ський, латину. Вже другий рік втовкмачує, а они нічого не знають. Навіть 

найздібніший хлопець не може всього того наздогнати... Іваничук, - звер-

нуся ректор до мене, - на другий рік поступите на перший курс, я вам гара-

нтую." 

Не можете ви так зробити! - підступи до ректорського столу Пав-

личко і твердо поклав на папери долоню. — А може, в цю хилину ви вбива-

єте письменника... Великого письменника!" - заволав Дмитро, звівши 

вгору руки.    

Допоміг йому поновитися в університеті Д. Павличко. Та сталося ли-

хо: помер тато Р.Іваничука "Це було не справедливо, він мав усього 

п’ятдесят шість років І - дожив до смерті Сталіна. Сказав тоді полегшено : 



"Діти мої зійдуться до хати". І почав чахнути, никнути , ті сили, які трима-

ли його перед обличчям смерті, вичерпались, і він тихо відійшов від нас, не 

діждавшись каяття сина і не покаявшись перед ним . 

Я запізнився на похорон. Могила батька була ще свіжа, і мене дій-

мало дике бажання розгребти її й востаннє глянути... Мабуть тому, що не 

бачив батька в останню хвилину, він і досі приходить до мене в снах, і я ди-

вуюся уві сні :хто пустив брехливу чутку про його смерть ? Ми завжди з 

ним розмовляємо - бо не договорили - в трацькій хаті, а потім він каже : 

"мені пора" і віддаляється, немов пливе, до горизонту. Може, це приходить 

до мене його молода енергія ? Зрештою, я вірю в потойбічне існування 

людського духа ... 

Мати - вдова - їй було тоді всього сорок сім років - просила мене за-

лишитися при ній і вчителювати в селі на батьковому місці. Та я поцілував 

її, взяв у рюкзак ворок кукурудзяної муки і глечик бринзи й далі пішов у 

світ райські сади садити. 

А потім було навчання, творчість, заслужена слава, та Трач у житті 

письменника залишається Країною його дитинства. Сюди він часто приїж-

джає, тут чекають його колишні однокласники , друзі. Його запрошують на 

всі свята села. Про одне з таких автор тепло згадує у книзі "Благослови, 

душе моя, Господа...  

 1 листопада 1991 року у Трачі висипали на місці колишньої, зруйно-

ваної, нову могилу, і мої земляки запросили мене на її освячення, зробивши 

при цьому для себе милу несподіванку. 

На стенді біля могили на побільшеній фотографії стоять мої дівчата, 

одна за іншу краща, а серед них мій батько - диригент, такий вродливий, 

такий рідний, молодий! І я вгадую, ні, не вгадую - впізнаю і називаю по 

імені кожну красуню, врешті зупиняюсь на найвродливішому обличчі й ви-

гукую : "Анна Яремійчук, перша дівчина в селі! О , де моя молодість? " 

Хтось м'яко взяв мене під руку, я оглянувся . На мене дивилася тиха 

чистенька бабуся, і щось в її обличчі зухвало - дівоче, щось невловимо га-



рне, та сором'язливо ховалося воно у зморшках. "То я, Анна Яремійчук, 

Романе..." 

Земляки з любов'ю відзначають ювілей письменника, влаштовують 

зустріч з ним. 

А ще тут завжди чекають його рідні серцю місця, батьківська хата, 

сад : «А я собі думаю водно: в чому полягає ця вражаюча для людей краса 

мого села? Адже все тут дуже звичайне... Перейдеш кладкою Прут (коли 

йти по бісектрисі між напрямками Заболотів—Косів), минеш гостинцем 

Тростянку, Пилипи, й наштовхнешся тоді на стіну лісів, що здиблюються 

все вгору і вгору. Входиш у той ліс стежкою або доріжкою, нині заасфаль-

тованою, а колись у страшних котелебинах, спинаєшся нею досить стрімко 

до Зрубу, тут виходять з лісу кілька хаток, що спинилися на краю горба, і 

звідси видно вже Трач. 

Ліворуч -  Царина: рівний рядок білих хат, вишикувались, немов воя-

ки у шерензі. З Царини сповзає вниз ґрунтова дорога, яка внизу переходить 

у вулицю, якої здаля ніхто ще не вмів побачити,— цей кут сховався-за го-

рою, на якому стоїть школа. Народний дім і стрілецька могила. Від школи 

гора круто спадає вниз до глибокого яру -  Мочули, на берегах якого роз-

сипалися хатки. А далі, в бік Карпат, нібито вихор налетів, звідкись несучи, 

а тут безладно гублячи по горбах і горбках, по видолинах, узворах і пропа-

стях -  хати, сади, пасіки, стайні, стодоли, шпихліри, і все те - немов діти в 

піжмурки бавляться: і сховалися, і видно їх. Ця оргія заспокоюється аж бі-

ля маленької церковці над потоком, теж захованої між столітні високі сме-

реки, що сторожують супокій померлих трачан і мого батька... А все село 

оточене перснем лісів, якими поросли довколишні узгір'я. З цього хаотич-

ного полону, крізь ліси, прокрадаються на волю вузькі доріжки, і біля однієї 

з них, на краю села, стоїть і донині моя батьківська хата, а поруч неї -  най-

глибша в селі криниця, аж на двадцять чотири рури, з найсмачнішою на 

світі водою. У такому селі дитині з чутливою вдачею стати поганином зо-

всім легко. Тим більше, коли село стоїть посередині світу, звідки однаково 



задалеко -  рівно по двадцять кілометрів -до Коломиї, до Косова і до Забо-

лотова. Тим більше, коли поза цариною в глибині лісів заховалося таємниче 

урочище Пиконів, де стояла за мого дитинства тільки одна хатка гуцула Іва-

на, який мольфарував; на галявині перед хаткою простилався навесні килим 

підсніжників і бриндуш, поруч з галявиною, нижче, пахтіло гнилизною бо-

лотище, у твані якого втопилася не одна корова, а на дні цього підземного 

озера на Великдень бемкають і донині дзвони... Тим більше що в цих лісах 

жила добродушна баба Лісна, яка зимою моторошно завивала з холоду, а 

літом тут бродила у білій льолі красуня Оксана, котра повісилася через ко-

хання... 

Моє дитинство, як я мовив, не було безжурним: звідусіль давило на 

мене принизливе відчуття неволі. Але той благословенний чар довколиш-

ньої природи щоденно очищував мене, тож я врешті-решт завжди почував-

ся щасливим. Хіба то не щастя читати довгими зимовими вечорами "Три 

казки діда Охріма" Андрія Чайковського й беззастережно вірити в описані 

там дива та страхи, і боятися, і знати водночас, що то казка, а вранці вибігти 

на подвір'я, зробити перший слід на рипучому сніжку і сторопіти від рапто-

вої переміни казки в реальність: повиростали на городі сугроби снігу, і сто-

їть, по коліна застрягнувши в них, старий горіх з обвислими сивими брова-

ми й кустратою бородою - достоту дідуган-чарівник із казки Чайковського, 

має він очі і товстелезний ніс, і лякає мене той дід вкрадливим дзінькотін-

ням - то падають голки інею на зашкарублий сніговий покрив. А високі 

акації поза стодолою обплутали своє гілля памороззю, немов ялинковими 

колючими гірляндами, а на даху стайні сидить надутий ворон, зловісно чо-

рний на тлі білизни, він голодно каркає, зизуючи одним оком на мене, - чи я 

його йому не виніс. Зі стайні тягне теплим запахом вчорашньої пареної січ-

ки і молока, і вже виходить з хати з дійницею в руці служниця Мілька, йде, 

співаючи. Вона в нас більше співала, ніж говорила, а ті пісні були такі пра-

вдиві й природні, як довколишній світ, і коли я знаю нині так багато пісень, 

то це від неї. Йде Мілька, співаючи, а я стою і плачу, до глибини дитячого 



серця вражений довколишньою красою і тужливою піснею. Коли ж прихо-

дить весна, то я вже днюю в зарослому дубами, грабами, липами й хащів-

ником яру в кінці нашого города. На дні глибокого ізвору струменить поті-

чок, вливаючись і випливаючи з маленького ставка, в якому шугають воро-

нобокі мересниці й ліниво ворушаться в піску на дні вусаті слижі, а поруч 

ставка, у багновищі, телесуються гидкі хребтозубаті тритони. Кожну рибку 

я знаю особисто, розмовляю з ними, і слухають вони мене: підпливають до 

поверхні води, відкриваючи ротики. 

Я знаю по імені майже кожну деревину (зажмурившись, можу вгада-

ти по смаку листочка, шо то за дерево), і кожна має свій образ: ось цей в'я-

зистий граб нагадує вузлуватого й міцного Семена з Потока, якого я пам'я-

таю чомусь тільки з мішком жита на плечах. Про нього казали, що він хо-

дить "плечима'5 до млина, і яке було моє розчарування, коли вдосвіта, при-

чаївшись за бузком, діждався появи Семена: зігнувшись під важким міш-

ком, він ішов ногами! А ця липа з чорним дуплом була образом сварливої 

Олени Єзуниної, яка колись в молодості не перебирала парубками й чужи-

ми чоловіками, ще й справдовувалася перед жінками зухвало: "Хіба я вин-

на, що мене люди за люди мають?» На старості літ вона стала моралісткою і 

паплюжила кожну дівчину, яка верталася з парубком з лісу - з гріхом чи без 

гріха... А оброслий мохом високий пень -  то був викапаний сусід-єврей 

Пінкас Шпайхер, якого ми, діти, любили за добродушність, та ніколи не 

забували проспівати вслід за ним пісеньку: 

А наш Піньо добрий жид, 

Вітер віє - він біжить, 

Вітер віє під лахман. 

Він гадає, що він пан. 

А він -  жид! 

Пінкас на нас не сердився, він водно посміхався у свою довгу чорну бо-

роду, пасучи на курмані корову; Піниха крутила з ранку до вечора центри-

фугу, сепаруючи для сусідів молоко; син Мендель торгував телятами і три-



мав трафіку, а дочка Алта, яка нічого робити не вміла, випозичала в мого 

батька книжки, перечитуючи всі підряд по кілька разів, і читала їх без упи-

ну до самої смерті, їх усіх у сорок першому році розстріляли німці, а мох-

натий дубовий пень стоїть і донині, кожен раз нагадуючи мені добродуш-

ного Піня й бузувірство XX століття. 

А он ця берізка - то була моя таємниця. Вона уособлювала Анничку 

Грицик -  мою першу любов. Я закохався в Анничку, коли вона була в пер-

шому класі, а я в четвертому. Дівча вродилося красунею і красунею й по-

мерло напередодні свого весілля. У той післявоєнний час чомусь повимира-

ли в Трачі найкращі дівчата. Якою розкішною була Наталка Слободян -  

згасла на скоротічні сухоти... Чому? - - думаю донині. Чи то не суміщувала-

ся краса з брутальною жорстокістю, яка впала на мій чарівний світ? 

Яке ж то було кохання в мене, якби хто знав! Я мучився, я не спав, весь 

час ходив попри Анниччину хату, щоб хоч здалеку побачити її; у школі бо-

явся й глипнути на неї, щоб не глузували хлопці, які вже почали про щось 

здогадуватися... Я хотів зріти її личко весь час, тому взявся за пензель і фа-

рби, щоб намалювати її портрет, а що з того нічого в мене не вийшло, я 

склав тужливого вірша -  і з цього все почалося. Коли я став уже но-

велістом-  кожна друга героїня моїх новел називалася Анничкою. 

Благословенне почуття першого кохання! Я пам'ятаю його й донині, зреш-

тою, воно в моєму житті не раз повторювалося, та завжди було таким са-

мим - солодким і болісним. 

Величезний жук-рогач був королем усього мого царства. Він мешкав 

на одному й тому ж самому дубі, міцно причепившись до кори лапками, а 

біля нього, гордого й неприступного, сновигала знизу вверх і зверху вниз 

королева - божа коровка. Я ставився до них шанобливо, навіть з острахом. 

Часом, правда, брав жука, чорного й твердого, мов камінчик, пальцями за 

хребет; жук люто ворушив рогами, намагаючись мене вщипнути, тоді я 

клав його на місце й довго придивлявся, намагаючись збагнути сутність 



влади: що він, мій король, має із свого панування над цілим гаєм, коли си-

дить на місці і навіть не бачить свого царства? 

Літо збігало в праці: батько мав поле, і вся наша родина мусила на ньому 

працювати. За сапою болів поперек, від серпа рука в'яла, ламало крижі від 

коси, від ціпа терпли руки - і, може б, я зненавидів землеробство, якби не пое-

зія сільської праці, втілена в моєму батькові. 

Батько завжди вставав досвіта і йшов у поле. Коли ми будилися, він, та-

кий ошатний і елегантний у школі, вертався додому в заглинсних і зароше-

них старих штанах, обвіяний млосним духом жита, солодким запахом 

кукурудзяного прядива, п'янким конопляним дюком - щасливий і святий. Го-

споди, чи ж то я побачу ще за свого життя нинішнього кріпака-

колгоспника так щедро облагородженого найтяжчою у світі працею? Ну і 

щороку, звісно, приходила осінь -  найкраща для мене пора року. Небо става-

ло ласкаве і прозоре, в повітрі плавало павутиння бабиного літа, я ловив його 

й намотував на патичок, мріючи: намотаю цілий клубок і віддам Василеві 

Марусиному, щоб він зіткав на своєму ткацькому верстаті хустину - для Ан-

нички... Я був наївний, таким залишився й донині, і не вважаю аж надто ві-

д'ємною цю рису своєї вдачі. 

Холодніли в городі бур'яни, вкриваючись білою осугою, гнилизною па-

хло капустище, велетенські смугасті й жовті гарбузи стояли пірамідою на 

подвір'ї, чахли купини кукурудзяного шумилиння і шушукався в них хо-

лодний вітер, корів не треба було стерегти, і я тоді міг вільно читати: за од-

ну осінь, попасаючи Ласку і Міньку, я вивчив напам'ять Франкового "Мой-

сея" й, не розуміючи, звичайно, філософської глибини поеми, вигукував за ко-

ровами: "О Ізраїлю, чадо моє, зжалься богу Шаддаю!", ототожнюючи слово 

"чадо" із "стадом". 

З горіхів падали брунатні вилущики, наливалися в саду восковим ко-

льором величезні яблука, скапували соком груші й покривалися синьою 

сніддю угорські сливи. 



А коли повітря зовсім загусало від терпко-солодкого запаху садовини, я 

з тремтінням у серці починав вичікувати найурочистішого празника свого ди-

тинства — свята сливового повидла. 

Та я ще не готовий розповісти про це», - так тепло говорить про рідне 

своє обістя, рідне село письменник у творі «Благослови, душе, Господа…»  

І ми розуміємо, що тоді, у часи далекого дитинства, народжувався талант 

Іваничука-письменника. 
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Р.Іваничук серед учнів Коломийської гімназії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.Іваничук серед односельчан 
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Р.Іваничук серед однокласників-гімназистів 

 під час ювілейних святкувань 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.05.1999р. – зустріч з однокласниками та друзями 
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Інтер’єр хати Р.Іваничука 
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Сад родини Іваничуків 

 

 

Сливи, посаджені Р.Іваничуком 

 

 



 

Старий горіх, посаджений батьком письменника 

 

 

Вхід на подвір’я Іваничуків,  

живопліт посаджений Р.Іваничуком (бузок) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Церква 

 

 

 

Найглибша у селі криниця 



 

Околиці села Трача 

 

Могули 

 



 

 

 Крамниця, яку згадує письменник 

 

Отут відбувалося свято сливового повидла 



 

Пикопів. Ліси на околицях села 

 

 

Букорсовина 



 

Ліс Ями 

  

 

 

Спаський ліс 



 

 

Пилипи  

 

 

Піні-потік 



 

Макіївський ліс (сюди ходив збирати гриби письменник) 

 

 

Пасовисько, на якому пас худобу  

 



Додаток 9. 

 

Штрихи до портрета Івана Малковича 

 

Робота учня 7(11) класу 

Косівської гімназії-інтернату 

Урбановича Дмитра  

 

Березовські рідні гори добре пам'ятаю 

Там родився я, там і виріс  

У тім ріднім краю.  

Там то мої літа молодії проминули, 

Осталися, минулися 

 Мов в воду потонули.  

Як згадаю за ті гори й зелену Рокиту,  

Що соснами й смереками,  

Як вінком, повиту,  

І маленьку річку Лючку, в якій я купався  

Під греблею із хлопцями  

Хмарам приглядався.  

А зозуля як кувала в буковим лісі  

Ластівка щебетала  

Під хатою в стрісі 

Як співали пташки хором над річкою в гаю. 

І соловей витьохкував.  

О краю мій, краю! - так писав про рідний край І.Березовський. Особливе 

почуття відданості отчій землі притаманне всім березунам. 

Березуни з гордістю називають себе жителями чотирьох великих сіл 

на Косівщині (Нижнього, Нижнього, Середнього і Бані-Березова). Всіх 



тих вирізняє високий патріотизм, активна громадська позиція, загострене 

почуття гідності, бажання зробити для рідного краю щось корисне, добре. 

Імена багатьох березунів вписано в славні сторінки історії і культури 

України. Серед них особливе місце займає Іван Малкович — поет, вида-

вець, політик. Метою цієї роботи с зібрати і узагальнити матеріал про жит-

тя і діяльності цієї непересічної людини. Із мети випливають такі завдан-

ня: 

- записати спогади у рідних і близьких про дитинство і юність Івана Мал-

ковича; 

- зафіксувати на фотоплівці місця, які були важливі для формування світо-

гляду і особистості митця; 

- зібрати і опрацювати друковані матеріали про славного земляка. 

Іван Малкович народився 10 травня 1961 року в селі Нижній Березів у 

сім'ї селянина. Батько Антон Миколайович - пасічник, писав вірші, гуморески. 

Був учасником художньої самодіяльності 35 років . Брав участь у сільському 

гуртку. Мама, Малкович Юлія Іванівна прекрасний кухар. Іван завжди з любо-

в'ю говорить «Мама моя-кухар за професією і за покликанням». 

З першого класу почав писати вірші у третьому класі писав музику до них. А та-

кож у 9 років пережив операцію і саме лікарям присвятив свій перший вірш. 

Багато виступав брав активну участь у драматичному гуртку «Н Д Г».Закінчив 

Яблунівську музичну школу у 7 класі. Був відмінником любив грати в футбол і 

хокей, але мало займався, бо багато уваги приділяв грі на скрипці. Після закін-

чення 8 класу поступив у музичне училище ім. Січинського у Івано-

Франківську. Потім поступив до університету ім. Шевченка у Києві на філологі-

чному факультеті. Після закінчення вузу 6 місяців працював учителем україн-

ської мови на Київщині. Потім працював у журналах « Соняшник» і «Веселка». 

Сім'я Малковича подарувала Україні не лише відомого поета, видавця Івана 

Малковича, але і ще одну непересічну особистість -Людмилу Антонівну Мал-

кович , його молодшу сестру. Вона народилася 1967 року . Закінчила 10 класів 



у Яблунові. Потім поступила до інституту ім. Горького у Києві. Після 2 років 

навчання перевелася у Івано-Франківськ у зв'язку з Чорнобильською катастро-

фою . Зараз працює учителькою української мови у селі Нижньому Березові. 

Видала книжку «Свіча» Зараз сім'я І. Малковича проживає у Києві. Разом з 

дружиною Яриною він виховує двох синів - Тараса і Гордія. Після Різдва пер-

ший раз всією родиною виїхали відпочивати за кордон. І там в Єгипті, прямо 

біля пірамід відзначили повноліття старшого сина Тараса . А молодшому Гор-

дію уже вісім. Він такий же не спокійний, як і тато. Підростає зміна і підмога ба-

тькові. 

У 1984 р. Видав книжку "Білий камінь". Через 4 роки - "Ключ". А трохи 

пізніше - "3 ангелом на плечі". 

Друкував свої твори в журналах "Жовтень", "Дніпро", в газеті "Літератур-

на Україна". 

Нам вдалося знайти один із перших видруків його віршів у газеті "Молода 

гвардія". 

У вірші "Коли зі скрипок і цимбал" передано гуцульське повір'я про те, 

що в інструменті доброго музиканта причаївся маленький помічник - куме-

дний веселий чортик, який, до речі, нічого спільного не має ні з біблійним чо-

ртом, ні з середньовічним дияволом і до якого верховинці ставлятьсь іроні-

чно-поблажливо, як до чогось домашнього і не особливо небезпечного. 

Тридцять сивих газдів з однієї гори на гуцульських буйних весіллях танцю-

вали народний чоловічий танець"Аркан". Минали роки, смерть підкошувала 

то одного, то другого побратима: 

З кожним роком все менше 

їхніх ніг відгукувало гайдуки, І 

настав такий час, що коли за-

грали "Аркана", то тільки 

один Сикитура сказав гра-

ти до танцю,  що буде  

його  танцювати. 



Останній у житті танець старого ґазди сприймається як велика трагедія. 

Навіть музиканти, дивлячись на душевну муку танцюриста, готові урвати 

мелодію, та за плечима стоїть хтось такий, що не дозволяє цього зроби-

ти, немов "тіні забутих предків" незримо присутні при його "Аркані", а на 

смичку скрипача Киселейчука 

Сидів один чугайстрик, 

звісивши ніжку, 

і тужно-тужно ридав... 

У "Напочуванні сільського вчителя" автор переконливо, ненав'яз-

ливо і лагідно доводить, що не скільки ми всі разом, як кожен зокрема 

покликані шанувати свою мову, ""захищати своїми долоньками крихітну сві-

чечку букви "і, "оберігати місячний серпик букви "є", що зрізаний з неба ра-

зом з ниточкою". 

Казковою таємничістю овіяний вірш "Антонич". В ньому йдеться про 

видатного західноукраїнського поета 30-х років - Богдана-Ігоря Антонина, 

який так багато зробив для відродження й зміцнення духовних основ 

свого народу. 

З маленького, до того ж нібито порожнього горіха, як з яйця-райця, на 

долоню Антонина виходять чорні й печальні лемки-зневажина, поглумле-

на етнічна група західних українців являється без пророка і мало не без 

майбутнього: 

Й  тобі  дадуть  горіх маленький, 

І той - розколиш -  пустка 

В ньому, 

А з тої пустки по одному 

Ідуть і йдуть печальні лемки. 

І знаєш: лиш тобі спинити, 

Але хіба від того ліпше? - 

Вже на долоні не вмістити 

чоренних лемків із горішка. 

 

 



Завдяки своєму непересічному таланту Антонич ніби воскрешає 

народ: 

 Ну що ж?  

- ти здійсниш нині диво: 

Сухий горіх зеленіє:  

З білесенької середини 

Враз повиходять 

 лемки білі.  

Ти станеш збоку 

 - й, наче в мевах,  

вздриш, як вони десь там,   

в долині,    

зі слів, немов із вух коневих, 

виходять, юні і вродливі... 

Автор наголошує на великій платі митця за той дар, що він несе людям: 

А в північ 

копитату й вічну 

  -   за той малий 

горіх зелений 

твої всі роки, як 

червінці 

змахнуть до 

чорної кишені. 

Дуже вражаючим є вірш "Пісенька про черешню". 

Пісенька про черешню 

                                   На черешні, що зрубана 

й спалена давно, 

              малий хлопчик до стовбура 

прихилив чоло. 

                                                        Якщо добре придивиться - 

     можете уздріть 



         на сорочці проти серця 

        черешеньки слід, 

      сорочечка білесенька, 

  а личенько, як без; 

не бий, мамо, телесика, - 

цей слід відпереш. 

    Не бий, мамо, телесика, 

за тринадцять літ 

   ще раз буде на козульці 

від кісточки слід; 

         ой, та кісточка просвердлить 

сорочку тонку 

       ввійде вона у серденько, 

    як в черешеньку... 

                                                    Сива мати до стовбура 

притулить чоло, 

до черешні, що зрубана 

й спалена давно 

Своїм звучанням вона нагадує стрілецькі пісні. На початку вірша малень-

кий хлопчик плаче, бо соком черешні заплямив білу сорочечку і боїться, 

що мама битиме. Та через тринадцять літ (ми можемо лише догадуватися, 

що то були за події) так само плакатиме мама, притулившись до стовбура 

чолом, коли куля проб'є синові серце. 

Березів для Івана Малковича Країна дитинства. У вірші", який поет 

присвятив сестрі Людмилі, він згадує один епізод": 

згадав дитинство - як ми грались  

у хованки, і як лякались  

криничних жабок, а ще як ти 

 заховалась у криницю, 



 і я тебе, мов котик кицю,  

урятував таки... 

Враження від дитинства у старій березівській хаті і лягли в основу 

написання вірша "Трохи гуцульської джази - ментелязи" 

о низьке старе піддашшя 

з шурхотливими маракасами осиних гнізд 

у яких здавна дзумкотіла 

маленька гуцульська джаза - мантиляза 

о повне горище 

старої напівоблущеної кукурудзи 

серед якої виднівся чорний череватий ящик 

з розбитими клавішами 

коти 

                                             ганяючись за мишами 

іноді виконували на ньому 

                                              неймовірно віртуозні 

композиції 

Вражаючими є образи земляків, виведені у циклі віршів „Березовські 

образки". Глибоко в душу западає образ дивовижного сільського філософа 

Юзя. 

Юзь 

невеличкий і сивий 

що в довгого хвоста 

із дітьми грається 

і зеленить коліна 

падаючи в траву для діточої 



потіхи 

з нього навіть наймолодші 

посмішкуюься 

і на "ти" називають 

Юзь 

прогнаний 

єдиною своєю годувальницею 

зате 

що на коломийському базарі 

купив козу 

яка вдома вискочила на неї 

бо була власне не козою 

а цапом 

Юзь  

із профілем римського імператора 

всидливий як дитина 

коли вечеряє в чужій хаті 

                                                               а робота була 

не затяжка 

     Юзь 

без хати і саду 

що каже мені 

-   ти знаєш       

добре  живу 

Вражає працьовитість Яся Жеревецького - героя однойменного вірша, 

який "п'ятдисять і сім телят виплекав дванадцять корів мав на господарст-



ві". Тяжко працював він все життя і це може збагнути: " куди це все пішло 

і для чого силу мою забрало?". Та по -селянському просто сам формулює 

життєву мудрістю: 

"але з іншого боку - на молоці від останньої 

корови 

вже два моїх правнуки вибавилося". 

Народними віруваннями пройнятий і вірш " Вечір з прабабцею". Ста-

ренька жінка не може спокійно померти, бо з дитинства вона "носила їс-

ти" маленькому чортикові. Правнукові вона признається: 

не можу вмерти  

доки не передам я його комусь 

 з рук у руки. 

І всі бояться подати старенькій руку, тому вона зважується попросити пра-

внука: 

запроси мене 

 до танцю 

Ніде на Гуцульщині не випікають такі розкішні весільні короваї, як у Бере-

зовах. У віршах „Сон із весільним хлібом" яскраво відчутні березовські 

мотиви: 

На хлібі - три пташки - зозульки, а тісто гливке - і тому 

западається в центрі княгиня із князем на бричці: 

за м'який і високий той хліб вже затягує в кістяну тьму 

не лише молодих і зозульок таких невеличких, 

                         але навіть все те, що ми лиш загадали йому. 

                       і колись, як почується брички рум'яної скрип 

все, що в тісто запало, воскресне порою нічною, 

і над хлібом щоденним княгиня із князем, як схлип, 

кружелятимуть 



                           начебто хліб ще й душею говорить зі мною... 

 

У циклі віршів " Враз баранчик народився" спогади про Березів особливо від-

чутні: 

"Най би хоч баранчики 

ніколи не виростали" 

отак гадав я собі під вечір 

у Березові 

                                                   тримаючи в колінах 

                                                    та перелякане диво 

але світ є світ 

і я не розумію чого тебе стригти 

будуть 

 

ти ж не жовняр  

баранчику 

Особливо образними чисто місцевими є тропи поета: "ліси снігу зі сме-

реки потряслися мені в душу", баранчик "кучерявий і сумний", "плакав у ко-

питці", рядки у віршах, як порожні ясла: "сегорік не вродила конюшина". 

Яскраві спогади із дитинства ми знаходимо в вірші "Риба, яка проти рі-

чки протяжно пливе". 

Риба, яка проти річки протяжно пливе, 

уповільнює воду, завертає її, відсуває - 

і за тим ось корчем - вже початок мойого дитинства: 

час, коли я насилу впросив свого тата 

серед ночі йти рибу ловити на світло: 

                            о тоді ж то я кладки чотири заходи не перейшов, 

бо навпроти - незримий - не давав мені хтось перейти 

                            та щей татовим голосом застерігав "не оглянься"; 



і ось, озирнувшись, злякався я сплеску не ярого, 

злякався підземного зблиску татових віч, але я 

все ж припав, я закутався в татові руки – 

чужим холоднуло, 

а сак - непритомний, як рот впійманої форелі, за 

рікою слухняно подався... 

І тоді вся та риба, яку ми не вміли зловити, 

припливла оточила нас колом ясним, 

але ми в темноті навіть не здогадалися про це. 

Цей вірш входить до циклу "Все поруч", в якому присутній найяскравіший об-

раз дитинства: 

          Коли під подушки прилітали найкращі подарунки, 

а  Меланка нам скаржилась, що на камені, миючи ноги, 

тоненький фартух замочила: тепер його сушить 

снігами й дзвінками якими чорти вперезалися; 

та ми, діти, боялись чортів, хоча вила у них 

дерев'яні, а зуби - з квасолі позлітці; 

але ми припадали до скла й зазирали, 

як циган ведмедя веде на ланцу, і не знали - чому 

тато з мамою так сумно з боку стояли й дивилися 

на нас ізнадвору; 

а позаду Меланки йшла смерть, вся у марлі обвита, 

і коса на плечі - дерев'яна: ми найбільше любили її, 

бо впізнали крізь марлю сусіда, в якого руки не було... 

Та про щоб не писав Іван Малкович, він завжди пише про Країну свого ди-

тинства - Березів. В одному зі своїх інтерв'ю він чітко сказав: "Свої відчуття до 

батьківського краю я означую не таким широким поняттям як галичани. Я зав-

жди вважав себе березуном, бо я з Березова. Я тішуся , що принаймні старший 

син має сентименти до Березова. 



У 1992 році у житті відомого українського поета І. Малкович сталися 

кадрові зміни - він став книговидавцем ,взявся за, здавалося тоді, безна-

дійну справу. Книговидавництво на Україні у той час було в занепаді, а 

українські книжки і поготів. 

Старшому синові Івана Малковича минав третій рік , пора літери вчи-

ти, а красивої абетки немає "І з цього почалося видавництво," - згадує за-

раз І.Малкович 

Що таке "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"? 

"А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"- перше дитяче приватне видавництво в 

Україні, засноване 1992 року Іваном Малковичем. Назва видавництва по-

ходить з оповідання "Грицева шкільна наука", в якому хлопець Грицько на 

батькове запитання: "Що ви вчили у школі?" чемно відповідав: "А-БА-БА-

ГА-ЛА-МА-ГУ" тобто абетку. Колектив видавництва мріє, щоб завдяки 

його книгам українські діти були мудріші за того Грицька, а слово "А-БА-

БА-ГА-ЛА-МА-ГА" стало для них найпершим словом, яке вони прочита-

ють самостійно... 

Ядром видавництва стали провідні українські митці різних поколінь: 

Кость Лавро, Владислав Єрко , Володимир Голозубов, Катерина Штанко , 

Софія Ус та інші. "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"- це своєрідна творча лабора-

торія сучасної української дитячої книги. 

Високо художня та поліграфічна якість вирізняють "абабагаламазькі" 

видання з-поміж інших українських книг. "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" має 

нині репутацію найвишуканішого дитячого видавництва, книги якого що-

річно відзначаються найвищими призами на престижних книжкових фо-

румах. 

 

 

 

 

 



Висновок 

 

І.А.Малкович - поет, видавець, патріот. Його болить доля України, на-

роду. "Наші люди, зокрема галичани, повинні відігравати в Україні помітнішу 

роль, щоб довкола них, подібно каменю кинутому в воду, вирувало життя", - 

любить повторювати І.Малкович. Саме такої позиції він дотримується у жит-

ті - навколо нього вирує життя. Улюбленій справі він віддається сповна: у 

1986 році він наймолодший член Спілки письменників України, уже 14 років 

успішний книговидавець з світовим іменем, яке дарує українським дітям пре-

красні українські книжки, щоб вони не забули рідну мову. Мову, любов до 

якої йому прищепили батьки у рідному Березові, мову, з якою він достойно 

крокує по життю. Бо він - Березун, бо він - Українець. 
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І.Малкович у рідному селі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Батьківська хата І.Малковича 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народний дім, на сцені якого разом з батьком часто  

виступав маленький Іванко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рідні серцю пейзажі 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ха- та, 

яку збудував І.Малкович у рідному селі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татова пасіка 

 



Додаток  10. 

 

Кобаки в житті та творчості Марка Черемшини 

 

Робота учениці 6(10) класу 

Косівської гімназії-інтернату 

Флікян Світлани  

 

Ім'я Марка Черемшини (Івана Юрійовича Семанюка) добре відоме в 

українській літературі. За словами відомого українського літературознавця 

О.І.Дзеверіна, він "збагатив ритмомелодику української прози своєрідними 

фольклорно-музичними інтонаціями, розширив її тематику і проблематику" 

(З, 502). Творчість його знана і за межами України, нею цікавились літерату-

рознавці Рудольф Гулька, Михайло Мольнар (Чехословаччина), Петко 

Атанасов (Болгарія). 

Високо цінили талант Марка Черемшини М.Ломацький, І.Франко, 

М.Лагодинський, М.Зеров, М.Рудницький, Є.Пеленський, О.Маковей, 

М.Голинський, М.Стельмах, Олесь Гончар, Ф.Погребенник. 

Здавалося б, що і біографія, і творчість письменника добре вивчені 

українськими літературознавцями, але до його щоденника майже ніхто 

не звертався. Читаючи щоденник Марка Черемшини, я була вражена тим, як 

часто події, змальовані у художніх творах письменника, мали місце у 

реальному житті, справді відбувалися у моєму рідному селі. Часто в 

оповіданнях зустрічаються прізвища, імена, які і зараз поширені у Кобаках, 

детально описані звичаї, використано фольклор села. Зустрічаючись із ста-

рожилами села, я зібрала цікаві факти біографії письменника. 

Метою цієї роботи є спроба осмислення того, яке місце у житті і твор-

чості письменника займало його рідне село Кобаки, як реальні події знайш-

ли своє відображення у художніх творах. 

Мета дослідження визначає його основні завдання: 



—  детально вивчити періоди біографії Марка Черемшини, які пов'язані з 

Кобаками; 

—  вивчити, як у творах письменника знайшли відображення фольклор   та 

етнографія рідного села; 

— простежити, як історія рідного краю спроектувалась на творчості митця. 

Правда,   розділ "Топоніміка та  ономастика рідного села" ще недостат-

ньо опрацьований і у цю    роботу не увійшов. Я маю намір і далі 

продовжувати вивчати цю тему. 

 

1. Кобаки як мала батьківщина Марка Черемшини 

Велику і славну історію має село Кобаки, що на Косівщині. Археоло-

гічні знахідки свідчать про те, що територія села була заселена ще в добу 

міді. 

У письмових джерелах село згадується на початку XV століття під 

назвою Здвижен, а з XVI ст. воно стало зватися Кобаками. 

13 червня 1874 року тут у селянській родині народився Іван Юрійо-

вич Семанюк, який в українську літературу ввійшов під псевдонімом Мар-

ко Черемшина. Згодом у своїх спогадах дружина письменника Наталя 

так описувала стару родинну хату, де письменник вперше побачив світ: 

"Хата ця була курна. Під одним дахом знаходилась притула для овець. Дим 

каглою виходив у сіни, а звідти піднімався на під (горище) і отворами в 

щитах виходив надвір. Відсутність димарів пояснювалась тим, що ґазда 

хати без димаря був вільний від подимного податку, а, крім того, дим 

консервував різну всячину на даху" . 

Прадід письменника Федір був родом зі Старих Кут. У родині 

Семанюків ощадність так близько межувала зі скупістю, що в Кобаках їх 

називали Шкрабами. За свідченнями старожилів, у цьому роду у сім'ях 

верховодили жінки. 

У сім'ї діда письменника Семанюка Стефана було п'ятеро дочок і 

три сини. Не маючи чим обвінувати своїх дітей, він віддав Юрія, батька Ма-



рка Черемшини в науку до церковного маляра. Але ця наука так затягнула-

ся, що від маляра він пішов вчитися дяківству, бо мав здібності до книжки і 

голос до співу. 

Був дяком у Путилові-Сторонці, де і познайомився з Юрієм 

Федьковичем. Письменник дуже любив співати, тому звернув увагу на 

Семанюка, який теж дуже гарно співав. Про теплоту стосунків між цими 

людьми свідчать такі слова батька Черемшини: "Борони, Боже, щоб я коли 

сказав йому "ви". Тоді сердився дуже. Коли ж я забував і таки казав "ви", 

то він зараз говорив з досадою: "Ади, тезку, не забувайси, ми всі рівні" . 

Одружився Семанюк з молоденькою вдовою з Кобак Ганною, дочкою 

Дмитра Олексюка. Привіз її в батьківську хату, де і народився син Іван. 

Дмитро Олексюк, крім доньки Ганни, мав сина, який був жонатий на 

безпутній жінці, яка за намовою своїх полюбовників отруїла чоловіка. 

Осиротілі старі батьки вирішили взяти до себе внука Іванка, щоб загоїти біль 

туги за сином, виростити його і залишити спадкоємцем їхнього господарства.  

Життя в дідуся і бабусі лягло в основу написання автобіографічного 

оповідання "Карби". 

Зокрема епізод про те, як лісничий штовхнув у лісі бабусю за те, 

що вона збирала гриби , а малому внукові-гімназисту зневажливо мо-

вив: "Встилайтеся зі старою мужичкою гриби збирати. Ви ж, прецінь сту-

дент" був насправді з Іваном Семанюком. Згодом у розмові з дружиною 

він сумовито сказав: "Ця подія закарбувалась в моїй душі назавжди". 

Навчався спочатку Іванко у сільській школі, вчив його вчитель Колцуняк, 

дочка якого згодом стала письменницею, відома її повість "На стрічу 

сонцю золотому". Пан Колцуняк був людиною "лагідної вдачі, який 

нікого не бив у класі . Гірші враження про себе залишили інші вчителі, 

які згодом вчили Івана Семанюка, — Пасічинський і Роговський, бо 

вони "любили бити прутом, коли хто не умів свого завдання" . У своїй 

"Автобіографії" дуже тепло Марко Черемшина відгукується і про тоді-

шнього директора Кобацької школи Омеляна Казиєвича: "Се була ду-



ша, не чоловік. Він учив мене приписової науки, а кромі неї, ще й німе-

цької мови так, як свого сина і довів до того, що я говорив гладко німець-

кою мовою і читав німецькі повісті, які він для мене визичував від місце-

вого пароха о. Петра Стефановича. До речі, саме Омелян Казиєвич під-

готував малого Іванка до вступу до гімназії. 

Коли хлопчик ще навчався у другому або третьому класі, батьки 

разом з меншими дітьми перебралися на гору до діда, замешкали там в 

окремій кімнаті і забрали Іванка до себе, вважаючи, що дідусь дуже 

розпестив дитину. Через це між Дмитром Олексюком і Юрієм Сема-

нюком почалася сварка. 

У 1889 році Іван Семанюк починає навчатися у Коломийсь-

кій польській гімназії. Тяжко було селянському синові прощатися з рід-

ним селом. У згадці "Бо як дим підоймається" він пише, що здавалося, 

ніби "село їх здоганяє, навперед воза лягає, і до міста не пускає" . Хло-

пець не вмів розмовляти по-польськи, був селянським сином, тому пос-

тійно відчував зневагу до себе зі сторони багатих учнів і деяких викла-

дачів, які говорили, що йому потрібно "скинути хлопську одіж і в сюр-

тук убратись або залишити школу і піти гній возити". Але незабаром 

Іван Семанюк став одним з перших учнів гімназії, займався репетиторст-

вом. Синова наука дорого обходилася батькам. Щоб його утримувати, во-

ни щороку продавали по моргові поля. 

"У гімназії, — писав письменник у "Автобіографії", — зазнакомився 

я з цілою нашою літературою від договорів з греками та Даниїла Заточ-

ника до Франка і Чайченка. Дуже велике враження робили тоді на мене 

Шевченко, Франко і думи та народні пісні у збірнику Головацького. 

Кромі того, я захоплювався дуже Гомером, Шекспіром, Словацьким, 

Шіллером і Гоголем" . 

У старших класах гімназії Марко Черемшина розпочав свою 

літературну діяльність. Влітку 1895 року він написав драму "Несамовиті" і 

надіслав її на конкурс, оголошений львівським журналом "Зоря". У драмі 



показано життя сільської молоді, яка боролася з соціальною несправедливіс-

тю, темрявою і забобонністю селян. Хоч драма була оцінена рецензентами 

позитивно, вона ні в друк, ні на сцену не потрапила, текст її загубився, 

збереглося лише два уривки чорнового автографа - початок першої і п'ята 

дія. 

На початку квітня 1890 року в чернівецькій українській газеті 

"Буковина", яку редагував відомий письменник, критик і публіцист Осип 

Маковей, надруковано перше оповідання Івана Семанюка "Керманич" під лі-

тературним іменем "Марко Черемшина". 

У "Спогадах про Марка Черемшину" Наталія Семанюк-Черемшина, 

дружина письменника, згадує, що батько письменника про походження 

псевдоніма сина говорив так: "Прийдуть до мене бувало різні люди, розве-

дуть всілякі бесіди до півночі, а мале хлоп'я, не моргнувши оком, все слуха-

ло та допитувалось про те, про інше, вертілось поміж нами. Бувало мати 

крикне: "Вертишся, як Марко по пеклі". А воно великими оченятами по-

дивиться на неї, але не вгомониться. Так це ім'я і пристало до Івана, а 

тепер він підписується ним". 

Сам же Іван до болю сердечного був закоханий у чудову природу 

рідного села. Привізши в Кобаки свою молоду дружину вперше, він привів 

її до Черемошу. У мрійливій задумі він промовив: "Я люблю цю річку... На-

віть з неї взяв для себе псевдонім. Стану бувало над водою, а вода бистра, 

рвучка, бурхлива, обмиває своїми хвилями зелені береги. Люблю її силу, що 

рвучко пливе в даль...». 

Після закінчення гімназії Марко Черемшина восени 1896 року їде до 

Відня, щоб вступити до університету. Він мав намір вчитися на медичному 

факультеті, але там була дуже висока плата за навчання, тому він вступив на 

юридичний, де плата була нижчою. Тут, крім навчання, він займався культу-

рно-громадською роботою, був членом земляцьких студентських това-

риств "Січ", "Товариство студентів з Росії", робітничого товариства "Пос-

туп". Ці товариства влаштовували літературні вечори, дискусії, відзна-



чали пам'ятні літературні дати. Тут він написав "Ескіз з великоміського жит-

тя", "Нечаянна смерть", створює цикл поезій у прозі "Листки". У травневій 

книзі "Літературно-наукового вісника" за 1899 рік, редагованого Іваном 

Франком, було надруковано два "образки з гуцульського життя" - "Святий 

Николай у гарті" і "Хіба даруймо воду", які засвідчили появу нового таланту 

в українській літературі. На протязі 1900 і 1901 років у львівському "Літе-

ратурно-науковому віснику" і чернівецькій "Буковині" надруковано ще ряд 

оповідань, які склали першу книгу письменника - "Карби. Новели з гуцуль-

ського життя", яка побачила світ у 1901 році заходами студентського това-

риства "Молода Україна". Саме ця книжка відразу поставила Марка Че-

ремшину на одне з чільних місць серед українських новелістів початку 

XX століття. 

У 1901 році Марко Черемшина закінчив навчання в університеті, 

але лише в 1906 році одержав диплом. У жовтні 1906 року перебрався до 

містечка Делятина, де працював адвокатом шість років. У 1912 році він 

відкрив власну адвокатську канцелярію в місті Снятині. Тут він не лише 

захищав інтереси селян у суді, але й брав активну участь у роботі това-

риства 
«
Боян", був режисером вистави "Мартин Боруля". У Снятині в 

цей час проводились дуже цікаві літературні вечори, дискусії з питань 

літератури, мистецтва, політики, громадської літератури. 

Тут він познайомився із молодою учителькою, яка вчителювала в 

селі Микулинцях, Наталією Василівною Карпюк, яка згодом стала його 

дружиною. 

Перед весіллям Марко Черемшина поїхав до Кобак, щоб запросити 

на весілля своїх батьків, яких він дуже любив і поважав, але вернувся 

дуже засмучений, бо тато захворів на очі, а мама сама не зважувалась їха-

ти до міста. Але ранньою весною син привіз молоду дружину до рідно-

го села, щоб познайомити з батьками. Із спогадів Наталії відомо, якою 

була домівка, у якій виріс Марко Черемшина: "На стіні я побачила порт-

рет Тараса Григоровича Шевченка, невелике фото брата Черемшини Ва-



силя... Мою увагу привернула також стара картина, що зображала життя 

людини від народження до смерті. По кімнаті розходилися пахощі від 

любистку та м'яти, якими були заквітчані портрети і фото. Стіл був пок-

ритий скатертиною. На ньому лежали хліб і сіль". 

Марко Черемшина на протязі всього життя зберіг якусь дитинно-

чисту трепетну любов до рідного села. Це про нього в оповіданні "Карби" 

він писав: "У пригоршні брав би тото зелене село, леліяв би, як дрібне-

ньку запашну отаву, гладив би, як паву. 

Дивіть, хитається межи горами, гей дубова колиска у віночку, чіч-

ки розкидає. Хотів би тоті чічки позбирати, вітрові не дати, в садочку по-

садити". 

Наталія Семанюк твердить, що у цей час в рідному селі до Черем-

шини часто заходили селяни поговорити, порадитись, пожалітися. Вони 

розповідали про своє важке життя, скаржилися на дідичів, питали, де шу-

кати кращої долі. "Він задумливо слухав їх, чоло його морщилось, очі 

горіли. Після таких відвідин Черемшина ставав ще більш мовчазним, 

вразливим". 

Влітку 1914 року австро-угорський уряд оголосив загальну мобілі-

зацію. Черемшину взяли до військової служби. Відразу ж він поїхав до 

Львова, там зустрівся зі Стефаником. Обидвом письменникам вдалося 

звільнитися від військових обов'язків, і вони повернулися до Снятина. 

Почалася війна. Марко Черемшина вирішив перебути цей час у рід-

ному села Кобаках. З листопада 1914 року по січень 1915 року Марко Че-

ремшина веде свій щоденник, в якому "мовчазний, злий і зосереджений" за-

писує свої спостереження. "Щоденник старанно переховував від чужого 

ока. Спочатку він клав його на сволоці батьківської хати, а потім, побачи-

вши, що батько заглядає в цей небезпечний зошит, ризикуючи також потра-

пити на шибеницю, дав переховувати щоденник мені", — згадувала Наталія 

Василівна. У щоденнику знаходимо не лише розповідь про воєнні злочини, 

про розправу над мирним населенням, але детальний опис погоди. Часом 



щоденникові записи чимось нагадують синоптичні нотатки, в інших автор 

виступає перед нами справжнім художником. Але найбільш вражає те, з 

якою точністю і детальністю описано появу місяця на небі. Це ще одна 

деталь, яка характеризує душевний стан письменника у той час. Черемши-

на-інтелігент прагне роботи за письмовим столом. Але вдень він змушений 

займатися звичайною селянською працею, а довгими зимовими вечорами 

боїться світити світло, щоб не привернути увагу військових і до своєї хати, 

і до себе, і до молодої красуні-дружини. Тому, очевидно, з таким нетер-

пінням він чекав появи місяця на небі, щоб при ньому занотувати на папері 

свої пекучі думки. А ще, за свідченням дружини, часом він писав у стодолі. 

"Він вилазив високо на сіно, умощувався там, а я сиділа насторожі вни-

зу...". 

Черемшина відчував книжковий голод. Разом з дружиною перечитав 

усі книжки з батькової бібліотеки. По декілька разів поверталися вони 

від Шевченка до Федьковича і навпаки. 

Займався тоді письменник і такою "пустою" роботою, як писання лис-

тів без надії, що адресат їх може одержати, бо і відсилати їх не було куди, і 

пошта не працювала. 

Хоч війна ще була у розпалі, у травні 1915 року Марко Черемшина ра-

зом з дружиною повертається до Снятина. У січні 1918 року на загальних 

зборах усього Снятинського повіту було обрано повітовий комітет, головою 

якого і бургомістром став Марко Черемшина. 

Другого дня на зборах всього Снятинського повіту було обрано 

повітовий комітет, до складу якого увійшли Черемшина і Стефаник. 

Черемшина запропонував, щоб його звільнили від обов'язків бургомістра, а 

обрали замість нього Семена Зінкевича. "Бургомістр, — говорив письмен-

ник, — мусить бути господарем міста, а я на це не маю часу"  

У 1919 році, коли румунські війська захопили Північну Буковину і 

значну частину Галичини, обов'язки бургомістра знову примусили 

виконувати Черемшину, бо Семен Зінкевич на той час був хворий. Тоді ж на 



долю письменника випадає велике горе - раптово помирає батько, якого 

Черемшина дуже любив. Це про нього так тепло писав письменник в "ав-

тобіографії": "Коли я гляну назад себе, то не можу замовчати, що багато я 

батьків бачив, але , щоб котрий батько так глибоко і безмежно любив 

свою дитину, як мої дєдя мене любили, цього я не бачив". 

Після смерті батька Черемшина всю свою синівську любов переніс на 

матір, робив усе, що міг, щоб вона не так гостро відчувала себе самотньою, 

платив податки, які були накладені на батьківське господарство. Він дуже 

мріяв оселитися на старості літ у Кобаках. 

У цей період свого життя письменник дуже часто приїжджав до рідно-

го села, допомагав матері по господарству, прислухався до розмов селян про 

землю. Але, за твердженнями кобаківчан, активно у розмови не втручався, 

видно, уникав "червоної слави" Кобак. Коли виникали розмови на політичні 

теми, Марко Черемшина спішно уривав їх: "Перепрошую, панове, я не маю 

часу". І поспішав до рідної хати. Заспокоювався лише у садку, де росли його 

улюблені квіти - м'ята, васильки, гвоздики і чорнобривці. 

У 1925 році у Києві вийшла книжка новел Марка Черемшини "Село 

вигибає". Окрилений цим успіхом, письменник активно займається лі-

тературною творчістю, готує нову книжку. Але здоров'я його погі-

ршувалося. Лікування у Трускавці та Львові допомагало мало. 

Незважаючи на стан здоров'я, він бере дуже активну участь у 

святкуванні 30-річчя літературної діяльності Василя Стефаника. 

У той час у Марка Черемшини виникає думка виїхати до Радянської 

України, навіть почав оформлювати документи, необхідні для виїзду. Та 

уряд Польщі відхилив клопотання. 

У другий день Великодних свят 1927 року письменник вирішив пої-

хати в Кобаки. Усю дорогу він чомусь дуже хвилювався. "Трохи затримав-

шись у дорозі, приїхали до Кобак опівдні.' Накрапав дощик. Черемшина 

більше мовчав, відчував утому, не так від дороги, як від якогось внутріш-

нього занепокоєння . 



Чарівна кобацька природа, рідна хата, зустріч з матір'ю заспокоїли 

письменника. Вже вкотре Марко Черемшина сказав дружині: "Я хочу тут 

доживати. Замешкаємо у нашій хаті, через вікна будемо бачити ліс і гори, 

в хаті буде розноситись запах м'яти. Це мені нагадуватиме дитинство. Да-

леко від міста серед цієї чудової природи"  

Потім письменник захотів побути біля могили батька, попросив запря-

гти коня і сам поїхав на кладовище. Перед святами він передав сестрі гроші, 

щоб вона упорядкувала могили, купила поминальні миски і збанки. За спога-

дами кобаківчан, сестра пожаліла грошей, тому Черемшина дуже розсерди-

вся. Повільним кроком він вийшов на дорогу, не говорячи нікому ні слова, 

він сів на віз. Зробивши кілька кроків, кінь зупинився і не хотів далі іти. Оче-

видці розповідали, що тварина ставала дуба, ніби передчувала близьку 

смерть свого господаря. 

Письменник нерухомо сидів на возі блідий, як стіна. Потім встав з фі-

ри і почав іти, але, ступивши кілька кроків, упав на землю, міцно тримаючи в 

руках свою палицю. До нього кинулись люди, намагалися врятувати, але 

Марко Черемшина був мертвий. 

Дружина письменника у своїх спогадах пише: 
«
Не усвідомивши 

нещастя, я просила візника відвезти Черемшину до Снятина, ніби там я мала 

оживити його або знайти ліки до воскресіння". Але візник залишався ні-

мим до мого прохання. Сила забобонів взяла верх. 

За народним гуцульським повір'ям, мерця на ніч з села вивозити не 

можна. В протилежному випадку на село впаде гріх - протягом семи років 

над ним будуть виснути хмари. 

Врешті один місцевий вчитель з дружиною допоміг мені знайти 

селянина, який порушив цей забобонний звичай" . 

Наталія Василівна, напевне, мала на увазі тодішнього директора шко-

ли в Кобаках Цюцюру, який вважав, що село не зможе достойно віддати 

останню шану великому синові. 



Тихо, без світла, щоб не зупиняла поліція, бо без спеціального дозволу 

перевозити покійника з однієї місцевості в іншу не можна було, підвода 

вирушила до Снятина. 

Марка Черемшину поховали за народним звичаєм. Домовину везли 

возом, у якому було впряжено дві пари сивих волів з барвінковими він-

ками на рогах. Народний хор співав похоронні пісні. Першим на могилі про-

мову виголосив Василь Стефаник. Потім виступили Лев Бачинський, 

Семен Зінкевич, Микола Онищук. Поет-кобаківчанин Дмитро Осічний на-

писав вірш "В день смерті М.Черемшини": 

І зломила люта буря високу ялицю. 

Розстелився жаль і смуток на всю околицю. 

Розстелився жаль і смуток на гори і доли: 

Шо вже тебе, та й ялице, не буде ніколи. 

Що не будеш красуватись та гиллям шуміти 

І в прекрасне літо ясне більше зеленіти. 

У сім'ї Юрія Семанюка було троє дітей: сини Іван та Василь і дочка 

Олена. Іван (Марко Черемшина) був бездітним. Трагічно склалася доля бра-

та Василя. Він служив у цісаря на службі. Ішовши туди, він у Кобаках за-

лишив свою кохану дівчину. Згодом йому повідомили, що вона виходить 

заміж. Василь приїхав і викрав її із самого весілля. Цілу ніч закохана 

пара переховувалась у якоїсь жінки. Рано їх знайшли родичі молодого і 

дуже побили. Згодом від побоїв Василь помер. Для родини Семанюків то 

була велика ганьба і про той випадок старались не згадувати. Правда, Ма-

рко Черемшина дуже тепло згадує його у новелі "Бо як дим підоймається". В 

"Автобіографії" про брата він пише так: "Мого брата Василя втратив я ще 

перед 20 роками, а убила його здоровля і життя військова цісарська служ-

ба" (7, 350). 

Сестра Олена вийшла заміж за Боднарука. її внучка Ольга має домаш-

ній музей Марка Черемшини, в якому зберігаються особисті речі письменни-

ка, частина його бібліотеки. Правнучка Мар'яна Боднарук у 2001 році закін-



чила Косівську гімназію-інтернат, неодноразово була призером Всеукраїн-

ської олімпіади з історії, була студенткою історичного факультету 

Прикарпатського університету їм. Василя Стефаника, згодом закінчила Києво-

могилянську академію. 

Ще у 1937 році громадськість Кобак широко відзначила десяту 

роковину пам'яті письменника. Були інсценізовані його твори "Верховина", 

"Хіба даруймо воду" та інші. Значно ширше відзначена була 25 річниця смер-

ті письменника. У Кобаках заклали парк, відкрили меморіальний музей, 

встановили пам'ятник, ім'я Марка Черемшини було присвоєно місцевій шко-

лі та колгоспу. До речі, навіть у Рогатинському районі один колгосп носив 

його ім'я. 

На відзначення сотої річниці від дня народження письменника у село 

приїжджали численні письменницькі делегації. 

Прикро, що зараз меморіальний музей Марка Черемшини перебуває у 

плачевному стані. 

 

2. Етнографія і фольклор Кобак в оповіданнях письменника 

 

На формування світогляду Марка Черемшини великий вплив мала ус-

на народна творчість, безпосередня його близькість до народного життя. 

"Він один з найбільш "фольклорних" українських письменників. Усна на-

родна поезія -- відчутний складник його оригінальної літературної творчості. 

Вона присутня і в виборі сюжетів, і в композиції, і в змалюванні образів, і в 

мовностилістичних засобах кожного твору, і в інтонації розповіді", — зазна-

чив у своїй праці "Марко Черемшина" О.Мишанич. 

Народні пісні, голосіння, казки, оповідання, прислів'я і приказки, 

народне образне слово, вплетені в авторський текст, сприймаються як 

невіддільна його частина. У "Автобіографії" Марко Черемшина зазначив: 

"Етнографічні матеріали я не збирав, бо сам був тим матеріалом, пе-

ресякнувши наскрізь народними піснями та казками із самого малку. Я виріс 



серед співанок та казок, та сопілок, вдихав їх у себе й віддихав ними". Ці 

слова - пряме свідчення того, що в основі його творів лежить фольклор 

Кобак, місцевості, яка оточувала майбутнього письменника змалку. 

Прислів'я і приказки - найменші за об'ємом фольклорні твори, які ду-

же точно і влучно формулють основні закони народної моралі, характери-

зують певні явища у суспільному чи приватному житті або якісь риси люд-

ського характеру засуджують. В оповіданні "Поменник", малюючи карти-

ни життя села в часи Першої світової війни, Марко Черемшина викорис-

товує такі прислів'я: "Один одного в лижці води втопив би", "Дівку в селі, 

ану присиліть, то урветься, до міста втече жиденята носити, лаю за собою 

водити" . Прислів'я автором органічно вплетені в текст, надають йому мі-

сцевого колориту. Малюючи образ ворога, Марко Черемшина пише: "Га-

даш, шо ті цулує, а він тобі ніс відгризає" . 

Широко використані автором і приказки, які ще і зараз є в активному 

вжитку кобаківчан: "Аби хоть за ніготь мав провини" , "Остатка була би 

тобі година" . Зустрічаються в оповіданнях письменника і народні закляття. 

Так, передаючи вороже ставлення місцевого населення до козаків, в опові-

данні "Козак" Марко Черемшина пише: "Я глип назад себе, а то на моїм под-

вір'ю вже козак на коні брикає. А брикав би тобі топір по голові" . 

Коломийки - улюблений жанр фольклору не лише жителів Карпат, але 

й підгірських сіл. Ці невеликі співанки тут дуже популярні і в них оспівуєть-

ся і навколишня природа, і всі прояви життя людського, вони сповнені на-

родним гумором. Дуже влучно про коло тем'коломийок сказав Марко Че-

ремшина у творі "Марічку головка болить": "Співають панотцеві і щоби йо-

го коровки та й 

овечки зелене сінце їли, та й правилися, та й повні бербениці молока дава-

ли, аби панотцеві повну комору банушів напрятали, та й аби тоті бануші 

й бербениці разом з колачами дівчатам на весілє роздарували. 

Співають війтові, що усім молодицям варт би любитися також з вій-

том, бо на війта також складається громада, і він купує молодицям солодкого 



меду і дає їм сороківців біленьких і хоть молодиці ходять босі, то війт із при-

сяжним ходять у чоботях блискучих, як дзеркало. 

Легіні покривлюються молодицям, що перед вінчанєм хвалились, що 

в них полотен бочка, а як прийшло їм віддаватися - то тільки по пояс їх 

сорочка" . 

Важко зараз судити, які коломийки побутували за часів Марка 

Черемшини в Кобаках, а які він записав у Коломиї, Делятині. Але достемен-

но відомо, що в оповіданні "Інвалідка" письменник використав коломийку, 

яка була дуже поширена в його рідному селі, яку тут часто співають і за-

раз. Молода Петриха, головна героїня оповідання, після несправедливого 

громадського суду іде до корчми. "А надвечір додому вертала. Але не йшла 

своєю волею, лиш легіням на шиї повисла і виспівувала: 

Болить мене головонька та межи млечима, 

Треба мені дохторика з чорними очима, 

Та не того дохторика, що він дохторує, 

Але того дохторика, що файно цулує" . 

До цього часу у Рожнові (сусідньому з Кобаками селі) на весіллях 

співають пісню про жіночу долю, яку використав Марко Черемшина в 

оповіданні "За мачуху молоденьку": "Поза шию тримаючи свою ґаздиню, 

розповідав він їй про свою колишню парубоцьку силу так голосно, що го-

мін біг лісами, а притискаючи молодицю до грудей, виспівував над її голо-

вою: 

Заплакала дівчинонька в перший понедівчик, 

Як здіймали з головочки хрещатий барвінчик. 

Заплакала дівчинонька раненько в вівторок, 

Як стало їй у головці я гадочок сорок. 

Заплакала дівчинонька раненько в середу, 

Як вдарила лиха доля і в личко спереду. 

Заплакала дівчинонька раненько у четвер, 

Бо що ж буду та й робити, бідненька, я тепер? 



Заплакала дівчинонька раненько в п'ятни-

цю,         Не можу я викликати із корчми 

п'яницю. 

Заплакала дівчинонька раненько в суботу, 

Не можу я викликати біду на роботу. 

Заплакала дівчинонька раненько в неділю, 

Ой уже я, моя мамо, з бідов нич не вдію" . 

Та особливо часто письменник у своїх оповіданнях змальовує на-

родні звичаї, які побутували у Кобаках та навколишніх селах. Тут спо-

конвіків дуже трепетно ставилися до пам'яті померлих родичів. Помина-

льні миски і збанки родичі за своїх покійних предків роздавали і у поми-

нальні суботи, і у великі свята. В автобіографічному оповіданні "Карби" 

Марко Черемшина пише, що бабуся "по дорозі писанки з пазухи вийма-

ла, людським дітям за простибі роздавала. 

— А єк ми, Петрику, загинемо, то ти будеш за дідову та й баби-

ну душу давати, будемо менше карбів мати". 

Живучи за законами християнської моралі, селяни дуже боя-

лися померти без сповіді. Але не менш важливим, за народною морал-

лю, було прощення вмираючому всіх його гріхів рідними і близькими. 

У цьому ж оповіданні дуже детально виписаний епізод прощання Петри-

ка з вмираючою бабусею: "То баба хочут, синку, аби-с з ними на смерть 

попрощьивси, - відгадувала неня бабину волю. 

—Петрик вхопив бабину руки, цілував і плакав. 

—Просшьий мене, Петрику! 

—Най Біг простить, бабко. 

—І другий раз! 

-  Най Біг простить. 

- І  третій раз! 

- Най Біг простить" . 



Доброзичливість, уміння прийти на допомогу у скрутну хвилину, 

розрадити, втішити проповідує народна мораль. Події, які описані 

в оповіданні "Чічка", цілком могли б відбуватися і у рідному селі Мар-

ка Черемшини. Селяни підгірського села, бачачи горе нещасного гу-

цула, намагаються допомогти йому: "Тезку Ник, — радить один із рятівни-

ків, — ану ведіт чоловіка д хаті та заберім терхівку до вас, бо то нема коли 

гратиси. 

Аєк, аєк, берім чоловіка 'д хаті, най си втємит, — притакнули 

другі. Стали брати гуцула та й терхівку  

Гріхом вважалося не поховати не лише покійника, а й мертву тва-

рину. Розуміючи, що власник Чічки настільки вбитий горем, що не мо-

же віддати землі свою годувальницю, "за часок прийшли два легіні з рис-

калями і взялися закопувати гуцулову Чічку, аби її багацькі собаки 

не рознесли і не внаджувались до маржини . 

Ставлення селян до худоби і за часів Марка Черемшини, і за-

раз особливе. Навіть у роки Першої світової війни, коли насувався фронт, 

автор зазначив, що з "кождої хати люди втікають, працю виносять, але 

худібка найперша" . 

Народна мораль - це той оберіг, який беріг душу народу від циніз-

му, зачерствіння. Тому до цього часу у Кобаках,як і в більшості сіл Укра-

їни, для людей найбільшим критерієм їхньої, поведінки було те, що люди 

скажуть. Письменник дуже вдало показує, як народна мораль впливає 

навіть на свідомість дитини. 

В оповіданні "Злодія зловили" сирота Юра Приймаків голодує, 

але "коли змилується хто та даст грінку хліба, то він не зараз її візьме. А 

як бере, то видиться йому, що світ на нього паде". Бо змалку у дітей фор-

мувалося переконання, що просити, жебракувати встидно. До здорових 

людей, які стали на жебрацьку стежку, ставились зневажливо. А ще суво-

ріше народна мораль засудужвала злодіїв. Юра Приймаків тому так гірко 

плаче, так боляче сприймає присуд Фенчуків. "Обстричи злодія, обстри-



чи! - кричали сусіди, що догадалися, нащо Фенчук сказав жінці винести 

ножиці. "Юрі поллялися сльози цюрком; він запищав не своїми голоса-

ми. Він знав, що головних злодіїв стрижуть у селі, знав, що то великий 

сором, і тому не стямився з плачу". 

Неписаний кодекс народної моралі вимагав особливо чемного 

ставлення господарів, а особливо господинь до гостей. Ще й зараз в Ко-

баках вважається доброю та господиня, яка не лише вміє смачно зварити 

і спекти, а та, яка ще й вміє гостей добре припросити до гостини. А го-

ловна героїня оповідання "Основини" Семениха, щоб показати свою 

пошану до майстра, коли той хоче запалити люльку, "вибирає найкра-

щий, жаркий вуглик і подає на долоні бадіці. Так "ґречно" поводиться 

тільки ґаздиня супроти гостей". 

Багато звичаїв і обрядів побутує в гірських і пригірських селах. 

До цього часу в Кобаках закладання фундаменту під хату супроводжу-

ється певними обрядами: на вуглах закопують мідні гроші, кроплять 

місце, призначене для будівництва свяченою водою, щоб прогнати не-

чисту силу. Але зараз переважно у селах будують цегляні хати, а 

старі люди ще пам'ятають звичаї, подібні до тих, які описані в оповідан-

ні "Основини": Серед зазначеного під хату місця стоїть на прикільнях на-

критий скатертю стіл із чотирьох старих опівків, котрі майстер призначив 

під стелину. Довкола стола ідуть тертиці, що краще виглядають, чим ла-

виці у першого багача... З того боку, де прийдуть колись у новій хаті 

образи, стоїть під столом цебрик з водою: на столі три бохонці чорного 

хліба один на другім, а побіч гуска солі, фляшка з таким, як вода, напит-

ком і груба лойова свічка". 

До речі, звичай складати в урочистих випадках три хліби один 

на другий до цього часу побутує в селі. На Різдво у кожній хаті на столі 

кладуть три колачі, які символізують три великі християнські свята: Різд-

во, Василія і Водохрестя, а також це своєрідна дяка-жертва триєдиному 

Богові - Богу Отцю, Богу Сину і Богу Духову Святому. 



Донедавна на похорони і обіди люди використовували свічки тільки 

із бджолиного воску. Вважалося, що світло і тепло таких свічок особливо 

приємні Богу і приносять полегкість духам померлих. Більшість людей їх 

виготовляла власноручно. Тому з цим обрядом зв'язана велика кількість 

забобонів. "Кумки, що сунуть з клоччя ґноти і обліплюють їх притопле-

ним воском, не зволяють бадіці переходити попід ґноти. 

— Хочеш, душко, піти землю гризти? - говорять вони поважно. 

Бадіка пригадує собі, що воно попід свічки не годиться переходити, 

бо янголи за це сердяться і обминає розставлені мотуззя та й заходить ід 

ватрі з другого боку . 

Декотрі звичаї, які описані у цьому творі, зараз не зустрічаються у 

селі. Марко Черемшина зокрема пише: 

"Семенишко, аби-с держєла свічку скоса та аби уся скапаласи, — 

поучає старий сивий бадьо Федір. - Та й аби-сте гніт не сікали, бо він, щез 

би, буде радуватиси й кавалічком, — поправляє Никифір" (там само). Це 

пояснюється тим, що, напевно, ці звичаї привезли в село майстри, які 

найчастіше були з гір. З часом ці звичаї в Кобаках забулися. 

Цікаво описано у творі спосіб вигнання нечистої сили при закла-

денні хати: "Никифір бере сокиру в руки і йде ід вуглові. Він розперізу-

ється назад, шепоче свою тайну примівку, закусує губи, підносить соки-

ру і гатить нею з усієї сили у вирубаний замок підвалини... 

— Чули-сте, єк задудніло? - питає віддихаючи Никифір. 

-- Чули-смо бігме, чули-смо, — відповідають бадіки й жінки.То я йо-

го так зарубав, що мні ме тямити! 

— Зарубали-сте нетрудного? - допитується ще Семениха. 

Зараз, коли в селі ставлять дерев'яну хату, то замки у зрубі з цією 

ж метою тричі скроплюють свяченою водою, як і у ті далекі роки: "Се-

мениха виймає з-під стола цебрик з водою ід підвалинам. Дяк бризкає 

тою водою замки підвалин на всіх чотирьох углах . 



У Кобаках другий день весілля називають "Гості". Молоді ідуть 

до батьків молодої, дякують їм за виховання і весілля. Опис такого зви-

чаю зустрічаємо в оповіданні "За мачуху молоденьку...": Наймити повні 

бесаги колачів на возі примостили, а дід поправив собі шовкову хусточку 

на шиї і відчинив хатні двері та й на порозі радувався і приповідав: "Ой 

що ж бо це за молодичка, шо за горличка? Я цю горличку піймаю та й у 

пазуху сховаю. Але ше заки то буде, поїдемо, Єленко, до дєді, до нені по-

дякувати за весіллячко, за годованєчко, за вихованєчко із маленької ляле-

чки до білявенької ярочки, а від ярочки до молодички . 

Знайшли відображення в творчості Марка Черемшини і страви нашого се-

ла: "На грані розміщені горшки-варінники. Той, що з голубцями, то сипить, 

той, що з начинкою, то пищить-піворить і від часу до часу із самого дна 

випускає пару. А свекляний борщ, кипить та й вихлюпується з-під криш-

ки..." У іншому творі знову читаємо: "Але Мотрюк не докинувся ні м'ясів, 

ні начинок, ні масних борщів..."  Здавалося б, і голубці, і борщі поширені по 

всій Гуцульщині, але начинка - улюблена страва жителів Кобак, бо село роз-

міщене ближче до Покуття, де ця страва особливо поширена. 

 

3. Проекція історії рідного краю на творчість Марка  Черемшини 

 

Марко Черемшини був сином народу, плоттю від плоті його, він 

досконало знав життя селян, їх побут, працю, звичаї і сподівання. Важке жит-

тя селян стало об'єктом змалювання у більшості творів цього письмен-

ника. Герої його оповідань навіть у найскрутніші моменти життя, у хвилини 

розпачу не втрачають людської гідності, не принижуються перед своїми 

кривдниками. Це характерна риса кобаківчан - людей гордих, непокірних, 

впевнених у своїй правоті. На протязі століть народ страждав від соціаль-

ного гніту. Плач знедоленої дитини вчувається в оповіданні "Злодія злови-

ли". Напівпритомний від голоду малий сирота Юра Приймаків припав до 

коров'ячого вимені, та багачі ловлять і жорстоко карають "злодія". У творі 



немає конкретної вказівки, що події відбувалися у рідному для письменни-

ка селі, але цілком вірогідно, що ці події могли мати місце і в Кобаках. У 

тексті оповідання згадується прізвище багача Кричуна. Чи жили у XIX 

столітті в Кобаках Кричуни, можемо лише догадуватися, але зараз тут це 

прізвище поширене. Багато родин із прізвищем Кричуни живе і в сусідньо-

му селі Рожнові. 

Безпросвітню нужду підгірського селянина зображено і у новелі "Свя-

тий Николай у гарті". До убогої селянської хати Курила Сівчука прихо-

дять екзекутори і шукають, що можна взяти за несплачені податки. Вражає 

бідність селянського житла: "... під передньою стіною довша дошка на 

трьох стовпцях - то лавиця; під примежною стіною коротша дошка на двох 

стовпцях - то "стіл", посередині хати яма на ватру, присипана попелом, — то 

піч . 

Екзекутор забирає з хати єдину цінну річ - закурений образ святого 

Николая у різьбленій дерев'яній рамі. Гіркою іронією хвучать слова бать-

ка, що "сьвітий Николай у гарті", тобто в арешті. 

Марко Черемшина, як і його літературні побратими Василь Стефаник 

і Лесь Мартович, бачив безвихідне становище мужика. Пізніше, уже доско-

нало знаючи соціальну анатомію і показавши весь трагізм його життя про-

тягом першої чверті XX століття, Марко Черемшина з гірким болем від-

значив: "Серед мужиків усього світу наш мужик у найгіршім положенню, з 

якого не може знайти виходу. Злягає на нього щораз то інша і щораз то лю-

тіша форма кріпацтва, поневолення і голоду і давить його, як скала. І ніхто 

його не шкодує, ніхто йому не помагає, а навпаки: кожний його використо-

вує. Його помірки стонкли вже, як батоги, якими він себе тільки батожить, 

бо нагодувати його вже не годні і тільки забирають йому його слабу силу . 

Рання творчість Марка Черемшини сильна показом темних сторін 

селянського життя. Письменник співчував своїм героям, віддавав їм усю 

любов свого серця, палко бажав покращити їхнє життя. 



У 1819 році в Кобаках було відкрито однокласну школу, вчителі якої 

доклали багато зусиль для поширення освіти серед селян. В оповіданні "Хіба 

даруймо воду" Марко Черемшина показує темноту неграмотних селян, які 

бояться освіти, порівнюють її із службою у війську. Навчання в школі 

вважають горем, яке спало на їхні бідні голови: "А то, бігме, окаяніє: терєй 

робітника з хати, купуй таблиці та рисаки, плати штраф та й ще води не 

пий..." . Коли син відрубав собі палець, то батько радіє: "Беру я та й ніби 

сварю, а сам собі думаю: слава Господеви, не буде з тебе ні шкільник, ні 

жовнір . Сусіди заздрять "щастю" Штефана Приськового. Від слів Ілаша 

мороз іде по шкірі, бо він хотів би, щоб і його синові така пригода трапи-

лась: "Добра причка лучилася, хоть би і мому Філипови така". 

Детально, без тіні жалю, а навіть з якоюсь гордістю герой твору 

розповідає, як він зупиняв кров дитині, відшукував у терміттю палець і ніс 

його "профецирці", щоб засвідчити, що син тепер має законне право іти до 

школи. "Ідіт гет, чоловіче, — каже вона мені крізь силу. Так омпно їй стало. 

Кинув я їй палець, пішов 
 
д хаті" . 

У цьому оповіданні постає перед нами прекрасний образ учительки, 

яка дуже любить дітей, намагається просвітити їхніх батьків і щиро вірить, 

що її народ колись буде мати краще майбутнє. "Не раз доводилось їй від-

чути наслідки тої незрячості: от недавно приносив Ілаш відтятий палець сво-

го сина, як документ на увільнення від школи - і вона зомліла була тоді. А 

Семен Дранчук жадав від неї волосся із голови на підкурення сина, що мов-

бито перелякався її у школі, — але то марниця. Щезне темнота, а тоді опи-

ниться вона в ясній країні радощів. Тільки праці, праці і праці". І у свою пра-

цю вчителі Кобак вкладали і старання, і душу, і серце. У 1882 році народна 

школа була реорганізована у двокласну, а через два роки - у чотирикласну. У 

селі працювало дві читальні. 

Після тривалої перерви на початку війни, Марко Черемшина знову 

повернувся до літературної творчості. Основною темою його нових опові-

дань стає "село за війни". У цей час письменник разом з дружиною жив у 



селі Кобаках, яке опинилося у зоні воєнних дій. Тут відбувалися жорстокі 

бої між австро-угорськими і російськими військами. Село кілька разів пе-

реходило з рук в руки. Чорним хижим круком впала війна на убоге гуцульсь-

ке обійстя, зруйнувала його, погнала газдів на фронти, посиротила дітей, 

напустила на село різних кровопивць. "Де руки робили, там град гранатів, 

де газдівка була, там земля тріскала!" - говорить про село воєнної пори Мар-

ко Черемшина в оповіданні "Село потерпає". Хоч ніде у творі немає прямої 

вказівки, що тут говориться про Кобаки, але ми розуміємо, що найбільш 

вражаючі воєнні картини, які згодом відтворив у своїх оповіданнях, він по-

бачив у рідному селі. "Розступилися гори на два табори, -  говорить пись-

менник. - Громами себе розсаджують, кременисті голови собі розбивають, 

ліси на тріски розколюють, ізвори людьми рівняють" . 

В очікуванні воєнних дій люди покидають село, тікають в гори, ліси. 

Ця поспішна евакуація людей така страшна і незвична, що здається, ніби 

земля в селі задрожала, гейби людей з себе скидала . Опустілі хати страшні 

та моторошні, "бо це село гей старі двері зняло з одвірків, за свій поріг 

упало. 

Дружина Марка Черемшини про цей період згадує: "Хіба можна за-

бути паніку, яка тоді панувала серед людей? По дорогах у безладді їхали пі-

дводи, повні дітей, стариків, а також всякого добра, а за ними прип'яті коро-

ви, коні. 1 усюди над землею висів стоголосий гомін". Таку картину вони 

з Марком Черемшиною спостерігали, коли підводою їхали зі Снятина в Ко-

баки. А в оповіданні "Село потерпає" ми бачимо художнє відтворення по-

баченого: "З кождої хати люди втікають, працю виносять. Але худібка 

найперша. Женуть її на дорогу, аби хлопці гуртом більше гнали. За нею ба-

бки на одних возах, а діди на других. Самі такі, що ходити не годні, що 

треба їх нести. Сільські каліки з дідами разом. За ними діти на однокінках. 

Що віз дітей, то одна неня їх сокотить, плакати не дає. Відтак все, що пу-

терю має, у верітках та ліжниках маєтки двигає. Відтак церковну марфу 

несуть. Відтак пси гавкають, села не пускають" 



В оповіданні циклу "Село за війни" змальовано похмурі картини 

розправи цісарської вояччини над мирними жителями, яких звинувачували в 

зраді, в шпигунстві, в симпатіях до "москаля", у спілкуванні з козаками. 

Характерним з цього погляду є оповідання "Зрадник". Корова селянина 

Василя у літню спеку перебігла лінію фронту. Комендант вирішив, що чор-

на корова — "то був знак для неприятеля", і ні в чому не винний Василь ги-

не. 

В оповіданні "Поменник" показано, як розстріляно цілий гурт селян 

тільки за те, що під час перебування у селі москалів піп поміняв селянам 

старі поменники (поминальні книжки) на нові з православним хрестом. І хо-

ча така розправа над селянами є безглуздою, але ніхто не сміє перечити, бо 

все це робиться іменем цісаря. Простим селянам важко розібратися у суті 

війни. Вражають своєю наївністю уявлення старої Семенихи, головної ге-

роїні оповідання "На Боже" про цісаря: "Десь така палата як церква велика, 

десь у тій палаті від срібла-злота мовня б'є і ліхтарі... високі, свічки снопами 

горять. Десь вівтар великий, золотом кований, срібними гаками до земля 

прибитий. Луна від світла йде, на стінах трясеться. На вівтарі тісар сидить, 

найясніший тато. Як він так сидить, то муха не сміє летіти. Навкруг нього 

восько рядами клінчить, на розказ чекає, то як тісар письмо собі незлюбить, 

то ніхто його не зіпре, баталію зробить. Лиш пальцем кивне. Як у письмі 

стоїть не по правді, то калітцво буде. Але на тото мир Бога просить, аби 

кривди не було, аби тісареві файно жилося, аби тісарська земля пишно 

родила, аби тісарська маржинка дужа була, аби в хаті лежі не було" . 

Останні свої копійки вона віддає на Службу Божу за здоров'я ціса-

ря, який посилає у криваве місиво війни її єдиного сина. 

"Сюжети для своїх творів письменник брав безпосередньо з життя. 

Писав він те кров'ю свого серця, — свідчить дружина Марка Черемшини. 

Багато сільських новин йому розповідала племінниця Марійка або її мати, 

балакуча жінка, що знала все, що діється в селі. Ця жінка користувалася 

пошаною у селянок, які довіряли їй найбільші таємниці, бо виконувала 



обов'язки акушерки. За поінформованість про життя в селі та балакучість її 

цінив Марко Черемшина. 

Відвідували письменника також односельчани Букатчуки, Федір 

Герасим'юк та інші. Вони заводили бесіди про воєнні дії, самі твердо не 

знаючи, що в дійсності робиться. 

Черемшина пильно цікавився всім, що діялось, прислухався до розмов, 

оповідань, малоймовірних, неймовірних і просто дивовижних, якими вони і 

складалися в народних переказах. А ще у цей період письменник вів 

щоденник, у якому знайшли відображення конкретні події, які він спостері-

гав у Кобаках: 

"3. 122  козаки були в Басі, забрали футерко, сливки, киптарик. Ута 

до нас сховалась. 

6. 12 Тинкалючку виділа жінка під дверми, а відтак побігла за коз. 

до Басі, а відтак до Параски. Тинкалюк сказав дєдеві, що були у нього і 

жінка була, жалували, що біда і нічого у нього не взяли. 

У Барділуса взяли три курки, у Якима - дві". 

Про свої думки і переживання Марко Черемшина писав у листі до 

Василя Стефаника: "Коби ти знав, Василю, що в мене на душі з цією вій-

ною... Як терплять наші мужики... старі, жінки, діти, а я сижу, зложивши 

руки, і захистити не можу..." 

На народному горі наживалися сільські кровопивці, лихварі. Через 

цикл оповідань на тему війни проходить образ шинкаря Дзельмана, який 

вміє вислужитися як перед цісарем, так і перед козаками. Він підступно 

позбавляється ненависних йому селян, беручи одночасно хабарі ніби для 

їхнього врятування від розстрілу, а насправді є звичайним мародером, який 

роздягає трупи вбитих вояків. За свідченням старожилів, єврей Дзельман 

справді жив у той час в Кобаках. У селі було 15 єврейських сімей, Дзель-

ман був лихварем і мав дуже багато землі, яку обробляти сам не вмів і не хо-

тів, у нього постійно працювало багато найманих людей. 



Звичайно, Дзельман з оповідань Черемшини - це збірний образ, у яко-

му поєдналися найбільш характерні риси сільських лихварів, але в основі 

ж, напевне, лежить образ кобацького єврея. Недарма ж і прізвище таке автор 

дав своєму героєві. 

Картини воєнного лихоліття вражають нас в оповіданні "Село виги-

бає". Деякі критики, зокрема О.Мишанич, вважають, що Марко Черемшина 

дещо згустив фарби, змальовуючи картини конання села, але не погрішив 

проти життєвої правди, глибоко відтворив настрої і переживання приречених 

на загибель людей. Майже все село, що лежало на лінії фронту, було зни-

щено. Кого не скосила куля, той вмирає від голоду, холоду і пошестей. Кі-

лька смертельно хворих і голодних селян чекають свого кінця в трупар-

ні на цвинтарі. За свідченням старожилів, такі трупарні в роки Першої 

світової війни були майже в кожному селі, а у Старому Косові це при-

міщення збереглося до 30 років XX століття. При трупарнях часто ще були 

місцеві кримінали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Висновки 

Перекладач творів Марка Черемшини на болгарську мову Пет-

ко Атанасов писав: "У скарбниці національної та світової літерату-

ри залишаються справді самобутні таланти, які зуміли своєрідно пе-

редати минуле й сучасне свого народу, його мрії та сподівання. Таким, 

безперечно, оригінальним майстром українського слова, таким художни-

ком прекрасної Гуцульщини з її незрівнянною гірською красою був і Ма-

рко Черемшина. 

Він був також гуманістом, який щиро любив своїх знедолених зем-

ляків, людей з великим серцем, які вміли по-справжньому любити своїх 

друзів і ненавидіти ворогів". 

Саме їх, своїх земляків змалював у своїх творах Марко Черемши-

на. Важко визначити межу між реальними фактами та художнім вимис-

лом у творчості письменника. Та й чи потрібно це робити? Єдине, у чому 

достеменно переконалася, працюючи над цією темою, є те, що Кобаки і 

у житті, і в творчості Марка Черемшини займають особливе місце. 

В основу більшості його новел, оповідань лягли враження і спога-

ди, винесені з рідного села, у них використано прислів'я, коломийки, 

описано звичаї, які побутують в Кобаках. Звичайно, є доля істини у 

твердженнях деяких кобаківчан, котрі говорять, що на мову творів Ма-

рка Черемшини значний вплив мала говірка Делятинщини, більш висо-

когірних районів Гуцульщини. Це ми бачимо і у частому використанні 

здрібнілих, пестливих слів, діалектизмів, які не є характерні для Ко-

бак та інших сіл, які територіальне ближчі до Покуття. 

Кобаки — батьківщина письменника Марка Черемшини, його ве-

лика любов. Ми, його нащадки, зобов'язані глибоко й детально вивчити 

усі його твори, щоденник, епістолярну спадщину і докласти всіх зусиль, 

щоб його ім'я було достойно вшановане і в рідному селі, і в усій Україні. 

 

 



Додаток 11. 

Тези наукової роботи 

«Перша світова війна 

у дзеркалі західноукраїнської прози І третини ХХ ст.» 

учня 7 (11) класу Косівської гімназії-інтернату 

Лаюка Мирослава Миколайовича 

 

 Українські митці слова зробили свій вагомий внесок у розвиток те-

ми Першої світової війни, їхні твори є художніми документами тієї доби.  

 Актуальність дослідження: твори антивоєнної тематики примушу-

ють людей задумуватися над життєвими цінностями, піднімають антимі-

літаристські настрої, їх необхідно вивчати, адже від цього залежить май-

бутнє всесвіту. Мета роботи: довести, що тема широко розроблена захід-

ноукраїнськими прозаїками і гідна достойного представлення серед інших 

європейських літератур цього часу. Завдання: 1) вивчити твори західноу-

країнських прозаїків першої третини ХХ ст. про Першу світову війну;        

2) ознайомитися із критичними статтями про антивоєнну прозу цього пе-

ріоду; 3) узагальнити опрацьований матеріал і осмислити його в контексті 

європейської антивоєнної прози. 

 І. Акромонограма села і війни – ось основна тема аналізованого пе-

ріоду творчості Марка Черемшини. 

 ІІ. У жодній новелі В. Стефаника немає показу воєнних дій, крива-

вих битв, але від цього трагедія війни не стає менш страшною. 

 ІІІ. Твори М. Матвіїва-Мельника з великою  художньою силою ві-

дтворюють ті біди і страждання, які принесла на землю Галичини Перша 

світова війна. 

 IV. Осип Маковей викривав шовіністичну пропаганду, яку вели се-

ред солдатів прислужники імперіалістичних урядів цісарської Австро-

Угорщини й царської Росії, недвозначно вказував на її облудну суть. 



 V. Суворі випробування І Світової війни, що випали на долю О. Ко-

билянської, позначилися на її творчості. 

 Досвід Першої світової війни, що закарбувався у художній літерату-

рі, має допомогти людству побачити справжнє обличчя війни та застерег-

ти його від можливості катастрофи у майбутньому.  



Додаток 12. 

Тези творчої роботи  

«Поетична збірка «Самому стати світом»:  

спроба самоаналізу» учня 7 (11) класу  

Косівської школи-гімназії-інтернату Лаюка М. М. 

 

Крах буденності – це той момент часу, з якого починає цокати хро-

нометр поезії. Це, по суті, перехід людини на якийсь вищий рівень, коли 

вона перестає існувати матеріальними потребами, а починає жити навіть 

не миттю, а у кожній миттєвості, дихати нею, мріяти нею, бути її не-

від’ємною частинкою. 

Автор змушений сам аналізувати власну творчість, щоб його твори 

зрозуміли так, як слід, щоб ніхто не спотворив суть висловленої думки, 

щоб не було суперечок між здогадками та дійсністю – це і є метод даної 

роботи. 

Мабуть, багатьом цікаво знати спосіб мислення, внутрішній стан, 

джерела натхнення молодого літератора-початківця. Саме тому робота є 

актуальною. 

Я поставив перед собою такі завдання: 

1) розкрити стан душі мого ліричного героя, його світогляд, життє-

ву позицію; 

2) пояснити підтекст деяких поезій; 

3) вказати основні ознаки творів; 

4) розповісти про джерела натхнення молодого літератора; 

5) описати розуміння побаченого крізь призму художніх образів; 

6) здійснити екскурсію тематичними стежками творчості; 

7) вказати свої літературні орієнтири. 

Самому стати світом – побачити кожне явище зсередини, почути 

невимовне і ніколи не ставити крапку, бо все має своє продовження... 



Пишу в різних жанрах і на різні теми, багато експериментую, велику 

увагу приділяю створенню образів та розкриттю душі ліричного героя. 

Я працюю над власним стилем, адже літературне обличчя – це те, 

що робить поета поетом. 

Хочеться сказати, що поезія – це мій сенс життя. Але не можу так 

зробити… Вона є способом самовираження і досягнення високої мети на-

зиватися Людиною. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


