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Проживши немало років, людині завжди є про що згадати і про 

що розповісти, особливо, якщо ця людина – науковець. Таким є док-
тор медичних наук, професор Володимир Фрайт. Основна частина 
його життя проминула в непрості буремні довоєнні, воєнні та після-
воєнні роки. Тому він був не тільки свідком, але й активним учасни-
ком подій, про які йде мова в цій книжці. Він не здійснив геройських 
вчинків, але й не був пасивним спостерігачем цих подій. Він, як 
і його ровесники, виконував нелегку селянську роботу, але ніколи не 
забував про свою ціль в житті – навчання, яке дало б змогу допома-
гати хворим людям. Маючи багату спадковість, він зумів високо  
піднятися над своїми ровесниками. Дійсно, як сказав Єжи Гофман, 
українська земля має не тільки багаті чорноземи, але й талановитих 
людей, тому що різні народи тут залишали свої гени. 

Проф. В. Фрайт добре розумів і реально оцінював свою тимчасо-
вість на цій землі, а тому старався не наслідити, а залишити добрий 
слід після себе. І це, на мій погляд, йому вдалося. 

У своїй книжці – оригінальному звіті за прожиті роки, автор по-
дає відомості про навчання та працю в різні періоди свого життя, 
наводить список достатньо великої кількості книг, написаних ним 
у співавторстві чи самостійно. Книжка складається із двох частин. 
У першій частині цієї праці подані спогади про дитячі роки та роки 
навчання в школі, а відтак – в інституті. Більше уваги автор приді-
лив лікарській діяльності як у районній лікарні, так і на педагогічній 
та науковій ниві. Найбільш продуктивний і творчий період життя – 
це час навчання в аспірантурі та праця на кафедрах факультетської 
терапії, фтизіатрії та в останні п’ять років на кафедрі внутрішніх 
хвороб № 2 новоствореного Львівського приватного медичного ін-
ституту. 

Достатньо вагомі здобутки проф. В. Фрайта заслуговують на ува-
гу та добре слово. Вони вже впроваджуються в практичну охорону 
здоров’я, що дуже важливо в теперішні не найкращі часи, в часи, 
коли не стихає епідемія туберкульозу. Працюючи фтизіатром та ви-
вчаючи цю проблему, автор зумів розробити і обґрунтувати ефек-
тивний спосіб лікування хворих на вперше виявлений туберкульоз 
легень. Цей спосіб не тільки підвищує ефективність лікування, а й 
запобігає розвитку легеневого серця і рецидивів у майбутньому. 
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Крім того, авторові вдалося з’ясувати основний механізм розвитку 
вторинної легеневої гіпертензії у хворих на легеневий туберкульоз, 
що дає можливість не лише попередити розвиток цієї патології, але 
й обґрунтовує патогенетичні підходи до лікування цього дуже важ-
кого і поширеного ускладнення легеневого процесу. 

Не менш важливим досягненням автора є з’ясування основної 
причини головних болів у хворих на гіпертонічну хворобу. Як доб-
рий і послідовний учень проф. С. Ф. Олійника з його нетрадицій-
ними підходами до розв’язання цілої низки медичних проблем, 
проф. В. Фрайт не тільки розкрив невідомі до цього часу механізми 
виникнення головних болів у цих пацієнтів, а й запропонував і об-
ґрунтував ефективне їх лікування. 

Більше про професійну діяльність лікаря і вченого проф. В. Фрай-
та шановний читач зможе дізнатися, прочитавши цю книжку. 

У віршах, що вміщені в другій частині книжки, доктор Володи-
мир Фрайт висловлює своє бачення найвищих і одвічних істин, яки-
ми є любов до рідного краю, кохання та здоров’я. Життя без цих 
безцінних дарів для автора втрачає сенс. Окремий цикл присвячений 
інтимній ліриці. 

Немає сумніву, що видання цієї книжки цілком доцільне і своє-
часне. Думаю, що ця корисна й потрібна книжка буде з цікавістю 
зустрінута студентами й практичними лікарями різних фахів, пе-
редовсім із фтизіатрії. Видання має певне пізнавальне значення,  
є правдивою розповіддю про життя та працю у довоєнні, воєнні 
та післявоєнні роки. 

 
Доктор медичних наук, професор, академік АНВШ України,  

Заслужений працівник освіти України,  
лауреат премії ім. Ф. Г. Яновського НАН України,  

лауреат нагороди Ярослава Мудрого і Св. Володимира АНВШУ,  
ректор ЛМІ М. С. РЕГЕДА 
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Я, Володимир Фрайт, син Михайла і Анастасії з роду Дани-

лів, галичанин, українець до 8-го коліна, хоч прізвище моє аж 
ніяк не українське. Сьогодні прізвище Фрайт у с. Лішня Дро-
гобицького району Львівської області доволі широко розпо-
всюджене.  

Наше село Лішня розмістилось при головному шляху Дро-
гобич–Самбір, за 5 км від Дрогобича. Розташоване село в до-
лині невеликої річки Бар, у басейні Дністра. Як повідомляє 
П. Сов’як, у 1704 році в Лішні залишився важкопоранений 
шведський вояк армії Карла ХІІ на прізвище Фрайт. Шведська 
армія якраз цього року здобула Львів. Видно, що і в околицях 
Дрогобича були якісь військові сутички. Цього вояка виходила 
проста селянка, в якої він так і залишився, тобто пристав, і так 
у селі започаткувався рід Фрайтів. Якої він був національності, 
невідомо. П. Сов’як припускає, що це був німець, яких в армії 
Карла ХІІ було багато як найманців. Серед австрійських німців 
також є багато людей із таким прізвищем. Щодо релігійної 
приналежності цього першого Фрайта, то можна припустити, 
що він належав до протестантів, які упереджено ставилися 
до римо-католиків і з задоволенням родичалися з православ-
ними. Як видно, засновник української гілки Фрайтів узяв 
шлюб у церкві с. Лішня, а не в костелі Дрогобича, до якого бу-
ло недалеко. Всі наступні продовжувачі цього роду теж брали 
шлюб у лішнянській церкві, про що свідчать метричні книги 
реєстрації шлюбів (1704–1935 рр.). У церковних книгах це  
прізвище в латинській транскрипції подається по-різному: 
Frajt, Fraud, Frayd, Frayt, Freigt, Freit, Freud, Freut, Freyt (Мате-
ріали центрального державного історичного архіву (ЦДІА) 
у Львові – метричні книги про народження та реєстрацію шлю-
бів за 1704–1935 рр.). 

Прізвище Фрайт могло виникнути із німецького Freund –
друг, приятель, або frei – незалежний, вільний, або Freit –          
той, що женився, приставав до чужої хати, по-українськи – 



6 
 

пристай. А перекази якраз про це і говорять. У той час у містах 
Галичини був значний прошарок німців і євреїв, які працюва-
ли писарями та різними чиновниками. Зрозуміло, що таке  
прізвище могло виникнути на тій же основі як у Галичині, так 
і в самій Німеччині. Цікаво й те, що Фрайти – лішняни (греко-
католики) часом мали незвичні для села імена, як, наприклад, 
Адальберт, Домінік, Войтко, Едуард, які переходили з поко-
ління в покоління. Це засвідчують метричні книги. У 1786 р. 
в Лішні було 218 самостійних господарств і лише у двох хатах 
мешкали носії прізвища Фрайт. Це Стась Фрайт і Войтко 
Фрайт (ЦДІА у Львові, ф. 19, оп. XIV, од. зб. 217, стор. 4; Пет-
ро Сов’як. Лішнянські прізвища //  «Радянське слово». – Дро-
гобич, 1986). 

У моєму житті можна виділити два періоди, які мають різ-
ний характер. Перший етап – дитинство, юність, зрілість, на-
вчання в школі, в інституті і праця в районній лікарні на різних 
посадах аж до часу мого весілля. Цей період був радісним, ща-
сливим і безжурним. Хоч були неабиякі труднощі, в тому чис-
лі і матеріальні, але була якась доцільність і змістовність та на-
дія на краще життя, що скрашували і робили його небуденним. 
Другий етап мого життя почався після одруження. Безхмарне 
і безжурне життя закінчилось. 

Народився я 7 березня 1932 р. в с. Лішня в селянській ро-
дині, де й проминуло моє дитинство, яке залишило яскравий 
слід. Одним із перших моїх споминів були різдвяні свята в ба-
би Марії, в тому домі, де я народився. Мені було 3–4 роки. 
У гості прийшов рідний брат баби Марії – Дмитро з с. Унятичі 
і за коляду дав мені кілька грошів (польські монети). Відтак 
в одну із святкових ночей мене розбудило завивання вітру 
в димарі. У напаленій хаті нікого не було, бо всі пішли до церк-
ви. Але мені було якось так радісно і приємно слухати зимову 
хурделицю, лежачи в теплій постелі, і знати, що скоро при-
йдуть мої рідні. Тому я не почувався одиноким темної і холод-
ної різдвяної ночі. Ще закарбувався в моїй пам’яті перший 
сніг. Уранці через вікно я побачив яблуні в саді такі високі-
високі і покриті білим снігом, що яскраво іскрився в ранково-
му сонячному промінні. 
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У пам’яті збереглися враження про лелек, яких звечора ще 
не було, а вранці вони вже клекотіли на старому, з минулих 
років гнізді на солом’яній стрісі сусідньої хати. Отож, уже бу-
ла весна. А ще одна з перших весен асоціюється із теплим віт-
ром і бруньками на дереві, що росло в сусідньому городі, 
та першими квітками-медунками в нашому саду – ми з сест-
рою смоктали солодкий нектар із цих квіток. 

Повертаючись у дитинство, я бачу лише події емоційно ба-
гаті, що добре зафіксувались у моїй свідомості. Запам’яталася 
така подія. Вуйко Семен (мамин брат) вчився в місті Дрого-
бичі на слюсаря. Любив усяку техніку і якось придбав собі 
справжній револьвер. Чомусь перший раз стріляв у хаті і ці-
лився у дверний замок. Вистріл, що пролунав несподівано, ду-
же мене налякав. Більше таких експериментів вуйко не робив. 
Зате, коли приходив сусід п. Олекса Федик і витягав із кишені 
запальничку, я кричав йому: «Най, бо стрілить!» (не бери, бо 
вистрелить). Ще довго п. Олекса дражнив мене тією запаль-
ничкою. А ще я боявся циганів, які часто навідувались у село: 
ними лякали малих дітей. Лякався я й автомобілів, що зрідка 
їхали гостинцем – досить далеко від хати. Але ці страхи скоро 
минулись. 

З дитячих літ, як і всі мої ровесники, я мусив працювати, 
тобто виконувати посильну роботу на господарстві. Уже 
в п’ять років мене посадили на коня (а вже до того я добре 
тримався на ньому), і разом з іншими пастухами ми гнали  
худобу на пасовисько, яке називалось «Порубець». День 
пройшов спокійно, а ввечері я завертав скотину в протилеж-
ний від дому бік, бо був упевнений, що там рідна хата, а тва-
рини ніяк не хотіли мене слухати, бо краще від мене знали,  
куди треба йти. Лише коли старші пастухи мені вказали до-
рогу додому, я заспокоївся і пішов за стадом. Так почалися 
мої будні пастуха. Тоді для мене це була не стільки робота, 
скільки розвага, тому що таких, як я, і старших від мене було 
багато, адже в кожній хаті тримали корів-годувальниць, яких 
індивідуально випасали їхні власники чи діти. Єдиною незруч-
ністю для мене була потреба рано вставати – а так хотілося 
спати. 
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Нудно на пасовиську ніколи не було. Завжди придумували 
якісь «розваги», забави: то на мості зривали з голови чиюсь 
шапку (хто загавився) і кидали вниз на гостре каміння, а відтак 
усі гуртом жбурляли камінням у цю шапку, так що з неї роби-
лося решето; то будували дамбу на потічку, що витікав з лісу, 
і в такий спосіб робили невеликий ставок, де згодом купалися; 
то будували колибу з гілок і готувались на випадок дощу – 
до свята апостолів Петра і Павла. З цією метою в землі копа-
лись «петра» – квадратова неглибока, до колін, траншея, 
а центральна ділянка землі служила столом. У святковий день 
батьки давали нам, дітям, сякі-такі гостинці, і в обідню пору 
всі разом сідали за такий стіл і «петрали», тобто частувалися, 
чим були багаті. Чомусь існувала агресивна традиція: кожна 
група пастухів намагалась напередодні зруйнувати колибу сво-
їх сусідів, тому залишалися чергові, щоб зберегти все до свят. 

Усі ми, в основному хлопці, змагались у бігу, в їзді верхи 
на конях. У лісі (пасовисько було під лісом) збирали, залежно 
від сезону, то суниці, то малину, то ожину, то лісові горіхи, то 
гриби. 

Часом виникали проблеми. Наприклад, у літню спеку ко-
рови з телятами від укусів ґедзів раптово діставали «шал» 
і ставали некерованими: хвости піднімали вертикально вгору 
і з максимальною швидкістю втікали в ліс або в жита, їх  
неможливо було втримати в одному стаді – розбігалися в різ-
ні боки. Потім доводилось їх довго шукати в лісі чи на полях. 
А без худоби не можна було повертатися ввечері додому. 
Або ж у дощову погоду, коли дув сильний вітер, тварини 
йшли у протилежному від вітру напрямку, і годі було їх зупи-
нити. 

У ті часи не було транзисторних радіоприймачів, тому пас-
тухи скрашували своє життя співом. Співали всі: і дорослі, 
і малі. Я мав дуже добру пам’ять і слух. Пісні, почуті на пасо-
виську від старших (а були там і дорослі), я безпомилково пе-
респівував удома мамі, коли та в обідню пору чи ввечері доїла 
корів. 

Батько мій, Михайло Фрайт, син Тимка, був кравцем і пра-
цював у майстерні в Дрогобичі, а ми з мамою – Анастасією 
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Фрайт, і сестрою Елеонорою, за чоловіком Пастернак, прова-
дили домашнє господарство. Розваги були лише в гурті з пас-
тухами на пасовиську. У шість років я вже добре тримався 
на коні та самостійно доглядав за худобою. Разом із такими, 
як і я, шибайголовами, змагався в їзді верхи, в плаванні, в бігу 
та ін. Щоб сісти на коня, я навчив його опускати голову вниз і, 
спираючись на неї, обнімав його за шию, а тоді він піднімав 
мене вгору, і в такий спосіб я вже був на коні. Без найменшого 
страху я з допомогою солдатського ременя від гвинтівки вилі-
зав на найвищі дерева – столітні дуби, розвішував антени для 
детекторного радіоприймача – чи не єдиного на той час у селі, 
розорював гнізда ворон, які нападали на курчат, обривав яблу-
ка, горіхи та ін. Як тепер аналізую ситуацію, у той час я не мав 
відчуття страху, не боявся висоти. Мені пощастило: я ніколи 
не падав, в тому числі з коня, ніколи він мене не вдарив, 
не вкусив, хоч багато років батьки тримали коня на госпо-
дарстві. Я любив його і сьогодні люблю цих тварин. 

Були й інші розваги. В ті часи в селі жив зі своєю сім’єю 
коваль п. Михайло Стецик. Поряд з його будинком стояла куз-
ня, в якій він працював. Довкола було громадське пасовисько. 
Отже, я мав можливість пасти корів і не тільки бути присутнім 
у кузні, але й виконувати певні доручення коваля («піди, по-
дай, принеси»). Мені дозволялося роздувати міхами вогонь 
у горні і розігрівати метал, з якого коваль виготовляв усілякі 
господарські інструменти, ремонтував сільськогосподарський 
реманент, робив підкови, кував коней та інше. 

Оскільки електрики в ті часи в селі не було, то я з охотою 
свердлив на механічному верстаті дірки в металевих деталях 
там, де це було потрібно ковалеві, закручував гайки, подавав 
інструменти, ходив до склепу (так називався приватний мага-
зин п. Федя) по папіроси, сірники тощо. За ці невеликі послуги 
мені дозволялося слухати розмови, які точилися в кузні, де 
завжди було людно. 

Кузня стояла при дорозі. То, йдучи повз неї, люди заходи-
ли, щоб поспілкуватися, або ж просто приходили до кузні зі 
своїми проблемами, і, поки коваль робив свою ковальську 
справу, селяни розповідали про все, чим жила громада села: як 
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вродився хліб, хто в кого переорав межу чи перекосив у сусіда 
траву на сіножаті, хто з ким судиться, хто кого побив або ж 
хто кого любить і буде чи не буде женитися, про події у світі, 
про війну, що почалася в 1939 р. Говорилось і про те, що ска-
зав священик у церкві, – а з його авторитетною думкою вся 
громада села дуже рахувалася. Словом, там можна було слуха-
ти цілий Божий день про всяку всячину. Радіо і телебачення 
не було. Тому в кузні легко заповнювався, кажучи по-теперіш-
ньому, інформаційний вакуум як у дорослих, так і в дітей. 
Без сумніву, все це впливало на формування свідомого розу-
міння життя, мабуть, і на розумовий розвиток, становлення 
характеру і визначення власного напрямку в житті. Тут я зна-
ходив потвердження маминим словам про потребу навчання 
в школі, про відповідальність за свої вчинки і за доручену 
справу. Вже тоді я твердо знав, що буду вчитися. Мама ради-
ла – на священика. Я мав іншу мету. 

Крім того, батьківське подвір’я межувало з садом (а жили 
ми в центральній частині села), де часто відбувалися фести-
ни (фестивалі). Вхід був безкоштовний. У визначені неділі 
чи святкові дні в літню пору в цьому саду збиралася практично 
вся сільська громада на чолі зі священиком, війтом (голова 
сільської управи) та директором школи. Це справді було за-
гальне всенародне свято, де панував дух національної гордості, 
дух Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки, М. Гоголя та ін. 
Раділи і сміялися всі: діти, дорослі, люди похилого віку. Для 
кожного були свої розваги. Цілий день лунала жива музика. 
Молоді люди фліртували, танцювали, співали. Усі брали 
участь у різноманітних лотереях, розіграшах, розвагах та зма-
ганнях. Наскільки мені відомо, практично ніхто не вживав  
алкогольних напоїв, бо не було такої «п’яної» традиції. Попри 
те, панувала загальна радість, і всі були щасливі. Про можли-
вість з’явитися п’яним на такій громадській імпрезі не могло 
бути й мови. Сьогодні вже важко повірити в те, що на весілля 
за участю 50–60 осіб у ті часи подавалися 1–2 півторалітрові 
пляшки горілки (бонґо), і цього вистачало на всіх, бо пили 
за чергою з однієї невеликої чарки, яка «ходила» по колу. Зро-
зуміло, що ніхто не напивався, але веселими були всі. 
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На фестинах розважалася, веселилася і раділа ціла громада, 
як одна велика сім’я. Бо всі дорослі не тільки знали один одно-
го, але й знали родину. Хоч у матеріальному відношенні люди 
не були багаті, та це не заважало бути щасливими. Мало хто 
знав про голод на Великій Україні (так називалася та частина 
України, що належала до Радянського Союзу). І ніхто не міг 
подумати, що стільки горя, болю і смерті жде людей у близь-
кому майбутньому. Я прожив, слава Богу, немало літ у різні 
періоди, а таких радісних, щасливих днів і такої загальної  
ейфорії, як у ті довоєнні часи, більше не зазнав і впевнений, 
що й громада села теж не зазнала. 

Уже тоді, в дитинстві, я не тільки слухав розмови старших 
людей, але й, мірою своїх можливостей, аналізував їхні вчин-
ки, умовиводи і робив для себе висновки. Це було немов би 
доповненням до навчання в початкових класах сільської шко-
ли і до батьківських порад. 

До школи мама відвела мене у вересні 1939 р. У пошиту 
нею полотняну торбинку поклала зошит, олівець, ручку, яблу-
ка, дала в руки чорнильницю (каламар). У школі отримав поль-
ський «Буквар», який скоро поміняли на радянський. Школа 
стояла там, де тепер пам’ятник односельцям, що загинули 
у Другій світовій війні (біля залізного моста). Дуже добре 
пам’ятаю свою першу вчительку п. Катрусю Сов’як. Це була 
надзвичайна людина, яка любила нас, як мати своїх дітей, а ми 
любили її не менше. Ніколи нікого не сварила, а тільки спо-
кійно навчала нас і будила в нас бажання вчитися, пізнавати 
світ. Уже тоді, десь перед Новим 1940-им роком, я сказав 
п. Катрусі, що буду вчителем, як і вона. Так і сталося. 

Першою моєю книжкою, ще до «Букваря», був Шевченків 
«Кобзар», якого я з великим замилуванням читав і запам’ято-
вував. Читаючи цей шедевр, я уявляв себе на місці багатьох 
героїв чи дійових осіб. У шкільні роки, коли я вже добре вмів 
читати, то все частіше брав із собою на пасовисько книжку 
і поринав в інші світи. Ті книжки надто сильно впливали 
на мій світогляд. Я перестав бути таким, як усі. З малого беш-
кетника я перетворився на чемного хлопця. Це згодом, в до-
рослому житті, створювало певні проблеми, труднощі в розу-
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мінні буденного життя, у виборі найбільш оптимального роз-
в’язання своїх проблем і, врешті-решт, у спілкуванні і ставлен-
ні до інших людей, особливо до дівчат. Їх я надто ідеалізував. 
Я не розумів, що хтось може сказати неправду, тому нерідко 
бував обдуреним. А життя було далеке від того, яким я собі 
його уявляв. Мені бракувало трохи напористості, нахабства, 
агресивності. Надто порядним, аж гидко самому, мене зробили 
прочитані книжки. Зате в мене немає таких рис характеру, 
як заздрощі, хизування, марнославство, – мабуть, тому, що 
в дитинстві я не був пестуном. У дорослому житті мені багато 
перепадало без будь-якої провини, тому я вмію цінувати те, що 
дає життя, і я вдячний йому за ті дарунки. Ніхто ніколи 
не примушував мене читати. Навпаки, наказували виконувати 
різноманітні роботи, які ніколи – ні влітку, ні взимку – не кін-
чалися. 

Особливо тяжко було у воєнні роки. Батько був на фронті, 
а ми втрьох господарювали, ще й неабиякі контингенти і по-
датки здавали державі (м’ясо, молоко, масло, зерно та інше). 
Це ще більше заохочувало до навчання. Інтуїтивно вже тоді 
я розумів зміст дещо перефразованого російського прислів’я: 
«учение – свет, а неучение – чуть свет – и на работу». До того 
ж мені завжди щастило на добрих і мудрих учителів – профе-
сіоналів, яких ми, учні, глибоко шанували, тому рідко коли 
хто-небудь із нас приходив на урок непідготовленим. 

Добре пам’ятаю той час і настрій односельців, який пану-
вав під час прибуття Червоної Армії в 1939 році. В основному 
населення раділо, бо прийшли свої – брати зі сходу. Та швидко 
стало ясно, що не друзі це, а вороги. По ночах стали забирати 
людей або вивозити цілими сім’ями в Сибір. І хоч наша сім’я 
не належала до «кулаків», як називали заможніших селян, 
але сухарі на печі завжди були наготовані на випадок, якщо 
прийдуть «визволителі-вивозителі» і повезуть до білих ведме-
дів. Якось обійшлося – не вивезли. Мабуть, односельці, особ-
ливо близькі сусіди, нічого не донесли на нас представникам 
влади у селі. Незважаючи на це, любов до радянського режиму 
швидко розсіялась. І коли в червні 1941 року прийшли нові 
«визволителі» – німці, їх зустріли досить лояльно. 
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До школи я ходив завжди з охотою й задоволенням. У шко-
лі ніколи не мав проблем ні з учнями, ні з учителями, за винят-
ком священика, який пояснював створення світу Всевишнім, 
а вчителі географії і біології доводили справедливість матеріа-
лістичного пояснення світу і життя на Землі. Тому виникали 
проблеми, запитання і, відповідно, незадоволення вчителя ре-
лігії. Та ще в 1942 році, у зв’язку із голодом, українська грома-
да організувала поїздку дітей (хлопців) різних класів із навко-
лишніх сіл на території, які тепер належать до Польщі. Я був 
у числі тих дітей. Завезли нас, невелику групу, в с. Радруж біля 
Любліна. Жив я і працював в господаря п. Школьника. Напро-
весні пішов там до школи. Та недовго вчився. Місцеві діти по-
ставились якось вороже до нас, приїжджих. Ми огризалися, 
відбивалися і врешті покинули школу. Тим більше, що треба 
було вже пасти худобу, а у вільний час я мусив доглядати 
за маленьким хлопчиком Івасиком. Уже тоді я зрозумів, що 
таке чужі люди і туга за батьками, за родиною. Та, на щастя, 
восени приїхала мама і забрала мене додому. 

А перед тим вона ледве уникла німецького полону. Було це 
так. Улітку вона приїхала до тої сім’ї, де я проживав, пас корів 
та доглядав за хлопчиком. Там мама протягом декількох днів 
шила одяг для господарів, за що їй дали невелику кількість  
зерна, з яким вона поїхала додому. У Львові, на залізничній 
станції, німці змусили всіх вийти з вагонів і вибрали молодих 
жінок для відправлення в Німеччину. Свої речі і зароблене  
зерно мама передала односельці і просила занести чоловікові, 
який залишився з донькою в селі. Полонянок завели до лазні, 
де змусили помитися, продезинфікували одяг і готували на на-
ступний день відправити на роботу в Німеччину. 

Мама розповідала, що дуже не хотіла їхати в чужу країну. 
Тим більше, що згадувала мене і моє настирливе прохання  
конче забрати мене додому. Проводжаючи маму, я все просив: 
«Не забудь приїхати. Не забудь забрати мене восени». Все об-
думувала як їй бути. Спробувала вночі втекти через вбираль-
ню, але це їй не вдалося. Поліцай затримав її. Вранці наступ-
ного дня всіх затриманих жінок вишикували в колону, як 
на параді, і повели під конвоєм поліцаїв до поїзда. По дорозі 
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мама підмовила жінок, що йшли в одному ряді, аби за нагоди 
раптово всім розбігтися в різні боки: може, вдасться втекти. 
Так і зробили. Частина конвоїрів мусила стерегти бранців.  
Інші кинулись наздоганяти втікачок. Мамі вдалося забігти 
в під’їзд будинку і зайти до якогось помешкання, де прожива-
ла польська родина, і попросила в них тимчасового притулку 
і схованки. Тільки-но її заховали, як до квартири зайшли по-
ліцаї і спитали господарів, чи вони не бачили жінок-втікачів. 
Господар спокійно відповів, що бачив, і вказав, у якому на-
прямку ті побігли, хоч туди ніхто не втікав. Поліцаї пішли 
за вказаним напрямком. Звичайно, там нікого не знайшли.  
Решту полонянок повели до поїзда. Коли все минуло, мама 
спокійно вийшла з кам’яниці і пішла на вокзал, звідки поїхала 
чи пішла пішки до Дрогобича, і повернулася додому. Татові 
вже переказали, що маму забрали до Німеччини. Звичайно,  
речей і зерно не передали. Коли про це дізналася моя сестра, 
то дуже засумувала і плакала, просила тата, щоб він їхав  
замість мами на роботу в Німеччину. Але в сільській управі, 
куди пішов батько, з такою пропозицією не погодились. Та не-
сподівано повернулась мама додому. Раділи, особливо сестра 
Льонця. І мені пощастило, бо восени мама приїхала по мене. 
У Львові знову була пригода. Якийсь поляк просив маму від-
дати мене йому на виховання. Звичайно, мама цього не зроби-
ла. Сказала, що і в біді, і в радості її син буде з нею, за що я, її 
син, ціле життя їй вдячний. 

Тут варто згадати притчу про пророка Мухамеда. Мусуль-
манин спитав його, кого найбільше треба поважати після Ал-
лаха. «Маму», – відповів той. А після мами кого? «Маму», – 
знову сказав пророк. А вже тепер після мами кого? «Маму», – 
відповів Мухамед. І лише на четвертий раз пророк згадав тата. 
А мудрому Соломонові належать слова «рай кожного – біля 
ніг його матері». У справедливості цих слів я переконувався 
ціле життя. І тепер, на старості літ, раджу всім, особливо мо-
лодим: задумайтесь над цими словами, поки ще не пізно, і зро-
біть усе можливе, щоб якось зменшити свій борг перед своєю 
матір’ю. І ніяк не можу зрозуміти тих поодиноких матерів, 
які відмовляються від своїх дітей, або дітей, що цураються  
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батьків. Дикі звірі цього не роблять і навіть ціною власного 
життя захищають своїх дітей. Водночас глибоко співчуваю 
і розумію тих сиріт, які ростуть без матері. Яка це глибока тра-
гедія! 

Знову школа, а згодом, в 1943 році, мене віддали до україн-
ської гімназії в м. Дрогобичі, і в 1944 році я закінчив перший 
клас цієї школи. Немало яскравих спогадів залишилось у па-
м’яті з тих часів. З одного боку, я, сільський хлопець, опинив-
ся серед незнайомих мені дітей із Дрогобича і навколишніх сіл 
з різним рівнем інтелектуального розвитку, з різними інте-
ресами і характерами. З іншого боку, були це воєнні роки, і всі 
ми були учасниками або ж свідками тогочасних подій, часто 
жорстоких. Ми бачили, як убивали людей, яких називали пар-
тизанами, ловили і знищували євреїв. Але були і пізнавальні 
походи в кінотеатр «Вікторія», де демонструвались, в основ-
ному, німецькі кінофільми про військові звитяги. Відвідували 
й церкву св. Трійці в Дрогобичі. Добро і зло часто торкалося 
нас, але ми вже тоді мали певні свої переконання і досить 
об’єктивно сприймали й оцінювали ці події. 

Нашими вчителями були неординарні люди, які старалися 
допомогти нам пізнавати світ. Серед тих учителів особливо 
яскравий слід залишив у пам’яті учитель німецької мови 
О. Полянський зі своєю скрипкою, а згодом і оркестром шко-
ли, учителька української мови М. Калужняцька з дзеркалом 
для спостерігання за вірною артикуляцією звуків та дерев’я-
ною лінійкою – для покарань, учитель латинської мови М. Бай-
рак, який «стимулював» до навчання такою ж дерев’яною лі-
нійкою або ж своєю манерою «гладити проти шерсті», тобто 
смикати за волосся на голові разом зі шкірою (а були ми всі 
коротко стрижені, переважно на «0»). З приємністю згадую 
години, присвячені вивченню міфології стародавніх часів,  
історії стародавнього Риму, Греції, рівно ж, як і славної байки 
І. Франка «Лис Микита» та ін. Не забуду про перебування 
у підвалі теперішнього музичного училища, куди перевели 
школу (оскільки в гімназії розмістився військовий шпиталь), 
під час бомбардування, жахливе «полювання» на євреїв та пе-
ревезення їх у лішнянський ліс, де їх розстрілювали. 
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Немало зусиль і часу забирала дорога до школи в м. Дрого-
бичі. Жодного автобусного сполучення з містом не було. Тому 
з села до міста і навпаки всі ходили пішки. Восени і навесні 
не було проблем. А ось взимку було дуже тяжко. Ми ходили 
до школи, незважаючи на слякоть і пітьму, на хуртовину  
і мороз. Часом за ніч сніговій зрівнював дорогу з канавами, 
з полями. В цих умовах ми, кілька школярів, у потемках про-
кладали першу стежку в снігу. Не раз у пітьмі ми збивалися 
з дороги, провалювались у глибокий сніг. Навколо тиша, лю-
дей немає. Рятувалися, як могли. Коли ж повертались зі шко-
ли, то вже таких проблем не було, але нерідко виникали інші. 
Так, одного разу був такий буревій, що за межами міста, між 
полями нас, дітей, вітер здував з дороги і заганяв далеко в по-
ле. Лише в хвилини, коли вітер стихав, ми перебігали від одно-
го телефонного стовпа до іншого і там перечікували пориви 
вітру. Так, долаючи перешкоди, ми ходили до школи. Тому 
й не дивно, що ми почувались якоюсь мірою «переможцями».  

Не знаю, кому краще: нам, що пішки долали багатокіло-
метровий шлях до школи, чи моїм синам, що вже користува-
лись міським транспортом, чи, врешті, моїм онукам, яких бать-
ки возять автівкою до садка, до школи, і їм не потрібно витра-
чати стільки зусиль, скільки довелося колись нам? Думаю, 
що труднощі певною мірою мають не тільки виховний харак-
тер, але й загартовують фізично і тому є потрібні. 

З великим задоволенням я ходив слухати вуличного музи-
канта, що віртуозно грав на скрипці біля міського ринку і цим 
заробляв собі на хліб. Його зворушлива музика будила фанта-
зію, вводила в небуденний світ високих почуттів. І хоч не було 
в ті часи великих достатків, та був я щасливий, бо був здоро-
вим хлопцем, були живі батьки, була та невидима стіна, сті-
на батьківської опіки, за яку завжди можна було сховатись 
від щоденних буднів і всякого зла. 

Директором гімназії був добрий і мудрий, всіма шанований 
вчитель М. Бараник, який з розумінням ставився до своїх вихо-
ванців – нас, учнів, але підтримував тверду дисципліну в шко-
лі. Попри те, що до школи я ходив пішки з Лішні (5 км до шко-
ли і назад стільки ж), я, як і мої однокласники, практично 
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не запізнювався на заняття. А про прогули не могло бути й мо-
ви. Така існувала в школі традиція. На уроках (по-теперіш-
ньому, тоді говорили – на викладах чи лекціях), хоч нас було 
в класі понад 50 учнів, ніхто не смів вимовити зайвого слова 
чи звука. Було, як кажуть, чути, як муха пролетить. Цьому 
в окремих випадках сприяло і фізичне покарання за непослух 
(наприклад, удар довгою дерев’яною лінійкою по долоні). 
Особливо суворою була дисципліна на уроках німецької, ла-
тинської, української мови у згаданих вище вчителів. 

Ми старанно виконували домашні завдання і готувалися 
до уроків. Заняття в школі були цікавими. Надовго запам’ята-
лись міфи про грецьких богів, про Стародавній Рим, про при-
годи Одиссея й ін. Абетку німецької мови ми співали під звуки 
скрипки, на якій грав О. Полянський. Певні обмеження свобо-
ди в класі ми, гімназисти, особливо ті, що проживали в бурсі 
(гуртожитку), або ж ті, що приходили кожен день із навколиш-
ніх сіл, компенсували в післяурочний час. Тоді ми були віль-
ними «пташками». Нас ніхто не чекав і ніколи не зустрічав  
після уроків. Нам, особливо сільським хлопцям, було все ціка-
вим у місті та на його околицях. У теплу пору року ми вешта-
лися центральними вулицями Дрогобича, парками, крамниця-
ми. Уже ранньою весною, 1 квітня, – запам’ятався цей соняч-
ний день – ми залюбки купалися в холодній, але дуже чистій 
воді невеликого потічка, що витікав із лісу і був пристосова-
ний для купання. Сьогодні там, в кінці вулиці І. Франка, об-
лаштовано цілий відпочинковий комплекс із великим озером. 

Звичайно, багато часу забирав футбол на приміських пасо-
вищах. Були ми не безгрішними, бо не минали чужих садів, 
особливо тих, де росли волоські горіхи. А опісля ще ж треба 
було пішки пройти п’ятикілометровий шлях додому. 

Адміністрація гімназії також дбала про наш загальний роз-
виток: організовувала безоплатні походи в кінотеатр на вулиці 
Самбірській, який тоді називався «Victoria», нас водили і в те-
атр. У святкові дні ми мали бути на Богослужінні в церкві 
Св. Трійці. 

 Та найбільше закарбувались у моїй пам’яті мелодії вулич-
ного музиканта, який на ринку в центрі міста своєю грою  
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заробляв на шматок хліба. Інші люди проходили мимо, а я ніяк 
не міг. Видно, я відчував більше, ніж інші, бо тремтлива була 
у мене душа. Його надзвичайно зворушлива, якась чарівна, я б 
сказав, неземна музика глибоко хвилювала мою чутливу ди-
тячу душу. Цю музику неможливо пояснити словами. Той му-
зикант не виконував відомих чи невідомих мені пісень. Він,  
мабуть, імпровізував або виконував якісь класичні твори і,  
дивлячись кудись далеко, немовби розмовляв з тільки йому  
відомими людьми або з тими, кого вже не було серед живих. 
Мені здавалося, що він звучанням своєї скрипки розповідав 
про весняні дні, небесну блакить, вічну любов, доброту, геро-
їзм, свободу, про все прекрасне в цьому світі. А часом його 
скрипка плакала, ридала, бо довкруг панувало безмежне горе, 
смерть і біль людей ще живих, але вже не вільних або поране-
них та тих, хто втратив близьких, друзів чи родичів. Його 
скрипка сумувала й тужила за невинно вбитими. А про таких 
доводилося чути не тільки з розповідей батьків та інших лю-
дей, але й самому бачити. Судячи з манер, з одягу, цей невідо-
мий шляхетний музикант, мабуть, належав до аристократичної 
інтелігентної родини. Можливо, він був єврей. Своєю грою він 
не тільки заробляв на хліб, але й немовби ділився своїм болем 
і співчував людському горю. Мабуть, він не знав чи для нього 
настане завтрашній день, чи побачить він сонце, що буде з йо-
го родиною. Той глибокий душевний біль з допомогою своєї 
скрипки він передавав нам, слухачам. Його зворушлива музи-
ка, немов остання пісня пташки, пораненої у терні в саме  
серце, що стікає кров’ю, можливо, востаннє звучала для нас 
і тому не могла не хвилювати. Його хотілося слухати до не-
скінченності. Але треба було ще йти додому. Тим паче, що  
голод давав про себе знати. Адже в школі не давали сніданків 
чи обідів. 

Ця музика, цей сонячний промінчик у безмежному бурхли-
вому морі сліз і болю ще довго звучала в пам’яті і в цьому  
жорстокому та холодному світі будила думку, змушувала за-
мислюватися, породжувала надії, сподівання на краще життя. 
Словом, стимулювала добрі почуття, будила до праці і не да-
вала спати совісті. І хоч минуло багато років, а я й сьогодні 



19 
 

з вдячністю згадую цю людину і її незбагненну, таку солодку 
і водночас таку сумну музику. Мені недоступна була музична 
освіта. То ж коли у мене підростали сини, молодшого, Олега, я 
записав до Львівської музичної школи № 4 у клас скрипки. Він 
засвоїв програму й успішно закінчив цю школу. Але він ніколи 
не відчував тої насолоди від гри, якої скуштував я, його бать-
ко. Очевидно, музику відчуває кожен настільки, наскільки 
в унісон їй налаштовані тонкі струни його душі, які можуть 
синхронно вібрувати з почутою мелодією. 

 З повторним приходом радянської влади мене повернули 
в п’ятий клас у Лішні, після закінчення якого я продовжував 
навчатися в СШ № 1 м. Дрогобича. 

Про життя і навчання у воєнні та післявоєнні роки можна 
було б багато розповідати. Знав я і голод, і холод, і непосильну 
працю на господарстві. Ніколи не забуду той жах, який охоп-
лював мене в час нічних бомбардувань. Здавалося, що кожна 
бомба летить на тебе. Натомість, коли з літаків скидали бомби 
вдень, такого страху не було. Не кращим було враження від 
залпів «Катюш», якими «обробляли» противника перед насту-
пом. Я знав атмосферу бомбосховищ, схронів, життя в лісі. Був 
свідком облав, коли на людей полювали, як на звірів, розстрі-
лів та інших потворних породжень воєнних часів. Але Господь 
оберігав мене від нещасть. 

Були і приємні хвилини, наприклад, солдати частували нас, 
дітей, дуже смачною солдатською кашею, цукром, повидлом. 
А скільки радості приносили нам кінофільми, що демонстру-
валися безплатно вечорами на відкритій місцевості для солда-
тів і мешканців села. На перегляд кінокартини збиралося бага-
то дітей, і я ніколи не пропускав такої нагоди. 

Не можу забути маршу військових частин через село під 
духовий оркестр. Втомлені далекою дорогою, при підході 
до села вони вишикувались, як на параді, і під звуки маршу, 
що глибоко збуджував душу, стройовим кроком пройшли че-
рез село. Згодом я багато разів бачив подібні паради, але тако-
го захоплюючого маршу, як тоді, більше не бачив. Ми, діти, 
далеко за село пройшли за солдатами під цю музику. В ці роки 
я навіть мав особисту бойову зброю – револьвер, виміняний 
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у солдата за хліб і сир. Правда, згодом я зустрів іншого мудро-
го солдата, який відібрав у мене цю небезпечну забавку і вто-
пив у річці. 

Але чи не найбільше задоволення я отримував від читання 
художньої літератури. Я був постійним читачем Дрогобицької 
дитячої бібліотеки (на вул. Самбірській). За книжкою легше 
переносити голод. У той час я мусив багато ходити: пішки 
до школи і зі школи додому. В окремі дні по два-три рази хо-
див до міста, наприклад, уже старшокласником увечері ходив 
на гурток бальних танців, що функціонував при міському па-
лаці піонерів (вул. Самбірська). Це також давало багато радос-
ті, бо навчався я в чоловічій школі, а тут була нагода не тільки 
спілкуватися з дівчатами, а й танцювати з ними. Отож що 
за ніч підріс, то за день стоптався, тому й невисокий зростом 
вдався. Автобусів не було. Часом лише «зайцем» їздили на во-
єнних вантажівках, які зупинялися на контрольно-пропускно-
му пункті (КПП) у Дрогобичі, а коли автомобіль починав їха-
ти, ми з товаришем непомітно залізали в кузов і їхали до села. 
Зрозуміло, в селі шофер не зупинявся, і ми «висідали» на ходу. 
Інколи така висадка закінчувалася синяками від падіння або 
розірваними штанами чи черевиками. 

У темну пору доби, вертаючись із міста, нерідко примуд-
рявся сідати непомітно на «розвору» (дерев’яна частина воза, 
яка виступає ззаду) і їхати до села. Часом їздовий, якщо заува-
жив мене, міг «почастувати» батогом. А одного разу, їдучи так 
уночі додому, я відчув збудливий запах свіжого хліба, що його  
фірман (їздовий) віз до якоїсь сільської крамниці. І я не стри-
мався – згрішив – витягнув одну хлібину і приніс додому.  
Мати, глибоко віруюча, сказала, що я вчинив несправедливо. 
Адже їздовому доведеться за цей хліб заплатити. Але хлібом 
цим вечеряли всі. Це був єдиний випадок у моєму житті, коли 
я поцупив чуже, не згадуючи яблук та горіхів, що разом з та-
кими, як я, дітьми часом здобував у чужих садах. 

Із закінченням війни боротьба продовжувалась. Почалася 
війна партизанська. І ми, діти, були її учасниками: передавали 
певні, нам не завжди зрозумілі, повідомлення для сусідів чи 
інших людей, виконували інші доручення. Разом із дорослими 
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чергували вночі (сільська самооборона), щоб забезпечитись 
від грабіжників. Словом, усього було вдосталь. І якщо я ви-
жив, то це чиста випадковість або Божа ласка і, безперечно, 
заслуга батьків та багатьох людей, які давали розумні поради, 
захищали і допомагали пізнавати світ та уникати різних небез-
пек. А може, це доля, бо як можна пояснити, наприклад, таку 
ситуацію? Був у селі і до сьогодні стоїть залізний арковий міст 
через річку Бар, що на шляху між Дрогобичем і Самбором. 
На той час з обох боків моста не було пішохідних доріжок 
і велика відстань від верхньої поверхні арки до води була дос-
татньою, щоб за можливого падіння розбитись. Вода у цьому 
місці не була глибокою. Ще до війни (було мені 6–7 років) 
я без найменшого страху залюбки перебігав аркою з одного 
боку на другий. Лише після втручання двоюрідного стрийка 
Миколи Фрайта (вуличне прізвисько – «Фуксового»), який ба-
чив ці розваги і повідомив про них батька, я припинив їх. І хоч 
у цій частині села росло і вешталось багато таких «героїв», як 
я, але ніколи я не бачив, щоб хтось повторював мої «подвиги». 

У воєнні роки фронт просувався то на схід, то знову повер-
тав на захід. При відступі військ цей міст з боку Самбора піді-
рвали, і той його кінець упав. Але залишилось багато детона-
торів і толових (тротилових) шашок, що не вибухнули. Зви-
чайно, через день-два ми, всюдисущі хлопчаки, були під цим 
мостом. І, зрозуміло, ми не могли не підбирати той матеріал, 
що не вибухнув. З допомогою бікфордового шнура (вогнепро-
відний шнур для запалювання вибухової речовини), який там 
залишився, старші з нас підривали тротилові шашки у річці 
і так глушили рибу, якої в той час було дуже багато. Я примуд-
рився розпалювати дрова у печі за допомогою тих шашок, бо 
дуже добре вони горіли, і використовувати їх замість дров. 
До цього часу не розумію, чому не вибухнула бодай одна шаш-
ка, яка б рознесла нашу хату і нас усіх. Видно, вищі сили вбе-
регли нас, що ми всі залишилися живими і неушкодженими. 

Або ж іще була пригода. Ми, діти, в основному хлопці, 
у вільний час завжди вешталися серед солдатів. І вони охоче 
з нами спілкувалися. Навіть серед німецьких солдатів ми були 
сякими-такими перекладачами, і вони теж терпіли нас. Адже 
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ми охоче чистили зброю, показували, де ростуть добрі яблука 
або ж у якому місці можна глушити рибу, чи вказували на гос-
тинних господарів. Цікава деталь: після вибуху гранати або 
тротилової шашки у річці вода вертикальним фонтаном, «як 
свічка», високо піднімалася вгору і падала вниз, а опісля оглу-
шена риба спливала на поверхню води, і треба було її швидко 
підбирати, бо частина оживала. Можливо, тому, що більшість 
солдатів були батьками, всі вони толерантно ставилися до нас, 
дітей, не гнали нас, а часом частували цукром або смачною 
солдатською кашею (а були ми переважно голодними). Німці 
зрідка пригощали добрим повидлом, якого вдома не було. 

Якось у нашій хаті деякий час жив червоноармієць, і я за-
любки чистив його гвинтівку, а він усе обіцяв дати мені по-
стріляти, але не давав. Та одного разу, коли його не було  
близько, я взяв його зброю і на подвір’ї почав стріляти в небо. 
Поки я зробив три-чотири постріли, прибігли солдати, що були 
поблизу, відібрали у мене гвинтівку, а мене трохи покартали, 
але навіть ляпаса не дали. 

Іншим разом, коли я був серед численної групи солдатів 
і військової техніки, надлетів ворожий літак і понад землею 
(на «бреющем» польоті1) почав бомбити і стріляти у всіх, хто 
там був. Добре пам’ятаю ту мить: я ліг у фосу (рівчак) біля  
дороги і буквально злився із землею, поки літак не відлетів. 
Мене, слава Богу, не зачепила ні одна куля, хоч були жертви. 
Знову доля чи Всевишній дарували мені життя. 

Або ось ще вистава воєнних років. Таке не забувається. Був 
тихий осінній день. Ми, тобто мама, сестра і я, копали картоп-
лю на полі, яке називалось «Короткі». В той день на полі пра-
цювало багато людей. З боку Дрогобича летів у нашому на-
прямку літак ПО-2, або, як його називали в народі, «кукурудзя-
ник». Долетівши до поля, де працювали селяни, він піднявся 
високо в небо і раптово стрімголов полетів донизу (піке). Всі 
люди, що там працювали, і ми в тому числі, припинили свою 
роботу і почали спостерігати за ним. Не долетівши до землі 

 _______  

1 Бреющий полёт (рос.) – поземний лет. – Прим. ред. 
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лічені десятки метрів, він перейшов у горизонтальний політ, 
а відтак знову почав набирати висоту. Зробивши коло на висо-
ті, немовби задумавшись над чимось, літак знову почав падати 
вниз, але не так, як перший раз, – керовано, а безсистемно пе-
ревертаючись, ніби ним ніхто не керував. Усі, хто був на полі, 
із завмиранням спостерігали за дивним літаком і його льотчи-
ками. Здавалося, що ось-ось він упаде на землю і розіб’ється. 
Але, на щастя, знову біля самої землі, потужно запрацював мо-
тор, і літак став керованим та, як і в попередні рази, знову під-
нявся високо в небо. Ми гадали, що на цьому політ завершить-
ся. Мабуть, щось там із машиною не в порядку. Та ба! Високо 
в небі (в котрий раз) мотор замовкає, і літак безсило падає на 
землю. При цьому неймовірно перевертається: то з боку на бік, 
то через хвіст, то через крило, то штопором – без будь-якої за-
кономірності падає вниз, як підстрілений птах. Ще мить – і він 
впаде на землю. Але, як і в попередні рази, не долетівши 
до землі, запрацював мотор, і літак, уже керований, почав під-
німатися в небо. 

Ці трюки льотчик повторював багато разів, демонструючи 
нам віртуозну майстерність, витримку, а заразом безстраш-
ність і неймовірні можливості маленького літака. В літаку бу-
ло двоє людей. Їх було добре видно. Передній усміхався. Як 
потім з’ясувалося, цей літак прилетів з дрогобицького польо-
вого летовища, а пілотом була відважна, безстрашна жінка, що 
так віртуозно керувала літаком. Робила вона ці трюки, як стало 
відомо, аби помститися офіцерові, який несхвально висло-
вився про неї як про льотчика. Вона й запропонувала йому  
політати з нею, а він, нічого не підозрюючи, погодився. Від 
таких смертельно небезпечних трюків бідолаха ледь не помер. 
А сфінктери1 його таки не витримали. Розповідали, що цього 
офіцера на ношах забрали в госпіталь. Воно й не дивно, адже 
у нас, пасивних глядачів, що спостерігали за цими маневрами, 
 ______  

1 Сфінктер – мед. клапанний механізм, який регулює перехід вмісту 
з одного органу до іншого або з однієї частини трубчастого органу 
в іншу. Роль сфінктера виконує м’яз, що зв’язує або замикає отвір, 
напр. сечового міхура в сечівнику. – Прим. ред. 
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як тепер кажуть, мабуть, адреналін зашкалював, а серце ледь 
не вискакувало з грудей, коли літак наближався до землі. 
То що вже говорити про нього. Напевно, офіцер більше не глу-
зував з жінки-льотчиці. Жаль, що не вдалося з’ясувати, хто ця 
віртуозна і безстрашна жінка, що зуміла так покарати свого 
кривдника. 

Повернувся батько з війни на день свого Ангела – 21 листо-
пада 1945 року, в день, коли в нашому селі був празник Ми-
хаїла. За своєю наївністю я був невдоволений тим, що тато ні-
чого не привіз – навіть годинника, як це зробили батьки моїх 
товаришів, на що тато сказав, що мав можливість набрати цьо-
го добра хоч мішок, але це чуже добро і воно йому не потріб-
не, бо не за цим він ішов на війну. Зате «привіз» малярію.  
Дуже швидко після повернення батько захворів на цю хворобу. 
Тоді я вперше побачив, як проявляється малярія. Особливо за-
пам’яталася трясця. Батька так трусило, що ліжко дрижало. 
Мама накрила його всіма перинами, ковдрами і покривалами, 
які були в хаті, а він ніяк не міг зігрітися. Не пам’ятаю точно, 
чим лікувався, здається хініном, але швидко одужав і більше 
ніколи в нього не було таких проявів. Батько мав дуже міцне 
здоров’я. Ніколи більше не хворів. Хіба в час німецької окупа-
ції, навесні 1944 року через постійне недоїдання цілком утра-
тив зір. У сім’ї всі голодували, але зір втратив найбільш здоро-
вий. Мати водила його до найбільш відомого в той час у Дро-
гобичі єврейського лікаря-окуліста п. Ахта, який вилікував та-
та за допомогою ін’єкцій молока. Вже не знаю, скільки і куди 
це молоко після кип’ятіння вводилось, але зір цілковито відно-
вився і зберігся до старості. На жаль, цього здібного і доброго 
лікаря німці розстріляли. Вже тоді я почав задумуватись, куди 
варто спрямувати у майбутньому свої зусилля і куди піти вчи-
тися. 

Декілька разів я мало не втопився, але без сторонньої до-
помоги врятувався. Перший раз, коли ще не вмів плавати і, 
опинившись на глибокому місці в річці, почав тонути. Та швид-
ко зрозумів, що мене нема кому рятувати, бо мої ровесники, 
що були зі мною на річці, думали, що я так «жартую». То я, 
опускаючись на дно, підстрибував і набирав над поверхнею  
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води повітря в легені і знову опускався на дно і так добрався 
до берега. Іншим разом, вже працюючи лікарем, я з колегами 
пішов на річку Бистрицю (біля с. Озимина). Одна із колег 
(п. Анна П.), не вміючи плавати, почала тонути і покликала 
мене на допомогу. Я приплив до неї, а вона вхопила мене за 
шию, і ми почали тонути обоє. У цій ситуації, пригадавши 
правила поведінки на воді біля потопаючої людини, я пірнув 
з нею глибше, і моя колега відпустила мене. Тоді я, винирнув-
ши з води близько неї, потягнув її до берега. Так ми обоє вря-
тувалися без сторонньої допомоги. Я завжди розраховував 
на власні сили. І цього разу мені це допомогло. Хоча треба 
сказати, що у воєнні та післявоєнні роки люди були дуже  
дружніми, доброзичливими і завжди допомагали один одному. 

Були й інші, часом комедійні, часом невеселі пригоди. Так, 
наприклад, якось навесні батьки журилися, що ворони влаш-
тували багато гнізд на верхах старих дубів, які росли на сусід-
ньому городі, і будуть красти малих курчат. Для мене це було 
певним сигналом взятися за роботу, яка була свого роду розва-
гою. І я поліз на один із високих і розлогих дубів, щоб розори-
ти гнізда цих птахів. Поки я ліз угору, ворони літали навколо 
мене і «сварилися» – каркали. Та коли я добрався до гнізд 
та почав їх розорювати і скидати вниз, то зібралася ціла зграя 
цих птахів, і вони почали мене атакувати. З різних боків напа-
дали на мене і з розгону боляче дзьобали. Але це ще півбіди. 
Вони намагалися дзьобнути в обличчя, в очі. Тут було вже 
не до жартів. Сидячи на гілляці, я однією рукою тримався 
за стовбур дуба, а другою, як міг, оборонявся від збуджених 
птахів. З трудом я зліз на нижні гілки дуба, а там ворон відга-
няли від мене грудками землі, камінцями, палками мої поміч-
ники – товариші і сусідські діти. Навіть, коли я ступив на зем-
лю, ворони ще намагались мене дзьобнути. Моїх товаришів 
не чіпали, бо пам’ятали, що це я знищив їхні гнізда. Ця наука 
не була даремною. Більше я не руйнував гнізд цих птахів. 

Але без діла я не сидів. Тепер я взявся за шпаків. Їхні гнізда 
я не розорював. Лише коли з’являлися жовтодзьобі пташенята, 
я забрав з гнізда одного із них і почав його доглядати – году-
вати черв’ячками, гусеницями і поїти молоком. Було багато 
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клопоту з таким пташеням. Ми з сестрою кожен день мусили 
добувати йому їжу. Та ми не кидали початої справи. Вигодува-
ли на дорослого птаха. Шпак уже не боявся людей. Ночував 
у хаті, а вранці я випускав його на волю. Тому, що виростав 
цей птах у незвичних для нього умовах, він не вмів знаходити 
собі їжу на волі. І коли хотів їсти, то прилітав і дзьобав у шиб-
ку вікна. Ми впускали його до хати і годували. На жаль, ця  
історія не мала щасливого кінця. 

Приручений птах літав за мною, сідав на плече. Не всі мої 
товариші чи сусідські хлопці знали історію мого шпака. Одно-
го разу на пасовиську, коли мій вихованець летів до мене, пас-
тух, що стояв близько, вбив його палицею, бо думав, що це 
дикий шпак. Дуже шкода було мені цього птаха. І я взявся ще 
раз виростити такого ж. Доглядав його, поїв. А влітку в спеку 
наливав в миску води, і мій птах залюбки купався в ній. А по-
тім, струсивши воду, ліз мені в рукав або за пазуху і там грівся 
та висихав. На жаль, і цього прирученого птаха я не вберіг 
від смерті. Якось я сидів на городі, і біля мене сів мій вихова-
нець. Цього тільки-но чекав кіт-бандит, який одним скоком 
зловив мого птаха і в зубах поніс його в недоступне для мене 
місце – під поденок (повітряний простір у стодолі між соло-
мою чи сіном і землею). Більше таких експериментів я не ро-
бив і нікому не раджу. 

Щоб якось давати собі раду, навчаючись у школі в Дрого-
бичі, я записався в секцію боксу. Але довго там не затримався, 
бо після занять у школі, а відтак без обіду в спортивній секції, 
треба було іти пішки додому і готуватися до наступних уроків. 
До того ж тренер, можливо, для того, щоб відсіяти частину не 
дуже перспективних учнів, призначав мені напарника, який 
уже досить добре вмів боксувати і, звичайно, мені діставалось 
«на горіхи», а тренер з цього сміявся. Можливо, якби мені 
хтось порадив, що маю робити в цій ситуації, я б ходив і далі, 
а так побитий, голодний і розчарований я тюпав пішки додому 
і, врешті, відмовився ходити в цю спортивну секцію. Рішення 
я приймав самостійно, не посвячуючи у справи своїх батьків. 

Зате я був найкращим бігуном серед своїх однокласників. 
Коли в школі вчитель фізкультури організував крос на 10 км 
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(зі школи в м. Дрогобичі до с. Лішня і назад) я, маючи певний 
досвід швидкого ходіння (не відставав від старших учнів, які, 
йдучи вранці з села до школи, прискорювали крок і намагались 
нас, менших, залишити), біг ритмічно, і спочатку мої ровес-
ники мене випередили. Але вже через кілька кілометрів я на-
здоганяв їх, тим більше, що дехто із них уже не міг не тільки  
бігти, а й іти і тому йшов або ж відпочивав на узбіччі дороги, 
а я продовжував бігти і здобув перемогу. 

Батьки фактично не купували нам з сестрою жодних ігра-
шок. Тому я сам собі їх створював. Так, я змайстрував собі са-
мокат («гуляйногу»), зробив бляшаний пропелер (довжиною 
10–13 см). Його поміщав на дерев’яній шпульці від ниток (тато 
був кравцем, тому таких шпульок було багато), в якій були два 
спрямувальні стрижні (цвяхи без головок). Внаслідок різкого 
розмотування намотаного на шпульку шнурочка пропелер  
злітав високо в повітря. Звичайно, був у мене і саморобний 
«пістолет», що створював звук пострілу при ударі залізного 
стрижня у фосфор, здертий з головок сірників і насипаний 
у відповідної товщини залізну трубку, укріплену на корпусі 
«пістолета». Ще краще «стрілялося» залізною банкою з-під 
фарби, в яку вміщався зволожений шматок карбіду. Банка  
закривалась, накопичений у ній газ підпалювався сірником, 
приставленим до початково прикритої пальцем дірки в задній  
стінці банки. «Вистріл» з викидом кришки був дуже гучний. 
Згодом я мав і справжній револьвер. 

Були в мене, як і в інших хлопців, катапульти, луки та інші 
саморобні іграшки. До Великодня я зробив дерев’яне калатало, 
яким у Страсну п’ятницю і суботу, згідно з традицією, біля  
церкви разом з іншими хлопцями досхочу калатав і цим самим 
оповіщав про розп’яття Ісуса Христа. А ще взимку, у вільний 
час була можливість покататися на ковзанах. Замерзла ріка бу-
ла ідеальною ковзанкою в той час, коли ще не випав сніг, або 
розтанув, а відтак знову вдарили морози. За гроші, отримані 
за коляду в час різдвяних свят, я купив собі справжні ковзани, 
які кріпилися до черевиків міцними ремінцями. Ковзанка (за-
мерзла ріка) була біля самої хати, тож не потрібно було кудись 
далеко добиратись. Цю розвагу я удосконалив. На спільному 
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з бабою Марією подвір’ї утримувався великий пес на кличку 
«Долько». Його я брав на довгий повідок і навчив тягнути  
мене на ковзанах по льоду. Радості було багато не тільки для 
мене, але й для сусідніх дітей, які гурбою бігали чи ковзались 
за або перед нами і тішились із такої вистави. Єдиною пробле-
мою було вміння своєчасно загальмувати або об’їхати «тяга-
ча», щоб його не травмувати. Та вершиною моїх дитячих досяг-
нень був велосипед, який я самотужки зібрав з деталей, 
виміняних в інших дітей або куплених у крамниці в Дрогобичі. 

Хочу оповісти дещо про своїх дідів та батьків. Це згодом 
буде цікавим для моїх онуків, а може, і не тільки для них.  
Отже, мій дід по мамі – Данилів Павло Андрійович (1870–
1916 рр). Його батьки – Данилів Андрій (1841 року народжен-
ня) і мама Марія Ярошинська – були односельцями. Із перека-
зів відомо, що моя прабабця Марія Ярошинська була шляхтян-
кою польського роду, і тому вона, як і вся її родина, не була 
кріпачкою. Навіть більше, в ті часи ставали вільними всі ті, 
хто брав шлюб із шляхтянкою чи шляхтичем. Для цих людей 
існували певні привілеї. Навіть у церкві вони мали відведені їм 
певні місця. Можливо, саме ці обставини допомогли одержати 
дідові Павлові добру, як на той час, освіту. Певний час він пра-
цював секретарем сільської управи (ґміни). Мав удома досить 
велику бібліотеку, що було рідкістю для селян. На жаль, ці 
книги згоріли під час однієї з великих пожеж. З думкою діда 
рахувались усі мешканці села. До нього завжди приходили 
за порадою. Як розповідала моя тітка Анна (1902–1989, мами-
на сестра), до діда Павла якось прийшов незнайомий рудий 
чоловік. Вони довго про щось говорили, а коли той незнайо-
мець пішов, тітка Анна спитала у свого батька, хто це був. Дід 
Павло сказав: це був Іван Франко. Невідомо, про що вони го-
ворили. Але можна здогадуватися. Була у селі група людей, 
яких називали «москвофілами». Вони не схвалювали громад-
ську діяльність І. Франка та його погляди. Ходили чутки, про 
що оповідав мені мій батько, що І. Франка, який часто пішки 
ходив із Нагуєвич через Унятичі і Лішню до Дрогобича, хотіли 
втопити у річці Бар. Мабуть, Іван Франко був поінформований 
про ці плани й, очевидно, хотів якось запобігти їх реалізації. 
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Можливо, тому й звернувся до діда Павла як найбільш авто-
ритетного в селі громадського діяча. А може, були й інші при-
чини. 

Дід Павло не належав до «москвофілів». Він був вільно-
думцем і нерідко говорив речі, які не подобалися тогочасним 
австрійським чиновникам. Тому його заарештували, і він заги-
нув у Талергофі. 

Баба – Марія Іванівна Данилів (1870–1940) родом з Унятич, 
із родини Навотарських. Після смерті діда Павла зосталася 
вдовою з чотирма дітьми. Мусила розраховувати лише на 
власні сили. Тяжко працювала у своєму господарстві. Відомо, 
що в ті часи, крім важких хвороб (натуральна віспа, тифи, ди-
зентерія, «іспанка» та ін.) часто лютували великі пожежі, після 
яких на місці значної частини села залишалися згарища, адже 
хати були в основному під солом’яною стріхою. А якщо в цей 
час був вітер, то пожежу не можна було зупинити. В дитинстві 
я був свідком, як горіла сусідня хата, що була під солом’яною 
стріхою. Цілі китиці палаючої соломи – сніпки (окремі елемен-
ти стріхи) піднімалися в небо над охопленою вогнем хатою, 
переносились вітром на великі відстані. Добре, що це було 
вдень. Люди вилізали на свої дахи і скидали ці факели або по-
ливали їх водою, в такий спосіб оберігаючи свої будівлі. Це 
було наприкінці 30-х або на початку 40-х років минулого сто-
ліття, і вже багато домів були вкриті черепицею. А на початку 
століття таких будинків було мало, тому й частими були по-
жежі. 

Перший раз після такої пожежі баба Марія з дідом Павлом 
збудували нову хату. Та радіти в цій хаті не довелось довго. Бо 
нова пожежа залишила бабу Марію з її дітьми, вже без чолові-
ка, в зимовий час на вулиці. Та родичі й односельці на знак  
поваги до загиблого діда Павла допомогли перезимувати,  
поділилися з нею харчами і пашею для тварин, яких вдалося 
спасти. І знову баба самотужки взялася за будову нової хати. 
Вона розповідала, як сама возила колоди з тої частини лісу бі-
ля с. Нагуєвичі, що називалась Діл. Думаю, що, мабуть, допо-
магав їй у цій нелегкій справі рідний брат – лісничий, що жив 
в с. Унятичі, Навотарський. Наскільки я пам’ятаю, звали його 
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Дмитром. Вона збудувала нову хату, в якій я і народився. Пра-
цювала від зорі до зорі, бо треба було ростити четверо дітей. 
І вона підняла їх на ноги. Але важка, непосильна праця підір-
вала її здоров’я, і на початку 1940-ого року вона померла. Зро-
зуміло, що її діти з дитинства були змушені працювати. Моя 
мама, Анастасія, ще малою дитиною була наймичкою у дирек-
тора сільської школи п. Бонка і бачила, що освічені люди жи-
вуть краще, ніж селяни. Вже тоді мама постановила собі, що 
коли виросте і буде мати своїх дітей, то за будь-яку ціну по-
старається дати їм освіту. Так і сталося. 

Мій дід по татові, Тимко Фрайт (1884–1950 рр.) був доб-
рим, мудрим і працьовитим селянином, що від зорі до зорі пра-
цював у своєму господарстві. Він любив нас, онуків, і, як міг, 
скрашував наші дитячі будні: то добрим словом, то жартом, то 
ласкою, а то й простим, власної роботи, свистком. Ніколи нас 
не сварив, не дорікав нам, хоч ми були аж ніяк не ангелами. 
Охоче брав нас у поле, і ми з сестрою з великим задоволенням 
сідали на воза і відправлялись у недалеку мандрівку. Там, 
на власній ниві, дід зі своєю дружиною, бабою Євдокією, пра-
цювали в поті чола, а ми, діти, скільки хотіли, допомагали їм 
або ж, як могли, розважалися. Силоміць нас не змушували пра-
цювати. 

Гарною, кароокою молодицею була баба Євдокія (1883–
1957), донька Дмитра Тимківа. Була вона милою, щирою, доб-
родушною і веселою селянкою, що не цуралась будь-якої  
роботи. Тому не були вони бідняками, але й не належали 
до дуже заможних селян. У всякому разі, їхня дерев’яна хата 
була покрита цинковою бляхою, що вважалось у ті часи озна-
кою достатку. 

Народили вони і виростили трьох дітей – двох синів, Ми-
хайла (мій батько) і Миколу, та доньку Февронію. Всі разом 
обробляли землю і мали невелике селянське господарство. 
Завжди був у них робочий кінь, пара корів, порося, кури та ін-
ша живність. Дивлячись у майбутнє і реально оцінюючи не-
великі можливості звінувати своїх дітей полем, дід Тимко  
віддав старшого сина Михайла, мого батька, до власника кра-
вецької майстерні в м. Дрогобичі п. Кремера вчитися на крав-
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ця. Цю професію батько добре освоїв і працював там аж 
до другого приходу радянської влади та до призову його в Чер-
вону армію в 1944 році. І хоч після демобілізації батько част-
ково виконував різні роботи в м. Дрогобичі – в редакції облас-
ної газети, в Політехнічному інституті (філіалі Львівської 
політехніки) та кравецької справи не покидав до самої смерті. 
Скільки його пам’ятаю, ніколи не сидів без діла, як і моя мама. 
Влітку, наприклад, тато вранці, як тільки світало, йшов на сі-
нокіс, косив свою ділянку на Берегах і пішки йшов до Дрого-
бича. Там цілий день працював у кравецькій майстерні, а вве-
чері пішки повертався додому. І так кожен день впродовж 
життя. 

Мама також даремно не гаяла часу, провадила селянське 
господарство. Була доброю, мудрою і дуже працьовитою 
людиною. Наприклад, літнього ранку подоїла корів і пішки 
несла молоко (10–12 літрів) до Дрогобича на заздалегідь обу-
мовлені пункти («пляци»). Повернувшись додому, годувала 
нас, дітей, і, коли були польові роботи, йшла в поле. Ми, малі, 
залишались або під непостійним наглядом баби Марії (до 1940 
року), або самі. Легше було, коли закінчувалися польові робо-
ти. Тоді мама вже працювала вдома і заодно доглядала нас. 
Роботи в неї не меншало: догляд за тваринами (корови, телят-
ко, кінь, порося, кури), приготування їжі, праця на городі біля 
дому, переробка льону, пошиття та ремонт нехитрого селян-
ського одягу не тільки для себе і нас, дітей, але й для інших 
людей. 

Не було особливого полегшення в зимовий період. Багато 
часу і сил забирав догляд за домашніми тваринами, в якому 
і ми, діти, брали участь. Особливо запам’ятався процес подріб-
нення соломи, з якої на січкарні заготовлялася січка. А взимку 
солома така холодна, руки замерзають, а в рукавицях цю робо-
ту виконувати не можна. Було багато інших робіт, в яких і мені 
разом із дорослими доводилося брати посильну участь. Із за-
доволенням ми з мамою довгими осінніми чи зимовими вечо-
рами мололи на жорнах зерно. Робота ця не така важка, як три-
вала. І, щоб скоротити час, мама розповідала про все те, що 
мені було цікавим. Рівно ж і я ділився своїми враженнями,  
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розповідав про свої успіхи чи невдачі та плани на майбутнє 
і запам’ятовував її мудрі поради. 

Як для мене, то більш виснажливою була праця на полі 
в жнива. Пам’ятаю, як ми з мамою влітку, в спеку, цілий день 
жали жито на полі, що називалося Зрубанка. Мучила спрага, 
а ввечері дуже боліла спина. Я не міг ні вирівнятись, ні сісти. 
Але пройшовши пішки кілька кілометрів після цієї роботи  
додому відчував, що біль у спині, в попереку дещо стихав,  
лише давав про себе знати наступного ранку. Звичайно, жод-
них звільнень від подальшої праці не було. До того ж ні я, 
ні мама не вживали жодних знеболювальних ліків. Дещо лег-
шою була праця на заготівлі сіна. Були чітко поділені обов’яз-
ки. Тато вранці косив траву, ми з сестрою сушили її і разом 
з мамою складали в копиці, а тоді готове сіно тато перевозив 
додому. Всіх робіт у селі в той час не злічити. На зиму треба 
було заготовити дрова, восени в лісі нагромадити листя для 
загат (утеплення хати), викопати картоплю і т. д. Я вже не ка-
жу про повсякденні роботи. 

У домашніх умовах на ступці готувалась пшоняна та інші 
види круп, на жорнах мололась мука. Не завжди була заго-
товлена достатня кількість дров, тому треба було і тут тру-
дитись. Особливо запам’яталась мені мама – прачка. Ми жи-
ли біля річки, досі там стоїть рідна хата. Взимку батько 
вирубував у льоді ополонку, і мама в льодяній воді полока-
ла той одяг і білизну, що випрала в гарячій воді в хаті. Ми 
з сестрою стояли на березі або ковзались на льоді і мовчки  
жаліли нашу маму. Та допомогти їй ми не могли. Пам’ятаю: 
руки в неї були червоні-червоні, мокрі і парували. А в ті часи 
були люті морози (понад 30°С), сніги, холодні пронизливі віт-
ри. Дивуюся, чому ні мама, ні інші родичі, ні сусіди, що про-
вадили такий же спосіб життя, рідко хворіли на ангіни, бронхі-
ти чи пневмонії. Видно, вмикались якісь природні механізми 
захисту. Зокрема, як я тепер розумію, працював природний  
відбір – виживали тільки найсильніші. А крім того, щоденне 
загартовування та постійний рух – праця в своєму господарстві 
та здорова селянська їжа, незважаючи ні на що, укріплювали 
здоров’я. Бо ж не було ні в кого ні відпочинку, ні відпусток, 
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ні вихідних днів. Постійна щоденна праця – боротьба за вижи-
вання. 

Лише іноді, у святкові дні, вдома проводились читання 
книжок українських письменників: І. Франка, Т. Шевченка, 
Л. Українки, М. Гоголя та інших авторів. Зокрема, пам’ятаю 
такі твори, як «Тарас Бульба», «Чорна рада», «Без компаса», 
«Украдене щастя». В такий спосіб ми, діти, пізнавали трагічні 
події з минулих часів і підсвідомо ставали на бік тих чи інших 
героїв. Не казочки із щасливим кінцем, а жорстока бувальщина 
виховувала в нас любов до чесних і відданих своїй державі 
людей і зневагу до зрадників, до чужинців, що завжди хотіли 
поневолити наш край. Напевно, тому батько ніколи не пого-
джувався перейти на польську віру або стати «фольскдойче-
ром», як це пропонували поляки чи німці, і в такий спосіб по-
легшити життя родини. Ні батьки, ні ми, їхні діти, не належали 
ніколи до жодної партії. Правда, я перед тим, як подати доку-
менти для вступу в медичний інститут, вже після закінчення 
навчання в СШ № 1, влітку 1950 року, був змушений вступити 
в комсомол. Але, незважаючи на пропозиції і певний утиск, 
в комуністичну партію я не вступив. Хоч, можливо, ставши 
членом КПРС, я б зміг досягти більших успіхів у житті. Та це 
був мій і моїх батьків свідомий вибір. Не згодився я працювати 
на КДБ, хоч неодноразово це пропонували мені відповідні пра-
цівники, як і багатьом моїм колегам. Так, ще в школі завуч – 
учитель психології викликав мене до себе в кабінет і пропо-
нував доповідати йому про все, що говорилося між учнями, 
зокрема, що говорив мій товариш Ярослав К. Звичайно, я не 
міг погодитися на таку пропозицію. А Ярослава повідомив про 
розмову в кабінеті вчителя. Яким же було моє здивування,  
коли товариш розповів мені, що і йому доручалося доносити 
все про мене. Видно, в такий спосіб влада вже з учнів готувала 
«сексотів». 

Великою радістю для мене і сестри були зимові вечори, 
особливо в неділю або святкові дні, коли вдома збирались бли-
зькі родичі, сусіди, мамині товаришки і розповідали всяку бу-
вальщину або ж колядували чи співали українських народних 
пісень. Той спів був настільки солодким, зворушливим і таким, 
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що проникав у всі закутки душі і зачаровував нас, що й сього-
дні я не в змозі збагнути причини цього явища. Ми з великим 
нетерпінням чекали наступного такого вечора. 

Проживши немало літ, я повинен сказати, що дуже рідко 
якась пісня так хвилювала мене, як в ті далекі вечори і дні. 
Можливо, річ у дуже емоційному дитячому сприйнятті дійсно-
сті. До того ж навколо була тиша, а в хаті не світилося. Та й 
дуже гарно і душевно вже вони співали, і цей настрій співаків 
якось передавався нам. Мабуть, немале значення мала темрява 
і тиша довкруги, що посилювало і загострювало наш, і так  
добрий, слух. А він у нас був дуже гострий. Коли, наприклад, 
я слухав хід ручного годинника, приклавши його до вуха, то 
враження було таке, ніби я заліз усередину годинника і чув, як 
працює механізм. І сьогодні, вже лікарем, вислуховуючи хво-
рого, для кращого сприйняття звуків чи шумів я, зосереджую-
чись, закриваю очі. Це допомагає мені. Так рекомендую і своїм 
студентам вислуховувати хворих. 

Особливо радісним було святкування Різдва Христового. 
Ще далеко до Різдва ми, діти, вечорами вчилися колядувати. 
В цьому нам допомагали батьки. На Святвечір мати варила 
12 страв на згадку про 12 апостолів. До вечері сідали, коли 
з’являлась перша вечірня зірка на небі. Тоді тато вносив до ха-
ти в’язку соломи, яку розстеляв на долівці, в’язанку сіна, яку 
клав на стіл під обрус та «діда» (сніп вівса), якого ставили 
під образами. Ми з сестрою скакали і лягали на солому, мека-
ли, іржали, хрюкали, квокали, щоб велась худоба, а кури добре 
неслися. Перед вечерею тато заносив найкращий корм худобі. 

З великою побожністю після спільної молитви при світлі 
свічки всі сідали до святкової вечері. Насамперед ділилися  
пампухом з медом, батьки висловлювали нам і собі святочні 
побажання і їли всі страви, а закінчували кутею. Чомусь мама, 
а не тато, підходила до вікна і в кожну з трьох його частинок 
зверталась зі словами: «Горобці, ходіть пшеницю їсти. Як ни-
ні не прийдете – їсти не будете!» Так повторювала тричі. Від-
так ложку куті підкидала до стелі зі словами: «Сійся, роди-
ся жито, пшениця і всяка пашниця, сію пшеницю по горі,  
по долині, аби ся родила мені і всій родині». Після вечері всі 
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ми разом до пізньої ночі колядували, а свічка горіла до ранку. 
Був такий радісний настрій, що ми, діти, не спали до ранку, 
тим більше, що після 12 години ночі вже ходили колядники 
і колядували під вікном різні колядки, за що їм належалася  
винагорода. 

Щедрий вечір, в надвечір’я Йордану, в основному був по-
дібний до різдвяного Святого вечора. Були деякі особливості. 
Після церковної відправи на Йордан тато приносив освячену 
воду, з якою обходив і кропив подвір’я, а я йшов слідом за ним 
і на всіх чотирьох рогах господарства «закусував» просфору 
або звичайний пампушок з медом. Треба було якнайшвидше 
впоратися з цією справою, щоб вигнати нечисту силу зі свого 
подвір’я і не допустити вступу інших злих сил. Відтак всі сі-
дали вечеряти. Починали зі свяченої води. Після вечері щедру-
вали. 

Хоч мої батьки були віруючими – не так батько, як мати, 
але вони не були фанатиками і тому до церкви ходили в основ-
ному на великі релігійні свята і брали мене з собою. Мені  
дуже подобалися проповіді священика о. Г. Канди. Це був 
справжній оратор, що мав неабиякий мистецький хист і вмів 
емоційно та зрозуміло для всіх розповідати не тільки про жит-
тя і вчинки святих, але й вплітав у ці промови розповіді 
про буденне життя села, про господарські справи, оцінював 
і схвалював добрі вчинки і засуджував негідні дії, якщо такі 
були, окремих людей. Тому в неділю вранці, якщо мене звіль-
няли від догляду за худобою, або ж узимку я спішив до діда 
Тимка і баби Євдокії, і ми разом ішли до церкви: вони помоли-
тися, а я, немовби до театру чи в кіно, – послухати нові опові-
дання про життя не тільки святих, але й людей смертних,  
односельців чи навіть родичів, яких було дуже багато. 

Очевидно, я задумувався, як би я вчинив у тій чи іншій си-
туації і що мені треба робити, щоб приносити користь собі, 
родині і громаді, аби заслужити похвалу чи повагу батьків,  
рідних і людей мені чужих, бо був я вже тоді достатньо често-
любним і думаючим хлопцем. Задумувався я над буттям у ши-
рокому розумінні цього слова. Вже в ті дитячі роки мене диву-
вало існування полярності понять, явищ: життя і смерть, чоло-
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віча і жіноча стать, день і ніч, тепло і холод, світло і темрява, 
добро і зло, рай і пекло, диявол і ангел, святий і грішник, лю-
бов і ненависть, два полюси у батарейки («+» і «–»), два полю-
си в магніті (південний і північний) і т. д. Уже згодом, вивча-
ючи діалектику, а в інституті за радянських часів філософсь-
ким наукам приділяли дуже багато уваги, я переконувався 
у справедливості своїх дитячих спостережень. 

Була у мене ще одна цікава розвага. Коли на пасовиську 
я був сам, то, лежачи горілиць на траві, я любив спостерігати 
за хмарами, які повільно пливли в небесних просторах. Там 
я «бачив» дивовижних коней, вершників, людей, тварин, каз-
кові повітряні замки. В моїй уяві оживали події, епізоди битв 
із минулого життя казкових і справжніх героїв, козаків та ін-
ших великих людей, про які я вже десь чув або читав про них. 
Згодом, коли я вже знав про атомарну будову матерії, я не 
сумнівався в тому, що в хмарах містяться ті елементи (атоми), 
що колись «належали» людям чи тваринам, які давно жили 
на світі. Моя фантазія не знала меж, бо «бачив» я те, що хотів 
і сподівався бачити. 

А одного разу, вже в зрілому віці, з вікна поїзда, що рухав-
ся зі Львова до Дрогобича, десь у районі м. Миколаєва я спо-
стерігав за появою «незнаної», утвореної хмарами при заході 
сонця «країни», що виднілася на краю горизонту і піднімалась 
аж до неба. Дуже виразно були видні «гори» і «долини», «лі-
си» і «поля», фантастичні замки і села. Тільки людей і звірів не 
можна було бачити, а може, їх не було – якась мертва земля. 
Враження було настільки реальним, що я тривалий час довго-
довго вдивлявся і не міг збагнути, що це: якась нова гориста 
місцевість або частина Прикарпаття якось відбивалась на гори-
зонті, а може, fata morgana чи міраж, як у пустелі. Над цим 
краєвидом вверху було чисте, без жодної хмаринки небо. Скіс-
не проміння сонця, що хилилося до заходу, добре освітлювало 
цю картину протягом 15–20 хвилин. Містика, та й годі. Жаль, 
що не мав з собою фотоапарата і не зміг зафіксувати це маре-
во, це незвичайне природне видовище. З упевненістю маю  
сказати, що це не був ані сон, ані галюцинації, не був причи-
ною цього видіння й алкоголь, бо його в той час чи напередо-
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дні не вживав. Не було і впливу наркотиків. Вони мені, на ща-
стя, ніколи не були потрібні. 

Але чи не найбільш фантастичне диво я бачив в ранньому 
дитинстві. Було це взимку. Батьки повкладали нас із сестрою 
спати, а самі пішли на весілля. Вночі ми пробудились, вийшли 
з дому і босоніж по снігу пішли до сусідньої хати, де жила ба-
ба Марія і вуйко Семен. Двері до їхнього дому були зачинені, 
а ми, очевидно, не дуже голосно кликали їх, тому нас не впус-
тили досередини, і ми були змушені вернутися до своєї хати. 
По дорозі додому я бачив над садом, що прилягав до нашого 
подвір’я, якесь фантастичне ясне світло, яке, наскільки я тепер 
пам’ятаю, складалося з багатьох джерел випромінювання. Не-
мов би це був величезний павук (люстра), підвішений до не-
бесного склепіння, тільки у багато разів більший, ніж у нашій 
сільській церкві. А може, це світло йшло з якогось дивного  
космічного корабля, що нерухомо завис над садом, і були 
в ньому прибульці з інших світів («літаючі тарілки» – НЛО). 
Правда, якихось істот я не бачив. Це так врізалось у мою па-
м’ять, що я й донині не можу цього забути. Уже на схилі літ 
я питав свою сестру, чи вона щось подібне тоді бачила. Відпо-
відь була негативною. Тому я не маю підстав стверджувати, 
що в ту пам’ятну холодну ніч це не був сон чи марення. 

Почалася Друга світова війна. Першими жертвами стала 
група селян, які випадково опинились на шляху відступу поль-
ських військ. Незважаючи на те, що селяни не були озброєні 
і не чинили жодного опору, їх все-таки поляки розстріляли. 

Прийшла радянська влада. Здавалося, що, як тоді говорили, 
брати зі сходу будуть більш гуманними і справедливими. Але 
не так сталося, як гадалося. Бо прийшли вовки, одягнені в ове-
чі шкури. Почали організовувати в селі колгосп і змушували 
«добровільно» писати заяви про вступ до нього, забирали 
в людей майно. Хто добровільно не віддавав усе нажите, в того 
забирали силоміць, а родину вивозили в Сибір. Але недовго 
господарювали більшовики. На той час фронт уже просувався 
швидко на схід. Прийшли німці, до яких населення спочатку 
ставилось лояльно. Нова влада показала жахливі картини – ре-
зультати знущання органів НКВС з невинних людей. Розкопа-
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ли поховання жертв більшовицького режиму. Зі всіх околиць 
Дрогобиччини їхали родини замордованих і впізнавали своїх 
рідних. Так було у всіх містах Західної України. 

Гнів народний був надто великий. І тому, коли українська 
військова управа дала клич про створення української дивізії 
СС «Галичина», немало молодих людей, у тому числі старшо-
класники української гімназії м. Дрогобича, добровільно всту-
пали до лав цієї дивізії. Ми, хлопці 1-го класу цієї школи, за-
хоплено дивились на тих учнів і певною мірою заздрили їм, бо 
в наших очах вони були героями і патріотами – хотіли допо-
могти в становленні вільної України, використовуючи німець-
ку зброю і вміння володіти нею. 

До дивізії СС «Галичина» записався і наш далекий родич 
Михайло Фрайт. На жаль, відомостей про нього не маю. Знаю, 
що після війни він жив в Америці, а його донька Елеонора 
Фрайт, за чоловіком Barchinska, опинилась в Австралії, де й 
проживає до часу написання цих рядків.  

Ще один із Фрайтів, Володимир, 1911 року народження 
(псевдо «Батько», «Вир», «Владан», «Жар», «Інж. К. Владан», 
«Карб», «Роман» тощо), про якого пише Володимир Мороз 
(Всеукраїнський тижневик «Шлях перемоги», № 17 (2862), 
29 квітня 2009 р.), навчався у Стрийській гімназії, де закінчив 
шість класів. У вересні 1932 року був перший раз заарештова-
ний за підозрою в приналежності до ОУН. Після звільнення 
здобував середню освіту на курсах українознавства при Укра-
їнському технічно-господарському інституті в Подебрадах 
(Чехія). Але восени 1933 р. знову був заарештований, вийшов 
на волю у травні-червні 1934 р. Відтак навчався на агрономіч-
ному відділі Львівської політехніки (тепер Львівський держав-
ний аграрний університет). Там він студіював і під час німець-
кої окупації та, ймовірно, закінчив навчання, оскільки пізніше 
ставив підпис «інженер». 

У 1940–1941 рр. він займався організацією українського 
культурного та економічного життя у Білій Підляській, а від-
так вирушив у складі похідних груп ОУН на Житомирщину, де 
у серпні-вересні 1941 р. виконував обов’язки провідника Звя-
гельської групи ОУН. Згодом повернувся на Стрийщину і пев-
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ний час діяв як окружний референт Служби безпеки ОУН 
Стрийщини, а з 26 червня 1945 року – редактор в окружному 
осередку пропаганди ОУН Дрогобиччини. Документи засвід-
чують широкий розмах підпільної пропагандистської праці 
на Дрогобиччині. Від травня 1949 року В. Фрайт почав ви-
конувати обов’язки окружного провідника ОУН. У серпні 
1950 року В. Фрайт – окружний провідник ОУН Калущини. 

Загинув В. Фрайт 13 грудня 1951 року в с. Сваричові Рож-
нятівського району Станіславської (тепер – Івано-Франків-
ської) області разом із тодішнім крайовим провідником ОУН 
Карпатського краю Ярославом Косарчиним-Байраком та трьо-
ма охоронцями. На пропозицію здатися ворогові підпільники 
вчинили збройний опір, а відтак підпалили криївку і постріля-
лися. 

У час Другої світової війни не було стабільності. Фронт 
просувався то на схід, то на захід. Знову прийшла в село ра-
дянська влада, як тоді говорили, «другі совіти». Мого батька 
та його рідного брата Миколу у 1944 році забрали до Червоної 
армії. Разом з ними забрали і вуйка Івана Томчака (чоловіка 
батькової рідної сестри Февронії) та двоюрідного стрийка Ми-
колу Фрайта. Словом, найближчі родичі пішли на фронт. Бать-
ко був справедливою і порядною, але досить деспотичною лю-
диною і міг фізично покарати. Тому ми рахувалися з його дум-
кою, але між нами була певна дистанція. Навіть у довоєнні 
роки, коли в неділю батько не йшов у майстерню до Дрогоби-
ча, де він працював кравцем, ми з сестрою просили маму: 
«Скажи татові, хай іде на роботу». 

Усіх перелічених вище наших родичів-чоловіків з іншими 
односельцями після короткотермінової муштри і навчання від-
правили на фронт – у Карпати. В одній із перших атак стрийко 
Микола на очах у батька був смертельно поранений і загинув, 
а батько пройшов з боями до Мішкольця (Угорщина). Перше 
поранення батько отримав, залігши на полі бою перед атакою. 
Перед головою поклав камінчик, що лежав поряд. Німець влу-
чив у цей камінь, і куля рикошетом поранила руку. Цьому по-
раненню батько радів, бо потрапив у госпіталь. Іншим разом 
був контужений і поранений та довго лікувався в госпіталі 
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в Мішкольці. Після видужання всіх виздоровілих солдатів ви-
шикували на площі перед госпіталем і запропонували зголоси-
тися добровольцями на невідому операцію. Перед цим, розпо-
відав батько, йому снилася його теща (мама моєї матері). Сон, 
у якому батько бачив цю жінку, завжди віщував йому удачу – 
добру справу чи подію. Зважаючи на це, батько пішов добро-
вольцем на незнану операцію. На фронт цих добровольців вже 
не посилали, хоч служба була у них нелегка. Батько розпові-
дав, що бував за лінією фронту на ворожій території, викону-
вав інші складні і небезпечні справи, за що був відзначений 
бойовими нагородами. 

Батьків кузен, теж Микола («Фуксів»), дійшов до Будапеш-
та і в боях за це місто був поранений, після чого до кінця війни 
лікувався в госпіталі. Вуйко Іван повернувся з війни інвалі-
дом – втратив ногу. 

Отже, в час Другої світової війни представники родини 
Фрайтів не стояли осторонь, а боролися по різні сторони бари-
кад проти різних ворогів. Тому я з гордістю ношу це прізвище 
і намагаюсь мірою своїх сил на мирному фронті приносити 
користь громадянам України своєю науковою, лікарською і пе-
дагогічною працею. Життя покаже, наскільки це мені вдалося. 

У 1950 р. я закінчив 10 клас СШ № 1 зі срібною медаллю 
і того ж таки року вступив без екзаменів на лікувальний фа-
культет Львівського державного медичного інституту (ЛДМІ). 
Проводжали мене вперше до поїзда на Львів найдорожчі мені 
люди – мама і сестра, з легкої руки яких я став лікарем. Маю 
сказати, що мої батьки не мали високої освіти, але були про-
гресивними і мудрими людьми і першими в селі за всю його 
історію дали вищу освіту своїм дітям, а згодом допомагали 
отримати вищу освіту всім своїм чотирьом онукам (Юрій, Ми-
рон, Віра і Олег). Тепер уже всі правнуки: Андрій, Володимир, 
Олег, – здобули освіту, а Оля ще здобуває вищу освіту. Це вже 
традиція. Не можу не звернути увагу на низку цікавих подій, 
пов’язаних із моїм перебуванням у відповідних місцях. Школа, 
в яку мене привела моя мама і де я навчався в першому класі, 
була зруйнована, а на тому місці поставлено пам’ятник одно-
сельцям, що загинули в час Другої світової війни. Дім, у якому 
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я вперше разом із такими ж хлопцями із навколишніх сіл но-
чував у Дрогобичі, знесений, а на цьому місці збудовано 
пам’ятник на честь 1000-ліття хрещення Русі. Побіч цього до-
му споруджено триповерховий будинок, у якому я з сім’єю 
проживав десять років. 

У 1950 році я приїхав до Львова на навчання в медичному 
інституті, і мене разом з однокурсниками поселили в гуртожи-
ток по вул. Радянській, 30 – тепер це вул. В. Винниченка. Там 
я прожив декілька днів, а відтак нас, студентів першого курсу, 
поселили в сусідній будинок під № 28, де ми прожили один 
рік. У 2012 році буде відновлено приміщення каплиці Матері 
Божої Неустанної Помочі, що входить до комплексу церкви 
Стрітення й також міститься на вулиці Винниченка, 30. На-
ступні роки навчання я разом з однокурсниками проживав 
в гуртожитку на вул. Радіщева, 7 – нині ця вулиця має ім’я  
Йосифа Сліпого. 

Не стало винятком із цієї закономірності й місце мого про-
живання і навчання в аспірантурі, а згодом і праці на кафедрі 
факультетської терапії медінституту. На території цієї та ін-
ших двох клінік і гуртожитку аспірантів поставлено пам’ятник 
Матері Божої з дитям. З цієї клініки я був переведений на ка-
федру фтизіатрії, що розміщалась у колишньому монастирі 
францисканок на вул. Лисенка, 43. Тепер тут храм Іоана Зо-
лотоустого, а в монастирських приміщеннях – Львівська ду-
ховна семінарія. Однак, коли я думаю про своє життя, нав-
чання і працю у Львові, я згадую передусім про будинки 
на вул. Винниченка, де в різні часи проживали або ж працюва-
ли такі великі люди, як Іван Франко, Василь Стефаник, Леся 
Українка, Борис Грінченко, Філарет Колесса та ін. На цій же 
вулиці донині стоїть Порохова вежа, школа № 8, у якій вчився 
всесвітньовідомий польський письменник Станіслав Лем. Нав-
проти цих будівель стоять королівський Арсенал, Домінікан-
ський костел, а сьогодні – храм Пресвятої Євхаристії. На розі 
вулиць В. Винниченка і М. Лисенка стоїть славнозвісна будів-
ля, де було засновано Товариство імені Тараса Шевченка 
у Львові. На цій же вулиці під № 24, розмістилась бібліотека 
Академії наук, де в читальних залах дозволялось нам, студен-
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там, готуватися до занять в інституті. В затишних залах в той 
час працювало багато відомих людей, про яких ми ще не зна-
ли. Працював там і знаний історик І. Крип’якевич. 

На цій же вулиці на пагорбі стоїть величний костел Карме-
літів босих – теперішній храм святого Архистратига Михаїла – 
покровителя Львова. Навпроти цієї святині височить дзвіниця 
«Вежа Корнякта» і церква Успіння Пресвятої Богородиці, де 
в братській школі навчався і 1633 р. був хіротонізований 
на Митрополита Київського і Галицького Петро Могила. От-
же, ця вулиця уособлює певною мірою і місто, в якому все та-
ке унікальне і не подібне на жодне місто в світі. Йдучи цією 
вулицею кожного дня на заняття чи в інших справах, любую-
чись грандіозними історичними спорудами навкруги, я не міг 
не думати про тих людей, що колись тут проживали, працюва-
ли, будували храми, обороняли своє місто від численних воро-
гів і відходили у вічність. Цими давніми вулицями разом з го-
родянами ходили королі, гетьмани, полководці, вчені, свя-
щеннослужителі та інші достойники і залишали по собі добрий 
слід. Це завжди нагадувало про швидкоплинність буття і про 
свою тимчасовість у ньому. Тому я не залишав собі права 
на помилки або вчинки, які б не схвалювали історичні постаті 
минулих літ. Водночас такі роздуми якось применшували то-
гочасні негативні явища, і життя виглядало не таким вже сірим 
та нужденним. 

І нарешті, у нас був «свій» Високий Замок, куди ми з вели-
ким задоволенням ходили. Нерідко вліті там ми готувалися 
до екзаменів. Високий Замок для кожного з нас був тим міс-
цем, де легко дихалось і вільно думалось, де можна було забу-
ти про буденні турботи і поринути в ілюзорний світ добра 
і справедливості, де можна було без будь-яких перешкод «бу-
дувати свої замки». Адже в молодому віці так багато планів, 
мрій і фантазій, а ще ж і життя було не тільки голодне і холод-
не, але й жорстоке, з невідомим завтрашнім днем. Отже, моє 
перше місце проживання у Львові випадково було дуже вда-
лим. Після дитячих і юних літ, прожитих у сільській місцевос-
ті на лоні чистої природи, перші студентські дні і місяці ми 
мали можливість жити не просто в місті, а в унікальному кутку 
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Львова, де перетиналися шляхи і залишалися сліди діяльності 
великих історичних постатей і звичайних громадян цього слав-
ного міста Лева. Тому я вдячний Всевишньому за те, що опи-
нився якраз у цьому місці в той час, коли це було потрібно для 
мого становлення громадянином і спеціалістом. І ось уже по-
над шістдесят років я не розлучаюся з цим славним містом. 
Все своє свідоме творче життя я намагаюся покласти свою  
цеглину у величний Пантеон слави міста Лева. Наскільки це 
мені вдалося, скаже майбутнє. 

 Коли я вступав без будь-яких блатів і хабарів до медичного 
інституту, все було більш-менш чесно і справедливо. Я добре 
вчився в школі, тому й не важко було вчитися в інституті. Ні-
коли ми, студенти, не платили викладачам жодних грошей. 
Лише часом купували квіти для екзаменаторів. Я був старан-
ним студентом. Не пригадую випадку, щоб я пропустив занят-
тя. Вчився я добре – на підвищену стипендію. Тому закінчив 
цей виш практично на «відмінно», з декількома четвірками. 
Але диплому з відзнакою не отримав, бо на державному іспиті 
екзаменаційна комісія оцінила мої знання з дисципліни «Орга-
нізація охорони здоров’я» на «задовільно». І на те була причи-
на. Напередодні екзамену я працював у дитячому будинку  
інвалідів, що на Чернечій горі у Львові. Вранці, після роботи, 
я пішов через Шевченківський гай (в ті часи – Кайзервальд) до 
інституту. Був гарний, теплий, сонячний день. Оскільки до ек-
замену залишалось кілька годин, то я вирішив ще раз прочита-
ти окремі розділи в підручнику (студентові перед іспитом зав-
жди бракує одного дня). Був втомлений після нічного чергу-
вання, то й непомітно заснув. Коли пробудився – бігом до ін-
ституту. Всі мої одногрупники вже склали іспит, і незадово-
лена комісія ще чекала на мене. Словом, я отримав першу 
і останню трійку за цілий час навчання у виші.  

Період навчання в інституті – це окрема розмова. Скажу 
коротко: були неабиякі труднощі, часто не було хліба, а про 
м’ясо, масло, олію, цукор та інше й не думали. Один або два 
рази в семестрі їздив додому і привозив у фанерній валізі, яку 
я зберіг до сьогодні, трохи картоплі, хліба. Але були й радісні 
хвилини. Бо були ми молоді, а це вже радість і щастя. Перші 
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зустрічі з панянками, походи в кінотеатри, театри, студентські 
вечори… Впевнений: хто не був студентом і не жив в гурто-
житку, той не зазнав повноти щастя. 

Свою трудову діяльність я почав вже після закінчення тре-
тього курсу ЛДМІ в 1953 р. Під час літніх канікул працював 
фельдшером на медпункті, який розміщався у той час у колиш-
ньому палаці графа Тарнавського в с. Снятинка коло Дрого-
бича. 

Після закінчення Львівського медичного інституту я за ске-
руванням Дрогобицького облздороввідділу поїхав на роботу 
головним лікарем дільничої лікарні с. Пнікуть Мостиського 
(колишнього Крукеницького) району. Але, коли я прибув туди 
на роботу, то дізнався, що повернувся попередній головний лі-
кар, і я змушений був поїхати додому безробітним. Проте дов-
го не марнував часу, бо тодішній завідувач Дублянського рай-
здороввідділу п. Богдан Куцик, який знав мене ще з інституту, 
запропонував мені посаду терапевта, а згодом – завідувача  
терапевтичного відділу районної лікарні, на що я погодився 
і приступив до роботи. Так почалась моя лікарська праця. Це 
був 1956 рік. 

У ті часи вся увага лікаря була зосереджена на сумлінному 
виконанні своїх обов’язків. Ми, весь колектив лікарні, справді 
віддавали всі свої сили улюбленій справі. Працювали так, як 
нас вчили в інституті, не звертаючи жодної уваги на мате-
ріальні проблеми. Про хабарі чи якісь інші форми винагороди 
за працю не могло бути й мови. Колектив лікарні був молодий, 
і, якщо виникали якісь труднощі в діагностиці чи лікуванні 
хворого, ми збиралися разом, радились, думали, читали відпо-
відну літературу, поки не знаходили правильного розв’язку. 
У складних випадках ми запрошували знаючих лікарів-кон-
сультантів із Дрогобицької, тоді обласної, лікарні. 

Не скажу, що всі ми були великими фахівцями, але ми хо-
тіли бути такими. Тому ще в інституті ретельно вивчали відпо-
відну літературу, уважно слухали лекції професорів, ходили 
на засідання терапевтичного і хірургічного товариств, старан-
но готувалися до практичних занять. А перед іспитами всі сту-
денти, мої однокурсники, досконало вивчали матеріал, пода-
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ний у профільному підручнику, неодноразово прочитували 
конспекти лекцій професорів і доцентів. Ніхто не приходив 
на іспит непідготовленим. Така тоді була традиція, що переда-
валася ще з часів панування Польщі, коли медицина була плат-
на і дуже високо цінувалась. 

Щоб добре підготуватися до екзаменів, всі ми викори-
стовували певні способи засвоєння матеріалу. Наприклад, усі 
формули і реакції з курсу біохімії, що вивчались протягом  
року, виписувались на кілька аркушів білого паперу і замість 
килимка вивішувались над ліжком. Щодня вранці ми очима 
пробігали ці формули, і вони залишались у пам’яті на довгий 
час. Так краще працювала зорова пам’ять. Або ж якось улітку 
я готувався до екзамену разом з Веніаміном К. Замість будиль-
ника, мене о 6:00 будив репродуктор, що був у кожній кімнаті. 
Я йшов і будив колегу, який мав дуже міцний сон і сам ніяк 
не міг вранці встати. Щоб його розбудити, доводилось полива-
ти його холодною водою. Ми приймали душ і вже бадьорими 
бралися за підручники, конспекти. Попрацювавши 2–3 години, 
ми снідали, а тоді продовжували далі вивчати програмовий 
матеріал. І так кожен день до 8–9 години вечора. Деякі студен-
ти надавали перевагу підготовці ввечері або вночі. 

Певні знання і досвід я здобув на практиці, яку проходив 
після закінчення четвертого курсу інституту влітку 1954 р. 
в Сарненській районній лікарні. Там же я працював фельдше-
ром за сумісництвом і часто виконував функції лікаря. У той 
час, працюючи в дитячому туб.-менінгітному відділенні, кож-
ного дня я мусив зробити чотири-п’ять, а часом і більше спин-
но-мозкових пункцій та вводити ендолюмбально з лікуваль-
ною метою стрептоміцин, який рятував цих хворих від неми-
нучої смерті. Дорослим хворим робив паранефральні новокаї-
нові блокади, які в той час широко застосовувалися при низці 
захворювань. А такі маніпуляції, як плевральна пункція, пунк-
ція й аспірація асцитичної рідини з черевної порожнини, роз-
криття паратонзилярного абсцесу (мигдаликового гнояка),  
пункції колінного суглоба, лімфатичного вузла, катетеризація 
сечового міхура, промивання шлунка, кишківника, виконува-
лися всіма нами – практикантами без будь-якого напруження. 
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Словом, не маючи великого досвіду, я брався і робив тоді такі 
маніпуляції і процедури, які сьогодні не насмілився б зробити. 

За нагоди варто сказати, що в той час почав широко при-
значатися пеніцилін, як на сьогоднішній день, у «мікроскопіч-
них» дозах – по 30–40 тисяч одиниць кожні 3–4 години внут-
рішньом’язово. І таке лікування давало дуже добрий ефект, бо 
мікробна флора була чутлива до цього антибіотика. 

Ось тому, приступаючи до праці в Дублянській районній 
лікарні, я вже мав деякий досвід практичної лікарняної роботи 
і тому почувався досить впевнено. 

Усі ми – весь медичний персонал – сумлінно виконували 
свої обов’язки. І це оцінили хворі та громада району. Так, на-
приклад, співробітники міліції м. Самбора привозили до нашої 
лікарні шоферів у нетверезому стані для експертизи ступеня 
сп’яніння, бо знали, що ми завжди об’єктивно оцінювали цей 
стан і нікому ніколи не давали жодних скидок, бо були глибо-
ко впевнені в тому, що п’яний водій – це небезпека як для ньо-
го самого, так і для інших людей. 

У будь-яку пору року, вдень чи вночі, завжди обслуговува-
лись усі виклики до хворих цілого району. Ніколи не було  
жодних скарг на неякісне або невчасне надання хворому ме-
дичної допомоги. Запам’ятався лише один випадок, коли хвора 
була обурена, зокрема, моєю рекомендацією. А було це так. 
Мене викликали в с. Залужани до хворої, яка «втратила» сві-
домість. У хаті зібралось багато людей, бо «вмирає» молода 
жінка. Я попросив усіх, за винятком чоловіка, вийти з примі-
щення. Проведене обстеження хворої не показало будь-яких 
ознак серйозної недуги. На запитання, чи були коли-небудь 
подібні напади хвороби, чоловік повідомив, що були, і неод-
норазово, але завжди в присутності чоловіка або когось із ро-
дини. Я зрозумів, що в жінки істерична реакція, тому дав не-
гуманну пораду чоловікові – дати жінці «ляпаса», на що вона 
миттю зреагувала – встала і сказала: що ви за лікар, що радите 
побити жінку. До хати повернулись родичі і сусіди та схвально 
оцінили мою «роботу». 

Ще був випадок (а це були неспокійні 50-ті роки минулого 
століття), коли ми, група лікарів, ввечері повертались із Дро-
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гобича і побачили пожежу в с. Брониця. Звичайно, ми зупини-
лись і почали допомагати виносити з хати всякі речі і гасити 
вогонь. До нас підійшли двоє чоловіків і наказали нам не втру-
чатись у цю справу, бо хата має згоріти. Ми не зреагували 
і робили все, що могли, щоб допомогти погорільцям. До нас 
більше ніхто не підходив і не карав за непослух. Нерідко дово-
дилось надавати допомогу потерпілим на весіллях або ж на ін-
ших імпрезах, коли в з’ясуванні відносин між людьми викори-
стовувався такий «аргумент», як ніж. Ми робили свою справу, 
і до нас ніхто не мав жодних претензій, бо користувалися ав-
торитетом, мали добру репутацію в районі. 

Добре пам’ятаються казуїстичні випадки. Якось на моєму 
чергуванні вночі привезли молоду жінку з «матковою» крово-
течею. При обстеженні з’ясувалося, що напередодні було її ве-
сілля. Вночі статевий акт з молодим чоловіком закінчився чис-
ленними розривами зовнішніх статевих органів і піхви та знач-
ною кровотечею. Щоб зупинити її, мені довелось накласти не-
мало швів. 

Треба сказати, що черговий лікар районної лікарні в той час 
виконував не тільки властиві йому функції, але й робив різні 
маніпуляції, нескладні операції, тобто надавав медичну допо-
могу не за профілем своєї діяльності. Практично, черговий  
лікар виконував обов’язки теперішнього сімейного лікаря. 
На чергуванні мені доводилося приймати пологи, надавати  
допомогу при маткових кровотечах, допомогу дітям з пневмо-
ніями, диспепсіями, дифтерією та іншими хворобами, прово-
дити нескладні хірургічні втручання, як от розкриття паратон-
зилярного абсцесу, розкриття панарицію, трахеотомію та інші. 
У складних, важких для діагностики випадках у нас було заве-
дено головним лікарем, п. Богданом Куциком, правило: викли-
кати на допомогу своїх колег і разом обмірковувати, мірою 
можливого не робити поспішних висновків. Часом, коли непо-
трібно було швидко розв’язувати завдання, ми цілу ніч могли 
спостерігати, дообстежувати хворого, читали відповідну літе-
ратуру, а в крайньому разі запрошували консультантів з облас-
ної лікарні. Це давало добрі результати. Навіть коли ми звер-
талися до головного лікаря з будь-якими більш-менш важли-
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вими буденними чи особистими проблемами, він не давав від-
разу відповіді, мовляв, я подумаю над цим і згодом повідомлю 
вас про рішення. Тому ми в своїй практиці не ставили швид-
ких, а тому невірних діагнозів. Така практика була започатко-
вана ще колишнім головним лікарем – п. О. І. Соболем, а від-
так його наступником – п. Б. Я. Куциком. 

У той час я був неодруженим, і мені було однаково, де про-
водити вільний час – вдома чи в лікарні, бо в с. Дубляни тоді 
не було інших розваг. А щоб якось скрасити буденне життя, я 
організував хор медичних працівників і вчителів, яким керував 
учитель музики середньої школи с. Дубляни В. Павловський. 
Цей хоровий колектив користувався великим успіхом у меш-
канців селища. На жаль, після мого від’їзду до Львова через 
короткий час хор перестав існувати. Разом з молодими праців-
никами ми висадили багато дерев по периметру лікарні – алею 
молодих. Брали участь у громадському житті села і району. 

Нерідко влітку після роботи ми виїздили на річку Бистри-
цю, де купалися, засмагали, а окремі «фахівці» ловили рибу, 
а відтак варили юшку. Треба сказати, не просто юшку, а дуже 
смачну юшку. Не буду лукавити: апетиту додавали й алко-
гольні напої, якими ми не захоплювались, але вживали. Зав-
жди було весело, бо всі ми були однодумці, молоді, здорові 
і неодружені. Була якась стабільність, упевненість у завтраш-
ньому дні. До того ж кожен із нас планував у близькому май-
бутньому змінити свій сімейний стан. І це очікування також 
підтримувало душевну рівновагу і навіть породжувало якусь 
ейфорію. 

І ось у березні 1957 року мені минуло 25 років. У день на-
родження прийшов головний лікар із колегами і привітав мене 
з ювілеєм. Як на той час, колектив лікарні подарував мені цін-
ний подарунок – радіоприймач «Балтика», яким я був дуже за-
доволений. На жаль, через декілька років якось уночі під час 
грози блискавка вдарила в електромережу. Приймач був вимк-
нений, але від розетки не від’єднаний, і в ньому згорів транс-
форматор, розплавились електропроводи. Радість моя закінчи-
лась. У момент удару блискавки почувся тріск, із приймача, 
що стояв на тумбочці біля ліжка, на якому я лежав, посипались 
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іскри, але мене цей розряд не травмував. Я відбувся легким 
переляком. Зате я зрозумів, наскільки повітряна електроме-
режа легкодоступна для електричних розрядів під час грози 
та що всі електроприлади потрібно не тільки вимикати, а й 
від’єднувати від електропостачання. 

Ще восени 1954 року я познайомився зі студенткою пер-
шого курсу Львівського медичного інституту Любомирою С. 
Тривалі зустрічі, вечори відпочинку в гуртожитку, в якому 
ми обоє проживали на різних поверхах, святкування днів на-
роджень, походи в кіно, театри, відпочинок на лоні природи 
поглиблювали нашу взаємну симпатію і, врешті-решт, ми по-
становили одружитися. Це сталося в серпні 1957 року. Почався 
другий етап мого життя – сімейний. Безжурне і безхмарне 
життя закінчилось. З’явилося багато проблем. 

Весілля відбулося в родинному колі за участю друзів і ко-
лег у домі молодої в м. Бориславі. Все було добре, зібралися 
гості і рідні, які вітали нас і висловлювали добрі побажання. 
Але мій батько, побачивши в одній із кімнат молодої, де про-
живала її тета (сестра Любиної мами), рушник, на якому поль-
ською мовою були вишиті слова «Dzeń dobry», подумав, що я 
беру собі за жінку польку. До людей цієї національності бать-
ко відчував глибоку неприязнь і тому наговорив мені багато 
неприємних слів і врешті навіть – прокляв мене. Це мене дуже 
вразило і вивело з рівноваги настільки, що, коли зазвучав пер-
ший вальс і до молодої підійшов однокласник моєї нареченої 
та попросив у мене згоди на танець із молодою, я погодився. 
Так що перший вальс молода танцювала не зі мною. Сумно, 
але і я в тому винен. Однак це ще ніяк не всі неприємності. 

Після кількагодинного сну, вранці наступного дня, при-
йшов посильний з міліції м. Борислава і попросив нас – уже 
з дружиною – прийти у відділення міліції для «дачі» пояснень. 
Отож перша наша спільна подорож з молодою дружиною від-
булася першого дня нашого спільного життя в не надто радісні 
місця. З’ясувалося, що весільні гості з Дублян, не дочекавшись 
ранку, десь о 3–4 годині поїхали додому, де мали, як потім 
стало відомо, купити для нас, тобто для молодих, якийсь по-
дарунок. По дорозі розмовляли, співали, але були втомлені 
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і заснули. Шофер, що не спав цілу ніч, бо після доброї, але без 
алкоголю вечері, пішов у гості до знайомої молодички, повер-
нувшись уночі, порадив їхати додому, хоч усім цим людям  
була запропонована ночівля в Бориславі. Місця всім було до-
статньо. Але таки поїхали. На жаль, шофер заснув за кермом. 
Цього не зауважив головний лікар Богдан К., який сидів поруч 
із ним. Певний відрізок дороги машина їхала по прямій дорозі. 
Але при в’їзді на міст через річку Бистрицю був невеликий  
поворот уліво, і цього було достатньо, щоб автомобіль з людь-
ми поїхав далі прямо, протаранив перила і полетів униз. Як  
розповів мені п. Богдан, він миттєво оцінив ситуацію. Міцно 
вхопився руками за ручки, що були на корпусі машини і две-
рей, та приготувався до приземлення. 

За короткий час падіння (13 м) в голові п. Богдана миттю 
промайнули події його життя. Зокрема, він пригадав, що де-
кілька років тому вантажний автомобіль із солдатами взимку 
впав з моста, що на річці Стрв’яж (притока Дністра), і ніхто 
із солдатів дуже не постраждав, усі залишилися живими, бо 
ніхто не спав, і всі приготувалися до «посадки». Отже, поду-
мав у ту мить п. Богдан, треба зосередитись, добре приготува-
тись до приземлення чи приводнення. Адже, думав він, треба 
зберегти своє життя: ще так мало прожив і мало зробив корис-
них справ для людей. До того ж ще й не жонатий. Завдяки та-
кій підготовці п. Богдан не був дуже травмований, не втрачав 
свідомості. Все обійшлося йому лише тріщиною однієї із кіс-
ток передпліччя правої руки. Машина перекинулась і впала 
на берег ріки на бік. У першу мить ніхто не подавав жодного 
звуку, тому п. Богдан подумав, що всі загинули. Але через  
короткий час із машини виліз один із гостей та ліг на березі, 
аби напитись води з ріки. Втративши свідомість, він занурився 
з головою у воду і почав задихатись. Головний лікар швидко 
виліз із машини і за ноги відтягнув потерпілого від води. От-
же, одного вже врятував. Почулися зойки, стогін у машині. Ті-
лами пасажирів шофер був придушений до керма. Оскільки він 
втратив свідомість і також почав задихатися та синіти, той же 
п. Богдан звільнив його. Решта потерпілих у шоці залишалася 
на місцях, поки не приїхали викликані іншими водіями – свід-
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ками аварії – машини швидкої допомоги з Дрогобича і Самбо-
ра (аварія сталася посередині дороги між цими містами). Час-
тину потерпілих із поламаними ребрами та кістками кінцівок, 
тазу, зі струсом мозку, з травмами голови, тулуба тощо завезли 
в лікарню м. Дрогобича, а частину – в Самбірську міську лі-
карню. Один чоловік загинув на місці аварії. Отже, наступні 
наші, молодят, мандрівки відбувалися то в лікарню м. Дрого-
бича, то в лікарню м. Самбора. Так почався наш «медовий мі-
сяць». Дуже сумно було нам. 

Одну жінку, п. Ольгу Ш., із множинними переломами кіс-
ток тазу і кінцівок госпіталізували в Дрогобицьку лікарню. Її 
помістили в спеціальний підвісний гамак, і медперсонал до-
глядав та кормив її в такому положенні. Але це ще не всі її бі-
ди. Найгірше, що загинув її чоловік, про що вона протягом мі-
сяця нічого не знала. Щоб її остаточно не вбити, їй поясню-
вали, що чоловік лежить у Самбірській лікарні, а оскільки 
в нього переломи кісток рук і він не може писати, то близькі 
люди немовби під його диктування писали їй листи. Обман 
продовжувався місяць, поки п. Ольга остаточно не ожила.  
Добре, що в ті часи медицина була безоплатна. І хоч лікарі 
і медперсонал робили все можливе, щоб допомогти травмова-
ним людям вижити і вилікуватися, колективи лікарень не пре-
тендували на винагороду за їхню працю. Не потрібно було ку-
пувати якісь медикаменти. Єдине, що ми купували, – це 
продукти харчування, фрукти, овочі й ін. А ще баяністові му-
сили заплатити за баян, який не витримав аварії. 

Швидко минули двадцять довгих, тривожних, хвилюючих 
днів нашого спільного життя. І ось моя люба дружина в кінці 
серпня їде на навчання до Львова, а я залишаюсь у Дублянах. 
Мені важко описати, скільки душевних мук і тривог я тоді  
переніс, відправляючи свою кохану до Львова, залишаючись 
у Дублянах з обов’язком допомагати потерпілим в аварії. Була 
лише одна приємна подія. В космос полетів перший радянсь-
кий супутник Землі, що збіглося з початком нашого спільного 
життя з Любою. Це так, між іншим. 

З висоти сьогодення я усвідомлюю, що наша розлука – це 
велика помилка. Треба було їхати і мені разом з дружиною 
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і якось влаштовувати спільне життя. Тепер я добре розумію 
слова Соломона: «Люби ту жінку, що поряд з тобою, бо та, що 
далеко – любить іншого». Правда, ми зустрічались кожні один-
два тижні то у Львові, то вона приїздила до мене. Але то була 
любов по чайній ложці на день. А хотілося пити кохання пов-
ними чашами і не один раз на день. Періодично нам вдавалося 
бути разом більш тривалий час. То вона проходила практику 
на базі районної лікарні в с. Дубляни, то я попросив обласного 
терапевта п. Осноса відрядити мене на курси підвищення  
кваліфікації до Львова, і така можливість була мені надана. Ці 
курси я проходив на робочому місці в обласній клінічній лі-
карні на кафедрі факультетської терапії під керівництвом 
проф. С. Ф. Олійника. Кафедра тоді енергійно впроваджувала 
нову методику лікування хворих на інфаркт міокарда. Я де-
тально вивчав ЕКГ діагностику при різних захворюваннях 
і розладах серцевої діяльності та методи лікування цих хворих. 
Проф. С. Ф. Олійник позитивно оцінив мої старання і запропо-
нував вступати до нього в очну аспірантуру. 

А в 1960 році моя дружина закінчила медичний інститут 
і приїхала на постійну роботу в Дублянську, яку відтак перей-
меновано на Самбірську районну лікарню в смт. Дубляни, 
і недовгий проміжок часу (два роки) ми жили разом у Дубля-
нах. Там 16 квітня 1961 р. народився наш перший син, якого 
ми назвали Юрієм і покладали на нього великі надії. 

Після закінчення медичного інституту я ніколи не втрачав 
надії зайнятися науковою працею. І така нагода трапилася.  
Відпрацювавши шість років у районній лікарні, я планував пе-
реїхати на роботу до Дрогобича. Вже й роботу підібрав. По-
трібний був наказ облздороввідділу. Та тодішній завідувач  
облздороввідділу п. Роман М. не захотів мене перевести у Дро-
гобич, навіть попросив вийти з його кабінету, оскільки я напо-
лягав. У цій ситуації я погодився на запропоноване мені проф. 
С. Ф. Олійником навчання в аспірантурі при кафедрі факуль-
тетської терапії ЛДМІ. Так почалася моя наукова і педагогічна 
праця. І в цьому мені, не бажаючи того, допоміг п. Роман М. 

І знову розлука. Дружина незадоволена, але я їду до Львова 
і навчаюсь в аспірантурі, а моя Люба переїхала на роботу 



53 
 

в Дрогобицький шкірно-венеричний диспансер. Мало того, що 
я залишив сім’ю, то ще й у мене виникають нові проблеми. 
Проф. С. Ф. Олійник запропонував мені тему дисертаційної 
роботи, яку Вчена рада Львівського медичного інституту від-
хилила як таку, що суперечить існуючим на той час поглядам. 
Довелося дещо змінити назву дослідження, хоч суть його  
залишилась попередньою. Початкова назва теми: «Лікування 
гіпертонічної хвороби кофеїном і ефедрином», справді, 
не сприймалась, адже вона суперечила існуючим методам лі-
кування цієї недуги гіпотензивними препаратами, хоча ця тема 
була співзвучна з ідеями санології. Тому ми змінили тему 
на «Головний біль і безсоння у хворих на гіпертонічну хворобу 
та їх лікування кофеїном і ефедрином». Як згодом показали 
результати наших досліджень, така методика лікування цієї 
категорії хворих себе цілковито виправдала. Вивчення причин 
виникнення головного болю та його усунення продовжується 
від стародавніх часів дотепер. Однак ще й сьогодні немає пов-
ного розуміння цієї патології. Панує думка, що цей біль вини-
кає, в основному, внаслідок спазму судин. На підставі вивчення 
літературних джерел, а також враховуючи результати власних 
досліджень за хворими на гіпертонічну хворобу з вираженими 
головними болями, достовірно встановлено, що основною 
причиною цих болів є надмірне зниження тонусу із відповід-
ним розширенням (нерідко паралітичним), в основному, екст-
рацеребральних судин і подразненням нервових рецепторів 
у стінках цих судин. Тому для усунення больових відчуттів 
у жодному разі не потрібно призначати вазодилятаторів (ніт-
рогліцерин, валідол, еуфілін та ін.), а лише препарати з вира-
женим судиннозвужувальним впливом, такі, як кофеїн, ефед-
рин гідрохлорид, суматриптан, препарат спорині – гідротар-
трат ерготаміну, рігетамін або продукти, що містять кофеїн 
(чай, кава та ін.). 

Копітка праця над дисертаційною роботою, нескінченні по-
їздки то до Львова, то до Дрогобича, то до наукових бібліотек 
Києва та Москви майже не залишали часу на особисте життя. 
Зате появився новий стимул до цікавої праці. Була вибра-
на конкретна мета в житті, і вся енергія була спрямована на її 
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досягнення. І ця праця дала добрі результати. Після закінчення 
аспірантури в 1965 році я подав готову дисертацію до захисту 
і на початку 1966 року її успішно захистив. Але, незважаючи 
на це, я не пройшов за конкурсом на викладацьку роботу 
в Львівському інституті. Певне значення мав той факт, що я не 
належав до комуністичної партії і не хотів вступати до неї, хоч 
мені неодноразово і настирливо це пропонували. Отже, я ви-
стояв і не зрадив себе, з чого був і залишаюся задоволеним. 
Тому я повернувся до Дрогобича і влаштувався на роботу 
в санаторій «Каштан» курорту Трускавець. Здавалося, що на-
решті скінчилися мої митарства і настав час сімейної ідилії. 
Ми знову разом. 

На курорті я не гаяв даремно часу, бо більш глибоко вивчав 
хвороби органів травлення та виділення. Згодом я перейшов 
на роботу до Трускавецької клініки Одеського НДІ курортоло-
гії. Там вивчав вплив мінеральної води «Нафтуся» на функцію 
печінки, а в дитячому санаторії «Джерело» вивчав залежність 
тривалості сну в дітей від астрономічної тривалості дня і ночі. 
В результаті цих досліджень на одній із наукових конференцій 
я зробив «крамольну» доповідь про те, що позитивно впливає 
на функцію печінки не стільки мінеральна вода «Нафтуся», 
скільки просто добра і чиста вода, спожита в достатній кіль-
кості. Звичайно, ця ідея не могла бути позитивно сприйнята 
тодішніми вченими-курортологами. 

Лише через 50 років, після робіт американського вченого 
Батмангхеліджа, не тільки гастроентерологи, але й кардіологи 
та інші спеціалісти визнали користь від додаткового вживання 
води, почали працювати в цьому напрямку. З’ясувалося, що 
безумовна користь від мінеральної, джерельної, свяченої, «за-
рядженої», талої, «живої» та інших вод, зумовлена просто во-
дою. Але більш ефективно на психіку хворого діє «ореол» во-
ди, і хворий більше її п’є. Це дійсно приносить користь. 
Насправді корисна просто чиста вода, а не її «ореол». Бо, як 
з’ясувалося, з віком у людини зменшується відчуття спраги 
й організм зневоднюється, що не може не впливати негативно 
на цілу низку обмінних процесів. Наші 40-річні спостереження 
за хворими на свіжий, вперше виявлений туберкульоз легень 
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показали, що додаткове вживання 1,5–2 л рідини разом з ін-
шими коригуючими розлади реґіонарних функцій легень спо-
собами на початку лікування істотно підвищує ефективність 
антибактеріальної терапії у цих пацієнтів. 

Між іншим, вдалося з’ясувати, що звичайна вода – переві-
рений засіб боротьби із зайвою вагою. В цьому переконались 
австрійські вчені, які довели, що склянка чистої води, випитої 
перед їжею, не тільки понижує апетит, але й посилює ліпідний 
обмін, і жир зрадливо не накопичується на талії. Варто згадати 
і про результати досліджень корейських кардіологів: вживання 
7–8 склянок чистої води протягом дня зменшує ймовірність 
розвитку інфаркту міокарда у цих людей на 70%. 

Що стосується іншої теми, то була документально доведена 
залежність тривалості сну у дітей від реальної тривалості дня 
і ночі. Так, улітку діти сплять менше, ніж в осінній чи зимовий 
період. 

Та на досягнутому я не зупинився. Хотілося чогось більшо-
го. І ось, завдяки сприянню професорів Львівського медичного 
інституту проф. С. Ф. Олійника і П. Г. Подорожного, восени 
1968 р. я був зачислений асистентом кафедри факультетської 
терапії, а від січня 1969 р. до цього часу я – асистент, доцент, 
професор кафедри фтизіатрії і пульмонології, а з 1993 по 2004 
роки – завідувач курсу фтизіатрії та пульмонології факультету 
післядипломної освіти Львівського медичного університету 
імені Данила Галицького.  

Враховуючи недостатнє забезпечення медичних установ лі-
карями в окремих регіонах як Львівської області, так і в держа-
ві загалом, к. мед. н. І. Г. Гайдучок і д. мед. н., проф. М. С. Ре-
геда в 2004 році організували приватний медичний інститут, 
який успішно функціонує і вже здійснив три випуски лікарів 
та фармацевтів, на навчання яких держава не вклала жодних 
коштів. Від 2007 року по теперішній час я займаю посаду заві-
дувача кафедри внутрішніх хвороб № 2 цього вишу. 

Знову розлука з сім’єю, знову нескінченні поїздки за марш-
рутом Дрогобич–Львів і Львів–Дрогобич. Але я був задоволе-
ний, бо мав не тільки цікаву, але й високооплачувану на той 
час роботу. Правда, на терапевтичній кафедрі я довго не затри-
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мався. У зв’язку із запровадженням змін у навчальні програми 
мене тимчасово, терміном на один рік, переводять асистентом 
на кафедру фтизіатрії. Сталося так, що перевели мене на один 
рік (у 1969 р.), а залишився я там на постійно. І хоч мені не-
одноразово і проф. П. Г. Подорожний пропонував перейти 
до нього на роботу, і була можливість повернутися на кафедру 
факультетської терапії (зав. каф. проф. С. Ф. Олійник), я зали-
шився на фтизіатрії. Чим пояснити моє рішення? З одного  
боку, дуже вже був сприятливий «мікроклімат» на кафедрі, 
де працювали віддані своїй справі висококваліфіковані фахів-
ці, і я себе дуже добре почував у цьому колективі. З іншого 
боку, я побачив, що в лікуванні хворих на свіжий туберкульоз 
можна досягти високої ефективності. Крім того, вже не хотіло-
ся в котрий раз знову перекваліфіковуватись. Так я став ліка-
рем-фтизіатром. Попри те, що я знову протягом п’ятьох років 
практично без сім’ї, в серпні 1969 року в нас народився другий 
син – Олег. Тоді вперше американські астронавти висадились 
на Місяці. Серед цих героїв був і п. Олдридж. Сина ми назвали 
Олегом. Так що важливі сімейні дати якоюсь мірою збігалися 
із подіями космічного масштабу. 

Отже, я працюю асистентом кафедри фтизіатрії, де в той 
час працював проф. І. Т. Стукало, проф. Ю. В. Кулачковський, 
доцент П. І. Вдовиченко, в яких я вчився не тільки фтизіатрії, 
але й засвоював їхні здобутки у вивченні такої поширеної  
патології, як легеневе серце. В той час кафедра туберкульозу, 
якою керував проф. І. Т. Стукало, а пізніше проф. Ю. В. Ку-
лачковський, працювала над проблемою «хронічне легеневе 
серце». Перу цих вчених належать численні публікації і моно-
графії з цієї тематики. Оскільки під час роботи в аспірантурі, 
а згодом на кафедрі терапії, крім педагогічної роботи, я вивчав 
окремі питання діагностики і лікування гіпертонічної хвороби, 
то з переходом на кафедру фтизіатрії проф. Ю. В. Кулачков-
ський рекомендував мені продовжувати наукові пошуки у ви-
вченні легеневої гіпертензії. І хоч на одній із Вчених рад ме-
дичного інституту, коли мова йшла про планування наукових 
робіт кафедрою туберкульозу з тематики «легеневе серце»,  
ректор інституту проф. М. В. Даниленко заявив, що немає чого 
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працювати над цією темою, мовляв, там уже все вивчено і все 
відомо, я погодився продовжувати наукові дослідження в цьо-
му напрямку. Тим більше, як наголосив один із знавців цієї 
проблеми – відомий вчений A. Cournand, таємниця легеневого 
серця не була розкрита до часу, коли я почав вивчати цю пато-
логію. Мені вдалося внести ясність у цю проблему. 

Оскільки до цього часу я працював терапевтом і прямого 
стосунку, а що більше, глибоких знань з туберкульозу я не 
мав, то, перейшовши на кафедру фтизіатрії, я був вимушений 
перекваліфіковуватись на фтизіатра. Цього вимагала моя педа-
гогічна і лікувальна діяльність як асистента кафедри, цим я був 
зобов’язаний займатися і як співавтор наукової роботи кафед-
ри. Тут знадобились і ті мої знання гіпертонічної хвороби, які 
я здобув до того часу на кафедрі факультетської терапії під ке-
рівництвом проф. С. Ф. Олійника. 

Я не тільки слухав лекції професорів І. Т. Стукала  
і Ю. В. Кулачковського з курсу фтизіатрії для студентів, а зго-
дом і для лікарів курсів удосконалення, готуючись до занять 
зі студентами, читав відповідну літературу, їздив на курси під-
вищення кваліфікації до Москви (ІІ-ий мед. інститут, зав. каф. 
фтизіатрії Кочнова І. Є.), до Києва (зав. каф. фтизіатрії проф. 
Пилипчук М. С). Займаючись лікувальною роботою, я уважно 
придивлявся до інших лікарів-фтизіатрів. Так, ефективність лі-
кування хворих у той самий час, у тому самому відділенні, 
з однаковим харчуванням була різна. Ті хворі, яких лікував до-
свідчений лікар-фтизіатр Михайло Ш., швидко виздоровлюва-
ли. У них частіше і швидше рубцювалися каверни, розсмокту-
вались інфільтрати, наставало знебацилення. 

У той же час, у тому ж корпусі працював інший дуже до-
свідчений і знаючий лікар Микола Б., а ефективність лікування 
його хворих була меншою. Проф. Ю. В. Кулачковський жар-
тував, мовляв, Михайло Ш. знає якесь заклинання, що допома-
гає ефективно лікувати хворих. Я уважно придивлявся і при-
слухався до всіх думок, які висловлювалися з цього приводу, 
і згодом дійшов переконливого висновку. Лікар Михайло Ш., 
колишній військовий, вимагав дотримання хворими суворого 
лікарняного режиму, не дозволяв їм відлучатися з лікарні, 



58 
 

не дозволяв у перші місяці лікування жодних прогулянок у мі-
сто чи поїздок додому. Найменші провини фіксував у лікарня-
ному листку або й виписував порушника з лікарні. Тому його 
хворі лежали й успішно лікувались. 

Доктор Микола Б. був людиною дуже доброї вдачі – «лю-
дина-душа», який з розумінням ставився до хворих і їхніх про-
блем, не карав тих пацієнтів, що не дотримувались лікарняно-
го режиму. Покартав їх і прощав, тому його хворі не дотриму-
валися такого суворого режиму, як хворі Михайла Ш., і ре-
зультат був відповідний, хоча хворим обох докторів призна-
чалась ідентична, загальноприйнята на той час антибактеріаль-
на терапія. Тому я почав більш докладно вивчати значення 
ліжкового режиму в комплексному лікуванні хворих цієї кате-
горії. 

І ось протягом понад 40 років, від 1969 р. і до цього часу, 
я постійно вивчав і вивчаю цю патологію: знайомлюся зі здо-
бутками вчених різних країн світу, а головне – проведено знач-
ні клінічні і рентгенологічні спостереження та глибокі інстру-
ментальні дослідження функції легенево-серцевої системи 
більше, ніж у 500 хворих на свіжий туберкульоз легень та ту-
беркульоз органів дихання, ускладнений легеневим серцем. 
На підставі результатів досліджень я написав і 1992 року захи-
стив у Московському центральному науково-дослідному ін-
ституті туберкульозу докторську дисертацію на тему «Стан 
та система корекції реґіонарних функцій легень при лікуванні 
туберкульозу органів дихання». Маю сказати, що докторську 
дисертацію я хотів написати і захистити значно раніше. Тим 
більше, що проф. Ю. В. Кулачковський свого часу серйозно 
вивчав етіологію, патогенез і клініку легеневого серця, мав  
певні досягнення в цьому напрямку, захистив докторську ди-
сертацію на цю тему, опублікував чимало наукових праць 
і тому був визнаним авторитетом в СРСР у цій ділянці меди-
цини. І, зрозуміло, за його сприяння або хоча б мовчазної зго-
ди, я давно б захистив свою дисертацію. Але, коли я звернувся 
до нього з проханням запланувати мені тему дисертаційної  
роботи, то відповідь здивувала мене – була дослівно такою: 
«Володя, другий доктор на кафедрі – мій могильник, працюй, 
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але без дисертації». І я заспокоївся. Свою наукову роботу  
я запланував на Вченій раді інституту лише після смерті проф. 
Ю. В. Кулачковського. Але навіть незважаючи на це, проф.  
Ю. В. Кулачковський мимо його волі спрямував мої зусилля 
в певному напрямку і певною мірою допоміг мені виявити нові 
закономірності формування легеневого серця, а відтак – напи-
сати і захистити докторську дисертацію та стати професором. 
За це я вдячний йому. 

Отож моя кандидатська дисертація була присвячена вели-
кому колу кровообігу, а докторська – малому колу кровообігу. 
Результати моєї багатолітньої наукової діяльності з цієї тема-
тики за участю моїх синів повідомлені в монографії «Легеневе 
кровопостачання, гіпертензія і туберкульоз», опублікованій 
у 2001 році, та в численних наукових працях і повідомленнях 
на з’їздах і конференціях, у тому числі і міжнародних. На жаль, 
впровадження результатів дослідження у практику здійсню-
ється не так швидко, як би того хотілося. І на це є певні  
причини. Впровадження запропонованого методу лікування 
цієї категорії хворих дає настільки вражаючий позитивний 
ефект, що окремі вчені і чиновники на державному рівні 
не хочуть вірити навіть фактам, мовляв, «цього не може бути, 
бо цього не може бути». Вони не можуть змиритися з думкою, 
що хтось інший довів і запропонував те, чого не зуміли зро-
бити, здавалося б, кваліфіковані спеціалісти. І не тільки не зу-
міли зробити, але й не можуть зрозуміти, а тому й прийняти. 
Отже, якоюсь мірою я став кісткою поперек горла. Тому ті, 
від кого залежить впровадження в практику прогресивного  
методу лікування вперше виявленого туберкульозу легень, 
до пори до часу гальмують цей процес. Чиновники від меди-
цини, демонструючи видимість боротьби з туберкульозом, 
пропонують задовольнятися існуючими застарілими метода-
ми лікування цієї недуги, хоч уже є реальна можливість істот-
но підвищити ефективність лікування хворих на свіжий ту-
беркульоз та попередити можливий розвиток легеневого серця 
і рецидивів хвороби у них. У чому суть запропонованої мето-
дики лікування хворих на вперше виявлений туберкульоз ле-
гень? 
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Одним із найважливіших завдань фтизіатрії і пульмонології 
в сучасних умовах залишається проблема підвищення ефек-
тивності лікування хворих на туберкульоз органів дихання. 
Не менш важливою проблемою є хронічне легеневе серце або 
вторинна легенева гіпертензія у цих хворих. Ці дві проблеми 
лежать в одній площині і можуть бути розв’язані одночасно 
у взаємозв’язку. Не буду вдаватися в деталі, вони наведені 
в опублікованих працях, зупинюся лише на окремих аспектах 
цієї проблеми. 

Відомо, що туберкульоз – це хвороба, що розвивається 
в тих тканинах і органах людини, які дещо гірше постачаються 
кров’ю в порівнянні з тканинами, в яких кровопостачання доб-
ре виражене, а отже, там краще живлення тканин, міцніший 
імунітет і, зрештою, в цих тканинах при лікуванні досягається 
більш висока концентрація антибактеріальних препаратів, які 
туди надходять з кров’ю, на відміну від тканин, де кровопос-
тачання знижене. Кровопостачання, або, більш точно, мікро-
циркуляція, дещо знижена у верхніх відділах легень, у над-
нирниках, у нирковій паренхімі, у кістках, хрящах і суглобах, 
у менінгіальних оболонках мозку. В цих тканинах найчастіше 
спостерігаються туберкульозні процеси. Тому, наприклад, 
на туберкульоз легень частіше хворіють ті пацієнти, в яких 
обмінні процеси знижені через різні причини. Найперше, це 
недостатнє харчування (тому в народі ця недуга називається 
«сухоти», в російській мові – «чахотка»; термін «фтизіатрія» 
утворений від слів phthisis (грецьке – загибель, виснаження + 
iatreia – лікування). Частіше туберкульоз розвивається у хво-
рих на діабет, у ВІЛ-інфікованих, наркоманів, у гіпотоніків, 
у людей, в яких через різні причини знижений гемоглобін кро-
ві, та інших груп людей т. зв. груп ризику захворіти на тубер-
кульоз. 

У лікуванні таких хворих насамперед потрібно відновити 
добре кровопостачання, а відтак призначати препарати, що при-
гнічують ріст і розмноження мікобактерій туберкульозу. На 
жаль, сьогодні вся увага вчених зосереджена лише на збуднико-
ві туберкульозу – мікобактерії Коха. Питанням трофіки – жив-
лення тканин, дуже мало або й зовсім не приділяється увага. 



61 
 

Глибоко дослідивши цю проблему, було виявлено законо-
мірність, що вписується в п’ять «Т». Тривале підвищення тем-
ператури тіла разом із туберкульозною інтоксикацією (Т1) при-
зводить до зниження судинного тонусу (Т2), що, своєю чергою, 
сприяє зниженню системного артеріального тиску в цього хво-
рого (Т3). При цьому настають розлади мікроциркуляції, 
а отже, і трофіки тканин (Т4) і виникають умови для розвитку 
і несприятливого перебігу туберкульозу (Т5). Отже, обґрунто-
вана формула: Т1→Т2→Т3→Т4→Т5 дає розуміння тактики лі-
кування в цих випадках з усуненням усіх перших чотирьох 
«Т». Тобто умови для розвитку туберкульозу перестають дія-
ти. І лише на цьому тлі антибактеріальні препарати допомо-
жуть повністю вилікуватися хворому від туберкульозу. 

Така методика лікування хворих на туберкульоз легень 
не тільки дає відмінні результати, але й запобігає розвитку 
в них легеневого серця і рецидивів хвороби у майбутньому. 

Коротко зупинюсь на механізмі розвитку легеневого серця. 
З літератури відомо, і це не викликає сумніву, що однією 
з причин розвитку легеневого серця є альвеолярна гіпоксія, 
тобто зменшене надходження кисню в альвеоли, а отже, відпо-
відно, зменшується концентрація цього газу в крові і ткани-
нах – гіпоксемія. А це сприяє заміщенню високодиференційо-
ваної тканини, в тому числі легеневої паренхіми, низько ди-
ференційованою тканиною – сполучною, тобто розвивається 
пневмосклероз, що зумовлює підвищення опору в судинах ма-
лого кола кровообігу і формування легеневого серця. Крім 
цього, у відповідь на гіпоксію і гіпоксемію підвищується рі-
вень цитокінів (прозапальних пептидів), що сприяють відми-
ранню кардіоміоцитів і розвиткові фіброзних змін у серцевому 
м’язі (посилюється утворення еластину і колагену), збільшу-
ється жорсткість міокарда і знижується діастолічне наповнен-
ня серця кров’ю (тому в літературі легеневе серце описується 
як «мале серце») і формується так звана діастолічна дисфунк-
ція міокарда, а отже, зменшується скоротлива здатність серця. 
Як уже було сказано, підвищена температура тіла є причиною 
зниження судинного тонусу (гіпотонія) і, відповідно, зниження 
артеріального тиску (гіпотензія). До того ж при підвищенні 
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температури збільшується випаровування води і, відповідно, 
зменшується об’єм крові (гіповолемія). 

У таких умовах легеневі капіляри, не маючи в своїй стінці 
м’язових волокон і не будучи достатньо наповнені кров’ю, 
не звужуються, а спадаються і не чинять опору периваскуляр-
ному (довкола капіляра) склерозові. І навіть після видужання ці 
капіляри вже не зможуть розкритися, тому опір в легеневому 
судинному руслі зростає, що призводить до підвищення артері-
ального тиску в цій системі і формування легеневого серця. Про 
це також свідчать проведені мною дослідження на легенево-
серцевому препараті кролика, а також на секційному матеріалі. 
Так, внаслідок введення фізіологічного розчину або дистильо-
ваної води в легеневі артерії настає непропорційне до об’єму 
введеної рідини збільшення об’єму легень до 1,3 раза. Пояснен-
ня цього феномену може бути тільки одне: переповнені кров’ю 
або іншою рідиною альвеолярні капіляри стають немовби пруж-
ним каркасом і разом із сурфактантом розправляють альвеоли, 
завдяки чому збільшення загального об’єму легень перевищує 
об’єм влитої рідини. З цих позицій стає зрозуміло, чому змен-
шення кровонаповнення легеневих капілярів призводить до їх-
нього спадання і, відповідно, до гіповентиляції альвеол. 

Таким чином, додаткове питво в остаточному висліді дає 
подвійний ефект: зменшує опір в легеневому мікроциркуля-
торному руслі і, посилюючи альвеолярну вентикуляцію, змен-
шує гіпоксію, та, відповідно, гіпоксемію з приведенням у дію 
наступних механізмів, про які вже була мова. Цьому сприяють 
і запатентовані нами еластичні колготи типу «Тоніки» (патент 
України на винахід № 37560). Отже, в основі розвитку легене-
вого серця лежать п’ять «гіпо»: гіпоксія, гіпоксемія, гіпотонія, 
гіпотензія, гіповолемія. Зрозуміло, що усунення цих п’ятьох 
«гіпо» ліквідує причини розвитку легеневого серця. Як видно 
із наведеного матеріалу, умови успішного лікування туберку-
льозу легень збігаються з умовами, що запобігають розвиткові 
легеневого серця. 

Такі умови забезпечуються: 
Ощадним ліжковим режимом в антиортостатичному поло-

женні протягом 1,5–2-х місяців стаціонарного лікування. 
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Призначенням препаратів, що підвищують судинний тонус, 
і вилученням ліків, які мають судинорозширювальний ефект. 

Підтримуванням артеріального тиску крові у великому колі 
кровообігу на оптимальному рівні. 

Призначенням антиагрегантів і антикоагулянтів під конт-
ролем системи зсідання крові. 

Призначенням додаткового питва (1,5–2 л на добу) в перші 
місяці перебування хворого у стаціонарі. 

Тільки за цих умов антибактеріальна терапія забезпечить 
повне вилікування від туберкульозу легень без формування 
легеневого серця і розвитку рецидивів. 

Наперед прошу вибачення у вимогливих читачів, яким, 
можливо, нецікаві методи лікування туберкульозу. Однак,  
надіюсь, що будуть і такі люди, яким може знадобитися ця  
інформація. Це все, чим я зможу бути корисним не тільки  
здоровим, але й тим, хто занедужав і шукає допомоги. 

Цікава збіжність: дипломи лікаря і кандидата медичних на-
ук видані того самого дня – 25 червня з різницею в 10 років 
(відповідно, 1956 і 1966 рр.). 

Прожиті з дружиною Любою 32 роки були аж ніяк не без-
журними. Мало того, що ми, молоді, тривалий час мусили жи-
ти окремо одне від одного, то ще й в останні десять років на-
шого спільного життя, будучи вже разом, моя дружина Любо-
мира захворіла на практично невиліковну хворобу. Постійно 
лікувалась то в онкодиспансері у Львові, то в онкологічному 
центрі в Москві, неодноразово оперувалась і отримала багато 
курсів інтенсивної хіміотерапії, що, зрештою, дало можливість 
все-таки прожити додатково після попереднього «вироку» ще 
10 років, за що я і моя родина вдячні тим людям, які надавали 
доволі ефективну допомогу. Особливої вдячності заслуговує 
однокурсник моєї Люби – доктор медичних наук, професор 
Володимир Савран. 

Словом, це не тільки значні матеріальні витрати навіть 
у той час, коли медицина була дійсно безоплатна, а ще й вели-
ка фізична та духовна травма. Важко було всій сім’ї і родині 
жити, розуміючи безвихідь ситуації. Оскільки дружина була 
лікарем, то скаржилася, що на обході в стаціонарі лікуючий 
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лікар усіх хворих жінок, як міг, утішав, а їй нічого втішного не 
міг сказати, бо добре знав, що вона прекрасно розуміє ситуа-
цію. Та ще часто мені нестерпно було слухати її тихий плач 
уночі. Ні допомогти я вже нічим не міг, ні потішити чимось 
я був не в змозі. То були пекельні муки. Глибоко розумію 
і співчуваю тим хворим і їхнім сім’ям, кого спіткало таке горе. 
Сини повиростали і здобули вищу медичну освіту. 

Не можу сказати, що моїй дружині Любі було легко жити 
зі мною. Вічна фінансова скрута, постійний дефіцит товарів 
у крамницях, всюди нескінченні черги. Хто тепер повірить, 
що для того, аби купити масло, сметану чи молоко, треба було 
о 6–7-ій годині вранці бігти у крамницю і займати чергу, а вже 
перед відкриттям приходила дружина з сином, і нам «видавали» 
по пачці масла на кожного. І це вже були аж ніяк не перші піс-
лявоєнні роки. Дружина з розумінням ставилася до цих проблем 
і не скаржилась, бо так жили практично майже всі. Тому я вдяч-
ний їй, бо тільки так ми змогли вижити і виростити дітей. 
А крім того, я ще готував кандидатську, а відтак докторську ди-
сертації, в чому мені багато допомогла дружина. Потрібна була 
математична обробка матеріалу. В ті часи ще не було калькуля-
торів, то ж разом із дружиною ми рахували спочатку на звичай-
ній рахівниці, відтак – на механічному  арифмометрі «Фелікс», 
на логарифмічній лінійці і лише згодом ввійшли калькулятори. 
Статистична обробка основної  частини матеріалу докторської 
дисертації здійснена на ЕОМ «Минск-32». 

Спільне життя з другою дружиною, Марією Ф., більш роз-
мірене та з меншими емоційними перенавантаженнями. Хоч 
доводилось розв’язувати немало життєвих проблем. У час різ-
кої девальвації всі громадяни України стали «мільйонерами», 
а купити за ці гроші не було що. До того ж місяцями затриму-
валась заробітна платня. Живи, як хочеш. У цій ситуації Марія 
якось давала раду. Ще й допомагала мені займатися наукою, 
вичитувала нескінченні рукописи та ін., за що приношу їй щи-
ру подяку. 

Цікавим був мій шлях у науку. В шкільні роки найбільш  
талановиті педагоги, такі, як учитель фізики О. Єднакий та 
вчитель математики М. Кравчишин прищепили глибоку любов 
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до цих дисциплін. Урок фізики виглядав як якесь священне 
і фантастичне дійство. Фізичний кабінет був добре обладнаний 
різними приладами, і тому всякі закони і явища, що вивчалися, 
демонструвались лабораторними роботами, дослідженнями 
та всякими ефектами, що не тільки давало можливість добре 
їх зрозуміти, але й заохочувало до більш глибокого пізнання 
тих законів і явищ, які вивчались нами за програмою. У гуртку 
з фізики ми залюбки поглиблювали наші знання, виготовляли 
різні прилади. Пам’ятаю, я виготовив фотометр, який довго 
зберігався у школі. 

Що стосується математики, то в класі не було учня, який би 
не любив і не знав цього предмета. Приходячи додому, я не 
сідав обідати, а виконував завдання з математики, хоч наступ-
ного дня і не було цього уроку – кожен учень хвалився своїм 
варіантом розв’язання складної задачі. Враження було таке, 
немовби ми, учні, творили щось надзвичайно цікаве і нове, 
розв’язували якісь складні проблеми. 

Але якось я прочитав книжку О. Бєляєва «Людина-ам-
фібія». Власне, ця книга збудила в мене бажання стати вченим 
і робити якісь винаходи та відкриття, які б допомагали людям 
у їхній боротьбі з хворобами, в боротьбі зі злом. 

Тому, їдучи до Львова подавати документи, я дещо вагався 
і не знав, куди вступати – до політехнічного чи медичного  
інституту. Урешті-решт я вибрав медицину, про що ніколи 
не жалів, але мене ціле життя цікавила фізика, фізичні явища 
та математика, і я добре знав ці предмети. А знав їх досконало 
не тільки зі школи, але ще й тому, що давав репетиції з фізики, 
тобто готував двох однокурсників (Володимира С. і Андрія С.), 
які не закінчували середньої школи, а вчились у фельдшерсь-
ко-акушерському училищі і не могли самотужки засвоїти цьо-
го матеріалу. Отже, я знав досконало все, що було в програмі 
з цієї дисципліни, і тому впевнено заявляв колегам ще перед 
іспитом, що обов’язково складу фізику на «п’ять». Так і стало-
ся. А ще був випадок, коли я складав за Володимира С. іспит 
з латинської мови в позаурочний час, аби викладач, який 
не працював з моєю групою, але приймав іспит, не дізнався 
про підміну. 
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Любив я, як і всі мої однокласники, математику настільки, 
що коли працював в Трускавці, а мешкав недалеко від філіалу 
Львівської політехніки в Дрогобичі, то у вечірній час, за зго-
дою викладача, разом із студентами цього вузу прослухав і за-
конспектував цілий курс вищої математики, що згодом мені 
стало в пригоді, коли писав докторську дисертацію. Працюю-
чи вже лікарем в смт. Дубляни на Самбірщині я розв’язував 
задачі, надіслані учням на екзамени на атестат зрілості. 

А один із слабкіших учнів нашого класу п. В. навіть став 
доктором фізико-математичних наук. Треба сказати, що всі на-
ші однокласники після закінчення школи вступили у виші та їх 
успішно закінчили. 

Своїм успіхам я завдячую своїм учителям. Серед цих лю-
дей чільне місце посідають мої наукові вчителі і консультанти, 
зокрема, професори С. Ф. Олійник, І. Т. Стукало, П. Г. Подо-
рожний, Ю. В. Кулачковський, В. М. Борис, доц. П. І. Вдови-
ченко, а також московські та київські професори і академіки 
(А. Г. Хоменко, Б. В. Нефьодов, В. І. Чуканов, А. П. Фірсова, 
Н. С. Пилипчук, О. М. Іванюта, В. К. Гаврисюк та багато ін-
ших). Однак, до науки мене залучив проф. С. Ф. Олійник, який 
спрямував мої зусилля на конкретну наукову працю. Це був 
надзвичайно працьовитий, шляхетний, чуйний, безкорисливий 
і мудрий вчений із нетрадиційним мисленням, з оригінальними 
задумами та ідеями. Йому я вдячний найбільше. На жаль, а мо-
же, й на користь, були і такі вчені, що намагалися мені нашко-
дити, особливо це стосується окремих людей київської школи, 
називати яких я не вважаю за потрібне. Усі ці люди, незалежно 
від їхнього ставлення до мене, стимулювали мене і спонукали 
до впертої праці, до пошуків нових шляхів розв’язання важли-
вих проблем. Тому я вдячний усім, без винятку, вченим, що 
так чи так допомагали мені. 

Окремо повинен подякувати за підтримку і безкорисливу 
фінансову допомогу колишньому керівникові Свалявського 
райвиконкому Закарпатської області М. Гелетію та його дру-
жині п. Марії. Дієвими і щирими були поради ряду друзів 
та добрих людей, у числі яких Й. Йосифів та С. Яким. Цим 
людям я завдячую, зокрема, за мудрі поради та щиру допомогу 
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у написанні та виході в світ монографії «Легеневе кровопоста-
чання, гіпертензія та туберкульоз». 

Не можу не згадати про свого товариша зі шкільних років 
Йосифа Блажкевича, який став моїм справжнім другом на ціле 
життя. Його безкорислива підтримка, мудрі поради, його оп-
тимізм та допомога були завжди щирими та дієвими. Вони під-
бадьорювали і вселяли надію. Ніхто із друзів не допоміг мені 
стільки, як п. Йосиф. Не вагаючись, як рідний брат, разом зі 
своєю славною дружиною п. Ромою, вони прихистили мене 
у своєму домі, допомогли, як кажуть, стати на ноги. І як висо-
кокваліфікований лікар-хірург він також не раз допомагав  
вижити мені і членам моєї родини. Тому я безмежно вдячний 
долі, що звела мене з такими шляхетними і мудрими людьми. 
Дай, Боже, кожному такого друга. 

Особливо я вдячний своїм батькам, зокрема, матері, яка  
зуміла, як тепер модно казати, закодувати мене і скерувати 
на вірний життєвий шлях. І це в такий важкий воєнний і після-
воєнний час. 

Підсумовуючи результати своєї наукової праці та клінічних 
спостережень, можу з впевненістю назвати такі основні здо-
бутки. 

1. Отримані нові дані про патогенез головних болів у хво-
рих на гіпертонічну хворобу. Зокрема, встановлено, що ос-
новною причиною цефалгії у них є зниження судинного тону-
су з відповідним розширенням екстрацеребральних судин. 
Тому успішне лікування в цих випадках є можливим лише 
за допомогою судинозвужувальних, а не судинорозширю-
вальних препаратів, як це вважалось до цього часу. При цьо-
му у гіпертоніків знижується системний артеріальний тиск 
крові. 

2. Не менш важливим є розробка і обґрунтування способів 
корекції розладів основних регіональних функцій кардіореспі-
раторної системи під час лікування хворих із уперше виявле-
ним і рецидивним туберкульозом легень, що практично гаран-
тує повне видужання осіб з необтяженим анамнезом, одно-
часно скорочує терміни лікування та запобігає формуванню 
легеневого серця і розвитку рецидивів у перехворілих. 
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3. Розкрито невідомі до цього часу патогенетичні механіз-
ми формування легеневого серця у хворих на туберкульоз ор-
ганів дихання і запропоновано нові підходи до лікування і про-
філактики цієї патології. 

4. Розроблено математичний спосіб оцінки важкості захво-
рювання, аналізу ефективності лікування і прогнозу у хворих 
на туберкульоз легень, що дає можливість постійно оцінювати 
результати терапії і своєчасно проводити її корекцію. Крім то-
го, величина показника важкості допомагає об’єктивно визна-
чити функціональний стан легенево-серцевої системи. 

5. Виявлена пряма залежність тривалості нічного сну в ді-
тей і підлітків від астрономічної тривалості ночі. 

За роки праці в університеті я опублікував понад 300 нау-
кових праць. У співавторстві з іншими вченими і самостійно 
написано 25 книжок з різних проблем медицини. Крім того, 
багато разів виступав з доповідями на з’їздах фтизіатрів, нау-
кових конференціях, конгресах Світової Федерації Українсь-
ких Лікарських Товариств, міжнародних конференціях, у тому 
числі на Європейському форумі у Варшаві в 2006 році з тема-
тики «Легеневе кровопостачання», та ін. Люблю свою роботу 
і кращої від неї не знаю, бо постійно приношу користь іншим 
людям. А дарувати що-небудь іншим, а особливо здоров’я – 
завжди приємно. Тому й синам радив і допомагав стати ліка-
рями. 

Нарешті, вважаю за доцільне дещо зупинитися на навко-
лишньому середовищі. Не можу зрозуміти людей, яких не при-
ваблюють гори, ліс, гірські ріки, водоспади, одним словом – 
природа. Ще в дитячі роки мене заворожував осінній шум ста-
рих дубів, що росли по сусідству, або ж зимова хурделиця 
з таким таємничим і водночас солодким завиванням вітру 
в димарі. А чи слухали ви фантастичну заворожуючу пісню 
жайворонка, лежачи влітку в полі між житами, вдивляючись 
у чисте небо? Ця пісня, що дзвеніла високо наді мною, звору-
шувала душу, будила мрії. Словом, для мене навколишній світ 
і природа – це завжди постійне джерело радості і натхнення. 
Особливу потребу в близькості з природою відчуваю на схилі 
літ. Це одна з небагатьох величних і надзвичайно цікавих зво-
рушливих книг, яка будить розум, уяву, породжує фантазії. 
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Читати цю книгу може всякий, незалежно від віку, освіти,  
матеріальних достатків. І кожний завжди знайде в ній щось 
цікаве, щось таке, що змушує знову і знову зосередитися над 
сенсом життя, немовби з висоти пташиного лету, оглянувши 
і оцінивши прожиті роки, задуматись над майбутнім, вникнути 
в безмежні таємниці природи. Тому вільний час волію прово-
дити в горах, у лісі, біля річки, на березі озера. Останній раз, 
уже у віці 70 років, я з задоволенням піднявся на найвищу гору 
українських Карпат – Говерлу. 

На жаль, за останні 50–60 років природа і навколишній світ 
різко збідніли. Дуже рідко чути спів соловейка, жайворонка 
чи інших пернатих – друзів наших менших. У рідне село на-
весні повертаються лише дві-три пари лелек. Напевно, тому 
і народжуваність людей зменшується (жартую). З року в рік 
вода й повітря стають дедалі менш придатними для життя лю-
дини. Появляються численні токсичні продукти, радіоактивне 
й електромагнітне забруднення, нові смертельні хвороби та ін. 
Коротко, людство немовби летить у прірву. Лише в горах си-
туація поки що залишається сприятливою для життя. 

Є в горах якісь надзвичайні екологічні зони, що хвилюють 
і впливають на свідомість особливо яскраво. Це немовби кори-
дори, якими здійснюється зв’язок із космосом. Ось приклад: 
якось із подругою Олею Р. в горах ми натрапили на місце,  ку-
ди, як нам здавалося, прилітають і приземляються або ж при-
землялися інопланетяни. Ми майже впевнені були в цьому, на-
стільки разючим і емоційним був вплив цієї місцевості 
на наше сприйняття. Кожен раз, коли приходили туди, ми не-
мовби потрапляли в незвичайний простір іншого світу. Більш 
вразливою і більш чутливою була моя мила, яка йшла туди 
завжди зі страхом і з хвилюванням, немовби готувалась до зу-
стрічі з прибульцями з інших світів. Ми навіть задумувалися, 
чи варто вступати з ними в контакт і чи погоджуватися летіти 
з ними, якщо б вони з’явились і питали нашої згоди. 

Отож, що ближче я до природи, то краще мені. Тільки там 
я почуваюся вільною людиною у справедливому світі, де не-
має нерозв’язаних проблем, де вільно думається і легко диха-
ється. Тільки там, у височині, відчуваєш велич Творця і близь-
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кість до нього, божественність і безмежність у просторі і часі 
цього світу, які неможливо осягнути людським розумом. 

Особливо вражає уяву чисте нічне зоряне небо. Ще в дале-
кому дитинстві я отримував ні з чим незрівнянну насолоду, 
коли вночі безжурно їхав із батьком з поля додому на возі, на-
вантаженому снопами або сіном, і горілиць лежав на ньому 
та дивився в зоряне небо. Враження було надзвичайне. Піді 
мною поскрипував і підстрибував на нерівній дорозі наванта-
жений віз, а я, немовби невагомий, летів у безмежному косміч-
ному просторі між зірками в незвідані таємничі далі. Це була 
казкова подорож, а я був учасником космічної експедиції.  
Дуже шкода, що сьогоднішні діти не мають можливості цього 
відчути. Таку подорож не зрівняти з віртуальними мандрівка-
ми і забавами на комп’ютері. 

Лежачи на возі, я відривався від земних тривог, і мене 
якось дивно хвилював і дивував світ навколо мене. Я не міг 
збагнути його тайн та все допитувався у тата: а що там далі, 
за зірками, де край цього світу, хто його створив, звідкіля  
і з чого взялися сонце, зорі, місяць і т. д., на що батько, зрозу-
міло, не міг дати мені відповіді. Це викликало неабияке ба-
жання вчитися, читати і пізнавати так мало мені відомий світ. 
Я починав розуміти, якими нікчемними в порівнянні з цим чу-
дом над нами стають наші проблеми, наші болі і радощі. Все 
це треба відчути хоч раз у житті. Тому, за нагоди, раджу всім: 
поїдьте в гори, побудьте наодинці з собою під нічними зорями, 
і ви переконаєтеся, що ви не даремно витратили той час. І сьо-
годні, коли я опиняюся у важкій ситуації або ж, наприклад,  
сиджу в стоматологічному кріслі, я перемикаюсь на мандрівки 
в гори, прокручую в своїй пам’яті пережиті в минулому хви-
лини, і все теперішнє віддаляється та вже мало хвилює мене. 

Підсумовуючи прожиті роки, я не можу сказати, що досяг-
нув усього того, про що мріяв. Але я намагався віддячити всім 
тим, хто збудував і будує цей світ, та внести свою частку добра 
в загальну справу. Наскільки це мені вдалося, скажете ви, ша-
новні читачі. 
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БОЙКІВЩИНА МОЯ 
 

Є на світі земля,  
де панує краса,  
де від буднів життя  
спочиває душа. 
 
Шумить там гай,  
дзюрчить ручай,  
там рідний край,  
там серцю рай! 
 
То батьківська земля,  
що дала нам життя.  
Там родина моя,  
світ пізнав там і я. 
 
Шумить там гай... 
 
Полонини й гаї – 
то Карпати мої.  
Ви так милі мені,  
вас я бачу й у сні. 
 
Шумить там гай... 
 
Там завжди на верхах  
мов живеш в небесах,  
і проміння ясне  
зігріває тебе. 
 
Шумить там гай... 
 
Лиш в горах, з висоти,  
досягнувши мети,  
бачиш простір і час,  
що зостались ще в нас. 
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Шумить там гай... 
 
Тільки там, в вишині,  
забуваєш про дні,  
коли кривда і зло  
заслоняли добро. 
 
Шумить там гай... 
 
Там дороги й стежки  
нас до щастя вели,  
зачарований світ  
там доступний для всіх. 
 
Шумить там гай... 
 
І дарований нам  
піднебесний той храм  
щоб з Всевишнім могли  
спілкуватися ми. 
 
Шумить там гай...  
дзюрчить ручай,  
там рідний край,  
там серцю рай! 
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ЩАСТЯ 
 
На високій полонині 
Світ широкий, вільний нині.  
Там улітку ми гуляли,  
Щастя-квітку все шукали. 
 
Виглядали, вибирали, 
Та й згубили те, що мали. 
Бо не вдасться знайти щастя  
На вершинах, ні в долинах, 
 
Ні в країнах, нам не знаних, 
За морями, за снігами. 
А щасливий – не зрадливий,  
Духом вільний, завжди щирий, 
 
Той, хто вірить, той, хто знає: 
Його люблять і кохають, – 
Хто надію в серці має  
І з любов’ю шлях долає. 
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* * * 
 

О, що мені без тебе світ?  
– Життя без радості, без втіх,  
Земля без сонця і тепла.  
Холодна ніч і пустота. 
 
З тобою все довкруг цвіте,  
До сонця пнеться все живе,  
З тобою – рай, без тебе – тьма,  
І безнадія, і журба. 
 
І скільки б літ я не прожив,  
Які б дороги не сходив,  
Завжди до тебе так спішу,  
І зустрічі з тобою жду, 
 
Як ждав далекий предок мій,  
Йдучи у поле, чи на бій,  
На щастя мить – тебе зустріть,  
Тобою впитись і заснуть, 
 
Щоб сил нових набравшись знов,  
Платить за радість, за любов,  
Нові вершини здобувать  
І дивні тайни пізнавать. 
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* * * 
 

Люблю тебе, 
  моя кохана згубо! 
 
Люблю, як ще ніхто 
  Тебе так не любив. 
 
Люблю без тями,  
  Від душі! 
 
Люблю удень, 
  Люблю вночі, 
 
Люблю весною 
  І в осінні дні, 
 
Люблю, поки живу. 
  Живу – поки люблю! 
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* * * 
 

І знов весна 
У рідний край прийшла.  
І знов пташиний спів  
Пробуджує життя.  
Та, жаль, вже не тобі  
Той дружній хор співа,  
А лиш про тебе  
Пісня ця  
Першої весни  
Твого Вічного буття.  
Про минуле щастя,  
Що було й нема,  
Про твоє завзяття  
І твої діла. 
З тих бентежних днів  
З гомоном дібров  
Линуть звуки слів  
Про твою любов.  
Ніч і день сумний  
Над могилою  
Стогне дуб старий  
Із калиною.  
Їм у відповідь  
Тихо ліс шумить:  
Вже щасливих днів  
Нам не повернуть!  
Той щемливий шум,  
Що нас забавляв,  
Лиш карбує сум,  
Що нас роз’єднав. 
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* * * 
 

Смерть батьків моїх,  
та людей близьких  
розлучила нас  
на недовгий час. 
 
Цим затьмарила  
радість від життя,  
щастя зменшила,  
смутку додала. 
 
А вже смерть моя  
знов з’єднає нас,  
звільнить назавжди  
від турбот земних. 
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Олег Фрайт 
 

* * * 
 

Лягають на білім папері 
гарячі сльози 
із журбою навпіл. 
Лишилась ти, рідна нене, 
в спогадах моїх, 
і тебе вже ніде не знайти! 
Ні слів твоїх, ні кроків 
вже не чути – 
у хаті пустота! 
Мене в такі хвилини 
роздирає 
німа журба. 
Приходь до мене, мамо, 
у добрих снах! 
Хоча і наяву 
завжди зі мною ти – 
в моїх думках, 
в моїх надіях і ділах. 
І тільки все, 
що залишилось нам, – 
сльоза в очах. 
А серце б’ється, 
надривається: 
ба-бах, ба-бах 
 
6.XII.1989 р. 
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ПІСНЯ ПРО РІДНЕ СЕЛО 
 

В підгір’ях Карпат, серед нив і левад,  
В просторах віків влаштувало парад  
Одне на весь світ моє рідне село,  
Де рідний мій дім, де щастя було. 

 
Лішня, Лішня – 
Батьківська земля,  
Ти, як мати рідна,  
Всіх нас обняла! 

 
А в домі родинному серед села  
Захована сила якась чарівна,  
Що вабить до себе і в снах все зове  
Та віру, й надію, й любов нам дає. 

 
Лішня, Лішня – 
Батьківська земля,  
Ти, як мати рідна,  
Всіх нас обняла! 

 
Тих чарів лішнянських зазнав і Франко,  
І славний козак Сагайдачний Петро,  
І мудрий учений Дрогобич Юрко,  
І гетьман Богдан наш приходив в село. 

 
Лішня, Лішня – 
Батьківська земля,  
Ти, як мати рідна,  
Всіх нас обняла! 

 
Ці велетні духа й Шевченка слова  
Та інших титанів великі діла  
Давали наснагу громаді села,  
Будили до праці у поті чола. 
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Лішня, Лішня – 
Батьківська земля,  
Ти, як мати рідна,  
Всіх нас обняла! 

 
За честь і свободу стояли завжди  
І ворога били батьки і сини,  
А в мирні години збирали врожай  
І вчили дітей, як любити свій край. 

 
Лішня, Лішня – 
Батьківська земля,  
Ти, як мати рідна,  
Всіх нас обняла! 

 
Ми просимо Бога: пошли благодать,  
Дай горя і болю нікому не знать,  
А дітям й онукам на рідній землі  
Дай сили висот досягти у житті! 

 
Лішня, Лішня – 
Батьківська земля,  
Ти, як мати рідна,  
Всіх нас обняла! 
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ГІМН  
ЛЬВІВСЬКОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 
Давно в сивім Львові студенти живуть,  
Науки медичні і світ пізнають,  
Щоб нарід свій рідний від бід боронить  
І радості й щастю проторювать путь. 
 
В негоду й вночі їх ведуть до мети  
Любов і наснага, і вчених труди! 
 
Хто тілом недужий, хто з болем в душі,  
До нас завітайте, знайдемо ключі,  
Розділимо горе, повернемо сни,  
Відчиним таємні ворота весни! 
 
В негоду й вночі нас ведуть до мети  
Любов і наснага, і вчених труди! 
 
Ми з смертю воюємо вдень і вночі,  
Бо ми Ескулапові вчені мужі.  
І з нами завжди Альма Матер і Бог  
Тому є багато у нас перемог. 
 
В негоду й вночі нас ведуть до мети  
Любов і наснага, і вчених труди! 
 
Ми зводимо храми науки життя.  
В борні за свободу і щастя – щодня.  
Ми зробимо все, щоби квітла земля,  
Щоби Україна віками жила! 
 
В негоду й вночі нас ведуть до мети  
Любов і наснага, і вчених труди! 
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* * * 
 

3. О. Г. 
 
Ми світанків не стрічали,  
В вірності ми не клялись,  
Різні ми шляхи обрали,  
Й щастя знали ми колись. 
 
А навесні, коли сади  
В промінні сонячнім цвіли,  
В казковий край дерев й води  
На мить шляхи нас привели. 
 
Там мрії давнії збулись:  
З легенди мавку стрінув я,  
Дарма, що іншому колись  
Вона вже серце віддала. 
 
Вона й русалкою не раз  
Мені всміхалась наяву,  
Та хоч веселою була,  
У серці бачив я журбу. 
 
Та не мавка й не русалка  
Розпалила почуття,  
А кохана, чуйна, ніжна,  
Увійшла в моє життя. 
 
Тепер часто й серед ночі  
Я пригадую ті очі,  
Що, як в юності, чарують,  
Щастя й радощі дарують. 
 
І хоч пройшла моя весна,  
А я люблю, як в ті літа,  
І славлю долю та шляхи,  
Що нас до зустрічі вели! 
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* * * 
 

Зіронько моя 
ти далекая,  
посвіти й мені  
в моїй стороні. 
 
Може, щастя я  
ще своє знайду,  
або хоч синам – 
долю кращую! 
 
Посвіти мені,  
зіронько моя,  
посвіти й зігрій  
серденько моє! 
 
Щоб горів-палав  
я на світі цім,  
й тепло залишав  
нащадкам своїм! 
 
Щоб мої діла  
людям помогли  
і частку добра  
в їх життя внесли. 
 
Щоб віддячив всім,  
що жили й живуть,  
хто трудом своїм  
збудував цей світ. 
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МРІЯ 
 

Як радісно жити, 
коли в серці мрія,  
яку лиш одна ти  
зуміла посіять! 
 
Ця мрія солодка – 
надії сестра,  
життя красить більше,  
ніж землю весна! 
 
А мрія висока,  
до зір аж сягає,  
до неба підносить  
і дух окриляє. 
 
Бо, як і в дитинстві,  
нам радість що кроку  
приносить стежинка  
на кручу високу. 
 
І в пам’яті нашій  
завжди зберігаєм 
ті далі незнані,  
що там відкриваєм. 
 
Хто ж духом убогий,  
той мрії не має,  
той завжди холодний  
і щастя не знає! 
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ОСІННІЙ ЦВІТ 
 

Де росла і де цвіла ти,  
мила й дорога,  
що тебе не знав я,  
що тебе кохав не я,  
зіронько моя! 
Цвіте мій осінній, 
доленько моя.  
 
Стільки літ на світі жив я,  
все ждав того дня,  
коли в сірім небі  
для мене засяє  
ясная зоря! 
Цвіте мій осінній...  
 
Лиш осінньою порою,  
серед ночі тьми  
в небі наді мною  
яскраво до болю  
засіяла ти. 
Цвіте мій осінній...  
 
Світи ж мені, моя зоре,  
в холод зігрівай  
і солодкі мрії,  
тайнії надії  
в душу навівай. 
Цвіте мій осінній...  
 
Сяйво твоє, моя зоре,  
Сил мені дає – 
в пітьмі не зблудити,  
в безнадії жити,  
і йти в небуття. 
Цвіте мій осінній, 
зіронько моя! 
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ЗУСТРІЧ З О. 
 

Як зустрілись ми зимою,  
то від щастя і тепла  
ген сніги розтали знову  
й повернулася весна – 

весна землі, 
весна в душі. 

І хоча не гріє сонце,  
в небі журавлів нема,  
в гості ще прийшла до мене  
молодість моя – 

щоб щастя мить 
знову прожить. 

І нехай на скронях іній,  
друзів багатьох нема,  
я приймаю дар цей дивний  
замість келиха вина  

і п’ю щодня 
усе до дна. 

Лиш сьогодні ще живу я,  
а завтра – минеться,  
бо доля жартує,  
хоч й мило сміється  

на зламі літ 
мені услід. 

Ще й, жартуючи, дарує  
в ім’я вічного буття  
той вогонь, що не руйнує,  
а запалює серця – 

безцінний дар, 
немов нектар. 

А тепер від щастя того  
раєм став для мене світ,  
і життя усе навколо  
мов вишневий буйний цвіт.  

Жаль, щастя мить 
не всім прожить! 
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О. Р. У ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ 
 

Нема в світі більше дива,  
Не було й не буде,  
Як та мила чорнобрива  
З любов’ю у грудях! 
 
Бо та мила, як сміється – 
Без слів промовляє,  
У коханні признається,  
Що краю не знає. 
 
А ті очі – дві безодні, 
Все рай обіцяють. 
Хто зустрів їх – втратив спокій, 
Хоч в небі витає. 
 
Коли ж любо розмовляє,  
Чарує словами  
І до себе прив’язує,  
Мовби ланцюгами. 
 
А як милує й цілує – 
Серце завмирає,  
Душа душу обпікає,  
Спасіння немає. 
 
Кого ж доля обминула  
І щастя не дала,  
Того мила-чорнобрива  
Так ще не кохала. 
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* * * 
 

Хотів я в Карпатах  
Малину збирати,  
В осінніх висотах  
Любов прославляти. 
 
Та швидко тумани,  
Мов змії повзучі,  
Покрили вершини,  
Зависли на кручах. 
 
І сонце ласкаве  
Вони заслонили,  
І серденько миле  
Вони засмутили. 
 
Знов холодом в душу  
Війнуло сьогодні,  
Знов доленьку мушу  
Шукати в безодні. 
 
Бо досі зі мною  
Була ти все щира  
І щастям й журбою  
Ділитись хотіла. 
 
Як другу, безпечно  
Мені довірялась,  
Коханою ніжно,  
Без слів віддавалась. 
 
Тепер ти не кажеш  
Ні правди гіркої,  
Сказати не хочеш  
І вістки сумної. 
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Знать серденько твоє  
Вже встигло втомитись,  
Нічим більш на двоє  
Не хоче ділитись. 
 
Зів’яло бажання,  
Згоріли надії,  
Минуло кохання,  
Не вернуться й мрії. 
 
А може, кохання  
Так швидко минає,  
Як маків буяння  
Під осінь згасає. 
 
Щоб знову весною  
Розквітнути пишно,  
Щоб нам із тобою  
Любити ще ніжно. 
 
Все ж вдячний я долі  
За дні чарівнії,  
Що їх так доволі  
Прожив, як у сні, я. 
 
Що був на вершинах  
Я щастя людського,  
Зазнав і в долинах  
Я раю земного. 
 
Тому й не ридаю:  
Ще буду я жити,  
Ще буду любити – 
Поки сили маю! 
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* * * 
 

О. Р. 
 

Хотів би я знати,  
що ти не сумна,  
що завжди провадиш  
достойне життя. 
 
Хотів би, щоб горя  
не знала душа,  
щоб доброю доля  
до всіх нас була. 
 
Щоб діти й онуки  
на рідній землі  
висот досягнути  
змогли у житті. 
 
Щоб радісний був  
для нас кожен день  
і серце співало  
веселих пісень! 
 
Дарма, що бажання  
ці важко здійснити,  
дарма, що життя нам  
нелегко змінити. 
 
Та все ж не безсилі  
ми в світі раби,  
бо маєм великі  
у спадок скарби: 
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Це слово і мова, 
і рідна земля,  
це батько і ненька, 
і предків діла, 
 
Це слава козацька  
й пісні Кобзаря,  
це віра й надія  
на краще життя. 
 
І завжди за волю  
стоять нам з тобою  
дух гордий Франковий,  
дать сили готовий. 
 
І з нами незримо 
стоїть Сагайдачний,  
Богун, Кривоніс і  
Хмельницький безстрашний. 
 
За ними – без ліку  
незнані герої  
боротись до віку  
завжди всі готові. 
 
Тож годі стогнати  
і падати ниць – 
нам треба творити  
і йти до зірниць! 
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* * * 
 

Щасливих днів без ліку  
Студентської пори  
Нам не вернуть довіку:  
Вони майнули в сни. 
 
І з ними та єдина  
У спомини пішла,  
Що серце розігріла  
І радість принесла. 
 
Тепер в юрбі веселій  
Тебе не стріну я,  
Лиш погляд твій ласкавий  
я згадую щодня. 
 
Тебе не жду, не мрію,  
Не виглядаю вже,  
Хоч втратити надію  
Ніяк не можу ще. 
 
І знову сірі будні,  
Щоденна суєта,  
І знову, як у грудні, – 
Ні сонця, ні тепла. 
 
Науки храм не тішить,  
Не радує життя,  
Лиш безнадія душить  
Й страхає пустота. 
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* * * 
 

Я знаю: 
не зі мною 
ти щастя шукаєш, 
не мене ти 
щораз виглядаєш. 
 
Я лиш світоч тобі, 
що із ним 
серед ночі і тьми 
розгублене щастя своє 
ти ще хочеш знайти. 
 
Та марні надії твої, 
і щастя тобі 
не знайти на путі, 
як зібрати росу, 
що упала торік, 
не зуміє ніхто, 
не зуміє повік. 
 
І все ж таки доля 
тебе не минає, 
до тебе сміється, 
тебе умовляє: 
лиш ниву одну 
засівай, поливай, 
не трать сил на чужу – 
свою доглядай. 
 
Як посієш добро – 
щастя пожнеш, 
а якщо лободу – 
біди не минеш! 
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Рясний урожай  
збереш ти колись,  
та сіяти ниву  
уже не барись!  
 
Так здобудеш собі  
і донечці милій  
добру долю в житті  
і роки щасливі!  
 
А інакше – свою долю  
вік будеш шукати  
і на шляху невірному  
ноги оббивати. 
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* * * 
 

Не радій і не гордій,  
Бо не Ти кохана – 
Ти лиш образ давніх мрій,  
Лиш душевна рана. 
Та й любов Твоя до тих,  
Хто горів Тобою,  
Швидко тане, наче сніг  
Ранньою весною. 
І тоді в душі Твоїй  
Пусто, наче в полі,  
Де лиш вітер восени  
Шукає недолі. 
Бо цінуєш Ти пусте,  
Марно в літах блудиш  
І скарби свої все ще  
По дорозі губиш. 
Схаменися, куди йдеш?  
Що береш з собою?  
Непотрібні черепки 
Із чужого столу. 
Ще й з собою доню звеш  
У життя без віри,  
Вчиш без радості її  
Жить, любить і діять. 
Ця дорога – в нікуди, 
Щастя не приносить,  
І вона тобі ніяк  
Життя не прикрасить. 
Тож подумай, поки час,  
Як на світі жити,  
Щоб, бува, не довелось  
Гірко сльози лити. 
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* * * 
 

Ти мені не дзвони,  
мого серця не рви,  
не торкайсь моїх ран,  
не повторюй обман! 
 
Не буди давніх мрій,  
не розбурхуй надій,  
бо не вернеш мені  
ті чарівнії дні! 
 
Ти мені не дзвони  
та до мене не йди,  
не зови і не жди  
вже зі мною весни! 
 
Лиш у сни не барись – 
завітай, як колись!...  
Нехай щастям уп’юсь  
і вже більш не проснусь! 
 
21.XII.1995 р. 
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* * * 
 

Так, як я,  
Ніхто тебе  
Ще не кохав.  
Так, як я,  
Ніхто тебе  
Ще не чекав.  
І хоч скупий  
Я на слова, – 
Бо що слова?... 
 
Та вся душа 
Тобою і 
Для тебе 
Лиш жила. 
Весь світ мене 
Тобою чарував, 
Без тебе він 
Не існував. 
Та марно я 
Тебе все виглядав... 
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СВЯТ-ВЕЧІР 
 

Завжди буду пам’ятати  
Святий вечір в мами й тата,  
Святий вечір і вечерю,  
І колядки по вечері! 
 
В ті далекі дні і ночі  
Не змикались мої очі – 
Не змикались, дивувались – 
Світлим святом любувались! 
 
І здавалось, в кожній хаті  
Всі щасливі і багаті,  
Всі щасливо в світ широкий  
Йдуть без горя, без турботи. 
 
Бо в Свят-вечір зірка ясна  
Засіяла в небі красно,  
Засіяла, запалала,  
Тьму одвічну розігнала, 
 
Ще й до царства путь вказала,  
Де весна й завжди – забава,  
Де всім вірять, де всі знають,  
Що їх люблять і кохають. 
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* * * 
 

Вже збулися давні мрії  
Нашого народу:  
Вже здобули ми в борні  
І мир, і свободу. 
 
Нумо, браття, всі працюймо,  
Хай Бог допоможе.  
А вернути нас в ярмо  
Вже ніхто не зможе. 
 
В нас одна мета в житті:  
Щастя всім і згоду  
І щасливе майбуття  
Нашому народу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



102 
 

* * * 
 

О люди, люди небагаті, 
Кого ж ви вибрали 
В народні депутати? 
Онуки славних і завзятих, 
Вільних козаків, 
Знайшли собі вождів 
Нікчемних і пихатих, 
Що імені свого 
Ні племені не знають, 
Свій край не люблять 
І не захищають, 
Людей не поважають, 
Історію свою 
На ковбасу міняють. 
Не дав Бог розуму свого, 
Так у сусідів позичають. 
О ви, народні обранці, 
Що любите криваві прапорці, 
Ви за народну справу не борці, 
Бо лиш чуже для вас своє, 
А все своє для вас чуже. 
В вас гордості нема, 
Бо в вас душа раба, 
Тож схаменіться – 
Куди йдете, 
Куди народ ведете? 
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НОВОРІЧНЕ ПРИВІТАННЯ 
 

Сійся, родися, 
Жито, пшениця 
І всяка пашниця... 
Дай, Боже, 
На щастя, на здоров’я, 
На любов і ласку! 
Щоб кожен рік 
Був кращий, ніж торік, 
Щоб добро пливло 
До Вашого дому рікою 
А з ним онуки 
І правнуки – юрбою, 
Щоб процвітав ваш рід 
Сотні літ! 
Тож будьте здорові, 
Будьте щасливі, 
Завжди веселі, 
Завжди у силі! 
Будьте розумні, 
Будьте й багаті, 
Завжди нестримні, 
Завжди завзяті! 
Будьте такими 
В праці щоденній, 
Будьте такими 
Завжди в коханні! 
Щоб Ваші друзі 
З Вами раділи, 
Щоб Україна 
Квітла й міцніла! 
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* * * 
 

Марії Ф. 
 

Хоч я галичанин,  
а ти із Волині,  
та осінь нежданно  
з’єднала нас нині. 
 
Це доля сміється,  
і мило жартує,  
і радість, здається,  
востаннє дарує. 
 
А ми, хоч не діти,  
та дар цей приймаєм,  
і довго радіти  
собі ще бажаєм! 
 
Бо доля сміється  
і мило жартує,  
і щастя, здається,  
востаннє дарує. 
 
У ніч на Купала  
весілля гуляли,  
та квітку на щастя  
вже дітям шукали! 
 
Бо доля сміється  
і мило жартує,  
і щастя, здається,  
востаннє дарує. 
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На наше весілля  
нам сурми не грали,  
лиш мавки й русалки  
гостей забавляли. 
 
А доля сміється,  
а доля жартує,  
і щастя, здається,  
востаннє дарує. 
 
Тепер ми родина 
ще й львівсько-волинська, 
в нас пісня єдина, 
й до неба нам близько. 
 
Хоч доля сміється,  
і мило жартує  
і щастя, здається,  
востаннє дарує. 
 
Живем, не нудьгуєм,  
щоденно працюєм,  
на радість, на славу,  
на нашу державу. 
 
Хай доля сміється,  
хай мило жартує,  
хай щастям ще вп’ється  
і той, хто сумує! 
 
26.ІХ.1997 р. 
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* * * 
 

Вірі, Ігореві та їхнім синам 
 

Вітаю з новосіллям!  
У новій хатині  
Бажаю добра,  
І щастя, здоров’я  
Й любові щодня.  
Хай лихо й недоля  
Минають Ваш дім.  
Бажаю успішної  
праці усім! 
 
Щоб в хаті новій  
Ви горя не знали,  
Щоб чаша завжди  
Була повна добра  
І вас хвилювала  
Проблема одна:  
Куди діти гроші  
І кращого де  
Купити вина! 
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* * * 
 

Пану Мирону до 50-річчя 
 

Як поїхав наш львів’янин  
Із рідного – в край не знаний – 
Гей, в чужу сторону,  
То журились батьки сиві  
І сестрички йому милі – 
Гей, 30 літ тому! 

 
Та край сонячний багатий  
Прийняв Мирона, як брата – 
Гей, в молодих літах,  
А Марія юна й мила  
Серце його полонила – 
Гей, та на все життя! 
 
Від любові, від кохання  
Із вечора аж до рання – 
Гей, донечки зросли,  
Мов солодкі спілі вишні,  
Як лебідки ніжні й пишні – 
Гей, кращих не знайти! 
 
А щоб радісно жилося  
І замріяне збулося – 
Гей, сад він посадив  
І у ньому для любимих  
Серцю його людей милих – 
Гей, ще й дім збудував! 
 
Славний ґазда Закарпаття  
Вершить справи із завзяттям – 
Гей, для добра людей.  
Він все знає, про все дбає,  
Він все вміє і все має – 
Гей, у свій ювілей. 
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А сьогодні, в день знаменний,  
В день щасливий, не буденний – 
Гей, всі вітаєм Вас  
І бажаєм сто літ жити  
Ще й ніколи не тужити – 
Гей, для себе і для нас! 
 
І бажаєм, щоб в здоров’ї, 
В щасті радості й любові – 
Гей, Вам минали дні!  
Щоб Господь благословив Вас  
І послав Вам і родині – 
Гей, многіє літа! 
 
Червень 2001 р. 
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* * * 
 

Зоряні Р. 
 

Коли Тобі лиш десять літ  
І Ти цвітеш, як маків цвіт,  
То і сім’я, й родина вся  
Готові дать тобі серця,  
Раді б небо прихилить  
Аж до землі, до Твоїх ніг,  
Щоб прожила щасливо вік  
І як зоря сіяла б всім,  
Любов несла б у кожен дім.  
Рости, учись і літ не гай,  
Здорова будь та пам’ятай:  
Що рік, Тобі дарований  
На рік життя вкорочує  
Твоїх батьків, Твоїх дідів,  
Усіх Твоїх учителів.  
Чарівний світ у десять літ!  
Хай отаким буде весь вік! 
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* * * 
 

Лікарям-випускникам Львівського  
медичного університету 

 
О достойні сини 
І прекрасні юнки,  
Мрії Ваші збулись,  
Ви піднялися ввись!  
Тепер Ви, як боги,  
Здатні тим помогти,  
В кого серце болить,  
Хто ночами не спить.  
Щоб на вільній землі  
Все лунали пісні,  
Щоби квітли поля,  
Щоб буяло життя!  
Вам дарується вік 
В третій тисячі літ,  
Де не сила і зло,  
А лиш розум й добро  
Будуть царство земне  
Будувати нове – 
Без тиранів, без слуг,  
І без горя, без мук.  
Тому знай, не барись,  
Не лукав, не гнівись,  
Не лінуйсь, як колись,  
А за працю берись!  
Тільки так ти знайдеш  
І добро, й славу, й честь,  
А своїх вчителів  
Вознесеш до царів! 
 
1998 р. 
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БОГИ ОЛІМПУ ЛІКАРЯМ... 
 

О достойні мужі,  
Ескулапа учні,  
Ви удач досягли 
Там, де й ми не змогли. 
 
Ваші славні труди  
Вберегли від біди  
Безліч вдячних людей 
І маленьких дітей. 
 
Про ті справи земні  
Знають люди живі,  
Й пацієнтів душа  
Все про Вас сповіща! 
 
За всі добрі діла,  
Нам відомі щодня,  
Недосяжний Олімп  
Вам дарує свій німб. 
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МОЇ ОЧЕНЯТА 
 

Яке то щастя,  
Що Господь і батьки  
Дарували мені 
Оченята ясні.  
Яка то радість:  
Бачити світ  
У всій його  
Безмежній красоті.  
Бачити його  
Щодня й щоночі,  
Кожну мить  
Впродовж життя!  
Землю і море,  
Ліси і гори  
Дарують мені  
Оченята мої.  
І кожна весна  
Шле радість мені  
Через два віконця  
Моєї душі.  
Без вас, оченята,  
Не пізнав би я  
Літа веселого 
Й осені барви сумні,  
Ні синього неба,  
Ні ясного дня. 
Не знати б мені, 
Ні храму безмежного, 
Що над нами вночі, 
Ні Шляху Чумацького, 
Що у вічність веде, 
Ні як сяють зорі, 
Ні як місяць з-за хмари 
Виходить у тиші нічній. 
О, яким би я був, 
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Жебраком останнім, 
Коли б мої очі 
Були не такі! 
Не знав би я рідних, 
Не знав би кохання, 
І світ би увесь 
Був холодним й чужим. 
А з вами, мої 
Оченята ясні, 
Я пан над панами, 
Щасливий, веселий 
Багач з багачами. 
Тому обіцяю, 
Оченята мої, 
Завжди про вас дбати, 
У чистій воді вас 
Щодень умивати, 
Кольори веселки 
Для вас дарувати! 
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ВАЖКО НА СВІТІ ЖИТИ СТАРОМУ 
 

Важко на світі жити старому,  
Нести на плечах роки та втому.  
Сумно без друзів, рідних, родини – 
Тих, що віджили свої години.  
 
Їхні тривоги, радості, втіхи  
Сил додавали жити на світі.  
З втратою близьких завжди бідніють  
Тіло й душа, немов кам’яніють.  
 
В’януть, як квіти, сили та мрії.  
В старості місце лиш безнадії.  
Тільки часами радують очі  
Неба блакить та зоряні ночі.  
 
Музика також ще навертає  
В хвилі щасливі й сум навіває.  
Радує всіх нас завжди природа:  
Вічний порядок там і свобода.  
 
Серце лиш гріють діти, онуки  
Й друзів та рідних віддані групи.  
Важко і сумно жити старому,  
Нести на плечах роки та втому. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



115 
 

В ЧУЖИНІ 
 

Так швидко минула  
Весна того року,  
Коли моя мила  
Збиралась в дорогу. 
 
Хотіла далеко  
Від рідного краю  
Знайти чисте небо  
І стежку до раю. 
 
Не знала кохана,  
Що всяка неволя – 
Це праця щоденна,  
Це сльози й недоля. 
 
Без рідного краю,  
Хоч сонце сіяє,  
Нема в світі раю  
І щастя немає. 
 
Напевно, й лелеки  
Про це добре знають,  
Бо з теплого краю  
Додому вертають. 
 
Від нас відлітають,  
Щоб зиму минути,  
І разом з весною  
Назад повернути. 
 
А наші краяни  
По світі блукають  
І десь за морями  
На хліб заробляють. 
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Бо рідна країна – 
Родюча, багата – 
Стоїть, як руїна,  
Як вдовина хата. 
 
Та вірю: минеться – 
Розквітне Вкраїна,  
Хоч в дім повернеться  
Не кожна людина. 
 
Не кожна родина  
Побачить ще сина,  
А доні поволі  
Зів’януть в неволі. 
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ПРИЙДИ ДО МЕНЕ... 
 

Прийди до мене, мила, знов  
В той світ, де завжди є любов!  
З’явись мені в новій красі,  
В вакханці юній, чарівній!  
Такій, як ти колись була,  
Кохана, мила й дорога.  
Бо відколи ти відійшла,  
Скитальцем став на світі я  
Серед людей мені чужих,  
Байдужих, лагідних чи й злих.  
Прийди, порадуй і зігрій  
Зболіле серце і згадай  
Ті дні весняні й вечори,  
Що нам даровані були!  
Прилинь, о мила, хоч на день,  
Щоб ще послухати пісень,  
Які у пору весняну  
Лунають, позбавляють сну 
Закоханих без тями всіх 
Й людей уже не молодих, 
І тих, у кого ще не затих 
Той вічний клич, що знов і знов 
Приносить щастя і любов. 
Моя любове, не барись – 
На мить коротку повернись, 
Щоб я зумів свої борги 
Віддати – ми ж не вороги, 
Бо не твоя у тім вина, 
Що думала не так, як я. 
А я ціни тобі не знав 
І щастя повного не дав. 
З роками краще я збагнув 
Й належним чином оцінив 
Твої старання і діла, 
І ту любов, що ти дала. 
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Заслуга в тім твоя була, 
Що ти творила і жила 
Для щастя всіх і для добра, 
Та нам прикрасила життя. 
А я іще чогось бажав 
Та більшого, ніж можна, ждав, 
Хоч добре знав, чого нема, 
Того нема, й просить дарма. 
Отож за те, що ти була, 
Що ти з собою принесла 
Щасливі дні в життя моє 
І серце віддала своє 
Та наче блискавка вночі 
Осяяла моє буття, 
Я щиро дякую тобі, 
Як рівно ж і своїй судьбі. 
А що прозрів в так пізній час, 
Пробач мені, пробач, молю: 
Пробач мені, Любов моя! 
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Я З ВІЧНОСТІ ПРИЙШОВ... 
 

Я з вічності прийшов,  
Щоб в вічність знов піти  
Та щоб свою любов  
У всесвіт принести  
І цим віддячити  
За мить свого буття  
Та славити Творця  
За всі його дива:  
Світи навколо нас,  
Безмежний простір й час,  
Й життя, що він нам дав,  
Ще й розум дарував,  
Щоби добро чи зло  
Для всього сущого  
Творити ми змогли  
Сьогодні і завжди.  
Творець – Всесвітній Дух  
Дав світло пам’яті,  
Щоб тимчасовості  
Земної не забуть.  
З приходом у цей світ  
Всевишній нас вітав,  
І безліччю щедрот  
Він всіх обдарував,  
Та, жаль, шляхи круті, 
Не рівні, не прямі  
Й слабкіші з-поміж нас  
Свої скарби оті  
Губили на путі.  
Мої дороги теж  
Тернисті і стрімкі,  
Але зберіг я все ж  
Дарунки ті святі.  
Всевишній щедрим був  
Для мене і сестри,  
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Бо матір’ю прислав  
Найкращую з святих.  
Вона ввела мене  
У світ широкий, злий  
І наказала: вчись  
Та вдумливо трудись,  
Бо тільки так колись  
Піднімешся увись!  
Я вірив і трудивсь  
Й хоч довго мандрував,  
Поки свій шлях знайшов,  
Та на омріяну  
Вершину я зійшов,  
Й там зерна мудрості  
Для себе я знайшов.  
Тепер, на схилі літ,  
Щоб залишити слід, 
Ті зерна дорогі  
Я сію по землі  
Й надіюсь, що колись  
Ці зерна проростуть  
І людям радості  
І сили додадуть.  
Та першими, на жаль,  
Збиратимуть врожай  
Чужинці – не свої,  
Бо не вродився ще  
Ні вчений, ні пророк  
На батьківській землі!  
А як і з’явиться  
Колись такий мудрець,  
То він прославиться  
Тоді лиш як знавець,  
І мрії збудуться  
Його нарешті все ж,  
Коли відправиться  
В чужі йому краї,  
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Або ж закінчить шлях  
Уже на цій землі.  
Тоді, на відстані,  
Йому повірять всі,  
Його прославлять все ж  
Свої і не свої  
В далекій чужині  
І в рідній стороні. 
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З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ, ПАНІ НЕЛЮ! 
 

Була тоді весна  
Погідна й чарівна.  
Зі сну прокинулась  
Холодна ще земля.  
Та вже цвіли сади,  
До неба линули  
Веселі голоси  
Пернатих співаків.  
Зелений шум гаїв  
Тайком навіював  
П’янкі сюжети мрій.  
В повітрі же витав  
І душу огортав  
Тривожний щем якийсь.  
Він серце хвилював 
Та в жилах розливав 
Незрозумілу млість. 
Щасливими були  
І радувались всі. 
Та більш за всіх 
Раділи молоді,  
Щасливії батьки,  
Що так закохані  
Були тої весни.  
І за любов оцю,  
Велику і святу,  
Всевишній їм послав  
Красуню-дівчинку,  
А НЕбо і земЛЯ  
Створили їй ім’я  
Та міцно увійшли  
В її життя-буття.  
Тому-то Нелею  
Назвали те дитя.  
Тої весни вона,  
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У перший день життя,  
Повітря запашне  
Вдихнула перший раз.  
Та й світ той чарівний,  
Зворушливий такий  
У перші дні весни  
Побачило маля.  
І диво дивнеє 
Збулося вже тоді:  
Ті чари весняні  
Залишились в душі  
Малої Нелі геть  
На все її життя.  
Тому й цвіте вона  
І з радістю щодня  
Свій шлях з усмішкою  
Долає в майбуття.  
А батьківська любов  
Так щедро їй дана,  
Що сили знов і знов  
Відновлює вона.  
І трудиться щодня  
З натхненням, від душі,  
На радість всім.  
Усій родині і сім’ї,  
І друзям, й учням всім,  
Й колегам всім її  
Живеться весело,  
Щасливо й радісно.  
Бо поруч Неля йде  
З весною у душі, 
І всім вона несе  
Дарунки весняні:  
І світло, і тепло,  
Кому любов й пісні,  
Кому пораду дасть  
Й підтримає в біді.  
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Тому-то вдячні їй,  
Ми долю просимо:  
Хай завжди так будé!  
Хай Неля з нами йде!  
Хай щастя Бог дає!  
Хай много літ живе  
Та радість всім несе  
В здоров’ї і в добрі,  
В пошані й гаразді – 
На многії літа! 
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* * * 
 

Новий рік, Новий рік,  
Будь нам кращий, як торік,  
Щедрий, добрий, вдалий рік! 
 
Новий рік, Новий рік,  
Дай нам сили на весь вік,  
Щедрий, добрий, вдалий рік! 
 
Новий рік, Новий рік,  
Пошли щастя в кожен рід,  
Щедрий, добрий, вдалий рік! 
 
Новий рік, Новий рік, 
Бережи від всяких бід, 
Щедрий, добрий, вдалий рік! 
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ЛЮБОВ 
 

Коли я був ще молодий,  
Не мав ні досвіду, ні знань,  
Жив зачарований, палкий 
Серед надій і сподівань, 
 
То вірив ще в святу любов – 
Лише одну на все життя,  
Й негідником завжди вважав  
Того, хто жив не так, як я. 
 
Та з плином часу зрозумів:  
Минає все, як ніч і день,  
Ніхто ще в світі не зумів  
Веселих лиш співать пісень. 
 
Й любов не вічна, й не одна  
Вона то є або нема,  
Як чаша доброго вина,  
Вона закоханим дана. 
 
Хто п’є напій солодкий цей,  
Смакуючи впродовж життя,  
Той має шану від людей,  
Й в коханні вірний, як дитя. 
 
В кого ж любов, як ураган,  
Палка, нестримна, мов вулкан,  
То блискавицею вона  
Спалахує, і – знову тьма. 
 
Вино спожито все, до дна.  
І, як його не величай,  
Коханню край – вина нема.  
Знов про новий подбай врожай. 
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Тому, хоч віриш у любов  
Лише одну на все життя,  
Та не клянися знов і знов,  
Що вірним будеш до кінця! 
 
Бо дивна райська пташка ця  
Коли захоче – з’явиться.  
Коли ж бо заманеться їй,  
То відлетить собі в вирій. 
 
Якби Ромео довше жив,  
Мабуть, Джульєтту б розлюбив,  
Й вона б собі коханого  
Знайшла ще більш жаданого. 
 
Любов лиш вічна і одна  
До Батьківщини і Вітця,  
До Матері, дітей й Творця  
Всевишнього – любов оця. 
 
Та ще любов в кінці життя  
Є не зрадлива, віддана,  
Бо вже часу, ні сил нема,  
Тому й любов тоді одна. 
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* * * 
 

ІІанові-товаришеві  
і другові Йосифу Б.  

 
Всевишній нас створив 
За образом своїм 
В той час, коли не мав 
Ні друзів й ворогів. 
Тому двозір нам дав, 
Щоб добре бачить світ 
Спереду і з боків. 
А за спиною все – 
Завжди невидиме, 
І не захищене. 
Цим користаються 
Нерідко вороги, 
Наносячи удар 
Зненацька, з-за спини. 
Тому один в житті 
Так не захищений 
Від неприятелів, 
Злодюг-негідників, 
Як із дружиною 
Або ж з коханою. 
Коли до неї ми 
На зустріч ідучи 
Чи розмовляючи 
Або ж розходячись 
У різні сторони, 
Немовби-то стаєм 
Спиною до спини, 
То бачим все довкруг: 
І друзів, й ворогів. 
Друзям радіємо 
Та їх вітаємо, 
А вороги оті, 
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Що їх ми бачимо, 
Вже несподівано 
Не скоять злочину, 
Та й ми готовимось 
До самозахисту. 
Однак захищені 
Найкраще у житті 
Лиш ті, що з друзями 
Спиною до спини 
Стоять фортецями, 
Немовби на війні. 
Не подолати їх 
Нікому з ворогів, 
Допоки кожен з них 
Стоїть за всіх, а всі – 
За кожного із них. 
Цю істину просту 
Вартує знати всім, 
Бо тільки так круту 
Дорогу в світі цім 
Долати треба нам 
На зло всім ворогам. 
А без товаришів, 
Без друзів, родичів 
Та однодумців і 
Батьків, ще й без сім’ї 
Так почуваєшся, 
Як голий в кропиві! 
Ці друзі та рідня 
Стоять, немов стіна, 
Що захищає нас 
Від бурі в грізний час, 
Ще й сили додають 
Стояти проти зла 
Та надихають нас 
На добрії діла. 
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* * * 
 

До ювілею Олі Р.  
 

Літа молодії минають,  
Як повені й грози весною.  
І в вічність вони забирають  
Ті чари весняні з собою. 
Твій ж юний запал не згасає,  
І навіть у полудень віку 
Душевний вогонь все палає  
Всім ближнім на радість, на втіху! 
Ти роки прожила недаром  
Здобутків усіх не злічити,  
Й онуки добро незабаром  
Народові зможуть творити! 
Тепер ще мудрішою стала,  
Бо світ і людей більш пізнала,  
Та й врода Твоя не зів’яла,  
Прекрасна була і зосталась! 
То ж вірнії друзі й родина,  
Кохані онуки й дитина  
І з полуднем віку вітають,  
Здоров’я і щастя бажають. 
Хай збудуться мрії високі!  
Хай радує світ так широкий  
Та стеляться квіти додолу  
Стежками до рідного дому! 
 
2007 
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* * * 
 

Моїм любим дітям Олегові та Олі 
з нагоди 1-ї річниці одруження 
 

Будьте здорові,  
Будьте щасливі,  
Завжди веселі,  
Завжди у силі! 
 
Будьте розумні,  
Будьте й багаті,  
Завжди нестримні,  
Завжди завзяті! 
 
Будьте такими  
В праці щоденній,  
Будьте такими  
Завжди в коханні! 
 
Щоб Ваші друзі  
З Вами раділи,  
Щоб Україна  
Квітла й міцніла! 
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