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Анотація. У статті досліджується життя і наукова діяльність видатного українського вченого-
зоо лога, ентомолога та іхтіолога,  професора  Ягеллонського  університету Максиміліана Новиць-
кого.

Він активно займався проблемами охорони природи Галичини, став автором першого у світі 
закону про охорону природи Галичини, який був прийнятий Галицьким сеймом у 1868 р.   
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Максиміліан Сила-Новицький

Україна багата своєю національно-історич-
ною та культурною спадщиною. Одним із само-
бутніх регіонів є Гуцульський регіон України, 
що славиться своєю гірською природою Укра-
їнських Карпат і талановитими українцями-го-
рянами-гуцулами. Гуцульщина – це прекрасний 
і суворий гірський край, про який уродженець 
Поділля М.Ломацький писав, що у гуцульських 
горах, як ніде інде, можна почути гомін віків і за-
черпнути силу й віру в майбутнє, тут, у зелено-
срібних водах озер і рік, можна скупати й очис-
тити не лише тіло, але й душу та карпатським 
сонцем зігріти її, а вийшовши на верх Говерли, 
побачити Бога й почути Його добротливий і лас-
кавий голос – голос Творця Гуцульських гір. 

Творчу наснагу на Гуцульщині черпали як 
ви датні українці – І.Франко, Леся Українка, 
М.Дра  гоманов, М. Грушевський, В.Стефаник, 
М.Че ремшина, Ю.Федькович, С.Воробкевич, 
Б.Ле п кий, М.Коцюбинський, Г. Хоткевич, М.Сте ль -
мах, І.Драч, С.Пушик та ін., так і відомі польські 

письменники – С. Вінценз, Й. Коженьовський, 
ав стрійські – Л. Захер-Мазох, К. Францоз, ан-
глій ські – М. Дові та Й. Конрад, швейцарець 
Г.Збі н  ден. 

На межі між Гуцульщиною і Покуттям у чудо-
вій, мальовничій місцевості на березі річки Люч-
ка розташувалось селище Яблунів, яке  пода-
рувало світу  видатного науковця-натураліста 
М.Новицького, котрий впродовж всього життя 
займався ентомологією, спелеологією, геоло-
гією, іхтіологією, теріологією та природоохо-
ронною справою. 

Максиміліан Сила-Новицький народився 9 
жовтня 1826 р. у селі Яблуневі Коломийсько-
го повіту (тепер Косівський район Івано-Фран-
ківської області) у родині дрібного польського 
шляхтича Фелікса Новицького, що був лісничим 
панських лісів Яблунева. Дитинство Максимілі-
ана проходило в рідному селі. Після закінчен-
ня початкової школи батьки  відправили його на 
навчання до Львова в Академічну гімназію, яку 
він успішно закінчив у 1846 р. У 1848 р. вступив 
на юридичний факультет Львівського універси-
тету, проте змушений був перервати навчання, 
оскільки його переслідувала австрійська влада 
за участь у маніфестаціях, що розгорілися в час 
Весни народів. М.Новицький поспішно покинув 
Львів і перебрався на Тернопілля. У селі Пло-
тичі він активно збирав гербарії для навколиш-
ніх сільських шкіл і зацікавився ентомологією. 
Не маючи можливості поновити навчання в уні-
верситеті, М.Новицький у 1850 р. складає іспит 
на вчителя молодших класів і продовжує вчи-
телювати. У 1852 р. він переходить до Самбір-
ської гімназії на Львівщині, що дає йому змогу 
активніше займатися науковими дослідження-
ми. Близькість до Львова сприяла його успішній 
співпраці з відомим меценатом і філантропом 
Володимиром Дідушицьким та його музеєм 
(Музей імені Дідушицьких). У 1854 р. у Львові, 
а у 1857 р. у Відні він складає нижчий та вищий 
педагогічні іспити із природничих наук, завдя-
ки чому одержує право у 1858 р. перейти на ви-
кладацьку роботу до своєї рідної Львівської ака-
демічної гімназії. М.Новицький активно починає 
займатися ентомологією, видаючи у 1860 р. ка-
талог метеликів Східної Галичини. Завдяки  зі-
браному фактичному матеріалу з ентомології 
він захищає у 1863 р. дисертацію доктора філо-
софії у Львівському університеті й одержує 
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запрошення очолити кафедру зоології у Ягел-
лонському університеті в Кракові.  

На території Галичини (Карпати, Прикарпат-
тя, Покуття і Поділля) М.Новицький проводить 
ряд досліджень з ентомології та іхтіології. Під 
час подорожі Карпатами у басейні Черемошу 
він знайшов рідкісного вимираючого виду ме-
телика Аполлона (Parnassius apollo Linnaeus, 
1758). Ця остання достовірна знахідка, здійсне-
на великим галицьким натуралістом і ентомоло-
гом на території Івано-Франківської області, да-
тується 1865 р.  

У науковому доробку М.Новицького – низка 
опублікованих праць, серед яких найвизначні-
шими є: «Метелики Галичини» (1865), «Перелік 
Татранських метеликів» (1868), «Каталог мете-
ликів Галичини» (1868), «Атлас риб галицьких рі-
чок» (1889), а також підручник із зоології у трьох 
томах: «Ссавці», «Птахи, плазуни і риби», «Без-
хребетні» (1868–1869), в якому  матеріал впер-
ше подавався згідно з теорією еволюції Ч.Дар-
віна. Окрім підручника зоології, він видав кілька 
монографій, присвячених бабакам, сернам, ри-
бам Дністра та Пруту. 

Крім того, учений активно займався проб-
лемами охорони природи, став автором першо-
го у світі закону про охорону природи, який був 
прийнятий Галицьким сеймом у 1868 р. На честь 
прийняття закону М.Новицький власним ко-
штом встановив залізний хрест на Ваксмунд-
ській Поляні в Татрах (1373 м над рівнем моря).

У 1872 р. М.Новицький став членом Краків-
ського наукового товариства, у 1873 р. він пра-
цював над статутом Галицького татранського 
товариства, під патронатом якого було засно-

вано Природничий музей в Кузніцах (Польща). З 
1875 р. до його наукових зацікавлень додається 
іхтіологія. У цій галузі він проводить грандіозну 
роботу: окрім опису фауни риб, розробляє ме-
тоди риборозведення, організації рибних гос-
подарств та зарибнення водойм. До його роз-
робок належить й інкубатор для запліднення і 
виведення ікри, завдяки якому він зумів вирос-
тити лосося й навесні 1879 р. зарибнити ним Ві-
слу біля Кракова, а пізніше й ріку Білу під Тер-
нополем. 

Реалізовуючи свої природоохоронні амбіції, 
М.Новицький, тоді уже професор Ягеллонсько-
го університету, засновує 24 серпня 1879 р. у 
м.Кракові Крайове рибальське товариство, ста-
тут якого був затверджений розпорядженням 
на місника Галичини від 2 серпня 1879 р. і яке 
проіснувало до 1950 р. Він стає першим керів-
ником рибальського товариства, хоча серед спі-
ворганізаторів товариства було багато знаме-
нитих людей того часу:  д-р М.Затонський, граф 
А.Потоцький, п.п. С.Ключицький, В.Маркевич 
та ін. 

Незважаючи на те, що офіс товариства роз-
міщувався у Кракові, а не у центральном у міс-
ті Галичини – Львові, діяльність товариства по-
ширювалася на всю Галичину. Головна мета 
то вариства – підтримувати піднесення та охо-
рону рибальства у Галичині. Товариство зо бо-
в’язувалося співпрацювати з органами влади 
та власниками рибальських господарств [1]. 
Во но мало специфічну структуру: його члени 
поділялися на почесних, довічних і звичайних. 
Крім члена товариства, була посада протекто-
ра товариства, на яку запрошувалась особа, 
що займала високе становище і мала вплив у 
суспільстві. Протектором товариства був граф 
В.Дідушицький, заступником – С.Ключицький. 
Статус почесних членів товариства надавався 
особам, які мали особливі заслуги у галузі ри-
бальства або у підтримці самого рибальсько-
го товариства. Для фінансування створювали 
фонди, які ділилися на залізний та оборотний і 
призначались лише на цілі рибальства. 

Результати своєї діяльності товариство ви-
світлювало у журналі «Ловець» Галицького мис-
ливського товариства [2]. Об’єднання випуска-
ло не тільки періодику, але й статистичні звіти, 
шематизми [3]. М.Новицький ніколи не забував 
про край, з якого він походив. Так, у шематизмах 
Галичини з гордістю повідомлялося, що у 1896 р. 
товариство випустило 1 млн. 652 тис. живого 
малька, що стало найчисельнішою акцією від 
часу створення товариства: 468 тис. малька ло-
сося – у річку Віслу; 43 тис. – у річку Дністер; 
88 тис. однорічного нарибку королівського ко-
ропа – в ріки Дністер, Буг і Віслу; 40 тис. нариб-
ку річкового пструга – до гірських рік; 4 тис. ву-
грів – до рік Серет, Дністер, Гнила Липа; 500 тис. 
малька судака – до річок Дунаєць і Скава [4].

Слід зазначити, що вже на першому засі-
данні Краківського крайового рибальського то-
вариства було одноголосно ухвалено рішення 
приєднатись у ролі асоційованого члена до Га-
лицького мисливського товариства. У відповідь 
голова Галицького мисливського товариства 
граф Р.Потоцький привітав рибальське товари-
ство з його утворенням та побажав, щоб у по-
дальшому рибальство і мисливство тісніше між 
собою об’єдналось і зміцнило відносини [5].

Виконуючи свої статутні завдання, товарист-
во сприяло зарибненню рік Галичини. На тери то-
рії Східної Галичини проф. Л.Вайгель зарибнив 

Наукова праця доктора Максиміліана Новицького 
(Опис нових двокрилих)
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річку Прут 1 тис. особин лосося, а п. Григоро-
вич з Жаб’його направив для зарибнення 1 тис. 
мальків лосося до Чорного Черемошу. Першу 
акліматизацію лосося у Пруті та Черемоші було 
проведено 1879 р. д-ром М.Новицьким. Над-
лісничий К.Обст розводив у своєму господар-

стві 5 тис. ікринок форелі, які він отримав в дар 
від графа А.Потоцького, та власних 800 ікринок 
і випустив у потоки Явірницький, Чорногірчик  та 
річку Прут 5100 голів пструга.

Детальніше про зарибнення рік Галичини у 
1879–1882 рр. подається у Табл. 1 [6].

Таблиця 1. Зарибнення води в Галичині в 1879–1882 рр.

Вид риби В роках
Разом

В басейні рік
Разом

1879 1880 1881 1882 Вісла Стир Дністер Прут

Лосось 
балтійський

9013 48900 138810 28790 275513 263200 0 10300 2013
275513

Харіус 2020 0 35980 16266 54266 51866 0 1450 950 54266

Вугор 800 780 1200 600 3380 880 350 1850 300 3380

Короп 500 11360 500 2786 15146 14846 300 15146

Лосось 
каліфорнійський

7500 4200 11700 11300 100 300
11700

Форель річкова 51917 132000 100329 284246 248804 15642 19800 284246

Пструг 
струмковий

4630 3350 3708 11688 11688
11688

Лин 720 720 420 300 720

Пструг озерний 1850 1850 1850 1850

Лосось озерний 1650 5901 7551 5856 1695 7551

Пструг 
американський

1940 1940 1940
1940

Нестандартний 
мальок лосося 
і пструга

1000 1000 2000 2000
2000

Судак 1000 10000 10000 10000

Разом 12333 125807 322480 219380 680000 624650 350 29942 25058 680000

11 листопада 1879 р. товариство інформува-
ло про створення фонду для зарибнення водой-

мищ. Були зариблені такі ріки Східної Галичини, 
як Свіча, Бистриця і Прут (Табл. 2) [7].

Таблиця 2. Зарибнення рік Галичини

Ріки Ікра харіуса Ікра пструга Ікра лосося 
балтійського

Ікра лосося 
каліфорній-

ського

Мальок 
вугрів

Свіча, м. Болехів 4000 4500 6000 4000

Бистриця, м. Станіславів 3000 2000

Прут, м. Коломия 2500 8000

Організація товариства у Кракові сприяла 
ство ренню філії у Станіславові. Фактично у той 
же рік, коли створили товариство, розпочала-
ся праця з акліматизації лосося у ріках Гуцуль-
щини, а саме в Пруті та Черемоші. Філія рибно-
го товариства у Станіславові виростила з 6 тис. 
ікринок (отримала у дар від графа А.Потоцького) 
форель і випустила у річку Бистриця 3793 пстру-
гів. У 1882 р., звітуючи на зборах товариства, 
М.Новицький повідомив, що завдяки старан-
ням членів організації річки Прут та Чорний Че-
ремош поповнились відповідно по 1 тис. особин 
малька лосося [8]. За сприяння М.Новицького 
німецьке рибальське товариство у Берліні за-
купило для потреб зарибнення 59 тис. ікринок 
лосося каліфорнійського та балтійського. Були 

зарибнені такі ріки, як Бистриця і Прут. У Коло-
миї у ріку Прут було випущено 2,5 тис. ікринок 
пструга та 8 тис. ікри лосося каліфорнійсько-
го [9]. У 1887 р. за клопотанням М.Новицького 
було прий нято нове рибальське законодавство  
Галичини, у 1888 р. він провів картографуван-
ня розповсюдження риб у Галичині, а у 1889 р. 
видав атлас риб галицьких річок: Вісли, Стиру, 
Дністра і Пруту. 

Важко переоцінити значення особистості 
М.Но вицького для діяльності товариства. У юві-
лейній доповіді 1888 р. віце-президент Краків-
ського рибальського товариства С.Ключицький 
наголошував, що рибальське товариство – це  
проф. Максиміліан Новицький, керівник та ви-
конавець. Його бурхливій енергії, масштабним 
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ідеям, особистій праці та організаторським здіб-
ностям товариство завдячує реалізацією своїх 
завдань та задумів [10].

Восени 24 жовтня 1888 р. відбулися урочис-
ті заходи  вшанування М.Новицького з наго-
ди 25-річного ювілею його діяльності на поса-
ді професора Ягеллонського університету, який 
прославив не лише Ягеллонський університет 
та Галичину, а й польський народ за межами 
Галичини. 

У святкуваннях взяла участь майже вся нау-
кова, політична та аристократична еліта Крако-
ва: граф А.Потоцький – керівник Краківського 
рільничого товариства,  В.Зонтак – представни к 
Галицького мисливського товариства, С.Клю-
чицький – віце-президент Краківського рибаль-
ського товариства, д-р В.Маркевич – віце-пре-
зидент Татранського товариства, представники 
Краківського товариства охорони тварин та ін. 
Серед присутніх було багато колег по роботі: 
ректор Ягеллонського університету проф. Кас-
парек, професори Вежейський, Янчевський, 
Карлінський та ін. За щирими привітаннями про-
мовців розкривалась грандіозна діяльність нау-
ковця та суспільного діяча М.Новицького: нау-
кові праці, створений в університеті зоологічний 
кабінет, каталоги літератури з зоології. Про-
те найголовнішим досягненням М.Новицького, 
на думку ректора, є те, що він зумів реалізува-
ти наукові праці на практиці для народного доб-
ра [11].

Червоною ниткою через усі виступи проходи-
ла думка, що М.Новицький усьому в житті зав-
дячує власній праці, яка принесла йому виз нан-
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ня та зробила його гордістю польської нау ки. 
Цікавою є згадка професора Янчевського про 
походження ювіляра з с. Яблунева, що спричи-
нило, на його думку, практичне застосування 
наукових здобутків вченого у розвитку економі-
ки всього Галицького краю та Гуцульщини.

Зачитувались телеграми від колишніх учнів, 
приятелів та багатьох різноманітних інститу-
цій з усієї монархії, зокрема: від Галицького 
мисливського товариства, Галицького лісово-
го товариства, Рибальського товариства з Вар-
шави, Товариства рибалок Австрії з Відня, То-
вариства охорони мисливства та рибальства з 
Цєшина, Рибальського товариства з Берна, по-
чесним членом якого був М.Новицький, Рибаль-
ського товариства з Петербурга. Особливо до 
душі ювіляру припало привітання  Галицького 
мисливського товариства, в якому його дослі-
дження природи було нерозривно пов’язане з 
любов’ю до тієї землі,  на якій він народився. Га-
лицькі мисливці бачили у ньому не тільки вчено-
го, але й соратника, однодумця, природолюба.

На завершення торжества зворушений 
М.Но вицький схвильовано висловив своє жит-
тєв е кредо: свідомість виконаного обов’язку 
для ньо го – справа внутрішнього задоволення у 
будь-якій сфері: науковій, господарській чи гро-
мадській. А найвища нагорода – ще за життя по-
бачити плід своєї праці та його визнання серед 
колег, друзів, широкого загалу. А завдячувати 
цим треба Божому провидінню [12].

Через два роки після святкування ювілею, 30 
жовтня 1890 р., М.Новицький помер у м. Крако-
ві у віці 64 роки. Для вшанування світлої пам’яті 
вченого і натураліста у 1898 р. у Кракові над Ві-
слою було встановлено обеліск, а в 1971 р. у Му-
зеї рільництва в Шреняві (Польща) – бронзове 
погруддя. У 2005 р., до 115-их роковин  від дня 
смерті М.Новицького, у його рідному селі Яблу-
неві встановлено меморіальний знак з написом 
українською та польською мовами: «Максимі-
ліан Сила-Новицький 1826–1890, зоолог, енто-
молог, іхтіолог, професор Яґелонського універ-
ситету, уродженець Яблунева. Від мешканців 
Покуття та родичів у краї. Н. Е. 2005».

Пам’ятна стела Максиміліанові Сила-Новицькому 
в селі Яблуневі

Таким чином, поступово повертається із за-
буття ім’я видатного українського природознав-
ця М.Новицького, наукові праці якого ввійшли 
до української і польської культурної спадщини. 
Життя і діяльність М.Новицького є добрим прик-
ладом самовідданого служіння вченого розвитку 
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свого рідного краю. Сучасні українські приро-
дознавці можуть впевнено рівнятись на свого 
славного попередника, котрий розпочав теоре-
тичну і практичну природодослідницьку та при-
родоохоронну діяльність на терені України.
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Для кращого розуміння винятково важливої 
ролі Черемошу в житті та побуті гуцулів корот-
ко розглянемо їхню історію та культуру. Загаль-
новідомо, що споконвіків наші далекі предки 
вважали землю, вогонь і воду святими. Минали 
віки, змінювались покоління, але люди свято бе-
регли мудрі заповіти своїх предків і передавали 
їх нащадкам. Відомо також, що давні гуцули по-
клонялися життєдайним силам гір, лісів, поло-

Анотація. У статті розглянуто природний, історичний і культурний аспекти феномену річки 
Чорний Черемош, які ґрунтуються на фактичному матеріалі, зібраному співробітниками відділен-
ня «Філія Гуцульщина» ННДІУВІ під час кількох українознавчих експедицій до витоків цієї унікальної 
гірської річки. Порушено також вкрай актуальне проблемне питання про надання цій річці відповід-
ного природного заповідного статусу в Україні з метою збереження чистоти її води, яка фактично 
є криничною питною водою для жителів цього гірського краю, що мешкають у населених пунктах, 
розташованих у річкових долинах.
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нин, води тощо і більшість своїх пісень-співанок 
починали з обов’язкового заспіву-прославлян-
ня бога від худоби-маржини Сіда-Ріда і богині 
від води Дани, промовляючи: «А я собі заспіваю, 
Сіда-Ріда й Дана». Видатний гуцульський пись-
менник і дослідник рідного краю П. Шекерик-
Доників у своєму романі «Дідо Иванчік» деталь-
но описує, як старий гуцул Іван набирав води 
для лікування із дев’яти гірських джерел-голо-


