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ПЕРЕДМОВА
Представлена читачам книга -  збірник матеріалів, присвя

чених видатній події в історії Бережан (625-річчя з часу пер
шої писемної згадки про місто) -  є першим подібним видан
ням на місцевому рівні. Видається вона з ініціативи та за рі
шенням Вченої ради Бережанського агротехнічного інститу
ту. Матеріали, викладені в книзі, -  це продукт багатомісяч- 
них, а то й багаторічних творчих та наукових пошуків викла
дачів інституту, місцевих краєзнавців та зацікавлених мину
лим Бережанщини, що проживають у інших регіонах Украї
ни. В основі цей збірник має універсальний характер. Мате
ріали, опубліковані в ньому, відображають і науково- 
дослідницьку роботу авторів, і науково-популярний розгляд 
різноманітних проблем місцевої історії та, в деякій мірі, бо
лючих проблем недалекого минулого й сучасності. В цьому і 
проявляється універсальність збірника. Адже при відборі 
статей дотримувався принцип свободи авторської думки та 
форми подання матеріалу. При такому підході своєрідна тво
рча еклектика неминуча. Всі негативні чи позитивні сторони 
подібного підходу визначаться з часом.

В збірнику висвітлено окремі питання місцевого минулого 
й сьогодення, які, на думку авторів статей і повідомлень, є 
ключовими в історії та сучасному житті Бережан. Цей огляд 
охопив різноманітні сфери життя міста: адміністративно- 
політичну, соціальну, культурну, освітню, літературну тощо. 
Перед читачами відкриються маловідомі (або невідомі взага
лі) імена, факти, події. Короткі нариси про окремі етапи жит
тя міста показують нам його специфіку. В книзі перед заціка
вленими постають, як особистості загальноукраїнського чи 
загальноєвропейського масштабу, так і люди, різноманітна 
діяльність яких не вийшла за межі міста, але на місцевому рі
вні їх робота була відчутною. Факти далекого й недавнього 
минулого, розкриті в збірнику, розширять інформаційну ба
зу читачів щодо окремих нюансів різних сфер міського жит
тя. Виходячи з вищезазначеного, надіємося, що збірник буде 
цікавий як дослідникам і популяризаторам місцевої історії, 
так і іншим жителям міста, що зустрінуть у ньому інформа
цію про своїх близьких, родичів, знайомих та про давно за
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буті ними події.
Одночасно значна увага була приділена і архітектурним 

пам’ятникам Бережан -  тій візитній карточці, що характери
зує місто перед його жителями та гостями вже з першого по
гляду. Архітектурна насиченість впадає в очі навіть дилетан
ту, але факт стильового та технічного занепаду багатьох об’
єктів містобудівної спадщини зрозумілий ще далеко не всім. 
В збірнику неодноразово звертається увага на стан бережан- 
ської архітектури впродовж багатовікової історії міста та на 
заклики щодо їх збереження.

Зміст та інформація, подана в збірнику, розрахована на 
широкий загал жителів Бережан, вихідців з міста та його гос
тей. Ми надіємося, що так воно і буде. Одночасно розуміємо, 
що книга ця має багато технічних, авторських та інших пози
цій, що можуть заслуговувати на критичні оцінки. Але знову 
ж таки нагадаємо, видання такого збірника на місцевому рів
ні -  це перша проба сил. А будь-яка робота, що виконується 
вперше, не застрахована від можливих помилок. Також за
уважимо, що при підборі статей враховувалася повна свобо
да подання авторської інформації і тому за її зміст і точність 
відповідає сам автор.

Керівництво Бережанського агротехнічного інституту, ав
тори статей, упорядники та друкарі вважають цю книгу і 
свою безкорисливу працю над нею дарунком рідним Бережа
нам до 625- року народження.

Павліський В.М.
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Археологічні памя’тки Бережанщини у фондах 
краєзнавчого музею

Брицька Г. П., завідувач 
Бережанського 

краєзнавчого музею.
Перша письмова згадка про поселення під назвою Бережани дату

ється 1375 роком. Воно згадується як село князя Влади слава 
Опольського, передане у власність бояринові Васькові Тептуховичу.

За документами XVI ст., а саме з 1530р. Бережани є власністю маг
ната Миколи Сенявського. Вони подаровані Сенявським польським 
королем Зігмундом І, одночасно й з наданням статусу міста і магдебу
рзького права. Документ про цей історичний факт до сьогодні зберіга
ється у фондах Тернопільського краєзнавчого музею. Відвідувачі ж 
Бережанського краєзнавчого музею мають можливість ознайомитися 
з текстом ксерокопії документу, який експонується.

Але звичайно, життя на території нашого краю зароджене значно 
раніше, ще мільйони років тому назад. І підтвердження цьому експо
нати музею, що засвідчують існування живих організмів на території 
краю ще в доісторичну добу. А саме, перша вітрина знайомить відві
дувачів з представниками живих організмів, віддалених від нас, при
близно, на 70-75 млн. років. Це унікальні закам’янілі відбитки типу 
голкошкірих, а саме, морського їжака, типів молюсків пластинчасто- 
зябрових, черевоногих (гастройод) головоногих (ортоцерас), (амоніт).

Знайдено їх у кар’єрах, де добувають будівельні матеріали (камінь, 
пісок, глину, вапняк) біля сіл Кур’яни, Рогачин. У музейної вітрини 
відвідувачі можуть оглянути й куски закам’янілого дерева, знайденого 
в Бережанах та в селі Лапшин, яким теж тисячі років.

Рельєф території району в більшості гористий. Це підвищене плато, 
горбисте, порізане долинами річок Золота липа, Гнила липа, Коро
пець, Ценівка, Нараївка. Воно розташоване у західній частині По
дільського плато, основою якого служить Волино-Подільське плато. 
А в основі його лежить докембрій, на якому залягають породи палео
зою, силуру, девону.

Клімат району відноситься до перехідного від атлантичного воло
гого до континентального типу. Бережанщина характеризується слаб
ким коливанням температури, відсутністю сильних морозів, значною 
кількістю опадів, високою вологістю повітря. Все це сприяло рослин
ності багатої і різноманітної. Ліси займають чималу територію і на 
сьогодні, а саме, вони становлять 21,600 га. Таким чином, наша земля 
була зручним місцем для появи живих організмів мільйони років і лю
дини тисячі років тому. Розміщення району у лісостеповій зоні впли
нуло на своєрідний склад як фауни, так і флори. Велика кількість зві
рів та птахів, непогана урожайність, яку може давати земля -  все це 
сприяло інтенсивній життєдіяльності.

Людиною місцевість навколо Бережан була заселена здавна. На
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околицях міста було виявлено залишки трьох стоянок доби пізнього 
палеоліту. Пізній палеоліт -  це приблизно 38-11 тисяч років тому. Зви
чайно, люди, які залишили нам про себе сліди, селилися недалеко від 
води, тобто, від ріки золотої Липи, на високих і сухих берегах, біля 
лісу. Так археологи на горі Звіринець виявили залишки крем’яної май
стерні давніх часів. Висновок про те, що це була майстерня можна 
зробити з великої кількості первісних знарядь праці з кременю: різці, 
скребки, ножі, та багато відходів від крем’яного виробництва -  відще
пів, пластинок, нуклеусів.

В експозиції краєзнавчого музею можна побачити крем’яні серпи, 
наконечники, сокири. Добре представлено знаряддя праці, що нале
жить до періоду нового крем’яного віку -  неоліту та енеоліту, (з VI до 
III тисячоліття до н. е.). Це кам’яні шліфовані сокири, зернотерки.

Ще треба відзначити, що на життя живих організмів, в тому числі і 
людей мав великий вплив льодовик, що насувався з Півночі й спричи
нив катастрофічну зміну клімату у Європі. Зупинився він в північних 
межах теперішнього Бережанського району. Саме після відступу льо
довика на північ, кочівні гурти найдавнішого населення повільно 
просувались вгору Дністром і його притоками (а власне нас цікавить 
Золота Липа), захопивши в т.ч. і Бережанщину. Саме сліди цих людей 
знайшов Ю. Полянський у 1927р. на місці вищезгаданих трьох стоя
нок . Археологічні розкопки показали що в межах сіл Мечищів, Сара- 
нчуки, Конюхи (нині Козівський р-н) є сліди селищ неолітичного пері
оду. З тих знахідок можна судити про те, що тодішня людина займа
лася примітивним обробітком ріллі, розводила домашню худобу, вмі
ла ліпити глиняний посуд, варити страву, ткати полотно та шити одяг. 
Добре збереглися і представленні в експозиції глиняні пряслиця сірого 
та коричневого кольору, що є прямим доказом першого ткацтва на 
території краю. Одним із занять первісних людей було полювання. Це 
засвідчують знайдені рештки тварин, що тоді водилися. Це ріг північ
ного оленя, гомілкова кістка мамонта, зуб коня. Фонди музею зберіга
ють ще роги оленя, зуб мамонта, колінний суглоб мамонта та ін.

Цікаву знахідку знайдено у 1935р. в с.Вибудів, що колись належало 
до Бережанського повіту. Селяни викопали скриньковий гріб з кіль
кох кам’яних плит. Це швидше всього рештки напівкочового племені, 
що прийшло на наші землі з земель над Віслою і Сяном. Але ця знахід
ка, на жаль, не була науково топрацьована і досліджена. В с. 
Підвисоке теж розкопано могилу з обрядово скорченими кістяками, 
кам’яними бойовими топірцями та глиняним посудом, прикрашеним 
відтисками шнурка. На жаль, поки що ми дуже мало знаємо про той 
період на Бережанщині, коли на зміну каменю прийшов новий ужит
ковий матеріал -  бронза (від середини III до поч. І тисячоліття до на
шої ери). Але знайдена археологами бронзова сокира у с.Завалів (нині 
Підгаєччина), наконечні бронзові стріли у с.Потутори є доказом, що 
цей період в житті Бережанщини теж не випадкове з сув’язі поколінь. 
А в селі Волиця і Рибники є залишки поселення доби бронзи. Біля Бе
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режан та в с.Котові археологи відшукали кілька глиняних посудин, 
що відносяться до так званої висоцької культури, це вже залізна доба 
(УІ-ІХ ст.). Ці знахідки дають можливість уявити, на якому рівні стояв 
розвиток хліборобства і скотарства, а також зародження первісного 
суспільства на території краю.

Розвиткові наших територій багато сприяло те, що знаходилися 
вони на торговельному римському шляху. Про це свідчать викопані 
римські монети у селах Котові і Мечищеві. А ще в 1913 році в с.Рай 
знайдена в землі урна-попільниця з спаленими людськими кістками. 
Свого часу її віддали до поміщицького двору, а далі доля невідома. Це 
і є підтвердженням того, що період римської доби характеризується 
збільшенням густоти населення, розвиткові його релігійних уявлень. 
Шкода лише, що знахідок з того часу мало, та й про ті ми знаємо з пе
реказів в основному.

В кінці X- на поч. XI ст. територія сучасного міста і його довкілля 
входила до складу Давньоруської держави, з кінця XII ст. -  до Гали
цького, а протягом XIII- першої половини XIV ст. до Галицько- 
Волинського князівства.

Про цей період на Бережанщині нам засвідчує вже багато більше 
пам’яток. У фондах музею їх понад 100. Вони в першу чергу підтвер
джують факт високої густоти населення.

Залишки укріплених городищ княжої доби збереглися в Урмані, 
Гиновичах, Куропатниках, Тростянці. Цілі погребища того часу знай
дено у селах Лапшин і Літятин.

Дуже важливими і цікавими є археологічні знахідки у с.Вербові і 
Гиновичах. Саме там викопано скарб срібних прикрас з XII ст. київ
ського виробу, бронзовий перстень та горщик. А І том “Бережанської 
землі “описує ще й такий факт: “... на околиці Бережан різьбяр 
М.Гаврилко викопав під час першої світової війни два срібні колти з 
гробу західного типу “.

Всі ці знахідки мають для дослідників важливе значення, бо по них 
можна судити про давню та ранньоісторичну історію нашого краю. 
Ми хоч фрагментарно, але можемо судити і відтворювати в уяві еле
менти життя, діяльності, головні види господарства і виробництва та 
інші види матеріальної культури праісторичної людини на Бережан
щині. Адже всі ці знахідки є джерелом важливої інформації про те, 
чим жила духовно ця людина, які були її уподобання релігійного, ми
стецького характеру. Вони вказують на форму поховань і зв’язані з 
тим культові обряди . Ще вони є доказом того, які народи світу захо
дили сюди з різних причин (війни, торгівля, пошуки кращих земель, 
тощо). Особливо значущим є для нас знахідки княжих часів, які були 
свідками історії зародження суспільного ладу Київської держави. Ли
ше на підставі наявних археологічних матеріалів можемо ствердити 
споконвічну етнічну і культурну єдність праісторичної Бережанщини з 
усіма іншими частинами українських земель.
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Привілей короля Сигизмунда І місту 
Бережани 1530 року

“ В ім’я Боже, Амінь! На вічну пам’ять. -
Ми, Сигизмунд з Божої ласки Король польський, Великий князь 

литовський , а також землі краківської, сандомирської, сірадської, ле- 
нчицької , куявської, Русі і цілої Прусії землі лазовецької, холмської, 
ельбської, Помор’я і т.д. Пан і Володар всьому навкруги, кому це на
лежить бачити ,сьогодні чинимо, що вважаючи на вірну службу шля
хетного Миколая з Синяви Хоренжича, нашого милого нам дворяни
на, який для нас і для нашої Речі Посполитої найкращий представник, 
бажаємо його за це винагородити. І щоб до подальших послуг для нас
і Речі Посполитої його заохотити, поставили ми за нашою волею, ба
ченням і загальною ласкавістю королівською, а також за згодою Ради 
нашої, дозволити йому з власного маєтку Бережани, що знаходиться в 
землі Львівській, закласти й залюднити місто; з приводу чого сьогодні 
цей дозвіл надаємо. Постановляємо для всіх мешканців цього міста 
взагалі і для кожного окремо як для проживаючих тут, так і прийш
лих, що в межах своїх кордонів поселення, а пізніше місто, переходить 
з права польського, а тим більше руського на право німецьке1; усува
ючи з того часу всі права польські і руські, всі форми і звичаї, які пра
во німецьке видозмінює і звільняємо мешканців цього міста, всіх в за
гальному та кожного окремо, проживаючих і прийшлих, від будь-якої 
юрисдикції і влади всіх королівства нашого Воєвод2, Каштелянів3, 
Старост4 та різноманітних їх урядників. Так, якщо б їх або одного з 
них закликали (до міста) великі або малі справи, як крадіжка, вбивст
во, тяжка образа, підпал і подібні причини, то населення не зобов’яза
не їх слухати і перед ними відповідати; до цього їх не можна примушу
вати ніяким чином. Місцеві жителі підзвітні тільки тогочасному вій
ту5, він же відповідає перед місцевим паном Миколаєм Хоренжичем і 
його спадкоємцями. У вище описаних кримінальних та господарських 
правах нехай має війт, у межах міста, владу на підставі права німець
кого щодо питань розслідування, ув’язнення та інших видів покарання 
відповідальності, як жителів міста, так і прибульців.

Одночасно, на користь міста, встановлюється з цього часу два що
річні ярмарки. Один відбувається на Великдень, а другий на Святого 
Петра. Щотижневі торги мають бути по п’ятницях, однак без пору
шення прав інших найближчих міст та містечок. Дозволяється кожно
му окремо і всім в загальному: купцям, візникам і людям будь-якого 
стану, віросповідання й проживання до вищезгаданого міста Бережа
ни для закупівлі прибувати, як у вказані торгові, так і в будь-які інші 
дні для торгу і всі виставлені товари купувати, продавати, міняти та 
інші торгові дії виконувати, за винятком, коли б такі люди були не
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правоздатні і яким у спілкуванні з поважними людьми має бути відмо
влено. Зазначаємо, що дохід з двох діючих ярмарків належить власни
ку міста.

На ці речі, як свідоцтво щодо цього міста, наша печатка є прикла
дена. Діялось це в Кракові на загальному сеймі в останню суботу, 
перед Четвертою неділею Посту, року Божого тисяча п’ятсот тридця
того, двадцять четвертого року нашого панування в присутності там 
Найпривелебніших і Превелебних в Хресті Отців і Панів Яна Лаского 
Архібіскупа гнєзнєнського Папського Легата і Примаса, Петра Гомі- 
цького краковчського, нашого Королівського Підканцлера, Мацея 
Древіцького куявського, Яна Латальського познанського, Анжея 
Крицького плоцького, Мауриція Фербера вармінського, Яна Чарн- 
ковського пшемисльського, Яна де Лузіані хелмського і Якуба Бучач- 
ського, хелмського Біскупів6; вельможних Кшиштофа Шидловського, 
каштеляна і Старости краківського і Королівства нашого канцлера7; 
Анжея Тенчинського краківського, Станіслава Косцелецького познан
ського і Старости мальборського,. Отто Ходецького сандомирського, 
Миколая Косцелецького калішського, Яна Тарновського руського і 
великого коронного Гетьмана8, Марціна Камінецького подільського 
воєвод; Лукаша з Горки познанського і Генерала великопольського, 
Миколая Шидловсбкого сандомирського і Підскарбія коронного9; 
Петра Кміти, Великого Маршалка коронного; Станіслава Бельського, 
Яна Тенчинського любинського і Маршалка надвірного10, Яна з Вуеч- 
ни плоцького каштелянів. Яна Хоєцького пробоща познанського і 
Архідиякона Краківського, Миколая Замойського тарновського, Пав
ла Красовського і Всіх Святих Пробощів та Каноніків краківських -  
наших секретарів, й багато інших достойників і наших урядників, як 
вірогідних свідків, нам щирих і вірно милих. -  Подано за підписом Ве
льможного Кшиштофа Шидловського, Каштеляна і Старости краків
ського й Королівства нашого Канцлера, щиро нам відданого.

Копія документа знаходиться у фондах Бережанського краєзнавчо
го музею. Польською мовою частково привілей було опубліковано в 
дослідженнях М.Мацішевського (Впегалу ^ сгазаск КгесгурозроШе) Роїзкіе). - 
Вгофг, 1911.) і Й. Чернецького (Впегалу.-Ідуоиг, 1905 ).

Киїиштоф з Шидловця 

Каштелян і Воєвода краківський 

Речі Посполитої канцлер

Реляція того ж Вельможного 

Кшиштофа Шидловського 

Каштеляна і Старости краківського 

й Королівства нашого Канцлера. 99
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Пояснення до тексту.
1.В ХІУ-ХУІ ст. більшість населених пунктів на українських зем

лях, що попали під литовський політичний та адміністративний тиск, 
продовжували розвиватися за старими традиціями, коріння яких сягає 
в часи Київської Русі. Особливо це відноситься до того часу, коли бі
льшість з них складали урбанізаційну основу удільних князівств 
(протягом к. ХІУ-ХУ століть). Старі звичаї не тільки збереглися в пов
ноцінному своєму вираженні серед місцевих звичаїв, але й були запо
зичені завойовниками. В цьому контексті широко відомим є пропози
ція литовського князя Олександра: “старини не порушувати, новини 
не вводити”. Елементи руського права масово відбилися і в урядових 
документах Литовського князівства -  Статутах 1529, 1566 та 1588 ро
ків. У вигляді “звичаєвих” законів вони діяли серед українського се
лянства до XIX ст.

Зовсім інша ситуація була у містах. Дуже швидко в них починають 
утверджуватися юридичні пропозиції загальноєвропейського права, 
або, точніше, права німецького, в якому цілісно відображувалися при
йнятні в середньовіччі форми міського будівництва. В привілеї місту 
Бережанам і мається на увазі цей вид права, який відомий в історії під 
поняттям “Магдебурзьке право”. В основу цього права покладені при
вілеї, надані у 1188р. м. Магдебургу; тут вони і оформилися протягом 
XIII ст. За цим правом міста звільнялися від управління і суду великих 
земельних власників та створювали органи місцевого самоуправління. 
Розповсюджуючись практично на всю Європу, елементи Магдебурзь
кого права видозмінювались. Ця видозмінність привела до того, що в 
деяких країнах (в т. ч. і в Польщі) первісна суть ідеї почала втрачатися. 
Тому в тій же Польщі використовувалось поняття “Німецьке право”.

На українських землях вже в ХІУ ст. існували міста, які розвивали
ся за принципами Магдебургського (німецького) права. Серед них: 
Санок (1339 р. - перше в Україні), Львів (1356 р.), Кременець (1374 р.), 
Берестя (1390 р.). З наступних століть цей процес міської еволюції в 
Україні (як західній, так і східній) набув масового характеру. Норми 
Магдебургського права використовувались в усіх українських кодифі
каційних документах ХУІІ-ХІХ ст., хоч з кінця XVIII ст. на всій тери
торії України принципи німецького містоформування обмежуються й 
втрачають своє реальне значення.

2.Воєвода. Загальнослов’янський термін, під яким розуміли воєна
чальника, правителя. На Русі відомий з X ст. В подальшому це понят
тя нівелюється в залежності від країни розповсюдження (Росія, Поль
ща), В Польсько-литовській державі воєводи були намісниками тери
торій в мирний час та воєначальниками під час проведення військових 
дій. Пізніше воєвода стає головою цивільної адміністрації та началь
ником посполитого рушення в регіоні держави. Це звання надавалося 
королем та було пожиттєвим. Воно проіснувало аж до розпаду Поль

10



щі в кінці XVIII ст., а потім відродилося з 20-30-тих рр. ХХст. в ново- 
створеній незалежній державі.

3.Каштелян. В Польській державі -  службова особа, яку призначав 
король або князь для управління замком та навколишньою територі
єю. Вперше цю посаду було запроваджено королем Болеславом Хоро
брим (XI ст.). Призначався каштелян у кожні воєводства як заступник 
воєводи. На початковому етапі йому належить вся військова та полі
цейська влада воєводства, але з XIVст. значення каштеляна в управ
лінській системі Польської держави падає. В зобов’язанні його зали
шається лише керівництво посполитим рушенням свого воєводства. 
Проіснувало це звання до кінця XVIII ст., все більше і більше перетво
рюючись в номінальність.

4.Староста. Очолював адміністративно-територіальну одиницю в 
середньовічній Польщі, яка складалася з одного або декількох міст з 
навколишніми землями -  староство. Під ним розумілося земельне по- 
жалування з державного фонду. Одночасно староста виконував функ
ції помічника воєводи, очолюючи різні форми адміністративної та по
ліцейської роботи. Останній вид діяльності старостам передано від ка
штелянів з кінця XIV ст. Посада ця відома з часів Київської Русі, де 
староста виконував функції представника нижчої князівської адмініст
рації.

5.Війт. В Х ^-Х У ІІІ ст. голова міста, заснованого на Магдебурзь
кому праві. Війта міг призначати власник міста і спочатку його посада 
була спадковою. Та з часом війт перетворюється на виборного голову 
міста, який очолював магістрат -  орган міського самоврядування. Ос
новні функції: загальна адміністрація, управління міськими справами 
та комунальною власністю, судівництво. За свою службу війту належа
ла частина податків та судових оплат. В подальшому, в різних регіо
нах України, функції війта видозмінювались.

6.Архибіскуп, легат, примас, біскуп. Вищі чини в римо-католицькій 
церкві. Архибіскуп та біскуп -  ці звання характеризували голову релі
гійної громади окремих адміністративно-територіальних одиниць. 
Примас і легат -  статус папського представника в державі.

7.Канцлер. З латинської, німецької та англійської мов цей термін 
перекладається як директор канцелярії. В середньовічних державах Єв
ропи власник цього звання -  це вища посадова особа, що виконувала 
різноманітні адміністративні функції. Посада канцлера вперше вста
новлена в IX ст. у Франківській Імперії, де він очолював королівську 
канцелярію, архів, оформляв королівські акти, зберігав королівську 
печатку, провадив судові справи та зовнішню політику держави. В 
Польщі'та Великому князівстві Литовському канцлер очолював держа
вну канцелярію. Заступником його був підканцлер. В сучасній адмініс
тративно-управлінській структурі ряду європейських держав зберіга
ється посада канцлера, зрозуміло, з виконанням функцій , що виходять
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з умов сьогодення (наприклад, Федеративна Республіка Німеччина).
8.Коронний гетьман. Цей пост займали державні діячі, які мали та

кож інші посади в органах державного управління. Гетьман коронний 
був головнокомандувачем війська під час бойових дій. Ідентична сфера 
діяльності була і в польного гетьмана, однак, пізніше в його відання 
надавалися виключно наймані (кварцярні) війська. Ці посади виникли в 
адміністративно-управлінській структурі Великого Литовського князів
ства й були аналогічно вплетені в державну систему Речі Посполитої.

Як зазначає Ю. Бартошевич (]и. Вагіозге̂ ісх. НеїтапзМо. Раїуг, 1858.-8. 
56), до 1539 року в Польщі п о н я т т я  “гетьман” не класифікували. 
Одночасно, він зауважує, що посада польного гетьмана була більш 
номінальною, ніж коронного, завданням якого було “впровадження 
воєн“ та “вождівство“ збройними силами держави.

9.Підскарбій. У Великому князівстві Литовському та Польщі служ
бова особа, яка відала державною скарбницею та фінансами держави. 
Ці функції виконував великий (земський) підскарбій. Особистими при
бутками відали його помічники -  двірські (надвірні) підскарбії. Ця по
сада з аналогічними функціями існувала і в українського козацтва 
(генеральний підскарбій з помічниками).

10.Маршалки коронний та надвірний. Одні з найвищих державних 
посад в Польщі та Великому Литовському князівстві з ХІУ ст. Мар- 
шалок коронний та його заступники (маршалки надвірні) керували 
офіційними церемоніями при королівському дворі, виконували певні 
судові функції. Пізніше маршалком називався голова сейму, сеймику, 
трибуналу. Втратив своє значення з часу розділу Речі Посполитої в 
кінці XVIII ст.

Переклад з польської 
та пояснення до тексту 
В. Парація та //. Голод.



Бережани в адміністративно-територіальній системі

М.Проців, 
краєзнавець (м. Бережани)

З середини XII ст. розпочався процес занепаду Київської держави. 
Найбезпосереднішим спадкоємцем політичної і культурної традицій 
Київської Русі стало Галицько- Волинське князівство , яке продовжи
ло ранній період української державності (1). В XIII - 1 пол. XIV ст. у 
складі Галицько- Волинської держави було об’єднано значну частину 
української етнічної території, в склад якої входили і поселення Бере
жани.

Внаслідок жорстокої боротьби за землі Поділля, Східної Галичи
ни й Волині між Польщею, Литовським князівством і Угорщиною, 
яка тривала протягом двох десятиріч, у 1387 році Східну Галичину за
хопила феодальна Польща (2). Після загарбання Галицької Русі 
Польщею на перших порах тут діяло старе адміністративне управ
ління, однак його очолили польські старости як намісники польського 
короля. Згодом вони з’являються в провінційних центрах, а представ
ники старої адміністрації, уступаючи їм місце, стають все меншими 
величинами- нижчими урядниками (3).

У 1433 -1434 роках у складі Польського королівства утворюється 
Руське воєводство, яке ділиться на Перемиську, Сяноцьку, Львівську і 
Галицьку землі (4).

У 1530 році Бережани отримують Магдебурзьке право (5). Адмініс
тративне управління українськими землями у складі Речі Посполитої 
здійснювалось на основі Литовського статуту 1588 року та норм 
польського права. Значна частина українських міст керувались поло
женнями Магдебурзького права, на основі якого управління містом 
переходило до виборного магістрату, очолюваного війтом. Міські 
акти Бережан показують, що у 1570 році війтом був Матіяш, його 
замінив Шимон Крейцер з львівської міщанської родини, а того замі
нив Ян Крушельницький. Далі війтів не було, а їх обов’язки виконува
ли бургомістри поквартально (6).

Автор фундаментальної праці з історії Бережан Маврікій Маці- 
шевський подає список бургомістрів за період з 1620 по 1782 рік (7).

Польсько-шляхетську державу роздирали внутрішні суперечності- 
соціальні і національні. Панівна магнатська верхівка довела її до ос
таточного занепаду. Внаслідок першого поділу Речі Посполитої 5 сер
пня 1772 року (8) до складу Австрії відійшла вся територія Руського 
воєводства (без Холмської землі), Белзького та західних повітів Во
линського і Подільського воєводств.

Австрійський уряд створив на захоплених територіях коронний 
край -  Королівство Галичини і Лодомерії (Володимири) з центром у 
Львові, у складі якого штучно об’єднав українські етнічні землі з час
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тиною польських земель. Австрія поділила “Королівство” на чотири 
воєводства, в яких було створено 24 дистрикти. Проте воєводський 
поділ проіснував 3 роки. У 1775 році новоприсднаний край поділили 
на 6 округів, а округи- на 59 дистриктів. Але незабаром відбулася но
ва реорганізація. У 1782 році кількість округів збільшено до 18, а дис
трикти взагалі ліквідовано (9). Бережани стали центром округа 
(бецирку). Містом управляв магістрат, до складу якого входили війт, 
бургомістр, райці (радники) і лавники.

Польська шляхта покладала великі надії на війни Наполеона Бона- 
парта. В липні 1809 року князь Понятовські, домовившись з генера
лом Голіцином, зайняв Галичину, зокрема Тернопільську, Бережансь
ку і Жовківську округи. З кінцем травня 1809 року підполковник 
Стшижевські і генерал Камєнскі зорганізували провінційну польську 
адміністрацію в Бережанській окрузі. Хоча через два місяці австрійсь
кий генерал Мервельдт знову зайняв Бережани, все ж відступив їх Ро
сії разом з Тернопільською округою, яку повернуто Австрії Віден
ським конгресом аж у 1815 році (10). Бережани у склад Росії все ж таки 
не були включені.

Цісарською постановою з 27 лютого 1847 року уряд наказав поді
лити Галичину на Східну (етнічно українську) і Західну (етнічно поль
ську). В 1866 році відбулась ще одна адміністративно-територіальна 
реформа, за якою число повітів збільшено до 76. З часом їх кількість 
зросла і у 1910 році їх стало вже 81, з них 51 у Східній Галичині, а ЗО -  
у Західній (11).

У 1867 році повіти названо старостами повітовими. Серед них було
2 виділених міста -  Львів і Краків (12).

Настав буремний 1918 рік, коли адміністративно-територіальні 
зміни відбувались значно частіше. У листопаді під ударами револю
ційних мас Австро-Угорська імперія розпалася. Однією з центральних 
проблем кожної революції є створення ефективних адміністративних 
структур на місцях . Тому найбільш впливова Українська Національ
но -Демократична Партія (УНДП) розпочала восени 1918 року конс
піративну підготовку до встановлення української влади на місцях .

Створення 18-19 жовтня 1918 року у Львові Української Націона
льної Ради (УНРади) хоч і було легітимізовано цісарським маніфестом 
від 16 жовтня, проте не означало реальної зміни влади чи адміністра
тивного підпорядкування в Галичині. Підготовку роботи до встанов
лення військової та цивільної влади тут координував таємно створе
ний та діючий автономно Центральний Військовий Комітет (ЦВК). 
Зранку 31 жовтня 1918 року через кур’єрів було передано відповідні 
розпорядження повітовим військовим та цивільним підготовчим комі
тетом (13).

Першим кур’єром у Бережанах був студент теології Ісидор Сохоць- 
кий, колишній учень Бережанської гімназії, який орієнтувався в місце
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вій ситуації.
У Бережанах о 7 годині вечора ЗО жовтня отаман військовий лікар 

на пенсії д-р Осип Ковшевич зібрав на нараду місцеву українську ін- 
телігенцію. На нараді були з професорів: о. кат. Василь Зубицький* 
Осип Насельський, Володимир Гусак, д-р Василь Левицький, Михай
ло Підлужний, з судовиків: Іван Масляк, Володимир Федак, Лев Пет- 
рушевич, Дмитро Бойко, дир. Олександр Бородайко та інші. Того ж 
вечора було вибрано комітет, головою якого став д-р. Осип Козше- 
вич. В короткий час йому вдалось з’їздити до Львова на нараду пові
тових делегатів, яку скликала Національна Рада (14).

Про дальші події в Бережанах детально ледь не за годинами зупи
няється колишній бургомістр міста Бережан Станіслав Вішнєвські у 
своїй книжці (15). Вранці 4 листопада у 9 годині в бюро старости Ка- 
зимира Бєлінського з’явився отаман д-р О.Ковшевич у товаристві рад
ника Івана Масляка, професора Ісидора Єлюка, д-ра Михайла Захід
ного та Олексина. Він проголосив, що іменем Української Народної 
Республіки придає владу в повіті, при тому представив радника Іва
на Масляка як повітового комісара -  старосту нової влади.

Бургомістром став професор Осип Насельський, який через кілька 
днів передав той уряд дир. Олександрові Бородайкові, а той 11 листо
пада передав його Т.Старухові, який вже виконував ці обов’язки до ЗО 
травня 1919 року.

УНРада стала політичним представницьким органом українського 
народу в Австро -Угорський імперії. 1910-1918 року УНРада, спираю
чись на право народів на самовизначення, проголосила Українську 
державу на всій українській етнічній території Галичини, Буковини і 
Закарпаття. Листопадове повстання (1 листопада) закінчилось зайнят- 
тям у Львові всіх найважливіших урядових установ.

9 листопада було утворено тимчасовий виконавчий орган, який 13 
листопада став урядом -  Державним Секретаріатом ЗУНР -  ЗОУНР. 
Було затверджено Конституційні основи новоствореної держави -  
‘Тимчасовий основний закон про державну самостійність українських 
земель“, згідно з яким вона отримала назву -  Західно-Українська На
родна Республіка. Був затверджений герб держави -Золотий Лез на 
синьому тлі та прапор -блакитно-жовтий. Так Бережани стали україн
ським містом в Українській Державі.

22 листопада у Києві відбулося урочисте проголошення Акту 
про злуку ЗУНР (Галичина, Буковина, Закарпаття) і УНР 
(Наддніпрянська Україна), в єдину соборну Українську Народну Рес
публіку. Згідно із законом “Про реформу влади в Україні”, ЗУНР 
отримала назву Західна Область Української Народної Республіки 
(16).

Семимісячний період політичної незалежності проминув наче каз
ковий сон. Під ударами переважаючих польських сил фронт захитав
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ся, наша армія змушена була відступати. ЗО травня 1919 року Бережа
ни окупувало польське військо. Вже 31 травня бурмістром знову став 
Станіслав Шотцель. Всю владу в місті і повіті перебирали поляки. Бе
режани знову стали польським повітовим містом.

В результаті Чортківського наступу в червні 1919 року Бережани 
знову на кілька днів стали українським містом. Проте нестача зброї і 
боєприпасів змусила УГА протягом червня-липня відступити на старі 
позиції, а 16-18 липня -  за річку Збруч. ЗОУНР окупували польські 
війська.

Влітку 1920 року Червона Армія, переслідуючи ворога, вступила на 
землі Західної України і визволила 16 повітів Тернопільської області і
4 Львівської. Було проголошено Галицьку Соціалістичну Радянську 
Республіку. Керівним органом її став Галицький революційний комі
тет (Галревком), який очолив В.Затонський. Галревком розмістився в 
Тернополі. На місцях створювались повітові революційні комітети. 15 
липня 1920 року була прийнята “Декларація Галревкому про встанов
лення на землях Східної Галичини ” (17), а 1 серпня -  “Декрет №1 Гал
ревкому про встановлення Радянської влади на Галичині” (18). Та ра
дянська влада проіснувала на Тернопільщині недовго. Під тиском 
польської армії, яка одержала велику допомогу від Антанти, Червона 
армія відступила за Збруч. 21 вересня 1920 року Галревком припинив 
свою діяльність. Тернопільщина -  одвічна українська земля знову бу
ла окупована і насильно включена до складу Польщі.

На Західно -  Українських землях у 1921 році було утворено 4 воє
водства, в т. ч. і Тернопільське, яке складалось із 17 повітів. Центром 
Бережанського стали Бережани. Адміністративну владу у повіті здійс
нював староста.

Наступив вересень 1939 року. 18 вересня радянські війська повніс
тю контролювали Тернопільщину. Для керівництва всім політичним, 
економічним і культурним життям у всіх повітових центрах були ство
рені тимчасові управління. А далі за хронологією події розгорталися 
так.

26-28 жовтня. У Львові відбулися Народні збори, які ухвалили та 
проголосили чотири “Декларації”, зокрема, про перехід усієї влади до 
рук трудящих міста і села та встановлення радянської влади, а також 
про входження в СРСР і воз’єднання Західної України з УРСР.

1-2 листопада. Позачергова п’ята сесія Верховної Ради СРСР ухва
лила закон про включення Західної України до складу СРСР і воз’єд
нання її з УРСР.

12-15 листопада. Позачергова третя сесія Верховної Ради УРСР ух
валила закон про входження Західної України до складу УРСР (19).

На території Західної України 4 грудня 1939 року було утворено 
шість областей, в тому числі і Тернопільську, в склад якої входили і 
Бережани, як центр повіту. На початок радянсько-німецької війни

16



1941-45 років Організація Українських Націоналістів (під проводом 
С.Бандери) ЗО червня 1941 року проголосила у Львові відновлення 
Української державності. Був сформований орган крайової влади -  
Українське Державне Правління на чолі з Я.Стецьком (16).

Проте вже 4 липня 1941 року німецька окупаційна влада заборони
ла діяльність УДП. 7 липня фашисти зайняли Бережани. Посадником 
міста став В.Пришляк. були утворені й інші керівні органи окупацій
ного режиму (21).

З 1 серпня 1941 року Східна Галичина увійшла в склад Генерально
го Губернаторства, створеного на терені колишньої Польщі. Вона бу
ла поділена на округи. Центром Бережанської і Чортківської округи 
стали Бережани. Виходила газета “Чортківська думка”. У Бережанах 
В.Пришляка замінив міський староста (крайсгавптман) Ганс Адольф 
Ассбах (вересень 1941 - осінь 1943). З весни 1942 року міська управа в 
міру необхідності видавала Бережанський Урядовий Денник (2-3 рази 
в місяць). В Деннику друкувалися важливі оголошення та розпоря
дження з різних питань (22).

У 1944 році облась Галичина отримала новий адміністративний 
поділ. Було утворено 11 округ (крайс), які ділилися на менші адмініст
ративні одиниці, так звані повітові комісаріати (ляндкомісаріати). Бе
режани стали центром одного з них, в який входили ще й Підгайці та 
Рогатин. В Бережанах був уряд окружного старости (23).

22 липня Бережани були визволені від фашистських окупантів. 
Життя поверталось у довоєнне радянське русло. Відновлювались всі 
органи управління, як адміністративного так і господарського, полі
тичного і культурного. Впродовж довгих років Бережани були район
ним центром Тернопільської області, хоч самі межі району не раз змі
нювались, як змінювали одне одного керівництво міста.

Щось будувалось, щось руйнувалось, але місто росло, розвивалось, 
змінюючи своє обличчя, залишаючи нащадкам пам’ятки минулого... 
Головами м^ста за радянських часів були: Й.М.Кривко, М.І.Счастний, 
Любасюк, Й.І.Хрущ, Божко, Михайленко, Д.С.Моргун, Й.М.Соляр, 
Л.Ф.Надбережна, М.П.Галушка, М.М.Шпак, Я.І.Любовицький,
І.В.Степків, Ю.І.Дідик, О.І.Атаманчук.

В останнє дисятиріччя є чимало вартих уваги дат в історії міста. Та 
дві з них -  особливі. 16 липня 1990 року Сесія Верховної Ради УРСР 
ухвалила Декларацію про державний суверенітет України та постано
ву про проголошення 16 липня Днем незалежності України. 24 серпня 
1991 року Позачергова сесія Верховної Ради УРСР ухвалила Акт про
голошення незалежності України.

Вперше в післявоєнний час місто отримало демократично обрану 
Міську Раду, яку очолив 3. Мігоцький. Рішенням сесії Міської Ради з 
ратуші та по всьому місту було знято символи тоталітарного режиму. 
Місту повертались історично скалені назви вулиць. В центрі було
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встановлено пам’ятник Т. Шевченку. Стихли міжконфесійні чвари.
3. Мігоцького змінив Ю. Брославський, який очолював міську Ра

ду з липня 1994 по квітень 1998 року. Першим міським головою у квіт
ні 1998 року був обраний Степан Гурський.

Давні споконвічно українські Бережани, починаючи з 1995 року, 
святкують свій день народження саме 24 серпня -  ВДЕНЬ НЕЗАЛЕЖ
НОСТІ УКРАЇНИ.
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Золоті липи

М. Рудковський, краєзнавець 
(м. Івано-Франківськ )

З давніх-давен, відколи людина подружила з бджолою, взяла вона у 
друзі і чудо-дерево-липу і стала садити її біля своїх осель. Спостеріга
ючи за природою, пізнала: липа хату береже від блискавки, від бурі. 
Під липою людина не боїться блискавиць, бо ніхто не чув, щоб під ли
пою кого вбило.

Цвіт липи, коли його заварити і добре настояти, допомагає від про
студи, болю в животі, нерви заспокоює. А ще коли при нежиті до чвер
тки напару додати ложку липового меду — вся хвороба вийде, не зві
даєш коли.

На своїм довгім віку липа набачилася усього. У ніч на Івана Купа
ла вона розповідає про те, свідком чого була: про бджіл і про людей, і 
про соловїв. Треба лише підійти до могутньої липи, приставити вухо 
до стовбура і слухати, як переповідає вона усе самому Богові.

Бережанщина -  це край 200 джерел, божий рай, “подільська Швей
царія”. Ось як можна сказати про нього словами нашого славного 
краянина Івана Франка -  “перлина Божа на землі”. Недарма ми, ідучи 
з Бережан, мусимо пройти липами до села Рай.

По обидва боки широкої дороги, що веде з Бережан до села Рай, 
милують зір статечні липи у два-три обхвати, яким уже понад 300 ро
ків. За переказами їх посадили кріпаки власника маєтку графа Пото- 
цького. Як не згадати добрим словом наших працьовитих предків? 
Важко робили на пана, але вони думали про рідну землю, про її май
бутнє, про її красу і достаток. Скільки меду подарували людям за свій 
довгий вік ці липи. Свідками скількох подій вони були? Це жива істо
рія Подільського краю...

Липовою дорогою йшли до нашого села і поневолювачі, і визволи
телі. В історичному раївському дендропарку серед вікових лип є два 
дуби, свідки буремних подій, які шуміли над нашим краєм. Стоїть дуб 
на честь славного козака Богдана, що відпочивав під ним у вільні від 
бою з ляхами години.

Милуючись липами, вдихаючи медовий запах їх цвіту, усміхаючись 
карооким панянкам, ходили до раївського парку абсольвенти Бере
жанської гімназії, які далеко за межі рідного краю пронесли його сла
ву і зробили на ниві рідної культури так багато. Це відомі поети, пись
менники, художники, історики, композитори: Богдан Лепкий, Юліан 
Панькевич, Михайло Рудницький, Андрій Чайковський, Денис Січин- 
ський і багато, багато інших, які по краплині, як бджоли нектар, носи
ли цеглини на укріплення підвалин української культури. На ці здвиги 
їх надихала і наша природа. Але заради справедливості зауважимо, 
що Денис Січинський більше ходив другою липовою дорогою, яка ве
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де з Бережан на північ, до села Лапшин. Вона надихнула його на ство
рення першої на західноукраїнських землях опери “Роксолана”. Опери 
про славну краянку Настю Лісовську, що народилася в сусідньому мі
стечку Рогатин, і першим уривки з цієї опери співав хор 
"Бережанський Боян."

У часи розквіту Галицько-Волинського князівства, коли в недале
кій Медині стояли княжі пасіки, в Медусі варили п’янкий напій- 
медуху, в трохи далі на захід, в Бортниках, жили люди однієї з найдре- 
вніших на землі професій, біля “чортового каменя” були посаджені 
сивими русичами чотири липи.

Протягом сотень років вітри, сонце, дощі та холод вирізали з каме
ня фігури, тепер вкриті мохом. Про це диво ходять різні легенди і пові
р'я в нашому селі. Нібито камінь волею Божою впав з неба багато сто
літь тому і загруз поміж буків. Науковці твердять, що це залишок вап
някового пісковика. Його взято під охорону держави як унікальну па
м'ятку природи. Так ось, біля цього каменя, що зовсім недалеко від 
Бабиної гори, з рогатинського вїзду росли липи. А коли липи стали 
цвісти, русичі збудували над потічком капличку з каменю, в якій що

року на Спаса відбува
лися відпусти (за пере
казами більше 500 ро
ків). На ці відпусти з 
усіх-усюд ішов пішки, 
їхав на возах люд. Ду
же довго каплиця на 
Монастирку була твер
динею духу русичів. 
Перша липа не дуже 
багато разів цвіла, бо, 
як відомо, вперше ли
па зацвітає не раніше, 
ніж на 20 або й на 25 
весну. Але два літа під
ряд, перед всиханням, 
цвіла дуже рясно, зби
раючи мільйони бджіл 
і віддаючи всю себе 
людям. Це було в час 
кохання Настасі Чагрі- 
вни і Ярослава Осмо- 
мисла — Галицького 
князя. Від цього вели
кого кохання народив- 

ч р  ся син, якого назвали
Липова алея до Раю
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Олегом.
Частина другої липи, посадженої на Монастирку, під кінець першої 

чверті XVI ст. всохла, а половина липи відродилась і понад сорок ро
ків буйно цвіла разом зі своїми сестрами. Понад два століття дві липи- 
сестри, що залишилися, рясно цвіли, збираючи щоліта під свої тінисті 
віти бджіл і солов’їв, приносячи прохолоду, а також і ліки місцевим 
людям. Третя липа пережила другу на два віки. Почалося її згасання 
на початку вісімнадцятого століття, коли народ наш вже втрачав во
лю, яку здобув для нього славний Богдан в тяжкій борні. Зовсім всох
ла третя липа, коли цариця Катерина відібрала двадцять тисяч україн
ських дівчат-красунь і погнала босих пішки до передгір'я Кавказу, 
щоб віддати їх заміж за терських неодружених козаків. Гадаю, мала 
вона одне на гадці — виростити і виховати яничар для здобування но
вих земель і захисту уже чималеньких земель імперії.

Четверта липа пережила третю на неповних два віки. І почала вси
хати зовсім недавно, в 1942 р. Витерпіти наруги над нашим народом 
вона не годна була. Адже з людьми нашої землі творили таке, що аж 
гори здригалися, буки плакали. Вкотре забирали насильно молоду по
росль і вивозили за межі рідного краю. У 1942 році німці вивезли 
50000 українських дівчат і жінок.

Кажуть, що один з кращих синів України О. П. Довженко, коли 
прочитав про цей злочин, плакав. Наша четверта липа, свідок долі і 
недолі краю, пробувала заліковувати свої рани кільканадцять років. 
Але коли п’ять років тому сучасні варвари спалили капличку в Лісни
ках, вона не витримала і вмерла. Вмираючи, ніби просила: “Бачу, рід
не село розбудувалося, як казка, але зробіть усе, щоб більше не було 
наруги над Вами і Нами”.

Передрук з журналу “Український пасічник. ” - 1992. - №7. - С. 37-38.

Бережанський замок за часів 
Сенявських

Лілія Задорожна, студентка 
Бережанського агротехнічного інституту 

За 111 км. від Львова, на березі великого озера розкинулися Бере
жани. Якщо іти з вокзалу, по правій стороні знаходиться старовинний 
замок , який видно здалеку. Він є справжньою окрасою міста. Присут
ність замку робить наше місто якимось тихим, старовинним. Блукаю
чи парком, ніби губишся в часі, тебе захоплює старовинна таємничість
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могутніх мурів, зруйнованих часом і вітрами, бентежить велична мов
чазність каміння, порослого мохом, яке було свідком вже не одних по
дій...

Своєму будівництву замок завдячує зокрема Миколі Сенявському, 
великому гетьману, який збудував цю фортецю,, Богу на хвалу і обо
рону християн”- так свідчить надпис на в’їздиш брамі.

Замок був збудований у 1554р. Потомки Сенявського почергово 
добудовували і в деякій мірі перебудовували його, намагалися якнай
краще оздобити, прикрасити і фортифікувати. Тому Бережанський за
мок було справедливо зараховано до найкращих та найоборонноспро- 
можних житлово-фортифікаційних споруд на Русі. Фортецю було збу
довано з королівською розкішшю і за словами Юліуша Словацького 
після відвідин пам’ятки, що” інтер’єр Бережанського замку з його фо
нтанами, підсичуваними запахами, брильянтовими бризками не посту
пається королівському палацу в Кракові”.

Будівля має оригінальну конструкцію. Тогочасні твердині спору
джувались на узвишші, перехресті доріг, а цей було збудовано в низо
вині, на болотах, в стороні від головного шляху. На всій площі замку 
в землю забиті довгі дубові палі, котрі скам’яніли в болоті і виконува
ли роль фундаменту.

Те, що дослідники вважали першим поверхом по всьому перимет
ру, в дійсності є не що інше, як фундамент, до 16м. завтовшки, з хода
ми до бійниць. Тому, замок був не 4-х поверховий а 3-х поверховий. 
Замок був повністю автономним, мав своє водопостачання, ледівню 
(морозильник). Була ціла система пивниць засипаних льодом, а потім 
тирсою,був крематорій.

Зовні замок мав виразні елементи романського стилю, а з
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внутрішньої сторони чисті форми ренесансу. У 30-х.рр. всі мармурові 
аркади і галереї були демонтовані поляками і вивезені в Польщу. 
Згідно найновіших даних вони були використані при реставрації 
Вавелю (королівського замку у Кракові). Усі різьблення і оздоби в 
палаці виготовлені з місцевого алебастру, хоч тодішні майстри 
вважали, що з нього нічого робити не можна. Ніхто не ризикував з 
нього щось виготовляти, визнавали, а цей прозорий камінь ще до нині 
стоїть. Ажурна галерея із стрункими колонами виготовлена із світлого 
каменю.

Усі покої на стінах мали брокати (обої з шовкової тканини) зеле
ного кольору, або кармазинові супрапорти. Кімнати були оздоблені 
прекрасними меблями, мармуровими столами із золотим обрамлен
ням, дорогими іконами, портретами предків. Була велика бібліотека з 
фамільним архівом. Якщо б ми хотіли детальніше дослідити оздоблен
ня приміщень замку, бібліотеки, меблів, тощо, то при потребі можна 
звернутись у Львівський державний історичний архів, підняти акт ку
півлі- продажу замку Сенявських Потоцьким. Там є опис кожної кім
нати, шпалер, меблів, їхні розміри, ціну і матеріал з якого вони вигото
влені.

На другому поверсі були так звані “Віденські покої”, оскільки на 
стелі було зображено битву під Віднем (цю картину малював 
художник АльтоМонте). Внизу, на першому поверсі, в одному із залів, 
було зображено битву під Журавкою.

Третій поверх займають золоті покої оздоблені різьбленням із жи
вописом міфологічного характеру. У зброярні були настінні зображен
ня похорону М.Сенявського, біля гробу якого стоять король Зиґмунд- 
Август та інші значні діячі Польщі. Сама зброярня була устаткована 
великою кількістю зброї та різноманітним військовим приладдям.

З внутрішньої сторони замку прилягає чудовий замковий костьол 
з бічними каплицями і головним фасадом в стилі італійського ренесан
су. Спершу в каплиці був збудований головний вівтар з чорного мар
муру, але з 1901 р. в ній було побудовано новий мармуровий вівтар із 
мозаїковим зображенням Матері Божої.

Замкова каплиця, яка спершу була православною церковкою, ори
гінальна тим, що була тричі добудовувана, і всі три частини збудовані 
в різних стилях: центральна-у стилі відродження, права-бароко, ліва- 
рококо. Коли родина Сенявських перейшла в католицтво, то з дозволу 
Папи православна церковця стала католицькою капличкою. Купол 
правої бічної каплиці має чудову бароккову різьбу і фрески над хора
ми. Головний купол костьола мав гіпсову оздобу.

В костьолі були розміщені надгроб, пам’ятники і саркофаги 
родини Сенявських. Вони були виготовлені з мармуру, алебастру, 
золота, на повен зріст лежачої людини. Деякі гробівці і саркофаги 
були виготовлені знаменитими скульптором Яном Пфістером та
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Генріхом Горстом.
Бронзові саркофаги Сенявських були не єдиними у каплиці. 

Професор Жолтовский дослідив,що були ще й олов’яні саркофаги. 
Зокрема саркофаг Прокопа Сенявського, виконаний у майстерні 
львівського майстра Каспара Франковича приблизно 1626р. У 1947- 
48р. саркофаги були реставровані тоді виявилось, що вони були 
покриті золотом і сріблом. Ця кольористика (золото, срібло, олово) 
давала цікавий ефект поліхромії. Мармурові надгробки та саркофаги 
належать до справжніх шедеврів скульптурного мистецтва.

Зокрема парний надгробок Миколи та Ієроніма Сенявських (1528), 
являють собою кращі зразки тогочасної європейської пластики. 
Частину чудових саркофагів Сенявських у 1920р. було вивезено до 
Кракова, та однак до сьогоднішнього дня не повернені на місце, де 
повинні б стояти.

Бережанський замок -  це один з яскравих етапів еволюції 
фортифікаційних споруд. У плані він має неправильну п’ятикутну 
форму. Замковий комплекс включав:

-стіни з городнями;
-палац;
-напівкругла бастія;
-чотиригранна вежа.
Замок розташований на острівці, між двома рукавами Золотої Ли

пи і практично був неприступним. Незважаючи на те, що він створю
вався протягом декількох будівельних періодів за участю італійських 
майстрів, у його плануванні, архітектурних формах і деталях прослід- 
ковується зв’язок з вітчизняною архітектурою. У 16 ст. замість городні 
по периметру двору побудували п’ять корпусів. Замок був укріплений 
бастіями. В одній із них -  п’ятикутній був розміщений арсенал. Зовніш
ні стіни житлових корпусів мали стрільниці, внутрішні вікна були з від
критими двохярусними аркадами-галереями (у ренесансних формах).

Оборонна тактика замку базувалася на таких елементах: замок 
знаходиться в низині, з трьох сторін оточений болотами, а з одної 
сторони-вода. Перед нею збудований равелін (острівець) трикутної 
планіграфії. Щоб захиститись від чуми, холери та інших епідемій, усі 
дії проводились перед равеліном, не допускаючи нікого із-зовні у за
мок. Це була своєрідна санітарна зона. При потребі компактну оборо
ну замку могли тримали 60 чол.

Зі сторони равеліну, з південно-західного напрямку, в разі наступу 
ворог наштовхувався на півкруглий бастіон яйцеподібної форми, тому 
штурм при допомозі драбин, жердей, лазів, був стратегічно неефектив
ним, так як вони лягали на стіну по дотичній.

Незвичним було і озброєння замку. Сенявський ,який мав зв’язки 
із запорожцями, озброїв мури не лише гарматами, а й гаківницями, що 
унеможливлювало існування “мертвої зони”, так як гаківниці, які сто
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яли на штапелях (підвищеннях), міняли свій кут обстрілу настільки, що 
перекривали її своїм вогнем. Окрім того, залога замку в разі потреби 
мала можливість покинути замок через підземний хід. В разі, якщо во
рог захопив замок було передбачено, що з греблі можна було відкрити 
спеціальні кінгстони і затопити територію замку. Вразливим замок 
ставав із заходу від боліт лише тоді, коли зима була дуже морозяна і 
болота замерзали. Із сторони третього бастіону там, де є додаткова 
брама, дуже добре видно кладку партеру. Дуже щільно підібрані каме
ні, економно зцементовані вапняним розчином з яйцями .

Після смерті в 1726 р. останнього представника роду Сенявських 
Адама-Миколи закінчився час святості і особливого значення Бере
жанського замку. Усе добро замку перейшло до Чарторийських, Лю- 
бомирських, а в 1816 р. Бережани і замок стали власністю Потоцьких. 
Необхідно зауважити, що з цього часу замок почав втрачати своє ін
дивідуальне архітектурне та фортифікаційне обличчя. Зникли рештки 
дорогих образів, меблів, картин. Новий власник частину замку винай- 
няв для потреб військових, а решту переробив на броварню та мага
зин. Навіть каплицю винайняв євреям для горілчаного магазину. Усі 
саркофаги і гробниці, які ще мали цінність, були відчинені і пограбо
вані. Тільки після довгих і впертих протестів польської громадської 
думки син Олександра Потоцького -Станіслав Потоцький відбудував 
замкову каплицю (1878)р.

З цього часу, а особливо після II Світової війни, замок почав все 
більше занепадати. У 1772р. після прилучення Галичини до Австрії на 
військові квартири у замок призначили полк гусарів, ”які шовками і 
оксамитами чистили зброю”... Ще в 1802-1812р. австрійська аміністра- 
тивна влада наказала звільнити замок, побоюючись, що він завалиться.

Під час І світової війни мури замку були частково пошкоджені. 
Повоєнний польський уряд не цікавився ним. Спершу помістили там 
війська, але коли мури почали все більше розпадатись і щоб урятувати 
історичну пам’ятку, Варшавський уряд запропонував магістрату міс
та “даровизну”- замок з обов’язком його відбудови. Але оскільки 
“даровизна” б обійшлася у ЗООтис.польських злотих, то магістрат “ 
зрікся даровизни”.

...Замок руйнується. Як на диво, першими руйнівниками були 
його власники. Свій голос на захист замку підняв польський поет 
Кароль Уейський. Вогонь двох світових воєн, запустіння, байдужість, 
що панували в роки застою, довершили руйнівну справу.

Професор Ян Зубрицький у 1927 р. з обуренням ганить бережанців 
і польський уряд “що вони не рахуються із славою замку і красою мис
тецтва, витягають золото і срібло із замкових прикрас, зривають доро
гоцінні декоративні деталі і ніяк не можуть наситити свого бажання 
наживи”.

В наш час ( з поч. 60-х р.) декоративні прикраси замкової каплиці і

26



надгробки Сенявських були демонтовані і викинуті над річку, бо за
ймали площу, яка призначалась для зберігання утилізованої сировини, 
а звідти цінителями мистецтва під керівництвом професора Овсійчука 
перенесені у Львівську картинну галерею. Дещо було відреставровано 
і виставлено в Одеському замку.

Сьогодні повністю можна приєднатися до обурення професора 
Яна Зубрицького, який ганьбить бережанців і уряд за те, чого вони не 
хочуть бачити, як практично на очах розвалюється наш замок, наша 
найкраща старовинна пам’ятка. Зрозуміло, що для реставрації замку 
необхідні величезні кошти, які з державного б’ютжету мабуть не 
виділять. Та не віриться, що бережанцям байдужа доля їхнього замку, 
адже така байдужість -  це моральний злочин, це своєрідний 
культорологічний нігілізм.

Зовнішня лінія укріплень Бережанського замку 
ХУП-ХУІІІ ст.: планіграфічна структура 

та західноєвропейські аналогії
Володимир Парацій, 

викладач БА ТІ
“Жорстокість характерна для людської природи і лише в більшій 

чи меншій степені придушується цивілізацією”(1). Ці слова відомого 
французького архітектора початку-середини XIX ст. сміливо можна 
виносити як епіграф до будь-якої статті з проблем суспільного мину
лого, а особливо, минулого мілітаристичного. “Золотого віку” в істо
рії людства, незважаючи на теоретичні спроби його виділення 
(наприклад, класифікаційні ідеї давньогрецького поета й мислителя 
Гесіода) ніколи не було. Об’єктивні обставини, що впливали на життя 
людини, не завжди мали позитивне для неї відображення. А форми 
тісніших суспільних зв’язків породжує ще одну з негативних проявів 
співжиття -  це наявність воєн. І людство з давніх-давен шукало шляхи 
протистояння цим конфліктним ситуаціям. Подібний факт є однією з 
найважливіших причин розвитку мистецтва фортифікації. Географіч
не розташування та різноманіття інших причин військово- 
політичного характеру щодо переважної більшості українських зе
мель здавна породжувало розуміння необхідності фортифікаційного 
забезпечення регіону. І тому, наявність величезної кількості оборон
них споруд на території України протягом різних хронологічних епох 
аж ніяк не може бути алогічним.

Однією з таких фортифікаційних пам’яток є укріплення в Бережа
нах. Бережанський замок збудовано у 1554 р. за наказом тогочасного 
власника місцевих земель, воєводи руського та великого гетьмана ко
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ронного Миколи Синявського, про якого Фердинанд Статнер гово
рив, що то була “найзначніша постать серед роду Синявських” (2). 
Час появи замку (перша половина -середина XVI ст.) -  це перехідний 
етап в історії польської архітектурної традиції взагалі та в фортифіка
ційній зокрема. Можна виділити декілька напрямків вищезазначених 
процесів. По-перше, на тогочасних польських землях відбувалася по
ступова заміна матеріалу, використовуваного для спорудження різно- 
функціональних архітектурних об’єктів. Відомий львівський дослід
ник кінця ХІХ-поч. XX ст. зауважує, що тільки з ХУІст. починається 
процес масового використання каменю в будівельній справі. Особли
во яскраво це проявилося в спорудженні фортифікаційних центрів (3). 
Камінь стає основним будівельним матеріалом, замінивши, хоч і не 
повністю, дерево. Цей фактор, в свою чергу, створює необхідні умови 
для відповідності місцевої архітектури західноєвропейським стильо
вим ідеям. Характерною ознакою ХУІ-ХУІІ ст. є переважання ренеса
нсних традицій в усіх сферах мистецького життя, в тому числі також і 
в архітектурі. Відповідним чином це вплинуло і на стилістичну зміну в 
оборонному зодчестві на землях Польщі та Західної України, Архітек
тура ренесансна -  це будівельні та мистецькі прийоми, які, незважаю
чи на функціональне використання споруджуваних об’єктів 
(оборонні, цивільні, культового призначення), розвивалися під безпо
середнім впливом італійського культурного середовища. Цікаво оха
рактеризував цей етап в історії розвитку європейської архітектури 
(військової зокрема) французький інженер, ад’юнкт професор Школи 
дорожнього будівництва Огюст Шуазі (роки життя: 1841-1909). Він 
зазначав: ”Виникло нове суспільство, потреби якого вже не задоволь
няє середньовічне мистецтво, - йому потрібна нова архітектура. Зага
льні основи цієї нової архітектури створяться у відповідності з новими 
вимогами, а форми будуть запозичені в Італії. Це буде епоха Відро
дження” (4).

Ренесансний стиль оборонної архітектури сприяє появі ще одного 
новаторського елемента в замковому будівництві. Мова йде про при
значення цих споруд та перехід їх від виключно військово-оборонних 
укріплень до оборонно-житлових, в яких важливу роль приділяли не 
тільки оборонним можливостям замків, але й їх житловому комфорту. 
Цей тип фортифікаційних укріплень знайшов своє вираження в Поль
щі й на українських землях. Згаданий нами Владислав Лозинський на
віть пробує, виходячи з вищезазначеного, поділити замки ХУІ-ХУІІ 
ст. на два типи: укріплення виключно оборонного призначення та 
споруди оборонно-житлові. Він, одночасно, зауважує, що укріплення 
другого типу в його класифікації мають все більше і більше прихиль
ників у порівнянні з першими (5). Замки подібної типології масово 
використовуються і на українських землях (в переважній більшості на 
західноукраїнських). До них можна віднести замки в Сатанові, Старо
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му Селі, Зінькові, Чорткові, Підгірцях, Клевані та цілого ряду інших 
(6). Володимир Сочинський, відомий український вчений- 
мистецтвознавець, виділив ці укріплення в окрему типологічну гру- 
групу -  замки-палати (7). Інтер’єри житлових комплексів, внутрішня 
архітектоніка замків (особливо виявлена в побудові аркадних гале- 
галерей) надавали спорудам надзвичайно естетичного вигляду, але аж 
ніяк не покращували їх обороноздатні можливості. Арканні галереї, 
виходячи з того, як вони прибудовувались, навряд чи змогли б з вели- 
великою ефективністю відіграти роль переходів для практичних війсь- 
військових цілей -  функції, що приписує їм В. Овсійчук (8). А характе- 
характерна для ренесансної епохи форма пониження стін укріплень за 
рахунок їх потовщення можна визначити як позитивний тактичний 
прийом, але далеко не надійний. І тому, цілком пояснюються спроби 
пошуку методів і форм підвищення рівня обороноздатності щодо зам- 
замкових комплексів, споруджених в ренесансному стилі. Коротка 
узагальнена характеристика результатів подібних пошукувань немож- 
неможлива, так як вони надзвичайно різноманітні та індивідуально 
виражені.

Створивши високомистецьку архітектурну оборонно-житлову спо- 
споруду, представники роду Синявських дуже швидко зрозуміли необ- 
необхідність покращення його фортифікаційних можливостей. Хоч, 
потрібно зауважити, замок в Бережанах мав вигідне стратегічне поло- 
положення, виходячи з оточуючих природних умов. Він розташовува- 
розташовувався на низькій заболоченій рівнині, на острові, створено- 
створеному двома рукавами Золотої Липи(9). Річка, канали між її дво- 
двома рукавами, трясовина -  все це було важливим, а для М. 
Мацішевського -  головним (10) фактором підвищення обороноздат- 
обороноздатності цього фортифікаційного об’єкту. Взагалі, зауважи- 
зауважимо, що в теорії оборонного будівництва на природні умови 
оточення споруди завжди звертали особливу увагу. Постійні спроби 
поєднання позитивних стратегічних особливостей навколишнього се- 
середовища з досвідом пристосування до них штучних укріплень ха- 
характерне і для практики фортифікаційної діяльності. Ми не назива- 
називаємо конкретні приклади та імена тільки в зв’язку з розумінням 
того, що такий перелік може бути безкінечним. Зазначимо тільки, що 
переважна більшість визначень поняття “фортифікація” розуміють її 
як науку про форми, методи, специфіку використання стратегічно й 
тактично вигідної території для спорудження укріплень штучного ха- 
характеру, що дозволяє, в комплексі цього поєднання, досягнути кра- 
кращого становища перед ворогом під час проведення тих чи інших 
видів військових дій (11). Вигідність природних умов різноманітного 
характеру (топографічного, гідрографічного, адміністративного та 
ін.) для фортифікаційних споруд розуміли і європейські інтелектуали 
минулого, які мали дуже опосередковане відношення до військової
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справи, або не мали взагалі ніякого. Своєрідним збірним рефреном 
цих думок можна виділити рекомендації італійського мислителя др. 
пол. ХУ-поч.ХУІ ст. Ніколо Макіавеллі. Вважаючи природний фак
тор дуже важливим для обороноздатності фортеці чи інших споруд 
фортифікаційного призначення, він, як один з прикладів вигідних 
природно-стратегічних об’єктів називає річки та болота (12). З цього 
випливає, що місце розташування Бережанського замку не є щось 
своєрідне і несподіване, як зазначено в книзі І.Герети (13). Це логічна 
дія, яка емпірично сягає в давню історію розвитку цивілізацій, їх архі
тектурних особливостей та військової архітектури зокрема.

Отже, природний захист Бережанський замок мав значний і, що є 
надзвичайно важливим з погляду фортифікаційної вигоди, цей захист 
носив цілісний, замкнутий характер. Острівець, створений двома ру
кавами Золотої Липи, вже сам по собі вигідно посилював оборонні 
можливості замку. Річка з сходу та заходу підходила майже в притул 
до стін фортеці.

Зауважимо, що лівий рукав Золотої Липи мав на плані 1755р. дещо 
інше русло течії в порівнянні з сучасним. В районі замку річка різко 
повертала в його сторону і через деякий час знову виходила на попе
редній рівень. На тому ж найзначнішому зближенні рукавів річки і 
виник замок. Причини подальшої зміни русла в зазначеному місці 
нам невідомі. На одній з фотографій Бережанського замку з східної 
сторони, зробленій з репродукції малюнка поч. XX ст. русло лівого 
рукава річки подано так як на плані. А якщо взяти до уваги автора 
зазначеного вище плану (капітана Пірха -  коменданта фортеці в сере
дині XVIII ст.), то навряд чи можна піддавати сумніву його реалісти
чність.

Але природний захист не обмежувався функціональним пристосу
ванням фортеці до рукавів Золотої Липи. Каналами між ними замок 
відділявся водою з півдня та півночі. Південний канал крім оборонної 
виконував ще й функцію водозабезпечення фортеці. В результаті цьо
го замок має закриту гідрооборонну систему. Одночасно таке гідро- 
системне насичення навколо укріплення помітно заболочувало оточу
ючу територію, що, зрозуміло, тільки посилювало його природноо- 
боронні можливості. Особливо це стосується місцевості на схід від за
мку. До того ж, наявність Лапшинського та Адамівського ставків, що 
знаходилися відповідно на північ та на південь від споруди, також ма
ли значний вплив на її природні укріплення. Другий із зазначених ста
вків розташований був “біля гостинця до Підгаєць і дороги до Поту- 
тор” (14). Як і перший, це був штучно створений водозбірник, час ви
никнення якого визначається першою половиною XVIII ст.. Через 
приблизно сотню років його осушено (15). Хоч і опосередковано, за
значені ставки (а названий Лапшинським функціонує і до сьогодення) 
відіграли свою роль в заболочуваності території на схід від замку.
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Карта фортифікаційної системи замку, 
складена комендантом замку 
капітаном Де Пірхом, у 1755р.
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Цим, а також своїм розташуванням на стратегічно вигідних місцевос
тях, вони позитивно вплинули на його природну обороноздатність. 
На думку М.Мацішевського, ширина східної заболоченої території 
була близько 800 м., що дозволяло не створювати з цієї сторони ні
яких допоміжних штучних укріплень, а обмежитись тільки потовщен
ням мурів відповідної частини замку (16). А в примітці до вказаної ду
мки дослідник зазначає, що у XVIII ст. позитивна дія від гарматного 
обстрілу не перевищувала 500-700 м. (17). На нашу думку, автор не 
враховує цілий ряд факторів. Перше -  це тип артилерійської зброї. 
Друге (похідне від першого) -  їх індивідуальні бойові властивості. 
Справді, мортирами (своєрідними попередниками сучасних міноме
тів) можна було стріляти на 500 метрів, на 500-600 м. били гармати 
невеликих калібрів, але максимальна результативна діяльність вели
кокаліберної гармати становила близько кілометра (18). Вогонь з руч
ної вогнепальної зброї по відношенню до східної частини Бережансь
кого замку взагалі був неефективний, виходячи з їх недалекобійності -  
100-250 м., не говорячи вже про пістолети, максимальна дальність 
ефективного вистрілу не перевищувала ЗО м. (19).

Отже, можна з певністю стверджувати, що Бережанський замок 
мав надзвичайно вигідне місце розташування. Високі природо- 
оборонні можливості створювали гіпотетичну зовнішню лінію укріп
лень. Але само по собі використання виключно стратегічних природ
них можливостей було б не до кінця правильним рішенням. Адже при
рода як фортифікаційний об’єкт інколи небезпечно підводить. При
кладом цього можна назвати захоплення у грудні 1655 року Бережан
ського замку шведами під командуванням Роберта Дугласа. І однією 
з об’єктивних причин захоплення була покрита льодом річка і трясо
вина навколо (20). Фортифікаційна теорія, що уже згадувалося, про
понує, як найбільш ефективне, гармонійне використання системи при
родних та штучних укріплень (21). В такому взаємозв’язку з деякого 
часу функціонувала зовнішня оборонна лінія замку в Бережанах, пер
ший елемент якої (природно-стратегічний) ми розглянули вище. Пере
ходимо цо елемента наступного -  штучної фортифікаційної системи в 
лінії зовнішніх укріплень Бережанського замку.

Ця сиіЕГґЬма, на відміну від стильових особливостей та своєрідного 
фортифікаМйного анахронізму замку, була яскравим виявленням то
гочасних передових європейських досягнень в теорії й практиці обо
ронного забезпечення окремо визначеної території. Ці нові (зовнішні) 
укріплення відігравали виключно оборонну роль і були пристосовані 
для чітких захисних функцій. Тому говорити про яку-небудь місцеву 
специфіку в прийомах спорудження об’єкту неможливо. Специфіка 
військових зіткнень на будь-якому етапі розвитку людства впливає на 
появу відповідних шаблонів у виникненні регулярних фортифікацій
них споруд. В системі однієї з таких європейських шаблонних оборон
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них споруд і було створено зовнішні укріплення Бережанського замку.
Чітко визначити хронологічні рамки спорудження цієї лінії укріп

лень -  це одне з питань, що потребують подальших уточнень та осми
слень. А особливо, подальших архівних пошуків. Так як в літературі 
цей час надзвичайно розтягнуто. Зосередимось на декількох датах, 
хоч, зауважимо, що більшість з авторів обмежується просто вказів
кою на факт створення першої оборонної лінії замку. В кращому ви
падку прив’язавши її планіграфічно та технологічно до відомих того
часних європейських фортифікаційних систем (22). Один з найвизнач
ніших дослідників Бережан Маурицій Мацішевський, говорячи про 
зовнішні укріплення замку, обмежується поданням незначної інфор
мації. “Замок з обширним пригородком оточує широка фоса (рів) і 
земляний вал... за тогочасною системою насипані”. З поданням на ві
доме джерело (Акти гродські та земські) автор виводить існування 
пригородка вже в 1570 році та зауважує на можливість уже в той час 
створення “фортечної частини, відповідно до поступу військового ми
стецтва” (23). Але він чітко не пов’язує в одне ціле два поданих факти, 
перший з яких -  це дослівна калька з дослідження О.Чоловського (24). 
Називає він і інші хронологічні рамки (про що згадаємо нижче). В од
ній з нових публікацій, присвячених можливостям відновлення Бере
жанського замку, Л.Горницька зазначає: “В 1619-1626 рр. Замок за
знав значної реконструкції, споруджена система зовнішніх укріплень. 
На території “нового замку” були збудовані конюшні, арсенал, поро
ховий склад” (25).

Отже, перед нами постає дві можливі дати спорудження зовнішніх 
укріплень. Вони ще потребують підтверджень. Але існує ще одна про
блема. Ці укріплення не могли бути створені один раз і функціонувати 
довгий час без суттєвих змін. Подібні фортифікаційні об’єкти потре
бували постійного контролю за своїм станом, тому їх перебудова та 
модернізація завжди мали місце. Це ж саме можна говорити і про бе- 
режанські укріплення. На факт наступної перебудови (можливо, попе
редньо згаданих) зовнішніх фортифікацій замку звертає увагу 
М.Мацішевський, який зазначає, що вони створювались протягом до
вгого часу (з 1684 по 1728 рр.), за коронного гетьмана Адама Мико
лая Синявського, а також першого представника роду Чарторийських 
(26). Адже, як відомо, з 1727 р. власники міста змінилися. Вважаємо, 
що це може бути друга (і остання) з створених зовнішніх ліній укріп
лення Бережанського замку. Проф. В.Овсійчук, не вдаючись в ці хро
нологічні нюанси, прив’язує час створення бастіонових споруд навко
ло замкового комплексу до другої половини XVII ст. (27). В описово
му вираженні ця фортифікаційна система представлена нам в дуже 
узагальненій та обмеженій формі. Але завдяки графічному зображен
ню вона постає у більш-менш повноцінному ракурсі.

Таким графічним зображенням є карта капітана де-Пірха 1755 ро

33



ку. Як уже згадувалось, цей чоловік був комендантом замку, то ж при
чин недовір’я в його картографічні можливості у нас немає. Чіткість 
зображення території замку та його зовнішніх укріплень, а також від
повідність пізнішим зображенням -  все це підводить до думки про до
сконалість плану. Цей картографічний документ репродуковано в ос
новній літературі, присвяченій Бережанам (28), але практично без чіт
ких коментувань. Його, з відповідними поясненнями, використовува
ли як наочність. Ми ж спробуємо подати своєрідну розшифровку пла
ну, виходячи з трьох умов: пояснення графічних зображень, описових 
доповнень, західноєвропейських теоретичних та практичних аналогів. 
Остання умова є, на нашу думку, найнеобхіднішою, так як через неї 
можна визначити місце зовнішньої фортифікаційної системи Бережан
ського замку, її відповідність конкретно визначеній традиції тогочас
ного оборонного будівництва.

Зовнішні укріплення, повторюємось, на відміну від оборонної анах- 
роністичності самого замку, мали відповідну тогочасним фортифіка
ційним теоріям структуру. Це була земляна фортеця бастіонного типу, 
витягнута з півночі на південь. Вал і рів перед ним оконтурював її з 
трьох сторін. Четверта (східна) сторона не мала штучних укріплень, 
але, згадаємо, що природні умови тут створювали надзвичайно дійо
вий захист. Ця фортифікаційна споруда мала підпрямокутну конфігу
рацію з бастіонами на кутах. З західної сторони в’їзд на територію 
укріплення був прикритий равеліном, спорудженим на острівці. В сис
тему посилення обороноздатності фортеці та для покращення водоза- 
безпечення самого замку використано і гідронімічні умови території, 
штучно пристосувавши їх до місцевих стратегічних особливостей. Так, 
завдяки викопаному каналу, вода підводилася безпосередньо під вали 
північно-західного бастіону та всієї північної сторони укріплення. 
Другий канал через середину внутрішнього двору фортеці з’єднував, 
як і перший, два рукави Золотої Липи. Вода в ньому протікала побли
зу південної стіни замку і крім оборонних функцій щодо цієї споруди 
він забезпечував її жителів водою. Хоч, зазначимо, що на подвір’ї зам
ку, в північно-західній її частині, був мурований колодязь. Через цей 
канал перекидався міст для в’їзду в замок.

Північна частина зовнішніх укріплень (між каналами) розташова
на була в безпосередній близькості до замкових стін. Північно- 
західний бастіон практично зіткнено із західною баштою та північ
ною стіною замку. Місце розташування равеліна на плані 1755 року 
гіпотетично можна віднести до наших днів існуючого острівця на за
хід від замку. Південна частина укріплення значно віддалена від замку 
і виходила на територію сучасних забудов військової частини. З цієї 
сторони знаходились споруди різноманітного господарського призна
чення, арсенал, гауптвахта. Але майже повне нівелювання слідів цих 
укріплень робить подібну плані графічну реконструкцію надзвичайно
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приблизною. Археологічні дослідження тут не проводилися, а це -  
єдиний шлях для реалістичних висновків з вищепоставленої пробле
ми. А забудованість та заасфальтованість території на південь від зам
ку назавжди, можливо, ліквідувала умови для все сторонньої плані 
графічної реконструкції.

Структурним елементом в системі штучних споруд зовнішнього 
укріплення були батареї. Основне їх місце розташування -  це вали ба
стіонів. Бастіонових батарей було п’ять: два на північно-східному, 
один на північно-західному та два на південно-західному. Одна бата
рея являлася своєрідним завершенням оборонного валу з південної 
околиці східної сторони над заболоченою заплавою лівого рукава Зо
лотої Липи. Остання (сьома) батарея знаходилася з східної сторони 
фортеці, поблизу в’їзду в замок, на місці впадіння другого з вищеназ
ваних каналів в річку. Ця частина лівого рукава Золотої Липи, нага
даємо, у XVIII ст. (та й раніше) мала інше русло, пропливаючи через 
значний вигин на захід, майже попід стінами замку (29). Під терміном 
“батарея” в той час розумілося “місце підвищене для встановлення 
гармат, з яких обстрілюють ворога” (ЗО). Дві останні з названих бата
рей -  це єдина штучна оборона східної частини укріплення і вони ма
ли допоміжний характер в порівнянні з природним захистом. Цей фа
ктор чітко прослідковано на плані і, не бажаючи вдаватися в пояснен
ня стратегічних нюансів (так як це виходить за межі поставлених за
вдань), ми уникаємо глибокого розгляду.

Зовнішні укріплення Бережанського замку, являючись виразником 
тогочасних фортифікаційних традицій, повинні були мати відповідні 
теоретичні та практичні аналоги. В літературі ця фортеця (хоч осмис
лювалась вона дуже узагальнено) визначалася як фортифікаційна спо
руда, створена за методою французького маршала ХУІІст. Себастья- 
на де Вобана (1633-1707) (31). З однієї сторони цей факт може відпові
дати дійсності. Вобан був як інженером-теоретиком, так і військовим 
практиком. Він побудував 33 нові фортеці та модернізував до трьох
сот старих, приймав участь в 53 облогах та більш ніж в трьох сотнях 
військових зіткнень і війн. Його діяльність у військовій сфері надзви
чайно різноманітна: фортифікації (довгочасова і польова), артилерій
ська справа, способи оборони та здобуття укріплень (32). Вобан акти
вно використовував бастіонну систему та равеліни -  для захисту стін 
між ними. І структура бережанських зовнішніх укріплень відповідала 
його пропозиціям. Але, як уже відмічалося в кінці XIX ст., Вобан не 
був першовідкривачем тих елементів фортифікації, які він використо
вував. Це було акумулювання досягнень його попередників та талано
вите пристосування їх до конкретних умов (33). Сучасники Вобана в 
інших країнах (інколи ворожих до Франції) пристосовували ці елемен
ти відповідно до своїх топографічних, стратегічних, та військово- 
технологічних можливостей. Створення укріплень, подібних до бере
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жанських -  це була своєрідна фортифікаційна аксіома, шаблон, який 
видозмінювався в елементах в залежності від різноманітних умов. Цей 
шаблон, на думку відомого вченого-теоретика військової справи Г. 
Леєра, є необхідним для набуття фортифікаційних знань, але бездум
но втілювати його в життя, без врахування регіональної специфіки, не 
потрібно (34). З цього випливає, що Бережанський замок -  це не все- 
стороннє використання вобановських пропозицій, а виражений про
дукт одного з напрямків (бастіонного) в теорії та практиці європейсь
кої пізньосередньовічної фортифікації, елементи якого застосовували
ся ще на початку XX ст. Фортифікаційна ж термінологія зазначеного 
періоду ввійшла і в сучасну військово-інженерну науку.

Визначимося з деякими поняттями. Бастіон -  це один з найважли
віших фортифікаційних елементів епохи пізнього середньовіччя, який 
в різноманітних своїх проявах дійшов до першої половини XX ст. Під 
цим терміном розуміють п’ятикутну фортифікаційну споруду між сті
нами укріплень. Він складається з фасів (зовнішніх валів чи оборон
них стін, з’єднаних під прямим кутом) та фланків (валів або стін, роз
ташованих перпендикулярно і також під прямим кутом по відношен
ню до основної стіни). Ці укріплення між бастіонами називаються ку
ртини. Основна функція бастіонів -  це посилення захисних можливос
тей куртин. Адже з них можна ввести тільки фронтальний обстріл во
рога (прямо від себе). А за допомогою бастіонів -  винесених вперед 
оборонних споруд -  стало можливим проводити фланговий обстріл 
вздовж куртин, ослаблюючи таким чином натиск на них. Час виник
нення перших бастіонів припадає на кінець XV ст., а з XVI ст. -  поча
ток масового їх використання. На першість у створенні цих оборон
них елементів претендує надзвичайно різноманітна та чисельна когор
та тогочасних військових інженерів. Серед них навіть відомий німець
кий гравер кінця ХУ-поч. XVI ст. Альбрехт Дюрер, знаний також як 
визначний фортифікатор. Але найбільш достовірна інформація при
в’язує виникнення бастіонів до італійської фортифікаційної системи. 
Пізніше вони дістали розповсюдження в інших національних фортифі
каційних школах (французькій, голландській) (35).

В європейській фортифікаційній науці з ХУІ-ХУІІ ст. масового ви
користання дістає равелін. Його визначають як невелике трикутне 
укріплення, складене з двох фасів. Основне його призначення -  це за
хист в’їздів укріплення (що використано в бережанській фортеці) та 
куртин. Вобан в системі своїх бастіонних укріплень передбачав обо
в’язкове використання равелінів (36). Але, зауважимо, що він був не 
єдиний автор подібної пропозиції. Його сучасник, нідерландський фо
ртифікатор Кегорн, втілював в життя ідентичні ідеї, виходячи з місце
вих топографічних умов. Взагалі нідерландська (голландська) форти
фікаційна система, використовуючи бастіонний шаблон, створила ці
лий ряд своїх специфічних оборонних елементів. Серед них: земляні
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вали без будь-якого використання інших матеріалів, заводнені рови, 
переважне використання низовинних та заболочених місцевостей для 
спорудження фортець (37). Бачимо і тут аналог бережанському зовні
шньому укріпленню.

їх цілісна планіграфічна структура (штучні укріплення з трьох сто
рін своїми закінченнями вписуються в четверту сторону, яка, через 
свій природний захист, не потребує інших оборонних доповнень) в 
практиці фортифікаційного будівництва мають широкі аналоги. Це 
був своєрідний оборонний шаблон пізньосередньовічної епохи, до 
якого свідомо (або несвідомо) підходили воєначальники різних країн 
та націй. Києво-Печерська фортеця (38), Ізмаїл (39), шведський табір 
під Нюрнбергом 1632 року, фортифікаційні споруди шведської та авс
трійської армії під Альте-Весте тоді ж (40), укріплення на українських 
та польських землях -  все це підтверджує думку. Отже, знову прослід- 
ковується використання загальноєвропейських оборонних тенденцій.

Потрібно зазначити, що в XVII ст. Річ Посполита тільки починала 
використовувати в своєму фортечному будівництві бастіонові варіан-' 
ти. Та укріплення застарілої на той час методики продовжували спо
руджуватися, наприклад, в Теребовлі (41). Одним з найвизначніших 
пам’яток бастіонної фортифікації була фортеця Замость (споруджена 
у 1619 р.). Сім її бастіонів (42) були яскравим виразником військово- 
інженерної модернізації. В 1633 році бастіонове оконтурення має Бро- 
дівська фортеця (43). Бережанські зовнішні укріплення -  це данина 
новим правилам ведення бойових дій та нововираженим фортифіка
ційним традиціям. Масове використання вогнепальної зброї, підви
щення їх бойових властивостей привело до помітних змін не тільки в 
планіграфії укріплень, але й в їх стратиграфічній структурі. Почався 
етап значного використання в різноманітних варіантах землі як буді
вельного матеріалу для спорудження фортець. Тут необхідно згадати 
слова вищецитованого французького архітектора Огюста Шуазі: ”В 
XVI ст. земляні укріплення вважаються майже єдиним серйозним за
хистом../4 (44). Адже земля краще витримувала гарматний обстріл. 
Цей же матеріал був основним при побудові зовнішніх укріплень Бе
режанського замку. Але на сьогодні подати його більш глибоку стра
тиграфічну характеристику неможливо. В середині XIX ст. вали та 
рови цього укріплення знівельовано (45). А для стратиграфічної реко
нструкції археологічні дослідження потрібні ще більше, ніж для плані- 
графічної. По відношенню до останньої, можна зробити висновок, що 
вона відобразила в собі весь комплекс необхідних елементів європей
ської оборонної традиції і, недодавши нічого власного, повноцінно 
пристосувала ці розробки. Скоріш за все, обороноздатність бережан- 
ського замку в XVII ст. більше базувалося не на їх кам’яних мурах, а 
на системі зовнішніх укріплень, які складалися з гармонійного поєд
нання штучних оборонних споруд та стратегічно вигідних природних
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умов.
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Архітектурні пам’ятки Бережан: спроба короткої характеристики окре
мих споруд

Володимир ГІарацій, викладач БАТІ
Архітеркурна спадщина народу -  це один із елементів у загальному 

комплексі пам’яток історії та культури, через які нам відкривається 
життєві особливості і дух попередніх епох. Пам’ятки ці схематично 
розподіляють на 5 великих груп, або видів: археології, історії, містобу
дування і архітектури, монументального мистецтва і документальні. 
Такий поділ мас все ж таки узагальнений характер, хоч і відображає 
всі напрямки, через які можна пізнати минуле. І один з них 
(архітектура й містобудування) відіграє у процесі цього сприйняття 
особливу роль. Адже через споглядання пам’яток подібного виду ми 
пізнаємо не елемент чого-небудь цілого, не сприймаємо його опис, а 
перед нами постає цілісний, чітко оконтурений та завершений будіве
льний комплекс, в якому повноцінно виражено можливості та вміння 
приставленої ним епохи. Архітерктура -  це найбільш сприятливий 
об’єкт загального зацікавлення. Недаремно творчі генії людства дава
ли їй надзвичайно високу оцінку. Визначною книгою роду людського, 
називав зодчество французький письменник Віктор Гюго. Микола 
Гоголь писав : “Архітектура також літопис світу : вона говорить тоді, 
коли вже мовчать і пісні, і перекази та вже ніщо не говорить про... на
род. Нехай вона хоч уривками появляється серед наших міст в тому 
вигляді, в якому вона була при віджилому народі, щоб при погляді на 
неї осягнула нас думку про минуле життя і занурила нас в його побут, 
в його звички та ступінь розуміння, і викликала б у нас вдячність за 
його існування, що було сходиною нашого возвишення”. Гоголь дуже 
глибоко розумів сутність архітектурної спадщини. Він подавав ідею 
про збереження в кожному місті хоч би окремих історичних вулиць, 
які виконували б функцію його літопису, розуміючи, що “чим більше 
у місті пам’ятників різних видів зодчества, тим воно цікавіше, тим час
тіше змушує оглядати себе, зупиняючись з насолодою на кожному 
кроці”. Кращих та об’ємніших слів для визначення ролі архітектурних 
пам’яток в містобудівній теорії і практиці знайти важко, тому ми з ве
ликим задоволенням запозичуємо їх.

Архітектурна система Бережан складалася протягом майже чоти
рьох століть. Запровадження постулатів Магдебургського права у 
1530 році привело до виникнення міста як такого, з своєю плановою 
структурою, функціональними особливостями, самоврядуванням. З 
цього часу можна говорити про розвиток Бережан як міського центру. 
Це відбилося на становленні містобудівельної практики. У функціона
льному вираженні архітектурна спадщина Бережан дійшла до нас у 
трьох напрямках: зодчество цивільне, культове, оборонне. Пам’ятки 
цивільної архітектури (під цим ми розуміємо споруди адміністратив
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ного, виробничого, громадсько-організаційного, освітнього, житлово
го та подібного призначення), що збереглися до сьогодення -  це будів
лі класичного, ампірного та модернового стилів кінця ХУІІІ-ХІХ -  
поч. XX ст. Попередні епохи в цивільному зодчестві нашому поколін
ню не представлені. Інша справа з культовою та оборонною архітекту
рою. Вони мають набагато давніші хронологічні рамки свого спору
дження.

Не вдаючись в характеристику розвитку міста Бережан як цілісної 
адміністративної структури (яка уже яскраво розкривається перед на
ми, завдяки дослідницькій діяльності місцевого краєзнавця М. Проці- 
ва), зупинимось виключно на огляді*його архітектурної спадщини, яка 
збереглася повноцінно або в окремих елементах до сьогодення. Ство
римо, таким чином, основу для попередньої каталогізації об’єктів мі
ського зодчества. Виділяти будемо тільки чітко оконтурені архітектур
ні споруди, без класифікації по функціональних стильових напрямках. 
Причина подібного підходу: більшість з містобудівних об’єктів еклек
тичні по стилю та різнофункціональні в часи їх практичного викорис
тання.

Тому єдине,, що, як на нашу думку, можна зробити для надання цій 
каталогізації більш-менш чіткої структурної логічності -  це характери
зувати архітектурні пам’ятки міста в їх близькому взаємозв’язку попе
реднього з наступним.

1. Бережанський замок. Пам’ятка архітектури з яскраво вираженою 
ренесансною стильовою традицією. Первісний варіант будівлі спору
джено протягом 1534-1554 рр. На його прикладі можна побачити пере
хідний етап в системі тогочасного фортифікаційного будівництва -  
перехід від виключно оборонних функцій до оборонно-житлових. В 
др. пол Х¥І-Х¥ІІст. замок декілька разів добудовувався і модернізу
вався. В часи перших його власників -  Синявських -  він найбільш пов
ноцінно використовується. Та з кінця XVIII, а особливо з поч. XIX ст. 
(коли споруда стає власністю Потоцьких) замок втрачає своє функціо
нальне призначення і використовується невідповідним чином. Бойові 
дії в період першої світової війни тільки пришвидшили та поглибили 
процес руйнації. Заклики до його збереження та відновлення, а також 
реконструкційні пропозиції, на практиці втілені не були. З 1999 року 
Бережанський замок віднесено до переліку архітектурних об’єктів 
України, що підлягають відновленню. Але реальних дій поки-що не 
помітно.

2. Замковий костьол з двома каплицями. Це про неї писав
Н.Лепкий:” ... на замку прегаріна, з тесаного каменю каплиця, з доро
гоцінними пам’ятниками та саркофагами Синявських...”. Костьол 
споруджено у 1554 році на замковому дворі, в південно -  західній його 
частині. Стильовий еклектицизм залишив сліди і на ньому -  як наслід
ки частих перебудов. Спочатку він був однонавним, з квадратним при-
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Фасад замкової каплиці станом на початок XX  століття.

твором. З 1619 року після смерті Адама-Гіеронима Синявського, його 
дружина будує одну бокову каплицю, в якій влаштовано саркофах 
Адама-Гіеронима та, пізніше, саркофаги синів Миколи,Олександра, 
Прокопа. Ці саркофаги виконані відомими тогочасними різб’ярами, 
відповідно голандцем та німцем за походженням, Генрихом Горстом 
та Яном Пфістером. В др. пол.ХУІІст. добудовується з північно- 
східного боку костьолу ще одна каплиця. Весь цей культовий ком
плекс акумулює в собі суміш трьох архітектурних стилів -  готика, ре
несанс з елементами барокко. Ідентична стилістика прослідковується у 
внутрішньому оформленні костьолу та щодо розміщених у ньому ску
льптурних пам’яток. Доля будівлі органічно пов’язана з долею замку. 
Руйнація пам’ятки продовжується вже майже два століття. Спроби її 
реставрації у 70-тих рр. XIX ст. не принесли бажаних результатів. За
лишається лише сподіватися на практичне втілення урядових рекомен
дацій, згаданих вище. Адже, замковий костьол в архітектурній своїй 
концепції не віддільний від всього фортечного комплексу і розривати 
його на частини (одне відновлюємо, інше залишаємо) -  це далеко не 
вихід. Існує таке поняття, як “історичне середовище”. А при реставра
ції виключно тільки костьолу, без ідентичного впливу на замок, втра
чається цілісна єдність цього архітектурного комплексу; стан же укріп
лення аж ніяк не сприятиме позитивному історичному фону, централь
ною спорудою якого буде костьол.

3. Костьол парафіяльний в центрі міста. Збудовано у 1620 році за
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наказом Адама -Гієроніма Синявського. Десятиліттям пізніше спору
джена дзвіниця, яка стала центром також і оборонної системи цієї ар
хітектурної пам’ятки. Оборонне призначення костьолу підтверджува
ли наявність мурів з стрільницями, сліди яких збереглися до нашого 
часу, та стратегічно вигідне його місцерозташування. Костьол спору
джено в пізньоготичному стилі, який ще використовувався, за свідчен
ням В.Овсійчука, у провінційних містечках Галичини середини XVII 
ст. Неяскравий зовнішній вигляд пам’ятки (можливість оборонного 
пристосування) і краса внутрішнього оформлення -  ось ще одна спе
цифіка культової споруди. В 1675 році, під час татарського нападу на 
Бережани, костьол було зруйновано, але дуже швидко відновлено по
передній вигляд. Після другої світової війни цю пам’ятку, незважаючи 
на охоронний знак, використовували не за потребою. Тільки з 1990- 
тих років костьолу повернуто його безпосередні функції.

Фарний костел станом на 1976 рік. Фото ЗМігоцького
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4. Вірменський костьол. Споруджено у 1764 році, на місці дерев’я
ної церкви, старанням Деодата Горбача. Будівлі притаманна барокко- 
во-рококова еклектична стилістика. Мури, що оточували його, вказу
вали на оборонне використання споруди. Під час пожежі в Бережанах 
у 1810 р. зовнішня сторона костьолу була сильно понищена, але через 
50 років їй повернуто попередній вигляд. До сьогодення костьол дій
шов у добре збереженному стані, але до сучасних умов не пристосову
ється.

5. Бернардинський монастир. Зводиться з 30-тих рр. XVII ст. в ба- 
рокковому стилі. Закінчення будівництва припадає на 80-ті роки. З 
1742 року монастирський комплекс, центральною архітектурною спо
рудою якого був Миколаївський костьол, оперезано кам’яним муром. 
Це зразу ж надало будівлі оборонного вигляду. Що, зауважемо, зовсім 
не є дивним. Так як міська фортифікаційна лінія проходила поблизу 
цього комплексу ( як і поблизу парафіяльного та вірменського костьо
лів). Зазначені обставини перетворювали їх на окремі елементи в обо
ронній системі міста. Сучасна доля бернардинського комплексу, без 
применшення сказано, є трагічна. Його місцерозташування на терито
рії колонії для неповнолітніх відкидає будь-які реальні можливості від
новлення та пристосування пам’ятки.

6. Церква святої Трійці. Розташована в центрі міста, фасадом до

Церква Святої Трійці. Фото 1890року.
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площі Ринок, ця греко-католицька культова споруда походить з пер
шої половини-середини ХУІІ ст. Вона також носила в собі еклектичні 
стильові традиції; первісний вигляд її мав готично-ренесансні форми, 
але частота перебудовувань (1748-1768, 1810, 1830, 1860 рр.), спричи
нилася до їх нівеляції. Остання перебудова відбудовавалася протягом 
1893-1903 років; і з цього часу церква святої Трійці набула сучасного 
вигляду.

7. Дерев’яна церква на Адамівці (Миколаївська церква). Це єдина з 
культових дерев’яних споруд у місті, яка збережена в майже первісно
му вигляді. Час її спорудження, якщо виходити з довідкової літерату
ри, чітко визначити неможливо, так як його розтягнуто на все XVII ст. 
Традиції дерев’яного зодчества тісніше, ніж кам’яного, пов’язані з міс
цевою архітектурною специфікою. Тому ця церква в більшій мірі, в 
порівнянні з вищеописаними, відображає місцевий (особливо прикар
патський) будівельний колорит.

Цей перелік пам’яток оборонної та культової архітектури Бережан 
далеко не повний. Але ми ставили перед собою завдання щодо харак
теристики тільки тих архітектурних об’єктів, що збереглися (хоч би 
частково) до сьогодення. Спроба ж переліку пам’яток цивільної архі
тектури в короткій замітці не може бути всеохоплюючою. Адже подіб
них пам’яток у місті чимало і переважна більшість з них інтенсивно 
використовується в наші дні. Деякі з них, після такого непрофесійного 
“пристосування”, давно втратили свої архітектурно-стилістичні особ
ливості. Тому ми зупинимося тільки на декількох об’єктах, які спору
джувались з дотриманням конкретних стилістичних форм.

8. Ратуша. Споруджено в 1811 році на місці дерев’яної. Будівля бу
ла виразником ранньокласичного стилю. Це двохповерхова прямокут
на будівля з двоярусною вежею та внутрішнім двором. Перший поверх 
займали крамниці, а на другому -  приміщення гімназії, яка розташову
валась тут до 1914 (а, фактично, до 1920-тих) років.

9. Цікавим виразником стилю ампір виступає цілий ряд житлових 
бережанських будинків з мансардами та “пухкими”, за висловлюван
ням Г.Логвина, колонами. Час їх появи припадає на кінець ХУІІІ-поч. 
XIX ст.

10. Архітектурний модерн представлений у Бережанах декількома 
об’єктами. Найбільш яскраво це модернова стилістика виражена у 
спорудженому на поч. XX ст. будинку допомогової каси (в наш час це 
приміщення державного банку).

Офіційно в Україні під охороною майже 1500 пам’яток архітектури 
та містободування. Це в теорії. На практиці ж більшість з них реальної 
охорони не мають. Явним прикладом щодо подібної ситуації на регіо
нальному рівні, є архітектурна спадщина Бережан. Реальна та цілесп
рямована діяльність по збереженню цих пам’яток майже не проводить
ся, а ті споруди, що використовуються в наш час, не завжди пристосо
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вані у відповідності з реконструкційними та реставраційними норма
ми. Антін Чарнецький писав, що Бережани за його шкільних часів 
(1910-ті рр.) справляли набагато краще враження, ніж перед другою 
світовою війною. Що б він сказав про сучасні Бережани, навіть немо
жливо подумати. Адже деякі з відомих йому пам’яток уже зникли з по
верхні землі, а ряд знаходиться в катастрофічному стані (ми не виділя
ли бережанську синагогу 1718 року побудови, так як, вважаємо, що 
перспектив відновлення у неї уже немає). Своєю ж заміткою ми не за
кликаємо ні до чого, просто надіємось, що глянувши на окремі архіте
ктурні пам’ятки, задумаємося над питаннями їх неохідності у нашому 
житті. І визначимо, наскільки неморальним є наше суспільство^ наскі
льки воно недалекоглядне, щоб пам’яткоохоронну діяльність по відно
шенню до таких архітектурних шедеврів, їх реставрацію та органічне 
вплетення у сьогодення -  все це замінити аматорсько- 
реконструкційною показухою й бутафорністю.
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КУЛЬТУРНИЙ 
РОЗВИТОК БЕРЕЖАН

Галина Заболотна 
(старший науковий працівник 
музею Б.Лепкого)
Зеновій Мігоцький 
(викладач Бережанського 
агроінституту).

(короткий огляд архітектури, образотворчого мистецтва, 
музики і літератури).

Бережани завжди були місцевістю непересічною. Характер насе
лення, економічна ситуація, зумовлені, насамперед, вигідним геогра
фічним положенням, адже, саме Бережани є точкою перетину п’яти 
важливих в Галичині шляхів, які завжди приваблювали до себе бага
тьох цікавих людей. Напевно саме тому така яскрава особистість як 
відомий польський магнат М.Сенявський, будучи королівським підча
шим, вистарав для себе Бережани як центр. А був він людиною досить 
впливовою, адже міг собі дозволити навіть піти у похід, з тими, що 
пізніше заснували Січ; крім того, і він, і його родина відверто визнава
ли себе православними та русинами.

Саме за часів М.Сенявського Бережани стали на вищий щабель 
розвитку, бо, "вибивши” для містечка ”магдебурське право” , він зу
мів прихистити тут таких людей як Ян Пфістер, Герман Горст та інші, 
які через певні причини, не мали можливості стати офіційними горо-

Куполи замкової каплиці станом на 1932 рік 
Герман Горст, Ян Пфістер.
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жанами міста Львова.
Високого рівня досяг у Бережанах розвиток архітектури. Чимало 

будівель є історичними пам’ятками нашого краю. Кожна з них має 
свою історію. У книзі Г.Логвина ”По Україні” читаємо: “Щоб заохо
тити міщан і ремісників оселитися в Бережанах, вони (Синявські) ви
просили у короля деяких привілеїв. За це міщани мусіли виконувати 
ряд повинностей, зокрема, будувати й ремонтувати укріплення...”. 
Так, у 1534р. почали будувати відомий Бережанський замок, будівниц
тво якого завершили у 1554р. , про що свідчить пишномовний напис 
над брамою. “Але й після того і не раз його ремонтували і добудовува
ли,” -пише Г.Логвин.- Та все ж його архітектурне обличчя характерне 
для XVI ст.”

До цього ж періоду традиційно відносять церкву св. Миколая (т. зв. 
Адамівську) і датують її виникнення 1584р.. Є, однак документи, які 
засвідчують, що перший камінь на будову замку був освячений в дере- 
вяній церкві св. Миколая на Адамівці.

Отже, це підстава вважати Миколаївську церкву значно старшою. 
Після неодноразових пожеж церква відбудовувалась, а в 1891р. -  була 
реконструйована.

З 1590 по ІбООрік будувався Фарний костел (по вулиці братів Леп- 
ких). Перебудовувався він у 1685р., зокрема, було змінене завершення 
купола з готичного на барокове. Сьогодні будівлі повернено первіс
ний вигляд.

Багатим на архітектурні споруди було для Бережан XVII ст .. Так, у 
1626 році побудована церква Пресвятої Троїці, яка в 1868 році була 
перебудована Августом Чарторийським на кам’яну, а згодом ще неод
норазово перебудовувалась.

На честь перемоги християн у битві під Віднем у 1630 році розпоча
то будову монастиря Бернадирів, яка завершилась у 1683 році.

До цього ж періоду належить каплиця Сенявських. Первісно -  це 
православна церква, адже католицтво рід Сенявських прийняв лише 
при Ієронімі Сенявському. Однак, навіть тоді Папа Римський спеціа
льним індультом дозволив не руйнувати каплицю з огляду на її мисте
цьку цінність. Церковцю оздоблювали видатні майстри Середньовіч
чя, громадяни Бережан -  скульптори ЯН ПФІСТЕР та ГЕРМАН 
ГОРСТ, які оздоблювали також каплиці Боїмів та Камп’янів у Львові, 
працювали у Кракові, Варшаві та інших містах Європи.

У Бережанах проживала досить чисельна вірменська громада, яка 
у 1764 році збудувала собі церкву. Після І світової війни ця церква бу
ла перетворена на костел з латинським обрядом.

Однією з цікавих архітектурних пам’яток міста Бережани є міська 
ратуша, побудована у 1803 році на місці згорілої дерев’яної. Годинни
кову вежу на ній добудували у 1811 році. Вся площа Ринок з ратушею 
включно несуть на собі ознаки австрійського класицизму.
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У розвитку образотворчого мистецтва у Бережанах велику роль зі
грали художники. Хоча детальної інформації про початки міста нема, 
все ж, перечитуючи списки бургомістрів міської управи бачимо, що 5 
разів на цій посаді були художники. А це свідчить про велику вагу це
ху художників у Бережанах, адже він міг запропонувати не лише лав- 
ника у міську управу, а й бургомістра.

На початку XX ст. наш край прославила і стала Народною худож
ницею України ОЛЕНА КУЛЬЧИНЬКА. яка працювала у таких га
лузях образотворчого мистецтва: графіка, живопис, художня тканина, 
емаль. Ця жінка є однією із засновників Львівського поліграфічного 
інституту, професор, 4 рази була депутатом українського парламенту. 
Неодноразово нагороджена орденами та медалями уряду України. Ві
дома ще й тим, що ілюструвала поетичні твори Богдана Лепкого. У 
Львові, на вулиці Олени Кульчицької, створено музей художниці, у 
якому зберігається більшість її робіт. За заповітом О. Кульчицької, - 
жодна з них не повина бути вивезена за межі Львова. В Бережанах, на 
місці, де народилася майстриня, встановлено меморіальну таблицю, 
автором якої є: скульптор -  Мисько Е., архітектор Мігоцький 3.

Зі стін Бережанської гімназії вийшов майбутній відомий художник 
ЯКІВ СТРУХМАНЧУК. Його художню кар’єру перервали бурхливі 
події того часу. Він був і бойовим командиром розвідників Січових 
стрільців, і учасником Червоного стрілецтва, і комісаром освіти, і заві
дуючим Тернопільським Облвно. З новою хвилею репресій Яків Стру- 
хманчук був розстріляний. У Денисові, де народився художник, нещо
давно встановлено йому пам’ятник.

Прославили Бережанську гімназію і такі випускники -  майстри об
разотворчого мистецтва як -ЮЛІАН ПЕЛЕНКЕВИЧ, що першим за
провадив українську вишивку в іконах; МИХАЙЛО МОРОЗ, який у 
Парижі на виставці отримує нагороду -  золоту медаль -  за картину 
“Гуцульщина”; ЯРОСЛАВ КРУШЕЛЬНИЦЬКИЙ -  маляр експресіо
ністичного напрямку.

Ще одне ім’я, яке ми звикли зустрічати найчастіше у літературі, і 
яке, проте, має стосунок до малярства, - Богдан Лепкий. У книзі вида
ній д-ром Р. Смиком (СІЛА ) “Повернення Україні Богдана Лепко
го” (кн.З) вміщена стаття Зеновія Мігоцького, у якій автор зазначає, 
що у нас є підстави “дуже жалувати, що Б. Лепкий не став професій
ним малярем, бо динаміка розвитку його майстерності обіцяла відомо
го маляра в актив”.

У нашому місті завжди вміли шанувати і підтримувати талано
витих людей. Так, в час І світової війни, коли в краї був голод, вже 
втративши одну дитину, приїхав відомий український художник ОЛЕ
КСА НОВАКІВСЬКИЙ. Бережанці взяли його з родиною “на харч “ 
на час поки він працював над оформленням сцени театру “ Сокіл “ . 
Це сприяло тому, що родина художника в тяжкі часи змогла вижити.
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Свого часу з об’єктивних причин рідну землю змушений був поки
нути ВОЛОДИМИР САВЧАК, який у 20-х роках вчився, а згодом 
працював вчителем малювання у Бережанській гімназії. Це художник 
зі світовим іменем. Доля закинула його спочатку до Німеччини, пізні
ше до Австралії, в місто Катумба, де В.Савчак проживає до сьогодні. “ 
Володимир Савчак -  художник скромний і правдивий, світлий, ціль
ний у житті та творчості. Справжній, “ -  так каже про художника Анд
рій Кісь, автор статті “Митець що зберігає справжність14, яка увійшла 
до книжки -  фотоальбому присвяченої творчості В.Савчака. Всі свої 
роботи він подарував Бережанському, Львівському, Київському музе
ям. Крім того, кожне літо художник проводить на Батьківщині.

У діаспорі сьогодні перебуває ще одна талановита художниця, на
ша землячка ТЕТЯНА ОСАДЦА, виставки якої експонуються як нас в 
Україні, так і за кордоном.

Після багатьох життєвих колізій опинився у США і Аполінарій 
Осадца. Вже там він став відомим архітектором. За його проектом 
створено багато будівель різного характеру, включаючи сакральні 
споруди. Особливо красивими є його українські храми. У селі Воло
щина на Бережанщині будується церква на кошти А.Осадци і за його 
проектом.

Цікава біографія ще одного нашого краянина архітектора та живо
писця -  ІВАНА МІГОЦЬКОГО, який після того, як вся його родина 
була заарештована у 50-х роках, переховувався і осів на Донбасі. Про
тягом 35-ти років І.Мігоцький працював там на одній посаді -  голо
вним архітектором Донецького “Дніпроміста За час свого перебу-
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вання в Донецьку він зумів заснувати греко-католицьку громаду і 
встиг закласти фундамент греко-католицького храму в центрі міста. 
Помер у 1999 році.

Фрагмент проекту-пропозиції побудови церкви Успення на місці спаленої в 
с.Лісники, біля “Чортового каменя Архітектор Мігоцький Іван. 1992 рік.

Післявоєнний період був бідний на художників, але вже на початку 
60-х років у Бережанах з’являються самодіяльні майстри, які через вій
ну та післявоєнні обставини не змогли здобути спеціальної освіти, од
нак почали відродження малярського мистецтва на Бережанщині. Це 
художники -  Бездільний Микола (почесний громадянин міста, заслу
жений майстер народної творчості), Сергієнко Іван, Крук Ярослав,
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Василик Степан та ін.
У кінці 60-х років двоє бережанців змогли здобути вищу освіту. То 

були З.Мігоцький та Б.Гриник, які розпочали навчання у Львівському 
інституті прикладного та декоративного мистецтва. Богдан Гриник, 
після закінчення навчання, залишився в інституті, а Зеновій Мігоць- 
кий, повернувшись до Бережан, ініціював на початку 70-х років ство
рення дитячої школи з допомогою тодішнього секретаря райкому пар
тії Бориса Сидоренка. Першим директором погодився бути Микола 
Бездільний, котрий саме тоді залишив посаду директора музичної 
школи (адже позаяк був талановитим не лише художником, але й ком
позитором та музикантом).

Випускники художньої школи в повну силу продовжують давні мис
тецькі традиції Бережанщини. Імена деяких з них вже звучать не лише 
на регіональному рівні, а й на світовому. Це Іван Карась, з села Саран- 
чуки, який працює художником у Ватікані, Олег Шупляк, Михайло Ку- 
зів, Андрій Кісь, Василь Павук, Роман Дмитришин, Михайло Дмитрів, 
Михайло Шарик, Василь Іванишин, Ярослав Крук, Ігор Крук, та ін.

Колись на Бережанщині із народних промислів найпопулярнішими 
були ткацтво, художня вишивка, обробка металу, різьбярство. Одним 
з найвідоміших різьбярів нашого краю Василь Бідула, роботи якого є 
в постійній експозиції музею етнографії та художнього промислу у 
Львові. Нині ці промисли відроджуються. У такому напрямку працю
ють цехи на лісозаводі, славиться різьбленими виробами лемківське 
село Гутисько: роботи його майстрів експонуються на різноманітних 
виставках. Перші виставочні спроби своїх різьблених творів робить 
внук Миколи Бездільного Л.Кузяк. В цій же галузі працює вся родина 
Одрехівських.

Цікаву історію має і розвиток музичного та театрального мистецт
ва на Бережанщині. Наші предки здавна вміли цінувати справжнє мис
тецтво, зокрема, хоровий спів. У гімназії було два хори: хор українців і 
хор поляків, “для плекання рідної пісні та для виступів на релігійних 
святах”. Покровителем і любителем хорів у гімназії був директор Ма- 
тей Куровський.

У 70-х роках XIX ст. було в Бережанах товариство “Пшияцюл му- 
зикі”, яке гуртувало любителів співу та музики, українців і поляків. На 
поч. 90-х років XIX ст. приїхав до Бережан о.Остап Нижанківський 
(1862-1919рр), талановитий музикант, композитор і диригент. З його 
ініціативи створено “Бережанський боян”. При хорі працював також і 
аматорський театральний гурток з такими активними членами, як мо
лодий адвокат д-р. Андрій Чайковський, Лонгін Глібовицький, проф. 
Богдан Лепкий, Галя Кордубівна-Бачинська, Ольга Кордубівна- 
Маковеївна, та ін.

Нині “Боянові” понад сто років, керує ним засл. працівник культу
ри Богдан Кухарук, а диригентами впродовж всіх років існування хору
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були: о. О.Нижанківський, композитор Денис Січинський, д-р. Роман 
Ставничий, проф. Омелян Бачинський, Михайло Мостовий, останнім 
диригентом перед війною був доктор Лонгін Мігоцький.

З початком Першої світової війни діяльність ”Бояна” була припи- 
припинена, а відновлена аж у 1962 році.

На теперішній час у Бережанах 5 хорових колективів, які захистили 
звання “народні, аматорські”. Це: хор “Просвіта” (3. Головацький), 
жіночий камерний хор музичної школи (Є.Падучак), чоловіча хорова 
капела “Діброва” (Б. Кухарук), хорова капела “Боян” (Б.Кухарук), мо- 
молодіжний хор агроінституту (3.Головацький).

У 80-х роках XIX ст. до Бережан під час об’їзду Східної Галичини 
завітала театральна трупа українського театру, заснованого у Львові в 
1864 році. У Бережанах не було театральної зали, тому перші вистави 
відбувалися під наметом. Але на поч. 90-х років римо-католицький па- 
парох Леонард Солєцький збудував в районі Містечка великий буди- 
будинок “Католицький Дім з залою на 400-500 місць. Тут український 
театр давав вистави.

У 1904 році європейська громада створила у Бережанах свій театр 
(у тому приміщенні нині розміщений Районний будинок Народної тво- 
творчості). Театр мав біля 300 сценічних костюмів, а при ньому існува- 
існувала ще й бібліотека, яка містила понад 3000 книг.

Вагомим є вклад Бережанського краю і в літературу. Бережани бу- 
були добрим стартом для таких людей як Адам Бурський -  польський 
письменник -  полеміст, логік, сучасник Івана Вишенського, Якуб Га- 
Гаватович -  церковний і культурно -  освітній діяч XVI ст. та багато 
інших. Велику роль у культурному житті Бережанщини, як ми вже за- 
зазначали, зіграла гімназія, перенесена сюди зі Збаража у 1805 році і 
розміщена у новій ратуші. “З тих давніх часів до сьогоднішнього дня 
Бережанщина дала Україні близько півтори сотні імен“, - стверджує 
Ярослава Мазурак, авторка збірника “Бережанщина літературна44. Усі 
вони, здебільшого, - випусники гімназії. Б.Лепкий у “Казці мойого 
життя” пригадує, як директорові хотілося, щоб з Бережан виходили 
люди знатні й імениті. Тому -  то й стягалися до Бережан всілякі співа- 
співаки, які... часто-густо не завели сподівань директора Куровсько- 
Куровського” .

Зі Збаража до Бережан разом з гімназією приїхав майбутній поет, 
педагог і вчений МАЦЕЙ БРОДОВІЧ.

З 1835 по 1843 рік у Бережанській гімназії навчався ЯН КОСІНА, 
чеський письменник, філолог, літературний критик і педагог, почес- 
почесний член багатьох педагогічних товариств, автор літературних 
навчальних посібників тощо.

Особливої уваги заслуговують також імена : Корнель Уейский -  
польський поет, публіцист і громадський діяч, Ян Добжанський -  ко- 
корифей польської журналістики, публіцист, редактор; Василь Лукич
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(псевд. Володимира Левицького), редактор одного з найпопулярніших 
в Галичині у XIX ст. часопису “ Зоря”; Євген Згарський -  письменник 
та педагог; Алоїз Штайнер -  колишній гімназійний учитель Івана 
Франка в Дрогобичі та ін.

Серед найвідоміших сьогодні кожному бережанцю імен -  Силь- 
вестр Лепкий, Андрій Чайковський, Франц Коковський, Антін Круше- 
льницький, Мирослав Кушнір. А от Богдан Лепкий та його творчість 
стали вже своєрідним символом нашого краю.

У 1978році переїздить він сюди разом з родиною. А було йому на 
той час неповних шість років. Батько, о. Сильвестр Лепкий, мав пара
фію неподалік у с.Поручин, згодом у Жукові. А малий Богдан прожи
вав у діда о. Михайла Глібовицького в Бережанах. У мемуарному збір
нику “Казка мойого життя” Б.Лепкий пише: “Бережани- місто моїх 
дитячих і хлоп’ячих літ, найкраще для мене місто в світі... чи й для дру
гих такі гарні-не знаю. Знаю тільки, що хто прожив декілька літ у ва
ших мурах, не забуває вас ніколи і в думках відвідує вас радо, як я ра
до нині відвідати вас хочу”. Тут ходив Б.Лепкий 3 роки до нормальної 
школи. Тут 8 років навчався у гімназії, а після закінчення Львівського 
університету у 1895році повертається знову у Бережани на посаду гім
назійного вчителя української мови і літератури. “З приїздом Б. 
Лепкого в Бережанську гімназію молодь вперше почула гарний ви
клад, пориваючі рецитації творів, інтересні пояснення і все те, за чим у 
гадках тужила, а з особливою насолодою слухала його викладів з 
української літератури”, - пише В.Подуфалий в одному із своїх висту
пів на конференції, присвяченій Б.Лепкому. Хоч перші службові кроки 
бувають, звичайно, важкими, Б.Лепкому вони особливих труднощів 
не приносили і він знаходив час, щоб з молодечим запалом поринути у 
літературну працю. Тут, у Бережанах в перший рік вчительської робо
ти Б.Лепкий написав оповідання “Цвіт щастя”, “Стріча”, “Для брата”, 
“Дивак”, “Звичайна історія”, “В лісі”, драму “За хлібом”. А за наукову 
працю про Марію Конопніцьку, написану польською мовою і вида
ною в Бережанах у 1898році, Б.Лепкий отримав нагороду від Мініс
терства освіти .

Одним із найкращих і найдовершеніших поетичних творів, є вірш 
теж написаний у Бережанах -  “В світ за очі”, що вперше був надруко
ваний у “Зорі” в 1895році.

Драму Б.Лепкого “За хлібом” ставив театр “Руська бесіда”, але во
на, на жаль, не була надрукована. Збірка його новел “3 села” підготов
лена в Бережанах, а надрукована в Чернівцях у 1898році з передмовою 
Льва Турбацького. Збірка мала гарні рецензії.

Ще навчаючись у Бережанах, Б.Лепкий у вільний від роботи час 
частенько навідувався до батькового дому (в Поручин, а згодом у Жу
ків). Тут він набирався снаги, черпав теми для своїх творів, спостерігав
і записував народні обряди та звичаї, які згодом теж використовував у
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своїх оповіданнях.
У Жукові Б.Лепкий написав сонети “Там, в долині при битій 

дорозі”, “Піду я в чисте поле” (1900р.) та ін.
Серед псевдонімів, якими Б.Лепкий підписував свої твори, пов’яза

ні із нашим краєм такі: Богдан Бережанський та Федір Жуковський.
Бережанці завжди любили і шанували Богдана Лепкого. У 1932році 

жителі Бережанщини на зібрані кошти подарували родині Лепких ві- 
ллу у курортній місцевості Черче і назвали її “Богданівою” в його 
честь.

Темою “Богдан Лепкий і Бережанщина” займається лепкознавець 
В.Подуфалий. В одній зі статей на зазначену тему цитуються рядки з 
некролога газети “Бережанські вісті” ч.З, стор.1. Бережани, четвер, 
31 липня 1941р.: “Під звуки прекрасної пісні поета “Журавлі” зложено 
його струджене тіло на разі на чужій землі, бо думаємо, що його пере
везуть на вічний спочинок над Золоту Липу і поховають в геройській 
Бережанщині, яку він так палко любив і прекрасно в своїх творах оспі
вав. Вічна пам’ять великому вченому і поетові Бережанської землі” .

Пам’ять про Богдана Лепкого живе. На поч. 90-х, повернувшись з 
більш як 50-літнього забуття він оживає в серцях земляків. Перевида
ються його твори, відкриваються меморіальні таблиці та пам’ятники у 
місцях де жив і працював поет. Він вмів любити свою Батьківщину і 
розумів, що для неї треба “не тільки вмирати, але й жити”.

Сучасна літературна Бережанщина також багата на літературні та
ланти. Лише за радянський період 9 наших земляків стали членами 
Спілки письменників: Антін Лотоцький, А.Крушельницькій, М.Яцків, 
М. Рудницький, О.Сенатович, М.Чумарна, Р.Різник, Г.Мороз, 
П.Гринчишин.

Почесним громадянином міста є збирач фольклору Орест Гижа. 
Зібрані пісні увійшли до виданого ним збірника “Українські народні 
пісні Лемківщини”.

Членами спілки журналістів є В.Савчук, М.Ліщинюк.
Людина не вибирає ні місце, ні епоху, в якій народжується. Наша з 

вами пов’язана з прекрасним містом Бережани, історія якого є чудо
вим стимулом до подальшої праці; а от час, в якому ми живемо, потре
бує наших рук, наших умів, наших зусиль і праці в галузі мистецтва 
для того, щоб стати часом досягнень і злетів, часом, що буде гідним 
продовженням історії культури нашого краю.
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Замок в Бережанах. Проектні пропозиції реставрації та при
стосування

Л.Горнииька
В долині р. Золота Липа, на західному пологому березі якої розта

шовано м.Бережани, підносяться мури оборонного замку, побудова
ного в 1534 -  1554 рр. воєводою руським, гетьманом коронним Мико
лою Синявським. П’ятикутний в плані, з вежами в найбільш вразливих 
місцях, замок розташований між двома рукавами річки. В 1619 -  1626 
рр. замок зазнав значної реконструкції, споруджена система зовнішніх 
укріплень. На території “нового замку” були збудовані конюшні, арсе
нал, пороховий склад. В цей час побудований корпус на так званім 
“широкім мурі”, добудовується два крила каплиці. В кін. XVII -  на 
поч. XVIII ст. значних змін зазнала будівля каплиці. Надгробки уніка
льної мистецької цінності виконані з мармуру і алебастру відомими 
скульпторами Генріхом Горстом і Яном Пфістером. Починаючи з 
1727р., після смерті Адама Миколая, останнього з родини Синявських, 
життя завмерло в Бережанському замку. Після першого поділу Польщі

Таким залишався замок до 1947року.
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в 1772 р. замок зайняли австрійські війська. В половині XIX ст. замок 
використовували під склади і казарми, вгїздовий корпус реконструю
ють під броварню. До наших днів замок дійшов в руїнах. В 1980 р., на 
замовлення Бережанського райвиконкому, інститутом 
“Укрзахідпроектреставрація” розроблено проекти пропозиції присто
сування замку під культурно-освітній центр. В 1989 р., на базі Львівсь
кого виробничого об’єднання “Конвеєр”, створено акціонерне товари
ство, на замовлення якого опрацьовано проектні пропозиції пристосу
вання Бережанського замку під готельно-рекреаційний комплекс.

Дитинець Бережанського замку в плані являє собою неправильний 
п’ятикутник, обмежений оборонними мурами з чотирма вежами. Захі
дна вежа -  одна з найпотужніших оборонних споруд замку. Внутрішні 
приміщення вежі творять в плані неправильний п’ятикутник, оберне
ний вершиною в напільний бік. До нашого часу вежа збережена на ви
соту 3-х ярусів. Проектом передбачено реставрацію споруди з відтво
ренням втраченого верхнього ярусу, шатрового даху з сигнатуркою, 
міжярусних перекриттів і віконних та дверних заповнень; простір вежі 
використати під тематичну експозицію, присвячену історії та процесу 
реставрації Бережанського замку.

Північний корпус -  в плані Г-подібний, замикає простір замкового 
подвір’я між Західною та Північною вежами. Проект передбачає від
творити об’ємно-просторову структуру першого та другого ярусів ко
рпусу, аркаду галерей. Приміщення першого ярусу північно-західного 
крила пропоновано використати для розміщення конференц-залу на 
100 місць, приміщення першого ярусу північного крила використати 
для бібліотеки з читацьким залом та книгосховищем, другий ярус ви
користати як житло, розмістивши тут номери підвищеної комфортабе
льності, використати для розміщення готельних номерів простори да
хів. Північна вежа, що примикає до північного корпусу, служила для 
ведення фланкуючого вогню вздовж північної та північно-східної обо
ронної стіни. В плані це половина дванадцятигранника. До нашого 
часу збереглася на висоту двох ярусів. Проектом передбачено рестав
рацію об’ємно-просторової структури вежі, перший ярус використати 
для розташування службових приміщень бібліотеки, в простір другого 
вписати сходову клітку, для сполучення з готельними номерами тре
тього ярусу.

Східний корпус -  побудований в період чергового розвитку замку, 
існував вже у XVIII ст. До половини 70-х років нашого століття стіни 
корпусу були збережені на висоту віконних перемичок четвертого яру
су. В даний час два верхні яруси втрачені. Проектом передбачено від
творення корпусу на висоту чотирьох ярусів. Збережені приміщення 
першого ярусу підлягають реставрації та пристосуванню під службо- 
во-адміністративну функцію. В реконструйованих приміщеннях друго
го, третього та четвертого ярусів проектом передбачено розмістити
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готельні номери. За рахунок пристосування горища пропонується вла
штувати п’ятий ярус, розмістивши в ньому готельні номери. Східна 
вежа зруйнована до рівня фундаменту. Прямокутна в плані. В період 
XVIII ст. зазнала реконструкції, внаслідок чого стала частиною схід
ного корпусу. Проектом передбачено реконструкцію об’єму вежі з 
влаштуванням готельних номерів.

Південний корпус -  найдавніший замковий корпус, вписаний в 
оборонну сі^уктуру замку. В східному крилі корпусу знаходився в’їзд 
в замок. Залишки оборонної системи в’їзду збережені настільки, що 
дають можливість повного її відтворення. Вінчає стіни корпусу аттик, 
який, згідно опису, оббігав всі замкові корпуси. Проектом передбаче
но реставрацію об’ємної та планувальної структури південного корпу
су. В реставрованому корпусі пропонується розмістити зали рестора
ну, бари, рекреаційні приміщення, кухні з підсобними приміщеннями. 
Проект передбачає реставрацію об’ємно-просторової структури пів
денної вежі-бастеї з відтворенням перекриттів, влаштуванням дахів. У 
внутрішньому просторі вежі пропоновано розташувати новопроекто- 
вану сходову клітку. Приміщення третього та четвертого ярусів вико
ристовувати під бар та зали ресторану.

Проектом передбачається відтворення корпусу на “широкому му
рі” з пристосуванням приміщень під фондосховище музею. Замкова 
каплиця знищена в післявоєнний час. Замковій каплиці пропонується 
повернути первісну функцію. Проектом передбачено проведення архе
ологічних розкопок на території замку з метою виявлення решток ко
лишніх оборонних споруд. Незважаючи на колосальні втрати, наяв
ність іконографічних матеріалів, описів, фотографій та оригіналів, збе
режених в музейних збірках Кракова та Львова, дає можливість прове
сти комплекс реставраційних робіт.

Стаття передрукована: Охорона пам’яток фортифікації в Україні. 
Матеріали Міжнародної конференції. -  Камянець-Подільський, 
1993. -С . 31 -32.

Примітка. Стаття львівського архітектора, одного з авторів запро
понованого проекту 1989 р., відобразила тільки теоретичні пропозиції 
та сподівання. Все, на перший погляд, чітко визначено та пояснено. 
Ідеї пристосування архітектурних пам’яток, зокрема фортифікаційних, 
до сучасних умов, а особливо до умов, які б приносили реальну мате
ріальну вигоду, серйозно осмислюються в Україні з початку 1980-х ро
ків. Опрацьовуються вони і на сучасному етапі. Досить згадати дослі
дження В.Заболотного1,0.Лесика2, Л.Прибєги3 та ін., щоб зрозуміти -  
справа відновлення пам’яток оборонного мистецтва України й присто
сування їх до сьогодення -  це не ідея, зароджена на пустому місці. Як
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що вийти на рівень юридичних норм (міжнародних та національних), 
то стане відомо -  фортифікаційні об’єкти передбачені для пристосу
вання уже протягом декількох десятиліть.

Це теорія. А на практиці ця справа, особливо в Україні, втілюється 
не зовсім вдало. Це ж стосується і Бережанського замку. Зазначені 
проектні пропозиції його відновлення, викладені в статті Л. 
Горницької, практично не мали реального втілення в життя. У 1991 
році Бережанська міськрада викупила доповнений проект 
“Укрзахідпроектреставрації” з метою прикласти всі зусилля для його 
реалізації. Було створене акціонерне товариство, яке, окрім Бережан
ської райдержадміністрації та міської ради, входили “Львівобленерго” 
й “Електрон”. Зібрано мільйонні кошти, проводилась інша підготовча 
робота по реалізації проекту. Катастрофічний рівень інфляції звів на
нівець роботу членів акціонерного товариства, яке, з вищеназваної 
причини, припинило свою діяльність.

Але ця ідея ще живе, існує бажання її вирішення, в тому числі і на 
урядовому рівні. Доказом останнього є недавно виданий указ Прези
дента України “Про відновлення архітектурної спадщини”. В переліку 
пам’яток, які потребують відновлення, згадано і Бережанський замок. 
Проблема “пробуксовує” тільки з фінансової сторони. Та в будь- 
якому випадку справа ця повинна бути доведена до позитивного заве
ршення. Адже такі об’єкти, повторимось, завжди приносять реальний 
фінансовий дохід, якщо розумно ними розпорядитися.

Література:
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я БЕРЕЖАНСЬКОГО ПОВІТУ В ПЕРІОД 
АВСТРО-УГОРЩИНИ.

Крук І. Головний лікар поліклініки.
Перші згадки про надання професійної медичної допомоги на Бе- 

режанщині відмічає доктор Володимир Бемко у своєму нарисі 
“Бережани і Бережанщина”. Він вказує , що у 17 столітті в місті було 
декілька належних родин -  лікар, цирюльник , аптекар, які й надавали 
медичну допомогу.

Про лікарні з давніх віків в Бережанах немає жодних даних . Меди
чна допомога здійснювалась у формі опіки над убогими , про що го
ворить наявність дому убогих, який розміщувався нижче Римо- Като
лицького Костьолу. В XVII столітті дім убогих називали шпиталем. 
Одночасно в Бережанах існував жидівський шпиталь , що розміщував
ся біля Синагоги, який служив приміщенням для убогих євреїв, а та
кож для їх лікування (книга “Бережани” 1530-1930, нарис Сжи Мосто
вого “Шпиталь загальний”).

В 1772 році територія Галичини увійшла в склад Австро- 
Угорщини. Починаючи з 1773року , після виходу “Головного санітар
ного статуту” чинність якого була перенесена на терени Галичини, в 
селах повіту почались вводитись так звані санітарні наглядачі, в осно
вному з числа місцевих жителів, які не мали ніякої освіти , не говорячи 
про спеціальну. Санітарним наглядачам доручалось проводити боро
тьбу із заразними хворобами як серед людей, так і тварин. Першим їх 
обов'язком було повідомляти “ начальство”про наявність епідемії егіі- 
зоогії (Шумовський В. “ Голіція під взглядом медичним “ 1772-1793. 
Львів 1907р.)

Вперше в Бережанах заснована лікарня у 1828 р., де лікувались за 
винагороду 13-14 крейцарів хворі на сіфіліс. (Львівський ДІА фонд 
146. Опис 63, справа 225).Хто займався лікуванням хворих , яке це бу
ло приміщення- невідомо. Ця лікарня проіснувала до 1846 року. В цьо
му ж році княжна Субомовська побудувала власним коштом приват
ний лікувальний заклад для своїх підданих. Ця лікарня розміщувалась 
в передмісті “Сільце” (.це район вулиці Львівської навпроти греблі на 
ставу), в двоповерховому будинку і поруч -  одноповерхова - офіцина. 
Лікарня була розрахована на 25 ліжок . В двоповерховому будинку на 
другому поверсі в 4-х кімнатах розміщувались палати для хворих, на 
1-ому-помешкання для обслуги і кухня.

В 1847 році лікарня віддана в оренду Емануелу Ейсенбергу , він же 
керівник, лікар-хірург,господарник. Крім нього, в різні роки працюва
ли помічники -  хірурги Кароль Шіковський( помер в 1858 році), Єже 
Кавські, Йозеф Гайман, Вільгельм Йоркоуф, Генріх Фінкельштейн.

Актом Крайової Ради від 14.12.1857 року шпиталь був визнаний 
загальним. Ця лікарня діяла протягом 35 років. Лікування було плат
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ним , вартість одного ліжкодня становила 18 крейцерів. Однак вона не 
відповідала вимогам того часу.

В часи автономії Галичини (1869 -  1895 роки ) у складі Австро -  
Угорщини, лікарня двічі ( в 1860 і 1868 роках ) була піддана серйозній 
перевірці Крайовою Радою. Як свідчать матеріали перевірки, проведе
ної комісією на чолі з п. Вольским, у шпиталі в 2-4 рази вища була сме
ртність, ніж в інших ідентичних лікувальних закладах. Не було окре
мого приміщення для операційної; у палатах впереміш госпіталізову- 
вались хворі соматичні, інфекційні, венеричні. В цих же палатах на 
очах дітей приймались пологи. Хворі затримувались в стаціонарі. Так, 
перевірки у 1868 році на 25 ліжках знаходилось 55 хворих, були випад
ки, що на одному ліжку одночасно знаходились чоловік і жінка. Году
вали хворих одною ячмінною кашею, на сніданок і вечерю рідка, на 
обід густа. Для їх лікування в основному використовувались слизисті 
відвари; для ревматичних хворих -  флакончик камфорного спирту на 
4 - 5  днів, венеричним -  діставалась одна пігулка в день, а на “ сверб
лячку “ не отримували нічого.

Не вистачало обслуговуючого персоналу. Часто хворі допомагали 
самі собі : “ хворі ходять один за одним, виносять підкладні судна, 
прибирають, перуть шпитальну білизну на сусіднім ставу “. Реконволі- 
сцентів доктор Ейсенберг використовував на своїй господарці на Ада- 
мівці.

У 1866 році лікувалося всіх -  553 хворих, з них померло -  94 (на 100 
хв.-17); без холерних лікувалося -  525, з них померло 75 (на 100 хв. -  
14); в 1867 році лікувалось -  338 хворих, з них померло 44 (на 100-13 
хв.).

Висновок комісії :” Досліджена господарка -  є неможлива”. За її 
рішенням розірвано контракт з Е.Ейсенбергом, а на лікаря Е.Кавські 
накладено штраф 18 крейцерів. Лікарню очолив Й. Гейман. Цим же 
рішенням лікарню передано ( після прийняття конституції Галицької 
автономії в 1867 році) під управу Ради гмінної м. Бережани.

У 1869 році лікарню очолив Болеслав Сарковський -  доктор меди
цини і хірургії. Черговим хірургом став працювати Едмунд Шенкер. В 
місті працювала одна аптека, але вона для лікарні була занадто дорога 
( в рік виносила до 600 злотих ). Тому навіть Бережанська гміна вихо
дила на Раду Крайову з пропозицією -  виготовляти лікарські форми.

2 липня 1870 року за дозволом Ради Крайової ( від ЗО. 04. 1869 ро
ку ) вперше в Бережанах і Перемишлі були створені Ради шпитальні. В 
Бережанах її очолив п. В. Якубович, членами стали від повітового від
ділу нотаріус Фердинанд Шидловський і адвокат Леон Марієвич, від 
населення міста -  Касіла Кислер і Кароль Меєр. Шпитальна Рада за
ймалась пошуком коштів на утримання шпиталю і будівництво ново
го. З тих часів ставлення до лікарні і хворих змінилося на краще, кіль
кість пролікованих хворих, незважаючи на погані умови, почала зрос
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тати. В лікарні стали лікуватися хворі не тільки з Бережанської гміни, 
але і з сусідніх гмін цілого краю. Так, на 1872 рік з 400 хворих з Бере
жанської гміни лікувалось лише 15 чоловік. Але кошти з інших гмін на 
лікування хворих не поступали, не було за що купити медикаменти і 
інструментарій.

А кількість хворих у лікарні поступово зростала.
В 1878 році було проліковано -  407 хворих
1879-413
1880-423
1890-548
1896-763
Тому -  то в 1872 році доктор Б. Сарковський звертається з листом -  

обгрунтуванням до Ради Крайової про необхідність визнати лікарню 
повітовою.

На цей час у Галичині було 3 Крайових лікарні ( Львівська, Кра
ківська, Львівська для психічних хворих на Кульпарковій) та 4 повіто
вих ( Золочів, Сокаль, Підгайці, Перемишль ), які утримувались на 
державні кошти ; в 24 гмінних (в т. ч. Бережани ) -  лікування в основ
ному оплачувалося самими хворими, а також і за рахунок коштів гмі- 
них. Та вони були мізерними. Якщо в 1873 році шпиталь був профіна- 
нсований на 5391 злотих, в 1874 році -  5272 злотих, в 1875 році -  5720 
злотих. В той же час за оренду приміщення необхідно було заплатити 
520 злотих 275 крейцерів, за ремонт -  22 злотих 21 крейцер. В 1874 ро
ці проведено 10131 ліжкодні вартістю 5065 злотих, в 1875 році -  12354 
ліжкоднів загальною вартістю 6714 злотих ( вартість одного ліжкодня 
становила -  0.5 -  0.54 злотих ). Лікарю необхідно було заплатити 600 
злотих річно, його помічникові -  250 злотих річно, а керівникові -  500 
злотих річно.

І в подальшому декілька раз Бережанська гміна зверталася до Ради 
Крайової з питання про надання лікарні статусу повітової та виділен
ня коштів на будівництво нового приміщення. Це питання включалося 
до порядку денного засідання Ради Крайової 22 листопада 1888 рік. 
Але відповідь була одна: на підставі акту №18 від 5- го березня 1862 р. 
гміна сама має дбати “ про добрий стан всіх інституцій гмінних, до 
яких належить шпиталь ”, і порекомендувала “ підшукати приміщення 
для нього .Відділ же крайовий займається керівництвом і наглядом 
над лікувальними закладами ”.

В 1886 році після розмови лікаря Занчева з графом Станіславом 
Потоцьким, останній зобов’язується побудувати новий шпиталь влас
ним коштом. До 1887 року був виготовлений проект лікарні на 60 лі
жок, але граф Потоцький поставив важкі умови : будинок буде його 
власністю протягом 20 років і щорічно гміна за оренду будинку пови
нна була сплачувати 1300 зл. Тому Бережанська гміна відмовилась від 
задуманого.
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В 1891 р. Бережанська гміна пробувала придбати під лікарню буди- 
будинок в передмісті Адамівка, але також не вистачало коштів.

В кінці XIX століття у Бережанах був організований військовий го- 
госпіталь на 60 ліжок, який проіснував до 1919 року. Частково він взяв 
на себе функції лікування місцевих жителів, але проблеми медичної 
допомоги не міг вирішити. В ньому працювали повітовий лікар Затло- 
Затлокаль, О. Ковшевич.

Остаточно питання будівництва лікарні було вирішено в 1893 р., 
коли Якуб граф Потоцький і його мати Марія з князів Сапегів, графи- 
графиня Потоцька, погодилася спорудити лікарню своїм коштом.

12.12.1893р. постановою Намісництва було виділено місце під буді- 
будівництво, а Радою Крайовою поставлені такі умови: головний бу- 
будинок повинен бути не ближче 20 метрів від дороги, обов’язковий 
водотяг із Сторожиська, каналізація, в будинку має бути помешкання 
для медичних сестер і чергового лікаря. Зверталась увага і на якість 
грунту. Тоді ж виготовлено проект лікарні на 60 ліжок. Будівництво 
розпочато в 1894р. і завершено 19 листопада 1896 року. Актом фунда- 
фундаційним від 14.03.1897 р. Якуб гр. Потоцький і його мати Марія 
гр. Потоцька віддали лікарню в користування гміні м. Бережан. Зведе- 
Зведений двоповерховий будинок фронтоном звернений на південь, 
мав по 7 палат на кожному поверсі ( відділ чоловічий і жіночий ); в ко- 
кожному відділі знаходились туалети й лазнички, через які відбувався 
прийом хворих у відділи; дві кімнати на другому поверсі були відведе- 
відведені під операційну, кімнату для лікарів і розміщення адміністра- 
адміністрації; 3 помешкання -  для сестер милосердя, які були введені в 
лікарняний штат з 1891р. Поряд з основним корпусом зведено буди- 
будинок з 4 -  х кімнат для інфекційних хворих.

Так вперше було розділено хворих соматичних і інфекційних, хоч у 
відділах основного корпусу в палатах розміщувались одночасно хірур- 
хірургічні , терапевтичні, акушер -  гінекологічні, педіатричні хворі. 
Таким чином була ліквідована можливість виникнення внутрішньолі- 
внутрішньолікарняної епідемії інфекційних захворювань: одразу ж різ- 
різко впав рівень смертності.

Це нове приміщення лікарні завоювало велику довіру хворих, шви- 
швидко зростала кількість пролікованих.

Вже в 1897 р. було проліковано -  867 хворих
1898 р.- 995
1899 р .-1048
1900 р .-1149
1 9 0 1 р .-1113
1902 р . - 1232
1904 р . - 1273
1905 р . -  1695
1906 р. -1594
В 1906 році графиня Марія Потоцька ще додатково закупила і
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подарувала Бережанській гміні ділянки землі біля лікарні для її 
розширення і користування. В 1907 році відділ Крайовий викупив цілу 
будівлю лікарні на власність медичного фонду. Лікарні надано статус 
повітової. В цьому ж році за планом, виготовленим технічним 
управлінням Відділу Крайового, розпочато реконструкцію її 
приміщення, яку завершено в 1909 році.

В результаті цієї реконструкції вмістимість лікарні зросла до 82 
ліжок. Побудовано також на певній відстані від основного корпусу на 
пагорбі новий інфекційний відділ із 4-ма кімнатами для хворих й поме
шканням для сестри милосердя, а колишнє приміщення відділу перебу
довано для господарських потреб. Операційну з 2-го поверху переве
дено в реконструйоване приміщення на першому в колишнє 
помешкання сестер милосердя, кухню та пральню. Операційна зберег
лася у цьому місці до сьогодні. Тут же розміщено пологовий зал, сте
рилізаційну, підведено водотяг. Підлоги в операційній, в коридорах 
відділів вимощено мамотованою плиткою, встановлено порцелянові 
умивальники з перевареною водою. В одному з підвалів головного бу
динку встановлено котли для нагрівання води парою, потрібною для 
купання і потреб стерилізаційної. Таким чином обладнана лікарня ста
ла відповідати своєму завданню. На час робіт з реконструкції медич
ний заклад в Бережанах, хоч з труднощами, але виконувала своє за
вдання і лікування хворих здійснювалось постійно.

В 1907 році проліковано -  1644 особи
1908- 1538
1909- 1623
Згідно з постановою Ради Крайової від 28. 07.1897 року, керівницт

во лікарнею здійснював лікарняний комітет, який складається з деле
гатів:

- від Відділу Крайового (він же голова комітету),
- президента Ради повітової,
- делегата відділу повітового,
- директора лікарні.
Поточне керівництво здійснював директор лікарні. В ній працюва

ли 2 лікарі, 7 сестер милосердя, 12 інших співробітників, швачка, слю
сар з обслуговування водотягу і котлів. Недоліком як відмічають того
часні документи, були: брак лікаря, який би проживав в лікарні; часта 
зміна вищого медперсоналу; недостача служб у відділах з догляду за 
хворими (при їх великій кількості).

Першим директором (головним лікарем) був лікар Альберт 
Задерер, який пізніше став бургомістром міста. З 1903 року директо
ром шпиталю призначено Адама Ковеніцького, під керівництвом яко
го була здійснена розбудова, реконструкція лікарні згідно тогочасних 
наукових вимог (книга “Бережани” (1530-1930), нарис Єжи Мостового 
“Шпиталь Загальний”).
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В 1913 році в лікарні проліковано 1904 хворих, якими проведено 
37257 ліжкоднів, в 1914 році -  1633 хворих, (33229 л/д).

В місті амбулаторна допомога -в кінці ХІХ-на початку XX століт
тя надавалась приватними лікарями (загальними і дантистами). З 1880 
року вводиться посада міського лікаря (л-р Уранович), у функції яко
го входить санітарний нагляд над об’єктами харчування, чистотою 
міста, водотягом, каналізацією. Потім лікаря Урановича на цій посаді 
замінив Хотим Фальк і безпосередньо перед першою світовою війною, 
л-р Мальбург.

Завдяки їх старанням передвоєнні Бережани були визнані найчис
тішим містом Галичини (книга “Бережани” (1530-1930) нарис “Уряд 
санітарний”).

Якщо на початку XX століття населення отримувало кваліфікова
ну медичну допомогу в обох лікарнях міста і приватних лікарів вдома, 
то сільські жителі її не мали. Тільки поодинокі більш заможні селяни
могли звернутися до медиків. Лише в 1910 році 3 акушерки закінчили
дев’ятимісячну акушерську школу у м. Львові і стали працювати в се
лах району, а саме:

Щур Г.Ф. - в с. Рибники
Бідула Ф. -  в с. Вербів
Бойко Г. -  с. Лапшин
Акушерську допомогу в с. Нараїв надавали акушерки Кольбик і 

Марущак ; по 1914 році лікарем тут працював Франц Гаєцький. З 1900 
року відкрита аптека, власником якої був Гренц Мануїл. Поступово 
кількість акушерок збільшується.

Допис зроблено на базі архівних матеріалів медичної служби Тернопіль
щини.
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НАСЕЛЕННЯ БЕРЕЖАН

М.Проців,
краєзнавець

Потреба в обліку населення виникла в сиву давнину. Вона була 
обумовлена політичними, господарськими і військовими потребами 
древніх держав, необхідністю мати відомості про чисельність населен
ня, яке має платити податки, служити в армії.

На наших землях переписували людність і реєстрували рух населен
ня держави, до складу якої входила Україна, і тому демографічні дже
рела стосовно Бережан треба враховувати окремо кожної з них.

З часів Австро -  Угорщини маємо відомості, що переписи населен
ня проводилися тут майже щодесять років, з більшою докладністю і 
точністю, ніж в Росії. Відбувались вони у 1857, 1869, 1880, 1890, 1900 і 
1910 роках [1].

За Польщі переписи населення проводились у 1921 і 1931 роках. За 
переписом 1921 року зареєстровано, зокрема, національність, за пере
писом 1931 -  рідну мову [2].

У Радянському Союзі перший загальний перепис населення був 
проведений станом на 17 грудня 1926 року, другий -  станом на 17 січ
ня 1939 року. Та нас, бережанців, тоді не рахували... Почали нас пере
писувати у 1959 році ( на 15 січня ). Потім були переписи у 1970 ( на 15 
січня) [3], у 1979 році ( на 17 січня ) та у 1989 році ( на 16 січня ).

А ще був перепис населення під час фашистської окупації ( 1941 —
1943 роки).

Історія залишила нам дані про населення Бережан в різні періоди 
існування міста . Цифровий матеріал тих часів з різних джерел інколи 
не співпадає. Ілюстрований краєзнавчий нарис “Бережани” стосовно 
кінця 16 століття вказує, що у місті нараховувалось 413 дворів, де про
живало 2000 чоловік [4].

У фундаментальній праці польського історика М. Мацішевського 
[5] маємо кілька згадок про мешканців міста. У передмові він пише :” 
До обчислення населення не міг застосувати жодної вживаної істори
ками методики, бо римо -  католицькі метрики починаються пізно 
(народжень 1688, шлюбів 1741, смертей 1642), і не міг їх дістати, вір
менських зовсім нема з давніх часів, а руські і жидівські почали писа
тись тільки з 1785 року...”

У 1570 році налічувалось в Бережанах 40 будинків. Якщо виходити 
з того, що в родинах було тоді 5-6 осіб, то отримаємо 200 -  260 мешка
нців, серед яких були 4 родини жидівських.

Через 100 літ в 1674 році проїжджав через Бережани бельгієць Вер- 
дум, який описав місто : “Живе тут біля 500 родин, між ними близько 
100 жидівських”. Якщо рахувати на родину як загалом прийнято 5 
осіб, то отримаємо 2500 жителів, але цей рахунок дуже приблизний.
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У 1682 році в межах міських валів було 133 будинки християнські 
польських і руських міщан, 10 вірменських, 55 жидівських і понад 20 
шляхетських. На Адамівці в ринку коло церкви -  ЗО. Отже, разом 248 
домів. Ці числа Мацішевський взяв з інвентаря бережанського і вва
жає їх точними, бо на їх основі брались податки. А от число мешкан
ців не є точним : у місті -  2180, а на Адамівці -  150. Разом -  2330 жите
лів.

У 1695 році в межах міських валів було 183 будинки міщан, 33 шля
хетські двірці і 75 домів жидівських. На Адамівці було 58, в Містечку -  
45 і на Сьолку -  10. Разом -  404 будинки. Враховуючи вище прийня
тий множник, отримаємо у межах валів 2910, за валами -  565, разом -  
3475 мешканців.

У 1707 році записано в межах валів 272 будинки та 23 шляхетські 
двірці. На Адамівці, в Містечку та Сьолку стало разом 154. Стосовно 
жителів маємо наступне : в місті 2930, за валами -  770, а разом -  3720 
мешканців.

У 1709 році записано в межах валів 300 міщанських домів ( з них 17 
вірменських, 130 жидівських ), в Містечку -  52, на Адамівці -  68 і в 
Сьолку -  23. Даних про число мешканців Мацішевський тут не вказує.

Метрикальні книги було заведено у 1785 році. З того часу до нас “ 
дійшли “ такі дані: у Бережанах було 340 дворів і 2217 чоловік [6].

За даними перепису населення в Австро -  Угорщині у 1870 році в 
місті проживало 9270 жителів. Серед них -  3254 римо -  католики, 
1909 -  греко-католики, 4071 жид і 36 інших [7].

У 1900році в Бережанах проживало 11443 мешканці [8], а у І. Гере- 
ти стосовно 1900 року знаходимо інші дані -  10610 мешканців [9].

У 1910 році станом на 1 грудня в місті було 1302 доми, 2506 сімей, 
12626 жителів [10]. Інше джерело називає число 12717 чоловік [11].

У книзі “Впетапу. 1530 -1930 “ щодо 1910 року наведені такі дані : 
населення становить 12334 мешканці, в тому числі ; римо- католики 
4947, греко -  католики 2749, вірмено -  католики 83 і жидів 4555 [12].

На ЗО вересня 1921 року нас рахували під час першого перепису за 
Польщі. В деяких населених пунктах Галичини польська влада зустрі
ла спротив і бойкот українським населенням шахрайського перепису, 
яким вона хотіла показати, що тут більшість складають поляки [13]. 
Історія і польська статистика залишила нам такі дані : у Бережанах

1900 1910 1921 1900- 1910 1910-1921
Бережани 11443 12717 10083 +11,1 -20,7

Козова 4740 5175 4913 +9,2 -5,1
Підгайці 5790 5576 4814 -0,2 -13,7
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проживало 10083 мешканці [14].
Воєнні дії 1914 -  1920 років дались взнаки. Для порівняння наводжу 

невеличку табличку (Див. стор. 67).
Вона ілюструє рух міського населення на початку віку (приріст ми 

зменшення у відсотках за відповідний період) [15].
Наступна таблиця дає нам дані про населення в Бережанах у 1921 

році стосовно віросповідання (у відсотках) [16]:

1900 1910 1921
Римо-католики 36,3 40,2 42,2
Греко-католики 22,7 23,5 22,1

Жиди 38,4 36,0 35,5

Стосовно національності маємо: 6255 поляків, 1563 українці, 2259 
жидів і 6 інших. У цьому ж році проживало 4555 чоловіків і 5528 жінок 
[17].

У Тернопільському воєводстві в 1890 році було 81,8% неписьмен
них, а в 1921 -  46,8%, в Бережанах відповідно 87,0% та 52,4% [18].

У 1939 році маємо число мешканців у Бережанах 12700 чоловіків 
[19].

З часів німецької окупації маємо такі дані про чисельність населен
ня Бережан і округи, центром якої вони були. Три повіти 
(Бережанський, Підгаєцький і Рогатинський). Вони займали площу 
319526 га і мали 330480 душ населення. Всього в Бережанський округ 
входило 234 населених пункти ( 3 міста та 4 містечка). У Бережанах 
було 13704, у Підгайцях -  8565, а в Рогатині -  6908 жителів.

Згідно національного складу маємо:” У Бережанах мешкає 12 нім
ців, 4181 українець, 3872 поляки, 5639 жидів (було )” [20]. Звичайно, на 
кінець війни це число (жидів) було жахливо мізерне...

На демографічну ситуацію з часів фашистської окупації впливав і 
такий чинник, як вивіз робочої сили в Німеччину. Так, згідно одного 
розпорядження німецької влади до 27 листопада 1941 року з Бережан 
потрібно було відправити 1323 особи ( 995 чоловіків і 328 жінок) [21].

План розподілу набору робочої сили для примусових робіт в Німе
ччині по округах дистрикту Галичина від 18.01.1943 року передбачав 
відправку в час весняної кампанії 1943 року 3500 осіб, а восени -  6000 
осіб. А вже в січні 1943 року з цієї кількості треба було відправити 715 
осіб [22].

Результатів перепису 1959 року в Бережанах мені не вдалось поки 
що розшукати, а ось якими даними про населення оперували в статис
тичних довідниках розвитку народного господарства в області : 1965 
рік -13,2 тис,, 1966 -  13,4 тис., 1967 -  13,8 тис., 1968 -  14,1 тис., 1969 -  
14,3 тис.

Станом на 15 січня 1970 року в Бережанах проживало 12360 мешка-
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нідів (5763 чоловіки і 6597 жінок). Місто мало одного старожила віком 
більше 100 років.

У 1979 році в місті проживало 14589 жителів (7027 чоловіків і 7562 
жінки), а постійно проживаючі (окрема графа у переписному листі ) 
характеризується такими числами -  13886 (6735 чоловіків і 7151 жі
нок). Серед них 13231 українці, 514 росіян, 70 поляків і 71 інших націо
нальностей. Середній вік -  33,4 роки (чоловіки -  31,0 ; жінки -  35,6 ). 
Останній перепис в СРСР (1989 рік) дає нам 16658 постійно прожива
ючих мешканців (7873 чоловіків і 8785 жінок). Середній вік 34,2 роки 
(чоловіки - 32,1, жінки -  36,0). Підгайці на той час мали 3415 мешкан
ців, а Бережанський район -  71151. У районі не вміли читати 1088 жи
телів (320 чоловіків і 768 жінок).

А ось ще одна таблиця для роздумів [23]:

Рік Народилось Померло
1970 257 96
1980 231 133
1989 332 182
1990 280 179
1991 310 216
1992 284 213
1993 278 199
1994 259 205
1995 268 202
1996 243 213
1999 182 218

На сьогоднішній день стосовно населення міста оперують числом 
18300. Якщо врахувати показники народжуванності та смертності, мі
граційні рухи ( наша “допомога44 трудящим Італії, Іспанії, Португалії, 
Польщі...), “нюанси“ з оформленням субсидій, збереженням пустую
чих квартир і т д., то стає зрозумілою вся складність у визначенні хоча 
б приблизного показника, що характеризує кількість жителів міста.

Зараз триває підготовка до першого в історій* незалежної України 
перепису населення, який планується провести наступного року. Наді
юсь, що його дані більш -  менш реально відобразять демографічну 
ситуацію в державі, і в Бережанах зокрема.

ЛІТЕРАТУРА
1 .Енциклопедія Українознавства в 2-х томах т.1. Мюнхен -  Нью -  Йорк. 

1949. -С . 130.
2. Заставний Д. Населення України. -  Львів. -  1993. -С . 9.

69



3. Всесоюзная перепись населення -  всенародное дело. -  М. : - Статистика. -
1969.-С . 64.

4. Герета І. П. Бережани. Ілюстрований краєзнавчий нарис. -  Львів. : - Каме- 
няр.- 1979.-С. 10.

5Маа$гетс§кі Машусу. Всегапу тс аазасЬ Кгесгурозроіііе) РоЬке). Мопо̂ пШа Ьізіоіусгпа. -  
Вгосіу: -1910. -С. 18-20.

6. ЦДІА у Львові. Ф. 146, Оп. 88, Спр. 188, С. 3.
7. Бержанщина в спогадах емігрантів. -  Тернопіль.:-1993. -С. 39.
8. Крюков Н. А. Славянские земли. Сельское хозяйство в славянских землях в 

связи с развитием зтих стран. Т. II. Ч. 1. -  Галиция. -  Петроград.:-1915. - С. 
193.

9. Герета І.П. Назв, праця. -С . 28.
10. Крюков Н. А. Назв, праця. -  С. 193.
11. V о)Є№бсІ2(тсоТапюро1$кіе. -Татороі.: -1931. -С . 64.
12. Вяегапу. 1530 -1930: (РіасагЬіогогса ] -Всегапу. -1930. -С . 127.
13. Революційна боротьба на Тернопільщині. ( 1917 -  1939 рр.). -  Тернопіль. - 

1959.-С. 7, 104.
14.\Уо|‘егсо<І2ітсо....- С. 64.
15. Там же-С. 79.
16. Впегапу. 1530 -1930... - С. 128 -129.
17. V0)Є2бсІ2(тс0....- С. 86.
18. Бережанщина в спогадах емігрантів. -  С 42.
19. Газета “ Чортківська думка “ , 22 вересня 1942 року.
20. Німецько -  фашистський окупаційний режим на Україні. -  К. -  1963. -  С. 

58.
21. Там же-С. 184.
22. Газета “ Бережанське віче “ , І липня 1995 року.

Р.8. За даними відділу ЗАГС у першому півріччі 2000 року в Бере
жанах народилось - 81, а померло -  122 особи.

Нас вже не 52 мільйони...

Цікавий документ про офіцерську організацію 
дозвілля в Бережанах у міжвоєнний період 

(20 -  ЗО -ті рр. XX ст.)

Володимир Парацій, 
викладач БА ТІ

В 20 -  30-ті рр. XX ст.. життя бережанського суспільства було типо
вим для населених пунктів повітового рівня. Географічне розташуван
ня міста зумовлювало можливість постійної проінформованості про 
події державного, міждержавного та загальноєвропейського характе
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ру. Це породжувало значну активність місцевих політичних, громад
ських та культурних сил. Бережани аж ніяк не можна було віднести до 
тихих, нецікавих й нудних населених пунктів, до тієї “болотяної люк- 
рози”, за висловом відомого українського письменника та вченого -  
універсала Віктора Петрова (В. Домонтовича). Хоч у той час уже з’яв
илися висновки більш песимістичніші. Так, для прикладу, Антіну Чер
нецькому належать слова: “Бережани за моїх шкільних часів вигляда
ли грохи інакше, ніж перед другою світовою війною. Старі Бережани 
робили враження краще, ніж тепер”(1). Але, зауважимо, що будь-які 
спогади завжди мають чітко визначений суб’єктивний характер і прак
тично завжди спогади дитинства (при умові, що воно в людині по- 
справжньому було) вимальовуються в більш рожевому освітленні. На 
наш погляд, тобто погляд зі сторони та базований на конкретних фак
тах, місто не втратило у 20 -  30-тих рр.. своєї ролі та активного різно
маніття в порівнянні з попередніми десятиліттями.

Але активізацію міського життя характеризує не тільки виробнича, 
громадська чи пізнавальна діяльність його жителів. Не меншу роль 
відігравала і організація дозвілля. І в цій сфері робота проводилася, 
так як була відповідна кількість освітніх, культурно-просвітницьких, 
адміністративних структур, через які та з участю яких проблема відпо
чинку могла реально втілитися в життя. Одним з організаторів дозвіл
ля дуже часто виділялися представники офіцерського корпусу розта
шованого в Бережанах 51 піхотного полку. Цей полк дислокувався в 
місті від грудня 1921 року (2) і, фактично, аж до початку другої світо
вої війни. Вільне від службових обов’язків життя офіцерів та підофіце
рів обмежувалося відповідними (офіцерськими та підофіцерськими) 
казино з радіо, більярдом та різноманітними часописами. Тому, не є 
дивним їх спроби організації відпочинку з участю місцевих жителів, 
особливо, якщо ці контакти розвивалися в найпозитивнішому напрям
ку. Населення також сприймало солдатів та офіцерів полку як своїх, 
цікавлячись їх життям та становищем. Організація різноманітних зу
стрічей, четвергових зібрань, танців -  все це тільки зміцнювали дружні 
відносини (3). При наявності в штаті полку власного оркестру, офіцер
ський колектив міг самостійно організовувати відповідні танцювальні 
вечори. Що він з успіхом і робив. Прикладом подібної діяльності мож
на назвати одне хронологічно недатоване запрошення, оригінал якого 
знаходиться в особистому архіві автора. Подаємо його текст повніс
тю в перекладі з польської мови на українську:

“Корпус офіцерський 51 прикордонного піхотного полку мас за 
честь запросити ясновельможного пана Марчицького* з родиною на 
танцювальний вечір, який відбудеться 21 січня цього року залах 
“Сокола”*. Початок точно о 9 годині. Одежа вечірня. Вхід тільки за 
запрошеннями”.

Судячи з фактів, відомих з попередніх періодів, відпочинок, органі
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зований за допомогою військових - це було у місті нормальним яви
щем. Згадаємо хоча б “Казку мого життя” Богдана Лепкого, де пода
ється інформація про військових оркестр та його гру для бережанців 
вихідного дня (4). А вищезазначене запрошення тільки підтверджує 
подовженість усталених традицій проведення дозвілля.
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Загрозливий стан Бережанського замку: одна з 
спроб привернення уваги до проблеми

Парацій Володимир 
викладач БА ТІ

Збереження архітектурної спадщини минулого, а особливо тієї, яку 
можна віднести до категорії визначних об’єктів будівельної техніки й 
стильового вираження - це, без применшення, справа загальнонаціо- 
нальна.І справа ця не обмежується тільки площинами моралі чи есте
тизму. Такий збережений пам’ятник є значною і дуже позитивною рек
ламою по відношенню до цієї нації, її здорового інтелектуального та 
етичного потенціалу. Також, потрібно зауважити, що збереження по
дібної архітектурної споруди і пристосування її до можливостей сучас
ного експлуатування- це, при достатньому професійному підході до 
проблеми, може принести і відповідні матеріальні блага. Світовий до
свід уже має реальні прояви такої діяльності.

В Україні навряд чи буде можливо перераховувати всі різнофукціо- 
нальні та різностильові архітектурні пам’ятки минулого, що потребу
ють, на сучасному етапі роботи по їх збереженню. Серед них своє міс
це посідає і Бережанський замок. З XVIII (а, особливо, з поч. XIX) 
століття його зовнішній вигляд тільки втрачав свої особливості. Спо
руда перестала використовуватися як оборонно-житловий комплекс 
поступово дістаючи допоміжні функції, які аж ніяк не сприяли його 
збереженості: казарма, конюшня, шинок, броварня, склад і подібне. І
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тому, не є дивним чи нелогічним той факт, що на загрозливий стан 
цієї архітектурної садиби уже давно звертали увагу. Так, один з найак
тивніших дослідників історії Бережан М.Мацішевський зауважує, що 
‘...людність XIX ст. не шанувала ні суспільних, ні фамільних пам’я
ток” (1). Він, а також інші дослідники подали коротку, але всеохоплю- 
ючу характеристику руйнувань в замку на протязі XIX ст., тобто з то
го часу, коли він перейшов у спадкове володіння роду Потоцьких (2). 
Але це було просто перерахування втрат, без чітко вказаних причин 
та винуватців.

Інтер ’єр замкової каплиці станом на 1900рік
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Тобто, факти подавалися, але належних висновків та пропозицій не 
виводилось. І тому, своєрідним виправленням цього становища стала 
поява статті в львівській польськомовній газеті “Наш край “(№62 від 4 
вересня 1909 року). Вона так називається: ”Загроза історичній пам’ят
ці”. Автор її, невідомий нам Х.Цепнік, в надзвичайно емоційному та 
критичному тоні осмислює причини, що привели до такого катастро
фічного стану одну з найвизначніших (на його думку) фортифікацій
них споруд на землях Речі Посполитої. Він чітко прив’язує процес руй
нування пам’ятки з діяльністю родини Потоцьких, які, задля незнач
них фінансових вигод, свідомо спотворюють її вигляд.Багато справед
ливої критики дісталося від автора і конкретним представникам роду 
Потоцьких, і людям ,у віданні яких повинні бути питання збереження 
цієї архітектурної та фортефікаційної пам’ятки. Адже ще з листопада 
1889 року в Львові почало функціонувати пам’яткоохоронне товарис
тво для земель Східної Галичини, члени якого на рівні урядових пред
ставників повинні були займатися проблемами збереження та охорони 
всього комплексу визначних пам’яток минулого (3). І згаданий в стат
ті урядовий представник Кароль Ляскоронський є в списках членів- 
засновників цього товариства (4). Виходячи з того, що цю статтю ми 
пропонуємо читачам у власному перекладі з польської мови , тому по
лишимо подальше охарактеризовування. Спробуємо визначити, чи 
принесла вона які-небудь позитивні результати по відношенню до реа
льного захисту Бережанського замку.

З самої статі стає зрозуміло, що перші свої втрати ця фортифікацій
но-житлова споруда мала не “завдяки” яким-небудь об’єктивним об
ставинам, а через елементарне людське недбальство, або взагалі від
крито вороже ставлення до об’єкта. Особливо це стосується останніх 
власників замку.

Перша світова війна спричинила появу іншого фактору руйнуван
ня пам’ятки. Адже Бережани дуже часто знаходилися в зоні активних 
бойових дій та наступальних операцій з різних сторін. Хоч, зауважи
мо, що на протязі др. пол. ХІХ-поч. XX ст. в міжнародному праві було 
опрацьовано цілий ряд принципів щодо ведення бойових дій в яких 
передбачалося шляхи ліберального ставлення навіть до історичних 
пам’яток ворога. Подамо декілька цитат:

1. Інструкція для керування діючою армією Сполучених Штатів 
(кодекс Лібера) , 1863 рік: ”3$. Класичні твори мистецтва, бібліотеки, 
науковіч колекції... належить вахти під охорону від будь-якого можли
вого існування, навіть коли вони розташовані в укріплених пунктах 
під час облоги чи бомбардування’'.

2. Брюссельська декларація про закони та звичаї війни 1874 року : 
“Ст. 17. Під час бомбардування необхідно вживати всіх належних за
ходів для збереження, наскільки це можливо, церков, художніх, науко
вих... споруд
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Про необхідність дотримання подібних принципів в період ведення 
військових дій зазначено і в Гагських конвенціях 1899 та 1907 років 
(5).

Але ця теорія була надзвичайно далекою від реальної практики 
військових зіткнень. А події Першої світової війни настільки негатив
но вплинули на стан історичних пам’яток Галичини, що викликав 
своєрідну пам’яткоохоронну реакцію навіть серед членів російської 
імператорської Академії Наук (6). Використання Бережанського замку 
під військові казарми відкривало його для бомбардувань. В результаті 
цього було знищено цілий корпус. І це був перший випадок, коли на 
руйнування замку вплинули об’єктивні обставини . Та війна закінчу
ється, а бережанське суспільство так і не зацікавлене в збереженні цієї 
визначної пам’ятки архітектури. У 1927 р. професор Ян Зубрицький 
фіксує продовження процесу руйнування замку. Причинами цього 
руйнування є, на його думку, людська недбалість та втрата історичної 
пам’яті (7). Отже, знову повертаємося до причин, поданих X. 
Цепніком. Ці причини були первинними і щодо подальшого знищення 
Бережанського замку. Єдина відмінність останніх тільки в тому, що 
вони були набагато цинічніше виражені. Але це уже, як говорять, зо
всім інша історія.
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ДОДАТОК:
Загроза історичній пам’ятці.

Над давньою садибою Синявських зависнув привид неохоронюва- 
ної, здається, загибелі. Можливо, запущеня та занедбання, варварсь
кій вандалізм і нищівна робота часу з другої сторони -  все це стало 
причиною того, що великий Бережанський замок, над яким уже про
летіло близько чотирьох бурхливих століть і в оборонні мури якого 
розбивалися загони татарських орд та козацьких ватаг, яиляс собою
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оплакуваний образ руїни й знищення. Серце стискається від жалю че
рез вигляд цієї руйнації, в якій знаходиться те правдиве королівське 
гніздо славного колись і так почесно на картах нашої історії записано
го роду; ще більший сум огортає від думки, що нікому воно не нале
жить і ніхто не турбується, щоб тій руйнації покласти край та, такий 
прекрасний, повний безцінних скарбів історичний пам’ятник, врятува
ти від загибелі. За кордоном такі визначні пам’ятки історії не залиши
ли б, напевне, без охорони та опіки; а у нас, можливо, смисл краси і 
пієтизм для повноцінної хвали минулого настільки притупився, що 
байдуже руйнуємо, залишаємо без догляду один з най визначніших 
пам’яток на землях Речі Посполитої; більше того, спокійно дивимося 
на нищення пам’ятки, з якою пов’язано стільки гарних спогадів, стіль
ки славних імен і стільки невідомих історичних подій.

Вже те загалом укріплення бережанське має щастя для тих, кому, 
після вимирання роду Синявських, перейшла справа турботи над зам
ком. Що там діялось і як господарювалось- про це розкривають нам, 
між іншим, свідчення Корнеля Уейського, який у “Щоденнику літера
турному” за 1861 рік виступив проти спадкового власника Олександра 
Потоцького з скаргою на його свідоме прикладання рук до обурливих 
актів вандалізму і святотацтва. “Винайнято жидом каплицю для горіл
чаного складу- волає творець “Хоралу”- а одночасно добралися до 
гробівця, порозбивано труни через пошуки в них скарбів та грабунку 
останньої власності спочиваючих покійників.

Всі коштовності, всі спинки, всі-золоті та клейнодами в’язані гудзи
ки у кунтушів, всі гербові перстені, навіть всі срібні підківки- все зірва
но, видерто і спродано. А інший, невідомий на ім’я автор тих же часів, 
описуючи трагічний стан бережанських пам’яток, занотував між ін
шим, що “з образів, за які Синявські платили колись по кілька тисяч 
дукатів, менші розкрадено, а більші, за розповідями очевидців поріза
но на частини”.

Років з двадцять тому назад вже була потреба в тих голосах та 
оскарженнях, які, принаймні, якийсь результат принесли. Сталося це у 
1878 році в справі спадкового власника Бережан Станіслава графа По
тоцького, який, зважаючи на публічне волевиявлення, приступив до 
реставрації каплиці як найбільш знищеної, що загрожує загибелі час
тини Бережанського замку. Тоді ж під керівництвом Леонарда Марцо- 
нега, професора з різблення та орнаментики Львівської політехніки, 
відновлено каплицю і приведено до відповідного стану розбиті пам'ят
ники, а маляр Конті виконав на склипінні прекрасні малюнки серед 
різбення, що викликають всенародне захоплення. На жаль не знайшов 
Станіслав гр.Потоцький серед своїх наступників на спадщину бере- 
жанську продовжувачів у розпочатій ним справі, яка мала на меті охо
рону пам’ятки бережанської старовини від занепаду та знищення. Від
новлення бережанської каплиці залишилося відособленим фактом,
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який не потягнув за собою жодних подальших робіт, ні реставрацій
них, ні охоронних. А результат? Гніздо Синявських розпадається чим
раз дужче і чимраз видиміше в руїни. Стелі втратили свої контури, під
логи осіли, балки прогнили і загрожують щохвилини завалитися- 
загалом одна велика руїна, в якій з кожного кутка виглядає привид 
повільної загибелі. Стан замку ще в минулому році визнано за настіль
ки грізний та небезпечний, що наказано його звільнити, щоб не нара
жати людське життя на небезпеку. Сталося це в травні минулого року і 
до цього часу замок спустошується й зараз справляє пригноблююче 
враження покинутого на призволяще цілком знищеного трупа. Все за
крито і позабивано, а в прекрасних залах валяється найрізноманітні
ший мотлох і тому подібне. Нагляду і опікування немає жодного, хіба 
що будемо вважати за духа, пам’ятку бережанську опікуючого, прос
того парубка, який має в своєму розпорядженні ключі від каплиці та 
який, за місячну винагороду у 8 корон, зобов’язаний з однієї сторони 
наглядати за видачею опалюваного дерева, а з другої... спостерігати 
за цілісністю та порядком у замку і в каплиці.

Виставлення такого “пам’яткоохоронця”-то хіба найяскравіший 
доказ “дбайливості” сучасного власника Бережан щодо переданих йо
му в спадщину пустощів Синявських. Найяскравіший, але не єдиний. 
Не менш “похвальним” в цьому напрямку свідчень є факт, що звичай
но пан в Бережанах не завагався повторити теж саме, на що правельпо 
вказував півстоліття назад Корнель Уейський, і відступив одну з вби
ралень замкових для організації в ній жидівського шинку. Тільки 
втручання Кароля Ляскоронського як урядового пам’яткоохоронця 
привело до закриття шинку та усунення відповідного напису.

Залишився натомість бровар і він єдиний ще є виглядом бережансь- 
кого скарбу. Це тому, що навіть на найстаранніший ремонт в самому 
замку або хоча б каплиці немає навіть зламаного шеляга, а на перебу
дову та покращення в броварній частині завжди знаходиться потріб
ний гріш. А тим часом садиба Синявських, запущена і занедбана, руй
нується з кожним днем, розсипається щораз на щебінь та залишається 
від неї одна руїна й плісніва. Вціліла від загибелі тільки частина, в якій 
розташована була броварня, бо вона приносить дохід. Тим часом за
мок не дає жодного зиску.

Болісно це і сумно над усе. Дивитися на цей вражаючий образ по
ступового знищення однієї з найкрасивіших пам’яток на польських 
землях, то насправді не віриться, що це не прикрий сон, а жалісна жит
тєва реальність. І мимоволі лягають під перо слова, які в згаданій вже 
статті говорив власнику Бережан автор “Хоралу”.

“Коли б хотів бути суворим -  пише він -  то говорив би: Прошу 
консерватора археологічного через уряд, що призначив його на бере- 
жанські землі, щоб згадав він собі свої зобов’язання ї потурбувався 
про те, щоб кістки Синявських, що розкидано по смітниках, були
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складені в анатомічній правдивості та вивезені на місцевий цвинтар, 
аби там дано їм той спочинок, який є досяжним для найостаннішого з 
бережанських жебраків.

Кили б хотів бути суворішим, то нагадав би нинішньому власнику 
Бережан страшну руську народну пісню про воєводського сина і нага
дав би, що до цієї пісні він сам доробляє подальші строфи, які пото
нуть в народі та залишаться на його устах вічно”(К. Уейський. Листи 
з під Львова, 1861р.).

Гіркі слова безперечно і прикрі та ранячі, але чи не заслужені? Бо 
яким ім’ям назвати, яким виразом окреслити факт, що руйнується в 
таких жахливих умовах один з найвизначніших пам’яток нашого ми
нулого і немає нікого, хто б цій загибелі запобіг, процес знищення за
тримав!

Апелювати в такому випадку до пістизму бережанського пана не 
приведе до бажаних результатів. Пістизм до таких речей і справ потрі
бно носити в дущі та не може його бути в душі людини, яка для дося- 
гення зиску добровільно погодилася на знецінення успадкованої від 
предків пам’ятки через закладення в ній шинку та дозволив вивісити 
броварну вивіску під викутим над брамою замку давнього предківсь
кого надпису, в якому наголошувалось, що замок той споруджено “на 
хвалу Всевишнього Бога і на оборону вірних християн”. Хто не вмів 
всього того пошанувати, від того не можна і не потрібно сподіватися 
будь-яких дій в справі огидно знищеного старого гнізда Синявських.

Тут ступити повинен край і почати акцію, якою б можна було запо
бігти подальшій профанації цієї гарної історичної пам’ятки і затрима
ти б стан загибелі, яка її загрожує. Замок бережанський разом із свої
ми пам’ятниками -  то, до певної міри, наш спільний маєток, якого 
обезчещувати та руйнувати власною долонею не можна. Отже, все 
польське суспільство повинно запротестувати проти цього нищівного 
господарювання, яке немовби навмисне підходить до того, щоб позба
вити наше суспільство однієї з найцінніших історичних реліквій. Пода
льшого понівечення прадавньої садиби Синявських, навколо якої об’
єднався цілий пласт історії цієї частини землі польської, загал польсь
кий не повинен дозволити та для рятування її необхідною є як найене- 
ргійніша акція. Якими вона повинна йти дорогами та яких буде потрі
бно засобів -  про це не обговорюємо сьогодні. Повторюємо тільки ще 
раз, що так, як до цього часу, в подальшому тривати не може, бо то є 
проста дорога до знесення в недалекому майбутньому з поверхні землі 
пам’ятки, яка повинна залишитися непорушеною і в хвалі відродженої 
для науки, і для серцевого піднесення майбутніх поколінь, а також як 
відомий знак тієї анповненої слави минулого, яка його видала для 
проживання та оборони найсвітліших національних родин.

X. Цепнік.
Иа$2 кгаі. Ту^огіпік ііизігоигапу.- ілуо>у, 1909.- сіпіа 4 ^гезпіа.-
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Переклад з польської В. Парація.

1935 рік. Бульвар Пілсудського (Гребля Бережанського ставу)

СТАВ-ОЗЕРО

З.Мігоцький,
викладач кафедри історії і філософії 
Бережанського агротехнічного інституту.

Життя міста Бережани, його творення, його устрій та історія нероз
ривно пов’язані із бережанським ставом, який посеред бережанців чо
мусь всі настирно і категорично називають Озером. Не будемо відхо
дити від традиції.

Про озеро вже писано -  переписано, говорено -  переговорено, спі
вано -  переспівано. Мусить і наш збірник зачепити цю тему. Тим паче, 
що на наших очах озеро із романтичної бережанської перлини щораз 
швидше перетворюється у спогад. На нашому поколінні залишиться 
тавро ганьби, коли нащадки , піднімаючи історичні матеріали будуть 
визначати критичну точку, після якої озеро почало іти у небуття.

Вік ставу встановити точно важко, але ми знаємо, що поселення 
дістало назву саме від того, що розміщене було на березі цієї великої
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водойми.
Дослідження показують, що система ставів в долині річки Золота 

Липа тягнулися каскадом від Поморян аж поза с.Саранчуки.
Все це були збудовані проточні стави, які використовувалися для 

розведення риби, та для супутніх промислів, пов’язаних із водою, за
ливними лугами і верболозами тощо...

Не лише Бережанський Замок мав оригінальну конструкцію. У сис
тему його фортифікації входив і став. Саме в час побудови замку ро
билася, чергова його реконструкція, очищення і пристосування до 
оборонних потреб.

В земляну греблю ставу тоді було вбито цілий ліс дубових свай і 
досипано греблю, котра при повені і сьогодні ще захищає місто від 
раптових затоплень.

Одна з оригінальностей, а заодно і небезпек криється у тому, що 
рівень води в озері на кільканадцять метрів вищий від рівня міської 
площі Ринок.

Родина Сенявських для своїх маєтків, а також для свого двору у 
Львові брала рибу із бережанського ставу. Микола Синявський сподо
бав собі цю місцину, котра протягом усіх часів вражала насамперед 
красою. В цехових гербах міста, котрі монтувалися на стінах ратуші 
завжди був герб цеху рибаків, що вирощували і продавали рибу на до
сяжні для цього часу технологічні простори на Схід, Захід, Північ і 
Південь. В верхній течії річки став закінчувався заливними лугами, 
змієподібною рікою, яка по чергових весняних розливах міняла своє 
русло, залишаючи чарівні стариці заповнені різноманітною рибою і 
доступні для мешканців навколишніх сіл. На базі цих лугів існувала на 
Бережанщині м’ясо-молочна галузь. Маємо відомості, що луги парце
лювалися поміж селян за певну плату і давали по 2-3 сінокоси щоріч
но.

Залишки таких, колись відомих промислів, як лозоплетіння та ви
готовлення речей із в’яленого лепеху проіснували в Бережанах до 60-х 
років 20 ст. Ще зберігаються старовинні кошики з лози, меблі, дорож
ні скрині та лозяні чудові валізки.

Створилася і традиція човнярства. Завжди на ставі плавали 
“човни” -  плоскодонні посудини -  трудяги та стрімкі видовжені 
“каяки” на одного мисливця чи рибака, а пізніше і спортсмена. Часа
ми в чудовий надставний вечір такий каяк мав двох пасажирів бо над
то вже красиві на Кашталівці цвіли водяні лілії і надто вже зазивно 
там давали свої ”шоу” місцеві солов’ї на цвітучих гілках понад чисти
ми кашталівськими джерелами.

Кашталівка -  верхня, права частина озера. Вона ніколи не замерза
ла, бо з дна її били могутні джерела до 2-3 метрів діаметром. Ще автор 
допису спостерігав в юності із своїми однолітками явище “купатої во
ди”. Коли було дивитися з нижньої точки води на її рівень, то над мі

80



сцями джерел вода піднімалася над загальною гладдю куполом, бо 
знизу било велике джерело під великим тиском.

Долина ріки і пойма ставу завжди були раєм для мисливців. Птаст
во зимувало на незамерзаючій Кашталівці, а такі тварини як ондатра, 
видра, бобер -  рідкістю не були.

Люди працювали на став, а став працював на людей. В роки голо
ду став не давав вмерти. Коли рідшала риба, їли люди черепашок, а 
ними дно було встелено рясно. Саме ці молюски фільтрували воду і 
робили її кришталевою до того часу, поки в їх фільтри не потрапили 
пестициди, ДДТ, аміачні сполуки та машинні мастила. Залишились в 
70-ті роки 20 ст. бережанські гурмани без знаменитої черепахової юш
ки. У XVIII ст. документи показують, що став чиститься настільки се
рйозно, що впродовж декількох років він без основної маси води. А 
далі знову спільна праця. Люди на став, а став на людей.

Став завжди є популярним у Галичині місцем відпочинку та відтво
рення душевних сил. Хто його знає де саме молодому ІІІашкевичу 
прийшла в голову ідея “Русалки Дністрової”. Хто його знає що думав 
І.Франко, сидячи над ставом під час гостювання у родини Лепких.

Хто його знає які думки роїлись у буйній голові Петра І, коли пре
красна Гелена з Сенявських показувала йому краєвиди над ставом і 
схиляла змінити політику Росії щодо Польщі.

Хто його знає які плани укладав у своїй голові останній довоєнний 
польський “маршалек” держави Ридз Смігли, коли молодим хлопчи
ною продавав на греблі пампушки поки його бідна мати замітала до
рогу. А була гребля тоді дуже красива, як італійські набережні і тому 
називалася “Бульвар Пілсудського”

Часи бережанського ставу при Радянській владі до 80-х років найгі
ршими не були. Ще було міцне рибне господарство. Ще гріло сонце 
золотенький пісок на пляжі, котрий збудувала міська влада ще за часів 
Австрійського панування і котрий добудовувався і досипався добір
ним піском німецьким окупантом аби було де ставити таблички: 
“Тільки для німців”.

Став залишався проточним. Двоє дубових шлюзових пропусків во
ди працювали під контролем спеціалістів. Вода з шлюзів регулювалася 
не переливом через верх, а течією між дном ставу і шлюзовими балка
ми, що давало можливість щонайменшого замулювання.

Правий шлюз, що виходив до вулиці Тернопільської силою своєї 
води крутив млин, а потім лопасті гідроелектростанції, яка забезпечу
вала струмом макаронну фабрику, збудовану на місці млина, та на
вколишній район вулиць.

Відступаючи, німці хотіли зробити в Бережанах величезну шкоду, 
розраховану з німецькою точністю і холодним цинізмом. Однак пілот 
бомбардувальника дещо схибив і могутня бомба не влучила у лівий 
шлюз, а дещо нижче від нього, утворивши величезну вирву. Пізніше
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цей зарослий шуварами Рай для рибаків називали “Яма”. На "Ямі” 
ловили навіть величезних сомів. Дзеркало гладкої води сягало від Бе
режан аж до с. Геновичі. Навіть була спеціальна бригада яка механіч
ним способом, викошу вал а надлишок рослинності. І ще в той час озе
ро жило і працювало і було улюбленим місцем відпочинку міщан і гос
тей.

А далі прийшла запланована десь у високих кабінетах тупоголови
ми і бездушними чиновниками біда. Почалося планомірне 
“випрямлення” річок та “осушення” боліт. Що в пізнішому розвитку 
дало Україні тисячі і тисячі гектарів мертвих земель. Не минула ця до
ля і нашого регіону. Випрямлена “меліораторами” Золота Липа понес
ла намули, котрі колись давали життя заливним лугам просто в озеро. 
Це стимулювало надмірний ріст рослинності, яка забирала у води ки
сень, а без кисню почала гинути риба.

80-ті роки. На чолі “Облрибгоспу”, який містився тоді в Бережанах 
стає людина ім’я якої навмисне згадувати не буду, аби воно швидше 
стерлося з пам’яті. Цей зайшлий з чужих країв небережанець побачив 
у озері можливість промислового розведення риби. Все решта його не 
цікавило. На державному рівні виділяються мільйонні кошти на зни
щення Бережанського чуда природи. Вінницький проектний інститут 
розробляє проект знищення озера. Цей “проект реконструкції” перед
бачав пустити ріку Золота Липа через обвідний канал в обхід ставу, а 
став системою дамб розбитий на невеликі водоймища д і і я  промисло
вого розведення риб. До того ж велика екосистема водойми посереди
ні мала бути розділена потужним насипом, по якому мала б (якраз че
рез Кашталівку) проходити об’їзна дорога. Роботи почались швидки
ми темпами. Рився обвідний канал великої глибини, сипалася додат
кова дамба поперек озера. Вода в ставі стала відсутня. Воду скидали в 
період нересту... Коли від бережанців пішов протест по багатьох ка
налах про те, що тисячі гніздівгів водоплавальчої птиці загинуть, бо 
скидається води, то була створена київська комісія “по перевірці фак
тів”. Але поки комісія приїхала, рибгосп спалив плавні разом із гнізді- 
в’ями.

Оскільки під обвідним каналом є вапняк, а тим більше карстові по
роди -  можливий став зсув грунту, вода “провалювалась” у карстові 
порожнини, ріка нижче міста тижнями стояла без води, зникли кашта- 
лівські джерела.

Ні один бережанець, окрім партійного керівництва району, не хо
тів миритися з такою наругою над часткою нашої природи.

В Бережанах створюється товариство “Зелений світ”. Звертання до 
Тернополя, Києва, Москви -  результатів не дають. На сторону бере
жанців стає преса. Нас підтримує “Вільне життя”, “Литературная 
газета”, Укр. ТБ, “Правда”. Реакція чиновників -  ніяка. Тоді 
“Зелений світ”, спільно із тернопільською “Ноосферою” робить пер
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ший в області демократичний мітинг протесту, який відбувся у примі
щенні тернопільського БК “Ватра”. Далі серія мітингів і пікетів у Бе
режанах. Цей час співпадає із часом руйнації Радянського Союзу.

Члени “Зеленого світу” стають депутатами різних рівнів. Головою 
Міської Ради стає теж член цієї організації. Роботи по плану облриб- 
госпу зупинені. Але щоб відновити став -  грошей нема. Надто вже ве
ликі було зроблено руйнації.

Міською Радою приймається рішення про оголошення Кашталів- 
ки заказником, воно підтримується по інстанціях.

Створюється акціонерне товариство по відновленню комплексу 
Замок -  Озеро -  Ліс із метою мати в майбутньому туристично- 
відпочинково-культурний центр.

До складу АТ окрім Міської ради, Бережанського Райвиконкому (з 
Підгайцями) входять “Львівенерго” та “Електрон”.

Робиться проект реконструкції Замку. До цього комплексу входить 
і озеро. Суми намічаються у АТ досить значні в рублях. Цифри вже 
мають 6 нулів. Але інфляція з’їдає кошти. Акціонерна спілка автома
тично розпадається.

Аби мати якість кошти Міська рада, спільно із Житомирськими 
геологами створює підприємство, що роздробляє місцеві корисні ко
палини. Прибуток з’являється вже у перший місяць.

На озеро завозиться земснаряд, який мав би поступово очищати 
дно ставу до глибини 4м з подальшим розмиванням і новозбудованих 
дамб. Будується відстійник для намулу та шукаються шляхи реалізації 
цього намулу на потреби с/г.

Повністю змонтовано всю систему очищення озера -  електромере
жа, стабільний трубопровід і т.д.

Вирішується питання об’їзної дороги, яка місту доконечно потріб
на. Проект міняється. Перехід через екосистему озера переноситься в 
долину с. Лапшин по колишній “старій дамбі”. Об’їзна дорога почи
нає будуватися через землі відгодівельного радгоспу, який погоджу
ється на таку жертву задля міста.

У цей час Уряд України видає указ про те, що при міських радах не 
можна утворювати ніяких підприємств. Виробництво при міській раді 
згортається і, згідно рішення обласної ради, ліквідується в десятиден
ний строк. Машини і устаткування, яке звозилося з усього Союзу про
дається за безцінь новоявленим бізнесменам і стають металобрухтом, 
лише з “технологічних вагончиків для техперсоналу” робляться кіос
ки. До міста приходить безгрошів’я. До держави теж. Припиняється 
будівництво всіх об’їзних доріг в області. Рішення Обласної ради про 
передачу озера містові не виконано досі.

Сповнюються найгірші передбачення “Зеленого світу" щодо мий 
бутнього. В результаті діяльності облрибкомбінату найми о ігри шини 
ко замулюється, обвідний канал теж, район с. Гиноничі, Жукім їй Лии
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шин постійно підтоплені, колишні заливні луги стають болотом.
Давно вже нема в Бережанах облрибкомбінату. За право володіти 

озером, а вірніше рибою яке воно попри все ще відтворює, боряться 
різні структури.

Об’єктом організованого браконьєрства стає не лише риба, а й 
птахи та їх яйця, тварини тощо. Патріотично настроєні міщани з вул. 
Чорновола свідомо випустили всі свої каналізаційні труби в воду.

Місцева влада робить що може, але переважно без грошей, яких не 
вистачає і на більш нагальні потреби, та “на хлопський розум”.

А озеро як може намагається вижити. Посміхається до людей вра
нішнім сонечком, плюскається грайливо хвилькою, підкидає над пле
сом спалахи сріблястих рибок, сплітає віночки водяних квітів, водить 
лебединні хороводи, творить чарівну красу ДЛЯ НАС. І зовсім не по
дає виду, що вмирає, як старий патріарх,- з посмішкою. А в глибині 
своїх вод плекає надію на те, що будуть кращі часи і від Людини, яка 
його створила сотні роки тому, прийде допомога.

Використані матеріали:
1. М асіяеи^кі. В пегапу >¥ аазасЬ Кгеау розроіііеі РоЬкеі,- В году, 1911.
2. Масіяо^кі. Рошпікі ЗіепіжзкісЬ^ ВЕегапасЬ.Ілуа* ,1882
3. Вкегапу.ЗесІпосІшо^каакасІетіска.І^о^, 1927.
4. БіаИпегЕ.]ак5іепіает$су 5іа1і $іе̂ 1а5сісіе1атіВЕегап? -Всегапу, 1938.
5. Періодика.
6. Спогади учасників подій.

Злочини комуністичного режиму і народний 
опір йому на Бережанщинів 1939-1949 рр.

Паньків Б.М., К.І.Н., доцент.
Етап “визволення” Західної України, соціалістичних перетворень 

40-50-х років старанно виписаний, відшліфований до хрестоматійного 
блиску радянськими флюгерними вченими. Комуністична ідеологія і їх 
облудна писанина настільки спотворили національну свідомість і ду
ховність, що ми у власній державі не можемо утвердитися, забуваємо, 
хто ми є, святкуємо річниці червоних переворотів, трагедії перемог, 
ювілеї возз’єднання в єдиній сім’ї уярмлених Росією народів.

У зв’язку з цим вважаю за свій обов’язок нагадати нашій спільноті, 
який слід залишили визволителі в нашому краї. Хронічно хворим ду
ховним покручам, не вступаючи з ними в полеміку, подам деякі мате
ріали, виявлені у Тернопільському колишньому партархіві, в яких ру
ками окупантів зафіксовані стримані розповіді про їх "подвиги”, спро
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бую розкрити процес насадження комуністичного режиму на Бережан- 
щині.

17 "золотого вересня” 1939 р. радянські війська захопили північно- 
східну частину області, а 18 - "повністю визволили Тернопільщину”. 
Наші люди по-різному зустрічали "визволителів": одні під урочистими 
арками, інші - тривожними поглядами із-за тинів.

Разом із військами на Західну Україну прибули емісари ВКП/б/, які 
сформували тимчасові управління. У Бережанах цю місію виконали 
Тимощук і лейтенант НКВС Суровіцький. "В містах і селах відбува
лись багатолюдні мітинги і збори".1 У Бережанах на них часто висту
пали єврей Рейзер і члени тимчасового управління, які виголошували 
промови, написані Тимощуком.

Після включення Західної України до складу СРСР, формується 
партійно-адміністративний апарат із присланих зі Сходу комуністів. 10 
грудня 1939 р. на засіданні бюро Тернопільського обкому КП/б/У за
тверджено склад повітових партійних та виконавчих комітетів.2 Зго
дом для оперативнішого керівництва новими територіями з явними 
плямами капіталізму і українського націоналізму замість повітів утво
рено 38 районів. Із складу Бережанського повіту виділено Козівський 
район. У Бережанський район ввійшли Біщанська, Курянська, Нараїв- 
ська, Потуторська волості з населенням 60859 чол.3

15 січня 1940 р. перезатверджено склад Бережанського райкому 
партії /секретарі: Зозульов, Тітов, Боровой/ і райвиконкому /Кокоша - 
голова, секретарі райкому, Федоренко і Фокін -  начальники райвідді- 
лень НКВС-НКДБ/. Під час націоналізації торгівлі Кокоша і Фокін 
прокрались, а начальник міліції Агафонов і завідувач райздороввідді- 
лом Вербовенко організували примусовий огляд жінок, в тому числі 
учениць школи /окремих зґвалтували/, за що всі чотири були усунені з 
роботи.4

Після другої світової війни районом правив Вовк Й.С. В його ко
манді працювали Кочетенко А.П., Сидоренко І .А. /голова райвикон
кому/, Іванов, начальник НКДБ, Кудряшов, начальник НКВС та інші. 
Партія поповнювала кадровий корпус області аж до 1 червня 1941 р., 
про що свідчать записи у протоколах засідань обкому, на кожному з 
яких затверджували від 10 до 80 керманичів.5 Вони зайняли всі керівні 
посади: від першого секретаря райкому до завідувача лазнею. Ті керів
ники були десантовані, чужі, ніхто ніколи їх не обирав. Вони просто 
виконували волю правителів Москви. Із уродженців Бережанського 
району у номенклатуру обкому попало аж два фахівці, а в райкомівсь
кій із 377 штатних одиниць на другорядних посадах працювало 168 
чол.6

Познайомимося ближче з цим "авангардом”, який представляв 
"розум, честь і совість", посів керівні крісла в нашому краї.

Із 303 делегатів першої партійної обласної конференції /квітень
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1940 р./ 107 мали середню, 68 незакінчену середню, 102 "нижчу” і лише
16 вищу освіту.7 В 1945р. на закриті районні партзбори в Бережанах 
зібралось 40 членів , 17 кандидатів у члени ВКП/б/, з них 5 з вищою, 17 
з середньою, 21 з неповносередньою, 14 початковою освітою, україн
ців 27, росіян 29.® Отже, 30-40 відсотків “ розуму епохи ” сформовано у 
класах і коридорах початкових шкіл.

Найнижчий освітній рівень мали начальники і рядові обласних 
управлінь та райвідділень НКВС-НКДБ. Всі вони росіяни.Такого ж 
рівня Бережанські чекісти Бурмистров, Кудряшов, Шихов, Карасьов. 
Формування управлінських структур, добір кадрів, як підтверджують 
джерела, відбувався за принципом, щоб кандидат був комуністом, ро
сіянином, а якщо українець, то не з місцевих. Професійна компетент
ність і порядність при заміщенні посад не відігравали ролі.

Відчуття влади стало запорукою вседозволеності, зверхності і сва
вілля імпортованого авангарду. Рульові шокували наших краян фахо
вою некомпетентністю, нахабством, аморальністю. Комуністи нагло 
вимагали спиртного в буфетах, їдальнях, на спиртзаводах і так напи
валися, що втрачали людську подобу, валялись по фосах, губили парт
квитки і зброю.

Начальник Бережанської залізничної станції комуніст Евенко “... 
превратился в захолусного обивателя, ...ходит красньїй от самогона“. 
Начальник станції Потутори Сидорін, заставляв підлеглих вирощува
ти для нього зернові, овочі, доглядати його корову і свиней.9 Завідувач 
райфінвідділом Кузара В.І. пиячив два дні в Тернополі, “ вимагав го
рілки у ресторані, погрожував зброєю".10 Директор Літятинської МТС 
комуніст Міюц постійно випивав з трактористами. Комуніст Федорук 
“... п’яний ходив по місту, дискредитував прокуратуру і партію44.11 Си
стематично пиячили комуністи райвідділу НКВС та тюрми.12 Пиятики 
працівників силових структур, як правило, закінчувались дебошами, 
бійками і вбивствами. Інструктор оргвідділу Карасьов вбив свого од
нодумця по партії Богатова Т.С.13

Ще виразніше комуністи проявились на керівних посадах, стали 
хапугами вищого класу. Вони наживались під час націоналізації під
приємств, торговельних закладів, житла. Після вивозу колоністів і лі
сової сторожі /10 лютого 1940 р./ керівники району розтягли корів, 
свиней, птицю речі домашнього вжитку виселених. В Бережанах у
1944 р. взято на облік "бросового" (залишеного) майна на суму 93 тис. 
крб, реалізовано його на суму 32750 крб., решту розікрали райкомів
ські активісти.14

Друга після націоналізації перемога комуністів на економічному 
поприщі -  перебудова сільського господарства на соціалістичний лад. 
Хресний хід села на колгоспну Голгофу був мученицький.

На Бережанщині люди не спішили в комунію. Перші колгоспи на
сильно створили в Курянах15, Мечищеві, Котові, Комарівці, Стриган-
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цях, Шибалині, та по одному на двоє сіл у Діброві і Надорожневі, 
Підвисокому і Демні. Бережанський райком до самої війни так і не зу
мів назначити голів шести колгоспів.16

Це були карликові, збиткові господарства. Але голова облвикон
кому Слонь М.В. вперто пустословив: "Молоді колгоспи нашої облас
ті, які на визволеній землі почали будувати своє квітуче життя, за не
повний рік добились немалих успіхів .Цим ми всі завдячуємо компар
тії і вождю народів Й Сталіну". 17 Михайло Варнаєвич страх як полю
бляв поварнякати.

Усю привабливість ленінської аграрної політики галичани відчули 
після другого “визволення”. На першому засіданні б’юро обкому 23 
квітня 1944р. /ще у Чорткові/ стояло питання про виконання поставок 
зерна у фонд Червоної Армії, доведено до всіх районів план весняного 
посіву, в тому числі і Бережанському, у якому до 22 липня находились 
німецькі війська і адміністрація.18

На всіх партійних збіговиськах мусолилось одне і теж питання про 
збір урожаю, виконання планів заготівель і збереження зерна. Бере
жанський райком клопотав про відбудову залізничної лінії Бережани- 
Потутори, щоб можна було вивозити зерно, що нагромадилось у рай
центрі.19

Плани заготівель, реалізації позик та інших повинностей виконува
лись звичними методами. В села виїжджали уповноважені з загонами 
військових, чекістів і стрибків, грабували, агітували, били господаря, 
оголошували куркулем, погрожували Сибіром. Порушення прав, гід
ності людини і законів під час таких операцій ніхто не брав до уваги. 
Райуповмінзаг Синиця систематично бив селян Тростянця і Жукова, 
які не могли виконувати контингентів.20

Усі процеси в галицькому селі здійснювались за кремлівським сце
нарієм, апробованим в Україні у 30-х роках. Почався наступ на курку
ля. В 1945 р. на закритих зборах партійців Бережанського району 
представник обкому тов. Жученко озвучив цінні вказівки М.Хрущова: 
"Надо, товарищи, наступать на капиталистические злементи-кулаков, 
как главную агентуру украинско-немецких националистов”.21

Партія поступово готовила грунт для суцільної колективізації, не 
зупиняючись ні перед чим, аж до організації голодомору 47-го року. 
Плановий і надплановий хліб урожаю 1946 р. наспіх виметений із сіл 
нарився на складах заготзерно у місті і Саранчуках /3500 тонн/.22 Без 
сумніву правителі області і району мали вичерпну інформацію про хлі
бну ситуацію. Але ні в періодичних виданнях, ні у матеріалах архіву 
немає і натяку на голод. На засіданнях б’юро райкому час від часу 
звучало: "У місті не вистає солі... На зиму нічого не заготовлено.... 
Населення годинами простоює у чергах за хлібом...." 23 25 квітня 
1947р. члени б’юро. вже міркувало, як локалізувати епідемію тифу. Го
лодні люди, які прибували зі сходу, скупчувалися на залізничних стан
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ціях, базарах, громадських місцях, санітарної обробки яких ніхто не 
робив.24 Галичани ділились з голодуючими куском паляниці, жменею 
квасолі, горнятком молока і самі хотіли їсти.

Важливим засобом колективізації обком вважав створення первин
них парторганізацій у селах.” Не все использовано для укрепления со- 
ветской власти, - говорив завідуючий відділу агітації і пропаганди Бе
режанського райкому,- не созданьї парторганизации в селах”.25 В пар
тію приймали всіх: тюремщиків, жінок начальників, техпрацівників, 
стрибків, вчителів, посилали їх в села і там створювали "провідні ре
мені політики партії”.

Трагічним для галицького села був лютневий /1947 р ./ пленум ЦК 
ВКП/б/ і березневий ЦК КП/бУ, які визначили стратегію суцільної че- 
ктивізанії із наших країв. Обком кинув на села тисячі агітаторів, акти
вістів, чекістів, військових. Сталінська піхота шастала по дворах, за
глядала в кожний кут, тягла все, що могла.

Виславши сотні сімей в Сибір, партійці області завершили колекти
візацію в 1950 р., зігнавши селян у 986 колгоспів. Внаслідок знеосібки і 
будь-якої зацікавленості колгоспи не знали, що таке доходи, а колгос
пники не бачили платні за працю. На фермах ревіла голодна худоба, 
туберкульоз косив дітей і дорослих. Скручені радикулітом жертви кол
госпної праці ще й досі не випросталися. Колективізація, здійснена "за 
ленінським коперативним планом”, осиротила землю, сплюндрувала 
село, вбила господаря.

Партія забирала не лише хліб і гроші з сіл і міст, але й найцінніший 
капітал -  людські ресурси. У 1944 р. почалась мобілізація в армію. До
бровільно ніхто не приходив на призовні пункти. Із 2177 військовозо
бов’язаних району після перших чисток сіл і лісів у район пригнали 
680, на фронт відправили 370 чол., решта за хабарі влаштувались у 
ліспромгоспі і гарнізонах стрибків.25 Водночас почали забирати чоло
віків на відбудову підприємств, на копальні і хімзаводи Донбасу і Ура
лу. Дітей відправляли у ремісничі училища східних областей. В анкла
вах вони швидко переварювались, забували батьківську мову й тради
ції, навчились славити матерів, стали "новой общностью”- советским 
народом.

Найвагоміших успіхів більшовики добилися у сфері ідеологічної 
діяльності, спотворивши людину, її духовні і моральні цінності, вихо
вали рабську психологію. Ростили покоління в керамічних глечиках на 
свій смак і подобу. Глечики розбились, а нещасні залишилися з вадами 
донині.

У грудні 1939 р. бюро обкому константувало, що агітаційно-масова 
робота серед населення Чортківського, Збаразького, Бережанського 
районів проводиться незадовільно.27 До політмасовоі роботи напере
додні виборів до рад усіх рівнів 1940 р. вже було залучено 19,5 тис . 
агітаторів.
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В 1940 р. розгорнулась поголовна чистка кадрів на підприємствах, 
в установах, організаціях і школах. "И зта чистка должна проходить 
каждьій день”28, записано у стенограмі VI пленуму Тернопільського 
обкому від ІЗ травня 1941 р. У листопаді 1940 р. комісія Бережансько
го райкому і НКВС перевірила лояльність кадрів, а на початку грудня 
за її висновками звільнили з роботи багатьох місцевих службовців і 
робітників. В ніч з 23 на 24 грудня чекісти провели масові арешти інте
лігенції Бережан.

Із Бережан частину в’язнів вивезли в тюрму м.Тернополя. Те, що 
люди побачили після втечі більшовиків у 41-му не піддається жодному 
осмисленню. Московські кати 25-29 червня поспіхом і жахливим спо
собом замордували всіх в’язнів, які були в Бережанській тюрмі. Бага
тьом скрутили руки і ноги колючим дротом, склали живцем усутерин- 
них камерах, відтак засипали піском. Найнижчий ярус камер був заби
тий трупами. Душогуби залишили тут понад півтори сотні замордова
них. Біля руїн стародавнього замку знайшли три братні могил. У двох 
виявили 70 трупів , третьої через страшний сопух не відкривали. Бага
то понівечиних трупів витягли з Золотої Липи селяни Потутор, Саран- 
чук та інших сіл .

Російські комуноімперіалісти знали, шо творять. Вони знищили 
духовність, еліту нації. Галичани, охоплені романтикою страждань 
зразу не збагнули, яких втрат зазнала нація за короткий час першого 
"визволення”. Вже в 1943-1945 рр. не вистачало досвідчених керівників 
національно-визвольного руху, а нині без національної еліти і чіткої 
ідеології не можемо визначитися, яку державу будувати в Україні, чи 
малоросійську чи українську.

Основне місце в ідеологічній роботі парти з 1944 р. займала бороть
ба проти українського націоналізму і визвольного руху. Пропаганди
стський потенціал, засоби масової інформації мали доказати, і переко
нати трудящих в тому, що "так звані украінсько-німецькі націоналісти, 
бандерівці - найлютіші вороги українського народу”. То була не легка 
справа доказати людям, що ті, хто їх захищає від наруги, грабежів, Си
біру, нищення, їх сини- то люті вороги, а зайшлі душогуби - то брати і 
благодійники. Після липня 1941 р. свідомість наша формувалась на 
основі осмислення злочинів “ визволителів і братів", ненависті до оку
панта. Від найстаршого до дитини ми зрозуміли, шо з більшовиками 
нам не по дорозі.

Перші виступи проти окупантів мали місце вже у 1939 р. в Бере
жанському, Підгаєцькому, Бучацькому та інших районах.29 Боївки 
самооборони з боєм вигнали енкаведистів, які виселяли селян Конюх, 
ліквідували голову Раївської сільради інформатора Кобиловського, 
вступали в сутички з більшовиками на шляху між Вербовим і Нарає- 
вом, під Літятином.

На другому засіданні бюро Бережанського райкому тривожно за

89



говорили про великі бандерівські боївки в Л апш ині, Н араєві, Верби- 
лові, М ечищеві, Тростянці, Рекшині. "В цих селах нема наш ого впли
ву, - говорив перший секретар райкому Вовк Й .С .- ...там мітинги про
водять українсько-німецькі націоналісти, націлю ють населення проти 
радянської влади".30 “Ч асто бандерівці віш аю ть свої лозунги в клубах 
і ш колах” .31

Н а  боротьбу проти окупаційного режиму піднявся весь народ під 
проводом  ОУН. В Тернопільській області діяли чотири окружні про
води /Тернопільський, Бережанський, Кременецький і Чортківський/. 
У  Береж анський округ входили Підгасцький , Береж анський, Рогатин- 
ський, П еремиш лянський райони. Головною  військовою  силою націо
нально-визвольної боротьби стала УПА. Військові формування Тер
нопільщ ини були об’єднані у III Подільську військову округу 
"Лисоня". Сотні "Ч орного", "Ворона", і "Кокош а" ще з осені 1943 р. 
вели бойові дії з німцями, рейдуючи лісовими масивами від Тростянця 
до Бережан і Дністра.

П роти  оунівського підпілля і У П А  компартія виставила могутню 
військову потугу, в яку входили: рештки радянських партизан /біля 8 
тис. чол./, групи спецпризначення /під виглядом загонів УП А , біля 1,8 
тис. чол./, групи самооборони- стрибків /від рос. "истреблять"- вини
щ увати, 5,9 тис. чол./, підрозділи внутрішніх військ Н КВС /26,3 тис 
солдат і офіцерів/, танковий батальйон, бронепоїзди, частини регуляр
них військ /у Бережанах частина гаубичного полку/, сили військкома
тів, чекісти, партійний, радянський і комсомольський активи.

Вже літом 1944 почались облави. М ов голодна і лю та саранча пов
зли неприємного запаху зграї червонопагонної орди /їх звали "М ітла" і 
"Рубаха" з прикметником червона/, несли кров , смерть і пожарищ а 
наш им селам і полям.

Н а  Тернопільщ ині тільки протягом серпня-жовтня 1944 р. підпіль
ники виступали 73 рази в бої з карателями. С екретар Тернопільського 
обком у повідомяв М .Хрущ ову: "19 августа 1944 г. по дороге через не- 
больш ой лес по направленню  с.Божиков следовал батальйон красноа- 
рмейцев, которьій внезапно бьіл обстрелян бандитами из пулиметов и 
минометов. Батальйон бьіл окружен, ...Спаслись только 11 человек. 
Б атальйон потерял 4 миномета и 7 станкових пулеметов".32

О дин із найзапекліш их боїв того часу відбувся 6 вересня 1944 року 
на стику Бережанського і Рогатинського районів. Н а хуторі М алинівці 
в орог втратив 70 бійців вбитими і пораненими. Через день відбувся бій 
на околиці С лав'ятина. О блавники своїми трупами завантаж или чоти
ри автомаш ини. Серед повстанців 9 було вбито і 15 поранено.

17 вересня 1944 р. сотні "Лісовики", "Чорноморці", "Риболовці" і 
"Буйні" вели бої з внутрішніми військами Н К В С  біля Волиці Урмансь- 
ко ї і П ору чина. П ро мужність українських повстанців Л.Берія писав 
И .С таліну: "20 октября бьіла проведена операция по ликвидации бан-
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дьі, действовавшей в Бережанском районе. Бандитьі орґанизовали 
круговую оборону в с. Поручин /насправді це було в с.Біще/, заняв для 
)того 3-х зтажное здание клуба. Бой длился около 6 часов. Не имея 
возможности вьібить бандитов пулеметньїм огнем, чекистско- 
иойсковая группа обстреляла здание клуба артиллерийским огнем. В 
результате ... здание загорелось, бандитьі погибли под обломками 
здания".33

У багатьох селах радянської влади фактично не було. Архівні дже
рела стверджують, що карателі часто при зустрічі з повстанцями кида
ли зброю і тікали, а чекісти і партійно-радянський актив боялися виїж
джати в села, відсиджувались в райцентрах, "пянствуют, борьбой с ос- 
татками буржуазних националистов не занимаются“.34 “Міліціонери 
живуть в Бережанах, на дільниці приїжджають від випадку до випад
ку “.35

Найбільшу ганьбу на все кодло карателів кидали бійці винищува
льних батальйонів. Бюро Бережанського райкому неодноразово конс
татувало: “ Имеются случаи трусости и предательства среди бойцов 
истребительньїх батальйонов. ... Милицейские участки Кудряшова / 
нач. РВ НКВС/ только вооружают бандитов." "Міліція в основному 
укомплектована поляками... Поляки вороже настроєні проти українсь
кого населення."36

Велика блокада, масові терористичні акції зимою 1944-1945 рр. не 
дали результатів, на які сподівалися більшовики. Потерпіли низові 
клітини руху, але продовжували боротися військові округи, курені, 
сотні, збереглись організації підпілля.

З Москви надійшла команда ліквідувати підпілля до 15 березня
1945 р. Бережанська провінційна рать прийняла наряд з належним оп
тимізмом: "Надо обьединить бедноту и середняков, перейти к наступ- 
лению и в ближайщие недели разгромить зти бандьі".37 Тверезіше оці
нював становище райпрокурор Кагамлицький: "Уничтожить боевки в 
нас к 1 апрелю - дело не легкое".38 За послаблення наступу каральних 
сил, за безпорадність, секретар райкому Вовк Й.С. і начальник НКВС 
одержали по догані.

Зазначу, що всі каральні військово-чекістські операції проводились 
під безпосереднім керівництвом ЦК ВКП/б/ і КП/б/У, обласних і ра
йонних комітетів. В циркулярах, що надходили з Москви і Києва, ряс
ніло жорстокими наказами: "Посилити репресії”, " Прискорити лікві
дацію!", "Вбивати!". М.Хрущов просив Сталіна дозволу на відновлен
ня польових судів, спецтрійок з правом винесення вищої міри покаран
ня через повішення негайно, прилюдно.39 "Надо, чтобьі нашей мести 
боялись"40,- наказував він.

У травні 1945 р. М.Хрушов звернув увагу на вдосконалення розві
дувальної ради агентурно-інформаційної служб. " Без агентов будем 
действовать вслепую1'.41 Через два роки ініціативний Микита Сергі
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йович ще раз наголосив: "Сейчас никакая атомная бомба не поможет, 
если мьі невозьмемся за агентуру44.42 Завдання було не із легких. Нача
льники Бережанських райвідцілень НКВС-НКДБ визнали: ”Мьі не 
имеем точного учета банд и в них бандитов. Агентура не подобрана. С 
агентурой, которая имеется, встречаемся редко, не учим, не воспитьі- 
ваем... Большинство операций не дало результатов" .Другий секретар 
райкому Кочетенко додав: "У с.Посухові знали про нашу операцію. 
Це говорить про відсутність пильності.” 43 Не змінилась ситуація і у 
1947р. Бюро райкому підтвердило: "Среди подобранной агентурной 
сети соответственная работа, направленная на вскрьітие и предупреж- 
дение террористических актов и бандпроявлений не проводится”.44

Отже, не вельми щедра наша земля на підлоту. Були інформатори, 
донощики, сексоти, але зрадництво не стало масовим.

Взимку 1945-1946 рр. війська НКВС розташувались по селах для 
блокування допомоги місцевого населення загонам УПА та підпільни
кам ОУН. У другій половині 1946 партія перекинула з Росії нові полки 
внутрішніх військ, створила мобільні військові групи у кожному райо
ні. Щодалі то складнішими ставали умови боротьби. Національно- 
визвольний рух змінив тактику, перейшов у підпілля, військові форму
вання поділено на дрібні мобільні загони. Але й у цих суворих умовах 
повстанці продовжували вести активні бойові операції.45

Виконуючи настанови М.Хрущова, обком і райкоми взяли на облік 
усіх заможних селян, інтелігенцію, священників, контролювали кожен 
їх крок. За окремими боївками та конкретними підпільниками репре
сивна машина закріпила оперативні групи, партактиви, агентів. Об
ком КП/б/У разом з облуправлінням МВД і МДБ розробили "План 
ликвидации остатков бандгрупп и оуновского подполья”. Аналогічні 
плани розроблено в районах. Копія такого плану ліквідації підпілля в 
Бережанському районі збереглась у справах Бережанського райкому 
КП/б/У .У ньому передбачено які саме боївки виявити і ліквідувати, у 
якій місцевості, визначено строки, сили карателів і відповідальних ви
конавців.46

Збройна боротьба українського підпілля тривала до середини 50-х 
років. На серпень місяць 1951 р. на території Тернопілля діяло 47 
підпільних груп, в тому числі Бережанський і Скалатський надрайонні 
проводи ОУН. "Наиболее пораженн бандитскими формированиями 
Бережанский, Подгаецкйй, Шумской, Лановецкий, Толстенский й За- 
ложецкий районьГ, - вказується в донесенні ЦК КП/б/У.

Відчутних ударів національно-визвольному рухові завдали безпе
рервні депортаці місцевого населення з метою позбавити підпілля під
тримки.

Лазар Мойсеєвич Каганович, "вірний син України", організатор 
голодомору 1932-1933 рр., очоливши у березні 1947 р. ЦК КП/б/У, вже 
23 квітня розпорядився: "Оставшихся бандитов ликвидировать, ...
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семьи репресировать. ...Отдельньїе населенньїе пунктьі, где много бан- 
дитов и пособников,- вьіселить”.47

Операція готовилась обкомами і обласними управліннями МВС- 
МДБ таємно, старанно майже півроку. 21 жовтня 1947 р. партія і її си
лові органи провели масове виселення населення всіх західних облас
тей України. У доповідній записці секретаря Тернопільського обкому 
КП/б/У Кагановичу повідомляється: "К моменту вьіселения семей 
украинско-немецких националистов проведена большая подготовите- 
гіьная работа по оформленню личньїх дел на вьіселяемьіх, разработан 
план проведения операции... С 19 по 20 октября первьіми секретарями 
райкомов КП/б/У и начальниками райотделов МГБ проводилась по- 
дготовительная работа, связанная с проведением операции. ...В ночь 
на 21 октября в райкомах КП/б/У проведеньї инструктивньїе совеща- 
ния...После совещания партийно-советский актив совместно с опера
тивними работниками МГБ немедленно направились в соответствую- 
щие села... В проведении операции участвовало 4080 членов и канди- 
датов в членьї ВКП/б/, более 14 тисяч безпартийного актива райцент- 
ров и сел, 7900 подвод, всего участвовало 25980 чел. не считая бойцов 
и работников МГБ. ... Операция повсеместно бьіла начата в 6 часов 
утра 21 октября. ...Население о вьіселении узнало через час -  два после 
начала операции.” У вагони загнали 5053 сімей Тернопільщини /3211 
чоловіків, 6581 жінок, 3382 дітей/, на 293 сім’ї більше, ніж передбачено 
планом.48

З Чернівецької області виселено 616 сімей, з Дрогобицької -  4559, з 
Волинської -  2716, з Рівенської -  3829, з Івано-Франківської -  3826 сі
мей, з Львівської -  понад 20 тис осіб.49 Для депортації західноукраїн
ського населення в 1947 р. використано 47 тис. вагонів.50 Депортації і 
терор підкосили надії, сили і волю селян. Одні в супроводі уповнова
жених і енкаведистів понесли заяви у колгоспи, другі - сушили сухарі в 
дорогу. Такий психолргічний стан села партія використала для лікві
дації “залишків бандерівщини ”, остаточного закріпачення селян.

Відповідальність за масові злочини, виселення лежить на ЦК ВКП/ 
б/У і ЦК КП/б/У, секретаря обкомів і райкомів, які керували караль
ними операціями, агентурними диверсіями, на працівниках репресив
них органів.

За період з 26 січня до 9 березня 1945 р. партійно-радянський актив 
в купі з садистами (кагебістами і енкаведистами) вбили більше 100, за
хопили 220 повстанців і підпільників, вислідили 9 станичних та один 
районний проводи, виселели 121 сім’ю, відновили біля 700 військово
зобов’язаних.51 Ці дані явно завищені, оскільки вони готовились для 
представлення начальників НКВС та НКДБ до нагороди.

То була жорстока війна нищення народу цілого регіону, яку нава
жуся поставити в один ряд з варварством російських шовіністів у Чеч- 
ні. Тут маємо справу не з самодіяльним садизмом психічно хворих
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виродків. Фізичне нищення повстанців і мирного населення, масові 
депортації стали основною функцією партії та її бутафорної держави в 
той час. Репресивний апарат, що діяв методами орієнтальної жорсто
кості, сліпо виконував волю партії.

Коли сваволя партійно-кагебістської кліки досягла загрозливої по
значки, ЦК КП/б/У в березні 1945 р. прийняв фарисейську постанову “ 
Про факти грубого порушення радянської законності в західних обла
стях УРСР “. Виконуючи її, обком і райкоми розглянули трохи справ, 
які нині є додатковим незаперечним доказом злочинності безпосеред
ніх виконавців політики партії. Чисельну групу серед них становлять 
справи про порушення законів стрибками. Фарисеї найшли крайніх, 
на кого вигідно було списати збочення з магістрального шляху.

16 квітня група стрибків під командуванням Шляхетько в с. Вульці, 
будучи напідпитку, почала стрільбу по птиці. Від трасуючих куль за
горілись хати. Згоріло село і школа. Стрибки поранили громадянку 
Волянську та її доньку, грабували майно, гроші.Начальник міліції Ка- 
расьов виїжджав на місце події, але мір покарання не прийняв.52 Безка
рність породила ще ширшу масштабність сваволі і злочинності.

Такий же факт повторився на хуторі Гайок. Хутір спалили дощен
ту. А 18 травня 1945 р. зграя п’яних стрибків під орудою оперуповно- 
важеного Жалкіна і дільничого Мартинюка напала на с.Куряни, під
няла стрільбу, спалила 11 хат. Мартинюк передав у район, що група 
веде бій з повстанцями. Щоб інсценувати картину бою, стрибки -  по
ляки повиривали в будинку сільради дверні і віконні рами, пострілами 
збили ізолятори.53

Стрибки пограбували сім’ї червоноармійців у Літятині, Шибалині, 
Раю, Нараєві, Лапшині, Жонівці та інших селах.54

В січні 1947 р. стрибки Мечищівського гарнізону бешкетували в 
Рибниках, побили голову сільради Мандзія, його дружину, а роздітого 
сина викинули на сніг. Другим разом вони обстріляли церкву там же. 
А 8 березня цього ж року стрибки, поділені на дві групи так напилися, 
що повертаючись із завдання в Мечищів, серед білого дня почали 
перестрілку між собою. Під вогонь попав районний партактив. На 
жаль нікого не вбили. Зате чекісти і стрибки іншим разом випадково 
застрелили учня педшкошли Ярему М.І. та хлопчину Кордяка А.І. у 
Котові.55

Про злочини і функції лютих червонопагонників, ще одних 
виконавців політики партії, свідчать факти занесені у документи 
військовими прокурорами та інструкторами ЦК КП/б/У. Інструктор 
ЦК по західних областях Нирко доповідав, що за одинадцять місяців 
1946р. в Тернопільській області вчинено 188 порушень законності.56 
Полковник Павлов у записці Т.Строкачу /міністру ВС УРСР/ 
писав :”Практика порушення законності та допитів затриманих... із 
застосуванням катувань та інших тортур у першому батальйоні 86 СП

94



ввійшла в систему і командуванням батальйону заохочується... В тра
вні 1946 р. підрозділом батальйону при проведенні операції в селі Бо
ків була затримана вагітна жінка Саба, котру капітан Шашин / 
заступник командира/ допитував, катував її на стільці і сідав на живіт 
...”і далі: 'Така практика катування введена начальником Підгаєцько- 
го РВ МВС лейтенантом Юр’євим та його заступником ст. лейтенан
том Риловим”.57

Наведені матеріали засвідчують, що репресії карального апарату 
носили характер цілеспрямованої урядової політики. Шаленів терор, 
не припинялись каральні операції. Панувало узаконене беззаконня . 
Важко знайти серед працівників партійного апарату і каральних 
служб людину, чиї руки не були б в крові наших краян. Це вони вбили 
в боях, замордували в катівнях і на засланні сотні тисяч повстанців і 
мирного населення тільки за те, що вони наважилися стати на захист 
своїх природних прав, піднятись на боротьбу за державну незалеж
ність на батьківській землі.

На підставі наведених документів, осмислення величі і трагедії 40- 
х, приходимо до висновків.

1.Загарбання Західної України було прямим продовженням Імпер
ської політики Москви партією Леніна-Сталіна під традиційним ко
дом “воз’єднання”.

2,Окупацію, насадження соціалістичної системи і тоталітарного 
режиму здійснювали чужі етнічні елементи і вирощені ними в Україні 
покручі. Соціалістичний “рай” споруджали не для українців, а на на
шій крові для московських правителів і їх посіпак.

З.Десантовані комуністи сліпо і беззастережно виконували волю 
своїх зверхників, продемонстрували моральний розклад, професійну 
некомпетентність, жорстокість і кланову поруку.

4.Чітко діяла хібащо партійно чекістська репресивна машина, осно
вним завданням якої було придушення національно-визвольного руху, 
фізичне нищення народу, руйнування духовності, формування манку
ртів.

5.Комуністичний режим утверджувався в умовах відчайдушного 
опору і збройної національно-визвольної боротьби всього населення, 
що демонструвало живучість і силу української національної ідеї, ви
соку національну свідомість наших краян.

6.Репресії більшовицького карального апарату проти ОУН-УПА і 
мирного населення носили характер цілеспрямованої партійно- 
державної політики, яка іменується геноцидом та здійснювалась чисто 
московським бузувірським способом.

7.Національний рух виявився сильнішим за всі потуги московських 
емісарів. Нинішня державна незалежність стала можливою завдяки 
жертовній боротьбі ОУН-УПА та всенародній її підтримці.

8. Серед нас живуть в достатку компанці, вовки, кудряшови, шаші-
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ни та їх чада і ніяк не можуть змиритися з втратою необмеженого, без
контрольного владарювання і панування над нами. Вони воліли б, 
щоб про їх “подвиги” не дізнались ні тепер, ні в майбутньому.

9.Не маємо права забувати про злочини і жертви комуністичного 
режиму ні на одну хвилину, бо хто втрачає історичну пам’ять, той при
речений на жалюгідне існування і смерть. Спектр злочинів у вдоско
наленій, а отже ще в жорстокішій формі може повторитися. І ми неод
норазово в цьому переконалися.

10. Тому думайте, судіть самі, засвоюйте уроки.
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/ Літературна Бережанщина в іменах

Ярослава Мазурак 
науковий працівник 
музею книги.

“Бережани, місто моїх літ молодечих, найкраще для мене місто в 
світі...” Скільки людей повторювало подумки ці палкі слова Богдана 
Лепкого! Політики і вчені, священики і вчителі, математики і митці, 
медики і літератори... Хто вони? В які куточки світу понесли свої ра
дощі і болі з літ молодечих? їх імена розгублені у часі, на сторінках 
різних часописів, альманахів, книжок. Але візьміть сьогодні будь-яку з 
іменним покажчиком вкінці і обов’язково потрапите на прізвище бо
дай одного “бережанця”.

Що ж послужилося акумуляції таких високих потенційних сил на 
Бережанщині? В першу чергу -  гімназія, одна з найкращих в Галичині,
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з якої, знову ж таки за словами Б. Лепкого, протягом одного лише 
століття вийшло так багато визначних людей, як може , ні з однієї се
редньої школи краю. І це дійсно так, бо самих лише літературних імен 
сьогодні відомо понад півтори сотні: письменники, мово-і літературо
знавці, журналісти, редактори і видавці, доля яких пов’язана з Бережа
нами місцем народження або навчання чи праці. Творчість декого з 
них представлена в експозиції музею книги- “Літературна Бережанщи
на”.

Експозиція ця була відкрита минулого року з нагоди 15- ліття му
зею і ґрунтувалась на вже експонованих матеріалах, що розмістились 
тут ще з часу відкриття самого музею: Маркіяна Шашкевича, Андрія 
Чайковського, Богдана Лепкого. Літературні портрети цих письмен
ників постають перед відвідувачами в меморіальних кімнатах, а експо
зицію “Богдан Лепкий” перенесено в інше приміщення, де на базі її в 
1995р. відкрито окремий музей письменника.

Витоки ж літературної Бережанщини сягають ХУІ ст. і називають 
нам перше Ім’я -  Адам Бурський. Польський письменник-логік, сучас
ник Івана Вишенського, писав полемічні твори на противагу схоласти
чній філософії. Народився у Бережанах 1560р. і був одним з визначних 
представників філософії ренесансу, ректором і викладачем Замойської 
академії.

А друге ім’я -  Якуб Гаватович, - письменник, церковний і 
культурно-освітній діяч. Народився 1598р. у Львові. В Бережанах 
проживав з дитячих літ в замку Катерини Сенявської, яка допомогла 
йому згодом здобути вищу освіту і він, закінчивши Ягеллонську 
академію, повернувся до Бережан -  спочатку, вчителював, а згодом 
(1622-1628) душпастирював. Говатович- автор тридцяти творів, 
оригінальних і перекладних, віршованої трагедії на біблійний сюжет 
“Трагедія або образ Іоана Хрестителя”, до якої додав ще дві інтермедії 
народною мовою- “Продав кота в мішку” та “Найкращий сон”, що 
ставилися в перерві між актами. Це були перші драматичні твори 
українською мовою, що належить до найдавніших українських 
інтермедій. Але основний сплеск творчих сил на Бережанщині 
припадає на XIX ст.

...Восени 1805р. Бережанська гімназія прийняла перших учнів. 
Сюди її за розпорядженням з Відня перевели зі Збаража. Разом з гім
назією переїхав до Бережан закінчувати гімназійну науку автор поети
чної збірки “Польові квіти “, майбутній педагог і вчений, доктор ме
дицини Мацей Бродовіч, з 1823р. професор і з 1840р.- ректор Ягелон- 
ського університету. 20 літ пізніше розпочав навчання у Бережанській 
гімназії / 1825-1829 /. Пробудитель Галицької Руси- України Маркіян 
Шашкевич, а трохи згодом- його послідовник, подвижник української 
ідеї Рудольф Мох, автор перших оригінальних драматичних творів у 
Західній Україні і віршованої збірки “Мотиль”- другої в Галичині піс
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ля “Русалки Дністрової” книжки народною мовою. Р. Мох- зачина
тель української драматургії в Галичині. Його перу належать п’єси 
Справа в селі Клекотині”, яку І. Франко назвав “найліпшою з усіх 

писань сього автора”, а також “Розпука орендарська” і “Терпен спа- 
сен”. Останню він написав віршами спеціально до фестин, влаштова
них в першу річницю скасування панщини. П’єса була поставлена у 
Львові 15 травня 1849р. і мала неабиякий успіх. Рудольф Мох ніби ча
стково повторив життєвий шлях М. Шашкевича: навчання у Бережан
ській гімназії -  Львівська духовна семінарія -  книга українською мо
вою. Підтримуючи фонетичний принцип в питанні правопису, Мох 
обстоював ті ж принципи, що і Маркіян, від імені “дорогого народа і 
добра отечественного”, як і Шашкевич, закликав у своїх промовах: 
“Подаймо собі братнії руки”.

З 1835 по 1843 вчився у Бережанській гімназії Ян Косіна -  чеський 
письменник, філолог, літературний критик і педагог, почесний член 
ряду педагогічних товариств, автор літературних, педагогічних праць, 
навчальних посібників тощо. Приблизно в цих же роках навчалися в 
нашій гімназії визначний польський поет, публіцист і громадський ді
яч Корнель Уейський та корифей польської журналістики, публіцист і 
редактор, трибун польської державної ідеї Ян Добжанський. Проте 
найбільш плідною для літературної Бережанщини, як і для Галичини в 
цілому, була друга половина минулого століття, де на літературних 
теренах з кожним роком вимальовувались нові постаті. Після виходу 
сумнозвісного “емського” указу 1876р. про заборону українського 
слова й українського письменства весь літературний рух практично 
сконцентрувався в Галичині. Тут виходили різні літературні часописи, 
в т.ч. один з найпопулярніших -  “Зоря” (від 1880), редактором якого 
був Василь Лукич (псевдонім Володимира Левицького; закінчив Бере
жанську гімназію 1875р.). За час своєї праці на цій посаді він зредагу
вав 14 випусків календарів “Просвіти”. Крім того, завдяки його висо
кому професіоналізмові і широкому колу літературних зв’язків “Зоря” 
швидко стала загальноукраїнським часописом, набула значної попу
лярності тут друкувалися кращі твори світової класики, галицьких і 
наддніпрянських письменників.

З 1871р., вчителюючи у Бережанській гімназії, написав свої опові
дання “Безбожна Орина”, байки “Груша і невдячна фасоля”, “Де ді
лись червінці?”, “Мудрий рибак” та кілька перекладів з Гейне пись
менник і педагог Євген Згарський. 28 літ викладав у нашій гімназії 
польський мовознавець і перекладач Алоіз Штайнер, колишній 
вчитель Івана Франка у Дрогобичі. П’ять літ (1897-1902) працював 
учителем історії, німецької та української мов письменник і літерату
рознавець Йосип Застирець, один з організаторів видавництва 
“Бібліотеки оригінальних українських творів для родини і дорослої 
молоді” у Львові, дослідник творчості М. Шашкевича (у 1910 р. пере
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видав у Тернополі “Русалку Дністрову”). Вчителювали у Бережанській 
гімназії письменник Антон Крушельнцький, літературознавець Пла- 
тон. Лушпінський, письменник, перекладач, журналіст і культурно- 
освітній діяч Юліан Насальський -  засновник бережанської бурси для 
убогої гімназійної молоді (1882), “Бібліотеки для руської молоді” (82 
випуски в 161 томі), співредактор двотижневика “Посланник”, що йо
го упродовж 4 літ видавав парох Лапшина Лев Джулинський.

Велика моя була радість, коли 22 вересня 1868 р. мені прислано 
декрет на учителя гімназії в Бережанах”, - пише у своїх спогадах Олек
сандр Барвінський, історик літератури, видавець, громадсько- 
політичний діяч. В учительському зборі були... д-р Клим Ганкевич, 
Кость Лучаківський... З кінцем 1868 р. я дістав визнання..., щоби 
опрацювати русь читанки для вищих кляс, а Лучаківський -  для ниж
чих. У 1870 р. вийшла моя читанка ч.І... Тоді ж вийшла читанка для 
нижчих кляс і Костя Лучаківського”. К. Ганкевич, якого згадує О . Ба
рвінський, мовознавець і філософ, автор наукових праць, що вийшли 
окремими виданнями: “Основні риси слов’янської філософії” (1874), 
“Система наголосів у санскритській, грецькій і українській мо
вах” (1875) та ін.

У XIX ст. в різний час пов’язали свою долю з Бережанською гімна
зією видатні вчені Владислав Віслотський (учень гімназії в шістдесятих 
роках) - член академії історіографічного інституту, редактор і упоряд
ник низки вагомих бібліографічних видань; бібліограф та історик літе
ратури Генріх Бегелайзе (учень гімназії у сімдесятих роках) - доктор 
філософії, автор майже 200 наукових праць з історії польської літера
тури XVIII- XIX ст.ст. Александр Брюкнер, славіст, літературо- і мо
вознавець, член-кореспондент різних іноземних академій та НТШ у 
Львові, професор славістики Берлінського університету, один із засно
вників Архіву слов’янської філософії, автор більше 1500 праць, з дитя
чих літ проживав у діда (теж А. Брюкнер, з 1864 р. був бургомістром 
Бережан) і чотири роки вчився тут у початковій школі.

Серед інших відомих мовознавців, що працювали чи вчились на 
теренах Бережанщини, значиться прізвище професора гімназії Івана 
Зшинського, фольклориста і діалектолога, одними з найважливіших 
праць якого є “ Український правопис”, написаний на підставі орфо
графічних правил, затверджених АН УРСР 1929р., що витримав чоти
ри видання, а також “ Географія української мови ” (1938), “Карта 
українських говорів (1935). Зенон Кузеля- бібліограф, мовознавець 
історик і етнограф, голова НТШ (1949-1952), співредактор Енциклопе
дії українознавства, голова української секції Міжнародної Вільної 
Академії, автор численних праць в ділянці порівняльної етнографії, 
бібліографії і фольклору, статей про українські проблеми. Навчаю
чись в гімназії, він в 1898 р. заснував тут таємний самоосвітній гурток 
гімназійної молоді “Молода Україна”.
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У список визначних мовознавців, що розпочали свій високий по
цуп у світ науки з гімназійної парти у Бережанах, входять імена Ми
хайла Осадци, автора “Граматики руської мови” із збереженням ети
мологічного правопису, але в оперті на народну мову Галичини 
(1862р.- перше видання), яка 27 літ була офіційним підручником у гім
назіях; Євгена Желехівського (Гімназію закінчив в 1866 р.) - лексико
графа, фольклориста, автора “Малорусько-німецького словаря” (1884 
р. -  перший том), що згодом спричинився до введення фонетичного 
правопису, з. зв.”желехівки”, і в 1892р. був офіційно запроваджений в 
Галичині і Буковині; Мар’яна Якубця (гімназію закінчив в 1930 р.)- 
доктора філологічних наук, іноземного члена АН України, професора, 
завкафедрою Вроцлавського інституту, автора численних праць і мо
нографій, присвячених польсько-українським літературним взаєми
нам.

Якщо ж вдатися до узагальнення, то в Бережанській гімназії вчи
лись цілі династії сімей видатних ратаів на літературному полі, що 
своєю муравлиною працею спричинились до збагачення української 
культури: Лотоцькі, Левицькі, Рудницькі, Чайковські, п’ять братів 
Огоновських. Тут вчився Сильвестр Лепкий (в літературі -  Марко Му
рава -  письменник, ерудит, визначний громадсько-політичний діяч) і 
його сини -  Богдан і Левко Лепкі, автори безсмертного пісенного ше
девру “Чуєш, брате мій”. Поруч із Сильвестром Лепким на гімназійній 
лаві сиділи його товариші нотар Іван Рудницький, батько пізніших 
учнів гімназії письменника Михайла, журналіста Івана (Кедрина) ком
позитора Антона, журналістки і видатної громадсько політичної діяч
ки у світі Мілени Рудницької; Богдан-Теодор Пюрко- ректор духовної 
семінарії у Відні, автор підручника етики для середніх шкіл, поет, а 
згодом його син Михайло став гімназійним товаришем Богдана Леп
кого, велетня літератури, автора трилогії “Мазепа”, улюбленого Сина 
Золотого Поділля. 18 його літ молодечих промайнуло у Бережанах: 
тут він вчився в гімназії, пізніше -викладав, а під кінець життя подару
вав нащадкам високопоетичний мемуарний твір “Казка мойого жит
тя”. його книгами зачитувались покоління української молоді. Відомі 
факти, коли лише за виявлену при обшуку в домі книгу Б. Лепкого ці
лі родини вивозились на Сибір у страшні повоєнні роки, а саме прізви
ще письменника вимовлялось лише пошепки і за глухо зачиненими 
дверима. Сьогодні великому письменникові повернулось його чесне 
ім’я, а українській літературі- його твори.

28 літ життя присвятив Бережанам письменник Андрій Чайковсь- 
кий, співець козацької вольниці, творчість якого бере початок саме із 
бережанського періоду його життя. Великою довірою і високим авто
ритетом користувався він у народі і як письменник, і як адвокат- 
оборонець найбіднішої верстви населення, і як громадський діяч. Ав
тор трьох великих романів і майже півсотні повістей, оповідань, но
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вел, був ініціатором і співорганізатором у Бережанах співочого това
риства “Боян” (1892), товариства “Просвіта” (1895), ощадно- 
позичкової каси “Надія” (1896), протиалкогольного товариства 
“Відродження”, спортивного товариства “Січ” /1910/ та ін. Як писав 
Б. Лепкий, “Савчак, Чайковський і мій батько...освідомили і піднесли 
культурно Бережанщину так, що стала вона із колись глухого голо
сним повітом”. Здається, ніби й небагато часу пройшло з тих пір, бо 
ще донедавна у Бережанах жили люди, що пам’ятали “пана меценаса”, 
а скільки видатних людей промайнуло на бережанських теренах! Не 
так війна, як перед-і повоення перелопатило долі найкращих синів бе
режанської землі.

1941 року замордований у більшовицькій тюрмі в Тернополі бере- 
жанський адвокат і письменник Франц Коковський. Цього ж року по
мер на спецпоселенні у Казахстані професор гімназії, педагог і пись
менник Василь Левицький, батько відомого журналіста Бориса Леви- 
цького. 1937 року загинув на Соловках професор гімназії Антін Кру- 
шельницький, загубилися у Карпатах сліди гімназиста-письменника 
Василя Маковського, в 1944 р. підірвав себе гранатою у криївці полу
м’яний поет-борець Мирослав Кушнір, що залишив нам свої безсмерт
ні вірші, записки і щоденник з бережанських гімназійних буднів. В 
1949 р. репресований поет о.Роман Дурбак, а з 1953 р.- рогачинський 
парох о.Павло Олійник, автор книги спогадів з унікальним матеріа
лом з історії західноукраїнських земель. Багатьох колишніх гімназис
тів, професорів, мешканців нашого міста назавжди прихистила заоке
анська земля.

Навіть побіжно оглядаючи літературний процес на Бережанщині 
упродовж двох століть, неможливо назвати всіх, хто своєю працею на 
ниві літературознавства чи журналістики вкладав свою частку у фун
дамент піднесення духовності рідного народу. Лише за радянський 
період з Бережанами пов’язані долі дев’яти членів Спілки письменни
ків України: А. Лотоцький, А. Крушельницький, М. Яцків, М. Різник, 
Г. Мороз, П. Гринчишин- з молодшого. Сьогодні живуть і працюють 
у Бережанах більше 18 творчих особистостей, що вже мають свої дру
ковані видання: Василь Савчук, Світлана Олексишин- Даньків, Богдан 
Андрусяк, Богдан Тихий та інші, і кожен з них вписує свою сторінку у 
літопис літературної Бережанщини.

Основна література:
Бондарчук І. З битого шляху на манівці // Київ / Філядельфія /.- 1960.-Ч.42-48; 
Бережанська земля: історично-мемуарний збірник. -  Нью-Йорк, 1970; 
“Журавлина книга”: Тернопільська українська західна діаспора. Словник 
імен. Ч. 1.-Тернопіль.- 1999;
Збірник на пошану українських учених, знищених большевицькою Москвою.- 
Париж- Чикаго.- 1962;
Енциклопедія українознавства. Словникова частина. В 11-ти томах.- Нью-
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Иорк-Париж.- Молоде життя.-1955- 1995;
Качкан В. Українське народознавство в іменах. У двох томах.- Київ.- Либідь.- 
1 І - 1994, т. 2-1995;
Мандрівка землями Підгаєччини. Фотоальбом.- Нью-Йорк.- 1980;
Медведик П. Літературно-мистецька та наукова Зборівщина.- Тернопіль.- 
Джура.- 1998;
Гкачов С., Ханас В. 250 імен на карті Тернопілля: Польсько-українські куль
турні взаємини.- Тернопіль.- 1996;
Українська муза: Поетична антологія.- Київ, 1908;
Чернецький А. Бережани та їх вклад в українське національне життя. В кн. 
Альманах “Молоді України”: Спогади про гімназійні гуртки в Бережанах.- 
Бережани- Мюнхен- Нью-Йорк.- 1954.- с. 7-8;
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Іван Франко і Бережанщина: до історії перебування 
Великого Каменяра у нашому краї

Володимир Парацій, 
викладач БА ТІ.

Розуміння національного культурного процесу є надзвичайно бага
тогранне. Воно акумулює в собі весь комплекс поступових етнічних 
(чи хоча б субетнічних) досягнень, можливостей, вмінь і талантів, що 
можуть бути виражені у матеріальній або духовній площині. Серед 
всеохоплюючих та узагальнюючих визначень сутності й місця націо
нальної культури помітно виділяється пояснення в одному з найвираз
ніших юридичних документів міжнародного характеру -  “Декларація 
Мехіко з політики області культури”, або, як ще її називають, 
’Теночтітланська декларація”. В ній зазначається: ”Будь-яка культура 
являє собою сукупність неповторних та незамінних цінностей, оскіль
ки через свої традиції й форми вираження кожен народ заявляє про 
себе всьому світу ... Утвердження культурної самобутності сприяє виз
воленню народів... Культура є фундаментальним аспектом процесу 
розвитку, що сприяє посиленню незалежності, суверенітету і самобут
ності народів”(1). Але національна культура -  це далеко не безперерв
ний процес цивілізаційного розвитку самого по собі. Як і всі інші аспе
кти суспільного співжиття, цей напрямок потребує своїх провідників; 
тобто тих визначних особистостей в культурному житті нації чи етно
су. в творчому надбанні яких відображено весь культурологічний 
(літературний, мистецький, науковий, публіцистичний, етнологічний) 
колорит як загальнонаціонального або регіонального рівнів.

Подібних представників мала і українська культура на різних «ета
пах своєї еволюції. Ці особистості залишили свій помітний слід в ши
роких культурологічних проявах. Але серед них можна назвати і таких
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провідників українського культурного процесу, творчі зацікавлення 
яких мають різнонаправленні та міжпредметні вираження. Одна з най- 
значніших таких універсальних постатей повноцінно викристалізову
ється в особистості українського поета, письменника, різнопланового 
дослідника, перекладача-поліглота, фольклориста, літературного кри
тика, історіографа, публіциста, журналіста, політичного діяча і взагалі 
всестороннього інтелектуала -  Івана Франка. Кількість та напрямки 
його публікацій досягають грандіозних цифр, рівень та глибина знань 
захоплювали і дивували сучасників (та й дивують і сьогодні). Про 
Франка як поліглота згадують визначні європейські мовознавці. Зга
даємо в цьому контексті замітку ще одного національного універсала 
Агатангела Кримського (2). ІЦе при житті Іван Франко сприймався як 
своєрідний національний еталон в суспільно-політичних та культурній 
еволюції. Все це тільки посилює приємність від інформації про те, що 
ця визначна особистість перебувала і в нашому краї. З другої сторони, 
виділяти цей факт як щось незвичайне зовсім не потрібне, так як Іван 
Франко дуже часто проводив час в мандрівках по містах, містечках та 
селах Західної України. Одночасно, зауважимо, що це були не просто 
безпричинні поїздки. Вони у нього мали як пізнавальний, так і практи
чно-діяльний характер (як, наприклад, поїздки на Збаражчину -  свій 
виборчий округ, якщо виражатися сучасною політичною й виборчою 
термінологією). Не втрачав даремно час Іван Франко і під час перебу
вання на Бережанщині.

Перше перебування Івана Франка в Бережанах було далеке від пі
знавальних чи трорчих захоплень. У цьому місті протягом майже двох 
з половиною років він проходив військову службу в 55 піхотному пол
ку. А 7 листопада 1879 року Івана Франка, через хворобу, звільнено з 
кадрової армії (3). В Бережанах до сьогодення збережено будинок, в 
якому літератор та вчений проживав під час виконання військового 
обов’язку. На стіні цього дому, що розташований по вул. Валовій, є 
меморіальна таблиця з поданою вище інформацією, а в дворі встанов
лено погруддя І.Франка.

Наступний його приїзд мав більш добровільне та пізнавальне вира
ження. Передувало цьому запрошення відомого українського пись
менника Андрія Чайковського, який мав адвокатську практику в місті 
та якого з Франком зв’язувала дружба і співробітництво з часу його 
(Чайковського) проживання в Львові. Він же і залишив спогади про 
тогочасне перебування Івана Франка на Бережанщині та про його на
вколишні поїздки. Як зазначає А.Чайковський, запрошення було від
правлено влітку 1892 року. Щоб воно було прийнято позитивно, в 
ньому згадано про можливість екскурсії до василіанського монастиря 
в Краснопущі. А знаючи про букіністичні захоплення І. Франка, за
уважено, що там можна знайти надзвичайно цінні книжкові раритети. 
Вищезгадані доповнення до запрошення, вважаємо, суттєво вплинули
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їм швидкість приїзду. Андрій Чайковський з великим захопленням 
надує про перебування у нього в гостях Івана Франка та розмову з
ним.

Після огляду замкової каплиці вони відправились в Краснопущу.
11 о дорозі відвідали о. Сильвестра Лепкого в селі Жуків. Причин цих 
міднідин могло бути декілька. Це і бажання познайомити Франка з ін- 
кчіектуальною особистістю, а також необхідністю заручитися протек
ції ю церковного діяча, що привело б до більшої довірливості красно- 
пущанських монахів. Відвідавши монастир та оглянувши церкву з ве- 
імчавим іконостасом, подарованим королем Яном Собеським, гості 
поцікавились наявністю бібліотеки. Вона існувала , хоч і в дуже невід
повідному для цього місці. І.Франку в руки попав дуже несподіваний 
мк для монастиря зшиток -  знаки язичеської ворожби, який А. Чай
ковський пізніше побачив у його власній бібліотеці. Після відвідин мо
настиря вони переночували в Жукові у Сильвестра Лепкого(4).

Свої спогади про тогочасне перебування на Бережанщині Івана 
Франка залишив знаний в Україні поет, письменник й літературозна
вець Богдан Лепкий -  син о. Сильвестра, який був свідком приїзду 
львівського гостя у Жуків. В липні 1892 року Богдан Лепкий, у той час 
студент філософії Віденського університету, був на канікулах у бать
ків, про що він повідомляє сам, а також згадано у Андрія Чайковсько- 
і о(5). Ці спогади є своєрідним доповненням перших з однієї сторони 
і а, одночасно, показують нам один з елементів у задумі створення 
франкового “Мойсея” -  твору, який обезсмертив і так безсмертну па
м’ять про Франка як поета і який зумовив подальші його творчі екску
рсії по землях Східної Галичини.

Вищезгаданий приїзд Андрія Чайковського з Іваном Франком в 
Жуків і згадує Богдан Лепкий. Він також зазначає факт великого ба
жання в Івана Франка відвідати василіанський монастир в Краснопу- 
щі, а, особливо, його бібліотеку. Б.Лепкий зауважує велику скром
ність І.Франка в поведінці, його якусь самозаглибленість і навіть кулі
нарну невибагливість. Та це до тих пір, поки не пішла суперечка між 
ним та Сильвестром Лепким про твір Корнила Устияновича 
“Мойсей”. Сильвестр Лепкий дуже позитивно сприймав цей твір, на 
відміну від його різкої критики Франком. Ця суперечка завершилась 
обіцянкою Івана Франка створити подібний літературний шедевр, що 
був би позбавлений поверхневості, як (на його думку) у Корнила 
Устияновича. Як відомо “Мойсей” Івана Франка був написаний, але 
побачити його батькові Богдана Лепкого уже не довелося (5).

Це була друга та, на жаль, остання поїздка Івана Франка в Бережа
ни й навколишні землі. Хоч один факт створив поштовх, як уже згаду
валося, до урізноманітнення подальших франкових мандрівок. Мова 
йде про обіцянку написати нового “Мойсея”. Після його створення 
виявилось -  популярність твору настільки велика, що виникла ідея за
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прошувати автора у різні міста і містечка Галичини і Західного Поділ
ля для особистого читання. Географія подорожей величезна. Перебу
вав він і на Тернопіллі. Так, у грудні 1911 року Іван Франко особисто 
читав “Мойсея” в Тернополі (в залі “Міщанського братства”), про що 
є згадки у цілому ряді спогадів очевидців (7). Допомагав йому при чи
танні давній тернопільський знайомий Франка, викладач гімназії та 
дослідник-літературознавець Яким Ярема (8). Приїздив І.Франко у 
Тернопіль і пізніше, у 1913 році, на запрошення вчителів міста (9). За
значимо, що “Мойсей” читався і в Бережанах, але без присутності йо
го автора. Вік та хвороби уже не створювали можливостей для частих 
виїздів у провінцію.

Незважаючи на те , що Бережани з околицями стояли десь на узбіч
чі географії мандрівок Івана Франка, це помітний фактор в історії міс
цевого культурного життя. Адже приїзд такої особистості, яким би 
незначним в часі та об’ємі він був, накладає позитивну ауру на харак
теристику місцевого минулого. І якщо людина справді це минуле знає 
й поважає, факт перебування в її рідному краї, особистості такої без
межної величі, як Іван Франко -  завжди буде відзиватися в її душі ве
личезним пієтизмом та гордістю. Подібні факти -  це й позитивна рек
лама самому місту та його історичному минулому. Адже, зі сторони, 
Бережани проглядаються найбільш через призму таких визначних 
представників української нації, що перебували або проживали тут.
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Лепкий -  художник

Зеновій Мігоцький, художник, викладач 
кафедри історії та філософії БА ТІ

Існує така теорія, в яку я вірю, що той, хто є здібний в чомусь одно
му, той є здібний в усьому іншому, бо він осягнув принцип сприйняття 
гармонії життя в різних галузях. Оскільки математика і музика, хімія і 
історія, архітектура і поезія, танець і методика економіки є рідні за 
критеріями сприйняття і оцінки. Лепкий збагнув шифр, знайшов ключ 
до розуміння гармонії життя і творчості, а тому не дивно, що поруч з 
іншими, відомими нам і розрекламованими досягненнями нашого зем
ляка велике місце в житті Б.Лепкого займає творчість малярська,... на 
яку, чомусь, так мало звертають увагу люди, що займаються життєпи
сом митця....

Творча натура Лепкого шукає способу висловлення де лише мож
на: поезія, проза, музика, філософія, а як не може Лепкий цими засоба
ми описати благородного обличчя своєї дружини або складність хара
ктеру Сильвестра Лепкого, або ж бачення зовнішнього себе, то сягає 
по пензель. До всього вищесказаного треба додати, що Богдан Леп
кий мав феноменальну пам’ять, в тому числі і зорову.

Але все спочатку.
Вперше в своєму житті художника Богдан побачив ще в ранньому 

дитинстві у Крегульці на Миколая... До дому Лепких в цей день при
йшов старий сивобородий чоловік, хворий і розбитий маляр Швугер. 
Батько Лепкого мав з ним у минулому якісь творчі зв’язки, а тому ду
же приязно прийняв дідуся у своєму домі. У Богдановій уяві цей образ 
дуже асоціювався із св. Миколаєм, і тому малий шукав з художником 
контакту. Старий чоловік, з поганим зором і тремтячими руками ди
вився на свої колишні праці і плакав, бо зрозумів, що його час, час ви
шуканого художника, безповоротно минув, і що він зараз ніхто. Ма
лому Богданові за кілька хвиль довелося спізнати долю художника, 
таку типову для всіх часів.

Не виключено, що ця сцена була не останньою, що мала вплив на 
пошуки себе у мистецтві і у житті Б.Лепкого, а особливо на рішення 
покинути академію у Відні в майбутньому.

Закоханість у малярство було у родині Лепких явищем постійним у 
всіх поколіннях. Юний попович не мав можливостей з дитинства наси
чуватися дарами спостереження за мистецтвом, тому що жив у провін
ції, а ми, люди провінційні, несемо цю відмітку все життя, де б ми не 
були...

Однак можна було пішки піти у Краснопущу і оглянути мистецькі 
церковні твори, зроблені вправною рукою. Це Богдан і робив. До речі, 
він був надзвичайно чулим до малярства. Спостерігання творів маляр
ського мистецтва пізніше у Відні, у Берліні не раз приводили Лепкого
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у стресовий стан. Він міг заплакати в музеї від розлучення або набрати 
заряду душевного піднесення і снаги, енергії, щоб потім вкласти все в 
свою творчість.

Батьки всіляко підтримували прагнення Богдана стати малярем. У 
гімназійні роки він мав домашнього вчителя Юліана Панькевича піз
ніше відомого маляра. Судячи з того, що малював Лепкий в цей час, 
то Панькевич просто допомагав Богданові в його захопленні, але не 
давав школи, основи творчості, не приготував Б.Лепкого до того, що 
чекає художника в період навчання і подальшої праці. Він не приготу
вав мрійника до чорної щоденної праці, не пояснив, що свої творчі 
мрії треба реалізувати через муштру душі, тіла і руки.

Дякуючи своїм винятковим здібностям Лепкий вступає до Віден
ської академії мистецтв. І ось зустріч з віденським способом навчання, 
добрим і надзвичайно тяжким. Спочатку “штріхфірунг” -  навчання 
віртуозності володіння рисунком. Цієї муштри творча душа не витри
мала. Богдан мріяв про творчі злети, виставки, конкуренції, оспівуван
ня рідної землі, а дістав муштру -  студіювання... Не відбувши на на
вчанні і року, переводиться на філософський факультет.

Хоча і та крихта муштри дала йому немало для творчості: 1887року 
Богдан малює свій автопортрет на листку малого розміру м’яким олів
чиком розтертим, розтушованим способом так, як малювали тоді 
“сальонові” художники у провінції під керівництвом домашніх вчите
лів, що заробляли в той спосіб гроші, навчаючи малювати “дуже поді
бно”. Таким є і портрет Андрія Чайковського цього ж року...

Не заборонив домашній вчитель і робити копії, знаючи напевно, 
що то для юнака, котрий вчиться відтворювати тривимірний простір у 
двомірній площині, згубно. Тоді і робить Лепкий портрети Шевченка 
і Сковороди, до яких пізніше повернеться знов і знов, але не справить
ся із завданням, особливо зображаючи Сковороду, бо існуючий до то
го портрет аж ніяк не надавався на зображення філософа такої величи
ни...

У1908році Лепкий знову робить автопортрет, але ми вже спостері
гаємо не в’яле повзання м’якого олівчика по папері у пошуках подіб
ності, а чіткий штриховий рисунок, конструкцію і впевненість. Ранній 
живописний портрет Сильвестра Лепкого є парою до такого ж авто
портрета. Несмілива праця кольором, зведення живописної праці до 
вальорного рисункового варіанту, і знову пошуки подібності будь- 
якою ціною... А от пізніший портрет дружини Лепкого в українському 
строї -  це вже твір хоч і шкіцового характеру, але він дає підставу ду
же жалувати, що Богдан Лепкий не став професійним малярем, бо ди
наміка розвитку його майстерності обіцяла для України і для Бережа- 
нщини дуже відомого маляра в актив. І ця динаміка почалася саме із 
знайомства з академією. (Без освіти ми знаємо лише одного професо
ра, ректора Академії Нарбута).
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Надалі Б.Лепкий, зайнятий іншою творчістю, малює вряди -  годи. 
Чудовим є портрет Миколи Лепкого 1928р., дуже талановита праця, в 
якій скупими живописними засобами влучно і могутньо дано образ 
характер людини.

Лепкий в мистецтві малярства дуже багато знав. Свої знання і свої 
малярські праці переважно роздаровував. Не одному молодому худо
жнику він допоміг приготуватися і вступити до Академії, знайти твор
че визнання, його часто експлуатують. Зрештою, він сам дозволяє це 
робити через свою відкриту душу.

1885рік Лепкий -  маляр потрапляє під вплив Миколи Івасюка. У 
Жукові, в стодолі роблять свою “академію” на “вакаціях”. Звісно, що 
Лепкий дещо почерпнув у Івасюка, але можливість довший час мати 
робітню, місце проживання і безплатних натурників та матеріали мав 
Івасюк. Великі полотна Лепкого, які він робив з Івасюком Коронуван
ня Данила Галицького, тощо (десь пропали), а Івасюкові, якому позу
вали жуківці, стали його містком до слави і популярності.

Художнику Холодному Богдан Лепкий допоміг зробити шедевра- 
льний вітраж до церкви на Бориславщині (Мражниця): взяв на себе 
‘авторський нагляд” і довів твір до реалізації.

В таборі для полонених у Бецлярі Лепкий веде студію.
До видання “Історія України” Аркаса робить серію графічних ілю

страцій. Це чудові твори, зроблені дуже поважно, вкладено в них масу 
праці і силу думки. Виведено портретні образи вперше. Далі ці ілюст
рації пішли “гуляти” по книжках. А автор навіть не підписав їх.

У Жовчеві в Михайлівську церкву треба було зробити мальовидла. 
Лепкий і це робить 1930 року: дві помісні ікони (Богоматір та Ісус), 
чотири євангелисти на царських вратах і чотири ікони на кіоті.

Ісус дуже подібний на А.Чайковського. Очевидно, тут спрацювала 
феноменальна зорова пам’ять (або ж феноменальна повага до Чайков- 
ського).

Письменник А.Чайківський Трактування Б.Лепким зображення ісуса Христа на хіо" 
Жовчівської церкви.

У Кракові Богдан Лепкий спілкується з польськими митцями: Ви- 
сп’янським, Вичулковським, Мальчевським, - консуяьтує їх у створен
ні праць на тему України. Зокрема допомагає у студії одягу та оточен-
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Дружить і з шановними Бойчуком, Кричевським: учителями Дієто 
Рів’єри та Альфаро Сікейроса.

З легкої руки Б.Лепкого були відкриті для світу Олекса Новаківсь- 
кий -  наш імпресіоніст світової слави та Іван Труш...

У 1932році до 60 -  річчя професора у Кракові були зорганізовані 
виставки творів Лепкого . Його вірші теж є картинами...

Зараз ми маємо мало його творів. Маємо якраз стільки, аби зрозу
міти, що талант його був величезний, але все схопити не можливо. 
Провінційністю часом віє на нас з його літературних творів, але з ху
дожньо-малярських -  ніяк.

ня.
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Палацик Потоцьких, в якому була багата бібліотека, 
де любив працювати Богдан Лепкий. Фото 1890 року
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Українська національна ідея в поетичній 
творчості Богдана Лепкого

Білик (Лиса) Надія Тернопіль
Ще до появи історичного роману «Мазепа» Богдан Лепкий був ши

роко відомий серед українського читацького загалу, насамперед, як 
поет, віршоване слово якого було виразником і пропагандистом ідеї 
українського національного відродження. Вся поетична творчість мит
ця - від перших віршів, що постали у Відні, на чужині, як вияв туги за 
рідним краєм та батьківською хатою, - пройнята виразними націона
льними прагненнями та глибоким «українським» змістом.

Одні бачили в Б.Лепкому мрійливого лірика, другі - співця хлібо
робської стихії, треті - естета-модерніста, четверті - націоналіста, але 
рідко хто хотів бачити в ньому барда України, України героїчної ми
нулої і сучасної, яким він-з духа, з походження, з виховання і з переко
нання був.

Вже з перших збірок Лепкий заманіфестував свою любов до Украї
ни, її чарівної природи, роботящого, але знедоленого бездержавного 
народу. Тематика перших збірок широка, однак, домінуючими були, 
безперечно, роздуми молодого поета про обов'язки митця перед суспі
льством. Своє завдання митця-громадянина Лепкий подав у таких міс
тких і влучних словах: «Як чуєш і як можеш, так пиши / Для себе, для 
людей або для справи» («Хто, дивлячись, як куряться ліси...»), що ста
ли девізом для письменника у його подвижницькій праці на ниві наці
онального відродження.

З обуренням і болем бачив Лепкий, що втрачені державницькі ос
нови: немає власної влади, бо «чужі» Україною правлять, немає влас
ної території - земля «власна», та не «своя» («Я не дивлюся на село...»); 
немає української нації - сини України на чужій ниві працюють, «як 
наймити». Сама ж Україна запала у глибокий сон («Спросоння»).

Спостерігаючи той летаргічний сон України, звернувся письменник 
до Т.Шевченка, як до будителя нації, як до людини, що «підняла, украї
нську ідею».У вірші «На Тарасовій могилі» він підніс Кобзаря як при
клад громадянина-патріота для свого покоління, «що втратило честь», 
приспало національну гідність. Піднята проблема «проводу» зачіпала 
іншу - таку ж актуальну для української історії, - проблему «зради». 
До тих, що зреклися власного народу, звернені слова: «Всьому винні 
ви, / Плеканці Москви, / Скандинавські нащадки, монголи / Замість 
люд вести, / Перед ним іти, / Як стратеги до бою за волю, / Ви задля 
вигод, / Як безумний скот, / На ворожий бік претесь юрбою». Вірш, 
написаний у 1903 році, закінчувався полум'яним закликом автора «йти 
з своїм власним народом!».

Лепкий бачив свій обов'язок громадянина у тому, щоб своїм 
«словом» збудити приспану тяжким сном Україну, вивести народ на
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шлях волі, воскресити в ньому козацького духа. Лепкий, услід за Шев
ченком, питав: «Хто ми?» («Весна народів»). За ним же відповідав, що 
«ми» - нащадки славного козацтва; повернувшись до батьківських 
традицій, «ми» віднайдемо себе, пробудимось зі сну, загартуємо волю 
і - порвемо кайдани («Я не дивлюся на село...»).

Митець протиставив сучасній недолі минулу славу, і цей контраст 
діяв з надзвичайною силою. Лепкий надавав великого значення попу
ляризації героїчного минулого народу, його давніх традицій політич
ного та культурного життя, насамперед, часів Київської Русі та Коза
цької держави.

З перекладом на польську мову «Слова о полку Ігоревім» «тісно 
в'яжеться низка прегарних з історіософічним забарвленням поезій»1 
«Слідами Ігоря», написаних у Кракові в 1911 році. Перед читачем по
стала славна доба української історії, коли сини України берегли славу 
великих князів, із переконанням, «поки предків дух жиє, / Не боїмось 
руїни», ішли у бій. Нащадки тих героїв, сучасники митця, втратили не 
тільки свободу, а й національну гордість. їх поет-соборник закликав 
відновити предківські традиції, проголосивши: «Слідами Ігоря спішіть 
на Дін, / Там слава жде вас, предків дух вас просить!».

БЛепкий жив і творив в атмосфері, де питання минулого України 
зробилося предметом живих дискусій. Насамперед, у співпраці з 
В.Липинським слід шукати генези таких архитворів митця, як 
«Калнишевський у неволі», «Два голоси», «Батуринські руїни», цикли 
«Для ідеї», «На маргінесах» ін2.

Поезії циклу «На маргінесах», зазначив сам Лепкий, є мовби запи
сами на полях (маргінесах) дослідження історика В.Липинського про 
київського полковника М.Кричевського, сподвижника Б.
Хмельницького.3 Головний вірш під назвою «На маргінесі книжки про 
Кричевського» влучно змалював настрої української здекласованої 
інтелігенції, що вийшла з народу, але, пройшовши чужу школу, втра
тила зв'язок з минулим. Повна сумнівів, вона питала: «Чи тут, чи там, 
наш дім? наш храм?». У поезії «Батуринські руїни» (1911) Лепкий дав 
відповідь на ці питання: для митця столиця гетьмана Мазепи, знищена 
і осквернена ворогом, була домом і храмом. На убогих руїнах Батури- 
на поет гостро відчував ганьбу рабської сучасності, весь сором націо
нальної зради цілих поколінь. Саме до цих лжесинів України були зве
рнені його палкі слова: «Не сяде пан, / Ні цар, ні хан, / Там, де колись 
був наш гетьман. / Ніколи!». Тут Лепкий виріс на національного про
рока, тут остаточно сформувалися його соборницькі переконання.

Для Лепкого «минуле - річ свята» («Не відбирайте надії»). В давни
ні він бачив свою «золоту» мрію. Сама земля нашіптувала йому про 
«минувшину рідного люду...» («Я учивсь рідних слів»), а народна пісня 
співала про «степи і могили», говорила віщо: «минули козацькі часи, / 
Не минулась козацька слава» («Миколі Лисенкові»).
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Українське козацтво трактувалось Лепким як символ національно- 
визвольної боротьби, носій свободи й національної державності. 
Своєрідним символом козацьких звитяг виступили у віршах митця мо
гили у степах. Могили, мотив яких йде в Лепкого від Шевченка та Ку- 
ліша, промовляють - «стогнуть» - у творах письменника голосом пред
ків до нащадків, оживляють у їхніх серцях завмерлий дух історії 
(«Серця мого біль», «Сповідь землі» ін.).

Лепкий вірив, що з тих могил завтра воскресне козацький дух, і то
ді «за великий гріх» - зраду цілих поколінь українській ідеї - «гряде ве
лика кара», що принесе Україні благодатне очищення. Захована у мо
гилах правда вийде на останній бій із займанцями, щоб розбудити 
Україну, «І може внук / Почує кров дідів / 3 перед віків?» («На маргіне- 
сі книжки про Кричевського»), - і відновить втрачену самостійність.

Ідея власної державності була пра-ідесю Богдана Лепкого, вона че
рвоною ниткою проходить через усю поетичну творчість митця, зок
рема, у Мазепинському «циклі», що став своєрідним начерком майбут
ньої монументальної прозової епопеї. До циклу слід віднести твори 
«Полтава», «Ой гіркі тоті бенкети» (1906), «Мазепа» (1908), «Орлик», 
«Батуринські руїни» (1911), в яких «порушувалася проблема націона
льно-визвольної боротьби України, реабілітації гетьмана»4, котрий 
хотів «Україну збудити, / Піднести з гробу й обновити / Життям дер
жавним» («Мазепа»).

Тісна співпраця з малярем О.Куриласом у виданні в 1909 році порт
рета гетьмана І.Мазепи породила бажання у письменника написати 
монументальний твір про великого гетьмана. Першою спробою стала 
трагедія «Мотря» (1914), з якої уцілів лише «Пролог». Короткий зміст 
«першої української драми в героїчному стилю» зберігся у спогадах 
Л.Цегельського: автор написав трагедію, в якій Мотря Кочубеївна по
любила Івана Мазепу за його відданість українській ідеї. Вона стала 
вірною помічницею гетьмана у його справі, своїми руками вигаптува
ла хоругву з Михайлом Архистратигом, гербом України на малиново
му полі, яку вручила Мазепі і старшинам у момент вибуху повстання.5 
Б.Лепкий в образах гетьмана та Мотрі дав приклад щирого патріотиз
му, що поставав з любові до волі України. Мазепа, у митця, не тільки 
виступив як будівничий української держави, а й як захисник історич
них надбань рідної культури, що були національне вартісними для ко
жного народу, особливо ж, недержавного. Надзвичайно містким ви
йшов образ Мотрі, що уособив собою Україну, її «грядуче воскресіння 
з тліни».

Замикала тему минулого у творчості Б.Лепкого напередодні пер
шої світової війни поема «Калнишевський у неволі». У листі до К. 
Студинського сам автор так писав про генезу написання твору: 
«Просили мене, щоб я написав прольог на січове свято, але, «щоб не 
нападати на Росию, бо приїдуть брати Сохи, а вони того не люблять».
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Розуміється, що я написав, бо ніколи від роботи не відтягуюся, але на
писав так, як думаю, а не так, як хочуть. Написав я Калнишевського в 
Соловецькім монастирі, річ, як люди кажуть (приміром В. 
Липинський) дуже моцну, але звернену, як раз проти всіляких панро- 
сійських спокус».6

У поемі постала горда постать останнього кошового Запорізької 
Січі Калнишевського, засланого царицею Катериною II на Соловецькі 
острови: «Дивіться! Се останній Січі пан, / Се атаман останній у нево
лі!...Дивіть, сини; за вас він тутки гине!». Поет подав сучасникам при
клад для наслідування, як треба любити Україну і служити їй, «кому ж 
зовсім байдужа наша річ, / най відтіля собі тікає пріч! / Рабом ро
дивсь - / нехай рабом сконає».

К.Трильовський згадував, яке велике значення мала тоді зінсценізо- 
вана поема, поставлена в 1910 році у Чернівцях театром львівської 
«Руської Бесіди». Особливо захоплювала глядачів заключна сцена п’є
си: «Могуче вражіння робило, коли умираючому в Соловецькім мона
стирі Калнишевському привиджуються стройні ряди наших Січей, ко
трі і справді через задний плян сцени переходять. Ця чудова п’єса кін
читься словами; «Чекає нас велика річ! / Воскресне Січ!».7

Перед першою світовою війною з-під пера Б.Лепкого вийшли цик
ли патріотичних віршів про М.Шашкевича та Т.Шевченка. Сам автор 
так пояснював мету написання творів: «Здавна носився я з думкою 
зготовити віршовані життєписі наших визначних мужів. З одного боку 
диктував мені їх голос пієтизму, а з другого практична ціль - дати мо- 
лодіжи нашій зразки невгнутих борців за доля й волю рідного народу. 
Як письменник почав я від Шевченка та Шашкевича»8.

У столітні роковини народження М.Шашкевича побачила світ ти
сячним тиражем збірка творів Б.Лепкого під промовистою назвою 
«Для ідеї» (Львів, 1911), в якій автор змалював постать о.Маркіяна як 
одного з проводирів галицького відродження XIX століття. Його уста
ми митець проголосив кредо українця-патріота: «над все дорожчий 
для ідеї труд». Для Лепкого заслуга Шашкевича і всієї «Руської Трій
ці» полягає у тому, що саме вони першими виступили проти соціаль
ного та національного гноблення, видали «першу книжку» («Русалка 
Дністрова»), підняли на п'єдестал народну мову, в якій вбачали джере
ло сили для майбутнього пробудження нації: «Від мови рідної нам тре
ба починати, / Бо як же то німий буде промовляти?» («Нарада»).

Ідеї М.Шашкевича були близькі самому Лепкому, котрий був пере
конаний, що саме духовно-культурний фактор є визначальним для не
державних націй, як могутній інстинкт національного самозбереження 
та самоусвідомлення.

Цикл «Шевченко» продовжив галерею образів визначних діячів 
української культури. Автор майстерно змалював життєвий шлях лю
дини, що була покликана провидінням вивести свій народ з духовної

114



неволі («Літ тому сто»). Шевченко -національний поет усієї України: 
«Від Карпат аж по Дон його нива» («Батькове пророцтво»); Шевчен
ко - співець минулої слави, будитель приспаного козацького духа: 
«Він, ніби гетьман України, / Гетьманщину давно з руїни / Добути хо
че...» («Суд над поетом»); врешті, Шевченко - «з великих найбільший 
син» неньки України («Благословенна най буде година») - зримо по
став перед читачем, заговорив своїм «віщим голосом» до мільйонів 
українців.

Лепкий пророче відчував «майбутні бої», тому кликав сучасників 
повернутись до вічних цінностей, знайти в них опертя: «Покинь на 
хвилю торг життя - а духа / Скріпи у собі та зніми угору! / Народе 
мій! / се я тобі говорю, / А в кого розум й серце є, - най слуха...» 
(«Покинь на хвилю торг життя»).

Ці твори - «не патріотичні вигуки»9а думки митця про те, що його 
найбільше вражало - це «недоля народу, брак державности, національ
ної ідеї»10. Поета захопила хвиля національного відродження, метою 
якого було здобуття незалежної держави. К.Трильовський писав у 
цьому контексті: «він (Лепкий - Б.Н.) не лише автор ніжних еротиків і 
настроєвих віршів. Його ліра уміє справді видати з себе такі могучі 
акорди, як «Два голоси», або «Не схиляйте вниз прапора».11

Широковідома поезія «Не схиляйте вниз прапора» (1908) закінчу
валася утвердженням безсмертності української ідеї: «хоть поборе во
рог тіло, / але духа не зможе». Значний внесок у справу пропагування 
ідеї національного культурно-державного відродження України зро
бив Лепкий твором «Два голоси» (1911), в якому митець виступив про
вісником грядучих подій, коли українська ідея стане на вістрі доби. 
Вірш, виголошений автором у 1914 році на здвизі «Соколів» та 
«Січей» у Львові, закликав не впадати у розпач, не зрікатись права ко
жної нації на самостійність. У поезії Лепкий задекларував своє полі
тичне кредо митця-соборника: він чув підземний дзвін могил і голос 
Слави, бачив дорогу до Волі, коли Україна стане єдиною державою, 
кордони якої простягнуться «ген над Дін» («Голос надії»).

З початком першої світової війни ми бачимо різку зміну настроїв у 
творчості письменника. Лепкий зайняв позицію активної участі украї
нських сил у боротьбі за утвердження української національної собор- 
ницької ідеї. Сам Лепкий відзначав: «у воєнних віршах часто-густо не 
говорю я, як одиниця, а хочу передати почування, коли не загалу, так 
тих гуртів, серед яких я жив і працював».12 Відображаючи настрої 
української еміграції, Лепкий виступив у віршах того часу як полум’я
ний борець за незалежну Україну. Оспівуючи визвольну боротьбу га
лицьких українців, зокрема, їх збройних сил Українського Січового 
Стрілецтва, поет підніс своїми творами національну і самостійницько- 
державну свідомість українського загалу.

У творах митця на повен зріст постав український вояк під синьо-
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(«Хоч зламані списи...»). Не піддаватись зневірі, а вірити в перемогу 
української національної ідеї закликали сучасників твори митця «Не 
трать надії!», «В побіду вір», «Не кидай плуга серед ниви», «Дума По
вожатого» ін. Шевченківський заповіт «Поховайте та вставайте, кай
дани порвіти...» звучав у Лепкого як обнадійливий поклик «Злій судь- 
бі вперекір / Жий і вір». «Такий тон, сповнений віри у виборення неза
лежності, суверенної держави, не опускає поета і в його подальшій 
творчості, докінця життя», - відзначає В.Лев.15

Найбільшим скарбом, який винесла українська нація з національ
но-визвольних змагань початку XX сторіччя була духовна суверен
ність. Хоч українська земля була «розірвана граничними стовпами», 
поет не впав у відчай, хоч «України не знайшов на карті», питав себе: 
«може в душі її я віднайду»? І впевнено відповідав: «Вона там є і Єди
на, неподільна, / Від Сяну срібнолетного по Дон, / Така розкішна, чис
та, ясна, вільна, / Немов найкращий молодечий сон» («Вона там є»). 
Тим самим митець закликав українців від Сяну до Дону вірити у здійс
нення української соборницької ідеї у майбутньому.

Про значення Б.Лепкого як духовного провідника нації у трагічні 
роки бездержавності писав К.Трильовський у спогадах: «Бож нам, 
прибитим тяжкою недолею, поневоленим і притоптаним ворожою сто
пою, треба було доконечно такого барда, котрий могучим своїм спі
вом підносив би нашого духа і розпалював до грани, котрий, хоч 
«сторощені списи, пощерблені мечі», давав би нашому серцю і нашій 
душі - надію! І потреба нам герольда національного, котрий би і ту 
частину нашої молодіжи, що ходить, мов у півсні, а під час таких свят 
народних як 1. падолиста встилається співати національного гимну, 
розбудив грімким голосом своєї могучої сурми, заставив та заохотив 
до діла».16

Митець став свідомЬ на службу потребам часу і своїм словом будив 
національні почуття в українському суспільстві, виховував справжніх 
українських патріотів. Ставши палким співцем українського націона
льного культурно-державного відродження, присвятив свою поетичну 
творчість популяризації української соборницької ідеї серед найшир- 
шого загалу. Створені митцем образи Шевченка та Шашкевича, геть
манів Мазепи та Калнишевського, княжих дружиників та славних ко
заків, чиї традиції продовжили Українські Січові Стрільці, стали при
кладом для свідомих українців у їх праці на ниві українського відро
дження, у боротьбі за українську державність.

Чіеленський Є.-Ю. Богдан Лепкий. 1872-1941. 36. у пошану пам’яті поета. -
Краків, Львів, 1943. - С. 10.

2Кузеля 3. Богдан Лепкий. Біографічний нарис... // Золота Липа... - Берлін,
1924. -С.46.

3Пояснсння//Лепкий Б. Писання. - Кшв-Ляйпціг. 1922.-Т . 1.-С.391.
4 Погребенник Ф. Богдан Лепкий. - К., 1993. - С.43.
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жовтим прапором. Його справа - «кервава слава, вмерти, або побіди
ти» («Гаркнули бубни»); йому дарма, що «в рушницях куль немає, не
має хліба, одягу, чобіт. / Та що йому? / Він край обороняє від ворогів, / 
а ворогом - весь світ» («Наш Міньйон»), Це Український Січовий 
Стрілець пішов у бій «за України волю» («Буря»), й вмирав за неї 
(«Напис на стрілецьких гробах»).

Патріотичний соборницький зміст стрілецьких віршів Лепкого був 
найвірнішим висловом тих глибоких національно-державницьких по
чувань, якими жило все стрілецтво. Стрілецькою піснею став ліричний 
шедевр «Журавлі», котрий з перших боїв Українських Січових Стріль
ців з ворогом виконувався як похоронний марш над загиблими вояка
ми. З часом «Журавлі» поряд з піснями «Ой, у лузі червона калина по
хилилася» та «Ой та зажурились стрільці січовії» стали одними з най- 
популярніших стрілецьких пісень, «ввійшли в кров і кости Стрілецт
ва».13 За час існування Легіону УСС невід'ємною частиною його побу
ту стали й інші пісні на слова Б.Лепкого.

Окупувавши Гапичину, російська армія приступила до ліквідації 
українського «П'ємонту». Трагічні події тих років зримо постали у ба
гатьох творах митця, написаних для «Вістника Союза Визволення 
України». Так, у вірші «Останній лист Катрусі» відобразились переслі
дування царським урядом інтелігенції, тисячі представників якої були 
вивезені до Сибіру за те, «що вірні були, вірні до сконання, / Своїй свя
тій ідеї».

Суворим переслідуванням було піддано Українську Греко- 
Католицьку Церкву. З приводу арешту Митрополита Андрея Шепти- 
цького на замовлення громадськості Лепкий написав поему «В храмі 
св.Юра»,14 в основі якої постала перефразована митцем проповідь вла
дики до українського народу. В уста Митрополита Лепкий вклав по- 
лум яний заклик стояти за предківські ідеали, любити «свій край», три
матись батьківської віри, що не дасть зламатись перед ворожою нава
лою, і тоді: «Воскресне, встане Україна!».

Епоха національно-визвольної боротьби українського народу під
несла митця на висоту справжньої геніальності. Широкого резонансу 
серед українського загалу набули патріотичні твори «Молитва», «Наш 
Міньйон», «До рідного краю», «Спочинь серце», «В церкві», «І в мене 
був свій рідний край», «Ноктюрн».

Революція в Росії збудила в Лепкого нові надії на здобуття суверен
ності України. Порівнюючи здобутки українського народу в минуло
му із сучасним, поет оптимістично проголошував: «Я вірю, як у Бога, /
В відродження країни - / Ще єсть , ще єсть дорога / 3 упадку і руїни!» 
(«О стріхи мої низькі»).

Після втрати української незалежності Лепкий не впав у відчай, на
впаки, у його поезіях посилився мажорний оптимістичний тон: «Хоч 
зламані списи, / И подертий стяг, / Високо їх неси / В своїх думках!»
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Бережанський Боян

Бойко 3., науковий працівник 
краєзнавчого музею.

0  пісне! Ти учила
Як рідний край і як народ кохати,
Як задля них і жити іі умирати.
Ти рицарем сталило серце в груді 
На шй кривавий.
Ти їх вела крізь смерть, пожар і труди
Йо лаврів слави.

ровідником була народові сліпому,
Як той Мойсей.
1 довела до тих часів,
Аж він прозрів наново,
Ідо історії віків
Своє докинув слово.

Р. Купчинський

Перші українські музично-хорові товариства “Боян” були створені 
в Галичині. Найперше з них створене у Львові 1891 року з ініціативи 
групи аматорів музики, очолюваних А. Вахнянином. У Львівському 
“Бояні” працювали такі видатні українські музиканти як, О. Нижан- 
ківський, Д. Січинський, Г. Топольницький та ін.

Згодом такі товариства виникли у Перемишлі, Стриї, Коломиї, 
Станіславі, Чернівцях, Снятині, пізніше в Полтаві, але проіснували 
вони дуже короткий час.
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Основні завдання, які ставили перед собою товариства, була про
паганда української музики, розвиток хорового мистецтва, влашту
вання публічних концертів, організацію музичних шкіл, нотних видав
ництв та музичних бібліотек.

Товариство “Боян” в Бережанах, як філіал Львівського “Бояна”, 
було створено в 1892 року з ініціативи видатного українського компо
зитора Остапа Йосиповича Нижанківського і голови “Просвіти”, 
письменника, адвоката Андрія Чайковського.

В репертуарі товариств “Боян”, крім української музики, були тво
ри російського і західноєвропейського хорового мистецтва. З ініціати
ви товариств “Боян” та Союзу співацьких та музичних товариств в 
1903 році у Львові засновано Вищий музичний інститут ім. Лисенка.

Одним з перших диригентів Бережанського “Бояну” був управи
тель школи в Раю Лука Ремеза. В 1898 році до Бережан на запрошення 
громади приїхала славна співачка, український соловейко, наша зем
лячка Соломія Крушельницька. На сцені театру “Сокіл”, який був в 
Бережанах, Соломія виступала разом з Бережанським “Бояном”. Про 
це свідчить фотографія, зроблена на пам’ять в Бережанах, а також 
вірш Богдана Лепкого, присвячений співачці, який називався 
“Крушельницькій”.

Диригентами “Бояна” в ті далекі часи були професор Віктор Лук’я- 
нович, отець Віктор Лозинський, композитор Денис Січинський. Де
нис Січинський склав “Статут Бережанського “Бояна””, який був від
друкований в Бережанах в друкарні А. Ціховського. Дальше 
"Бояном” диригували Роман Ставничий, Віктор Пацлавський, Мико
ла Чайковський, професори Омелян Бачинський, Микола Мостовий.

Учасниця “Бояна” Марія Боянівська в книзі “Бережанська Земля” 
згадує: “ В Бережанах існувало співоче товариство “Боян”, і я від 14- 
річного віку належала до хору. Проби співу відбувалися в залі “Надії*” 
по вул. Адамівка, де містились читальня і драматичний аматорський 
гурток. Диригентом хору “Боян” тоді був професор гімназії Віктор 
Лозинський. В хорі співали молоді панночки і студенти. Які чудові 
концерти відбувались!”

В репертуарі “Бояна” були твори Колесси, Ніщинського, Лаврівсь- 
кого, Вербицького, Січинського. В 1908р. було вперше виконано 
“Пролог” та уривки з опери Д. Січинського “Роксолана”. А в 1910р. 
“Боян” ставив оперету “Запорожець за Дунаєм” під диригуванням 
Романа Ставничого. З приводу смерті композитора Миколи Лисенка 
відбувся великий концерт під диригентурою професора Омеляна Ба- 
чинського.

Перша світова війна припинила діяльність “Бояна”. Відновлено 
його творчу роботу аж у 1922році. Хорова капела відзначала Шевче
нківські свята, виступала на різних національних імпрезах і святкуван
нях. В дні церковних свят капела, як церковний хор, співала в церкві
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під час Служби Божої. Диригентами хору в ці часи були Михайло 
Осадца, Дмитро Блавацький, професор Роман Шипатло, Філімон По- 
бігушка, Пилип Гошовський, Юрій Лаврівський.

Всі ці високоповажні і талановиті люди, які на початку нашого 
століття диригували “Бояном”, внесли добру лепту в зародження хо
рового співу на Бережанщині, спричинилися до того, щоб в різні скла
дні і тривожні часи після припинення роботи хор знову оживав, збері
гав українські хорові традиції.

На протязі багатьох десятків років в “Бояні” співали цілі родинні 
династії. Першим прикладом може бути родина організатора “Бояна” 
Андрія Чайковського, який співав в хорі разом з дружиною Наталею. 
Син Микола керував хором. Причетними до “Бояна” була родина Ле
пкого -  Богдан, Оля, Галя; родина Бемків. Впродовж більше, як пів
століття співає в хорі родина Мігоцьких. Лонгин Мігоцький був дири
гентом хору, сини і дочка співають в хорі і до сьогодні, дочка Богдан- 
на з невісткою Наталею співають в капелі. З нагоди 30-річчя капеляни 
подарували своєму любимому керівнику Лонгину Мігоцькому виши
ту ними папку для нот, яка зберігається у краєзнавчому музеї.

В “Бояні” співали члени родин Бородайків, Кордубів, Качалів. З 
багатодітної родини Пришляків в капелі співали майже всі дев’ятеро 
дітей, В музеї зберігається вишита сорочка, в якій співали брати При- 
шляки.

Друга світова війна знову перервала діяльність Бережанського 
“Бояна”. А після війни директором Будинку культури був Євстахій 
Якимів- чудовий музикант, співак. В середині 50-х років він організу
вав чоловічий хор, яким сам диригував. Це був складний час. Відсут
ність матеріальної бази, музичних інструментів утруднювали роботу. 
Але любов до пісні переборола всі труднощі. Хор виступав в містах і 
селех.

В післявоєнні роки ці традиції зберегли Роман та Марія Плонки. 
Роман був диригентом “Бояна”. Зараз співає їх син і родина Пудликів 
Анатолій і Ольга, Григорій і Антоніна та їхні діти Ірина і Володимир; 
подружжя Скрипчуків; родина Винників -  мама Галина і два сини. 
Честь і шана учасникам “Бояна”, які на протязі століття плекали рідну 
пісню, рідну мову, прилучали до пісні своїх дітей, завдяки їм українсь
ка пісня, гноблена, заборонена звучала за часів Австрії, Польщі, Росії, 
звучала і звучатиме вічно.

А в 60-ті роки хор став академічною капелою. Диригентом в той 
час був Зеновій Мартинюк. Завдяки вмілому керівництву в 1964 році 
на обласному огляді капела вперше здобула Диплом І ступеня, а в 
1967 році їй присвоєно звання “народна самоліяльна”.

З 1966 року капелою диригував молодий талановитий диригент, 
студент-заочник Львівської державної консерваторії ім. М. Лисенка 
Іван Лепкий. Капела проводила велику концертну діяльність, працю-
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пала над удосконаленням майстерності і виконання. В 1966 році капе
ла брала участь у звітному концерті перед громадськістю Тернополя. 
На той час вона мала в репертуарі 70 творів і більше 50-ти різних на
город, серед яких -  диплом лауреата обласного огляду, присвяченого 
150-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка.

У 1972 році капелою дано 26 концертів, вона брала участь в облас
ному огляді-конкурсі, республіканському фестивалі самодіяльного ми
стецтва. Керівником капели з цього часу стає Богдан Кухарук, випус
кник Тернопільського музучилища.

У 1977 році капела відзначає 10 років від дня присвоєння їй Звання 
“народної самодіяльної”. В її репертуарі ЗО творів українських, росій
ських та зарубіжних класиків, народні пісні. Срібна медаль, дипломи, 
грамоти свідчать про її виконавську майстерність.

В 1983 році колектив виїжджає з гастролями в Білорусію, бере 
участь у телетурнірі “Барви веселки”, а через два роки стає лауреатом 
Всесоюзного огляду художної самодіяльності; разом з капелою 
“Бескид” з м. Дрогобича дає в Бережанах великий концерт.

Творчим для капели стає 1987 рік- 20 років з часу присвоєння їй 
високого Звання “ народна самодіяльна”. Капела лауреат II Всесоюз
ного фестивалю народної творчості, бере участь в урочинах, 
присвячених 175-річчю від дня народження Маркіяна Шашкевича, ви
їжджає в м. Стрий, де спільно з капелою “Ватра” дає концерт в сана
торії “Черче”, у м. Золочеві.В 1988 році капела приймала участь у свя
ті хорової пісні в Івано-Франківську, 1000-літтю хрещення Русі, від
критті пам’ятника Осипу Вітошинському в с. Денисів Козівського ра
йону. В цьому ж році капела гастролює в Росії, в Пензенській області. 
Чисельні сувеніри, подячні статті в газеті “Пензенська правда” -  ре
зультати поїздки.

У 1989-1991 роках “Боян” брав участь у конкурсах на здобуття пре
мії імені Соломії Крушельницької, Дениса Січинського і став їх лауре
атом і дипломантом. В червні 1993 року в Естонії відбувся Міжнарод
ний фестиваль “Слов’янський вінок”, де Тернопільщину представляла 
Бережанська капела “Боян”.

В час національного відродження культури капела виступає з різд
вяними колядками, концертами духовної музики на відкритті пам’ят
ників Богдану Лепкому, на горі Лисоні, Тарасу Шевченку, виїжджає з 
концертами в східні області України.

90-ті роки XX століття залишаться в історії України, роки нового 
її становлення, як самостійної, вільної, незалежної держави.

На ці роки припадає славна дата в історії капели -  100-ліття з часу 
її засйумння. В музеї урочисто відкрито зал історії “Бояну”, в Будин
ку культури проведено творчий вечір капели. Нагороди від обласного 
управління культури вручено всім учасникам капели. Відзначено бипі- 
торічного диригента капели, заслуженого працівника культури Укрлї

121



ни Богдана Кухарука, концертмейстрів Дарію Романюк і Ярославу 
Розвадовську.

2000 рік розпочався великим бенефісом з нагоди 60-річчя керівника 
капели Богдана Кухарука та 30-річчя його творчої діяльності.

Бояну -  108 років. Але він ще на довгі роки залишиться моло
дим, радуватиме своїм співом людей різного віку, яких єднає любов до 
пісні, до рідного Бережанського краю.

Розвиток освіти

Троханяк ( Скальська) Олександра, 
викладач БА ТІ.

Важливим елементом суспільного життя будь-якого народу є роз
виток освіти -  рушій процесів становлення національної інтелігенції. 
Тому розгляд даного питання при ознайомленні з історією Бережан, 
культурним розвитком не може пройти осторонь. І необхідно пам’ята
ти, що в Бережанах мали місце власні глибинні традиції освітнього 
життя так, само як і традиційні глибинно українські. В різні періоди 
соціально-економічного розвитку по-різному йде процес становлення і 
розвитку освіти.

Найосвіченішим суспільним станом було духовенство. В ХУ-ХУІІ 
століттях школи існували при церквах і монастирях, але про них збере
глося дуже мало відомостей. Велику турботу про освіту починає про
являти міщанство. Значна частина грамотних людей була і серед шля
хти. При кожній церкві була школа. Діти вивчали азбуку, письмо, ра
хунки. Старші діти навчались в братських школах. В Бережанах була, 
вірогідно, лише одна братська школа при церкві Святого Миколая. В 
таких школах діти переважно вчились читати і писати, навчались цер
ковного співу, церковної служби і вищих наук — природничих, історії, 
граматики, мови і т. д. ’

В самому центрі міста, як і в усіх містах з магдебурзьким правом, 
була ратуша, спочатку дерев’яна, потім кам’яна. Дерев’яна згоріла і на 
її місці було закладено нову кам’яну ратушу з вежею. За 6 років вона 
піднялась над навколишніми забудовами, протягом 1805-1811 років, 
символізуючи найвищу цивільну владу в місті.

Поряд з міським управлінням в ратуші знаходилась і гімназія. Б. 
Лепкий розповідає нам про життя гімназистів від початку її заснування 
і до кінця тих років, поки він в ній навчався, до початку XX ст. Були в 
гімназії таємні гуртки, були свої організації. Гарна була в гімназії таєм
на учнівська бібліотека, а також і гімназійна бібліотека. Про все це ми 
можемо ознайомитись в книжці Лепкого “Казка мого життя”.
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9 серпня 1905 року зі Збаража до Бережан було переведено гімна
зію. Основною мовою викладання була німецька. Гімназія мала статус 
класичної, тому тут вивчали грецьку та латинську мови. І хоч після 
національних виступів 1848 року було дозволено в гімназії вивчати 
українську мову, але австро-угорська монархія віддавала перевагу ні
мецькій або польській, а не українській. В 1867 році краєвий сейм у 
Львові затвердив вивчення всіх предметів у школах , а також гімназіях 
польською мовою. Багато видатних людей навчалось в бережанській 
гімназії чи навчали різних наук. В 1944 році з приходом радянської 
влади гімназія стала десятирічною середньою школою.

Євреї, яких було багато в Бережанах, мали на Адамівці синагогу, 
збудували її в 1718 році. Коло синагоги знаходилась школа, то була 
ліпленка, складена з двох хат. В одній вчились діти, а в другій жив єв
рей, мабуть, вчитель. Школа була уладжена як синагога, мала олтар, 
була в ній зелена кахельна піч, стіл, лави. В ній навчались єврейські 
діти.

У Відні 22 січня1915 року зібралася нарада з ініціативи заснування 
нової вчительської організації Галичини і Буковини. З ЗО січня по 4-5 
лютого 1915 року нарада створила еміграційну культурну організа
цію -  Загально-Українську Культурну Раду. Рада поставила завдання 
укласти взірцевий буквар для українських народних шкіл. Редакцію 
цього підручника покладено було на інспектора О.Поповича, директо
ра А.Крушельницького і професора Б.Легкого. ілюстрації до букваря 
готувала Олена Кульчицька. Як бачимо, імена цих людей добре знані 
бережанцям. До цього товариства в 1914-1915 роках входило 5 осіб. 
Перший загальний збір Окружного відділу “Взаємної Помочі” україн
ського вчительства відбувся 25 березня 1908 року в домівці “Надії” в 
Бережанах у присутності 10 членів із цілого повіту. Українське народ
не вчительство мало 70 чоловік. Створене товариство вело два гурт
ки -  театральне і наукові курси. Це так звана школа для легіону Січо
вих Стрільців, яка почала діяти з 1909 року. З 1910 року Товариство 
створило власну бібліотеку, в якій було 300 томів -  на той час це була 
велика бібліотека товариства вчителів. В перших днях серпня 1914 ро
ку Товариство народного вчительства діяло 6 років, востаннє зібра
лось перед війною, в перших днях серпня 1914 року. Але бібліотека 
осередку діяла до 1922 року і на той час стала єдиним культурним осе
редком Бережан. В 1919 році помирає вчитель Осип Ковшевич, член 
Товариства і свою велику бібліотеку заповідає осередку. Аж 7 травня 
1922 року за дозволом влади скликано перший Загальний Збір бере- 
жанського відділу і знов організовує роботу гуртків, вечори...

В 1923 році в Бережанах почала діяти бібліотека товариства 
“Просвіх^^На перше січня 1930 року вона мала 153 книги українсь
кою мовою і обслуговувала 82 читачів. Порівняно це була значно мен
ша бібліотека, ніж бібліотека “Взаємної допомоги українським вчите
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лям”.
До 1933 року в місті були державна гімназія, учительська семінарія, 

дві семирічні школи (чоловіча і жіноча), де викладання велося тільки 
польською мовою і вчилися діти багатіїв. Була 5-класова українська 
школа, яка утримувалася на кошти місцевого населення -  для бідні
ших прошарків. В 1936-1937 роках існує тут школа столярства з двома 
відділами: столярський і кошикарський.

Мало хто мав можливість одержати освіту. В 1938 році 70% жителів 
Бережан було неписьменними, з місцевого населення лише 10 чоловік 
мали середню освіту і 7 вищу.

Восени 1939 року почав свою роботу Бережанський районний від
діл народної освіти, зразу ж після анексії Західної України радянськи
ми військами. За весь час своєї роботи він підпорядковувався Терно
пільському обласному відділу народної освіти. До 1939 року в школах 
Бережанського і Підгаєцького повітів працювало всього 56 шкіл -  
майже всі початкові, а також одна гімназія, навчання в яких велося 
польською мовою. В цих школах навчалось більше 2 тисяч дітей, а 
вчителів 147, з них лише 29 з вищою освітою.

Радянська влада прагнула розширити мережу шкіл і ліквідувати 
неписьменність краю, тому в 1940 році була відкрита педагогічна 
школа, в якій навчалось 716 учнів, а також відкрили торгову і дерево
обробну школи. На базі гімназії почала працювати середня школа, але 
в час німецької окупації знов стала гімназією, з 1944 року повернута 
до 10-класової середньої школи. Навчання велося українською мовою, 
працювало 35 вчителів.

В 1940-1941 навчальному році в містах і селах Бережанського і Під
гаєцького районів працювало 15 семирічних і 56 початкових шкіл, в 
яких навчалося 5743 учні. В школах працювало 475 вчителів. В роки 
окупації школи переважно не працювали або працювали лише частко
во. А після звільнення в 1944-1945 навчальному році почали працюва
ти дві середні школи, в яких навчалось 1215 учнів і працювало 56 вчи
телів. Обидві середні школи були в місті Бережани, продовжує свою 
роботу педагогічна школа, яка тоді стала педагогічним училищем.

В 1952 році було відкрите Бережанське медучилище. Спочатку тут 
навчалось 52 учні у двох орендованих класах. У 1953 році появились 
уже штатні викладачі як спеціальних, так і загальних предметів. Крім 
медсестринського, відкривається акушерський і фельдшерський відді
ли. В липні 1954 року школа перейменована на медучилище. Потім 
зросла кількість учнів до 300 чоловік. Навчання велось в 10 класах- 
кабінетах, обладнаних наочними посібниками, приладами, апарату
рою, інструментами. В 1972 році святкували 20-річчя медучилища, а в 
кінці 70-х років його закрили і перевели в Чортків.

В 1963 році Підгаєцький район приєднано до Бережанського, і ме
режа освіти об’єдналась.
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На початку XX століття в Бережанах починає працювати допоміж
на школа- інтернат для слаборозвинутих дітей. За переказами школу 
відкрила пані Марцелла, яка мала слаборозвинуту племінницю і, жалі
ючи її, вирішила допомогти таким же дітям. Школу в народі називали 
“Марцеліна” від імені засновниці. Заклад знаходився на околиці міста, 
діти мали можливість утримувати домашнє господарство разом із гос
подарським персоналом школи. В період радянської влади, до середи
ни 80-х років школа працювала досить успішно, навчально-виховний 
процес вівся в поєднанні з лікуванням дітей. Учні школи перебували 
на повному державному утриманні. У ньому перебувало більше як 950 
дітей. На початку 90-х років інтернат було закрито.

В 1945 році при Бережанській СШ №1 почала діяти СШ №2 росій
ською мовою навчання. Спочатку було лише 4 класи. В 1947 році -  це 
вже семирічна школа, яка знаходилась в приміщенні теперішньої гім
назії. З 1949 року звільнився сьогоднішній корпус школи від військової 
частини і сюди перенесли СШ №2 російською мовою навчання. Це бу
ли початки русифікації Західної України.

Та з проголошенням “Декларації про державний суверенітет Украї
ни” школа переходить на українську мову навчання з 1990 року. В 
2000 році останній російськомовний клас закінчив навчання.

Після реформування педучилища на його базі відкрилась середня 
школа-інтернат в 1956 році. Але спочатку це була семирічна школа, 
потім восьмирічна і зараз вона є повною середньою школою- 
інтернатом з одинадцятирічним строком навчання.

В приміщенні ратуші знаходилась восьмирічна школа №3. В січні 
1976 року відкривається велика нова середня школа, куди переводять 
восьмирічну школу і по одному класу з СШ №1. Школа отримує на
зву - С Ш М

Надзвичайно швидкими темпами після першої світової війни на 
території Західної України поширювався туберкульоз. А особливо в 
час другої світової війни ця хвороба запанувала на наших теренах і 
тому 4 липня 1946 року був заснований для дітей туберкульозний сана
торій. Тут діти могли і лікуватись і навчатись. Санаторій діє до сього
дні.

В 1966 році в колишньому фарному костелі в центрі міста було від
крито Бережанську дитячо-юнацьку спортивну школу. Тут працювали 
різні спортивні секції. Школа розміщувалась на двох поверхах і була 
улюбленим місцем школярів і молоді. Та в середині 90-х років культо
ву споруду було повернуто римо-католицькій церкві.

У 1980 році відкрито дитячу художню школу. Щорічно понад 60 
учнів здобувають уїли основи мистецької освіти, випускники якої час
то вступають до середніх спеціальних та вищих учбових закладів по 
фаху даної школи. Уі986 році школа була учасницею 4-ї республікан
ської виставки народної творчості дитячих художніх шкіл України в
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Запоріжжі.
Працює в Бережанах і музична школа, учні якої не раз були лауреа- 

тами різних конкурсів, радували нас своїми концертами.
Економічні реформи М.Хрущова залишили свій відбиток і в історії 

Бережан. У 1958 році були ліквідовані машинно-тракторні станції, а 
техніка продано колгоспам, почали виникати міжколгоспні об’єднан
ня. Господарські реформи потребували все більше і більше фахівців, 
тому в Бережанах було започатковано навчальний заклад по підготов
ці кадрів для сільського господарства- технікум механізації та електри
фікації сільського господарства. В 1959 році був відкритий відділ меха
нізації сільського господарства, а в 1961 році -  відділ електрифікації 
сільського господарства, тоді була лише одна лабораторія і декілька 
аудиторій.

В 70-80 роках технікум зазнав нових реформацій, збільшувалась 
кількість студентів, розширювалась база для підготовки спеціалістів, 
вводили в дію нові корпуси. 7 липня 1992 року на підставі рішення 
Тернопільської обласної Ради народних депутатів технікум механізації 
та електрифікації реорганізовано в Бережанський агротехнічний ко
ледж — вищий навчальний заклад. Але на цей час технікум випускав 
тільки молодших спеціалістів, а в другій половині 90-х років коледж 
здобув право на підготовку бакалаврів. В червні 2000 року стає єди
ним в області сільськогосподарським інститутом. Очолює і керує ін
ститутом професор, доктор технічних наук Василь Михайлович Павлі- 
ський. В інституті зростає кількість висококваліфікованих фахівців з 
науковими ступенями, створюється база для наукових досліджень.

1. Машгеуузкі М. Всегапу V сЬазасЬ Кгесіу РозроШе). Роккіе). МопоепШа ЬійогісЬпа 
Впхіасіі.1911.

2. З історії окружних відділів В.П.У.В. в першому 25-літгі. Львів. 1930.
3. Лепкий Б. Казка мойого життя. Бережани. Краків.: Українське видавницт

во. 1941. с.7.
4. Совин С.В. Історична довідка про Бережанський районний відділ народної 

освіти Тернопільської області. 16.07.1981.
5. Товариство “Взаімна поміч” українського вчительства 1905-1930. Львів.
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Роль “Просвіти” в пробудженні 
національно-культурногожиття краю

3. Бойко, науковий 
працівник музею

Дев’яності роки XX століття ввійдуть в історію України, як роки її 
національного відродження. І серед багатьох дат національного кале
ндаря одне з головних місць займає грудень 1787 року, коли прокоти
лася хвиля національно-культурного руху. Цього року у Львові був 
іаснований Руський інститут, що готував священників, які знали укра
їнську мову. З інституту вийшло багато освічених людей, і серед них 
Іван Лаврівський, відомий український вчений-мовознавець. В 1970 
році у Львові видано буквар українською мовою, який давав найзага- 
льніші відомості про рідний край і його народ.

Вже в першій половині 19 ст. в Перемишлі виникло перше українсь
ке просвітницьке товариство. Для його членів обов’язковим було 
сприяння поширенню української мови. Це було основною умовою в 
прийнятому Статуті. Ініціатором створення товариства в Перемишлі 
був Іван Могильницький. З Перемишлем пов’язана просвітницька дія
льність Йосифа Левицького, Иосифа Лозинського, які в своїх працях 
подавали відомості з багатьох галузей науки, культури, громадсько- 
політичного і господарського життя.

В 30-і роки 19 ст. пройшла нова хвиля просвітницького руху пов’я
зана з іменем “Руської трійці”- Маркіяном Шашкевичем, Іваном Ваги- 
левичем, Яковом Головацьким. Виразником нових тенденцій часу ста
ла перша друкована книга українською мовою в Галичині “Русалка 
Дністрова”.

Важливою подією в культурному житті нашого краю було засну
вання товариства Галицько-Руська Матиця. Товариство з 1847 року 
почало видання серії книжок для української громади, почало згурту
вання культурних і просвітницьких сил. 19-26 жовтня 1848 року відбу
вся з’їзд діячів української культури, який обговорив цілий ряд питань 
пов’язаних з подальшим духовним розвитком українського народу.

В Бережанах товариство “Просвіта”, як філія Львівського, утворе
не в 1895 році з ініціативи Андрія Чайковського, який працював док
тором адвокатури. Завдання філії: керувати освітньою працею в пові
ті, поглиблювати національну свідомість серед народних мас, органі
зувати читальні, бібліотеки, аматорські театральні гуртки, хори, орга
нізувати будівництво “Народних домів”. Якраз в цей час прибув в Бе
режани композитор Остап НюЦнківський і разом з Андрієм Чайков- 
ським створили хорове товариство “Бережанський Боян”. Члени 
“Просвіти” вели активну роботу в селах повіту і вже в 1910 році не бу
ло жодного села, де б не було читальні. Організатором читальні в с. 
Шумляни Малі були відомі українські культурні діячі о. Сільвестр Ле-
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пкий і його син Богдан Лепкий.
В Бережанах філію “Просвіти” очолювали в різних часах доктор 

адвокатури Андрій Чайковський, нотар Іван Рудницький, суддя Тиня- 
чкевич, отець-катехит М. Янович, суддя Володимир Федак, Іван Цур- 
ковський, професор Михайло Крушельницький, адвокати Володимир 
Бемко і Михайло Західний.

Робота філії планувалась так, щоб шляхом читання доповідей, бе
сід дати селянам більше знань з історії України, свого краю. Для цьо
го в села виїжджали інтелігенти: вчителі гімназії, правники, студенти 
університетів. На таких зустрічах піднімались різні питання громадсь
кого життя.

В 1908 році в Бережанському повіті було 2116 членів “Просвіти'1, 
більше 4 тисячі книг в бібліотеках, 11 хорових колективів, 8 аматорсь
ких драматичних гуртків (звіт “Просвіти” за 1908 рік). В цей час това 
риствами “Просвіта” керували: Баранівка- Г. Тарновий, Бережани- о. 
М. Янович, Біще- Г. Кузів, Вербів- о. В. Кушнір, Гиновичі- І. Бойко, 
Жовнівка- Л. Каролюс, Жуків- В. Дидик, Котів- С. Щур, Комарівка- 
В. Шкільний, Куряни- Т. Ковальський, Лапшин- В. Козловський, Ліс
ники- Я. Яцишин, Мечищів- М. Калинович, Нараїв- о. І. Дидик, Посу- 
хів- о. С. Грабар, Саранчуки- о. О. Король, Тростянець- Т. Галасюк, 
Шибалин- о. Н. Садовський, Підлісне- Г. Волощук, Урмань- о. О. Гав- 
ришко, Потутори- о.І.Малюта, Пліхів- о. Є.Нищій.

Селяни від просвітян чекали відповідей на всі наболілі питання, по
рад. Почали розуміти значення освіти, науки, почали давати гідну від
повідь жандармам, панам і підпанкам, які до них ставились з непова
гою.

Перша світова війна знищила все створене досі. Польська влада 
закрила всі читальні, заборонила діяльність всіх товариств, а також 
вимагала детальних і поіменних списків членів “Просвіти”, про кіль
кість і якість книг в бібліотеках, про зібрання. Щоб захистити читаль
ні від утисків, філія найняла платного урядовця, який займався чита
льнями, порядком в документації і книгах. Тоді в Бережанському пові
ті було 72 сільські громади. Філія прийняла рішення розділити повіт 
на два регіони: Бережани- 40 читалень, Козова- ЗО. В Бережанах філію 
очолив В.Бемко, в Козові- М.Західний. В 20-х роках було відновлено 
всі читальні. Але влада заборонила українцям-урядовцям їздити по 
селах з доповідями і бесідами. Цю роботу дозволялось вести тільки 
юристам, лікарям, кооператорам- тобто незалежним людям.

В 1924 році в Бережанах “Просвітою” керував М. Західний. В цей 
час філія вела курси читальняного діловодства, керівників хорів, гурт
ків, бібліотекарів. За членські внески придбали видання “Народна 
просвіта”, “Життя і Знання”, “Учітеся, брати мої”. В багатьох селах 
працювали хорові колективи. Перше місце серед хорів завжди займав 
Вербів, де хором керував Гілярій Бабуняк, любитель музики і співу. В
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цей час активно йшло будівництво народних домів. Доми побудовані 
в Бережанах на Адамівці, у Вербові, Волиці, Жукові, Гиновичах, Лап- 
шині, Курянах, Мечищеві, Нараєві, Рекшині, Потуторах, Саранчуках, 
Стриганцях, Шибалині, Урмані. Муровані з каменю і цегли вони сто
ять і по сей день, і в них розміщені сільські клуби.

В читальнях працювали гуртки книги і шахістів. Проводились кон
курси на краще читання, на кращий хоровий колектив. Молодь орга
нізовувала “Молоду просвіту”. Але повіт був знищений на 80% і треба 
було повіт відбудувати. А тут почалася II Світова війна. Товариство 
“Просвіта” перестало існувати на півстоліття. Але добрі традиції в се
лах Жуків, Саранчуки, Котів, Вербів, Шибалин, Гиновичі, Тростя- 
нець, Підвисоке, Павлів збереглись.

Настали дні, коли Україна звільнилась від поневолювачів і в 1984 
році товариство “Просвіта” ім. Т.Г. Шевченка було відроджено. Пер
шим головою відродженої “Просвіти” став вчитель Саранчуківської 
школи І.С. Радіонов. За цей час просвітянами проведена чимала робо
та. Товариства створені майже в кожному селі. Літературно-мистецькі 
вечори, різні імпрези, концерти, вистави захоплюють чисельних шану
вальників. Хор “Просвіти” (керівник, заслужений працівник культури 
3. Головацький) заслужено одержав звання “Народний самодіяль
ний” . Добрих слів заслуговує драматичний колектив 
“Просвіти”(керівник Я. Новоженець). В його представленні бережанці 
з захопленням дивились вистави “Мазепа”, “Тарас Бульба”, 
“Кривавий тан”.

Першими активними просвітянами відродженої “Просвіти” слід 
назвати Якима Поглода, Ольгу Ткачик, Ярославу Данилів,Емілію 
Підгайну,Галину Рутковську, Віру Михайлишин та багатьох інщих, 
які неодноразово на виставки в музей представляли книги, документи, 
фотографії з власних бібліотек. Так, бережанці мали змогу познайо
митись з періодичними виданнями “Місіонер” (1922р.), 
“Молодіж” (1905р.), “Ілюстрована Україна” (1913р.), “Дно”( 1922р.), 
газети “Світ дитини”, “Український голос”, “Українські вісті”, 
“Громадський голос”, “Нова хата, “Батьківщина”, “Рідна мова”, ви
даннями 30-тих років, книгами з історії України.

Чисельні фотографії з власних зібрань родини Пришляків, Ткачик, 
Підгайної та інших свідчать про діяльність “Союзу Українок”, 
“Бояна”, читальні “Надії”, сільських читалень.

Значний вклад у розвиток “Просвіти” останніх років внесли голови 
Ярослав Новоженець і Павло Макода.

А стародавні вишивки, портрети перших просвітителів Маркіяна 
Шашкевича, Івана Франка, Тараса Шевченка, Андрія Чайковського, 
зібрані в музеї, переносять нас до витоків просвітницького руху в по
віті.
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Історія Бережанської гімназії: цифри і факти

Проців Г.П., 
вчитель гімназії

Літопис славних Бережан був би неповним без сторінок про місце
ву гімназію. Свій І95-ти літній ювілей святкуватиме гімназія в 2000 
році. Вінок людських доль, що сплетені із терену і полину, і складає 
історію цього навчального закладу. Бережанська гімназія -  це не лише 
гордість Бережан, а й Галичини та і всієї України. А з плином часу, не 
міліють , не стираються контури її сягів, а якраз навпаки -  вивищуєть
ся роль цього непересічного осередку освіти у піднесенні національно
го та культурного життя краю.

“Що ж було причиною таких осягів?” -  запитаємо ми вслід за Бог
даном Лепким і відповімо його словами “...в першу чергу дух, який 
витав над Бережанською гімназією, ота щаслива сполука свободи з 
почуттям обов’язку”.

01.10.1789р. -  серпень 1805р. -  Збаразька гімназія
02.09.1805р. -  серпень 2000р. -  Бережанська гімназія

У книзі Георгія Маценка “Книга рекордів України” в розділі 
“Освіта” читаємо про гімназії те, що перша гімназія в Україні була 
відкрита в Новгороді-Сіверському в 1804 р. Дещо пізніше -  в Харкові 
(1805) та Києві і Сімферополі (1812).

В той самий період часу (кінець XVIII -  початок XIX ст.) в Галичи
ні, що була прилучена до Австрії, працювали декілька гімназій, а саме 
в Збаражі (1789), в Бучачі (1804). Восени 1805р., на розпорядження 
Відня, гімназію із Збаража було перенесено до Бережан.

Тому, можна вважати, що Бережанська гімназія одна з найстарі
ших в Галичині.

“Однолітком” Бережанської гімназії на теренах Галичини слід вва
жати Кременецький ліцей. В 1805р. він був заснований як загальноос
вітній навчальний заклад, який спочатку існував як Вища Волинська 
гімназія, а з  1819р. був перейменований у Кременецький ліцей. Цікави
ми можуть бути сторінки історії зв’язків Бережани-Кременець, Креме- 
нець-Бережани в історичних документах цих двох островів науки.

Сьогодні, як ніколи, історія Бережанської гімназії, що наближаєть
ся до свого двохсотлітнього ювілею, утотожнюється з історією Украї
ни, суспільно-політичними обставинами краю. Нам залишається порі
внювати, аналізувати, шукати, вивчати і робити висновки щодо ролі 
гімназії в культурно-освітньому житті Галичини.

Далі пропоную декілька таблиць.
Таблиця 1
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Роки навчання Мова навчання
1805-1867 Німецька
1867-1905 Польська
1905-1918 Польська і українська
1918-1919 Українська
1919-1939 Польська і українська
1939-1944 Українська
1991-2000 Українська

Таблиця 2.

Роки навчання Будівля і філіали
1789-1805 Збаразький монастир оо. Бернардинів
1805-1825 Ратуша
1825 Приватні будинки вчителів (у зв’язку з

пожежею)
1825-1849 Ратуша
1849 Ратуша, лікарня
1849-1863 Ратуша, міська хлоп’яча школа, вірменсь

ке приходство
1863-1924 Ратуша, “Рідна Школа”
1924-1941 Гімназія (перша школа)
1941-1944 Ратуша
1991-2000 “Рідна школа” -  педучилище -  школа-

інтернат - гімназія

У 1939-1941рр. гімназія була перетворена на десятирічку і знаходи
лась в приміщенні сучасної загальноосвітньої школи №1. (Див. 
Таблиця З на стор. 132).

Директори мінялися в міру того, як змінювалася влада і суспільно- 
політичний устрій.

Із здобуттям Україною Незалежності відбувалися значні зміни в 
країні, в тому числі і в галузі освіти. В колі громадськості та освітніх 
працівників Бережан все частіше звучала тема відновлення ідеї та фак
ту Бережанської гімназії. Найбільша заслуга в тому, що ця ідея стала 
реальністю, належить пану Ярославу Новоженцю та п. Ігорю Кулику, 
пізніше педколективу середньої школи № 4. Вже влітку 1992 року кері
вництво школи та райвно активно клопотало перед районною владою 
про надання школі статусу гімназії. Було безліч перепон і важливих і 
не важливих (фінансових, кадрових, бюрократичних та ін.), але мета 
була досягнута. 29 серпня 1992 року Представник Президента Украї
ни в Бережанському районі М.Івашків видав розпорядження “Про від
криття Бережанської державної української гімназії”. Вчителі, учні, 
доброзичливці радо готували врочистості з нагоди відкриття гімназії,
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Таблиця 3.

Роки Префекти гімназії Директори гімназії
До 1805 
До 1834
1834-1835

1835-1848

Каєтан Ковач 
Антон Суліковс- 

кий
Станіслав Зборов- 

ський
Василь Петрович

1805-1848 А.Вінклєр 
Ф. Кріг 
Й.фон Крібель 
Р. Ф. Мільбахер 
Й. Вернер

1848-1867 Антін Лішка 
Вільгельм Шлсхтель

1867-1868

1868-1889 Антон Солтикевич 
Матей Куровскі

1889-1905 Франц Гжеговчик
1905-1918 (червень) Александер Фрончке- 

вич (за нього відсвяткова- 
но 100-річний ювілей гім
назії)

Червень 1918- лис
топад 1918

Роман Кестліх

1918-1919(липень) Володимир Гусак
1919-1928 Роман Кестліх
1928-1935 Едвард Райтер

1935-1939 Едвард Ольшевський
1939-1941 Михайло Ткачук
1941-1944 Василь Стаскж

-

1991-1999(1992) Дмитро Ригайло
1999-2000 Микола Будар

призначені на І-ше вересня. А вже через місяць 2 жовтня загальна гім
назійна конференція прийняла Статут (зареєстрований 30.10.1992р. за 
№315). І розпочалась нова віха в історії Бережанської гімназії. Ось де
які штрихи цієї історії...

- 27-29 серпня 1993 року -  перший з’їзд гімназистів.
- 28 серпня 1993 року -  гімназії присвоєно ім’я Богдана Лепкого.
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- 17 травня 1995 року -  гімназія стала колективним членом Міжна
родного Освітнього Фонду імені Ярослава Мудрого.

- 27-29 серпня 1995 року -  другий з’їзд гімназистів.
- вересень 1997 року -  створено учнівське науково-дослідницьке 

товариство ім. Богдана Лепкого.
- 24 жовтня 1997 року -  відкрито кімнату-музей Богдана Лепкого.
В період з 1991 до 2000 роки у гімназії:
- навчалося 2527 учнів;
- було 7 випусків (7 класу);
- випущено 159 гімназистів-випускників;
Історія Бережанської гімназії заслуговує на велику книгу, яка, спо

діваюся, в недалекому 2005 році, до 200-літнього ювілею гімназії, 
знайде свого видавця, редактора, читача і критика.

Література
1.Бережанська земля: історично-мемуарний збірник. -  Нью-Йорк -  Париж -  
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2.Бережанщина в спогадах емігрантів. -  Тернопіль: Книжково-журнальне ви
давництво, 1993.
3.Герета І. П. Бережани: Історико-краєзнавчий нарис. -  Львів: Каменяр, 1989.
4.Лікарня в Бережанах. 100 років з дня заснування. -  Бережани, 1996.
5.Маценко Г. Книга рекордів України. -  Львів, 1997.
бМасіиешзкі Машусу. Вггегалу де сгазасх КгесгурозроШе) РоЬке). Мопо^гайа Ьі&оіусЬпа. -  
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Бережанський агротехнічний інститут: рвдки історії

Зосяк М.Г., 
завідувач кафедри

В історичному центрі міста Бережани, яке цього року відзначає 
625-річчя своєї першої відомої письмової згадки, в ансамблі архітек
турно цінних забудов виділяється приваблива споруда. Вона збудова
на у період Австро-Угорської імперії як будинок цісарсько- 
королівського окружного суду. Вище від нього розміщувалися літе
рою “П” двохповерхові тюремні каземати. До них від будинку суду 
вела вузька крита галерея, якою переводили засуджених.

Про діяльність цієї репресивної установи в тих часах дивом зберег- 
лася фотографічна пам'ятка: велика група мужилівських селян, зааре
штованих за участь у страйку влітку 1906 року, під мурами в’язниці 
чекає судової розправи.

Окружним судом був цей ансамбль і за польської окупації, репре
сивною установою залишався і в 1939-1941 роках. Ці літа закарбува
лися бережанцям у пам’яті гіркими споминами про нечувано садист
ські мордування й знищення українських патріотів енкаведистами.

У роки другої світової війни розташувалася тут німецька окупацій
на адміністрація, відтак знов радянська, причетна до репресій місцево
го населення: до насильницьких вивозів невинних людей у віддалені 
краї тодішньої більшовицької імперії, до знищення національно свідо
мої молоді.

Тільки в роки “хрущовської відлиги”, позначеної також прквапли- 
вим “будівництвом світлого майбутнього”, з цієї будівлі було знято 
тавро страшної установи. Оновлені орієнтири в державній політиці та 
економіці ставили нові завдання перед промисловістю країни та сіль
ським господарством. За аналогією до передових західних країн сіль
ськогосподарське виробництво в цілому тодішньому Союзі, і в Украї
ні, в першу чергу, повинно було стати на “міцну індустріалізовану ос
нову”.

Для реалізації такого задуму необхідні були сотні й тисячі умілих, 
досвідчених спеціалістів як вищої, так і середньої ланки.

У розгалуженій мережі технічних училищ і технікумів майже що
року з’являлись нові навчальні спеціальні заклади. Такою була вимо
га часу і нагальна потреба, що передували появі наведеного нижче 
наказу № 217 по Міністерству сільського господарства УРСР від 11 
березня 1959 року, зміст якого наводимо повністю (див. НАКАЗ).

Перший директор новозаснованого Бережанського технікуму ме
ханізації сільського господарства Іван Андрійович Коваленко, 1929 
року народження, за фахом інженер-механік. Провів значну підготов
чу й організаційну роботу. За короткий час від березня по серпень 
1959 року, було переобладнано приміщення колишнього адмінбудин-
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НАКАЗ №207
по Міністерству сільського господарстваУРСР Копія 

м.Київ 11 березня 1959р.
Про організацію Бережанського технікуму 
механізації сільського господарства,
Тернопільської області

Розглянувши клопотання Тернопільського облвиконкому ” Про організацію 
технікуму механізації сільського господарства в м.Бережана', і враховую
чи недостатню забезпеченість колгоспів цієї області техніками-  
механіками,

НАКАЗУЮ
1 .Організувати в м. Бережанах Тернопільської області технікум механіза
ції сільського господарства, який іменувати “Бережанський технікум ме
ханізації сільського господарства “
2.Директору технікуму Коваленко І.А. прийняти на баланс Бережансь
кого технікуму механізації сільського господарства приміщення, переда
ні йому рішенням Виконавчого Комітету Тернопільської обласної Ради 
депутатів трудящих від 15 листопада 1958 року № 914, згідно додатку.
3.Головному управлінню підготовки кадрів т. Котову І.
а) встановити Бережанському технікуму механізації сільського господар
ства план по прийому учнів на 1959-1960 навчальний рік в кількості 240 
чоловік з освітою 10 класів, та 140 чоловік з освітою 7 класів;
б) забезпечити фінансування технікуму в 1959 році за рахунок загальних 
асигнувань на утримання технікумів та виділити необхідне устаткування, 
обдаднання, трактори, комбайни та інші сільськогосподарські машини 
для навчальних цілей.
4.Тернопільському обласному управлінню сільського господарства (т. 
Бондаренко Г.І.) до 1 червня 1959 року подати Міністерству сільського 
господарства пропозицію про виділення Бережанському технікуму меха
нізації сільського господарства земельноїї ділянки для організації навча- 
льно-дослідного господарства.
5.Контроль за виконанням цього наказу покласти на Головне управлін
ня підготовки кадрів (т.Котов).

МІНІСТР
сільського господарства УРСР підпис М. Співак

ку під аудиторії, закуплено й завезено меблі, укомплектовано штат 
викладачів, здійснено набір учнів, проведено вступні екзамени. Ауди
торії технікуму заповнили 120 юнаків і дівчат із закінченою семиріч
ною освітою. Жадібним до науки і знань учням викладали предмети 
15 кваліфікованих педагогів.

Наприкінці листопада чи на початку грудня 1959 року в новоство- 
реному Бережанському технікумі механізації сільського господарст
ва настала переміна директорів. І.А.Коваленка перевели на іншу ро
боту. На його місце призначено Миколу Сергійовича Марченка, уро
дженця Лохвицького району Полтавської області. Перед тим він пра
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цював у Миргороді, був завучем в Охтирському технікумі.
Згадується він як енергійна людина, знаючий, компетентний фахі

вець і викладач, з яким цікаво було спілкуватися, від якого можна бу
ло почерпнути додаткову інформацію та знання. Викладав він пред
мет “Трактори та автомобілі”, учні були дуже задоволені його мето
дами навчання.

Як директор, Микола Сергійович проявив себе вмілим керівником 
і організатором, чуйним до викладачів і учнів, що гармонійно поєд
нувалося з його вимогливістю і принциповістю. Працював повних 
чотири роки.

У 1965 році директором Бережанського технікуму механізації сіль
ського господарства призначено Олександра Макаровича Чепурно
го, що народився на Черкащині.

За плечима цієї вольової людини був нелегкий фронтовий шлях, 
Українська сільськогосподарська академія, керівництво училищем 
механізації й кілька років адміністративної роботи у владних структу
рах районного рівня.

Компетентний і кмітливий спеціаліст, турботливий та ощадливий 
господарник, він був і доброзичливим, і вимогливим водночас. Не ли
ше до викладачів, майстрів та студентів, але й до самого себе. Тож за 
його керівництва робота велася добре. Існувало неписане правило, за 
яким кожен ніс повну відповідальність за будь-яку доручену справу.

За час керівництва О.М.Чепурного на території технікуму виріс 
корпус відділення електрифікації . Для викладачів закладу було зве
дено 4-квартирний будинок.

Сьогодні О.М.Чепурний проживає у Боярці під Києвом..
З 22 лютого 1972 року по 10 лютого 1992 року Бережанський тех

нікум механізації сільського господарства очолював Іван Дмитрович 
Літвінов.

Ті роки були сприятливими для розширення матеріально-технічної 
бази, і ці умови були використані з користю для навчального закладу. 
З 1972 року й далі велося спорудження лабораторних корпусів, в тому 
числі й корпусу № 2 на полігоні. Поліпшено житлово-побутові умови 
для студентів. Зокрема для них зведено гуртожиток на 210 місць. Та
кож стали новоселами й немало викладачів, для яких побудовано гар
ний 43-квартирний будинок. Стали до ладу і дві котельні.

Лабораторії на відділеннях були обладнані настільки добре на той 
час, що в них виконувалося 95 відсотків лабораторно-практичних ро
біт.

На тій основі досить активно працювали гуртки, насамперед, тех
нічної творчості. Про результати їх пошуків та конкретної роботи 
свідчить той факт, що учні технікуму постійно брали участь у респуб
ліканських виставках, що проводилися у Немішаєвському сільського
сподарському технікумі під Києвом. Організовував їх методичний
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кабінет Главку при Міністерстві сільського господарства України. 
Отже, рівень відповідальності за здійснювані заходи і вимоги до учас
ників тих виставок були дуже високі. До честі учнів технікуму, гурт
ки технічної творчості завжди займали чільні місця за кінцевими під
сумками.

В підготовці експонатів на виставку брала участь кожна лаборато
рія. Спочатку спробували експонат у технікумі, відтак відбирали його 
“для Києва”.

Крім технічної творчості, належно розвивалися спортивні секції. 
Учнівські команди й окремі спортсмени не раз завойовували перші 
місця на обласних і республіканських змаганнях серед команд тотож
них навчальних закладів.

Добре зарекомендував себе в районі духовий оркестр технікуму і, 
звичайно ж, дуже представницьким був учнівський хор. Нового рівня 
розвитку цей колектив набув під керівництвом умілого організатора 
хорової справи Зіновія Головацького -  заслуженого працівника куль
тури України.

7 липня 1992 року Міністерство освіти України та Міністерство 
сільського господарства України видали наказ №60/67 “Про створен
ня Бережанського агротехнічного коледжу”

Наказ про рсоргамі іацію співпав з початком періоду бурхливого 
національного відродження в Україні, народ якої референдумом 1 
грудня 1991 року висловився за повну незалежність своєї держави. На 
фоні цих історичних подій даний наказ означав не вимогу чергової 
зміни назви навчального закладу, а необхідність суттєвого наближен
ня його як матеріальної бази, так і навчального процесу до передових 
форм, з орієнтацією на європейські взірці.

Директором коледжу в 1992 році 
був призначений Павліський Василь 
Михайлович, заслужений машинобу
дівник України, кандидат технічних 
наук, що народився на Івано- 
Франківщині.

Потрібні були як виняткова енер
гійність, наполегливість і рішучість, 
справді нове мислення, насамперед 
самого керівника і чітке бачення ним 
перспективи розвитку навчального 
закладу, так і цілеспрямована діяль
ність всього педагогічного колективу.
Тільки завдяки поєднанню цих факто
рів порівняно за короткий час вдалося На фото. БАТІ
реалізувати першочергові завдання профЄсор, док. техн. наук 
щодо переведення закладу на якісно Павліський В.М.
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новий шлях.
За один рік зусиллями директора і всього педагогічного колективу 

була проведена значна робота в перебудові навчального і виховного 
процесу, зміцненні матеріально-технічної бази, кадрового потенціалу, 
розширенню інтеграційних зв’язків з вищими навчальними закладами 
ІІІ-ІУ рівня акредитації, зв'язків з Швейцарією, Австрією, Канадою.

Багато приміщень було реконструйовано, добудовано навчально- 
виробничу майстерню, значно розширено аудиторний фонд.

Об'єктивною оцінкою плідних зусиль педколективу, належним 
признанням проведеної реорганізації стало рішення Головного управ
ління акредитації закладів освіти від 3 березня 1993 року про внесення 
Бережанського агротехнічного коледжу до державного реєстру вищих 
навчальних закладів України. Одночасно йому надано ліцензію на 
право здійснення освітньої діяльності за другим рівнем акредитації.

І знаменним позитивним підсумком виявилася постанова Кабінету 
Міністрів від 29 травня 1997 року, згідно з якою коледж увійшов в 
структуру Національного аграрного університету.

У світлих, переважно по-сучасному обладнаних і оснащених ауди
торіях набувають знання загалом 1000 студентів стаціонарного та бі
льше 500 студентів заочного відділень. Вони оволодівають такими 
потрібними народному господарству України спеціальностями, як 
механік, електрик, економіст, бухгалтер підприємств агропрому.

Одночасно проводиться підготовка молодших спеціалістів, з 1996 
року розпочато підготовку бакалаврів. Також організовано навчання 
з набуття робітничих професій, здійснюється первинна професійна 
освіта, курсова підготовка, перепідготовка кадрів, підвищення їх ква
ліфікації.

В 2000 році проведена акредитація всіх спеціальностей коледжу, і 
за її результатами Національним аграрним університетом створено 
на базі коледжу Бережанський агротехнічний інститут. Ректором 
призначено Павліського Василя Михайловича -  професора, академі
ка, доктора технічних наук.

Сьогодні Бережанський інститут розміщується в шістьох навчаль
них корпусах, загальна площа яких 10 тисяч кв. метрів. Крім того, 
закінчується спорудження нового навчального корпусу площею 2,5 
тис.кв. метрів.

Навчальний процес здійснюють 90 штатних викладачів з вищою 
освітою та 46 дипломованих педагогів, які працюють з неповним на
вантаженням. До проведення навчальних занять, в основному з підго
товки бакалаврів, і спеціалістів запрошуються провідні вчені, викла
дачі Національного аграрного університету.
В коледжі працює 11 кандидатів наук, ЗО викладачів у різних формах 
працюють над дисертаціями для здобуття наукового ступеня.
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