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23 січня 1973 УІТ занотувало нову втрату у своїм членстві, бо в 
Рочестер і, Н. Й. помер на 70-4м році життя проф. Микола Гнатишак. 
Попри 'Свою ісіпеціяльність, Покійний був ві-дданим дослідником дер
жавних грошей України з періоду її останньої самостійносте: і автором 
авторитетних статтей з тої ділянки. Хоч одночасно з ним жило багато 
творців емісій українських грошових 'знаків, проте Покійний став 
першим їх дослідникам, знавцем і популяризатором у систематизова
ного матеріялу.

Життьовий шлях Миколи Гнатишака зачався 21 травня 1903 р. на 
Заісянні, в українсько-польському іселі Полкині у повіті Ярослав, де 
йоіго батько о. Орест '(1873—1915; номер у поблизькому Сурохові) був 
парохом. Від 12-то р. життя був 'сиротою і мусів у повоєннім лихо
літтю сам пробиватися крізь життя. Середню освіту закінчив матурою 
в червні 1924 р. в українській гімнаїзії в Перемишлі, а  потім зачав 
студії у Львова в тайному Українському Університеті, а по його 
закритті, в державнім Університеті, на якім в 1931 р. одержав диплом 
магістра історичних наук. Рік обов’язкової педаїгогічіної практики 
відбув у «своїй» гімназії в Перемишлі, а згодам перебував у Львові 
аж  до евакуації в лионі 1944. Роки окиталыцини пробув у таборі пе
реміщених осіб у Міттенвальді в Баварії, ізвідки еміґрував до США
і від травня 1950 заробляв на прожиток з родиною в Рочестері, де й 
похований.

Грішми України зацікавився історик в Перемишлі вже як учень
4 к  ляси .гімназії, але вирішний вплив на напрям заінтересує ань сту
дента мав директор Національного Музею д-р Іларіон Свєнціцький, 
якого пізнав на викладах в Українськім Університеті у Львові, а опіс
ля  як співробітник того ж  Музею. За його заохотою молодий адепт 
історії написав розвідку про гроші України, але не маючи змоги її 
видати ілюстрованою брошурою, почав у 1931 р. публікувати статті в 
«Літописі Червоної Калини» у Львові, а наступного року в «Житті і 
Знанні». Після того його 'запросив проф. В. Сімович написати відповід
не гаїсло до Української Загальної Енциклопедії, в якій воно надруко
ване в 3-му томі (1935). Восені 1939 проф. Сімович мав друкувати повну 
розвідку Гнатишака про паперові гроші України в журналі, але іприхіід 
до Львова большевиків перекреслив пляни, 'Причім машинопис був 
знищений. Знов а ж  копія праці пропала в автора в 1945 р. в часі 
повітряного нападу аліянтів на Інсбрук у Австрії. Щойно на прохання
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«Українського Муз ею - Архіву» у Клівленді і запевнення видання дру
ком, в 1970 р. автор відновив давню розвідку, і вона находиться тепер 
в 'друку.

Під вишивше д-ра Свенцщькоіга, Покійний присвоїв собі теж імузей- 
ницьке замилування, яке вело його до 'співпраці у «Стривіїгорі» в Пе
ремишлі (1932), в Національнім Музею у Львові та Українськім Музею 
в Клівленді, в якому від 1966 р. ‘провадив нумізматичний відділ і для 
якого запопадливо збирав експонати та пожертви на діяльність і на 
фонд купівлі дому. Як довго'літний колекціонер мав теж  свої осо
бисті збірки монет і, поштових марок.

Бібліографія публікацій Миколи Гнатишака охоплює ^слідуючі 
позиції:

1. «Паперові грошові знаки на українських землях», Літопис Чер
воної Калини, Львів, березень 1931, ст. 10—12, з 6 ілюстраціями.

2. «Паперові грошові знаки на українських землях. Друкування 
українських грошей на Галицькій землі. Броди, Золочів», ЛЧК, кві
тень 1931, ст. 17—18, з 5 ілюстраціями.

З- «Друкування українських грошей на Галицькій землі. (Терно
піль, Збараж, Сокаль)», ЛЧК, липень—«серпень 1931, стор. 23—24, з З 
ілюстраціями,

4. «Зіставлення українських паперових грошей державних видань 
1917—1920», ЛЧК, липень—серпень 1931, ст. 25.

5. «Замітки до державних грошей України з 1917—1920 років», 
Життя і Знання, Львів, ч. 6 з 1932, ст. 5—9.

6. «Гроші. Від 1917—20 pp.», Українська Загальна Енциклопедія, 
Коломия 1935, 4 місцевих бонів.

7. Державні гроші України 1917— 1920 років. Ілюстрований істо
рично-іконографічний нарию, Клівленд 1973 (в друку), ст. 112 +  До
даток.

Вислідами дослідів Гнатишака користувався Михайло Слобода у 
його статтях «Українські державні грошеві ноти» у місячнику «Укра
їнський Філятеліст» у Відні, числа 3—10 з 1937 р.


