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Світлана Кучеренко

(Одеса)

СучаСні ДоСЛіДження життЄвоГо ШЛяХу 
і творчої СпаДЩини Юрія Липи

У  статті відповідно до запропонованої періодизації представлено огляд 
сучасних публікацій про українського письменника, медика і мислителя 
Юрія Івановича Липи, виокремлено напрямки та проблеми сучасного липоз-
навства.

The article, according to the proposed periodization, offers the review of 
modern publications on the Ukrainian writer, medic and thinker Yuriy Ivanovych 
Lypa. It also differentiated trends and problems of the modern Lypa studies.

Український громадський і культурний діяч Юрій Іванович 
Липа (1900–1944) за фахом був лікарем, зробив свій внесок у роз-
виток фітотерапії як науки і практики; мав хист письменника, 
окрім поезії та перекладів, із часом захопився прозою, теорією і 
політикою літератури, а своїм покликанням вважав публіцистику; 
у світогляді поєднував самостійництво, україноцентризм, тради-
ціоналізм і солідаризм; вивчаючи минувшину України, аналізую-
чи її сучасність, запропонував засади розвитку українського сус-
пільства і доктрину зовнішньої політики української держави. 

Творча спадщина Юрія Липи налічує три збірки поезій «Світ-
лість» (1925), «Суворість» (1931), «Вірую» (1938); збірка літерату-
рознавчих есеїв «Бій за українську літературу» (1935); три томи 
новел «Нотатник» (1936–1937); історичний роман «Московія» 
(1930–1931), більш відомий як «Козаки в Московії» (1934, 1942); 
публіцистичні статті «Українська доба» (1936), «Українська раса» 
(1936, 1941), «Українська жінка» (1938), «Панування, труд і лад» 
(1940); публіцистичний нарис «Київ, вічне місто» (1938); публі-
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цистичні праці «Призначення України» (1938), «Чорноморська 
доктрина» (1940, 1942), «Розподіл Росії» (1941), об’єднані по-
слідовниками у «Всеукраїнську трилогію»; геополітичний атлас 
«Чорноморський простір» (1941); підручники з медицини «Фіто-
терапія» (1932, 1936, 1938), «Ліки під ногами» (1943) тощо. 

У  1946  році друг, однодумець, перший біограф і бібліограф 
Ю. Липи Лев Биковський запропонував зручний і місткий тер-
мін «липознавство» для означення розвідок, пов’язаних з жит-
тєвим шляхом і творчою спадщиною Ю. Липи і став першим ли-
познавцем [2]. З невеличкої пропам’ятної статті Л. Биковського 
«Апостол новітнього українства» в «Чорноморському збірнику» 
(1946), де автор обґрунтував значення діяча і його спадщини, по-
чалося липознавство як окремий напрямок міждисциплінарних 
досліджень, в якому виокремлюється три періоди: прижиттєвий 
(1917–1944); діаспорний (1945–1988) і вітчизняний, що триває 
від 1989 року. Останній ще розділяється на чотири хвилі поси-
лення інтересу до особи і спадщини Ю. Липи: перша (повернен-
ня із забуття)  – 1990-ті  роки; друга (ювілейна, до 100-річчя)  – 
1998–2001  роки, третя (академічна)  – 2000-ні  роки, четверта 
хвиля (сучасна) – 2010-ті роки. 

Кількісний і якісний аналіз публікацій, здійснених за життя 
Ю. Липи та після його загибелі, показав: сучасники зацікавилися 
молодим митцем і розпізнали в ньому талант; критики не були 
байдужими до Липи як поета, новеліста, романіста, літературоз-
навця, публіциста; послідовники видавали праці Липи-геополі-
тика та згадували феномен його короткого, але плідного життя; 
нащадки взялися до ретельного вивчення його спадщини та жит-
тєвого шляху. Для першої хвилі характерні були ознайомчі, ме-
муарні та меморіальні публікації, початок наукового досліджен-
ня спадщини та поділ її за напрямками; для другої – залучення 
наукових сил, проведення конференцій, видання збірників ма-
теріалів, організаційне оформлення липознавства; для третьої – 
систематичність, академічність, стійка спеціалізація наукових 
досліджень; для четвертої – розвиток липознавства вшир (роз-
ширення географії конференцій, поява нових осередків) та вглиб 
(деталізація тематики з одного боку, вихід на узагальнення – з 
іншого, поява нових напрямків). 

До історіографії вивчення творчості Ю.  Липи в рамках сво-
їх дисертаційних досліджень зверталися науковці С.  Киричук, 
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А. Шишкова, О. Кушнір, Ю. Блажеєвська. Не так давно була по-
ставлена проблема про визначення і характеристику липознав-
чого процесу в цілому  [6]. Сучасна липознавча ситуація стала 
предметом вивчення вперше. Джерелами для її дослідження ста-
ли 1) наукові, 2) науково-популярні та 3) академічні видання за 
2000–2018 рр.

1. До 100-літнього ювілею Ю.  Липи було проведено наукові 
конференції в Одеському та Львівському національному уні-
верситетах, за результатами яких видано збірники матеріалів 
(Одеса, 2000; Львів, 2001) [16; 21]. Також вийшли друком три 
пропам’ятних ювілейних збірки статей і спогадів, упорядкова-
них П.  Кіндратовичем (Львів, 2000), І.  Скрипником (2000, Іва-
но-Франківськ, 2000), І. Даценко (Львів; Чикаго, 2001) [1; 22; 12]. 
Ці п’ять видань презентують попередні напрацювання. До них 
звертаються, від них відштовхуються, їх уточнюють, розвива-
ють, виправляють чи навіть спростовують сучасні дослідники. 

Вже на той час виокремилися основні напрямки липознавчих 
досліджень: художня, літературознавча і публіцистична спад-
щина, сторінки біографії, лікарська діяльність. Збірники міс-
тять праці, які досі не втратили наукової цінності, наприклад 
«Ю. Липа в оцінці сучасників» М. Комариці, «Текстуальність та 
контекстуальність мисленнєвого світу Юрія Липи» М. Зубриць-
кої, «Геополітичні погляди Юрія Липи» В. Барладяну тощо; і такі, 
значення яких неперехідне, як от розвідки першого липознавця 
Л.  Биковського чи спогади сучасників Ю.  Липи, що були його 
друзями, знайомими, співробітниками, пацієнтами у різні роки.

2. Науково-практичні конференції «Липівські читання»  – 
окреме явище в історії липознавства. Їх проводить Благодійний 
Фонд імені Івана та Юрія Лип у біографічних містах родини Лип 
з метою актуалізації, популяризації, вивчення життя, діяльнос-
ті й творчості батька і сина Лип. Всього видано сім Липівських 
збірників, що містять наукові, науково-популярні, публіцистич-
ні статті різні за форматом і науковою вартістю (ІІІ – Одеса, 2007, 
IV  – 2009, V  – Кам’янець-Подільський, 2010; VI  – Львів, 2012; 
VII – Одеса, 2014; VIII – Київ, 2016; ІХ – Полтава, 2018) [3; 5; 13; 
15; 17; 19; 20]. 

Нещодавно (11–12 травня 2018 р.) у Полтаві відбулися Дев’яті 
Липівські читання, присвячені 80-річчю праці Ю.  Липи «При-
значення України», за підтримки Полтавської філії Національної 
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спілки краєзнавців України на базі Полтавського університету 
економіки і торгівлі. Це місто було обране невипадково: на Пол-
тавщині Іван Липа лікарював (у селі Мачухи), а Юрій Липа на-
родився (у селі, тоді містечку, Старі Санжари). У читаннях взяли 
участь близько 50 учасників (науковців, педагогів, бібліотекарів) 
з Бердичева, Бердянська, Вінниці, Дунаєвець, Запоріжжя, Івано-
Франківська, Ізмаїла, Кам’янця-Подільського, Києва, Львова, 
Мачух, Надрічного, Одеси, Острога, Полтави, Черкас, Яворова. 
Було заслухано і обговорено близько 20 доповідей і повідомлень, 
пов’язаних з часом, оточенням, місцями пам’яті, діяльністю і 
творчістю Івана і Юрія Лип та її значенням сьогодні. 

ІХ Липівський збірник, що містить матеріали цих читань, 
структурований за трьома розділами (політологія, історіосо-
фія, геополітика; краєзнавство, джерелознавство, персона-
лії; літературознавство, психологія, педагогіка), що ілюструє 
розвиток усталених напрямків і появу нових наукових про-
блем [5]. У таких традиційних галузях як краєзнавство і літе-
ратурознавство з’явилися нові розвідки С. Кобути «Станісла-
вівські правники М. Литвинович і Ю. Олесницький – приятелі 
Івана Липи та Юрія Липи», Є.  Луня «Юрій Липа  – викладач 
медичних курсів у оповідній традиції Яворівщини», В.  Про-
салової «Хронотоп зустрічі в нарисі Юрія Липи «Петлюра», 
І.  Руснак «Художній світ оповідання «Гаркавий» Юрія Липи» 
тощо. Появу нового, психологічного напрямку в липознавстві 
демонструє дослідження Г.  Гандзилевської «Акмеограма жит-
тєвого сценарію Юрія Липи». Завдяки акмеологічному підходу 
(сутність якого полягає у вивченні особистості, зорієнтованої 
на досягнення вершин життєдіяльності) дослідниця з’ясувала: 
вершиною акмеперіоду, що триває у людини зазвичай від 20 до 
60 років, у ровесника століття Ю. Липи був 1938 рік.

3. Безумовно, академічні дослідження, що з’явилися про-
тягом 2007–2008 та наступних років, підвищили науковий рі-
вень липознавства. Творчість Юрія Липи стала предметом ди-
сертаційних досліджень Світлани Киричук «Інтертекстуальні 
і текстуальні аспекти творчості Юрія Липи» (Вінниця, 2007); 
Лілії Домащенко «Концепції чорноморської орієнтації України 
у вітчизняній політичній думці першої половини ХХ століття» 
(Київ, 2008); Неллі Левицької «Принципи характеротворення 
в новелістиці Ю.  Липи» (Сімферополь, 2008); Алли Шишкової 
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«Метафізичний дискурс у поетичній творчості Юрія Липи» (Кі-
ровоград, 2008). З часом до них додалося ще дисертації Остапа 
Кушніра Yurij Lypa’s Idea of the Black Sea Union (Варшава, 2015); 
Юлії Блажеєвської «Проблема національного характеру в публі-
цистиці Ю. Липи»  (Харків, 2015); Ігоря Стамбола «Іван Львович 
Липа в українському національному русі» (Одеса, 2016). Створе-
ний Ю. Липою культ батька, який був для сина зразком служіння 
українській справі, стає більш зрозумілим завдяки ґрунтовано-
му дослідженню І. Стамбола [14].

Ще слід згадати чисельні окремі статті, вміщені до збірників 
праць наукових інституцій та вищих навчальних закладів, у моно-
графіях вчених, підручниках і навчальних посібниках, енцикло-
педіях та довідниках, пресі тощо. Назвемо лише ті газети і жур-
нали часів незалежності України, де неодноразово друкувалися 
липознавчі статті: «Яворівщина» і «Яворівський голос» (Яворів), 
«Чорноморські новини» (Одеса), Дзвін (Львів), Визвольний шлях 
(Київ), Шлях перемоги (Львів, Київ), а також деякі триваючі ви-
дання «Історико-літературний журнал» (ОНУ ім. І. І. Мечникова); 
«Література. Фольклор. Проблеми поетики» (збірник наукових 
праць КНУ ім. Т. Шевченка); «Дні науки філософського факульте-
ту» (матеріали доповідей та виступів КНУ ім. Т. Шевченка»), Ак-
туальні проблеми слов’янської філології (міжвузівський збірник 
наукових статей Бердянського держуніверситету).

Отже, існують 1) біографічні, 2) бібліографічні, 3) краєзнавчі, 
4) джерелознавчі, 5) літературознавчі й мовознавчі, 6) політоло-
гічні, 7) історичні та 8) інші липознавчі дослідження.

1. Життєпис Ю. Липи почав складати його друг Л. Биковський, 
другою була донька Ю. Липи М. Липа-Гуменецька. Третім біогра-
фом став О. Янчук, який транслював попередників. На сьогодні 
реконструйовано біографію Ю. Липи та складено початки його 
родоводу по материнській і батьківській лініях з урахуванням 
останніх сенсаційних знахідок [8; 11]. Історик медицини К. Ва-
сильєв оприлюднив копію метрики Ю. Липи, що зберігається в 
Одеському архіві завдяки чому було виправлено місце його наро-
дження: Георгій Андрійович Геращенко (ім’я Ю. Липи при наро-
дженні) народився не в Одесі, як прийнято вважати, а в містечку 
Старі Санжари на Полтавщині. Історик І. Стамбол з’ясував ім’я 
матері Ю.  Липи  – Єлисавета Іванівна Геращенко (Булдовська). 
Нещодавно полтавський краєзнавець А.  Гейко знайшов інфор-
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мацію про старшого брата Ю. Липи по мамі – студент Київсько-
го університету Ігор Геращенко, син священика з Полтавщини 
Андрія Геращенка, загинув у бою під Крутами. Проведено низку 
досліджень про зв’язки Ю. Липи з видатними діячами, його су-
часниками – М. Грушевським, Д. Донцовим, В. Кархутом, Є. Ма-
ланюком, М. Мухиним, І. Огієнком, І. Франком, А. Шептицьким. 
На жаль, недослідженим через відсутність джерел залишаються 
закордонні поїздки Ю. Липи напередодні і під час другої світової 
війни, мандрівка батька і сина Лип з українським урядом від Ві-
нниці до Рівного (перша половина 1919 р.), перебування їх у Ста-
ніславові (друга половина 1920 р.) та період раннього дитинства 
(1900–літо 1909 рр.).

Принагідно подаємо короткі біографічні відомості Ю. І. Липи.
8 квітня 1910 р. десятирічний Георгій Андрійович Геращен-

ко став Георгієм Івановичем Липою. Його усиновило подруж-
жя Лип. Лікар, письменник, тарасівець Іван Львович Липа був 
його хрещеним батьком (і мабуть рідним), а вчителька Марія 
Григорівна Липа (Шепель) замінила йому матір. Саме вона 
привезла хлопчика з Полтавщини на Одещину, де в україн-
ському оточенні під опікою і вихованням батьків пройшли ще 
декілька дитячих, підліткові та юнацькі роки Юрія (так його 
називали у новій родині). В  Одесі у 1917–1918  роках відбу-
лася проба пера гімназиста Ю. Липи і його бойове хрещення 
як заступника командира Одеської «Січі» та командира сту-
дентської сотні. По закінченні гімназії в Одесі Юрій розпочав 
навчання на юридичному факультеті Одеського Новоросій-
ського університету (1918) і продовжив його у Кам’янець-
Подільському (1919–1920).

Двадцять три роки Ю. Липа жив у Другій Речі Посполитій: 
спочатку перебував у Тарнові (до весни 1922  р.) і Винниках 
(до осені 1922 р.), потім студіював медицину в Познаньському 
університеті (до кінця 1928  р.) і,  найдовше (до осені 1943  р.) 
мешкав у Варшаві, де працював лікарем, поглиблював свою 
медичну і політичну освіту, здійснював літературну, наукову і 
громадську діяльність, разом з дружиною Галиною Захарясевич 
(1910–1968) виховував двох доньок Іванку (1940–2007) і Марту 
(1943–2001). У  справах приватних, навчальних, професійних, 
громадських і політичних Ю. Липа багато подорожував Поль-
щею, часто бував у Галичині, Прикарпатті, Карпатах, на Волині, 
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а також виїжджав у Німеччину, Австрію, Францію, Англію, Ру-
мунію і навіть Маньчжурію. 

Організаційно-видавнича праця Ю. Липи: засновник літера-
турної групи «Авангард» (Кам’янець, 1920 р.), член літературної 
групи «Сонцецвіт» (Тарнів, 1921 р.), співорганізатор літературної 
групи «Танк» (Варшава, 1929 р.), редактор газети «Вісник Одеси» 
(Одеса, 1918  р.), редактор журналу «Нова думка» (Кам’янець, 
1920  р.), співзасновник видавництва «Народній стяг» (Одеса, 
1917  р.; Каліш, 1924–1926  рр.; Варшава, 1933–1935  рр.; Львів, 
1935–1936 рр.). 

Громадсько-політична діяльність Ю. Липи: активний учасник 
українського студентського корпораційного чорноморського 
руху – член-репрезентант, товариш-засновник, ідеолог, почесний 
комілітон (1925–1933 рр., Данціґ, Познань, Варшава); співробіт-
ник Українського Економічного Бюро (Варшава, 1933–1934 рр.); 
очільник Українського Допомогового комітету (Варшава, на 
межі 1939–1940  рр.); ініціатор створення, фундатор, співробіт-
ник Українського Чорноморського науково-видавничого інсти-
туту (Варшава, 1940–1944 рр.). 

Під тиском обставин Ю. Липа з сім’єю виїхав з Варшави до 
Яворова (осінь 1943  р.), а  з наближенням фронту  – до Бунова 
та Іваників (літо 1944 р.). В останній рік життя лікував селян і 
повстанців, проводив медичні курси для молоді, вивчав історію 
Яворівщини, писав, виступав з рефератами, збирав досвід народ-
ної медицини, писав. Відмовився емігрувати на Захід і залишив-
ся, згідно зі своїми принципами, біля своїх хворих, серед свого 
народу, на своїй землі. 19 серпня 1944 року Юрій Липа був зааре-
штований енкаведистами на хуторі Іваники, 20 серпня – розстрі-
ляний у с. Шутова. 22 серпня жителі Бунова поховали доктора і 
встановили вночі на безіменній могилі березовий хрест… Через 
45 років хрест було відновлено і назване ім’я того, хто присвятив 
життя українській справі й прийняв за неї мученицьку смерть 
[18, с. 15–22].

2. Продовжуємо огляд бібліографічними дослідженнями, що 
ведуть свій початок від автобібліографії Ю. Липи, на основі якої 
Л. Биковський склав і доповнив перелік праць, дещо додав сво-
го часу О. Янчук. На сьогодні усі попередні списки виправлено 
й складено реєстр опублікованих творів Ю. Липи [18], у якому 
наразі 360 позицій, з них понад 140 віршів, 9 драматичних поем; 
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понад 30  поетичних перекладів з німецької, французької, ро-
сійської та англійської мов, 1 історичний роман, понад 20 новел 
та понад 20 есеїв, 16 медичних праць, понад 30 статей, брошур і 
книг з геополітики, історіософії, етнопсихології тощо. Однак ще 
неповністю враховані праці Ю. Липи польською та іншими мо-
вами, їх слід шукати в закордонній міжвоєнній та окупаційній 
пресі. 

Понад 400 авторів здійснили близько 1500 різноманітних пу-
блікацій так чи інакше пов’язаних з Ю. Липою за 100 останніх 
років (1917–2017)  – це відгуки, рецензії, довідки, повідомлен-
ня, статті, огляди, дисертації тощо, з них прижиттєвих – близь-
ко 120, діаспорних – близько 150, решта – понад 1200 – створено 
в незалежній Україні  [4]. Найбільш активні вітчизняні липоз-
навці  – М.  Липа-Гуменецька, П.  Кіндратович, Л.  Череватенко 
(1990-ті рр.), дослідниця поетичної творчості Ю. Липи В. Про-
салова та А. Шишкова (2000-ні рр.), біографи Івана та Юрія Лип 
С. Кучеренко та І. Стамбол (2010-ті рр.).

3. Краєзнавчі пошуки, пов’язані з постаттю Ю. Липи, свого 
часу здійснили О.  Янчук (одеський період біографії), О.  За-
вальнюк (кам’янецький рік), П.  Кіндратович, І.  Скрипник, 
В. Мороз (останній яворівський рік), Б. Мельничук та П. Ар-
сенич (відповідно про перебування Івана та Юрія Лип на Бу-
ковині та Прикарпатті). Активізації краєзнавчих досліджень 
сприяють щодворічні зустрічі липознавців. Так, для того, щоб 
розшукати сліди діяльності Лип на Поділлі під час національ-
но-визвольних змагань, Х  Липівські читання заплановано 
провести у Вінниці.

4.  Джерелознавчими можна вважати оглядові праці В.  Кач-
кана, публікації М.  Липи-Гуменецької, Н.  Миронець і Г.  Свар-
ник про листування Ю.  Липи з Є.  Маланюком, М.  Донцовою і 
Д.  Донцовим. Вірогідність існування досі невиявлених джерел 
залишається, цікаві документи і матеріали можуть чекати на до-
слідників у польських архівах. На сьогодні здійснено загальний 
огляд і кількісний аналіз опублікованого епістолярію Ю.  Липи 
[18, с. 147–155] та проаналізовано твори митця як джерела його 
біографії [7, с. 3–24]. 

Доцільно навести декілька прикладів. 
У  авторській передмові до підручника-довідника Ю.  Липи 

«Ліки під ногами» (1943) згадано час, коли він за прикладом 
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батька вирішив стати лікарем: «Це було в 1919 році. Люди вми-
рали і недалеко від фронту і в самому Кам’янці від нестачі найпо-
трібнішого <…> Батько мій, тоді лікар Військового міністерства, 
приходив сумний і мовчазний. Дуже часто доводилося тільки 
безрадно дивитися, як гинуть від пошестей і хвороб найкращі 
люди <…> Після кам’янецької доби немало минуло часу, але все 
ж пам’ять моя не могла викреслити тих тяжких хвилин, коли лі-
карі нічим не могли помогти хворим. По Кам’янці пішов я на ме-
дицину».

У  вірші «Батькові» (1924) син звернувся до великої батьків-
ської душі з обіцянкою виконати його заповіт – служити Україні: 
«А я де гляну, – Вас знаходжу, Батьку… / …І чую голос: “Будь, 
зростай, твори!”»

Євгену Маланюку друг присвятив цикл «Пасьянс» (1930)  – 
12 актуальних строф-думок, одна з них: «Праця, праця в кожній 
годині  / Напружена, блискуча над собою, над усім  –  / Україні, 
людині, просто світлій днині / Складаю працю, як будую дім».

5. Чи не найбільшим кількісно і якісно є літературознавчий 
напрямок досліджень, пов’язаних з творчістю Ю.  Липи. Пред-
метами вивчення стала його поезія (А.  Шишкова, М.  Крупач), 
мала проза (С. Киричук, Н. Левицька, І. Руснак). Також науков-
ці вивчали драматичні поеми (Н. Малютіна), історичний роман 
(зокрема В.  Просалова, М.  Васьків, Н.  Мафтин) та есеї (Л.  Че-
реватенко, О. Янчук, Л. Тарнашинська та  ін.). Окремо було до-
сліджено ставлення Ю. Липи до постатей й творчості П. Куліша, 
Т. Шевченка, М. Гоголя, І. Франка. Є навіть декілька мовознавчих 
розвідок щодо Липиного тексту (М.  Стахів, З.  Терлак, О.  Куш-
нір). Щойно з’явилися довгоочікувані розвідки про переклади 
(О. Кобзар, Г. Соколовська), на що крім Є. Маланюка ніхто з до-
слідників досі не наважувався.

6. Не менш чисельним, ніж попередній, є політологічний (ге-
ополітичний) напрям липознавства через зацікавлення науков-
цями геополітичною концепцією Ю. Липи. Дослідники загалом 
аналізували три його найвідоміші публіцистичні праці «При-
значення України», «Чорноморську доктрину», «Розподіл Ро-
сії» (М. Головатий, М. Гнатюк, О. Гринів, Ю. Кочубей, С. Маша-
ровська, О. Саліженко та ін.). У зв’язку з російською анексією 
Криму і війною на Донбасі актуалізувалися погляди Ю.  Липи 
щодо Росії, її минулого й майбутнього, історії і перспектив ро-
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сійсько-українських відносин (зокрема, І. Грабовська, В. Пасіч-
ник та ін.). 

Наведемо їхні міркування: «Одним із головних завдань сучас-
ної України є інформаційний спротив путінізмові. В цьому кон-
тексті на спеціальну увагу заслуговують філософські засновки 
сучасного неоімперського дискурсу Кремля. Інтелектуальною 
підставою для аналізу реальної ситуації, що склалася внаслі-
док гібридної війни Росії проти України, може бути, зокрема, й 
ідейна спадщина Юрія Липи» (І. Грабовська, «Завдання сучасної 
України у світлі ідейної спадщини Юрія Липи») [3, с. 100]. «В умо-
вах системної кризи сучасної цивілізації теоретична спадщина 
Ю. Липи набуває особливої актуальності. Ю. Липа зробив свій 
значний внесок щодо розробки української національної ідеї, зо-
крема, таких важливих їх аспектів, як національна ідентичність 
та національне покликання України. Він теоретично обґрунту-
вав призначення України, яке полягає в моральній місії щодо 
утвердження та поширення духовних цінностей в сучасному сві-
ті за допомогою практики державного управління» (В. Пасічник, 
«Юрій Липа про призначення України та сьогодення») [5, с. 17]

7. Вивченням історичних (історіософських) поглядів Ю. Липи 
займалися Ю. Блажеєвська, І. Жифарська, І. Козій, О. Музичко. 
Триває сторіччя української революції, у зв’язку з чим актуалізо-
вано події в житті Ю. Липи 1917–1920 років та його статті «Два-
дцятиліття Сімнадцятого», «Два роки: 1917 і  1918», «Великий 
дев’ятнадцятий», «Здобуття Арсеналу», «Німці в Україні», «Два 
Тютюнники» [10].

На думку О.  Музичка, історичні та історіософські погляди 
Ю.  Липи були зауважені видатними українськими істориками, 
що свідчить про його певний вплив на український історіо-
графічний процес. Одеський історик вважає, що є всі підстави 
включити Ю. Липу до числа представників державницької течії 
в українській історіографії, «адже сенсом цієї течії було не лише 
вивчення державних органів влади в Україні та державних еліт, 
а  привнесення в українську думку історіософічності, історіо-
софічного повороту, збільшення суб’єктності України, розгляд 
історії України у світовому контексті з наголосом на єдинопра-
вильності європейського вектору, втім, і  розширення уявлень 
про багатошарові зв’язки та впливи, як кожної великої країни-
держави. Всі ці завдання були опрацьовані Ю.Липою, що і відби-

www.etnolog.org.ua 
www.mau-nau.org.ua



269

лося у більшості оцінок, хоча ці оцінки не були лише позитивни-
ми. Багато важили і суспільно-політичні переконання істориків. 
Загалом, погляди Ю.  Липи лише мають у майбутньому бути 
включені повноцінно у контекст розвитку української історич-
ної думки задля її ж блага» [15, c. 113].

8. Щодо інших напрямків досліджень творчості Ю. Липи, то 
вони стосуються навчання і виховання молоді (М.  Липа-Гуме-
нецька, О. Рязанова, А. Пляченко, Т. Антонюк, Н. Левицька; духо-
вності (релігійності) митця (І. Скрипник, О. Кіцера, А. Шишко-
ва, В. Сабадуха); розуміння ним питань етнопсихології (Г. Лозко, 
П.  Берко, О.  Горбунова, І.  Грабовська, Ю.  Блажеєвська, Л.  Дво-
рніцька). Однак досі практично недослідженими залишаються 
медичні студії Ю. Липи, написані переважно польською мовою. 
Існуючі описові статті про Липу як лікаря більше стосуються 
його практики (О. Кіцера, С. Кучеренко, Л. Миколишин, І. Не-
читайло, І. Даценко, Ф. Медвідь, А. Медвідь).

Постать Ю.  Липи надихнула митців на створення художніх 
творів про нього – О. Кіцера написав низку новел «Коротке цві-
тіння сріблястої липи», а  П.  Іванець, Р.  Качурівський, В.  Квіт-
невий, П.  Кіндратович, Р.  Лубківський, М.  Петренко, Д.  Шуп-
та – присвятили свої вірші. Існує певна кількість матеріалів про 
вшанування пам’яті Ю.  Липи на меморіальних заходах, в  кіно, 
театрі. Ім’ям Юрія Липи названо благодійні фонди, бібліотеки, 
лікарні, школи і вулиці [9].

«Молитвою Ю. Липи» (уривок з його новели «Табор») хочеть-
ся завершити цю студію: «Боже народів – утвердження і небес, 
і землі, і моря, Боже походів і самопожертви, до тебе молиться 
найсамотніший народ у світі. Народ найсильніший, бо перетри-
вав і меч, і підлість чужого слизького слова, найсильніший, бо 
злочини і гріхи своїх дітей перетривав. Боже, дай нам, щоб усе 
що найвеличніше було в нас, і сповни нарід наш молитвою вічно-
го напруження. Дай так, щоб ніхто в нас не мав замкнених очей, 
щоб тривога батьківська була в кожному серці, і щоб руки наші 
учились всіх способів боротьби, щоб уми наші пізнали всі науки, 
а воля наша знищила всіх противників! За сірість минулих років, 
за блуканину на роздоріжжях дай нам тепер велику дорогу одно-
сті й молитви!»
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