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РОЗСИПАНІ ПЕРЛИ І РОЗГУБЛЕНІ ЗВІЗДИ 

ВАСИЛЯ ПАЧОВСЬКОГО 
 

 

Вступ, 
або Є пророк у своїй Вітчизні 

Тепер про нього можна сказати багато… Так, це поет і 
драматург, історик і педагог, філософ і перекладач,  пісняр і 
кіносценарист,  редактор і видавець, але насамперед – неординарна 
особистість і великий патріот рідного народу…  І все це про Василя 
Пачовського – уродженця села Жуличі Золочівського району 
Львівської області, який  ретельно збирав  “розсипані перли”, 
“розвіяні квіти” і “розгублені звізди” свого народу для його 
духовного і національного воскресіння.  

Від Кавказу по Сян лиш один буде лан, 
Його власником — нарід цілий. 
Спільна праця і край, блисне воля і рай – 
України вінець золотий! 

Так проголосив поет 1903 року у своїй першій драматичній 
поемі “Сон української ночі” і цей мотив чотири десятиліття 
проходив рефреном у більшості творів Василя Пачовського. 
“Золотий вінець”,  “Золоті ворота”, “Папоротин цвіт”, “чаша 
Грааля”  – поетичні символи його національного ідеалу – 
української держави, яка, був переконаний митець,  обов’язково 
постане завдяки вірі в рідний народ, копіткій праці заради його волі 
й процвітання. 

Зрозуміло, що такі погляди не могли бути підтримані 
радянською владою, яка після 1944 року робила все можливе, щоб 
ізолювати твори “націоналіста” і “декадента” від широкого загалу 
українців. Вони потрапили під заборону, а прізвище згадувалося  
переважно у вузьких фахових виданнях, та й то за  критичної 
оцінки літературного угруповання “Молода муза”, яке діяло у 
Львові у 1907-1914 роках (В. Пачовський був одним з її 
організаторів і активних учасників).  
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Тож не випадково закінчилися невдачею всі мої намагання 
ознайомитися із творчістю  свого земляка, коли я навчався у школі.  
Не вельми успішнішими видалися результати і зі вступом у 1977 році 
до Львівського державного університету ім. Івана Франка. І хоч нам, 
майбутнім журналістам – “бійцям ідеологічного фронту”, дозволялося 
трохи більше “вільнодумствувати” і торкатися  у дискусіях  ширшого 
кола тем, ніж студентам інших факультетів, викладачі делікатно 
обходили небезпечні питання.  При згадці про Василя Пачовського нас 
відсилали до літературознавчої критики, де   його прізвище називалося 
у контексті відірваності від народу “Молодої музи”, або ж до 2-го тому 
Антології української поезії (видання  1957  року), де були вміщені аж 
4 поезії автора – “Клич відлетних журавлів”, ”Жалість”, ”Ой, щебечуть 
соловії…” і ”Жайворонок”. 

Із поетичних збірок принагідно  згадувалася  перша – 
“Розсипані перли”, що побачила світ 1901 року.  Їй пощастило 
найбільше, бо  літературний дебют Василя Пачовського  привітав  
теплим словом Іван Франко.  А з цим,  хоч частково,  змушені були 
рахуватися радянські літературознавці.  

На межі 70-80-х років повіяв вітер надії на духовне оновлення. 
Після трагічної смерті Володимира Івасюка львівська молодь  не 
тільки високо піднесла   “Червону руту”  і “Водограй” , але й 
голосно заспівала “Там, під Львівським замком” – пісню про матір-
вдову, яка оплакує чоловіка, що поліг за Україну в лавах 
українських січових стрільців, і сина, що згодом віддав своє життя 
як боєць Української Повстанської Армії. І хоч рідко виконувалися 
рядки пісні, де йшлося про “тризуб золотий”, виконавці та слухачі  
дуже добре розуміли контекст. 

Так само з натяками і напівнатяками стали проникати в 
студентське середовище окрушки історій про мешканців Львова, 
які в минулому були його честю і гордістю. Тоді я почув першу 
оповідку про Василя Пачовського. Мені вона запам’яталася у 
такому вигляді:  

У вересні 1939 року на Західну Україну вступила Червона 
армія і комісари організували народні збори, щоб 
продемонструвати підтримку нової влади широкими масами. На 
трибуну піднімається відомий львів’янам пан професор і поет  
Василь Пачовський: 

– Мене просили сказати, – говорить він тихим голосом, –  що 
Червона армія визволила нас. І цьому нема ради… 
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– Что, что он сказал? – не вловивши суті, звертається до сусіда 
по залу хтось з червонозоряних організаторів заходу. 

– І ми цьому раді, – розтлумачив кмітливий чоловік. 
– А-а-а, – задоволено кивнув “гість” і вдарив у долоні.  
Зал  дружно підтримав його оплесками… 
Значно пізніше я дізнався, як щиро сумували львів’яни за 

втратою поета, що  відійшов від них у вічність напередодні   
Великодня 1942 року. Як згадував Платон Горницький – рідний 
брат дружини Василя Пачовського Неоніли, похорон, який 
організував Центральний Український Комітет, перетворився на 
величаву багатолюдну маніфестацію з церковними хоругвами і 
національними прапорами. Лунали заупокійні піснеспіви, релігійні 
і патріотичні пісні.  Процесію очолював єпископ Йосиф Сліпий [12,  
c. 174].  А митрополит Андрей Шептицький, висловивши співчуття 
родині і колегам покійного, пообіцяв молиться за  його душу [28-б]. 

На могилу поета спочатку було покладено плиту, а згодом 
домуровано мармуровий пам’ятник із зображенням архистратига 
Михаїла, покровителя  стольного  Києва,  на тлі київських Золотих 
воріт.  Напис на пам’ятнику стверджував: “О Золоті ворота! Стояти 
вам ще там, де ви стояли!”  

Ці слова взяті з найбільшого і найдорожчого для  Василя 
Пачовського твору – поеми ”Золоті ворота”, що пророкувала 
національно-державне відродження українського народу.  Рядки 
опромінювали кожного, хто знав поета особисто чи його твори, хто 
приходив поклонитися його могилі або ж випадково натрапляв на 
неї  на Личаківському цвинтарі. Нині ж вони не можуть не 
викликати поваги своєю духовною  пророчістю.   

Тож познайомимося ближче з людиною непересічного таланту 
і непростої долі, яка таки стала пророком у своїй Вітчизні. 
 

Рідна  сторона 
12 січня 1878 року у   жулицького священика Миколая 

Пачовського і його дружини Марії  народився третій  син. Він 
благословився на світ напередодні Старого Нового року і 
церковного свята Василія Великого, тому батьки не вагалися із 
вибором імені  – називатиметься  Василем. А оскільки побутувала 
традиція на  подвійні імена, то хлопчик також отримав друге 
наймення – Сильвестр. Отже, Василь Сильвестр Пачовський. 



Розсипані перли і розгублені звізди Василя Пачовського  
 

 
 

241

Мати Марія, як вказувало її дівоче прізвище Боярська, 
походила з давнього боярського роду, а самі Пачовські, за сімейним 
переказом, були нащадками княжими1. “Мій боярський, княжий 
рід…” – нагадував  про своє коріння Василь Пачовський в одному з 
творів і цим усвідомленням був повсякчас гордий.  

”Я вважаю таку пімсту за не гідну моєї особи,” – гордо 
відповідав юнак, коли його звинуватили, що начебто він розбив 
вікно кабінету директора Золочівської гімназії. ”Я – Пачовський!” – 
не раз підкреслював згодом поет, наголошуючи, що він – людина  
певних моральних цінностей і  поважного роду, що він – українець. 

Дід Василя Пачовського Іван – був парохом в  селі Добростани 
(нині Яворівського району Львівської області).  На честь нього 
Миколай Пачовський назвав Іваном середульшого сина, старшого 
від Василя на 2 роки. Первісток – Ярослав. Тож малим Васильком 
було кому опікуватися в дитинстві.  

Плебанія отця Пачовського містилася у центрі Жулич (на місця 
нинішнього клубу, точніше, будинку ”Просвіти”). Через дорогу, 
біля старезної липи,  здіймала до сонця свої хрести давня дерев’яна 
церква, споруджена місцевими майстрами  без жодного залізного 
цвяшка.  У храмі під поглядами святих  хлопчик почувався душе 
затишно, немов під батьковою рукою. Мати Марія пояснила, що і в 
його батька, як і  в  церкви та в  місцевих селян,  один і той же 
заступник на небесах – Святий чудотворець Миколай. Так, так, 
саме той Миколай, який грудневої ночі кладе слухняним діткам під 
подушку найдорожчі і найцікавіші подарунки. 

Влягаючись спати напередодні дня Святого Миколая, малий 
Василько намагався вдавати із себе сплячого, щоб хоча б краєчком 
ока глянути на доброго дідуся-чудотворця, особливо в ту мить, 
коли він виймає зі свого величезного мішка подарунки. Але сон 
ніжним крилом заколисував хлопчину і він прокидався лише 
вранці… 

Дитинство його напоєне теплом, світлом і веселковими 
барвами… Хлопця манило до недалекого лугу, де у барвоквітті 
купалися метелики, до потоку Лапаївка, що вигравав сонячними 
зайчиками, щось лопотів,  поспішаючи  до річки Золочівки, а далі 

                                     
1 На думку сучасного дослідника родоводу Пачовських Я.Сеника, заснов-
ником роду став знатний італієць Януш Паче, який прибув  на землі Польщі  
на запрошення польського  короля [14].  
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до загадкового моря…  Потім була Біла дорога до Високої гори, де 
у квітні голубими  шовковими пелюстками манила чарівна сон-
трава, піший похід з батьками і прихожанами на Святу гору, на якій 
залишила свій слід Матір Божа – Богородиця, а перед горою – 
перехід через священну річку Буг… 

А скільки втіхи приносили різноманітні сільські свята і забави, 
колядники і щедрувальники, вертепи і театральні дійства, 
великодні ігри і купальські вогні… Та особливо заворожували 
дитячу душу пісні – різдвяні і великодні, обрядові і любовні, 
героїчні і жартівливі… Враження від них доповнювали яскраві 
картини народних казок, що затишно жили під низькими 
селянськими стріхами і куди охоче навідувався непосидючий 
Василько. Його  заворожували перлини народної творчості, 
переливаючись у музику душі і серця… 

Значно пізніше, коли ритмомелодика народної пісні стане 
визначальною рисою його поезії, Василь Пачовський напише: 
”…Тайни милозвучности [я] навчився не з французьких книжок, а 
вслухався як син священика в милозвучність пісень на святах і 
жнивах, злеліяний мріями казки з уст бабусі Гнатихи у рідному селі 
від дитинства” [32, т. 2, с. 34].  

”… Я свою мову з діда-прадіда  виссав з грудей матері і 
вивчився … з уст народу  в селі Жуличах на Золочівщині…” . 

Біля плебанії і церкви знаходилася Жулицька школа і 1886 року 
Василь став її учнем. Потяг до книжки хлопець  відчув дуже рано-
рано… Цьому сприяла велика батькова бібліотека, якою 
користувалися не тільки його старші брати, але й багато селян. 
Особливо приваблювали хлопчика портрети українських князів і 
гетьманів.  

Василь Пачовський згадував: „У мого батька Миколи, 
вихованого в романтизмі..., були в альбомі і українські гетьмани. Я 
оглядав їх  безліч разів та змалку мріяв про те, щоб стати 
гетьманом. Це кинуло в мою душу таку національну гордість, що 
вона уберегла мене від зарази ренегатства… І коли я тепер гордий 
тим, що я українець, коли в тім слові бренить щось велике у  моїй 
душі — то основу цьому дали перші вражіння дитячої уяви, 
вихованої на гетьманських портретах” [20]. 

Плекати в сина гордість  за свій шляхетський рід і любов до 
простого народу батьки намагалися не тільки словом чи книжкою, 
але насамперед особистим прикладом.  
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Коли Миколай Пачовський очолив жулицьку парафію, то 
застав тут не вельми веселу картину. Серед селян небезпечних 
форм  набрало пияцтво, яке поширювали місцеві крамарі, 
намагаючись через борги відбирати у людей земельну власність. 
Щоб виправити ситуацію, панотець організував братство тверезості 
і випустив церковні облігації, за які викупив людей з боргів. Село 
оживилося новим духом, люди потягнулися до  газети і книжки, 
запрацювати товариство ”Просвіта”. Але австрійський староста, 
невдоволений настроями людей і результатами останніх виборів, на 
яких люди голосували за справжніх представників народу,  
під’юдив окремих темних селян  звинуватити отця Миколу у 
розтраті облігацій. Почався багаторічний процес, на якому 
панотець сам захищався. Він не довіряв адвокатам і сам досконало 
вивчив право. Він виграв процес, але підірвав здоров’я і 
збожеволів…  

Василь Пачовський згадував, що на  той час він eже навчався в 
Золочівській гімназії. Коли  ”батька везли  підводою на Кульпарків, 
біля нього сидів мужик як опікун, а я йшов  зі Золочева на 
Жулицьку гору по кійло і зозулині черевички  для науки ботаніки.  
Батько мене спізнав, наставив руку на привітання. Я поцілував, а 
він погладив мене зі словами: ”Іди, іди до мами!” [41, c. 432]. 

Незабаром батько помер. Його ховали на саме Різдво, коли 
Василь вчився у  другому класі  гімназії. На похороні Василь не 
плакав – “не розумів, що втратив”.  

За тодішніми законами священики не були власниками 
парохіального майна, а лише користувачами. Коли парох помирав, 
то його сім'я мала залишити плебанію. Тому мати Марії переїхали 
жити до старшого сина Ярослава – учителя під Львовом, а осиротілі 
Василь з братом Іваном продовжували навчатися в  Золочівській 
гімназії… 

Почався новий етап у житті Василя Пачовскього, який різко 
контрастував з попереднім. Згодом поет напише:  

Я знаю село, білу церкву і стріху, 
Долину одну, все засипану цвітом, 
І хлопця, що бігав по ній серед сміху 
За мотилями… а нині, мій жалю, 
За них  дав би море з його самоцвітом 
І небо, що грає в проміннях усіх, 
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І сонце і лазурі і гори з опалу. 
Міняв би всім світом за той його сміх – 
За сміхом без плями у рідної Мами 
Душа моя плаче без тями.” 

Образи матері, рідного села  і чарівної сон-трави на Високій 
горі найчастіше виринали  у хвилину суму та розпуки, що нерідко  
супроводжували поета на його тернистому життєвому шляху: 

Ой не сплю, ой не сплю, ніч за ніччю горю, 
Від безсонниці гасну як свічка, 
А як сплю, то у сні сниться мама мені, 
Як схиляється край мого ліжка… 
 
І на серце мені кладе руці свої, 
І зціляє весь біль, і колише, 
А я плачу крізь сон, гори бачу з вікон, 
А на нас сон-трава в росі дише... 

 
Син окраденої нації 

Після закінчення третього класу Золочівської гімназії старший 
брат Ярослав забрав до себе Василя  і той вступив на навчання до 
Академічної гімназії. Але в безробітного брата забракло грошей  на 
шкільну оплату, і Василя вперше відраховано з гімназії.  Він 
замкнувся у собі та став учитися з батькових книжок, щоб ”власним 
знанням перевищити  тих, що ходили до школи”. Цей період свого 
життя Василь описав у недрукованому оповіданні ”В обіймах 
нужди”. Він спізнав, що ”в царстві Европи не все гаразд, коли 
охочого до науки виганяють зі школи, тому що він є сином 
окраденої нації” [41, c. 432]. 

Через два роки Василь повернувся до Золочева, оселився у 
давньої хазяйки-мазурки і відновив своє навчання у гімназії.  На 
той час старший брат Іван вже закінчив гімназію, колишні 
однокласники навчалися в сьомому класі, а Василь  почав ходити 
до п’ятого. Це принижувало його, але він намагався позбутися 
цього почуття в енергійній громадській діяльності. Він заснував 
таємний гурток української молоді, який примістив свою бібліотеку  
в кімнаті його хазяйки, де і збиралися на свої зустрічі. Молоді 
патріоти налагодили стосунки з представниками Радикальної партії 
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у Львові, до якої належав тоді й Іван Франко. Саме від нього вони 
часто  отримували книжки і газети. А ще окрилила Василя 
Пачовського  похвала від Осипа Маковея, який високо оцінив  
написане ним оповідання. Василь Пачовський  виріс в очах молоді 
на провідника. 

Коли помер товариш Пачовського – син катехита Єзерського, 
Василь зголосився виступити на похороні друга. Але директор 
гімназії не дозволив. Та на самому похороні, коли Василеві стало 
соромно за промову о. Танячкевича,  він взяв слово над труною 
товариша і своєю промовою захопив усіх присутніх. Про  
українського гімназиста-радикала заговорило ціле місто і це стало 
причиною  другого відрахування з гімназії із забороною навчатися 
в інших середніх школах краю. 

У спогадах Василь Пачовський писав: ”Мене викинули зі 
школи, але я остався в рідному місті, де приватно вчив чотирьох 
синів о. Дякова. Дирекція гімназії визвали вітця2 і вимагала, щоб 
він відмовив мені місце інструктора, називаючи мене українським 
радикалом. О.Дяків, хоч був москвофіл, не хотів мене викидати на 
вулицю. 

 Тим часом моя  давня хазяйка-мазурка, яка любила мене як 
сина, почула про мою халепу в школі. Вибралася до директора, 
хотіла мені помогти –  плачем, як не словом,  вимогти для мене 
прощення. Вона стала переконувати директора, що я найкращий 
ученик в гімназії, бо до мене сходяться студенти з цілої гімназії; я 
їм викладаю; а навіть старші від мене слухають мене!.. Далі стала 
плакати, та виділа, що в нього камінне серце і відійшла ні з чим, 
заклявши його, як це опісля мені розказувала” [41, c. 433]. 

 Ця оборона стала приводом до вигнання Василя Пачовського  з 
міста. Було це восени 1897 р. Хтось розбив вікно у кабінеті 
директора гімназії і підозра впала на Пачовського. На квартиру до 
хазяйки-мазурки  прийшов поліцай, щоб допровадити  хлопця до 
магістрату, а відтак – до старости Родера. 

”Староста встав з-за бюрка3 й промовив польською мовою: 
– А, то ти, пташку, заколочуєш нам спокій у місті? 
Я застеріг проти тикання мені і перечив його закидам. Він 

показав мені доволі великий камінь, приготований на бюрку. 

                                     
2 вітець – панотець, священик. 
3 бюрок – великий офісний стіл.  
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– А це що є? – питає. 
– А що ж, це камінь! – сказав я спокійно. 
– А хто його кинув до канцелярії директора? 
Я отворив широко очі з дива і відказав з гідністю: 
– Я ні, я вважаю таку пімсту за не гідну моєї особи. 
– Отже, прошу, – кинув наказ староста, – опустити місто, а то я 

відставлю пана ескортою до місця уродження! 
– Я уродженець Жулич, виріс у Золочеві, а пан староста щойно 

тут два роки. За годину можу бути з Жулич щоднини в місті, бо це 
моя сторона. 

– Мовчи, смаркачу! – крикнув староста, червоний від гніву, а 
до поліцая кинув наказ: – Два тижні тримати його під наглядом, а 
опісля дати знати, чи опустив місто! А тепер проч мені з очей…” 
[41, c. 434]. 

На прощання Василь Пачовський зайшов до директора гімназії, 
який зніяковів при появі колишнього учня, і вибачався, що не знає 
точно, хто саме кинув той злощасний камінь у вікно. Але тільки  
саме в нього були підстави для помсти…  

Василь Пачовський  підняв гордо голову і урочисто сказав: 
– Я своїм життям покажу себе елевом4, гідним заведення, де я 

черпав перші промені знання серед найщасливіших хвиль 
молодості:  моя пімста буде в славі моєї праці для громадянства – 
на сором гімназії, що мене викинула….  

Через тиждень гімназійні товариші урочисто провели Василя 
Пачовського через усе місто до залізничного вокзалу, де на нього 
чекав потяг до Львова… 

 
Львівський університет 

Після вигнання із Золочева Василь Пачовський переїхав до 
Львова. Протягом трьох років  він приватно навчався у панотців 
Темницького, Радецького і Винницького, а доброю підмогою йому 
стали книжки з батьківської бібліотеки.  Василь  проявив твердий 
характер не тільки в тому, що  навчався по десять-дванадцять годин 
щоденно, щоб досконало оволодіти знаннями, але й в намаганні  
добитися через міністерство освіти права на  складання  випускного 
іспиту  в львівських  гімназіях. Він  успішно  склав іспит зрілості в 
                                     
4 елев – вихованець, учень. 
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Четвертій львівській гімназії  і вступив на навчання до Львівського 
університету ім. Франца І (так тоді найменувався найвищий 
навчальний заклад Галичини), на медичний факультет . Однак 
невдовзі його виключили і з цього навчального закладу… 

“…Виключений  за участь у студентському русі…”  – протягом 
десятиліть такою чи подібними фразами обмежувалися згадки про 
відрахування Василя Пачовського .  Лише наприкінці вісімдесятих 
років минулого століття  можна було зробили необхідне уточнення 
“за виступ з вимогою викладання українською мовою”.   

Василь Пачовський розпочав  навчання у Львівському 
університеті, коли там розгорнулася активна боротьба українських 
студентів за викладання рідною мовою. І вона не могла не захопити  
золочівського радикала.  

Ще навесні 1999 року депутат Д.Танячкевич на засіданні 
Віденського парламенту запропонував заснувати український 
університет,  а перед тим запровадити двомовність в існуючому 
університеті ім. Франца І. Цю ініціативу активно підтримало 
українське студентство, яке  на своєму  першому  віче (липень 1899 
р.)  схвалило відповідне звернення до міністерства культів і освіти. 
Коли 19 листопада 1901 року вже депутат Ю.Романчук мав внести 
пропозицію у парламент про заснування українського університету, 
студенти Львівського університету знову вирішили скликати віче, 
щоб підтримати намір депутата і привернути увагу громадськості до 
питань про двомовність у Львівському університеті.  У парламенті 
саме велася дискусія щодо університетів: чеського, італійського і 
словенського, і тому видавалося  своєчасним долучити до цього 
процесу питання  про український.  

Як зазначає науковець І.Г. Дутчак, “університетський сенат 
дозволив віче, але переніс збори на сьому годину вечора, щоб не 
допустити участі теологів, які були настроєні найбільш рішуче, 
відвів для зібрання найменший зал і заборонив обговорення 
питання про самостійний український університет. А обговорення 
цього питання і було основним. Тоді молодь вперше провела 
нелегальне зібрання…” [17]. 

Про віче 19 листопада  1901 року, в якому взяло участь понад 
500 студентів,  залишив спогади і Василь Пачовський:  “У 
Львівському університеті студенти-українці, світські і й духовні, 
пливуть як плав по коридорах – на академічне віче. Ректор 
відмовив їм у залі, та молоді рамена натиснули валом на двері 
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третьої залі – двері тріснули, а студенти звалилися лавою і 
заповнили залю по береги. На підвищенні катедри виступає один 
промовець за другим – всі протестують проти нехтування 
української мови в університеті. Нарешті виступаю і я, виголошую 
віршем свою композицію: з боротьби титанів, які збунтувалися 
проти бенкетуючих богів. За кожною строфою, голошеною з 
горіючими очима, мене проводить буря оплесків…” 

Коли представники сенату спробували розігнати віче,  студенти 
з піснею на устах залишили приміщення університету і 
демонстративно рушили вулицями міста… 

Виступ студентів настільки налякав керівництво університету, 
що воно змушене було припинити навчання і розпочати слідство. 
На жаль, не обійшлося без донощиків і сенат та поліція одразу 
виявили 16 найактивніших учасників. Щоб захистити своїх 
товаришів і на знак солідарності з ними, 420 осіб підписалися під 
зверненням до сенату, у якому вони зізнавалися у своїй участі у 
демонстрації і висловлювали готовність розділити відповідальність 
зі своїми товаришами… 

Слідство завершилося 2 грудня 1901 року.  Керівництво 
університету оголосило про відрахування   п’ятьох  найактивніших  
українських студентів: Є Косевича, В. Темницького, М. 
Щуровського, Ж. Бурачинського і В. Пачовського.. Крім того сенат 
видав провокаційну щодо українських студентів відозву до 
польської академічної молоді, закликавши її до “готовності 
захищати права та привілеї нації у Львівському університеті”. 

Така реакція на студентський виступ викликала глибоке 
обурення української молоді університету. Була сформована 
депутація до  ректорату  із заявою про те, що студенти покидають 
Львівський університет. Коли ж їм  заявили, що це можна зробити 
не за спільною заявою, а тільки в  індивідуальному порядку, то за 
тиждень виписалося майже 600 осіб. Вони вступили до 
університетів Кракова, Відня та Праги…. 

“Я їхав з більшістю студентів осібним поїздом до Відня, – 
згадував пізніше В.Пачовський. – Нас прощали на кожній стації 
батьки й сестри, на двірці5  в Перемишлі дали нам знати, що в 
Журавці нас вітатимуть гімназисти… 

                                     
5 двірець – вокзал.  
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Заїхав поїзд вночі перед двірець. Виступають учні зі 
смолоскипами і з піснею на устах. Я зійшов з вагону і кидав палкі 
слова, що падали в серця наймолодших, мов ті іскри з смолоскипів. 

– Слава, слава, слава! – учні загриміли кругом. 
Ми їхали на Захід шукати справедливости для наших домагань, 

але на Заході заходило сонце правди…” [41, c. 436]. 
У Віденському університеті  Василь Пачовський перейшов з  

медичного на філософський факультет і почав студіювати історію. 
”Я спізнав, що в нашому письменстві княжої України блискають 
великі думки державного народу; є великі ідеї, важні для 
майбутности; є великі постаті чину, що стоять, мов високі верхи 
серед громів і хуртовини століть… Я спізнав, що мені не бути 
лікарем тіла, а краще бути лікарем духа земляків, яких мені слід 
запалювати до великого зриву…” 

У липні 1902  на з'їзді української молоді у Львові було 
прийнято рішення про повернення українців до Львівського 
університету. Розпрощався з Віднем і Василь Пачовський. Вже на 
батьківщині він написав  поему ”Сон української ночі”, яка першою 
в тогочасній літературі  піднесла ідею відродження української 
держави.    

 
“Молода муза” 

Ім’я Василя Пачовського тісно пов’язане з виникненням і 
діяльністю у Львові літературно-мистецького угруповання “Молода 
Муза”(1907-1914), що стало наслідком  поширення модернізму на 
західноукраїнських землях. Початком цієї групи можна вважати 
появу  в 1906 р. журналу “Світ”,  до  редколегії якого ввійшли В. 
Бирчак, П. Карманський, О. Луцький та М. Яцків [51, c. 7]. 

”Молода Муза” не була організацією з розробленим статутом і 
затвердженою програмою. Вона більше нагадувала літературно–
мистецький клуб, до якого, окрім письменників, тяжіла молодь із 
різних галузей мистецтва: композитор Станіслав Людкевич, скульптор 
Михайло Паращук, живописець Іван Северин, скрипаль і маляр Іван 
Косинин, фейлетоніст Осип Шпитко. Вони прагнули оновити 
українське мистецтво, визволитися від побутового етнографізму і 
влитися в русло загальноєвропейського культурного розвитку. 

На основі спогадів учасників групи і картини, відтвореної 
письменником Р. Іваничуком, можемо уявити атмосферу палких 
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дискусій та суперечок: Б. Лепкий, приїхавши з Кракова, розповідає 
про тамтешні новини, твори С.Пшибишевського, С. Жеромського, 
К. Тетмаєра, розповідає цікаво, вносячи в обстановку домашнє 
тепло та затишок. Остап Луцький намагається вдихнути ентузіазм в 
душі колег, які стурбовані тим, що галицьке громадянство їх не 
сприймає і не розуміє, Сидір Твердохліб носиться з планами видань 
творів “молодомузівців” іншими мовами, а практичний Володимир 
Бирчак своїм тверезим підходом до видавничих та фінансових 
справ спускає поетів на грішну, але реальну землю. Василь 
Пачовський – безжурний, але певний свого покликання – кепкує з 
італійської екзотики Петра Карманського, а Яцків, у натурі якого 
твердий селянський глузд з нахилом до іронії поєднаний  з 
химерністю, вражає обізнаністю з новими європейськими іменами,  
ідеями, течіями. І всі прагнуть оновити українське мистецтво, 
кожний воліє творити для вічності. 

Та чи не найважливішими для них стали часті зустрічі та 
розмови з Іваном Франком. Щоб передати атмосферу цього 
спілкування , наведемо уривок зі спогадів П. Карманського: 
”Приходив кожного дня під вечір до нашої кав’ярні “Монополь” 
незамітно, без шуму, немовби соромився, що важився засісти при 
одному столі з огрядно одягнутими, якими ми намагалися бути. 
Випивав свою чашку чаю, виймав з кишені в камізолі срібну монету і 
бавився нею. І ждав на нагоду побавитися з нами молодими. Та 
приходилося звичайно ждати без успіху . Нам зашивалися роти в його 
товаристві, бо ми добре знали гостроту його язика та великі відомості, 
з якими не один із нас не міг суперечити. “Говоріть що!” –  врешті 
відзивався Франко, якому хотілося поговорити і забути про те, що 
після цілоденної мозольної праці в Товаристві ім. Т. Шевченка 
дожидає його не менш важка робота дома. Він же не дурно таскав під 
піхвою цілий оберемок всіляких рукописів і коректи! І хтось із смі-
ливіших важився заговорити. Він слухав і ждав. Та коли приловив 
співрозмовника на якій фразі, що йому не подобалася, не втерпів, щоб 
не пришпилити його звичайним “дурниці говорите”. І аж тоді 
розв’язувалась його губа. Ми довідувались чимало такого, чого були б 
не вичитали ні в одній книжці , ані не вчули від нікого із сучасних “ 
[24, c. 13-14].  

Що ж до Василя Пачовського, то Петро Карманський у своїх 
спогада “Українська богема” зазначив: “Песимізм, що в більшій або 
меншій мірі був притаманний усім “молодомузівцям”, до нього не 
мав приступу… 
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Навіть тоді, коли розсипав свої перли молодечої любові, коли 
тужив за Дзюнею, туга його була бадьора й сильна. Не допускав до 
серця смутку й депресії, коли ступав по тернині гострої критики й 
насміху; гордо носив голову, коли дошкулювала йому нужда, і 
ніхто з тих, що дивилися, як він при кав'ярному столі бундючне 
пригладжував свою львину чуприну над високим драматичним чо-
лом, був би не подумав, що він за 10—15 корон жив цілий місяць, 
що рідко коли був певний за сьогоднішній скромний обід або вече-
рю. А пізніше, коли одружився і сів на голодній посаді гімназійного 
суплента,  вмів грати ролю щонайменше судового радника...”  
[22, c. 130]. 

”Бундючність” В. Пачовського, зауважує літературознавець М. 
Ільницький,  була радше всього маскою, за якою ховалася 
сором'язливість учорашнього сільського хлопця, лагідність вдачі і 
вразливість душі, що відбилося у ліриці поета.  

”Молодомузівцям” часто доводилось чути несправедливі 
звинувачення в тому, що їх твори нежиттєві, штучні. Насправді 
письменники, що входили до літературного угруповання ”Молода 
Муза”, і ті, що були під впливом ”Молодої Польщі” (В. Стефаник, 
Б. Лепкий), чи взагалі поділяли основні принципи естетики 
модернізму (Леся Українка, М. Коцюбинський, Ольга Кобилянська) 
не цуралися ні громадських тем, ні національних традицій 
української літератури. У їх творах суспільні теми розкриваються 
не описово, а крізь призму людської душі. Ні ”Молода Муза”, ні 
”Українська хата” не проголошували розриву із школою ”старого” 
реалізму, а прагнули поєднати національну традицію із новими 
західноєвропейськими віяннями.  

О. П. Куца вважає, що творчість ”молодомузівців” ішла поруч з 
творчістю поетів, що гуртувалися навколо журналу ”Українська 
хата” в Києві, і стала важливим етапом в розвитку української 
літератури. Незаперечний вплив ”молодомузівців” на молодих 
поетів, чий талант розгорнувся пізніше (П. Карманський — 
М. Рильський, В. Пачовський — П. Тичина) [28].  
 

Січовий рух 
Піднявши у літературі стяг незалежної української держави, 

Василь Пачовський не міг залишитися осторонь січового руху, що 
на початку ХХ ст. активно розвивався у Галичині та Буковині.  
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Батько січового руху Кирило Трильовський згадує, як урочисто 
проходило одне з найвеличніших січових свят –   1909 року в 
Коломиї, на якому  своєрідним  заспівом стала стаття Василя 
Пачовського у газеті  ”Хлопська правда”. 

”Там, у Полтаві, в російській Україні, обходить цього року 
царська чорна сотня свято двістілітньої річниці погрому України, – 
писав автор. –  Та наші гори трясуться і в наших крісах порох ще 
сухий!.. Нехай пам’ятають царські посіпаки, що під тими горами 
гуртуються нові великі сили, нехай пам’ятають, що воскресає і 
росте в силу нова Січ на Україні! 

Сурмач трубить з верхів: 
Зруйнував цар нам Січ! 
Ми втекли в сині гори з трубою… 
Двісті літ спали ми, стрепенулася ніч –  
Ми  зірвались і трубим до бою! 

Нині, 31 травня 1909 року, складаємо ми, славне товариство 
”Січ”, іменем цілої України великий поклін гетьманові Іванові 
Мазепі, що підняв повстання проти Москви за наші кривди і 
линемо стотисячною душею над його могилу в Галацькому соборі в 
Румунії! Кланяються йому  найкращі сини України, сам її цвіт, нова 
”Січ”  галицько-буковинська, кланяється іменем цілої України, 
кланяється знаменами, бунчуками і піснями козацькими та кличе: 

Слава, слава, слава Мазепо! 
”Січ” іде, ”Січ” іде, ”Січ” іде з Чорногори! 
Україна встає, Україна гуде – 
”Січ” іде і клекоче як море!..” 

Василь Пачовський процитував у статті свої  поетичні рядки, 
які згодом поклав на музику композитор Ярославенко. Вони стали 
відомою січовою і стрілецькою піснею [60, с. 44]. 

Схоже, що відгомін січового свята у Коломиї докотився і до 
рідного села Василя Пачовського – до Жулич, де у 1910 році 
офіційно розгорнуло свою діяльність товариство ”Січ”. Воно стало 
одним із чотирьох січових осередків, що діяли на той час у 
Золочівському повіті. Значно більше було тут ”Соколів”, які  
відзначалися меншим  радикалізмом  і мали більшу підтримку 
місцевої влади. Мабуть тому, що  частково асоціювалися з 
польськими ”Соколами”, а не з українською козацькою вольницею.  
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Жулицькі січовики брали активну участь у різних громадських 
заходах, а особливо на святкуваннях, присвячених Маркіянові 
Шашкевичу на Підлиській горі. З цієї нагоди вони не раз 
потрапляли на сторінки тогочасних періодичних видань, зокрема  
популярної львівської газети ”Діло”. Розповідаючи про величне 
свято з нагоди 100-річчя “Апослола Українського слова і 
Воскресителя Галицької України”, газета відзначала, що в 
урочистостях брали участь “Соколи” зі Львова, Олеська, Ожидова, 
Білого Каменя, Черемошної, Почапів, Скваряви, Купчі, Підлисся, 
Лісок, Утішкова, Топорова, Соколівки; “Соколиці” з Олеська, 
Білого Каменя, Топорова, Кутів; кінні “Соколи” з Олеська і 
Ожидова; “Січі” з Ушні, Золочева, Сасова, Жулич…” [10-а, c. 412]. 

 Щоб  актуалізувати питання відродження української держави, 
Василь Пачовський підготував цікаву статтю „Самостійне київське 
королівство” за задумом Бісмарка” („Ілюстрована Україна” (ч. 1, 
1913).Такий проект на доручення німецького канцлера склав під 
впливом привиду війни між Росією та Німеччиною у 1888 р. 
відомий філософ Е. Гартман, і його опубліковано у берлінській 
„Die Gegenwart”. Автор  запроектував створити з Росії три держави, 
причому перша мала б охоплювати території, розташовані по лінії 
рік Висли та Німану; друга — починаючись від Дніпра і Північної 
Двини, сягала б на сході Волги та Дону (Київське королівство); 
третя — лежала б у межах території, що заселена великоросами. У 
крайньому випадку Гартман планував створення Київського 
королівства у межах між Прутом та Дніпром, що перебувало б під 
протекторатом Австрії.  

Але не все можна було висловити на газетних сторінках. У грудні 
1912 р. на засіданні львівської Академічної громади Василь 
Пачовський виголосив промову “Українська справа під теперішню 
хвилю”, у якій окреслив значення української проблеми  у випадку 
збройного конфлікту  між Австрією та Росією. Як зазначає Степан 
Ріпецький, виступ Василя Пачовського викликав велике захоплення і 
дуже жваву дискусію.  З огляду на свою актуальність та державницьке 
спрямування, він був виданий нелегально і поширювався по всій 
Галичині, став  зразковою промовою для багатьох зборів і віч. “Він 
сильно спопуляризував між масами справу військових організацій та 
зактуалізував питання української державности” [47].   

28 червня 1914 року  у Львові відбувся здвиг “Січей” і 
“Соколів” з нагоди 100-річного ювілею  Тараса Шевченка. 
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Особливою сторінкою свята мала стати прем’єра вистави Василя 
Пачовського “Сфінкс Європи”, який автор, передбачаючи 
широкомасштабну війну, пророче змалював майбутню запеклу 
боротьбу за відновлення української держави. Однак влада визнала 
пропаганду таких поглядів небезпечною і постановку заборонила. 
 

Праця в таборах з військовополоненими 
українцями 

Перша світова війна круто змінила долю багатьох людей. На 
заклик ”Союзу визволення України” Василь Пачовський працює у 
Перемишлі і Львові, Відні і містечку Вецляр (Німеччина) . 

У 1915 році у Відні Пачовський разом з приятелями-
молодомузівцями П.Карманським, Б.Лепким та іншими налагоджує 
видавничу справу у Відні. Вони видають брошури і збірники 
пісень, календар і буквар. 

У 1916 – праця у Вецлярі  в таборі з десятьма тисячами 
вiйськовополонених українцiв російської армії. Як зауважує  
М.Ільницький,  старовинне мiстечко Вецлар над рiчкою Ляном, 
здається, дихало пам'яттю про великого німецького поета Й. В. 
Гете. Та  романтичні легенди i спогади рiзко контрастували з 
суворою дійсністю.  

Хоч німецьке населення ставилося до полонених досить  
прихильно, вчорашнi солдати спочатку вороже сприймали i 
культурно-освiтню роботу, i  створення ремiсничих майстерень i 
називали зрадниками тих, хто брав участь у  виставах, концертах чи 
працював майстрами.  

Якось пiд час вистави  за п'єсою С. Васильченка раптово 
погасло світло, i ледь не зчинилася кривава  бiйка. Та поступово лiд 
почав танути. Пiд впливом таких вихователiв, як Б. Лепкий, В. 
Пачовський, М. Паращук (вiдомий скульптор), становище 
змiнилося: серед полонених  колишньої царської армiї  виявилося 
багато обдарованих рiзьбярiв, декламаторiв, гончарiв, лiтераторiв.  

З колишніх українських військовополонених російської армії 
була сформована дивізія сірожупанників, що не раз відзначилася у 
боях за Українську державу.   

У 1918 році у Вецлярі  вийшли друком  дитяча гра-казка  
Василя Пачовського “Малий Святослав Хоробрий” і драма ”Роман 
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Великий”.  Якщо увесь наклад першого твору  автор надіслав в 
Україну, щоб розбудити лицауський дух  серед української  молоді, 
то з другим запізнився, і його знищили.  

 
Четар УГА і редактор газети ”Стрілець” 

Листопадовий зрив 1918 року і боротьба за Західно-Українську 
Народну Республіку покликали Василя Пачовського до повернення 
на рідну землю. Після тривалих поневірянь, без майна і  грошей  
наприкінці 1918 року опиняється він з сім’єю у Тернополі, де на  
той час  перебували уряд республіки і командування Української 
Галицької армії. Там зустрів свого колишнього учня по акаде- 
мічній гімназії Михайла Голинського, який на той час був 
ад’ютантом  отамана Петра Бубели, одного з керівників 
секретаріату  військових справ ЗУНР. Василь Пачовський  
попросив Михайла Голинського про допомогу в працевлаштуванні  
і  той одразу взявся за справу.  

Коли невдовзі Михайло Голинський повернувся у кімнату 
“Подільського готелю”, де на його протекцію  зупинилися 
Пачовські, він несподівано для  присутніх цокнув обцасами і по-
військовому доповів:  

– Пане четарю, прошу послушно прийняти вашу місячну гажу і 
номінацію на члена редакції журналу “Стрілець”. 

Михайло Голинський подав зворушеному Василю 
Пачовському  місячну зарплату та відповідні документи про  
призначення, а жовніри, що прибули з ним, почали заносити  
необхідні для Пачовських побутові речі та харчі.   

Василь Пачовський не приховував розчулення, а Михайло 
Голинський випромінював задоволення. І не тільки тому, що 
вдалося допомогти шанованій людині. Він добре знав,  що 
найгостріша зброя  Пачовського – слово… [18] 

1 січня 1919 року у Тернополі вийшов перший номер 
”Стрільця” – органу Начальної Команди Галицької армії, 
редактором якого став Василь Пачовський. ”Часопись має бути 
Вашим власним органом,  часописю усього українського війська, – 
наголошувала  редакція  у передовій статті. –  Вона буде писати про 
все, що Вас тішить, радує і славить, буде писати й про те, що 
болить Ваші молодечі серця, за чим тужить Ваша палка душа. Вона 
буде кріпити Вашого духа у важкім бою, доносить українській 
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суспільності про Вашу хоробрість, відвагу й геройство, про славу 
Ваших боїв” [59, 1 січн.]. 

До складу редакції В.Пачовський залучив багатьох 
письменників і журналістів: А.Бабія (М.Ірчана), В.Гадзінського, 
В.Гериновича. У газеті часто друкувалися О.Назарук, І.Кревецький, 
Б.Заклинський, О.Олесь, Ю.Шкрумеляк, Тарас Франко (син 
І.Франка) та інші. Невдовзі газета ”Стрілець” стала справжнім 
флагманом армійської преси,  виходила  щодня  величезним 
накладом – 16 тис. примірників [61]. 

Вже у першому числі газети Василь Пачовський  надрукував 
провісницьку статтю “Що мусить статися!”, у якій порушувалось 
питання об’єднання всіх українських земель: “Ідеал, про який мріяли 
батьки й діти від кількасот літ, мусить сповнитися. Тепер або ніколи!”  

Тема  соборності українських земель була провідною усіх 
січневих чисел газети, а особливо під час підготовки і проголошення 
Акту злуки Західно-Української Народної Республіки та Української 
Народної Республіки 22 січня 1919 року. ”Стрілець” опублікував  
тексти телеграм, що ними обмінялися уряди, повідомлення про від’їзд 
делегації ЗУНР до Києва на урочистості, а також статтю 
В.Пачовського “Історичне право злуки українських земель”. 

    Проголошення Акту, на жаль, не завершилося фактичним 
об’єднанням  українських земель. На всіх фронтах тривала запекла 
боротьба за незалежність,  

А заголовки газети, як слушно зауважив літературознавець 
Григорій Кривошея,  ніби постріли: ”Поклик”, ”Наші вороги”, 
”Лягли головами”, ”До бою всім!”, ”Битися чи миритися?!” [27]. 

У газетних рядках –  відлуння  звитяг і поразок, жертовності і 
смутку, але  усе пронизане світлою вірою у безсмертність 
геройського чину : ”Ви, овіяні стужею і  морозом, побиті голодом і 
спрагою, чорнілі від нужди і труду, ви всі, що Вам суджено 
найтяжчий труд двигати під велику хвилю, будете благословенні!”, 
– пророкував ”Стрілець”, посилюючи сказане поетичними рядками 
Василя Пачовського:   

І буде шум гір 
Лежать під омофором зір,  
А Ваші імена в огні 
Горітимуть на вершині, 
О Ви, благословенні! 
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І в кожний день, і в кожний час 
Вас буде кликать кожний з нас! 
І буде бити в ясний дзвін 
Ваш дух грядучим навзамін. 
О Ви, благословенні! 
 
І будуть йти до Вас з верхів, 
І з долів люде дальших днів,  
І будуть цілувати пил, 
І скорб, і сум німих могил:  
О Ви, благословенні! 

Добре розуміло виховну і мобілізуючу роль  газетного слова 
командування УГА.  У наказі № 42/4 від 10 квітня 1919 р. за 
підписом командарма генерала М.Омеляновича-Павленка і 
начальника штабу полковника В.Курмановича категорично 
вимагалося, щоб кожен курінь отримував не менш як 100 
примірників часопису НКГА ”Стрілець”, а кожна сотня, батарея, 
окремий підрозділ  – по 25.. [59,  10 квіт.].  

Газета ”Стрілець” спочатку  виходила у Тернополі, а згодом у 
Станіславові (Івано-Франківську), Стрию, Борщеві.  З середини  
червня і до 16 листопада  1919 р.   як ”Український стрілець” 
видавалася у Кам'янці-Подільському, тоді  редактором вже  був  
Г.Микитей.  

Своїми спогадами  про редагування газетою ”Стрілець”  та  
діяльність інших друкованих  видань УГА  Василь Пачовський 
поділився у публікації ”З історії Пресової кватири УГА”  // 
Український Скиталець. – 1923. – Ч. 15-37. 
 

Срібна Земля 

”Чи є краща земля, як Карпатська Україна? 
Оперезали її високі гори сині, обмаїли зелені ліси, закосичили 

винниці з золотими виноградами, а річки сріберні опоясали 
блакитними стрічками. 

Така вона красна та Срібна Україна! 
А як у літі леліє красою до золотого сонця, а восени красується 

ріжноцвітним листям дерев під лазурним небом — то ані на папері 
не списати, ні в пісні проспівати! 



 Андрій Квасецький
 

 

258 

На колінах молюся Богові старинною колядкою: “Сійся, родися 
жито-пшениця на Україні для Закарпаття, радуйся, Срібна 
Земле!..” 

Такими захопленими словами  розпочинає Василь Пачовський 
свою історичну працю, що побачила світ  під назвою ”Срібна 
земля” наприкінці 1938 року. Він називає  Закарпаття своїм другим 
рідним краєм, для якого жертвував 10 найкращих літ свого життя.  І 
гордиться, що його праця. як і старання  багатьох інших  
українських емігрантів-патріотів, не минула марно. 

Вітаючи створення  восени 1938 року автономної української 
держави ”Карпатська Україна” в складі федерації з чехами і 
словаками, Василь Пачовський не приховував радості: ”Я 
щасливий, що дожив хвилі Твого вивищення на п’єдесталі 
європейської справи” [37, c. 69]. 

На жаль, цей період в житті закарпатських українців виявився 
надто коротким. Ще менш тривалим стало існування Карпатської 
України як незалежної держави, проголошеної в березні 1939 року. 
Але самовіддана боротьба українців за свою державність, героїчний 
спротив вояків Карпатської Січі мадярській окупації краю  стали 
яскравими сторінками національної історії.  Вони засвідчили, за 
словами Василя Пачовського, що виросло молоде покоління 
патріотів, ”сяючих  ідеєю України, якої не знищить ніяка сила” [37, 
c. 65]. 

Нині назви ”Срібна земля” і ”Срібна Русь” є популярними не 
тільки серед мешканців закарпатського краю. Але далеко не всі 
знають, що вона народилася і отримала крила завдяки  Василю 
Пачовському. Початок поклала його поема ”Сріберний дзвін”, 
написана 1921 року.  Це легендарна оповідь про  срібний дзвін 
часів Ярослава Мудрого, який привезла  на Срібну Русь його дочка 
Настя, коли йшла заміж за угорського короля Андрія. Сотні літ 
княжий дарунок дзвонив на славу місцевому народу, але налетіла 
дика орда, перед якого не встояли русичі, і  дзвін заховали у  
землі.   

Дзвін знайшли 1917 року у Богоревиці, коли поставало ”нове 
горде покоління”.  Однак  тодішні володарі краю  розбили 
подарунок Ярослава Мудрого, щоб позбавити українців 
національної пам’яті. Проте їхні сподівання виявилися марними. 
Дзвін продовжує дзвонити з небес: 
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Ось він дзвонить – сонце сходить, 
Срібна Русь у світлі грає, 
Дзвін сьогодні чуда діє, 
Наша слава оживає! 

З відродженням національно-культурної свідомості 
закарпатських українців  пов’язана вся різнобічна  діяльність 
Василя Пачовського. Це редагування зі своїм найближчим  
товаришем  і колегою по ”Молодій  музі” Володимиром Бирчаком 
тижневика ”Народ” (1920) – першої газети з українським словом; 
написання шкільного підручника ”Історія Підкарпатської Руси” 
(1921); заснування товариства ”Просвіта”, молодіжної організації 
”Пласт” тощо. Саме для пластунів Василь Пачовський написав 
пластову присягу,  яку давали юні патріоти:  

Плекатиму силу ума свого й тіла,  
Як гордість народна позве нас до діла,  
Щоб я до чину для всіх був готов… 

Свою діяльність українські емігранти вели в умовах сильного 
мадярського і москвофільського опору. Коли В. Пачовського, А. 
Алиськевича та деяких інших педагогів запросили до організації 
гімназії в Береговому, то ніхто не хотів записувати дітей до школи, 
боячись погроз з боку угорців.   ”Ми мусіли їздити по села і ледве 
випросили дітей, нездатних до господарства… Прибрали ми їх з 
лахміття й відкрили гімназію богослужінням, на яке ішло 14 
нужденних дітей, за ними йшли жовніри-емігранти з нашої УГА й 
ми, професори, серед насміху мадярів” [37, c. 65].  

Саме українські емігранти відіграли особливу роль у розвою 
шкільництва й орієнтації його на зв'язок з українською культурою. 
Тільки з Берегівської гімназії, у якій 9 років вчителював Василь 
Пачовський,  навчаючи дітей історії, географії і української мови, 
вийшла ціла плеяда діячів, які стали гордістю Закарпаття. Серед 
них особливе місце займає Федір Потушняк (1910-1960) –  
видатний письменник, етнограф, краєзнавець і археолог і філософ. 
Не так давно (2010 р.) у районній газеті ”Берегово”, яку, до речі, 
редагує мій університетський товариш Михайло Папіш, появилася 
стаття Івана Петровція  ”Магія рідного коріння”.  Дослідник життя і 
творчості Федора Потушняка зазначає , що  ”великим щастям для 
Потушняка було те, що в Берегівській гімназії упродовж кількох 
років класним керівником у нього був один із найвизначніших 
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західноукраїнських поетів XX століття Василь Пачовський. 
Сміливо можемо твердити: не було б у житті Федора Потушняка 
спілкування з Василем Пачовським – не було б і справді 
могутнього письменника Федора Потушняка” [44-а]. 

З гордістю називав Василя Пачовського своїм вчителем і  
письменник Василь Гренджа-Донський (1897—1974). У 1923 році  
побачила світ його перша книжка ”Квіти з терням”, яку 
благословив вступним словом  Василь Пачовський. Це перша  на 
Закарпатті книжка світського автора, написана українською 
літературною мовою. 

Поезії Василя Гренджі-Донського, як представляв їх читачеві 
В. Пачовський, ”говорять красно і щиро, що чує серце народу”. 
Вони стали  ”піснею серця, що твориться із крові і сліз народного 
болю…” [30-а, c. 8]. А серце не може плакати чужою мовою. 

Василь  Гренджі-Донський, на думку дослідників, став для 
Закарпаття  значною мірою тим, чим для літературного життя 
Наддніпрянської України був Іван Котляревський, для Галичини – 
”Руська трійця”, а для Буковини – Юрій Федькович. У своїй 
автобіографії  він зазначив, що саме Василь Пачовський  вивів його 
”на широкі води української літератури, і, мов хлопця, взяв на руки 
та показав дорогу на Український Парнас, додаючи мені охоти до 
ходіння по тернистому шляху українських письменників…”.   
[12-а, c. 14]. 

Під час свого побуту на Закарпатті  Василь Пачовський  
продовжував навчання  в Українському вільному університеті 
(Прага). Після захисту праці ”Нарис історії літератури по 
рукописам” він отримав звання доктора філології з історії мистецтв 
(1926). 

 Вельми плідним виявився закарпатський період і в 
літературній творчості. Саме на Срібній землі Василь Пачовський 
підготував три поетичні збірки – ”Огні мести” (1919-1921),  ”З 
блакитної книги” (1923 – 1927) і ”Розгублені звізди” (1927). Вони 
не вийшли окремими книжками, а друкувалися під такою назвою як 
цикли у періодичних виданнях, зокрема, у львівському журналі 
”Світ”. А ще треба згадати  бойовий епос ”Князь Лаборець” (1923), 
”Думу про Івана Безрідного” (1923) і низку драм, що так і 
залишилися неопублікованими: ”Світло Срібної землі” – трагедія 
про Петра Петровича, ”Замок заклятої царівни” – про княжну 
Настю Ярославівну,  На Закарпатті Василь Пачовський активно 
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працює і над своїм архітвором  – епосом ”Золоті Ворота”, в якому 
намагається розгадати таємницю буття українського народу. 

На Закарпатті, як і загалом у житті,  діяльність та вчинки 
Василя Пачовського  не завжди вкладалися в рамки лояльності до 
влади. Ще на початку 20-х років, коли в Ужгороді  влаштували 
пам’ятний вечір  на честь Тараса Шевченка, він ледь не спричинив 
міжнародний скандал.  Виступаючи на святі,  Василь Пачовський 
спочатку зупинився на значенні  творчості Кобзаря, а згодом 
перейшов до оцінки  сучасної долі України після  Версальського 
миру.  У гостьовій ложі театру  сидів французький генерал Парі і, 
звертаючись до нього, Пачовський говорив: ”Закував Версальський 
мир  Україну, віддав її комуністам і ляхам. Але ми, українці, 
переживемо Версальський мир,  переживемо і Англію, і Францію, і 
Польшу, і большевиків. Україна – вічна!” 

Французький генерал колись служив у Петербурзі і добре 
розумів сказане. Він встав і вийшов з ложі. 

Від Василя Пачовського вимагали вибачень, але він 
категорично відмовився [6, c. 25]. 

Схоже, що ці, як і деякі інші подібні вчинки галицького 
емігранта, місцева влада не забула, бо хоч і погодилася на його 
працевлаштування в Берегівській  гімназії, однак протягом років не 
видавала дозволу на постійне проживання. У свою чергу, і польське 
консульство відмовило йому у клопотанню про  офіційне 
повернення до Галичини. Тому 1929 року  Пачовський з сім’єю 
зважується на нелегальний перехід кордону. Завдяки щасливому 
збігу обставин він натрапляє на групу туристів – галицьких 
учителів, серед яких були і його колишні учні, і разом з ними 
добирається до Галичини.  

Побут Василя Пачовського на Закарпатті   досліджує  
науковець Ужгородського національного університету  Лідія 
Голомб. У своїй книжцi  “Василь Пачовський. Закарпатськi 
сторiнки життя i творчостi поета” , яка вже витримала два видання,    
літературознавець   відзначає, що саме поету-молодомузівцю ми 
завдячуємо такою нинi популярною поетичною назвою Закарпаття 
— Срiбна Земля і наголошує:  за 9 рокiв життя у  краї Василь 
Пачовський зробив стiльки, що його вклад в осмислення Закарпаття 
є найбiльшим серед усiх українських письменникiв Галичини i 
Надднiпрянщини [11]. 
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На рідній, не своїй землі 
Повернувшись з еміграції, Василь Пачовський стає договірним 

учителем  української гімназії в Перемишлі і лектором  української 
культури в бурсі св. Миколая.  Поет легко привертає до себе молоді 
серця, захоплює їх ідеями національно-культурного відродження. 
Під час постановки  його драми ”Сонце Руїни” в Народному домі  
20 березня 1934 року   молодь, здебільшого селянська, влаштовує 
автору бурхливу овацію і вшановує його лавровим вінком [32, т. 2, 
c. 43]. 

Але  якщо учнівська молодь на загал  захоплено сприймала 
свого  вчителя і наставника, то деякі старші колеги-вчителі 
ставилися до Пачовського з підозрою.  Коли на урочистостях з 
нагоди роковин народження Тараса Шевченка Василь Пачовський 
піддав осуду українських громадян, які задля власної вигоди  
поступаються народними інтересами, і назвав їх ”безхребетними” , 
то хтось з колег-українців сприйняв це на свою адресу і написав 
донос  до шкільних властей.  Пачовського звільнили з роботи без 
жодного відшкодування.  Поету і педагогу згадався випадок з його 
молодих років, коли після виходу його поетичної збірки ”Ладі й 
Марені терновий вогонь мій” (1913) появилися лайливі рецензії  в 
українській пресі із звинуваченнями, що автор деморалізує молодь.  
Публікації надіслали до польської шкільної ради. Однак інспектор, 
не вельми довіряючи написаному, попросив Василя Пачовського 
принести самі твори.  Після знайомства з ними шкільний 
посадовець зробив висновок, що ”пан має іскру Божу”, але   
порадив писати по-польськи, бо, на його думку, заздрісна  
”псевдоінтелігенція руська” (українська – А.К.)   ”видере пану хліб 
зі шлунка” [32, т. 2, c. 32]. 

Коли Василь Пачовський у пошуках заробітку перебрався зі 
сім’єю з Перемишля до Львова, то опинився, як він сам висловився, 
”на дні життя”.  Сім’я мешкала у напівпідвальному приміщенні, що 
складалося з однієї  кімнати і кухні.  До біди долучилося нещастя – 
Пачовський потрапив в автомобільну аварію і зломив ногу.  У цих 
скрутних умовах  допомогли родичі дружини Неоніли, давні друзі 
Михайло Яцків і Петро Карманський.  

У 1934 – 1935 роках Василь Пачовський працює в управі 
товариства ”Рідна школа”, а потім на договірних засадах – в 
Науковому товаристві імені Тараса Шевченка.  На його замовлення 
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перекладає сучасною українською мовою ”Повість временних літ”, 
Київський і Галицько-Волинський літописи.  З цих трьох 
перекладених праць побачила  світ лише ”Повість временних літ” 
(1939), а публікації інших завадила Друга світова війна, а відтак 
приєднання Західної України до СРСР.  

Ідея української державності, якою була пронизана абсолютна 
більшість творів письменника,  була ворожою як польському, так і 
радянському режимам.  Однак  після вересня 1939 року  
більшовики намагалися проводити показну проукраїнську політику 
–  запроваджували українську мову у школах і вищих навчальних 
закладах, у культурному житті.  Тож не випадково, що 
переслідуваному поляками Василю Пачовському запропонували 
посаду вчителя в школі № 32  (колишня Стшалкевської) у Львові, а 
11 січня 1940 року він став викладачем кафедри українського 
мовознавства Львівського університету імені Івана Франка. Та як за 
поляків, так і тепер письменник продовжує тіснитися  з сім’єю  
напівпідвальному приміщенні. 

У цей час Василю Пачовському вдається здійснити одну зі 
своїх заповітних мрій – він відвідує Київ – місто його дум і творчих 
устремлінь.  Тут він поклоняється древнім фрескам і золотим 
хрестам давньоруської Софії, розшукує на київських валах сліди 
Золотих Воріт , образ яких став провідною зіркою  його духовного 
мікрокосмосу.  

Поїздка до Києва залишила не тільки приємні, але й  прикрі 
враження в душі Василя Пачовського. Особливо його  гнітило 
засилля комуністичної пропаганди, повсюдні прояви русифікації.  
Через те поет відмовлявся від виступу на письменницькому вечорі 
у Львові, влаштованому для обговорення відвідин радянської 
столиці. 

Головуючий на вечорі Олександр Корнійчук не приховував 
свого задоволення, коли  окремі львівські письменники 
вихвалювали ”нове життя” Києва. Однак він хотів почути щось 
подібне і від одного з найавторитетніших представників красного 
письменства – Василя Пачовського, який всіляко відмовчувався. 
Врешті, після чергового наполягання Корнійчука,  Василь 
Пачовський взяв слово: 

– Я України ніякої не бачив. У Києві української мови не чув. 
Корнійчук перебив його: 
– Що ви говорите? 



 Андрій Квасецький
 

 

264 

А Пачовський: 
– Не хочете, щоб я говорив, то я й не буду…[16, 9 липн.]. 
З початком німецько-радянської війни і відмовою нових 

”господарів” визнати право українців на свою державність Василь 
Пачовський відчуває, як віддаляється перспектива побачити 
воскресіння української нації.  Попри те він поринає в активну 
громадську роботу,щоб бути корисним рідному народу. У липні 
1941 року очолює Спілку українських письменників у Львові,   
координує роботу трьох секцій – видавничої, бібліотечної та 
імпрезової.  Ця діяльність знайшла своє відображення  на сторінках 
літературно-мистецького місячника ”Наші дні”. 

Одним із показових заходів   Спілки став  вечір на тему 
”Українська духовність на переломі”, що відбувся 23 липня 1941  
року в  будинку львівських письменників і журналістів під 
головуванням   Василя Пачовського.  Це була спроба не тільки 
досягти порозуміння між письменниками – представниками  
бандерівського і мельниківського таборів ОУН, але й 
започаткувати діалог між обома політичними противниками.   
Однак публічної дискусії  не відбулося. І на цьому історичному 
етапі українці продовжували поборювати одні одних, віддаляючи 
надію на  відродження своєї держави.  

У 1941 році за сприяння Українського Центрального Комітету  
Василь Пачовський отримує нарешті  квартиру з всіма зручностями 
і продовжує творити.  Взимку і на почутку весни 1942 року він 
пише драми ”Святослав Хоробрий”, ”Володимир Великий”, 
”Київський князь Ізяслав”, ”Орден Богатирів”, сподіваючись, що  
духи великих предків допоможуть українцям позбутися прокляття 
бездержавності.  

В одному із віршів Василь Пачовський назвав себе ”останнім 
невольником”, який помре навесні.  Ці слова письменника також 
виявилися пророчими. І річ не тільки в тому, що автор ”Золотих 
Воріт”, проповідник  воскресіння  України,  справді відійшов у 
вічність навесні  1942 року – напередодні величного свята 
Христового Воскресіння.  Адже Василь Пачовський  виявився 
представником покоління ”останніх невольників”, спадкоємці яких, 
у тому числі і його син Борис,   справді стали свідками відродження 
незалежної  держави. 

Через страждання і самопожертву український народ 
віднайшов шлях до ”Золотих Воріт”.  
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Поетичні збірки 

“Розсипані перли” (1901) 
Лірика В.Пачовського стала предметом критичного аналізу 

одразу ж після виходу його дебютної збірки.   Цікаві  
спостереження про особливості творчої манери поета  висловили 
А.Крушельницький, О.Луцький, М.Лозинський, М.Євшан. Та 
особливе значення для нього мало щире привітання  Івана Франка. 
У статті ”Наша поезія в 1901 році” Франко присвятив збірці 
“Розсипані перли”  окремий   розділ, назвавши  молодого поета 
“справжнім талантом”. Критик відзначив, що Пачовський 
”незвичайно глибоко вслухався в мелодію нашої  народної пісні і 
нашої мови”, що він ”вміє за одним дотиком порушити в душі  
симпатичні  струни, збудити пожаданий настрій і видержати 
його до кінця”.  

Франкову оцінку першої збірки поета значною мірою можна 
віднести до всієї його творчості. У ній підкреслені як сильні, так і 
слабкі сторони поезії Пачовського. 

”Поезія пливе в нього натурально,  – писав 1. Франко. – не 
силувано, як найпростіший вислів його чуття. Нехай і так, що те 
чуття ще  не глибоке, що круг вражень нашого поета поки що не 
широкий, що мелодії його монотонні; тим більше признання 
належиться його талантові, що він  найпростіші, найтривіальніші 
речі  вміє висловити поетично, не шаблоново, вміє змалювати 
свіжими, рідко де позиченими красками” [62, т.33, с.176]. 

Один з основних мотивів лірики В.Пачовського –  “розсипані 
перли” сліз ліричного героя від нерозділених почуттів, його туга за 
втраченим коханням –  Марусею, Стефкою, Вандою, Ганусею, але 
особливо  Дзюнею: 

Моя Дзюню, моя роже, 
Ти забудеш мене, може,  
Ти забудеш, а я  ні –  
Хтось тебе візьме за жінку 
В ярім вінку із барвінку, 
Що ж зостанеться мені? 

Страждання автора ”Розсипаних перлів”  не позначені 
трагізмом і  легко змінюються  піднесеними враженнями. 
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Вже в зрілі роки Василь Пачовський привідкриє завісу  над  
Дзюнею – його першою любов'ю, знаною у світському світі як 
Ольга Харківна. Він напише, що вона залишила в його   душі 
”ясний і високий жіночий ідеал … завдяки самопошані у наших 
взаєминах. Тому я любив її дев'ять літ святим почуванням першого 
захвату і донині я лелію в житті глибоке почування прив’язання до 
неї за всі хвилі щастя і розчарування молодечих літ” [54, 11 квіт.]. 

Сучасні дослідники  першої збірки Василя Пачовського 
відзначають, що поет особливо майстерно використовує   
символіку рослин, тварин. Образи калини, тополі, верби, малини, 
що, як і в народних уявленнях, уособлюють у його поезіях дівчину, 
її вроду, а образи дуба і явора – парубка 

Своє фольклорно-символічне значення зберігають образи-
символи птахів – лебедя (”За лебідку круки б'ються…”, ”Сидить лебідь 
над водою…”), голуба і голубки (”Ой щебечуть соловії…”, ”На забаві 
ми зійшлися…”), соловейка (”Найдені перли”, ”Ой ти, соловій, золоте 
перо”), зозулі і ворона (”Забудь мене, мене забудь”, ”Чого крячеш, 
гайвороння…”), крука (”Ой гай, гай, шумить гай…) та ін. [2]. 

“На стоці гір” (1907) 
У збірці відносно новим за мотивами став цикл “Над морем”,  у 

якому Василь Пачовський постав як талановитий  мариніст. 
Поетичні враження стали наслідком відвідин у 1903 році  Венеції. 
Чарівні картини італійської природи контрастують з тужливим 
настроєм ліричного героя, відірваного від рідної землі. 

”Гасне сонце, плаче мева, 
Лине мряка опалева 
Понад море з берегів – 
О, добраніч, рідний краю, 
Я здалека засилаю 
Свій тихенький спів. 

Друга збірка суттєво поглиблює образи ”розсипаних перлів”, 
але образність стає ускладненішою, оркестровка вишуканішою. У 
поетичних рядках починають  проблискувати перли сліз  душі, 
зболеної долею народу,  спостерігається перехід  від  особистісного 
начала до національного: 

Вічний народе, генію туги, 
Ставлять тирани для тебе стіс, 
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Рвуть тобі серце, випекли очі, 
Ллються потоки крові і сліз 
Зродиться месник з кривавих туг –  
Встане народ мій, вічний наш дух! 

На жаль, збірка ”На стоці гір” не дочекалася  за життя автора 
такого глибокого і компетентного аналізу, як попередня в особі 
І.Франка. Однак сучасні дослідники відзначають  значне творче 
зростання митця та розширення тематичних горизонтів його 
поетичного бачення, успішні спроби синтезувати індивідуально-
особистісні та національно-громадянські мотиви. Микола 
Ільницький зауважує, що збірка ”На стоці гір” стала ” предтечею – 
головно своєю витонченою ритмомелодикою – тичинівського 
музичного симфонізму” [22,  с.132]. 

“Ладі й Марені терновий вогонь мій…” (1913) 
Третя збірка  щедро ілюстрована  і  дає підстави говорити про  

поєднання  двох мистецьких сфер – літератури і малярства. Про це 
ж свідчить і   музична термінологія, винесена у назви окремих 
творів – “Горішні акорди”, “Соната терпіння”, “Інтродукція”. 

У збірці багато  репродукцій популярних тоді в Європі 
живописців – А.Бекліна, Ф. де Гойя, Ф.Штука, В.Котарбінського та 
ін. Вони частково, а здебільшого навіть повністю співвідносяться з 
основними образами  поетичних творів [2].  

Новими у збірці є міфологічно-язичницькі  образи і мотиви, у 
тому числі еротичні, що вжиті на рівні філософських узагальнень. 
Наприклад, у вірші ”Сміється луг і річка…”  виведена сцена 
кохання ліричного героя з дівчиною, але особливого еротизму 
картині надає присутність русалки, яка то крадеться, то сміється в 
кущах… 

Сміється луг і річка, і сміхом ходить гай, 
Се ти в моїх обіймах регочеш ся, як рай, 
Позволиш відслонити  цілу дівочу грудь, 
Та лоно лебедине мов ручки не дають, 

А русалка крадеться в кущах… 
Поява збірки стала приводом для звинувачень Василя 

Пачовського в аморальності. Скарги потрапили до польської 
шкільної ради. Однак інспектор, не вельми довіряючи заявникам, 
попросив Василя Пачовського принести самі твори.  Після 
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знайомства з ними шкільний посадовець зробив висновок, що ”пан 
має іскру Божу”,  але порадив писати по-польськи. 

Василь Пачовський погодився з оцінкою свого таланту, однак 
не міг прийняти пропозицію  стати перекінчиком…[32, т.2,  с.32]. 

Сучасна дослідниця лірики  Пачовського Евеліна Белла вважає, 
що  збірка  “Ладі й Марені терновий вогонь мій…”  яскраво виявляє  
такі  ознаки модерного стилю автора, як наповнення художньої 
образності через  залучення елементів різних суміжних мистецтв, 
особливо музики і малярства,  використання еротичних мотивів, що 
мають чітко підкреслену демонічність,  потяг до контрастів та 
особлива увага до зовнішньої форми вірша. ”Всі ці ознаки 
поетичного стилю В.Пачовського зближують його ліричну 
творчість з кращими зразками західноєвропейського символізму” 
[2]. 

 “Огні мести” (1919-1921), “З блакитної книги”  
(1923-1927),  “Розгублені звізди” (1927) 

Вони представляють “закарпатський” період  творчості поета 
Василя Пачовського. Збірки не побачили світ окремими книгами, 
а друкувалися як поетичні цикли у періодичних  
виданнях, зокрема в журналі ”Світ”, тижневику ”Народ”. Вони   
говорять про В.Пачовського як поета національної ідеї, поета-
державника.  

Збірка “Огні мести”  написана під впливом трагічних подій 
Першої світової війни та невдалих спроб відновлення української 
державності в 1917-1920 роках. Вірші автобіографічного характеру 
тут проектуються на  проблеми загальнолюдського плану і  на долю 
конкретної людини, як, наприклад, у вірші “Був у мене край 
коханий” (“Пісня скитальця”). 

Загальний тон та ідейна наснаженість збірки “Огні мести” 
співзвучні з національно-патріотичним пафосом збірки 
П.Карманського “За честь і волю”(1923). Однак, звертаючись до 
минулого, автор намагався побачити майбутнє, а саме – 
воскресіння української нації.  

У збірці “З блакитної книги” поет  звертається до 
універсального загальнолюдського джерела –  Біблії.  “Біблія 
підносить мойого духа, як візія вселенни між альфою і омегою, бо 
там найглибша наука всіх народів, держав і всіх релігій”, – 
відзначав Василь  Пачовський . Він синтезував і опоетизував у 
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збірці основні “конструктивні ідеї” відновлення “Храму української 
держави”, засади якої викладені в публіцистичних працях 
“Українці як народ”, “Держава або смерть”, “Світова місія 
України”. 

Привертає увагу ліричний цикл “З третього завіту”, що за 
своєю тональністю нагадує пролог до поеми “Мойсей” І.Франка. 
В.Пачовський творить власне “літературне євангеліє”, що є 
своєрідним продовженням Старого і Нового Заповіту. Три 
частини-завіти – це три етапи втілення національної ідеї, 
окреслені трьома символічними образами: словом – серцем – 
“знам’ям”. Перший етап – це  проголошення національних істин, 
другий – їх глибоке  сприймання, третій –  безпосередня 
реалізація. 

Як зазначає Евеліна Белла, у всіх поезіях збірки “З блакитної 
книги” простежується аналогія між ізраїльським і українським 
народом. Ця художня паралель не є поетичним відкриттям 
В.Пачовського. Однак саме в нього  вся образно-семантична схема 
циклу будується на наскрізному паралелізмі: проблеми сучасної 
історії, зокрема державотворення, актуалізуються через зіставлення 
з біблійними реаліями [2]. 

Збірку “Розгублені звізди” можна вважати синтезом творчих 
досягнень поета, коли  спостерігається  органічне поєднання 
здобутків ранньої лірики поета та його історіософських підходів до 
розгадки історії буття української нації. 

 Синонімічні образи “розгублених звізд”, “розсипаних перлів”, 
“розвіяних квітів”, що використовуються у віршах “Ой кілько по 
світу…”, “Україно, рине кров червона…”, “Розгублені звізди, 
розсипані перли…” переростають у трагедійні символи 
бездержавності українського народу.  

Розгублені звізди, розсипані перли, 
Розвіяні квіти із мого краю, – 
Хто вас позбирає, аби ви не вмерли 
Для рідного краю в чужому раю? – 

запитує поет. Але це  питання дещо риторичне.  Автор ”Розсипаних 
перлів” і ”Розгублених звізд”  все своє життя  збирав їх  як жрець на  
вівтар національного духовного храму. Він вважав: ”Доки ми є 
поневолена нація, поти мистецтво мусить заступати храм держави”  
[32, т. 2,  с.33]. 
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Драматичні твори і поеми 
Майже всі драми Пачовського пов'язані з ідеєю відродження 

української держави.    

“Сон української ночі” ( 1903) 
Роботу над нею Василь Пачовський розпочав у Відні, коли 

студіював історію у тамтешньому  університеті. Приводом для неї 
стали повідомлення про страйки на Полтавщині, які придушив кн. 
Смоленський.  

Твір побудований на фольклорно-фантастичній основі.  У 
ньому діють не тільки  відомі історичні постаті (Богдан 
Хмельницький та Іван Мазепа, Петро Калнишевський і Максим 
Залізняк, Тарас Шевченко і Микола Гоголь), але й символічні 
образи чи створені фантазією народу (Марко Проклятий – 
своєрідний варіант ”вічного жида”), Сміхунчик, Чорний Див, 
Демон, також персоніфіковані –  Дух Богдана, Крик Богуна, 
Чорний меч Демона тощо.   

Україна виступає у ”Сні української ночі” як ”Вона” –  мати 
осліпленого велетня, якому треба ”вмити очі”.  

У глибокому  підземеллі студенти кують  огнистий меч та 
золотий вінець незалежності України, а  Дух колишніх народних 
провідників наче встає з могили, піднімаючи  до визвольного 
змагання нові покоління.  

Надходить час, великий час, 
Гей, молоти візьмім ураз 
До рук кувати меч – 
Хай іскри б'ють, хай прискають, 
Хай лиски шлють, хай блискають. 
 
То царський кнут, 
Кривавий кнут 
Куєм на меч огнистий тут – 
На України меч! 

 
Надходить час, великий час, 
Україна візьме від нас 
До рук той ясний меч – 
Покаже всім скайданеним, 
Замученим, пораненим, 
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Хто люду кат – 
А з тим сей люд 
Вже зробить лад, 
Кого покаже меч! 

А ось  уривок  ”Спів товпи”: 
Хто живий – уставай, меч у руки хапай, 
На Україну трубить Богдан! 
До борби, до борби кличе голос труби – 
Люд стає від Кавказу по Сян! 
 
Наш народ-великан на ляха, москаля 
В бій піде й поборе в борбі! 
Від Кавказу по Сян українська земля, 
Землю ту відберемо собі! 
 
Від Кавказу по Сян лиш один буде лан, 
Його власником — нарід цілий. 
Спільна праця і край, блисне воля і рай – 
України вінець золотий! 

Своїм патріотичним настроєм і палкою вірою у визволення 
закріпаченої нації твір знайшов щирий відгук у серцях молоді. 
Захоплено зустріли цей твір і деякі молоді критики. Наприклад, 
Микола Євшан вважав, що ”Сон української ночі” – ”епохальний 
твір”, оскільки після десятиріччя забуття   він відновив в 
українській поезії тему козаччини,  яка є опорою національного 
відродження,  і започаткував у літературі державницьку традицію.  
Микола Євшан слушно зауважив, що   В.Пачовський проявив себе 
”добрим психологом козаччини” [19, ч. 7-8, с. 14].  

Як відзначає  сучасний критик Микола Ільницький, у творі 
відчувається стихія ”української поетичної традиції…, тут 
вловлюються стильові інтонації ”Слова о полку Ігоревім”, 
народних дум, поезії Тараса Шевченка”. А Мирослава Медицька, 
порівнюючи модерні драми  польського автора Станіслава 
Виспянського ”Весілля”   і ”Сон української ночі”  Василя 
Пачовського, підкреслює, що обидва митці ”піднялися до висот 
ідейно-естетичних та філософських узагальнень і створили цілу 
систему символістських образів, мотивів, характерів, чітко 
виразивши актуальні національні і соціальні проблеми минулого, 
сучасного й майбутнього Польщі та України…” [21]. 
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Василь Пачовський вважав, що саме ”Сон української ночі” 
став ”понукою”  до написання Іваном Франком ”національного 
архітвору ”Мойсей”, виданого 1905 р. [32, т.2, с.  31]. Популярність 
мала  поштівка з портретом Василя Пачовського і словами з його 
поеми про те, що ”Від Кавказу по Сян лиш один буде лан…” 

Фрагмент зі ”Сну української ночі”  поставили учні української 
гімназії  в Станиславові (Івано-Франківську), коли в 1908-1909 
роках там учителював В. Пачовський.   Навколо свого учителя 
гуртувалися  майбутній керівник Листопадового зриву Дмитро 
Вітовський, М. Євшан, М. Струтинський, В. Кучабський, М. Яцків, 
Р. Придаткевич,  січовий композитор Михайло Гайворонський, 
брати Заклинські та інші, які згодом гідно склали  іспит у боротьбі 
за українську справу.  

Були спроби поставити ”Сон української ночі” і на професійній 
сцені театру  товариства ”Руська Бесіда”. Прем'єра відбулося  11 
листопада у Тернополі, музику написав  Станіслав Людкевич. В 
сценічній адаптації твір отримав назву "Зоряний вінець". Як 
зазначав С. Чарнецький, автор нарису про український театр 
Галичини, вистава не досягли успіху  насамперед через  низький 
професіоналізм постановників –  [64,  с. 137].   

“Сонце Руїни” (1911) 
”Даймо ж нашим дітям історичне виховання, розбуджуймо їх 

уяву, їх серця величними і трагічними картинами – в слові і 
рисунку – з минувшини нашого народу, розпалюймо в їх молодих 
душах отсей огонь безмежної любові до рідного народу, його 
трагічної історії і його історичних ідеалів, яких ніяка брутальна 
сила гнобителів не гідна буде згасити” [58,  с. 110]. 

Так окреслив Василь Пачовський завдання  історичної 
науково-популярної і художньої літератури. Свої погляди він 
висловив  в опублікованій  1908 року львівською газетою ”Діло” 
рецензії на книгу М.Аркаса ”Історія України-Русі”. На відміну від  
деяких тогочасних  авторитетних  науковців, які назвали  працю 
Аркаса  ледь не шкідливою для українського загалу, молодий 
історик, поет і педагог відзначив об’єктивність автора у висвіт-
ленні української  минувшини, важливе її значення для 
національного просвітництва. 

 ”Історию сю написано з теплим серцем, дуже гарно: всі великі 
моменти виступають пластично і рисують ярко картину за 
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картиною цілу борбу республіканської України з напастливими 
сусідами…” [58,  с. 108]. 

У своїй оцінці Василь Пачовський не помилився – ”Історія 
України-Русі” М.Аркаса, завдяки  привабливому змісту та гарній 
ілюстративності, стала на початку ХХ ст.  другою за популярністю 
українською книжкою після ”Кобзаря” Тараса Шевченка.  

У цій же рецензії Василь Пачовський також зауважив, що 
історія України – це одна велика драма великих індивідуальностей. 
І якщо  ” мазепинщину”, ”найслабше місце в нашій історії”,  
М.Аркас описав  певною мірою по новаторському з  ”розумінням 
задумів великого Мазепи”, шо ”упав з гідністю гетьмана великого 
народу”, то   Руїну і її великого гетьмана Петра Дорошенка 
змальовано здебільшого по-старому. Його постать розбито між 
трьох гетьманів –  П.Тетері, І.Брюховецького, І Самойловича. Між 
тим ”факти показують, що Дорошенко є центром, а всі контр-
кандидати польські і російські се тільки сателіти коло нього”.  
”Дорошенко, – наголошував рецензент, – сам верх трагедії України 
і перелім цілої борби за волю”. І якщо не величний характер 
Дорошенка, то його позиція в козацькій Україні примушує прямо 
зробити його центральною особою в добі Руїни.  ”Сей найбільше 
національний гетьман несе булаву найвище і найбільше гордо та 
чисто від усякого егоїзму та хамства і хто, як не він є уособленням 
козацтва і вродженого нам романтизму?” [58,  с. 108]. 

Своїми  заувагами Василь Пачовський ніскільки не 
применшував значення праці М.Аркаса ”Історія України-Русі”. Він,  
швидше за все,  ділився власним баченням   історичних подій  і 
постатей, що ставали центральними образами у його творчості. 
Адже саме у той час письменник  працював над драмою ”Сонце 
Руїни”  і головним  героєм був обраний саме  гетьман Михайло 
Дорошенко, який намагався  об’єднати розшматовану Україну, 
звільнивши її  від влади  Польщі і Московщини. І хоч ці спроби 
завершилися крахом, але у пам’яті нащадків великий гетьман за 
свої світлі і шляхетні помисли  так і залишився ”Сонцем Руїни”. 

Свій твір  Василь Пачовський написав у 1908-1909 роках і вже 
невдовзі прийшов перший успіх. На крайовому конкурсі  поважне 
журі, до якого входив і відомий письменник А.Чайківський,  
визнало ”Сонце Руїни”  кращим драматичним твором 1909 року і 
нагородило автора премією у розмірі 700 крон [64-а, с.34,  с. 108]. 
Невдовзі драма була опублікована (1911), а невдовзі  поставлена на 
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сцені найвідомішого на західноукраїнських землях  українського 
театру товариства ”Руська бесіда” у Львові.  

Першу постановку здійснив директор театру Йосип Стадник  у 
січні 1912 року і приурочив прем'єру 50-річчю товариства ”Руська 
Бесіда”.  Завдяки тематичній новизні вистава стала подією і 
театрального, і громадського життя, з успіхом пройшла не лише у 
Львові, але й в інших містах Галичини. Але деякі рецензенти 
зауважували, що постановнику і артистам не вдалося 
продемонструвати  особливі творчі  підходи в інтерпретації твору, 
який однозначно вважали новинкою української драматургії.   

Такої ж думки був  і  Степан Чарнецький – товариша Василя 
Пачовського по літературній групі ”Молода муза”, театральний рецен-
зент.  Ставши у 1913 році режисером театру ”Руської Бесіди”, Степан 
Чарнецький вирішив здійснити власну постановку ”Сонця Руїни”.  

У свої спогадах ”Моя мандрівка з Мельпоменою”  режисер 
згадував, як ”ми стали викінчувати давно вже приготовлювану до 
вистави драму В.Пачовського ”Сонце Руїни”. Автор дав мені 
свобідну руку скоротити предовгу, протяжну, але прекрасну свою 
драму. Я це й зробив, обтинаючи її більш як на одну третину та 
заступаючи пісню ”Ой не дивуйтеся та добрії люди” новою піснею 
”Ой у лузі червона калина”, до котрої мелодію доробив я сам, а 
Михайло Коссак розложив її на… інструменти…” [63]. 

Прем'єра  ”Сонця Руїни” у постановці Степана Чарнецького 
відбулася на початку 1914 року у Самборі і здобула всезагальне 
схвалення. 

”Акторський ансамбль – добрий, протагоністи (виконавці 
головних ролей. – А.К.) у ньому – прекрасні, герой і героїня – 
надзвичайні, – не приховував свого захоплення постановкою 
”Сонця Руїни” рецензент чернівецької німецькомовної газети 
”Czernowitzer Algemeine Zeitung” Фердинанд Матрас, коли у травні 
1914 року львівський театр прибув на гастролі до Чернівців. – 
Побудова п’єси дійова, вже тому, що автор, за оцінкою справжніх 
знавців української історії, достовірно відтворив ті трагічні події… 
Мова п’єси також добра. Групування і характеристика персонажів, 
творення конфліктних ситуацій, вживання їдкого гумору в образі 
карлика – привида-божевільця, показує добре наслідування відомих 
зразків світової літератури… А що самі виконавці були сповнені 
національного піднесення, то зрозуміло, що повний театр 
нагородив їх бурхливими оплесками” [25,  с. 302]. 
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Відзначаючи  беззаперечний успіх постановки і ”справжню 
насолоду”, яку подарували львівські артисти буковинцям, можна 
подумати, автор газетної статті не дуже критично поставився до 
заїжджої трупи. Але це зовсім не так.  Аналізуючи ще одну 
постановку українського театру ”Орфей у пеклі”, Ф.Матрас 
категорично стверджував, що вона була ”цілком невдалою… Вона 
показала кілька цікавих підходів, але лише підходів до мистецьких 
рішень”. Натомість  до ”Сонця Руїни” у нього майже не було 
зауважень. Він відзначив і вдало підібрані костюми, і натхненну 
гру акторів. 

Головну і багатопланову роль гетьмана Петра Дорошенка 
виконував Лесь Курбас. ”Його гнучка висока і струнка постать, 
його красива голова з шляхетним профілем і його дзвінки і 
проникливий голос – з привабливим тембром – це риси, які 
відкривають перед ним майбутнє справжнього актора, – пророче 
наголошував рецензент. – Поряд з ним виблискує пані Кушнір у 
ролі дружини Дорошенка. Своєрідна краса, чарівна посмішка, 
багатий модуляціями голос, який звучить однаково спокусливо як у 
коханні, так і в розпачі. Виконавець ролі митрополита 
Тукальського  С. Дорошенко – могутній поважний старець, пані 
А.Осипович –  дієва та приваблива мати героя. Загального 
схвалення заслуговують й решта виконавців” [25,  с. 302]. 

Захоплено зустрічали постановку ”Сонця Руїни” і в інших 
містах Західної України.  І не випадково саме вона стала головним 
заходом на  ювілейних урочистостях  з нагоди 50-річчя театру 
“Руської бесіди”, що відбувалися 2 квітня 1914 року у Стрию.  

“Сонце Руїни” ставили  театральні  колективи і в 20-х, і в 30-х 
роках. Цей спектакль входив до  героїчно-романтичного репертуару  
Українського народного театру ім. Тобілевича, що розпочав свою 
діяльність 1928 року у Станіславові, і став одним з найбільших 
його досягнень. А коли Василь Пачовський працював  гімназійним 
учителем у Перемишлі, то поставив ”Сонце Руїни” зі своїми 
учнями на сцені Народного дому. Молодь подарувала 
письменникові лавровий вінець. 

На ще більший успіх  твору розраховував Василь Пачовський, 
коли завдяки клопотанню свого колишнього учня по філії 
Академічної гімназії у Львові, а згодом видатного оперного співака 



 Андрій Квасецький
 

 

276 

Михайла Голинського6, який у 1927-1930 роках виступав у 
Харківській опері, вдалося домовитися про постановку ”Сонця 
Руїни” на Радянській Україні.  

Як згадує Михайло Голинський, Василь Пачовський ”починав 
жити-мріяти, що його “Сонце Руїни” в тих часах українізації і 
великого підйому буде мати успіх у глядача, і що він фінансово 
стане “на ноги”…. Пачовський вже поробив був плани на виїзд на 
Вкраїну – виробив  собі паспорт, а на позичені гроші зробив 
порядне убрання. А тут – грім з ясного неба! Місяць до приїзду 
Пачовського до Харкова, в ”Літературному Віснику” у Львові хтось 
з ”доброзичливців” надрукував  одну чи дві поезії Пачовського, що 
були не дуже “прихильні” до комуністичного режиму в Україні. Ці 
поезії вітром рознеслися по Вкраїні і  дісталися до рук наркома 
освіти М. Скрипника, якому підлягали державні театри. 

Пачовський з розпачливим листом звернувся до Михайла 
Голинського, аби той “рятував” ситуацію. Голинський кинувся до 
Лебедя, до своїх товаришів Бадана і Ерстенюка, Остапа Вишні і ще  
кількох українців, але всі в “унісон” порадили йому, аби він ”не 
рипався”.  І “Сонце Руїни”  заборонили [18]. 

Таким поворотом дуже був засмучений  Лесь Курбас,  який на 
той час очолював у Харкові  держтеатр ”Березіль”. Саме у ньому 
“Сонце Руїни” у постановці Леся Курбаса мала  відкрити сезон 
1927-1928 року.  Незважаючи на те , що прем’єру анонсували   і 
місцеві, і закордонні газети, вона  була скасована [52-а]. 

Лесь Курбас пам’ятав про свій успіх як актора у ”Сонці Руїни” 
перед Першою світовою війною, коли критика одноголосно 
визнавала  найбільшим досягненням  митця роль гетьмана 
Дорошенка. Вже як режисер він готував до постановки “Сонце 
Руїни” у 1919 –1920 роках, коли очолював у Києві Молодий театр, 
а згодом – “Кийдрамте”. Зберігся навіть ескіз декорацій до вистави 
самого Леся Курбаса, що датована 1920 роком.  Однак політичні 
обставини завадили зреалізувати задумане і в 1920, і в 1927 роках 
[28-а].   

                                     
6 Михайло Голинський – видатний оперний співак, колишній старшина УГА, 
учень, а згодом товариш Василя Пачовського. Був одружений з Галею - 
дочкою  Якова Краснопери,  пароха у Хильчицях та Почапах,  не раз бував на 
Золочівщині.  У 1936 році дав у Золочеві доброчинний концерт на користь 
“Рідної школи”.  
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Наприкінці 20-х років Лесь Курбас  став видатним  майстром із 
власною театральною системою. Якщо Василь Пачовський був 
яскравим представником української модерної літератури, то Лесь 
Курбас став засновником українського модерного театру. Їхня 
співпраця могла перетворити нову постановку ”Сонця Руїни” на 
значне мистецьке явище, проте…  не судилося. 

У Радянській Україні вже заходило сонце українізації і 
розпочиналися масштабні репресії… У 1933 році  Леся Курбаса 
відсторонили від керівництва театром ”Березіль”, а у 1934 
заарештували… Після винищення національної інтелігенції і 
селянства у 30-х роках Україна вкотре у своїй історії стала 
нагадувати Руїну… 

Однак ця трагедія ще раз засвідчила, що актуальною була і 
залишається наскрізна проблема твору Василя Пачовського –  
проблема національної відданості і зрадництва, розшарування 
української суспільної верстви  на дві частини, одна з яких готова 
боротися за українську державність, а друга, заради якихось вигод, 
добровільно впрягається у чуженецьке ярмо. Позбутися цього, 
наголошував автор ”Сонця Руїни”, можна насамперед через  
виховання нового українця-державника. 

”Сфінкс Європи” (1914) 
28 червня 1914 року  – пам'ятний день європейської  історії.  У 

Сараєві сербський  гімназист Гаврило Принцип  убив  спадкоємця  
австро-угорського престолу  Франца  Фердинандта і його дружину 
Софію, що стало формальним приводом до початку Першої 
світової війни.  А у  Львові  того ж дня відбувся велелюдний здвиг 
“Січей” і “Соколів” з нагоди 100-річного ювілею  Тараса Шевченка. 
Особливою сторінкою свята мала стати прем’єра вистави Василя 
Пачовського “Сфінкс Європи”, але влада постановку заборонила 
[32, т.2, с. 32]. 

Що налякало чиновників? Тоді загострилися стосунки між 
Австро-Угорщиною і Росією, Василь  Пачовський  у ”Сфінксі 
Європи”   передбачив  майбутню широкомасштабну війну і  
змалював запеклу боротьбу за відновлення української держави.  
Влада визнала пропаганду таких поглядів небезпечною. 

Дія твору  відбувається  в Києві, головним чином  в 
апартаментах  князя Олександра Кочубея, царського генерал-
губернатора .  Його син Святополк розійшовся  з батьком у 
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поглядах на національний обов’язок  і очолив  боротьбу за 
українську державу. Його підтримують   мати Ганна,  сестра 
Катруся, яка висловлює свої почуття  піснею: 

Бог застукав в нашу браму, 
Ми встаємо  із роси, 
Із води, з землі і з поля 
Україна повстає – 
З крови муки встане воля! 
Бог і світ за нами є! 

На допомогу повсталим приходить дух гетьмана  Івана Мазепи, 
але навіть для князя Святополка він виявляється невпізнаним. На 
запитання – ”Хто ти, пане?” –  Мазепа відповідає: 

Світ весь знає, 
Лиш не знає рідний край,  
Як згадає, проклинає, 
Як диктує цар!.. 
Та мій дух, що вами клятий, 
Вічно бодрий, все завзятий 
Не поляже і не вмре 
Аж Росію розідре! 
Так на двоє, так на двоє 
Москва тоє – а ми тоє! 

Однак і в генерал-губернатора Олександра Кочубея сильна 
підтримка. І не тільки  явних москвофілів.  За Москвою тягнуть   
ватажок незаможних селян Дорошенко, вічний мужик Марко 
Продан… Розпочинається запекла кровопролитна боротьба, як це 
згодом і  відбувалося на українських землях  у 1917-1920 роках… 
Конфлікт між  державним будівництвом (кн.. Святополк)  і анархією  
та отаманією (Дорошенко)  призводить до трагічного кінця: 

Гей, калино, цвітеш біло, люди тебе знають, 
Зацвітеш червоно – гілля поламають. 
Україно, Україно, червоная як кров, 
Червона Ти як кров. 

”Гетьман Мазепа”  (1933) 
Василь Пачовський назвав цей твір ”містерією воскресіння”. 

”Це не є драма з життя Мазепи, це містерія воскресіння ідеї 
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гетьмана Мазепи, якою ми  живемо”, –  наголошував автор  у 
журнальній публікації [32, т.2, с. 36]. 

У драмі змальовано низку конфліктів гетьмана Мазепи – між 
ним і коханою жінкою Мотрею та її батьком Кочубеєм, 
улюбленцем запорізьких козаків  Палієм, козацькою верхівкою під 
час Полтавської битви і російським царем Петром, але головним 
конфліктом є протистояння між Мазепою і Марком Проклятим, 
символом душі народної маси. 

Коли зазнає краху спроба Маземи підняти українців на 
боротьбу за свою державу і гетьман помирає на чужині, то до нього 
попрощатися приходить Марко. Після полтавської поразки  
посилився московський гніт, і це переконує Марка, що  краще було 
слухатися ”проклятого Мазепу”, аніж царя. Марко дорікає 
гетьману, що той ”не всім дав знати, що дасть держава кожному 
талан”, і виправдовується, що саме тому не зміг підняти  до зриву 
весь народ і відхилити катастрофу. 

”Треба освідомити українську масу про вагу власної держави 
для кожної одиниці, тоді вона споїться великою ідеєю в одну лаву, 
готову до найбільших жертв, але провід мусить з’єднати собі довіря 
до себе”, – робить висновок Василь Пачовський, наголошуючи, що  
це  ”є синтетичною ідеєю  твору ”Гетьман Мазепа”, добута з душі 
народу після катастрофи під час агонії тифу Галицької армії на 
Україні” [32, т.2, с. 37]. 

Відповідаючи на запитання одного з рецензентів, чому Марко 
Проклятий появляється ледь не в кожному драматичному творі, 
Василь Пачовський зазначає: ”Марко Проклятий… то не постать 
моєї насолоди, а мого болю, бо він є узмисловленням вічного 
прокляття гріху, що нам усім гне спину і хребет ярмом бездержав’я, 
бо ми самі безглуздими промахами  розвалили свою першу княжу 
державу татарськими людьми, другу козацьку – самовирізуванням 
себе, третю гетьманську – соціалістичним обманом жидівського 
раю…”. Тому письменник закликає  всіх докласти руку  для 
здійснення містерії воскресіння, аби Марко проклятий  щез не 
тільки з його творів, але й з українського життя. Щоб той 
перетворився на Іллю  Моровицю (Муромця), готового  прийняти 
серцем  ідею Золотих воріт  і для її захисту проявити  найвищу 
самопожертву: своя держава або смерть.  

Передбачаючи повстання  ”четвертої держави” – нинішньої 
незалежної України, Василь Пачовськеий застерігає також  від 
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небезпеки її розвалля, коли провід нації ”хитається між сходом і 
заходом”, коли існує глибокий конфлікт  між масою та 
інтелігенцією – ”інтелігенція  відсунена від неї [маси – А.К.], не 
працює над нею”,  коли маса не об’єднана національною 
державотворчою ідеєю і наявна реальна можливість ”другої 
Полтави” [32, т.2, с. 38]. 

Розповідаючи про минуле,  автор драми ”Гетьман Мазепа” наче 
дивився у дзеркало майбутнього. Втім, такий погляд випливав із 
засадничих принципів письменника. Він вважав, що історична 
драма, особливо поневоленого народу,  може не викликати 
напруження  цікавістю дії, бо тема і наслідки відомі з історії, але 
”вона викликає напруження і рефлексію тоді, як у ній виступають 
вічні  гріхи і промахи, які спричиняють катастрофу героя в 
минувшині, а і тепер повторяються і приводять  до невідрадної 
сучасності. Тоді щойно історична драма є сучасно актуальна і має  
національне значення…”. 

 
”Золоті Ворота” 

 
Поет задумав цей твір як ”ряд візій трагедії і нового зриву…  

народу”  за своє державне  відродження.  Говорячи про ґенезу 
твору, письменник наголошував: ” Над усіма українцями  тяжить  
прокляття бездержавности, почуття вини і гріху за розвал своєї 
держави, який жде викуплення   через жертви героїв. Над усіма 
тяжіє первородний гріх нашої нації, що завалила свою державу за 
татарських часів  татарськими людьми”. 

”Золоті Ворота”  планувалися з чотирьох частин по 33 пісні.  
Форма терцин взята  із народного замилування  до чисел 3, 33 і 100.  
”Ритм і форма вийшли з  образу військового порядку: кожна 
стрічка – військовий ряд, кожна шістка – братство, кожна пісня –  
сотня, а  на чолі йде старшина – це є останній рядок, що містить 
дерективу  цілої пісні для наступної.  ”Ціла поема буде,  мой 
військо, зложена з 133-ох сотень в обороні української 
державности”, –  заявляв автор.   

Василь Пачовський  написав тільки дві частини. Перша – ”Пекло 
України” – побачила світ в 1937 році, руга ”Чистилище України” – 
лише у 1985 р., у двотомнику поета, виданому у США.  Наступні дві – 
”Прочистень України” і ”Небо України” , за словами Пачовського, 
можна було б написати, якби Україна стала незалежною. 
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У ”Заспіві” до ”Золотих воріт” автор промовляє: 
Покараний з висот наш люд роздертий 
Розсіявся в атоми на весь світ – 
Не вміє жити а не може вмерти! 
 
Впав гірш Ізраїлю, що мав завіт – 
Всі його можуть повним ротом жерти, 
Аж найде шлях до Золотих воріт. 
 
Ті Золоті ворота Ярослава 
Сіяли сонцем з київських валів – 
Докіль у нас була своя держава… 

Головний герой твору – Марко Проклятий, який заради  
хвилинного порятунку нарадив киянам  подарувати Золоті ворота 
татарам.  

Держава наша впала на заріз. 
Престіл упав – і вкрила соромота 
Нарід,  що сам на шию взяв заніз… 

У першій частині епосу ”Пекло України” Марко Проклятий  
виступає у часи революції 1917-1920 років, у якій повторюються  
найбільш трагедійні сторінки нашої 600-літньої історії.  Характерна 
у цьому плані пісня ”Переяславська угода”. Пачовський  показує, 
що трагічна помилка Богдана Хмельницького у 1656 році 
повторилася 1917-го року , коли гетьман підписав згубний для 
української держави документ.  У черговий раз українці повірили 
обіцянкам про права, свободи і автономію: 

Дамо вам автономію і стяг! 
Зложіть оружжя! Вон, хохляцькі морди! 
А кров текла із жовчю по шаблях… 

 У піснях ”Осиковий кіл”, ”Соловецька каторга”, ”Червоні 
сироти” яскраво показано більшовицького свавілля, що пронеслося 
червоною мітлою по Україні.  

Червоний Вій  огнем нам видер зброю, 
Скривавив Україну до рубця, 
Розбив нас клином ”незаможних” в бою… 

Змальовуючи  картини жахливих репресій чи голодомору, 
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автор  не полишав віри у відродження української державності з 
центром у Києві, вважаючи, що саме жертви ведуть до воскресіння 
нації: 

Тоді воскреснете зі жертви крови, – 
Читав Володимир святий скрижаль, –  
Щоб дати світові завіт обнови, 
 
Заблисне з Києва містичний Граль, 
У церкві Бога, правди і любови, 
Де схід і захід сцілиться в кришталь… 

Містичний Граль (Грааль) – це чаша з таємної вечері Ісуса 
Христа, віднайдення якої  віщує визволення з неволі… 

Поема ”Золоті ворота” , хоч і незавершена,  стала новим 
явищем в українській літературі.  В'ячеслав  Липинський, коли 
ознайомився з нею ще в рукописі,  зауважив, що нічого подібного 
не читав серед творів красного письменства.  Василь Барка вважав, 
що поема – найкращий твір Василя Пачовського і один з 
надзвичайніших творів української літератури ХХ ст. [5, с. 12]. 

Сучасні дослідники ( Л.Полюга, О.Довган)  роблять успішні 
спроби  витлумачити  смислові глибини ”Золотих воріт” за 
допомогою алегоричного-символічного ключа  автора 
”Божественної комедії” Данте Аліг'єрі.  Відзначаючи  безсумнівний 
вплив Данте на твір Василя Пачовського, особливо у художньому 
синтезі національного буття і національної історії, Оксана Довган 
зазначає, що ”Золоті ворота”,  як і поема Юрія Клена ”Попіл 
імперій”, збагатили українську літературу  не тільки своєю ідейно-
тематичною новизною,  але й оригінальністю сюжетно-
композиційних вирішень… А ”Золоті  ворота” Василя Пачовського 
сміливо можна назвати  українською історією в алегоріях [15,  с. 
209].   

 
* * * 

До знакових драматичних творів Василя Пачовського належать 
дитяча гра-казка ”Малий Святослав Хоробрий”,   історична трагедія 
„Роман Великий”, що були видані  1918 року у Вецлярі. .  Але якщо 
перший твір автор  встиг відправити з Вецляра на українські землі 
для розбудження національного духу серед молоді, то в другим 
запізнився – і його знищили.  
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Щедро насичена легендами і фольклорною символікою поема 
”Князь Лаборець”, написана на Закарпатті. Але чимало творів так 
і залишилося в рукописах. На початку 1940 року Василь 
Пачовський згадував про створені драми ”Фесько Ганджа…”, 
”Зоря черні”, ”Храм дітей сонця”, ”Кров багрової землі”, ”Байда, 
князь Запорожжя”, ”Пісня про похід Ігоря”, ”Світло Срібної 
землі”.  
 

Інтерпретація образу Тараса Шевченка  
як поета-державника 

Тарас Шевченко настільки потужно увійшов до духовного 
світу українського народу, що на кожному новому етапі розвитку 
до нього знов і знов повертаються як до джерельної криниці. ”Його 
велике слово грає як веселка всіма красками сонця, від якого 
оживає душа нації, росте й розвивається”, –  відзначав  Василь 
Пачовський, називаючи Шевченка генієм ”мислі і слова”, який 
зродився ”з болю і терпіння” народу [30-в, с. 102].  

Василь Пачовський виділяє дванадцять прикмет геніальності 
Т.Шевченка (стаття  ”Геній Тараса Шевченка”,  журнал ”Дзвони” за 
1938 рік).   Це насамперед творення мистецької ідеї з підсвідомості, 
жертва особистого свого добра для загальної мети, тобто 
воскресіння своєї нації,  поєднання найбільшої об’єктивності і 
найбільшої суб’єктивності в одній гармонійній цілості (за 
обмеження джерел та історичних досліджень він висвітлює  певні 
історичні події і постаті значно  правдивіше, ніж  сучасна йому 
історіографія), любов до правди, рідної землі і возвеличення матері, 
пророче візіонерство тощо.  

Важливою прикметою геніальності є також  ”невмирущість і 
вічна свіжість” творчої спадщини Т.Шевченка. Саме тому кожне 
наступне покоління українців знаходить для себе нові суголосні 
думки, образи та символи.  

До своєрідних першовідкривачів Т.Шевченка належить і 
Василь Пачовський, який на початку ХХ ст . виявив для себе і для 
своїх читачів образ Тараса Шевченка як  поета-державника, поета-
революціонера.  Науковець Є.Нахлік, один з дослідників творчості 
В.Пачовського,  небезпідставно наголошує, що М.Міхновський у 
брошурі ”Самостійна Україна”, а Василь Пачовський  у драмі ”Сон 
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української ночі”  вперше піднесли до ідеалу образ поета-
державника  і  започаткували ”нову – національно-державницьку 
традицію  в трактуванні творця ”Кобзаря” – традицію, що набула 
поширення в ХХ ст. серед діячів українського національного-
визвольного руху (Д.Донцов, С.Смаль-Стоцький, Є.Маланюк, 
О.Лотоцький, Л. Білецький, В.Барка та ін.) [30-б, с. 109]. 

Драма ”Сон української ночі” побачила світ у 1903 році, коли 
В. Пачовський навчався в університеті. Вона засвідчила, що автор 
добре був обізнаний з творчістю Шевченка. Як слушно зауважує  
Є.Нахлік, ”Пачовський вибрав із ”Кобзаря” найхарактерніші, 
найзлободенніші, на його погляд, фрагменти, змодифікував їх, 
змінивши деякі слова, і доповнив окремими власними рядками; у 
кількох монологах, укладених в уста трагедійного Шевченка, 
драматург поєднав уривки з різних його творів, а в ряді випадків ще 
й завіршував шевченківські образи та вислови”. Шевченко постав у 
творі духовним наставником нації, палким натхненником її 
самоствердження. 

Національно-державницькі мотиви стали провідними  і в 
наступних творах В.Пачовського –  драми ”Сонце Руїни”, ”Сфінкс 
Європи”, ”Гетьман Мазепа”, ”Золоті Ворота”, а також у поетичних 
збірках. Це дало підставу науковцям зробити висновок, що  
поетична історіософія В.Пачовського ”базується на шевченківських 
традиціях” [4, с. 153]. 

Василь Пачовський відзначив характерні особливості лірики 
Кобзаря: ”… поезії Шевченка дуже тяжко переложити на інші 
мови, бо вони виросли з  коріння української нації і прибрали 
суто національну форму, яка в чужій мові затрачує свою 
співучість і різнорідність, а та ж ядерність вислову 
національними символами, що виросли з української світоуяви”. 
У той же час шевченкові образи природно засвоюються та цікаво 
інтерпретуються  багатьма українськими авторами, в тому числі 
Василем Пачовським.  

Порівняймо рядки з ”Утопленої” Т.Шевченка і з вірша ”Ніч над 
Угом” В.Пачовського. 

У Шевченка: 
Шепче: ” хто се, хто се 
Сидить сумно над водою, 
Чеше довгі коси?” 
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У Пачовського: 
”Хто се трусить рясні роси, 
Хто се чеше срібні коси, 
А мягісенькі, як шовк?” 

Е.Белла відзначає безсумнівний вплив Шевченка на лірику 
поета-молодомузівця, зокрема цікаву  інтерпретацію ним  образів 
могили, степу, матері-України, вдале використання ремінісценцій 
та алюзій. У той же час виділяє особливу заслугу Пачовського як 
дослідника творчості Шевченка, коли той висвітлює  постать 
Кобзаря  поруч з  іншими  геніальними представниками світової 
культури.  ”…Шевченко скромний у своїх претензіях як Дюрер, 
Тіціан або Вагнер, але й має почуття своєї гідності та достоїнства як 
Бетховен або Гете. Як творчий геній потребує концентрації свого 
духа і звідсіль у нього виступає любов до самітності як у Піфагора, 
Леонардо да Вінчі, Петрарки або Бетховена” [30-а, с. 103]. 

Цікавий  погляд Василя Пачовського і на  видатних 
представників української культури. Він вважає, що, окрім Тараса 
Шевченка, геніями слова можна назвати  автора ”Слова о полку 
Ігоревім” і Миколу Гоголя. ”Коли автор ”Слова” являється  генієм 
державної думки України, Микола Гоголь глузує з Росії 
московською мовою, щоб її розсадити (хоч несвідомо), то 
Шевченко будує модерну Україну: ”Ти смієшся, а я плачу!” – каже 
геніальний Тарас до Гоголя…”  

Така оцінка вельми сучасна і глибинна з огляду не тільки на 
державотворчі процеси в Україні. Згадаймо хоча б недавні 
конкурси найвидатніших історичних постатей у нас і в Росії. Якщо 
в загальноукраїнському  опитуванні переміг київський князь 
Ярослав Мудрий, то найвидатнішим росіянином став… українець 
Микола Гоголь. 

Справді, ”ти смієшся, а я плачу!”… 
 

Маркіян Шашкевич і Василь Пачовський: 
традиції та паралелі 

Чарівний край над Верхнім Бугом подарував плеяду видатних 
особистостей – князів і гетьманів, письменників і художників, 
духовних отців і будівничих. Однак в історії національно-
культурного відродження особливе місце посідають дві постаті – 
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”Апостол українського слова і Воскреситель Галицької України” 
Маркіян Шашкевич та ”Апостол воскресіння української держави” 
Василь Пачовський. 

Визнання заслуг  Маркіяна Шашкевича як ”Пробудителя 
Галичини” прийшло до нього через століття від  народження, коли 
у 1911 році на оспіваній Маркіяном Білій горі вдячні земляки звели  
величний пам’ятник, що став місцем духовного паломництва. 
Василю Пачовському ”пощастило” значно менше. Навіть на 
столітні роковини (1978) в Радянській Україні здавалася 
непохитною  стіна замовчування імені поета та заборони його 
творів. Лише у 1986 році, коли відзначали 175-річчя Маркіяна 
Шашкевича, а в Підлиссі відкрили музей організатора ”Руської 
Трійці”, львівський письменник Роман Лубківський наважився 
нагадати громадськості про Василя Пачовського як про спадкоємця 
Шашкевичових традицій, наголосивши, що в його творчості чутно 
”ніжні і тривожні інтонації Маркіянові” [10, с. 201].   

Відбудову Маркіянової хати на старих фундаментах, що 
збереглися у землі, повернення до духовних джерел Роман 
Лубківський назвав знаковими подіями, що ”вже записується на 
скрижалях історії”, порівняв їх із відновленням княжих Золотих 
воріт, що саме завершилося у Києві А ще відзначив глибоку 
пророчість слів , викарбуваних майже за півстоліття до цієї дати: 
”О Золоті ворота, стояти вам ще там, де ви стояли”. 

Роман Лубківський не уточнив, що автором цих слів був 
Василь Пачовський і що викарбувані вони  на його надмогильному 
пам’ятнику у Львові Про це знали лише окремі з учасників 
Шашкевичових урочистостей, насамперед  його колеги по перу. Та 
ще менше гостей зрозуміли істинний, глибинний зміст сказаного: 
відновлення садиб і влаштування музеїв Шашкевича, 
Котляревського, Франка, як і відбудова Золотих воріт у Києві, веде 
не тільки до національного-духовного відродження, але й до 
відновлення  незалежної Української держави як найкращої форми 
розвитку української нації. Саме такий  зміст  закодував поет-
історіософ  в образі ”Золотих воріт”. 

Василь Пачовський  створив низку образів, що символізують 
українську державу. Це – ”Золотий вінець”, ”Золотий перстень”, 
”чаша Грааля”, ”Папоротин цвіт”. Та  вершинним символом стали  
”Золоті ворота” з однойменного архітвору автора. Безперечною 
сміливістю Р.Лубківського була спроба нагадати про нього 
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землякам Шашкевича і Пачовського, як і повернути ім'я автора 
”Розсипаних перлів” і ”Золотих воріт”  до когорти найяскравіших 
продовжувачів традицій ”Руської Трійці” загалом, а  Маркіяна 
Шашкевича зокрема. 

Маркіян Шашкевич і Василь Пачовський народилися по-
сусідству – в якихось восьми кілометрах один від одного, на осонні 
Вороняцьких гір: Маркіян Шашкевич – Лисої, або Білої, а Василь 
Пачовський – Високої, Широкої і Сторожихи. Саме між цими 
горами виривається із своєї верхобузької гірської колиски   річка 
Буг, ім'я якої асоціюється з Богом. Поруч здіймається Свята гора, 
до якої здійснювали в дитинстві паломництво і Маркіян, і Василь. 

Обоє народилися в священицьких сім'ях, у  звичайних 
надбужанських  селах, який об’єднує не тільки прибузькі  природні 
джерела, але й духовні , родинні зв’язки. У Жуличах більш як  20 
років був парохом Семен Шашкевич – дідо Маркіяна, і  саме тоді у 
нього  народився батько Маркіяна – Семен.  

 І Маркіян Шашкевич, і Василь Пачовський  стали 
священнослужителями і проповідниками. З невеликою різницею, 
що  Шашкевич  – у літературі і в церкві, а Пачовський –  у храмі 
мистецтва і виідеалізованої української держави. 

Під час свого служіння Маркіян Шашкевич одним з перших 
виголосив в церкві проповідь українською мовою, разом з 
побратимами по ”Руській Трійці” Яковом Головацьким та Іваном 
Вагилевичем спорядили  ”Русалку Дністрову”, що започаткувала 
нову народну  літературу на західноукраїнських землях,   рішуче 
виступив в обороні рідного слова: 

Руська мати нас родила,  
Руська мати нас повила,  
Руська мати нас любила: 
Чому ж мова єй немила? 
Чом ся нев встидати маєм, 
Чом чужую полюбляєм? 

Не одразу слово Маркіянове знайшло широкий відгук серед 
земляків. І через десятиріччя рідне слово, немов ”цвітка дрібная”, 
важко пробивалося до сонця. Навіть через десятиріччя Василь 
Пачовський з сумом говорив: 

Пройшов я свій край, іди місто від міста, 
Ніхто не сказав мені рідного слова, 
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Маленьку дитину годує невістка 
Словами чужинців, і сплакав я гірко… 

Але  гнітючі враження Василь Пачовський намагався розвіяти  
подвижницькою працею, непохитною вірою: 

”О метана бурею, Нене злиденна, 
Окріплю тебе я на камені слова, 
І будеш як церква ясна і сталева…” 

У поетичних рядках Василя Пачовського  пульсує  багато 
мотивів і образів Шашкевича,  поглиблених  і переосмислених.  

”Разом, разом, хто сил має,  
Гоніть з Русі мраки тьмаві; 
Зависть най нас не спиняє – 
Разом к світлу, друзі жваві! –  

закликав Маркіян. А його земляк застерігав: перш, ніж йти до 
світла, необхідно вмити очі осліпленому у неволі народу-великану: 

Вмийте очі,  
Бо сліпе дитя 
Виросло на великана, 
Та цілує шлем тирана, 
Що його осліпив та січе різками… 

Маркіян Шашкевич і його побратими по ”Руській Трійці” 
особливо захоплювалися  слов'янською минувшиною, княжими і 
козацькими часами,  невичерпним багатством народних пісень. Все 
це знайшло пряме продовження  в творчості Василя Пачовського. 
Даньослов'янські боги Слава, Хорс, Стрибог та інші  постали у 
дитячій драмі ”Малий Святослав Хоробрий”.  Персонажам 
слов'янської міфології Ладі – богині сонця, кохання і достатку, і 
Марені – покровительці весни і вроди – автор присвятив цілу 
поетичну збірку ”Ладі і Марені терновий огонь мій…”. Славні 
постаті української історії – князі Володимир і Ярослав, Святослав 
Хоробрий і Роман Великий, гетьмани Хмельницький і Виговський, 
Дорошенко і Мазепа воскресли на багатьох письменницьких 
сторінках, а більшості з них присвячені окремі твори.  

У ліриці Пачовського з особливою силою бринять і  
відлунюють народні мелодії. Навіть не вельми прихильні до автора 
критики визнавали, що стилізація народної пісні, нове художнє 
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відтворення відомих мотивів і образів, поруч гарних, іноді навіть 
вишуканих у будові строф –  справжня цінність його поезії [43, 
с.157 ]. 

Дуже гарно про цю прикмету лірики  Василя Пачовського 
сказав  Володимир Бирчак: ”Пачовський чи не останній 
український поет, в якого ще іскриться українська народна пісня  як 
найбільший мистецький вислів поетичного натхнення” [6, с.26]. 

І у Шашкевича, і у Пачовського нерідко пробивається туга за 
родиною, за рідною землею. У вірші ”Підлисє”  читаємо: 

Підлисецька горо Біла! 
Як тебе не бачу, 
Так ми тяжко, так ми сумно, 
Що трохи не плачу. 

Василь Пачовський йому вторив: 
… А я плачу крізь сон, 
Гори бачу з вікон, 
А на нас сон-трава в росі дише… 

Один з найулюбленіших образів Василя Пачовського – це 
русалка, що опоетизована і піднесена до символу невмирущості 
народної душі  авторами альманаху ”Русалка Дністрова”.  У  
поетичній уяві Пачовського русалка – ”нага красуня з зелено-
синіми очима та золотою косою, перетиканою осокою”.  Більшість 
народних переказів про русалок пов’язані з нерозділеним коханням, 
коли дівчина топиться у річці, а її душа  обертається на русалку… 
Вона являється своєму коханому, і той відгукується на поклик 
”втопленої душі” –  кидається у воду до бурхливих хвиль… 

Саме такий сюжет знаходимо ми і у  баладі ”Жулин і Калина” з 
альманаху ”Русалка Дністрова”, однак  Василь Пачовський 
переспівав його,  надаючи образам нових фарб і смислового 
навантаження. 

У поезії ”Ніч над Угом” русалка ”чеше срібні коси”, лоскоче, 
сміється і плаче:   

Він жахнувся – ані духа, 
Місяць світить – усе слуха. 
Чуєш, плаче – тихо ша! 
Чуєш, плаче – шепчуть лози, 
Шепчуть квіти, шепчуть бози, 
Глибінь плеще: то душа! 
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Подібну сюжетну композицію має вірш ”Сміх филі”, 
написаний до музики С.Людкевича ”Українська баркарола”. Цього 
разу  прекрасна русалка зачаровує козака, який гине у Дніпрових 
хвилях. А у вірші ”Срібна русалка” Василь Пачовський переспівав 
твір ”Лореляй” Гайне, надаючи йому  особливих національних 
ознак: 

Тихо, тихо Дунай воду несе,  
А ще тихше дівча косу чеше… 

Край синього моря, 
Як ранняя зоря, 
На кручі сіяє, 

Чеше косу, чеше косу, 
Чеше і співає… 

 
Тихо, тихо Дунай в море тоне, 
В сяйві дзвонять чудодійні тони, 

Ось козак до бою 
Пливе за водою, 
Слуха і не знає, 

Чи дзвін звонить, місяць сходить, 
Чи зоря зоряє… 

У давнину образ русалки вважали уособленням водної стихії, 
але під впливом альманаху ”Русалка Дністрова” і творчого 
розвитку традиції Василем Пачовським вона, як слушно зауважує 
Е.Балла, перетворюється на український національний символ [3]: 

Над всі чужинки краща, як мрія, 
З рідного краю русалка!  

”Які ж прикмети цього ліричного таланту, чим він приваблює  
сьогоднішнього читача? Насамперед – людяність, вільнолюбність, 
відкритість, чутливість поета, його глибинний зв'язок з 
українською народною поезією. Віддавав, як видно, данину 
вимогам романтизму, експресивності, піднесеному  звеличенню 
образів та епізодів національної історії. Мінорний, тужливий лад 
поета почерпнутий із фольклорних джерел…” [10, с.200 ]. 

Такими словами Роман Лубківський сказав про Маркіяна 
Шашкевича, але  їх без застереження можна використати для 
характеристики творчого обличчя Василя Пачовського. Щоправда, 
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останнього, на відміну від романтика  Маркіяна Шашкевича, дехто 
вважаав ”запізнілим романтиком”.  

Паралелі і перегук традицій у житті та творчості Маркіяна 
Шашкевича і Василя Пачовського можна продовжувати… Варто 
згадати, що обидва зазнали гонінь і переслідувань влади – їх, як 
синів окраденої нації, виганяли з навчальних закладів: Шашкевича 
– з духовної семінарії та університету, а Пачовського – з гімназії та 
університету.  Їхні твори потрапляли під сувору заборону: ”Русалка 
Дністрова” понад 10 років  пролежала арештованою на горищі 
львівського цензурного комітету, твори Василя Пачовського майже 
50 років  – під замком у спецхранах радянських бібліотек. Врешті,  
обоє поетів потерпали за, здавалося б, не вельми значні ініціативи, 
зокрема, за намагання  ввести у любовну лірику   еротичі інтонації. 
Цю традицію започаткував  Маркіян Шашкевич, переклавши   
з сербської вірш ”Знатель” і помістивши його у ”Русалці  
Дністровій”: 

Ой дівчино, ой Миліна! 
Сідай мені край коліна; 
Най ся люди не дивують, 
І ми знаєм, де цілують: 
Межи очі  – удовиці, 
А дівчата –  межи циці. 

Василь Пачовський  на високому художньому  рівні розвинув 
цю традицію, створивши низку ліричних  перлин – ”Сміється луг і 
річка, і сміхом ходить гай…”, ”Смійся, мила, кращий сміх…”, 
”Розкрий мені груди з обслони…” та ін..  На початку ХХІ ст.   ці 
твори зайняли почесне місце у різних збірках-антологіях про 
кохання – ”Чари ночі”, ”Дивовид”, ”Біла книга кохання”, але за 
життя  Василеві Пачовському, як і Маркіянові Шашкевичу,  
довелося витримати зливу звинувачень в аморальності.  
 

На крилах пісень 
Уже ранні твори Василя Пачовського з перших збірок 

”Розсипані перли” (1901) і ”На стоці гір” (1907)  свіжими 
образами і  виразною ритмомелодикою привернули до себе увагу 
як початківців, так і досвідчених композиторів. Це звертання не 
було випадковим, бо й через сто років після написання вони 
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викликають зацікавлення українських виконавців і хвилюють 
душу  слухачів. 

Одним з перших покладених на музику став вірш ”Забудь 
мене”, мелодію до якого скомпонував Я.Ярославенко. З його легкої 
руки пісня стала популярним романсом. 

Забудь мене, мене забудь, 
Що нам колись жевріла грудь, 
Що серце рвалося колись – 
Ми розійшлись...  

Згодом у мотиви смутку за втраченим коханням вплелися 
акорди героїчних і трагічних обставин, пов’язаних з боротьбою за 
українську державність. Невідомий співавтор (мабуть, січовий 
стрілець чи вояк Української Галицької армії) доповнив текст 
новими строфами  і пісня стала народною. 

Я йду в далеку сторону 
Боротися за вітчизну, 
А може смерть мене там жде, 
Забудь мене, забудь мене...  
 
Юнацькі роки вже пройшли, 
І не повернуться вони, 
В останній раз прошу тебе, 
Забудь мене, забудь мене...  
 
Коли ж доведеться мені 
Загинуть в чужій стороні, 
Оркестра гратиме сумне, 
Забудь мене, забудь мене... 

У такому варіанті наприкінці 50-х років минулого століття 
пісню записав О. Правдюк в м. Вінниці, а нове життя вже на 
початку третього тисячоліття подарував відомий кобзар Тарас 
Компаніченко. Пісня стала окрасою його вишуканого репертуару, у 
якому переважають твори давнього і прадавнього походження. З 
особливою задушевністю вона зазвучала на ювілейних імпрезах зі 
вшанування 100-річчя від дня народження Головного командира 
УПА Романа Шухевича, видатного повстанського художника-
графіка Ніла Хасевича та на інших концертах. І хоч майже в 
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кожному стовпчику повторюються ”Забудь мене, забудь мене…”,  
але у серці відлунює рефреном – ”Не забудь!”. 

Якщо романс Василя Пачовського хвилював серця вояків-
повстанців у хвилини відпочинку, то твір ”Ми лицарі без жаху і без 
смерти” піднесено звучав на урочистостях, посвятах і на маршах  
борців за волю України, зокрема вояків УПА. 

Ми лицарі без жаху і без смерти,  
На злочин світу станем без ваги, 
Ми присяглися долю переперти,  
 Роздерти присуд смерти ваш, боги!    

Слова пісні добре відбивали думки і настрої повстанців, які 
присягли на вірність Україні, щоб ”долю переперти” і здвигнути ”з 
заліза, з крови, із завзяття Державу від Дунайця по Кавказ”. 

Народ безсмертний переможе в бою, 
І встане месник із кривавих мук, 
За ними встане лавою страшною 
Мільйон мільйонів мускулястих рук! 

Така крицева віра у визволення рідного народу не могла не 
імпонувати воякам Української Повстанської Армії і, як зазначають 
дослідники, вже в середині  1944 року пісня поширювалася серед  
повстанців, а невдовзі вона була офіційно  прийнята  як марш УПА-
Захід. 

 ”Нас не злякають танки, ні канони, 
Ми славим правду, Бога, новий світ…” – 

урочисто проголошували упісти, і здавалося, що автор написав ці 
рядки в той час, коли на Волині поставали перші збройні загони 
УПА, однак Василь Пачовський зробив це на три десятки років 
раніше. Покладена на музику Станіславом Людкевичом "Присяга 
Батави" вперше  прозвучала зі сцени у січні 1912 року на прем'єрі 
вистави Василя Пачовського "Сонце Руїни" у постановці  
Й.Стадника.   

Так само поет  випередив свій час словами пісні  ”Б'ють 
литаври гучні”, яку небезпідставно вважають стрілецькою. 

Б'ють литаври гучні, ясні сурми гремлять,  
Іде Січ, грають полки, як море,  
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Бунчуки піднялись, хоругви шамотять  
Через гори, і доли, і бори!  
Приспів:  
Січ іде! Січ іде! Січ іде, стяг несе, |  
Україна встає, Україна гуде, |(2)  
Україна клекоче, як море! 

Цей настрій великого зриву за українську державність  
підсилюється словами: 

В нашій Січи давні Запорожці встають,  
Голос труб кличе: в лави ставати!  
Ми стаєм, в бій ідем, перші стріли гудуть,  
Заревуть в Україні гармати! 

Василь Пачовський і композитор Ярослав Ярославенко 
створили цю пісню, коли вже ”шамотіли хоругви”, але ще не гуділи 
гармати. Це був тільки 1909 рік, коли в Західній Україні широкого 
розмаху набули організовані Кирилом Трильовським пожежні та 
гімнастичні товариства – ”Січі”, що  стали школою патріотичного 
виховання для галицької молоді. І саме у їхніх рядах Василь 
Пачовський побачив новітніх лицарів  України, які  в нових умовах 
відродять  Запорізьку Січ,  зруйновану у 1709 році  московським 
царем Петром І  після нещасливої для українців і шведів 
Полтавської битви. 

Для відзначення 200-ліття зруйнування Січі було організоване 
свято  ”Січей” у Коломиї, куди прибули представники з різних 
земель Галичини і Буковини. Місцева газета ”Хлопська правда” 
вийшла із статтею Василя Пачовського, у якій автор  наголошував: 

Довбуш трубить з верхів: зруйнував цар нам Січ,  
Ми втекли в сині гори з трубою...  
Двіста літ спали ми, – стрепенулася ніч,  
Ми зірвались і трубим: до бою! 
Приспів:  
Січ іде! Січ іде! Січ іде з Чорногори, |  
Україна встає, Україна гуде, |(2)  
Україна клекоче, як море! |  

Сягнути мелодійного бар’єру може тільки поезія високого лету. 
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І це повною мірою стосується доробку Василя Пачовського, свої 
погляди до якого звертали і Ярослав Ярославенко (”Забудь мене”, 
”Січ іде!”, ”Фіналь” = ”Гей на доли...”, ”Весілля” – ”Ходе лугом...”), 
і композитори Станіслав Людкевич, Денис Січинський, Михайло 
Гайворонський,  Яків Степовий, Ярослав Лопатинський та інші. 
Видавець Євген Турула упорядкував збірку ”Музика до слів В. 
Пачовського : Хори [з супр. фп.], що побачила світ приблизно у 
1918-1922 роках. До неї увійшли твори ”Царівна Млака”  – для 
жіночого хору з супроводом  фортепіанної  музики  С. Людкевича,  
”Українська баркарола” – присвячено хору з інституту для дівчат у 
Перемишлі, муз. С. Людкевича,  ”Над гори до хмар” – для 
чоловічого хору  з супроводом  фортепіанної  музики Д. 
Січинського, ”Хор підземних ковалів = Як молоти візьмем до рук : 
З містерії ”Зоряний вінець” –  для чоловічого хору  з супроводом  
фортепіанної  музики  С. Людкевича.  

Найбільший сценічний успіх мала, без сумніву, "Українська 
баркарола", яку широко виконували хорові колективи і окремі 
солісти за життя Василя Пачовського, а  в радянські часи вона стала 
прикрасою вишуканого репертуару  сестер Марії, Даниїли і Ніни 
Байко. Пісню тепло вітали і на концертах в Україні, і далеко за її 
межами. Коли ім'я Василя Пачовського не можна було згадувати, 
Станіслав Людкевич заради порятунку пісні називав автором себе.  

Окрім того Станіславу Людкевичу належить музика  на слова 
Пачовського ”Ой вербо, вербо”, що сповнена скорбних дум над 
долею України.  Яків Степовий створив мелодію ”Я молодий 
веселий птах”, а Михайло Гайворонський поклав на ноти твір ”Три 
сини”, що став останньою піснею з його повоєнних доспівів.  

На завершення слід зазначити, що  Василя Пачовського можна 
назвати без перебільшення одним з авторів  пісні  ”Ой у лузі 
червона калина”, що  стала другим  національним гімном.   

Під час оновленої постановки  драми Василя Пачовського 
”Сонце Руїни” у 1914 році режисер українського театру товариства 
”Руська бесіда”  і товариш  Пачовського по ”Молодій музі” Степан 
Чарнецький був незадоволений фінальною піснею, що не 
відображала головної ідеї твору – неминучості національного 
відродження України. Степан Чарнецький  запропонував  слова з 
останньої строфи народної пісні часів Хмельниччини ”Розлилися 
круті бережечки”. Історично  вони звучали  так: 
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Гей, у лузі червона калина, гей, гей, похилилася; 
Чогось наша славна Україна, гей, гей, засмутилася. 
А ми ж тую червону калину, гей, гей, та піднімемо; 
А ми ж свою славну Україну, гей, гей, та розвеселимо! 

Степан Чарнецький дещо  переробив  слова, скомпонував  
нову, споріднену з народною, мелодію. Василь Пачовський  
підтримав нововведення і  у ”Сонці Руїни” розцвіла ”Червона 
калина”, яка дуже швидко завоювала серця людей.  

Коли розпочалася Перша світова війна і був сформований 
легіон Українських січових стрільців,  четар усусів  Гриць Трух до  
”історичної” строфи  склав додатково три нові, що разом створили  
славну ”Червону калину”. Незабаром  пісня стала найулюбленішою 
в стрілецькому середовищі, перетворилася на яскравий символ 
визвольної боротьби українського народу: 

Ой у лузі червона калина похилилася, 
Чогось наша славна Україна зажурилася, 
А ми тую червону калину підіймемо, 
А ми нашу славну Україну гей, гей, розвеселимо. 
 

Педагог-сіяч 
У листопаді 1905 року, після закінчення Львівського 

університету, крайова шкільна рада Галичини відрядила  Василя 
Пачовського до Станіславова (Івано-Франківська), де він проходив 
практику як заступник учителя української мови  й історії до кінця  
листопада 1906 р. [Льв., арк.2]. Пізніше Василь Пачовський напише: 
”Я вступив до школи – неначе до храму, з якого мають вийти  
апостоли нових державницьких ідей нації. Я йшов на виклади, як 
ревний священик на Службу Божу, і говорив для учнів усе, неначе 
проповідь на горі.  Вони хапали мої слова серед святої тиші – я мав 
вражіння, що сію золоте зерно в святу землю…” [41, с.437]. 

У науці української літератури  Василь Пачовський 
дотримувався принципу: ”Чуже – святе, своє – щонайсвятіше”. У 
науці історії він зробив  серединою світу  не історію Німеччини, 
Австрії чи Росії, а історію України, прагнучи виховати  молоде 
покоління державників. 

Педагог Василь Пачовський легко відкривав серця молоді.  Але 
не тільки палкими проповідями національного воскресіння, свіжим 
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поглядом на українську історію. Не менш  важливими були 
толерантність і повага до учнів, для яких письменник-педагог  
намагався бути і вимогливим наставником, і старшим товаришем. 

Згадуючи про своє навчання в Львівській філії Академічної 
гімназії, видатний оперний співак Михайло Голинський зі щирою 
теплотою говорить про Василя Пачовського, який працював там 
перед Першою світовою війною – після отримання звання учителя 
в травні 1909 р.  Педагог вимагав від своїх учнів хрестоматійних 
знань, намагався  розкрити їм багатства усної народної творчості, 
розвивав навички імпровізації.  Для цього створював на уроках 
відповідну творчу атмосферу. 

 Він часто до учнів звертався віршем, на що учень повинен був 
(якщо мав “фантазію”) також віршовано відповісти. Якось 
Пачовський спитав учня Козака: “Слухай, Козаче, чи ти з тих 
козаків, що “козак пана не знав звіку”? А цей “шляґер” з місця йому 
відповів: “Ні, я з тих козаків, що “козак знає, та мовчить”.  

Коли сам Михайло Голинський вперше переступив поріг класу, 
то Пачовський  зміряв його поглядом і усміхнено  запитав: “А що ж 
тебе принесло – чи кінь, ворон чи весло?” На це Михайло, мов з 
горячки, випалив: “Мене дуже притисло”.  

У класі зчинився великий галас, Пачовський реготався, майже 
заходився. І це був початок  взаємної симпатії, а згодом і глибокої 
приязні між Василем Пачовським і Михайлом Голинським…. 
[18]. 

Про особливий вплив на учнів гімназії уроків Василя 
Пачовського згадував і композитор Роман Придаткевич,  Він 
наголошував, що чи не найсильніше впливав на них ”Василь 
Пачовський, якого кожен момент лекції з української літератури чи 
з історії, особливо нашої України, зворушував силою велетенських 
драм, так як це робили на наше громадянство  його драма ”Сон 
української ночі”  та історичні трагедії ”Сонце Руїни”, і його 
талановиті вірші” [46, 17 квіт]. 

Талановитим педагогом зарекомендував себе Василь 
Пачовський і на Закарпатті. Про це свідчить, зокрема, і його 
характеристика, підписана директором державної реальної гімназії 
в Берегові д-ром Йосифом Лопоухом. 

”Пан Др. Філь.7 Василь Пачовський, уроджений дня 12 януара 
                                     
7 Др. Філь. – доктор філології.  
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1878 о. в Жуличах у Галичині, був професором державної реальної 
гімназії в Берегові од дня 11 октябра 1920 р. до 31 августа 1929 р., 
разом 8 літ, 10 місяців, 29 днів.  За цей час учив не лише предметів 
свого фаху (історію і географію), але також руського язика8. Свої 
предмети опанував як слід в все осягав у учеників бажаний успіх. В 
рускім язиці і літературі, до яких його, як руського поета і 
письменника,  в’язала любов життєвої праці, був учителем, 
перенятим своєю роботою. Свої урядові обов’язки сповняв совісно: 
супроти колеґів заховувався колегіально, супроти директора без 
закиду. Для учеників  був не лише учителем, але і щирим 
приятелем.  На Підкарпатську Русь  прийшов зараз по перевороті. 
Був приділений до міста із мадярською більшістю, отже до 
середовища Славянам неприхильного, але ту неприхильність 
перемагав і своєю діяльністю причинився до охорони  славянського  
елемента в дуже загроженій стороні. При відході бажає йому 
дирекція щастя на дальшій дорозі. В Берегові, дня 17 септембра 
1929.” [29, арк.. 7]. 

Своєрідним узагальненням педагогічних поглядів Василя 
Пачовського стала  його доповідь ”Українознавство у вихованні 
молоді”, виголошена на Першому педагогічному конгресі в 1935 р.  
Він говорив: ”Ми, українці, вважаємо хребетним стрижнем школи 
пройняту національним духом науку українознавства, в склад якого 
входить мова, література, історія, пластичне мистецтво, музика 
українського народу та географія земель, заселених українцями”. 

”Ми маємо виховувати покоління, якого народ потребує, дати 
йому такі моральні й духовні цінності, щоб воно було готове до 
найбільших жертв. А такими цінностями є національна 
самопошана, особиста гідність і духовна гордість за належність до 
української нації, яка є рівновартною культурою з іншими 
державами. Коли школа з українською мовою навчання не має того 
хребетного стовпа, то вона виховує безхребетну інтеліґенцію, яка у 
хвилі бурі й натиску готова до зміновіхівства як безхарактерна, 
здібна до ренегатства не тільки свого народу, але й держави” [36]. 

Василь  Пачовський ставив за мету  виховати державотворче 
покоління. Його підходи до реалізації цього завдання  мають 
особливу актуальність і в нинішній період українського 
державотворення.  
                                     
8  руского язика – української мови. 
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Фільм ”Корятович” за сценарієм Василя 
Пачовського ”Чарівний перстень Карпат” 
9 листопада  1922 року  у   Празі  відбулася знакова подія, на 

яку завідали численні представники громадськості та  державні 
чиновники на чолі  з тодішнім президентом ЧСР Томашом 
Масариком.  Це студія  А-В (Americanfilm та Biografia), яка згодом 
перетворилась на знамениту студію Barrandov, влаштувала в 
кінотеатрі  ”Гвєзда”  прем’єру першого повнометражного 
історичного художнього  фільму  – ”Корятович” [65, с.154]. 

Інтерес до  імпрези підігрівався ще й тією обставиною, що 
фільм присвячувався жителям Підкарпатської Руси – землі, яка 
лише недавно стала частиною чесько-словацької держави,  а  багато 
її громадян мали про неї вельми  туманне уявлення.   

На екрані кінотеатру розгорталися захоплюючі картини про  
таємниче   плем’я  русів, які здавна осіли під Карпатами, про князів 
Лаборця і Коріятовича – мужніх захисників свого народу, про 
чарівний перстень Карпат, який протягом століть охороняв людей 
від всякого нещастя.  Але останній підкарпатський князь русів 
Лаборець, зрікшись батьківської віри, втратив перстень і сам 
загинув у боротьбі з уграми.  З того часу розпочався  період 
боротьби народу за своє існування.   

У фільмі розповідається, як дочка князя Лаборця Світляна 
віднайшла чарівний перстень, але й вона загинула від рук ворогів. 
Згодом перстень  переходив  із роду в рід, то в чужі, то рідні руки, 
поки не дістався   спадкоємиці князя Лаборця, останньої по жіночій 
лінії княжни Домініки.  

На нещастя, Домініка випадково  впустила перстень у криницю 
мукачівського замку  і він знову потрапив до рук мадярів, а до 
народу   повернулися   біди і  неволя. Але прибув з українського 
Поділля  князь Федір Корятович і визволив  народ від  ярма.  

Фільм завершується  заручинами князя Корятовича з Домінікою, 
спадкоємицею князя Лаборця, до них повертається чарівний 
перстень, що сприймається русинами як запорука кращої долі.   

Автором цього сюжету був Василь Пачовський. І хоч у титрах 
фільму  значаться  два сценаристи – він і  Карел  Фігдор, але 
останній був  номінальним співавтором, враховуючи невідому для 
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нього тематику, але важливим партнером з огляду на його певний 
досвід в кінематографії.   Тож у фільмі знайшли свої відображення 
легенди, події та факти, опрацювані Василем Пачовським у великій 
поемі ”Князь Лаборець” (1921) та шкільному підручнику ”Історія 
Подкарпатської Руси” (1921),  

Історичну епопею майстерно зняв відомий чеський режисер 
Карел Юст, який  підібрав гарний ансамбль виконавців. Світляну 
грала  Броніслава Лівія, князя Лаборця – Карел Фіяла, князя 
Корятовича – Теодор Піштєк.  Символом поневолення став володар 
Золтан, якого вдало зіграв Отто Заградка.  Серед артистів були 
представлені й українці – це А.Садовський та Микола Певний,  
члени театральної трупи Миколи Садовського, яка тоді  працювала 
на Закарпатті.  

Деякі автори подають, що спонсорами фільму стали 
монсеньйор Августин Волошин, майбутній президент Карпатської 
України,  та губернатор Підкарпатської Руси Костянтин Грабар.  
Однак основне фінансування здійснював  Підкарпатський банк в 
Ужгороді.  Саме він інвестував у фільм 700 тисяч чеських крон. 
Цікаво, що сам Підкарпатський банк був створений  у травні 1920 
року з ініціативи закарпатських народовців і за фінансової 
підтримки русинів-емігрантів з Америки. Тож  ”Корятович” став 
першим чехо-словацьким історичним  фільмом [68] і першим 
фільмом про українських горян. Він демонструвався  не тільки в 
ЧСР, але й  Америці, де стрічка викликала особливо великий 
інтерес серед  закарпатських і словацьких переселенців, 
українських емігрантів з різних земель.     

До недавнього часу вважалося, що стрічка про легендарних 
князів Лаборця і Корятовича втрачена, але тепер по інтернету 
знаходимо  пропозиції щодо  її придбання. Трапляються також 
запрошення до  онлайн-перегляду, однак  наші спроби 
скористатися ними поки що виявилися невдалими. 

Як зауважував Вікентій Шандор, фільм ”Корятович”  
створювався ”для національного та історичного освідомлення 
закарпатських русинів-українців”.   Але й навіть через століття, вже 
в незалежній Україні ми не можемо стверджувати, що цей процес 
”освідомлення” завершився  на Закарпатті чи в  інших землях нашої 
держави. Тому добре було б повернути стрічку   до української 
культурної скарбниці.  І не лише як  історичну пам’ятку, але й  як 
ефективний засіб формування національної свідомості.  
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Пачовські 

Через рік після смерті Василя Пачовського  його сім’я 
залишила Львів  і виїхала до Німеччини. До 1950 року  Пачовські 
мешкали  у селі поблизу баварського міста Ротенбург, а потім  
емігрували до США. Разом з матір’ю Неонілою за океан подалися 
сини Роман і Борис, а також дочка Дзвінка. 

Роман Пачовський – (1911 – 1968) – середульший син Василя і 
Неоніли Пачовських. Ще на батьківщині він захопився  живописом і 
досягнув перших успіхів. Особливо плідно   працював над творами 
релігійної тематики, Коли в середині 30– років батько втратив 
роботу і сім’я опинилася без засобів існування, то саме його картини 
стали джерелом сімейних доходів. Завдяки  старанням матері 
Неоніли твори молодого маляра потрапили до колекцій митрополита 
Андрея Шептицького, композиторів Василя Барвінського і 
Станіслава Людкевича, інших видатних діячів  громадсько-
культурного життя тодішнього Львова [12, с.175]. 

1937 року Роман Пачовський здійснив спробу стати студентом 
Національної академії мистецтв у Варшаві. І хоча іспитові роботи 
абітурієнта виявилися одними з кращих, він не пройшов за 
конкурсом. Як згодом згадував сам Роман Пачовський,  це сталося 
суто з політичних причин. Полякам різало очі його свідоцтво про 
закінчення української гімназії. На тому свідоцтві був допис 
міністерства освіти, що воно не може визнаватися нарівні з  
свідоцтвами ”паньствованих закладув”. 

Василь Пачовський був дуже засмучений невдачею сина, 
пробував якось залагодити цю справу  через  Степана Смаль-
Стоцького і Богдана Лепкого, але старання виявилися марними.  

Роман, проте,  не опустив руки і, як і його батько в дитинстві, 
так само енергійно зайнявся самоосвітою… 

Коли по приїзді в Америку на одній з виставок була представлена 
його робота   ”Осінь на Іст рівер”, що отримала схвальну оцінку 
місцевої преси,   Роман Пачовський несподівано отримав запрошення 
від американської Національної академії на навчання в мистецькій 
школі Arts  Students League  у Нью-Йорку [67, с.150]. 

Після виснажливої роботи в хімічній лабораторії квапився  на 
заняття, допізна затримувався над мольбертом, поринаючи  у 
таємниці кольору, світла і тіні.  Завдяки непересічному таланту і 
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наполегливій праці Роман  Пачовський  швидко здобув визнання 
серед української громади США, став  видатним художником і 
одним з керівників  Об’єднання митців-українців Америки.  

Роман Пачовський займався виключно живописом, а 
провідною темою  його творів стала історія України. 
Монументальні    твори митця ”Запорожці” і ”Дума про Марусю 
Богуславку”, як і полотна  ”Чернець”  та  ”Домовина України”,   
стали центральними  його четвертої персональної виставки 1967 
року у Нью-Йорку. З цього приводу автор україномовної газети 
”Свобода” зауважував, що ”ці історичні композиції… основані на 
поемах Т.Шевченка”, а ”своєю містикою пригадують літературні 
твори ”Сон української ночі” й ”Сонце Руїни” Василя 
Пачовського”. ”Чи не під впливом того захоплення батька  мистця 
козацьким і гетьманським минулим України сформувався у мистця 
нахил до тієї тематики?” – запитував автор статті, Втім, це 
запитання було явно риторичним [54, 11 квіт.]. 

На еміграції виявилося корисним і юнацьке захоплення Романа 
Пачовського релігійною тематикою.  Разом з художником 
Святославом Гординським він розписував святилище у 
православній церкві Святого Миколая  в Монессені, збудованій  
українськими емігрантами ще на початку ХХ ст.., в часи  змагань за 
українську державність.  Як писала газета ”Свобода” у статті ”Рідні 
скарби в рідну церкву”, два ”наші відомі  артисти з Нью-Йорка  
поклали тут  найкращі зразки нашого традиційного українського 
мистецтва візантійського стилю”.  Високохудожнє відновлення 
святилища  у храмі однієї з найдавніших  парафій  Української 
православної церкви  газета назвала ”справжнім мистецьким 
здобутком” [48, 2 травн.]. 

Особливою справою  середульшого сина Василя Пачовського 
стала турбота про батькову спадщину. Він розшукував і 
впорядковував його твори, рукописні матеріали. З нагоди 10-річчя 
смерті батька Роман підготував розлогий нарис про життя і 
творчість поета-державника, що був опублікований з 
продовженням газетою ”Свобода”. З етичних міркувань  Роман 
Пачовський підписався криптонімом ”Р.П.”.  Він нагадав 
українській громаді США про визначного письменника, який 
”воскресав славні постаті забутих предків з могил”, ”кував 
”золотий вінець”, ”творив орден  богатирів” заради  визволення 
українського народу [42, 17, 20 травн.]. 
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Коли надійшли 25-ті роковини смерті Василя Пачовського, то 
Роман Пачовський вже не ховався за криптонімом, а від свого імені 
написав статтю ”До чвертьстоліття смерти батька”, що була 
опублікована в газеті ”Свобода” разом зі спогадами Василя 
Пачовського ”Хуртовина мого життя” та уривком з поеми ”Золоті 
Ворота”.  Розлога добірка творів (майже на дві газетні сторінки) 
була проілюстрована цікавими сімейними світлинами [54]. 

Роман Пачовський не раз влаштовував виставки про життя і 
творчість батька, був ініціатором наукових конференцій, готував до 
друку нове видання  опублікованих і рукописних творів. 
Несподівана смерть митця у 1968 році  перешкодила втілити 
задумане у життя. Турботу про батькову спадщину перейняли 
молодші сестра Звенислава і брат Борис. 

Звенислава (Дзвінка) Марія Пачовська, згодом – Вороняк 
(192(?) – 1983) . У юності вона мріяла стати піаністкою і здобувала 
музичну освіту. По смерті брата Романа взяла на себе левову частку 
турбот  про підготовку до друку батькових творів. Разом з 
чоловіком – професором Олександром Вороняком і братом 
Борисом вони впорядкували вибране у двох томах. Перший том 
”Поезії” побачив світ 1984 року, одна Звенислава не змогла 
потішитися ним – вона відійшла у вічність 4 листопада 1983 року. 
Пам’ятаючи її мрію про повернення батькової  спадщини 
широкому колу читачів, деякі рідні і друзі, ”замість квітів на  свіжу 
могилу”, складали пожертви до  фонду видання творів  Василя 
Пачовського. 

У 1985 році прийшов до читачів другий том вибраного, який 
склали  дві частини найголовнішого твору письменника – поеми 
”Золоті Ворота”. Перша частина під назвою ”Пекло України” була 
опублікована ще у Львові 1937 року, а друга – ”Чистилище 
України”  побачила світ вперше. За словами професора Олександра 
Вороняка, готувався до друку і третій том, що мав представити  
основні драматичні поеми. Але цей задум виявився нереалізованим.  

Борис Пачовський (1931 – 2010) – молодший син Василя 
Пачовського. Як і його старший брат Роман, Борис також виявив 
талант до художнього мистецтва. Він закінчив у Нью-Йорку 
мистецький коледж і отримав диплом бакалавра.  Багато років 
працював художнім керівником одного з найвпливовіших у США  
музичного журналу ”Stereo Review Magazine” , але істинне своє 
покликання  зумів реалізувати у цікавих мистецьких творах – олійних 
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і акварельних картинах, композиціях з гіпсу, дерева і металу. 
Особливо вирізняється його графіка, виконана у техніці ліногравюри  
і деревориту.  Твори ”Козак Мамай”,  ”Соняшники”, ”Журавель”, 
”Бандурист”, ”Мама” та інші дали підстави мистецтвознавцю  Роману 
Яціву назвати Бориса Пачовського одним з найцікавіших і 
самобутніх ”Репрезентантів українського образотворчого мистецтва  
другої половини ХХ – початку ХХІ століття” [67, с. 155]. 

Борису Пачовському пощастило відвідати Україну, коли вона 
стала незалежною, покласти квіти на могилу батька.  На 
замовлення місцевих науковців художник створив обкладинку 
книги ”Василь Пачовський у контексті історії та культури 
України”.  

Борис Пачовський, як і його мати Неоніла, брат Роман і сестра 
Дзвінка, похований на Оливній Горі (Квінс, Нью-Йорк).  У Бориса 
залишилися діти – дочка Катерина і син Андрій. 

Євген (Святополк)  Пачовський  (1910  –  ?)   третій, старший 
син Василя Пачовського. Про нього маємо найменше даних. Як 
Святополк, він згадується у газетних некрологах родини 
Пачовських, а як Євген Васильович – в матеріалах Управління 
міністерства державної безпеки по Львівській області.  У поле зору  
радянської спецслужби він потрапив  через родинні зв’язки з 
головнокомандуючим УПА Романом Шухевичем.  Євген 
Пачовський був одружений з дочкою священика з села Оглядове 
Радехівського району Львівської області Романа Березинського – 
Дариною, а Роман Шухевич взяв за дружину її молодшу сестру 
Наталію.  Як вважають дослідники, саме Роман Шухевич  і  Євген 
Пачовський зображені на  передньому плані світлини 1937 року 
разом з іншими членами родини Березинських–Пачовських. Фото 
друкується і в нашому виданні.  

До війни інженер Євген Пачовський працював в системі 
кооперативної спілки в Радехові, а згодом – у Львові, підтримував 
боротьбу ОУН, одним з крайових керівників якої був на той час 
Роман Шухевич.  

У 1936 році відбувався у Львові великий судовий процес над 
членами ОУН, які організували  у краї низку антипольських і 
антирадянських акцій. Євген Пачовський  виступав на суді як 
свідок на захист Романа Шухевича, якого звинувачували,зокрема,  в 
організації нападу на радянське консульство  22  жовтня 1933 
року, коли загинув офіцер НКВД Майлов . У газетному звіті 
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читаємо:” Св. Євген Пачовський зізнався, що стрічався з 
Р.Шухевичем теж в Оглядові в 1933 р. Там свідок перебував 
тому, що був нареченим доньки о. Березинського, з якою 
одружився. Свідок пригадує собі, що підс. Р. Шухевич був на 
вакаціях без перерви аж до 16 жовтня 1933 р. Не пригадує собі, 
що підс. Р.Шухевич виїздив куди-небудь. На питання обор. д-ра 
Ст. Шухевича і д-ра Старосольського свідок відповів, що якби 
підс. Р. Шухевич виїхав з Оглядова, був би негайно це 
запримітив. що його нема нпр. при обіді” [9, 8 липн.].  

Свідчення Євгена Пачовського, як і його тестя Романа Бере-
зинського, не змогли переконати суд у непричетності Романа Шухе-
вича до  збройних актів ОУН і його засудили на 4 роки ув'язнення.  

Євген Пачовський  і  його дружина Дарина реально оцінювали 
свій шанс вижити в умовах радянських репресій і тому, за даними 
МДБ, виїхали з краю у 1944 році. Деякі джерела вказують на те, що 
Євген (Святополк) Пачовський проживав з сім’єю у повоєнній 
Польщі.  

Ярослав Пачовський (187(?) – 1932) – старший брат Василя 
Пачовського. Народився, правдоподібно, у Жуличах, службовець 
системи австрійських залізниць. Коли помер батько Микола, 
Ярослав забрав до себе наймолодшого брата Василя   і влаштував 
на навчання до Львівської гімназії.  Однак Ярослав тимчасово  
втратив роботу і не зміг оплачувати навчання молодшого брата, 
через що Василя  виключили з гімназії. У той час Василь хворів на 
сухоти, і старший брат за останні кошти найняв доброго лікаря, 
врятувавши хлопця від небезпечної недуги.  

З дітей Ярослава Пачовського найбільш знаний Микола – 
січовий стрілець, згодом – хорунжий УСС, учасник 
Листопадового зриву і визвольних змагань.  Це під його командою 
група стрільців у ніч на 1 листопада 1918 року вивісила на 
Львівській ратуші синьо-жовтий стяг. Наказ військового керівника 
львівського повстання Дмитра Вітовського було виконано [44]. 
Ярослав Пачовський мав також сина Ярему, дочок Славку і Ліду.  

Іван Пачовський (1876 – 1966) – другий брат Василя 
Пачовського. Народився у Жуличах, де закінчив місцево школу. 
Потім, як і молодший брат Василь, навчався у золочівській гімназії. 
По закінченні обрав за прикладом батька Миколи  душпастирську 
дорогу, став ревним служителем не тільки церкви, але й свого 
народу.  Коли Іван став настоятелем парафії на Поділлі, то  дбав не 
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про матеріальні статки, а про духовність парафіян і майбутнє їхніх 
дітей. Він утримував цілу бурсу для селянських дітей у Тернополі – 
доставляв харчі, найняв куховарку і забезпечував дітей одежиною.  

Коли Василь Пачовський відвідав брата Івана під час літніх 
канікул в університеті, то  побачив, як той  влаштував школи в 
окремій хаті і сам готував підлітків до вступу до гімназії [41, с.436]. 

Отець Іван служив у різних селах Поділля, але найдовше у селі 
Калагарівка (нині Гусятинського району Тернопільської області).  
Саме там з ним трапилася історія, про яку оповідали різні пресові 
органи. Так, американська газета ”Свобода” від  6 вересня 1935 року 
оприлюднила інформацію ”Засуд священика за дбайливість про 
дитину”.  Читаємо: ”У Гримайлові засуджено о. Івана Пачовського, 
українсько-католицького пароха Калагарівки, на гривну 10 зл. і 
покриття коштів  судового поступування за те, що в час науки релігії  
польською монахинею  ввійшов до її кляси і зажадав переведення 
учениці Дарії  Трінкель  на науку релігії в її обряді, тобто в 
українськім. Польська черниця зробила донос до поліції, начеб то  о. 
Пачовський поводився ”непристойно”, а поліція  обвинуватила його 
перед судом”. 

У релігійному і національно-патріотичному дусі виховав отець 
Іван і своїх дітей. Наймолодша дочка Марійка влилася в лави 
УПА. У травні 1952 року  відбувся запеклий бій повстанців з 
емгебістами на узліссі біля села Чернихова (Зборівський район),  
під час якого загинула і Марійка – псевдо Оксана. Вона була 
секретар-машиністкою керівника обласного проводу ОУН, 
виконувала функції зв’язкової. На місці бою повстанців 
встановлено пам’ятник.  

Син отця Івана  – Теоктист –  став відомим вченим, викладав 
у Львівському університеті.  Слухати його лекції випало і 
жуличанці Марії Ляховській.  Вона мені розповідала,  як під час 
однієї з перерв до неї підійшов Теоктист Іванович, відвів дівчину в 
бік і тихо почав розпитувати про Жуличі – рідне село його предків, 
і чи пам’ятають жуличани про його дідуся Миколу, про дядька 
Василя – поета-молодомузівця. 

Марія Ляховська  відповіла, що пам’ятником про отця Миколу 
служить жулицька церква. Саме він розпочав підготовку до її 
спорудження.  А пам’ятна таблиця в церкві нагадує про заснування 
отцем Миколою  братства тверезості.  Старші люди пам’ятають про 
поета Василя Пачовського, бо до 1939 року його творчість 
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пропагували  жулицькі товариства ”Просвіта”,  ”Січ” і ”Луг”.  А ось 
молоде покоління  їх майже не знає… Згодом, коли Марія 
Ляховська  зустрічалася поглядом з Теоктистом Пачовським, то 
завжди відчувала на собі його батьківське тепло… 

 Як син священика і племінник  поета-”націоналіста”,  Теоктист 
Пачовський  постійно перебував під контролем радянських спецслужб 
і зазнавав різних переслідувань аж до звільнення з роботи. Втім, 
сучасні дослідники віддають йому повагу як одному фундаторів  
української філологічної науки і  франкознавцю [8]. Великий резонанс 
викликала його докторська дисертація, написана ще 1939 року 
польською мовою, побачивши світ тільки 2007-го  в перекладі 
українською мовою під назвою ”Книга Житій Святих” Дмитра 
Тупталенка-Ростовського”. Вона  не втратила своєї актуальності і 
залишається одним із фундаментальних досліджень про  видатний твір  
українського церковного письменника доби Хмельницького і 
Дорошенка –  Дмитра Савича Тупталенка,   більш відомого за своїм 
канонізованим ім’ям – святий  Димитрій Ростовський. 

Відомим науковцем,  професором став також інший син отця 
Івана – Йосафат. Але вже не на рідній землі, а в США, куди він 
емігрував разом з братом Романом. Натомість у Збоїськах біля 
Львова мешкали син Зеновій,  доньки Софія і Галя.  

Декілька слів потрібно сказати і про Михайла Пачовського – 
рідного брата жулицького пароха отця Миколи і стрийка Василя 
Пачовського.  Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. Михайло 
Пачовський заявив про себе як письменник, педагог і науковець.  
Автор повісті ”Вечорниці”, кількох шкільних підручників і 
фольклорних розвідок. У роки змагання за українську державність 
він став одним з організаторів  Західно-Української народної 
республіки – був комісаром м. Долини, делегатом Української 
національної ради.  З нагоди 150-річчя від дня народження 
Михайла Пачовського у селі Добростани  (Яворівський р-н) 
відкрито музей родини Пачовських і Володимира Шаяна. А в місті  
Долина Івано-Франківської області  про Михайла Пачовського 
нагадує меморіальна дошка, його ім’я присвоєно місцевій гімназії, 
а з нагоди 150-річчя освячено відновлений родинний гробівець.   

На жаль, такої уваги на рідній Золочівщині досі не удостоївся   
Василь Пачовський, хоч він, без сумніву,  був і залишається  
найвидатнішим представником славного роду Пачовських.  
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ДАТИ ЖИТТЯ ТА ТВОРЧОСТІ  
ВАСИЛЯ ПАЧОВСЬКОГО 

 
1878 р., 12 січня  – в сім’ї Миколи і Марії Пачовських  у с. Жуличах 

Золочівського  повіту народився син, якому дали подвійне 
ім’я   Василь  Сильвестр. 

1886   – початок  навчання у  Жулицькій школі. 
1889 – вступ до Золочівської державної гімназії, де вже навчався 

його  брат Іван.   
1891, січень  – помер батько  Микола. 
1893, літо – по закінченні 4 класу гімназії Василь переходить  жити 

до найстаршого  брата Ярослава, який мешкав під Львовом. 
Вступив  до Академічної гімназії,  однак   брат втратив  
роботу і у нього не було змоги  оплачувати навчання  –   
Василя відрахували з гімназії. 

1895 – повернення  до Золочева,  поновлення  в гімназії   (брат Іван на 
той час вже закінчив навчання). Побачило світ  перше 
оповідання, за яке отримав високу оцінку від Осипа Маковея. 

1896 (?)  – виключення з гімназії  за несанкціоновану патріотичну  
промову на похороні сина катехита Єзерського.  Приватне 
навчання  синів о. Дякова. 

1897, осінь – вигнання із Золочева  за організацію нелегальних 
зібрань гімназійної молоді на своїй  квартирі біля 
залізничного вокзалу.  

1897-1900 – приватне навчання з лекцій  панотців Темницького, 
Радецького та Винницького. 

1898 , 31 жовтня – участь у  літературному  святі з нагоди 25-річчя 
письменницької праці І.Франка. 

1899, 3 липня   –  іспит зрілості в Четвертій львівській гімназії9. 
1899 –1901, листопад – перший період  навчання у Львівському  

університеті на медичному факультеті. Початок публікації  
творів  у Львівському журналі  “Молода Україна” 

                                     
9 В автобіографії, написаній Василем Пачовським 19 лютого 1940 року при 
оформленні особової справи  у Львівському університеті,  зазначається, що 
він склав іспит зрілості в гімназії і вступив до університету у 1899 р. Однак у 
спогадах ”Хуртовина мого життя” і деяких інших джерелах вказується 1900 
р. Перша  дата видається точнішою.  



Розсипані перли і розгублені звізди Василя Пачовського  
 

 
 

309

1900, 8 грудня – участь у з'їзді українських студентів вищих шкіл 
Австрії з нагоди заснування  товариства "Молода Україна" 
у Чернівцях. Під час святкового концерту  декламує свій 
твір "З боротьби титанів".  

1901, 19 листопада – студентське віче з  вимогою викладання в 
університеті українською мовою. Василь Пачовський, як 
один з   п’яти  найактивніших  учасників та  організаторів 
віча, відрахований  з вищого навчального закладу. На знак 
солідарності зі своїми товаришами  університет залишили і 
перевелися до інших навчальних закладів Європи майже 
600 студентів.  

1901, грудень  – 1902 –  навчання у Віденському університеті, 
перехід з медичного  на філософський факультет. 

1901 – перша збірка поезій “Розсипані перли”. 
1902 –  сатирична поема  “Празник”. 
1903 – повернення до Львова  і продовження навчання у 

Львівському університеті на філософському факультеті, 
який закінчив у 1905 р.  

1903 –   перший твір державницького змісту –  драматична поема-
містерія  “Сон української ночі”. 

1905, 18 вересня –  Краєва шкільна рада іменувала В. Пачовського 
заступником учителя і направила до Станіславова (Івано-
Франківська)  на однорічну педагогічну практику  у 
державній гімназії з українською мовою навчання.  

1906 – книжка прози “Жертва штуки”. 
1907 – збірка поезій “На стоці гір”, історико-філософський нарис 

”Українці, як народ” (друге видання – Нью-Йорк , 1917).  
1907 – 1913 – співорганізатор і активний учасник літературного 

угруповання ”Молода муза”.  
1909, 13 березня – на Шевченківському концерті в Руському 

інституті для дівчат (Перемишль) вперше звучить  
вокальний терцет Станіслава Людкевича на слова Василя 
Пачовського "Царівна млака". 

1909, 25 травня –   учительський іспит з історії та географії як 
головних предметів з правом навчання українською і 
польською мовами.   

1909, 31 травня –  участь у січовому святі, приуроченому 200-річчю 
зруйнування Запорізької Січі  Петром І. Передова стаття в га-
зеті ”Хлопська правда” і  публікація тексту  пісні ”Січ іде…”. 
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1909 – брошура ”В двохсотлітню річницю зруйнування Січі царем 
Петром за поміч в бунті гетьмана Івана Мазепи 1709 р. 
проти Росії”. – Коломия.  

1909(?) – дитяча книжечка ”Рости, читай, дрібонький читачу, най 
дармо папір не трачу”. 

1909, 24 вересня – заступник учителя у філії Академічної гімназії у 
Львові, де працює до Першої  світової війни.  

1909 – одруження з Неонілою Горницькою, дочкою священика з 
Рави-Руської. Разом з нею відвідує Італію.  

1909, 11 листопада – у Тернополі  вперше поставлено трагедію 
"Сон української ночі" з музикою Станіслава Людкевича. В 
сценічній адаптації твір отримав назву "Зоряний вінець". 

1909, грудень –  на краєвому конкурсі п’єса  ”Сонце Руїни”  
визнана кращим українським драматичним твором 1909 
року, за яку автор отримав премію у розмірі 700 к.  

1911 –  у Жовкві надрукована  драматична поема “Сонце Руїни” – 
трагедія козацької України. 

1911, літо – чоловічий хор "Львівського Бояна" і "Бандуриста" 
здійснює турне за маршрутом Золочів – Теребовля – 
Тисмениця – Галич – Калуш. "Вершком сього концерту"  
став твір Людкевича на слова Пачовського "Хор підземних 
ковалів".   

1912, 28 січня, Львів  –  прем’єра  вистави ”Сонце Руїни” у 
постановці режисера і директора театру ”Руської Бесіди”  
Йосипа Стадникана на святкуванні 50-річного ювілею 
товариства ”Руська Бесіда” . 

1912, 7 грудня  – ”Українська справа під теперішню хвилю” – 
реферат, виголошений  автором в ”Академічній громаді”. 
Розповсюджувався нелегально по містах і селах Галичини.  

1913 – збірка поезій ”Ладі і Марені терновий вогонь мій…”,  
наукове дослідження ”Нарис історії мініатюри по 
рукописам”.  

1914, січень, Самбір  –  прем’єра оновленої вистави ”Сонце 
Руїни” у постановці режисера театру ”Руської Бесіди” і 
товариша Василя Пачовського по ”Молодій музі”  
Степана Чарнецького. У виставі  вперше прозвучала пісня 
”Ой у лузі червона калина”, що згодом стала  стрілецьким 
гімном і символом українського національного 
відродження.  
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1914, 23 березня, Стрий – святкування 50-літнього ювілею театру 
товариства ”Руська Бесіда”. Головний  захід урочистостей  
– вистава ”Сонце Руїни”, що  стала театральним празником 
і для публіки, і для акторів.  

1914 – драматична поема ”Сфінкс Європи”, що пророкувала новий 
збройний конфлікт і боротьбу за українську державність. З 
початком Першої світової війни В. Пачовський переїздить 
до Відня.  

1915-1918 – служба в австрійській армії. На заклик ”Союзу 
Визволення України”  працює у таборах з 
військовополоненими українцями царської армії,  
займається виховною, освітньою і видавничою працею  в 
Кнітельфельді і Фрайштадті (Австрія), Вецлярі 
(Німеччина). 

1918 –  драматична поема  ”Малий Святослав Хоробрий” і трагедія  
”Роман Великий”.  

 1918, грудень – 1919, весна –  четар Української Галицької Армії, 
редактор газети “Стрілець” – органу начальної команди 
УГА. 

1919, 13 квітня – Державний секретаріат освіти і віросповідань 
ЗУНР іменує В.Пачовського учителем з титулом професора 
і призначає йому VIII  службовий ранг. 

1919, липень –  після переходу уряду ЗУНР і УГА  за Збруч  робота  
в міністерстві  преси і пропаганди  в Кам’янці-
Подільському. Призначений аташе надзвичайної дипло-
матичної місії УНР до Ватикану.  

1920 – початок закарпатського періоду в житті Василя Пачовсь-
кого, редагування з В.Бирчаком часопису ”Народ”. 

1920, 11 жовт.  – 1929, 31 серп.  –  вчителювання  у Берегівській 
гімназії, активна громадська діяльність на Закарпатті. 

1921  –   шкільний підручник ”Історії Підкарпатської  Руси”. 
1920 – 1921 – збірка поезій “Огні мести” (публікація в періодичних 

виданнях). 
1923 – повнометражний художній фільм про карпатських українців 

”Корятович”, створений на кіностудії ”Баррандов” (Прага) 
за сценарієм Василя Пачовського, що мав назву   ”Чарівний 
перстень Карпат”. Режисер Карел Юст. ”Корятович” – 
перший історичний фільм чехо-словацького кінематогра-
фу.    
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1923 –  поеми ”Князь Лаборець. Міт Срібної землі”, ”Дума про 
Івана Безрідного”. 

1923-1927 – збірка поезій  “З блакитної книги” (публікація в 
періодичних виданнях). 

1926, 1 лист. –  захист  праці ”Нарис історії мініатюри по 
рукописям” в Українському Вільному Університеті (Прага)  
і отримання звання доктора філософії з історії мистецтва. 

1927 – збірка поезій   “Розгублені звізди” (публікація в періодичних 
виданнях). 

1929, верес.  –  повернення до Галичини. 
1929, 22 вересн. –   договірний учитель  україномовної  гімназії у  

Перемишлі. 
1930 – 1934 – лектор української культури у бурсі св. Миколая 

(Перемишль) –  за сумісництвом . 
1933, 31 серп. – звільнений з роботи у гімназії  через патріотичний 

виступ на урочистостях, присвячених Тарасові  Шевченку.  
1933  – історіософічний твір ”Світова місія України” (видавництво 

”Краса і Сила” в Перемишлі),  драматична поема “Гетьман 
Мазепа”, друге видання збірки ”Розсипані перли”. 

1934, 1 вересн. – 1935, 31 груд.  – службовець в головній управі 
товариства ”Рідна школа” у Львові. 

1935, лист. –  виступ  з програмною доповіддю ”Українознавство у 
вихованні молоді” на Першому українському 
педагогічному Конгресі у Львові.  

1936 – історична дитяча гра ”Орел і Сокіл” про лицарські змагання 
між Мстиславом Хоробрим і Ярославом Мудрим.  

1936-1939 – безробітний.  На пропозицію Наукового товариства ім. 
Т.Шевченка  перекладає сучасною українською мовою 
”Повість временних літ”, а також  Київський та Галицько-
Волинський літописи.   

1937 – побачили світ перша частина  вершинного твору Василя 
Пачовського –  епосу  ”Золоті ворота”,  а також   
історичний нарис ”Iван Мазепа: життя i діяльність”, 
віршована казка ”Золота гвіздка”. 

1938 – книга історична  “Срібна Земля. Тисячоліття Карпатської 
України”. 

1939 –  публікація перекладу ”Повісті временних літ”, ч. 1. 
1939,  16 жовт. –  учитель української мови у Львівській  середній 

школі № 32 (колишній польській гімназії ім. 
Стшалковської). 
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1940, 11 січн.  – старший викладач кафедри українського 

мовознавства Львівського університету ім. І.Франка.  
1940 – поїздка до Києва, оглядини Св. Софії і місця, де стояли 

Золоті ворота.  
1941, липень – голова Спілки українських письменників у Львові. 
1941, осінь – 1942, весна –  праця над  драмами ”Святослав 

Хоробрий”, ”Володимир Великий”, ”Київський цар 
Ізяслав”, ”Орден Багатирів”. 

1942,  5 квітня – відійшов у вічність, залишивши у смутку дружину 
Неонілу і чотирьох дітей – синів Романа,  Святополка 
(Євгена) , Бориса і  дочку Звінку (Звениславу). 
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