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Ще за життя Б. Лепкого його творчий доробок високо оцінува
ли українці Галичини та діаспори, відомі літературознавці світу. Але 
у роки радянської влади творчість письменника на Батьківщині було 
заборонено. Тільки зі здобуттям незалежності України ім’я та твори 
Б. Лепкого повернулися на рідну землю.

27 серпня 1995 р. старовинна бережанська площа біля ратуші при
ймала поважних гостей із далекого зарубіжжя (СШ А, Канади, Польщі), 
різних міст України (Київ, Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Коло
мия). На урочисте відкриття державного музею письменника з ’їхалися 
лепкознавці, шанувальники таланту українського письменника, вихід
ця із Бережанщини, Б. Лепкого. Повернув спадщину письменника в 
«казку його життя» Бережани його племінник, багатолітній куратор ар
хіву Б. Лепкого д-р Роман Смик (1918-2007 pp.). Фундаторами музею 
стали і його син Роман -  доктор медицини, сестра Стефанія та її чоло
вік о. Володимир Тарнавський (США), племінник письменника С. Ре
меза, Н. Головата та Я. Шафранюк-Завадович (Канада).

Музей від початку створення був відділом Тернопільського 
краєзнавчого музею, від 2002 р. -  самостійний музей у підпорядку
ванні районного відділу культури, а з 2003 р. -  набув статусу облас
ного комунального. Знаходиться він у бережанській ратуші, в якій з 
1805 р. була розміщена гімназія. У 1883-1899 pp. тут вчився й учи
телював Б. Лепкий. З цієї нагоди у 1992 р. на будівлі встановлено
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пам’ятну дошку. Автор меморіалу -  К. Сікорський. До 125-ї річниці 
під дня народження письменника 19 жовтня 1997 р. біля ратуші відкри
то пам’ятник Б. Лепкому. Творцями пам’ятника стали скульптор І. Сон- 
сядло, металізатор М. Самарик, архітектори Б. Білоус, А. Пилипець.

Організаційну роботу зі створення музею Б. Лепкого, оформлен
ня експозиції виконав колектив Бережанського регіонального центру 
української книги. Вдало було підібрано авторів проекту і мистецького 
оформлення -  тернопільських художників Б. Бошка і Р. Гудиму, які зумі
ли гармонійно поєднати матеріал з архітектурою і формою приміщень.

Перевезення архіву письменника зі США в Україну стало важли
вою справою д-ра Р. Смика. При його участі і його коштом побудовано 
експозицію музею в шести залах.

Експонати першої зали відтворили атмосферу дитинства майбут
нього письменника. Дві малярські роботи Дем’яна Горняткевича «Хата 
на хуторі Кривенькім» [1] та «Приходство в с. Крегулець» [51] пере
носять уяву відвідувача до рідних місць поета. Репродукція ікони За- 
рваницької Божої Матері як оберіг і спогад із «Казки мойого життя» 
Б. Лепкого [2]. Саме перед нею вимолювала здоров’я своєму малому 
синові Домна з Глібовицьких Лепка. Її портрет -  на стіні поруч із пор
третами о. Сильвестра Лепкого. У музеї зберігаються копії із юнаць
ких робіт Б. Лепкого, зроблені сучасним художником В. Недільським, 
1995 р., та о. Михайла Глібовицького, діда Б. Лепкого [52]. Експози
ційний куток завершує зображення герба роду Лепких. Чорне віден
ське фортепіано -  пам’ятка з тих часів, коли майбутній письменник із 
захопленням слухав твори Шопена, Шумана, Бетховена, що народжу
валися під гнучкими пальцями вправної музикантки, викладачки Пе- 
ремиського дівочого інституту, тітки Дарії Глібовицької на дідовому 
приходстві в Бережанах. Саме в цьому залі систематично діють змінні 
книжково-ілюстративні виставки із фондів музею.

Експозиція другої зали відобразила навчання і працю Б. Лепкого в 
Бережанській гімназії, студії у Віденській академії мистецтв та Львів
ському університеті. Оригінали фотографій гімназистів і професорів 
(Матеуш Куровський, о. Михайло Соневицький, Петро Дуткевич, Ми
кола Бачинський та інші), тогочасні підручники німецькою, польською 
та українською мовами (1882 р., 1923 р., 1893 р., 1880 р.), різноманіт
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ні гімназійні документи відтворюють культурно-мистецьке життя Бе- 
режанщини. Вслід за автобіографічною книгою Б. Лепкого «Казка мо
його життя», що представлена різними виданнями в експозиції [3, 4, 
5], інші експонати інформують відвідувачів про перебування Б. Лепко
го у Крегульці, ГІоручині, Жукові, Бережанах. Особливу цінність пред
ставляють книги з особистої бібліотеки письменника з його автографа
ми: «Кобзар» Т. Шевченка (1893 р.), поетичні збірки І. Франка «Із днів 
журби» (1900 р.), «Мій Ізмарагд» (1898 р.) [53].

Після закінчення Львівського університету Б. Лепкий працював у 
Бережанській гімназії. Його учнями були Микола Чайковський, Франц- 
Коковський, Віктор Пацлавський та інші, які в майбутньому стали ві
домими науковцями, громадськими і політичними діячами. Як пись
менник Б. Лепкий формувався під великим впливом батька, о. Сильве- 
стра Лепкого, письменників Андрія Чайковського, Івана Франка, про 
що писав сам письменник у книгах спогадів «Казка мойого життя» [2] 
та «Три портрети» [6].

Ще з гімназійних часів Б. Лепкий захоплювався малярством. 
Його роботи -  це портрети Т. Шевченка [55], А. Чайковського [54], 
М. Устияновича [56], М. Івасюка [57], автопортрети (1885, 1887, 
1907 рр.) [58, 59, 60] збагачують експозицію другої зали.

Завершують експозицію цієї зали автографи віршів Богдана Леп
кого, а також оригінал свідоцтва про вінчання із Олександрою Лепкою 
(1897 р.).

Третя зала музею присвячена польському періоду, який двічі поста
вав у жиггі Б. Лепкого -  упродовж 1899-1914 рр. й 1926-1941 рр. Піс
ля переїзду з Бережан до Кракова Б. Лепкий викладав у кількох приват
них гімназіях, а пізніше в Ягеллонському університеті, професором яко
го став у 1932 р., коли йому виповнилося 60 років. У Польщі він займав
ся культурно-освітньою роботою серед української громади. Б. Лепко
го називали амбасадором української культури в Польщі. Численні фото 
висвітлюють особисті й творчі зв’язки письменника з Михайлом Коцю
бинським, Василем Стефаником, Ольгою Кобилянською, Гнатом Хотке- 
вичем, істориком В’ячеславом Липинським, малярами Осипом Курила- 
сом, Олександром Мавбергом, польською перекладачкою Марією Бень- 
ковською, викладачами Академії мистецтв С. Висп’янським, Л. Вичул-



Н. Дирда, И. Стрілець; Бережанський обласний комунальний музей Богдана Лепкого...

ковським та іншими відомими українськими і польськими громадськи- 
ми діячами, письменниками, художниками [61].

Експозиція містить і прижиттєві видання збірок Б. Лепкого ран
нього періоду його творчості: «Стрічки» (1901 р.) [8], «0сінь» (1902 р.) 
[7], «З глубин душі» (1905 р.) [9], «Поезіє, розрадо одинока» (1908 р.) 
[10], збірки прози «З села» (1898 р.) [11], «З життя» (1905 р.) [12], «Ки
даю слова» (1911 р.) [13], наукові розвідки «Начерк історії української 
літератури» (1923 р.) [14], «Наше письменство» (1941 р.) [15], моногра
фія «Маркіян Шашкевич» (1912 р.) [16], збірник перекладів на сучас
ну українську мову «Слова о полку Ігоревім», переклад «Мотрі» поль
ською мовою (1937 р.), віршовані казки для дітей [17] га ін. Хвилюють 
автографи віршів «Побачиш гори в лід закуті»[62], «Заспів» («Колисав 
мою колиску») [63]. У 1911 р. в Кракові братами Богданом та Левком 
Лепкими була створена безсмертна пісня «Видиш, брате мій...», якій 
судилося об’єднувати українців у світі.

Окремий куток експозиції присвячено вшануванню 60-річчя 
Б. Лепкого в Бережанах у 1932 р. Оригінальні афіші ювілейних святку
вань у Бережанах [64], Рогатині [65], об’ємний альбом «На спомин Бог
данові Лепкому бережанці» [66], бюст Б. Лепкого роботи Нестора Кісі- 
левського [67], різьблена шкатулка від Союзу українок м. Коломия [68] 
та інші пам’ятні дарунки виставлено в експозиції.

Викладання на вчительських «виділових курсах» ілюструють ори
гінальні віньєтки випускників 1909-1910 рр. га 1910-1911 рр.

Куточок експозиції третьої зали відведено розповіді про літера
турне угрупування «Молода Муза», до якої входив Б. Лепкий. Зі світ
лин на нас дивляться натхненні обличчя Петра Карманського, Михай
ла Яцкова, Мелетія Кічури, -  кожен з них вписав свій рядок в історію 
української культури.

Експонати четвертої зали розповідають про німецький період 
(1915-1925 рр.) в житті і творчості Б. Лепкого. Від початку Першої сві
тової війни письменник став активним членом Союзу Визволення Укра
їни. У статусі співробітника Просвітнього відділу цієї організації він за
ймався культурно-освітньою працею в таборах для військовополонених 
царської армії, про що свідчать численні родинні фото із міст Ванзеє, 
Берліна, Вецляра, Ганноверш-Міндена, в яких розташовувалися табори.
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Тісна співпраця із землячкою, художницею О. Кульчицькою дала 
змогу ілюструвати цикл поезії Б. Лепкого «Ноктюрн» [69], повість 
«Каяла» [18], підготувати й видати «Читанку» для українських дітей 
[19]. Також в експозиції є матеріали, що висвітлюють працю літератора 
в берлінському видавництві «Українське слово» та розповідають про 
святкування 50-річчя поета (1922 р.). Цінними експонатами є автограф 
вірша «На Святий вечір» (1923 р.) [70], вирізки з німецьких газет із пе
рекладами Анни- Шарлоти Вуцкі оповідань Б. Лепкого.

В експозиції представлені перші видання трилогії «Мазепа» (Київ
-  Ляйпціг, 1926-1929 рр.) [20-25], повісті-казки «Під тихий вечір» 
(1929 р.)[26], повісті «Зірка» (1929 р.) [27], історичних повістей «Со
тниківна» (1927 р.) [28], «Вадим» (1930 р.) [29], «Каяла» (1935 р.) [18], 
«Крутіж» (1941 р.) [30].

Перебуваючи в еміграції, Б. Лепкий час від часу приїздив в Украї
ну -  в с. Жуків, с. Жовчів, відпочивав у с. Черчі. В експозиції представ
лені фото збудованої за кошти бережанців та рогатинців вілли «Богда- 
нівка»; крісло та різьблений тризуб із вілли, подаровані письменником 
Романом Коритком, доповнюють експозицію.

Особливим визнанням заслуг Б. Лепкого перед Батьківщиною ста
ло нагородження його урядом Української Народної Республіки в ек- 
зилі перехідним Мазепинським перснем у 1932 році. В експозиції міс
титься фото відбитку персня та Регулямін цієї нагороди.

Сумними барвами обрамлений куток експозиції, який інформує 
відвідувачів про смерть і похорон Б. Лепкого (21 липня 1941 р.) на Ра- 
ковицькому кладовищі в Кракові (Польща). Оригінали клепсидр (не
крологів) трьома мовами (німецькою, польською і українською) спові
щають, що помер заслужений діяч, дійсний член багатьох українських 
установ у Берліні, Празі, Варшаві, професор Богдан Лепкий. Поряд фо
тографії із похорону, пам’ятна медаль роботи Н. Кисілевського, фото 
посмертної маски та текст виступу учня Юліана Геника-Березовського 
на похороні [71].

У п’ятому залі музею зібрані оригінали живописних робіт Б. Леп
кого (56 одиниць). Привертають увагу, насамперед, портрети. Серед 
полотен важливе місце належить автопортретам різних років (1885 р., 
1887 р.,1905 р.,1908 р.,1932 р.). Представлені портрети матері Домни у
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вінку пишних кіс у молодому і в старшому віці [73, 74], батька о. Силь- 
вестра [72], дідуся о. Михайла Глібовицького [75], Миколи Лепкого -  
батькового брата [76], сестри Олени [77], доньок Софії і Наталії [78, 
79], сина Ростислава [80] і портрети дружини Олександри.

Заслуговує на увагу портрет молодої вродливої дівчини, зображе
ної у профіль [81]. Цю роботу для музею передав син польської пере
кладачки Марії Беньковської, Вєслав Беньковський. Цікавим є ще пор
трет дружини Олександри в українському строї з дукатами на грудях 
[82]. Обидві роботи є свідченням витонченого таланту Б. Лепкого.

Окрему збірку живописних робіт Б. Лепкого становлять історич
ні портрети, виконані ним як ілюстрації до «Історії України» М. Арка- 
са 1912 р. Прикметно, що передмову до цього видання також написав 
Б. Лепкий. Серед ілюстрацій -  портрети князя Володимира Монома- 
ха, княгині Ольги, князя Болеслава Тройденовича, гетьманів Богдана 
Хмельницького, Івана Мазепи, Юрія Хмельницького, полковника Іва
на Богуна [83]. Представлена увазі відвідувачів і серія портретів укра
їнських письменників, які виконані пером та тушшю. У музеї зберіга
ється 25 таких робіт Б. Лепкого. З-поміж них -  портрети Лесі Українки, 
Григорія Сковороди, Тараса Шевченка, Олени Пчілки, Осипа Маковея, 
Петра Карманського, Павла Тичини та ін. [84].

Експонуються малюнки Б. Лепкого до абетки, підготовленої у 
співавторстві з А. Крушельницьким і О. Кульчицькою [85].

Окремі малярські роботи Б. Лепкого характеризують його як іко
нописця. До нашого часу у селі Жовчів Рогатинського району (Івано- 
Франківська обл.) зберігся іконостас із десятьма іконами роботи пен
зля Б. Лепкого. Це намісні образи Матері Божої, Ісуса Вчителя, чоти
рьох євангелістів на царських воротах і чотири ікони на кивоті.

До Б. Лепкого горнулися творчі люди, мистецька молодь. До його 
гостинної домівки навідувалися Олекса Мавберг, Осип Курилас, Ми
хайло Бойчук, Михайло Гаврилко, Олекса Новаківський, Іван Северин. 
Не одному талановитому художникові Б. Лепкий допоміг здобути від
повідну освіту і ступити на дорогу визнання і слави. Саме він відкрив 
світові багатогранний талант Олекси Новаківського, Івана Груша.

За сприяння Б. Лепкого українське мистецтво виходило на євро
пейські обшири. Велика зацікавленість вітчизняним і західним мисте
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цтвом дала змогу йому написати цінні розвідки про вартісні україн
ські розписи в Краківському кафедральному соборі [31], в каплицях і 
церквах Любліна, Сандомира, під назвою «Шевченко про мистецтво» 
[32], реферат з приводу смерті приятеля художника П. Холодного про 
його творчість у ділянці церковного малярства. Друкував митець також 
статті про мистецтво в берлінському «Літописі», в «Ілюстрованих ві
стях» та різних німецьких журналах.

Завершує експозицію шоста зала -  «Повернення Б. Лепкого». По
вернення Б. Лепкого відбулося у виданнях незалежної України, в нау
кових дослідженнях вчених М. Ільницького, М. Жулинського, Ф. По- 
гребенника, М. Сивіцького, Н. Білик [86]. Вітрини прикрашають фо
тографії музеїв імені Б. Лепкого в Україні, меморіальних таблиць і 
пам’ятників у с. Жукові та м. Бережанах, емалі -  ілюстрації до тво
рів Б. Лепкого -  художника Зіновія Мігоцького [88], пам’ятні медалі 
та декоративні тарелі з портретом Б. Лепкого. Окремий стенд присвя
чено лауреатам Всеукраїнської літературно-мистецької та громадсько- 
політичної премії імені братів Богдана і Левка Лепких. Серед лауреатів 
є організатори музею Б. Лепкого в Бережанах: д-р Р. Смик -  племінник 
письменника, Н. Волинець, Я. Мазурак, Н. Дирда [87].

Зали музею Б. Лепкого, окрім уже згаданих мистецьких творів 
Б. Лепкого, прикрашають і роботи сучасних художників Я. Омеляна, 
М. Кузіва, Я. Крука, В. Недільського, А. Покотюка, В. Лопати, О. Шупляка.

Неоціненними скарбами музею є його експонати, особливо при
життєві раритетні видання творів письменника. На даний час загаль
ний музейний фонд нараховує більше трьох тисяч предметів, із них 
236 -  рідкісна книга. На різних ювілейних імпрезах, що відзначав му
зей, його шанувальники дарували цінні книги письменника. Це п’ять 
томів роману «Мазепа» (1959 р.) (дарунок X. Постолан (Англія)), по
вість «Крутіж» (1941 р.) (дарунок І. Ґерети) та «Перша читанка» (Бук
вар) для народних шкіл 1918 р. видання, що уклали А. Крушельниць- 
кий, Б. Лепкий, О. Попович (дарунок С. Яіценко). Але основу шести 
експозиційних залів музею та фонду склали книги, інші архівні матері
али, передані д-ром Р. Смиком (С1ПА).

Роман Смик -  це ім’я знаного в Україні мецената, який зробив не
оціненний внесок до скарбниці української духовності, відроджуючи
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замовчувані імена цілої плеяди діячів української культури, релігії. І в 
першу чергу ми згадуємо його як ініціатора повернення в Україну іме
ні та творчості Б. Лепкого -  геніального майстра українського слова.

Як істинний музейник, д-р Р. Смик упродовж 12 років діяльнос
ті музею дбав про поповнення його фондів, зміст експозицій, рівень 
оформлення. Кожен його приїзд в Україну супроводжувався новими 
надходженнями у фонди музею. У 2003 р. вийшла ювілейна збірка на 
пошану подвижника української культури д-ра Р. Смика «Лежить на 
серці доля України» [33], у якій розміщено бібліографію раритетних 
видань Б. Лепкого, переданих меценатом у музей.

Окрім вже згаданих видань Б. Лепкого, фонди музею поповнили 
збірки оповідань «По дорозі життя» (1905 р.) [34], «Кара та інші опо
відання» (1905 р.) [35], поезій «Над рікою» (1905 р.) [36], «Писання» у 
двох томах (1922 р.) [37], «Веселка над пустирем» (1930 р.) [38] та ін.

Настільною книгою для всіх категорій читачів стала монографія 
професора Василя Лева «Богдан Лепкий. Життя і творчість» (1976 р.) 
[39]. Літературознавча лепкіана представлена у музеї нарисами «Бог
дан Лепкий» Є.-Ю. Пеленського [40], «Золота Липа. Ювілейна збір
ка творів Б. Лепкого з його життєписом, бібліографією і присвятами» 
(1924 р.) 3. Кузелі [41]. Більшість цих раритетних видань д-р Р. Смик 
привіз із США, але чимало з них були куплені у бібліофілів Львова, 
Стрия, Києва.

Фонд музею складають і книги, подаровані лауреатами пре
мії ім. Братів Богдана і Левка Лепких, письменниками, науковця
ми, краєзнавцями, художниками: Р. Коритком, Є. Безкоровайним, 
Б. Мельничуком, Г. Петруком-Попиком, П. Сорокою, С. Сапеляком, 
В. Вихрущем, В. Залізним, В. Качканом, Н. Білик, Н. Гавдидою, 
Б. Головином, М. Ткачуком, Р. Гром’яком, Б. Хаварівським, Г. Костів- 
Гускою, Н. Волинець, Я. Омеляном, У. Скальською га ін. [89].

Музей займається видавничою діяльністю. У нашому доробку бу
клет по музею «Великий син Золотого Поділля» (1996 р.) [90], шість 
календариків, портрет Б. Лепкого, значок, вісім чисел літературно- 
мистецького альманаху «Жайвір» [91], бібліографічні покажчики. Зо
крема, у 2012 р. упорядковано до друку «Богдан Лепкий: відомий і не
відомий: бібліографічний покажчик» [42], «Надія Білик: лепкознавчі та
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культурологічні студії: бібліографічний покажчик» [43]. Видано книги: 
Б. Лепкий «Присвяти Василеві Стефаникові» (1997 р.) [44], антологія 
у публіцистиці, поезії, пісні «Високе небо Богдана Лепкого» (2001 р.) 
[45], Б. Лепкий «Цвіт споминів. Твори для дітей» (2002 р.) [46], Б. Леп
кий «Поезії» (2005 р.) [47], Б. Лепкий «Прозові твори» (2007 р.) [48], 
Б. Лепкий «Казки» [49], кілька збірників матеріалів конференцій [50].

Щорічно більше 10 000 відвідувачів переступають поріг нашого 
музею й відкривають для себе особистість Богдана Лепкого. Працівни
ки музею не обмежуються організацією і проведенням екскурсій, але 
й займаються пошуково-дослідницькою роботою. З метою популяри
зації життя та творчості письменника проводяться масові заходи різ
них форм: літературні уроки, вечори, зустрічі з письменниками, лау
реатами премії ім. Братів Богдана і Левка Лепких, наукові конференції, 
поетично-пісенні фестивалі, ювілейні святкування, різдвяні й велико
дні зустрічі, оформлення і представлення книжково-ілюстративних та 
художніх виставок.

Музей відзначено численними грамотами, зокрема Всеукраїнсько
го товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка, Національної спілки пись
менників України, управління культури Тернопільської облдержадмі
ністрації у номінації «Кращий музей» [92].

Стіни міської ратуші, над якими полощеться знамено вільної Укра
їни, вимріяної Богданом Лепким, радо приймають гостей зі всього сві
ту. В цьому будинку, де вчився і вчив Великий Син Золотого Поділля, й 
досі витає дух особливого поетичного світосприймання. Тут можна по
черпнути особливий настрій для творчості та людського спілкування.

Таким чином, упродовж вісімнадцяти років діяльності Обласно
го комунального музею Богдана Лепкого в м. Бережани у його фондах 
зібрано численні матеріали, які розкривають багатогранність творчос
ті Богдана Лепкого, зокрема художні роботи митця. Збереження руко
писів, першодруків, творчого доробку письменника свідчить про ваго
му роль музею у популяризації життєвого і творчого шляху Б. Лепкого 
серед широких верств українського суспільства. За ці роки музей роз
винув різноманітну діяльність: науково-дослідну, культурно-освітню, 
науково-експозиційну, видавничу та рекламну. Водночас, сформовано 
традицію проведення різнопланових заходів, спрямованих на залучен-



ня широкого кола відвідувачів. Музей завоював авторитет як провідний 
науково-дослідний та культурно-освітній центр в галузі лепкознавства.
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THE BEREZHANY REGIONAL MUNICIPAL BOHDAN  
LEPKYY MUSEUM AS THE CENTER OF SOCIAL AND 

CULTURAL LIFE OF THE REGION

The contribution of The Regional Museum of Bohdan Lepkyy in the 
city o f Berezhany into the popularization of Bogdan Lepky’s creative work 
has been analyzed. The museum stock concerning the writer’s masterpieces 
preservation was studied and the thematic and genre diversity of museum’s 
exposition was examined.
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