
         АРИСТОКРАТ ДУХУ, ПАЛКИЙ ПАТРІОТ УКРАЇНИ 

 

150 років від дня народження Богдана Сильвестровича Лепкого — 

українського педагога, прозаїка, поета, перекладача, мистецтвознавця, 

літературознавця, критика, видавця, публіциста, громадсько-

культурного діяча, художника 

 

 
 

 В історії не часто трапляються особистості, невгасиме полум’я любові і 

доброти   яких світить крізь століття. До таких постатей можна віднести 

професора Богдана Лепкого. Він щедро збагатив нашу українську 

скарбницю. 

Народився  Богдан  Лепкий  9 листопада 1872 у священничій родині  на 

хуторі  Кривенькому, поблизу села Крегульця  Гусятинського району (нині 

село в Чортківському районі Тернопільської області).  Його батько, 

священник Сильвестр Лепкий писав літературні твори під псевдонімом 

Марко Мурава, брав участь у виданні часопису «Правда», готував 

підручники для школи.. Він прищепив своєму синові  любов до літератури, 

мистецтва, людей. Багатогранність таланту батька вражала  малого Богдана. 

За одну зиму він навчився читати, писати і рахувати. Домашній учитель Д. 

Бахталовський ознайомив Богдана з творами Т. Шевченка, якими він 

захоплювався і багато з них вивчив напам’ять. У 6 років батьки віддали його 

до діда о. Михайла Глібовицького,  в Бережани, де він мешкав протягом 

восьми років (із 1878р.). Його дід – також священник, декан УГКЦ і віце-

маршалок Бережанського повіту мав прекрасну бібліотеку, товаришував з М. 

Шашкевичем, у нього вдома часто збирались цікаві знайомі, які розповідали 

різні епізоди з української та світової історії. Шестирічним хлопчиком 

Богдан був прийнятий до Бережанської нормальної школи (так в ті часи 

називалась початкова школа) з польською мовою навчання і був зарахований 

до 2-го класу. Після закінчення школи перейшов в українську гімназію М. 

Бачинського. Рідна мова зайняла одне з чільних місць серед гімназійних 

предметів. Співав у гімназійному українському хорі під керівництвом Дениса 



Січинського, у хорі «Боян» у м. Бережани. Брав участь у концертах, 

декламував вірші, читав уривки з прозових творів. Мав змогу познайомитися 

з акторами мандрівного театру «Української Бесіди» Владиславом 

Плошевським, Степаном Яновичем (батьком Леся Курбаса), Марією 

Романовичівною та іншими, які кілька разів гастролювали в місті, бували в 

домі Лепких. Малярство вивчав в Юліана Панькевича, згодом знаного 

українського художника. Під його керівництвом намалював портрет діда — 

о. М. Глібовицького, бабусі, батька — о. Сильвестра Лепкого, публіциста й 

письменника, матері — Домни (з дому — Глібовицької), низку портретів 

українських поетів, зокрема Тараса Шевченка, портрети своїх учителів — 

Матеуша Куровського, Михайла Соневицького; окремі з цих робіт висіли в 

гімназійних класах. У 1891 р. закінчив гімназію та вступив до Віденської 

академії мистецтв. Через три місяці, за порадою Кирила Студинського, 

перейшов на філософський факультет Віденського університету, де вивчав 

мовознавство та історію літератури. Тут брав участь у роботі студентського 

товариства «Січ», у дискусіях на суспільно-політичні та літературні теми, 

разом із Філаретом Колессою займався етнографічними дослідженнями. У 

Відні заприятелював з художником Миколою Івасюком, продовжував 

малювати під його опікою; з ним приїжджав на літні канікули до Жукова, де 

їм позували селяни. Тут створив кілька картин на історичну тематику, серед 

них «Коронація короля Данила», робив малюнки для майбутніх праць 

«Козацькі бої». Також малював сцени з полювання. З другого курсу 

студіював на філологічному відділі Львівського університету; українську 

історію та літературу вивчав під керівництвом Михайла Грушевського, 

Омеляна Огоновського, Ісидора Шараневича. Брав участь у львівських 

молодіжних товариствах «Ватра» і «Сокіл», хорі «Боян». Закінчив 

університет у 1895 р. 

Після закінчення університету, в 1895 р. Лепкий  працював 

вчителем української, польської та німецької мови та літератури, історії та 

географії в  Бережанах. Водночас інтенсивно займався громадською працею: 

започатковував читальні «Просвіти», бібліотеки і позичкові каси, 

виголошував реферати та промови на святкових академіях, був учасником 

хору «Боян» і драматичного гуртка. Одночасно пише вірші, дослідження 

творчості  польської письменниці М. Конопніцької, здійснює переклади її 

творів. П’єса  «За хлібом» поставлена «Руською Бесідою» мала немалий 

успіх. 

Вірші Богдан Лепкий почав писати ще в ранньому віці. У 1895 році 

часопис «Зоря», що виходив у Львові, познайомив з ними широке коло 

шанувальників українського поетичного слова. 

  У 1898 році зіграв роль Петра в «Наталці Полтавці». У 1897 р. 

одружився з донькою свого стрийка, священика о. Миколи Лепкого з 

Коломиї, — Олександрою, яку здавна кохав. Мав із нею трьох дітей.  

 У 1899 р., після відкриття в Ягеллонському університеті  у м. Кракові 

лекторату української мови та літератури, запрошений викладати ці 

предмети. Одночасно працював професором у ІІІ гімназії ім. Яна Собєського 



і в гімназії св. Яцка у Кракові; доцентом «виділових курсів» для 

вдосконалення кваліфікації вчителів. Співпрацював з літературним 

об'єднанням «Молода Польща», познайомився з польськими письменниками 

Станіславом Виспянським, Владиславом Орканом, Казімежом Тетмаєром та 

ін. Богдан Лепкий був одним із засновників  у 1901р. і активним учасником 

«Слов'янського Клубу», що видавав часопис «Świat Słowiański»  у Кракові. У 

ньому Б. Лепкий упорядковував постійні рубрики «Руська хроніка» і «Огляд 

руської преси»; в 1907 р. припинив співпрацю з виданням через політичні 

незгоди з редакцією. Того ж року виступив з ініціативою збирання коштів на 

народні школи; написав з цією метою відозву-заклик. 

Його поетичні твори, що заповнили збірки «Осінь», «Листки падуть», 

«Над рікою», «З глибин душі», «Поезіє, розрадо одинока» відзначаються 

глибиною почуттів. Протягом 1898 – 1913 рр. вийшло у світ 12 збірок його 

творів. У 1904 р. вийшов друком «Начерк історії української літератури» у 

1910 р. – «Маркіян Шашкевич». 

Співпрацював з товариством «Рідна Школа» щодо видання дитячої 

літератури, підручників та читанок; укладав читанки для народних шкіл 

(Львів, 1904), куди увійшли і його твори. Був членом управи (заступником 

голови) краківської «Просвіти», читав лекції з української літератури і 

культури; ввів у традицію постійні Шевченківські академії. Був одним із 

організаторів у Кракові вечора до 100-річчя від дня народження Т.Шевченка, 

вечорів, присвячених Маркіянові Шашкевичу, Іванові Франку, Миколі 

Лисенку, Василеві Стефанику та іншим видатним українцям. У Кракові Б. 

Лепкий мешкав по вул. Зеленій, 28. У помешканні Лепких бували Василь 

Стефаник, Михайло Яцків, Остап Луцький, Кирило Студинський, Михайло 

Бойчук , який створив портрет Б. Лепкого, Осип Курилас, Олекса 

Новаківський, Кирило Трильовський, В'ячеслав Липинський, Михайло 

Коцюбинський, Ольга Кобилянська, Федір Вовк, Михайло Жук та інші. 

У 1912 р. Б. Лепкий вступив до партії «Християнсько-суспільна партія» 

у Львові. У  львівському тижневику «Неділя» був надрукований його вірш 

«Журавлі». Цей вірш Б.Лепкого став популярною піснею, яка облетіла весь 

світ. Крім ліричних поезій, Б.Лепкий писав оповідання, які змальовували 

обряди і звичаї  українського села: «З життя», «Село», «Щаслива година», 

«Кара», «По дорозі життя». Написав він і декілька повістей: «Під тихий 

вечір», «Сотниківна», «Зірка». 

Богдан Сильвестрович Лепкий писав під  псевдонімами Федір 

Кригулецький, Сент Брень, Петро Тихий, Нестор, Ярослав Марченко, Л. 

Богдан, Нестор Л., Онисим, Тойсам. 

Перша світова війна застала сім'ю Лепких у Кракові.  Російська армія 

восени 1914 р. почала окупацію Галичини й Буковини та вивозила українську 

інтелектуальну еліту, Лепкі разом з іншими біженцями переїхали у Карпати в 

надії, що війна у гори не дійде і зупинилися в м. Яремче у готелі (згодом цей 

готель був знищений снарядами, й у ньому згоріли речі Лепких, а також 

рукописи третього тому «Начерку історії української літератури» та 

історичної драми «Мотря», зберігся лише «Пролог»). Щоб не потрапити до 



рук царської жандармерії, виїхав через Угорщину до австрійської столиці. 

Спочатку мешкав у м. Рудави неподалік  Відня, згодом прибув у м. Відень. 

Тут працював у часописі «Вістник Союза визволення України» (назва подана 

в тогочасному правописі) і в Культурній Раді. Восени 1915 р. Б. Лепкий був 

мобілізований до австрійського війська. Завдяки сприянню друзів не був 

відправлений у діючу армію, а виїхав у Німеччину для освітньо-культурної 

роботи серед українців-військовополонених царської армії. Тут з листопада 

1915 р. мешкав у м. Раштат біля Бадена. Там працював у просвітньому відділі 

табору, протягом двох місяців викладав історію української літератури та 

культури. Лекції вченого мали великий успіх, тому заняття перенесли з 

бараків до міського театру. Потім табір поділили на дві частини, Б. Лепкий 

переїхав до Вецляра. У Вецлярі з лютого 1916 р. вів просвітницьку працю в 

таборі, викладаючи в народному університеті, організував малярську школу. 

Учнем Б. Лепкого був згодом відомий український митець Іван Бабій із 

Херсонщини; у домі письменника часто гостював Юрій Лукомський, маляр 

та історик українського мистецтва; разом з Михайлом Паращуком Б. Лепкий 

брав участь у проектуванні та виконанні пам'ятників померлим воїнам у 

Вецлярі. Допомагав організовувати крамниці, книгарні, художнє ательє, 

майстерню музичних інструментів та видавництво часопису «Громадська 

Думка» (1917–1918). Влітку 1917 р. відвідав Львів, Бережани і Жуків. З 

Галичини повернувся до Вецляра, звідти виїжджав з рефератами в робітничі 

господарства і фабрики, де працювали військовополонені, дописував до 

часопису «Шлях» (Зальцведель, 1919–1920 рр.).У 1919 р. працював в 

Українській Військово-Санітарній Місії, яка готувала військовополонених до 

від'їзду додому. 

Навесні 1920 р. після ліквідації таборів Б. Лепкий переїхав до Шпандау 

біля Берліна, в січні 1921 р. — до Берліна. Тут очолював (до 1925 р.) 

Український Допомоговий Комітет, Комітет Опіки над Утікачами, 

Товариство охорони могил, належав до співорганізаторів українських 

видавництв: Якова Оренштайна «Українська Накладня» (із Зеноном Кузелею 

і Василем Сімовичем) та гетьманського руху «Українське Слово»; 

співпрацював з цими видавництвами та редакцією газети «Українське слово» 

(1921–1923 рр.). Працював в управі Українського Червоного Хреста, був 

головою «Української Громади». Викладав українську літературу на курсах 

українознавства при посольстві УНР у Берліні. Був співорганізатором 

Товариства Вищої Освіти і керував ним; приймав іспити у випускників 

середніх шкіл; виступав з рефератами на святкових академіях. З грудня 1922 

р. до 1925 р. мешкав у Ванзеє біля Берліна, де зустрічався з колишнім 

гетьманом України Павлом Скоропадським, президентом ЗУНР 

Є.Петрушевичем, а також полковником Є. Коновальцем, професорами 

Іваном Мірчуком, З. Кузелею та іншими видатними українськими діячами 

політики, науки й культури, які теж там проживали. У 1925 р. повернувся до 

Кракова,  продовжував викладати в Ягеллонському університеті, де його 

призначили доцентом, завідувачем кафедри української літератури. З того ж 

року Б. Лепкий обраний головою Товариства письменників і журналістів ім. 



І. Франка у Львові. Почесний член товариства «Просвіта» (з 25 грудня 1925 

р.). Надзвичайний член Українського Наукового Інституту в Берліні (з 1926). 

Належав до керівництва Українського Наукового Інституту у Варшаві з часу 

його заснування в 1930 р. Член Історично-Філологічного Товариства у Празі. 

Письменник часто приїздив до Тернополя, Бережан, на Гуцульщину й 

Опілля; бував також у Гусятині, Кременці та інших населених пунктах 

Тернопільщини. У 1932 р. здобув посаду ординарного професора 

Ягеллонського університету. 

До 60-річчя йому вручили викутий з добутої московської зброї, 

відзначений гербом гетьмана І. Мазепи і Тризубом «перехідний перстень 

Мазепи» — відзнаку уряду Української Народної Республіки  в екзилі, 

Грамоту Головного Отамана УНР, Грамоту «Української Громади» Берліна, 

Грамоту Української Бібліотеки С. Петлюри в Парижі, Грамоту Громадської 

Ради с. Жуків, яка іменувала Б. Лепкого Почесним громадянином і назвала 

«вулицю, що йде від Кооперативи «Єдність» у напрямі Церкви» його іменем. 

Дійсний (з 1932 р.), згодом — почесний член НТШ. Того ж 1932 р. 

Український Вільний Університет у Празі присвоїв Б. Лепкому науковий 

ступінь доктора гонорис кауза (почесного доктора). 1 січня 1935 р. Президент 

Речі Посполитої  надав йому титул надзвичайного професора університету У 

1938 р. його обрали сенатором польського сейму; в сенаті протягом цього й 

наступного років представляв українців Галичини. З 1938 р. за ухвалою 

уряду УНР в екзилі — академік відновленої у Варшаві Київської 

Могилянсько-Мазепинської Академії. 

Мешканці Бережанщини та Рогатинщини, зібравши добровільні 

пожертвування, 1932 р. придбали для Б. Лепкого на Опіллі місце і цеглу для 

вілли в с. Черче (нині — Рогатинський район Івано-Франківської області), 

яку збудували за ці кошти та заощадження письменників; її назвали 

«Богданівка».У Черче Б. Лепкий у 1930–1939 рр. приїжджав  відпочивати і 

творити у канікулярний період — спочатку в пансіонаті «Роксоляна», з 1933 

р. — у віллі «Богданівка». Із Черче навідувався до родича Петра Смика 

(батька д-ра Романа Смика) у с. Жовчів (нині — Рогатинського району Івано-

Франківської області), там малював картини, ікони. У Жовчівській церкві св. 

Михайла збереглося десять образів роботи Б. Лепкого: два намісних образи 

— Краснопущанська Богоматір і Христос-Учитель; чотири круглих образи 

євангелістів на царських воротах і стільки ж круглих образів на кивоті. 

Осінню 1939 року Галичину окупувала Червона армія. Богдан Лепкий в 

той час знаходився у Карпатах. Незважаючи на негоду та проблему з 

транспортом вирішив повернутися до Кракова, хоч відчував себе хворим. На 

кордоні в Перемишлі червоні комісари вмовляли його залишитись, обіцюючи 

посаду ректора університету у Львові. Та мудрий професор не повірив 

брехливим словам і як добрий психолог відчув небезпеку. До Кракова Б. 

Лепкий  повернувся хворим, його здоров’я було підірване. Після того, як 

німецькі окупанти закрили Ягеллонський університет, залишився без роботи, 

йому відмовили у професорській пенсії. Щоб якось вижити дописував до 

українських журналів, газети «Краківські Вісті», перекладав з української 



мови  на німецьку. Письменник помер 21 липня 1941 р. у Кракові, похований  

на Раковецькому цвинтарі (поле XXXIV, південний ряд, у гробниці свого 

товариша Ігнатія Шайдзєцкого. На надгробку є напис українською мовою 

«Богдан Лепкий поет». Встановлений у 1972 р. барельєф письменника 

виконав скульптор Григор Пецух. 

 

 


