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                                                        Чом, чом, чом. земле моя, 
                                                                       Так люба ти мені, 
                                                                        Так люба ти мені? 

                                                                                         Малицька К.І. 
 

Костянтина Іванівна Малицька народилась 30 травня 1872 року в селі 
Кропивник Калуського повіту (тепер Калушський район Івано–Франківської 
області), в сім'ї греко–католицького священика Івана Малицького. Мати 
Олена також походила із священничого роду Гетьманчуків. Дідом по матері 
Костянтини був відомий український вчений–історик, етнограф, церковний і 
політичний діяч, посол до Галицького сейму та Австрійського парламенту о. 
Антоній Петрушевич. Коли батько Констянтини помер, мати, щоб 
прогодувати свою єдину дитину, була змушена переїхати до Станіслава 
(Івано–Франківськ).  Вона зробила все можливе, щоб дати  доньці освіту. 
Початкову і виділову школу Костянтина закінчила в Станиславові, а 
вчительську семінарію — у Львові,  яку закінчила у 1892 році та отримала 
диплом народної вчительки.  Вчителювала в народних школах невеличких 
міст Галичини (зокрема в Галичі), на Буковині (Лужани). Уже в Галичі,  де 
пропрацювала 11 років, почав яскраво проявлятися організаторський та 
педагогічний талант молодої сподвижниці. Костянтина заснувала та 
облаштувала читальню «Просвіти», брала активну участь у  церковному хорі, 
Була однією із засновниць «Жіночої громади Буковини». Про Буковинський 



період свого  життя письменниця розповідала у статті «На фільмі споминів» 
опублікованій у часописі «Нова хата» за 1934 р. З вдячністю згадувала 
славних буковинців,з якими її звела доля і котрі допомагали їй у нелегкій 
освітянській праці:шкільного інспектора О. Поповича, І.Карбулицького – 
редактора станового учительського органу «Каменяр», Є Ярошинську– 
відому в ті часи письменницю, з якою товаришувала. На той час на Буковині 
згуртувався колектив учителів, які вирішили заснувати свій незалежний 
часопис «Промінь» (виходив протягом 1904–1907 рр.. На його сторінках було 
опубліковано багато педагогічних статей та художніх творів Костянтини 
Іванівни. Авторами часопису були І.Франко, О.Маковей, Н.Кобринська, 
Я.Веселовський.  На  Буковині К.Малицька познайомилась також з 
О.Кобилянською, підтримувала зв’язки з багатьма релігійними, політичними 
та літературними діячами. Зокрема, з редактором щоденної газети 
«Буковина» Я. Веселовським, який мав значний вплив на її становлення як 
письменниці. Активну участь брала Костянтина в учительських вічах, що 
відбувались у Львові у 1904 р. Проводила велику роботу в організації 
численних жіночих гуртків по селах округи. У 1905 році була заснована 
«Жіноча громада», натхненницею якої стала Костянтина Іванівна.Займалася 
перекладацькою діяльністю, писала власні вірші та оповідання. Малицька 
К.І. відома під такими літературними псевдонімами: Віра Лебедова, Чайка 
Дністрова, Віра Кропивницька, Віра Лужанська. 

На Буковині,у 1904 р., був написаний вірш «Чом, чом, чом, земле, 
моя…», покладений на музику композитором Денисом Січинським. Пісня 
була адресована дітям, але стала широковідомою, улюбленою та популярною 
на західно–українських землях.  За радянських часів ім’я автора 
замовчувалося. І тільки з 1970–х років, завдяки Буковинському ансамблю 
пісні і танцю та його художньому керівникові А.Кушніренку, пісня отримала 
друге дихання. Вперше її виконав Д.Гнатюк, відтоді ця пісня займала 
провідне місце в його концертному репертуарі. 

У 1906 р. вчителька отримала запрошення працювати у Львові в 
Першій українській дівочій школі імені Т.Шевченка, якою керувала визнана 
в Галичині педагог М.Білецька. Школа була заснована в 1898 році «Руським 
товариством педагогічним» (РТП) у Львові. Знаходилась вона на вул. 
Мохнацького, 12 (нині – вул..Драгоманова). Костянтина Іванівна викладала  
тут рідну мову, природознавство, педагогіку, геометрію, фізику, завідувала 
шкільною бібліотекою У 1912 р. РТП перейменували на «Українське 
Педагогічне Товариство»(УПТ). В 1926 – отримало назву «Рідна школа».З 
1906 р і до початку Першої світової війни (1914 р.) письменниця редагувала 
єдиний на той час український дитячий часопис «Дзвінок», працювала в 
педагогічних товариствах «Рідна школа», «Крайовому товаристві охорони 
дітей і опіки над молоддю», співпрацювала з товариством «Просвіта». Як 
член крайового виконавчого комітету вчительства Галичини, у 1907 р., 
К.Малицька підтримала вимоги українських студентів, що оголосили 
голодування, протестуючи проти заборони української мови. 



У 1912 р.К.Малицька разом з М.Білецькою заснували фонд «На 
потреби України», допомагаючи творчим та суспільним діянням української 
громади. Від початку Першої світової війни фонд надавав матеріальну 
допомогу Українським січовим стрільцям. В серпні 1914 р. в будівлі школи 
ім..Т.Шевченка розмістилася  Бойова управа легіону УССів. Цей період 
надихнув  Малицьку на написання патріотичних пісень, які миттєво 
розійшлися поміж «січовиками». 

Після окупації Львова російськими військами царська влада 
заарештувала К. Малицьку. Це сталося 17 лютого 1915 року і вона більше 
трьох місяців перебувала у в’язниці. ЇЇ звинуватили в агітації за самостійну 
Україну, що завжди вважалося чи не найбільшим злочином. 28 травня 1915 р. 
Костянтину (єдину жінку) у числі 13 видатних діячів (М. Шухевича, 
В.Нагірного, В.Охримовича, о.Йосифа Боцяна, Ю.Ю.Балицького) вислали в 
Красноярськ, а звідти по Єнісею – в Тунгуський край. Там, у сибірському 
поселенні Пінчуга Єнісейської губернії, і відбувала своє покарання 
Малицька. Але навіть у засланні, серед лютих морозів, ця мужня жінка не 
втратила оптимізму, знайшла в собі сили вистояти, вижити та підтримати 
своїх товаришів. Вона зуміла згуртувати українських поселенців та 
зорганізувати їх на заснування української школи в Сибірі.  

Після Лютневої революції в Росії 1917 року Малицькій вдалося  
оселитися в Єнісейську. Великих зусиль коштувало організація та утримання  
української школи в м. Красноярськ. Школу розмістили в будинку 
українського патріотичного подружжя, колишніх політв’язнів Катерини та 
Михайла Антонових. Школа отримала назву «Українська школа імені 
Ів.Котляревського», в  якій  К.Малицька була вчителькою та директором, тут 
був організований перший український шевченківський концерт. 

З постаттю Т.Шевченка завжди була тісно пов’язана громадська, 
педагогічна і творча діяльність К.Малицької. В нарисі «З дитячих споминів», 
опублікованому в часописі «Дзвінок» (1903р.) письменниця розповідає про 
своє перше знайомство з творчістю Кобзаря. Свій вірш про Шевченка 
К.Малицька опублікувала вже в 1907 році. Під час учителювання у Львові 
Костянтина Іванівна була постійним організатором шевченківських вечорів, 
для яких писала сценарії, вірші, сценки, тощо. У 1914 р. ініціювала і 
зредагувала саморобну збірку «Не вмре – не загине» з обкладинкою 
О.Кульчицької з нагоди 100–літнього ювілею від дня народження Тараса 
Григоровича. К.Малицькій випала честь виступити з промовою на одному з 
щорічних концертів пам’яті Шевченка у Львові.     
 Повернувшись до Львова з Сибіру (1920р.), після п’ятирічного 
ув’язнення, Костянтина Іванівна одразу долучилася до громадської 
діяльності. 22–23 грудня 1921 р. у Львові відбувся З’їзд українських жінок, 
скликаний за ініціативи жіночого гуртка Українського педагогічного 
товариства ім. Ганни Барвінок. К.Малицька очолила організаційний комітет 
З’їзду, та була головою його президії. 

Багато сил і енергії віддавала К.Малицька розвитку української школи. 
Після заслання вона знову почала працювати в українській приватній дівочій 



гімназії імені Т.Шевченка, невдовзі стала директором. Тоді ж діячка 
захопилася кооперативним рухом, почала створювати крамниці для 
фінансової допомоги освітянам, працювала в психотехнічній секції, яка 
запровадила в школах тестування, анкетування. У 1934 р. при її 
безпосередньому сприянні, були підготовлені понад 500 тестів для 
визначення в учнів ступеня концентрації їхньої уваги, абстрактного 
мислення, зорової та вербальної пам’яті, уміння орієнтуватися в просторі. 
Констянтина Іванівна обстоювала необхідність перебудови шкільництва, її 
непокоїла проблема відірваності змісту навчання від життя та суттєвої 
відмінності навчання в міських та сільських громадах. 

У 1937 р. західноукраїнська громадськість відзначила 45–річчя 
освітньої діяльності К.Малицької, яка все своє життя присвятила школі та 
дітям. 

 Після війни Костянтина Іванівна працювала старшим бібліографом в 
Науковій бібліотеці імені В.Стефаника, укладала універсальний покажчик 
дитячої літератури, роботу над яким обірвала смерть. 

Майже всі значні події, які відбувалися протягом багаторічної 
педагогічної праці Костянтини Іванівни, знайшли відголос у її віршах, 
драматичних сценках, оповіданнях. А любов до рідного слова учителька–
патріотка прищеплювала дітям саме через школу. Один з її віршів, які вона 
прочитала учням, коли на уроці дала завдання кожному скласти свій вірш: 

      Сипле, сипле,сипле сніг з неба сірої безодні 
      Міріадами летять ті метелики холодні 
      Білі, як гірка сльоза, зимні, як лихая доля 
      Замітають все довкруг, всі ліси, луги і поля.  
Багато зробила для розвитку дитячої літератури і як письменниця, і як 

редактор популярного дитячого часопису «Дзвінок». У творах, написаних 
для дітей, К.Малицька зібрала весь свій практичний досвід педагога, всі 
життєві спостереження. Письменниця з любов’ю, добрим знанням психології 
змальовує дитячий світ, становлення рис характеру, формування 
патріотичних почуттів. Основні персонажі її дитячих оповідань – щирі, 
працелюбні діти  трудового люду. Вона – авторка кількох збірок дитячих 
оповідань. Найвідоміша з них – «Малі герої» (1899,1906). Педагогічно–
дидактичний зміст мають і збірники нарисів «Мати», «Учителі» (1902), «З 
трагедій дівочих душ»(1907) та численні статті на педагогічні  та громадські 
теми. Писала Костянтина Іванівна і п’єси для шкільної сцени, робила 
переклади, вона є автором багатьох січових пісень:«У Січі, у Січі 
гуртуймось, брати»  та ін. Друкувала свої твори в таких часописах: «Молода 
Україна», «Світ дитини», «Зоря», альманахах «Нова хата», «Учитель», 
«Жіноча доля», сатиричному часописі «Комар» та ін. 

У 1937 р. львівська газета «Діло» опублікувала статтю вже знаної 
української письменниці К. Малицької «Доріжкою спогадів». Училелька 
опоетизувала свої дитячі роки, з любов’ю згадувала людей, місця, де минало 
її дитинство.  



У 2012 році до 140–річчя від дня народження письменниці, її праці 
було зібрано під однією обкладинкою у солідному томі «Твори» на 150 
сторінок. Це унікальне видання було першою книжкою такого формату 
К.Малицької. Книжка побачила світ завдяки титанічним зусиллям науковців 
Чернівецького університету ім. Ю.Федьковича. В.Бузинська та О. Івасюк, які 
упорядкували твори, спорядили їх примітками та науковим редагуванням і 
ґрунтовною передмовою. Надруковано «Твори» у видавництві «Букрек» 
(Чернівці). 

В 2016 р., вперше з 1932–го, вийшла друком книжка для дітей 
К.Малицької «Чистенький і Юрза–Мурза». Перевидано цей унікальний і 
забутий на довгі роки текст завдяки науково–дослідницькій роботі 
редакторської групи видавництва «Розумна дитина». Видання 
проілюстровано метрами укпаїнського образотворчого мистецтва К.Лавром і 
А. Джанікяном. 

 Костянтина Іванівна Малицька померла 17 березня 1947р. у Львові. 
Похована на Личаківському цвинтарі поряд з могилою її матері – О. 
Малицької.  

27 вересня 2009 р. на будинку № 12 при вул., Драгоманова у Львові 
встановлено меморіальну таблицю: «Костянтина Малицька, видатна 
громадська діячка письменниця, педагог, працювала директором і вчителем 
Української приватної школи ім.. Тараса Шевченка у цьому будинку (1906– 
19014), 1920–1937)». 

У  місті Калуші Івано–Франківської області іменем К.Малицької 
названа вулиця (тут встановлена меморіальна дошка з барельєфом), з 2002 р., 
а також засновані щорічні премії для педагогів міської і районних рад. 

 
(За матеріалами «Календаря знаменних і пам’ятних дат, №2, 2022») 
 
  


