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“СЛОВО ПРОСВІТИ” ч. 20, 18—24 травня 2017 р. 

Постать До 1607річчя від дня народження Андрія
Чайковського.

Йосип МАРУХНЯК
Фото автора

…Андрій Чайковський наро�
дився у Самборі на Львівщині,
частину свого активного життя
провів у колись повітовому місті
Бережани на Тернопільщині, за�
вершив свій трудовий і життєвий
шлях у Коломиї на Івано�Фран�
ківщині, де й похований на міс�
цевому цвинтарі. У Національно�
му музеї народного мистецтва і
побуту Гуцульщини та Покуття є
кімната, присвячена його па�
м’яті, і особливу увагу там при�
вертає фотографія його похоро�
ну: тисячі людей із різних куточ�
ків Галичини йдуть за труною ад�
воката, який відстоював їхні інте�
реси, який був справді народним
і якого вважали моральним авто�

ритетом. Кажуть, що донині та�
кого людного похорону в Коло�
миї ще не було… Якби на те моя
воля, я водив би сюди студентів
юридичних факультетів і показу�
вав це фото усім служителям су�
часної здеморалізованої Феміди. 

Там, де побував Андрій Чай�
ковський, залишилися лише доб�
рі спогади про нього і про його
родину. Напередодні його 160�
річчя та 130�річчя його сина —
математика у Бережанах, де він
тривалий час жив і працював,
відбулися “Чайковські читання”,
на які з’їхалися науковці зі Льво�
ва, Івано�Франківська, Терно�
пільщини, щоб нагадати сучас�

никам про цю видатну постать. 
“Один із найважливіших пері�

одів життя Андрія Чайковського
минув у Бережанах, куди він при�
їхав із родиною 1886 року як по�
мічник місцевого адвоката, пра�
цювати в адвокатській канцелярії
Леона Мадейського, а за чотири
роки відкрив власну адвокатську
контору і прожив у Бережанах до
1914 року, — розповідає кандидат
історичних наук, завідувач науко�
во методичного відділу наукової
бібліотеки Львівського націо�
нального університету ім. Івана
Франка Олександр Седлер. —
Андрій Чайковський був одним із
провідних діячів українського на�
ціонального руху на Бережанщи�
ні, керівником багатьох місцевих
бережанських товариств: “Прос�
віта”, місцевої філії товариства

“Сокіл”, бережанського музич�
ного товариства “Боян”, кредито�
вого товариства “Надія”. Він та�
кож був одним із організаторів
українських націонал�демокра�
тів, колишніх народовців, зай�
мався організацією виборчих
кампаній до Галицького Сейму та
Австрійської Ради… Він завжди
був послідовним українцем, націо�
нал�демократом, був опонентом
місцевим полякам і місцевим ру�
софілам або москвофілам. Живу�
чи в Бережанах, він співпрацював
із багатьма відомими діячами, за�
лишив помітний слід в історії міс�
та. Андрій Чайковський належав
до того покоління, яке змінило

Галичину в її відродженні. У Бере�
жанах народилися його діти, які
згодом навчались у місцевій гім�
назії, у Львівському університеті
та інших навчальних закладах. Ця
родина була однією з найбільш
свідомих і в національній, і в сус�
пільно�громадській активності.
Дружина Наталія теж займалася
громадською роботою, що було
рідкісним явищем на цей час. Во�
на була головою жіночого україн�
ського товариства “Бережани”.
Старший син Микола став про�
фесором математики, син Богдан
— адвокатом і теж як батько ак�
тивно займався громадською ро�
ботою”.

Саме в Бережанах Андрій
Чайковський розпочав свою
письменницьку діяльність. На
початку 90�х років він почав пи�
сати спогади про перебування в
Боснії під час військової служби і

поступово втягнувся в літератур�
ну діяльність. До письменниць�
кої діяльності він прийшов через
публіцистику і мемуаристику.
Його мемуари отримали пози�
тивну оцінку Івана Франка. Ве�
ликий Каменяр заохочував моло�
дого автора до писання. Інший
відомий тогочасний письменник
Осип Маковей згодом зазначав:
“Загалом сі “Спомини” подоба�
лися публіці і авторові додали ві�
ри в себе; в них він спробував
своє перо і поборовся з першими
перепонами, які стрічає кождий
письменник, коли виступає на
літературній ниві… Уже в сих
“Споминах” зазначилася вираз�
но головна черта письменського
таланту Чайковського: єго дар
оповідача. Він оповідає так, як у
товаристві добрих знайомих, не
спиняючись на “тонкостях”, а
рисуючи з замахом головними
чертами”. Перші публіцистичні
твори Андрія Чайковського дру�
кувались у газеті “Діло”, пізніше
він звернувся до теми спогадів і
художньої прози. Виходять дру�
ком нариси, оповідання, гумо�
рески, повісті: “Вуйко” (1895),
“Образ гонору” (1895), “Олюнь�
ка” (1895), “Бразілійський га�

разд” (1896), “В чужім гнізді”
(1896), “Серенада в навечеріє св.
Войцеха” (1896), “Моя перша
любов” (1896), “Курателя”
(1897), “Рекрут” (1897). Дуже
схвальні спогади отримала по�
вість “Олюнька”, побудована на
реальних подіях. Це були фак�
тично спогади з дитинства.

…На “Чайковських читан�
нях” у Бережанах прозвучали ці�
каві доповіді і наукові розвідки
про цю непересічну постать: док�
тор філологічних наук, професор
Львівського національного уні�
верситету ім. Івана Франка Ми�
хайло Гнатюк виголосив доповідь
“Іван Франко та Андрій Чайков�
ський: два етапи у розвитку укра�
їнської історичної прози”, про
балканські оповіді Андрія Чай�
ковського, їхні антиімперські та
антивоєнні аспекти розповів док�
тор історичних наук, професор,
президент наукової фундації ім.
Андрія Чайковського Богдан
Якимович, окремі доповіді були
присвячені його адвокатській ді�
яльності, суспільно�політичній,
впливу родини Чайковських на
загальне культурне тло тодішньої
Галичини, з якими виступали
тернопільські краєзнавці та нау�
ковці Степан Костюк, Ліля Зін�
чук, Микола Проців, Олена Лу�
гова, Ярослав Дзісяк, Галина
Процик, гості з Івано�Франків�
ська та Львова.

Відбулася презентація слайд�
фільму “Андрій Чайковський:
портрет на тлі Бережан”, також у
залі, де захід відбувався, експону�
вались книжкова виставка “При�
життєві видання Андрія Чайков�
ського” і книжково�ілюстратив�
на виставка “Микола Чайков�
ський” із фондів Бережанського
музею книги.

Романа ЧЕРЕМШИНСЬКА,
член Національних спілок жур�
налістів та краєзнавців України,
Наукового товариства імені Шев�
ченка у Львові, с. Велеснів Мо�
настириського р�ну, Тернопілля

Щира дружба і спільна спів�
праця на царині української літе�
ратури та науки єднала майстра
красного письменства Андрія
Чайковського та ученого Володи�
мира Гнатюка впродовж багатьох
років. На груповій світлині 30
жовтня 1898 року у Львові, яка
експонується у першій кімнаті до�
мівки академіка�земляка, поруч з
Іваном Франком, Михайлом Гру�
шевським, Сильвестром та Богда�
ном Лепкими, Володимиром Гна�
тюком та іншими сфотографова�
ний і Андрій Чайковський. 

У фонді Володимира Гнатюка
Відділу рукописів Національної
наукової бібліотеки імені Василя
Стефаника НАН України зберіга�
ється 10 листів Андрія Чайков�
ського до Володимира Гнатюка:

один із Бережан (28 вересня
1899 р.), три листи — із Самбора
(23 березня 1917 р., 25 травня
1918 р., 14 червня 1918 р.), шість
листів — з Коломиї (23 лютого
1920 р., 2 жовтня 1920 р., 13 квіт�
ня 1922 р., 1 травня 1922 р., 23
травня 1922 р., 7 червня 1922 р.).

Фотокопія листа письменни�
ка до вченого від 28 вересня 1899
року з Бережан експонується по�
руч з фотопортретом Андрія Чай�
ковського.

Володимир Гнатюк як відпо�
відальний редактор “Українсько�
руської видавничої спілки” в її
Першій серії “Літературно�нау�
кової бібліотеки” у числі 65 видає
збірку Андрія Чайковського
“Оповідання” (Львів, 1904). Це
видання експонується в експози�
ції третьої кімнати оселі вченого
у його родинному Велесневі.

У листах самбірського періоду
переважно йдеться про видавничі

справи. У той час готувалися до ви�
дання деякі твори Андрія Чайков�
ського. Письменник радиться з
Володимиром Гнатюком про до�
цільність вносити зміни: “Я вже
давно того не читав, а не маю у се�
бе ні одного примірника, бо мос�
калі при ревізії забрали, бо їм було
“любопитно читать сочіненіе…”. Я
однак був би тої гадки, що в тих
шляхоцьких повістях нічого змі�
нити не треба, а навіть не можна.
Безперечно, що се етнографічні
образки. Я переконався тепер, що
такої шляхти вже нема…”. У нас�
тупних листах Андрій Чайков�
ський повідомляє, що працює над
ІІІ ч. “Сагайдачного” і просить на�
діслати з бібліотеки НТШ історич�
ні матеріали про той період: “бо
страх як тяжко робити такі праці
на провінції, де ні матеріалів, ні
джерел нема і порадитися нема ко�
го…”. Також дозволяє Володимиру
Гнатюкові надрукувати передмову

до “Олюньки”, при цьому зазна�
чити, що оповідання подавалося
на конкурс, оголошений “Зорею”,
і просить, якщо це можливо, над�
рукувати відгук Івана Франка.

Не менш цікаві листи писав
Андрій Чайковський з Коломиї до
Володимира Гнатюка. Так 23 люто�
го 1920 року повідомляє вченому
про те, що першу частину “Сагай�
дачного” видав Антін Крушель�
ницький накладом 5000 примірни�
ків. З якихось причин спілка розпа�
лася і “Я, — пише Андрій Чайков�
ський, — розв’язуючи видавничу
умову з п. Крушельницьким, зо�
бов’язався викупити решту при�
мірників”. Просить переказати
добродієві, котрий шукає історичні
повісті до друку “готовність спів�
працювати з ним”. “Не дивуйте,
В. П., добродію, що знав про се”. 

“Мій “Сагайдачний”, читає�
мо далі в листі, — в 4 ч. чекає бо�
жого змилування в манускрипті,

а з ним і я чекаю… Не можу ру�
шитися з Коломиї. Цей час я не
змарнував, а понаписував на яки�
хось 100 аркушів друку. Є дві по�
вісті (одна “Малолітній”, кілька
оповідань, новел, нарисів”). Оз�
найомлення з листами коломий�
ського періоду направду переко�
нує, що Андрій Чайковський на�
магався своєю письменницькою
діяльністю заповнити гіркі розча�
рування, втрачені надії на “кращу
будучність мого бідного народа,
котрому служив за наших ясних
днів усім своїм єством”.

13 квітня 1922 року письмен�
ник пише до Володимира Гнатю�
ка: “маю готову повість “Панич”
з галицького життє”, а 1 травня
1922 року: “Написав нову гумо�
реску, опісля пришлю і ще нове
оповідання “Не було виходу”.
Повідомляв про намір написати
спогади про Визвольні змагання,
об’єктивно показати, нічого не
приховувати. Також є і листи,
сповнені гіркого жалю до львів�
ських видавців. 

Із листування письменника з ученим

Травневі дні Чайковських
У Бережанах, що на Тернопільщині, відбулися ІХ Всеукраїнські “Чайковські читання”,

присвячені 160�річчю від дня народження письменника, адвоката, громадсько�культур�
ного діяча Андрія Чайковського та 130�річчю з дня народження вченого�математика Ми�
коли Чайковського. 

Микола Чайковський з дружиною Наталею та дітьми Катериною і Юрком


