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Статтi

Михайло ХУДАШ

IЗ МОЇХ СПОГАДIВ
ПРО ДОКТОРА ФIЛОЛОГIЧНИХ НАУК,

ПРОФЕСОРА Г.Ф.ШИЛА
(до 100-рiччя з дня народження)

Mykhailo KHUDASH. From my Reminiscences of
G.F.Shylo, Phil.Dr, Prof. (In 100th Anniversary of
Birth).

Познайомився я з Г.Ф.Шилом ще у свої сту-
дентськi роки (1946–1950), коли був студентом-
фiлологом Львiвського державного педiнституту,
а Гаврило Федорович, десь з 1947 р., був спочат-
ку старшим викладачем, а згодом доцентом ка-
федри української мови. На нашому курсi вiн не
викладав, тому жодних ближчих контактiв з ним
у той час я не мав. Тож знав його, можна ска-
зати, лише з зовнiшнього вигляду, та ще знав,
що вiн викладач старослов’янської мови. Ближ-
че i безпосередньо познайомився я з Г.Ф.Шилом
лише в жовтнi 1954 р., коли почав навчатися в
аспiрантурi при кафедрi української мови цього ж
iнституту, на якiй вiн тодi продовжував працю-
вати на посадi доцента. З того часу, ще з моїх
аспiрантських рокiв, мiж нами склалися досить
тiснi взаємно доброзичливi довготривалi вiдноси-
ни, хоч мiж нами була велика рiзниця в лiтах, а
в той час ще й у службовому становищi.
А зблизила мене з Г.Ф.Шилом ще на початку

мого першого року навчання в аспiрантурi ду-
же важлива i пам’ятна в моєму життi подiя, якою
було обрання мною теми кандидатської дисертацiї
та затвердження її на засiданнi кафедри, а згодом
i на Bченiй радi. Ще в студентськi роки я за-
хопився українською старовиною, палеографiєю i
читанням давнiх рукописних текстiв та стародру-
кiв. Тож, коли нам, аспiрантам, було запропоно-
вано разом iз своїм науковим керiвником, доцен-
том Б.В.Кобилянським, подумати над обранням
тем своїх кандидатських дисертацiй, я твердо i
безповоротно вирiшив обрати своєю темою якесь
питання з найменш дослiдженої на той час дiлян-
ки українського мовознавства, а саме з iсторичної

лексикологiї. У цьому мене гаряче пiдтримав за-
вiдувач кафедри – доцент Ф.Є.Ткач, який i сам
тодi дослiджував цю дiлянку українського мово-
знавства i навiть захистив на цю тему кандидат-
ську дисертацiю. Однак, несподiвано для мене,
цiй темi явно спротивився мiй науковий керiв-
ник – доцент Б.В.Кобилянський. А спротивив-
ся не тому, що вважав її неактуальною, а тому,
що, як про це вiдверто заявив, не вважав себе
стосовно цiєї теми достатньо компетентним нау-
ковим керiвником. Натомiсть запропонував менi
тему з української дiалектологiї, зокрема звернув
мою увагу на малодослiдженi захiднополiськi та
пiвденноволинськi говiрки. Ось тут менi на допо-
могу несподiвано i прийшов Гаврило Федорович
iз своїм, властивим йому прагматичним поглядом
на всяку справу.
Пiсля засiдання кафедри, на якому менi вiдве-

ли якийсь час на роздуми над темою, вiн пiдi-
йшов до мене i дружньо запропонував менi цю
свою прагматичну, але, як менi видалося, цiлком
слушну i доброзичливу пораду приблизно такого
змiсту: “Ви обрали собi для кандидатської ди-
сертацiї дуже вдалу тему i щиро раджу вам у
нiякому разi вiд неї не вiдступати. Її треба тiльки
вiдповiдно сформулювати, обмежити тематично,
джерельно i хронологiчно. А матерiалу до неї тут
у нас у Львовi хоч греблю гати. I не потрiбно
вам буде їздити за цим матерiалом кудись по По-
лiссi чи Волинi за сотнi кiлометрiв. Аспiрантура
триває три роки. За цей час ви повиннi будете
здати щось чотири кандидатських iспити, а на
це пiде вiдповiдний час. Я, як дiалектолог, знаю,
який той дiалектологiчний хлiб. Якщо б ви на-
вiть устигли зiбрати цей дослiджуваний дiалект-
ний матерiал, то написати дисертацiю у вiдведе-
ний вам аспiрантський строк нiяк не встигнете.
А там, пiсля аспiрантури, пошлють вас десь вик-
ладати, отже треба буде готувати лекцiї, тож кан-
дидатську дисертацiю будете писати аж до сивого
волосся”.
Але i це ще не все. Тут же Гаврило Федорович

сказав менi, що в даний час працює над збиран-
ням iсторичного лiнгвiстичного матерiалу до своїх
дiалектологiчних студiй у Львiвському централь-
ному державному iсторичному архiвi, тож пора-
див менi виробити собi допуск до фондiв цього
архiву, а там вiн познайомить мене з директо-
ром та з описами фондiв багатьох староукраїнсь-
ких iсторичних документiв. Я з великою радiстю
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i вдячнiстю прийняв це його ласкаве запрошен-
ня. А десь через два тижнi мав уже остаточно
сформульовану тему своєї кандидатської дисер-
тацiї “Лексика українських дiлових документiв
кiн. XVI – поч. XVII ст. (на матерiалах Львiв-
ського Cтавропiгiйського братства)”, працю над
якою завершив у визначений менi аспiрантський
строк i яка в 1961 р. була опублiкована як перша
в iсторiї українського мовознавства друкована мо-
нографiя з української iсторичної лексикологiї та
яку я у цьому ж роцi захистив як кандидатську
дисертацiю.
Пiсля завершення своєї докторської дисертацiї

Гаврило Федорович уже не вiдвiдував архiву. Я
зустрiчався з ним лише на засiданнях кафедри,
факультетських чи загальноiнститутських зборах
та вiдкритих лекцiях викладачiв, на яких обов’яз-
ковою була також присутнiсть i аспiрантiв. Отож
згадувати щось про Г.Ф.Шила як про викладача
не можу, оскiльки, як собi пригадую, був усього
на однiй його вiдкритiй парi iз старослов’янської
мови, що надто мало для якоїсь загальної оцiнки.
На засiданнях кафедри, зокрема при обговорен-
нi якихось наукових питань, вiн був лише в мiру
активний. Запам’ятався менi з того часу як вель-
ми скромна, iнтелiгентна i доброзичлива людина,
хоча добре пам’ятаю i те, що на цих засiданнях
кафедри мiг деколи не без емоцiй сприймати кри-
тичнi зауваги у свою адресу, часом навiть коли
вони, на мiй погляд, були i слушними. Це трап-
лялося, зокрема, при обговореннi на кафедрi йо-
го планових наукових праць, докторської дисер-
тацiї “Пiвденно-захiднi говори УРСР на пiвнiч
вiд Днiстра”, яку згодом вiн оформив як окрему
монографiю i в 1957 р. видав за свiй кошт, а в
1962 р. у Ленiнградi успiшно захистив.
Мої близькi контакти з Г.Ф.Шилом на якийсь

час припинилися, коли в 1957 р., пiсля закiн-
чення аспiрантури, я став працювати молодшим
науковим спiвробiтником вiддiлу мовознавста Iн-
ституту суспiльних наук АН УРСР, а пiсля пе-
реведення Львiвського державного педiнституту
в 1959 р. у Дрогобич i злиття його з Дрогобиць-
ким державним педiнститутом, Г.Ф.Шило став
працювати на кафедрi української мови цього,
вже Дрогобицького педiнституту, а, пiсля захисту
докторської дисертацiї та присвоєння йому зван-
ня професора, в 1962 р. став завiдувачем цiєї
кафедри.
Мої близькi контакти з Г.Ф.Шилом поновили-

ся у 80-их рp. XX ст., коли ВАК’ом СРСР ми
були затвердженi членами спецiалiзованої вченої
ради iз захисту докторських дисертацiй з укра-
їнського мовознавства при Ужгородському дер-
жавному унiверситетi. Членами цiєї ради ми були
продовж ряду рокiв, аж до її розформування цим
же ВАК’ом. Про цю вчену раду, її членiв я вже
мав нагоду писати в своїх спогадах про одного з
її членiв – доктора фiлологiчних наук, професо-
ра I.I.Ковалика1. Тому тут не буду повторювати
тих вiдомостей, про якi там уже писав. Лаконiч-
но зупинюся лише на деяких фрагментах своїх
спогадiв безпосередньо про Гаврила Федоровича.
Отож насамперед вiдзначу, що Г.Ф.Шило хоча

i працював завiдувачем кафедри української мо-
ви Дрогобицького державного педiнституту, все
ж фактично мешкав у Львовi. Так само у Льво-
вi мешкав I.I.Ковалик, який у той час працював
на цiй же кафедрi в Дрогобичi консультантом.
Тож, як львiв’яни, i в Ужгород, i з Ужгорода ми
завжди їхали разом, а в Ужгородi разом влаш-
товувалися i в готелi. Однак у готелi нам завж-
ди бронювали двоособовi номери. Iван Iванович
Ковалик якось домовився про одноособовий но-
мер, а ми з Гаврилом Федоровичем задовольняли-
ся i двоособовим. Особливо цим був задоволений
Гаврило Федорович, бо, як сам менi колись при-
знався, як спiвмешканець я iмпоную йому тим,
що у снi не хроплю i до мене, як давно знайомо-
го, вiн має повну довiру, щоб подiлитися думка-
ми. Отож, бувало, ми, особливо перед сном, вели
довгi розмови на рiзнi теми. Переважно якийсь
замкнутий у собi, мовчазливий, Гаврило Федоро-
вич мов би оживав i часом мiг навiть подiлитися
зi мною вiдомостями про себе особисто, з якими
далеко не кожен захотiв би з кимось дiлитися.
Так, для прикладу, розповiв менi навiть на яку
суму має на ощаднiй книжцi заощаджень та що
ще не вирiшив, кому цi заощадження переказати
в заповiтi – дочцi чи зятевi, бо любить цього зятя
як рiдного сина. Дуже жаль, що цей його зять,
як довiдався я вiд його дочки Оксани Гаврилiв-
ни, трагiчно загинув. З вiдомих причин пропала,
мабуть, i ця, досить значна, як на тi часи, сума
його заощаджень, а, втiм, збирав вiн її, як я це
помiчав, вiдказуючи собi нераз i в чомусь необ-
хiдному. Але що найбiльш цiкаво, ще в цей час

1Див.: Худаш М. Свiтла пам’ять про вченого //
Збiрник праць i матерiалiв на пошану професора Iвана
Ковалика.– Львiв, 2003.– С. 182–188.
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тоталiтаризму, розповiв менi якось Г.Ф.Шило i
про те, що, повернувшись у 1939 р. з Варша-
ви, де працював асистентом кафедри славiстики
Варшавського унiверситету, у Рiвне, не сприйняв
радянської влади й дiйсностi i, при вiдступi нi-
мецьких окупацiйних вiйськ, вирiшив емiгрувати
на Захiд. Проте, не вдалося йому це, бо встиг
добратися лише до Турки (Львiвськa обл.), де
його наздогнали радянськi вiйська i йому з вели-
ким трудом удалося звiдтам вибратись та уник-
нути арешту органами НКВД. Вислухавши це,
я запитав його: “Ви що, Гавриле Федоровичу,
пишете це i в автобiографiї?”. На що почув вiд-
повiдь: “Ага, нема дурних”. “То, – запитую, –
навiщо менi про це розповiдаєте?”. На що почув
вiдповiдь: “Бо вас давно знаю i вам довiряю”.
Розповiдав менi Гаврило Федорович i про рiзнi
свої негаразди, про важку недугу дружини, про
проблеми з друкуванням своїх праць, про свої
конфлiкти в iнститутi тощо. Торкалися ми i рiз-
них наукових проблем.
На засiданнях спецiалiзованої вченої ради

Г.Ф.Шило, як її член, був досить активним. Не-
дивлячись на свiй у той час уже поважний вiк i
пiдiрваний стан здоров’я, вiн не пропустив жод-
ного засiдання Bченої ради. До здобувачiв уче-
ного ступеня завжди ставився толерантно, брав
активну участь в обговореннi.
Пишучи цi спогади, не можу не згадати,

що, наскiльки мене не зраджує пам’ять, десь у
1982 р. Гаврило Федорович звернувся до мене з
проханням ознайомитися з його працею “Словник
українських говорiв Надднiстрянщини” i дати про
нього свiй вiдгук з рекомендацiєю до друку. Цей
словник я вичитував десь два мiсяцi. Моїх за-
уважень було чимало. Гаврило Федорович подя-
кував менi за них i пообiцяв їх урахувати. Але
чи урахував – я не цiкавився. Старанням Iнсти-
туту українознавства НАН України, при фiнан-
совiй пiдтримцi Наукового товариства iм. Шев-
ченка в Америцi, цей словник, пiд редакцiєю
д. ф. н., проф. Л.Полюги та к. ф. н. Н.Хобзей,
був опублiкований аж у 2008 р. На його титуль-
нiй сторiнцi значиться: Iнститут українознавства
iм. I.Крип’якевича Академiї наук України, Науко-
ве товариство iм. Шевченка в Америцi. Гаврило
Шило. Надднiстрянський регiональний словник.–
Львiв; Нью-Йорк, 2008.– 288 с. Цей, гарно ви-
даний словник, ласкаво подарували менi його ре-
дактори та дочка Г.Ф.Шила Оксана Гаврилiвна.

Новi видання

Молинь В.Д., Молинь I.Р. Микола Тимкiв (при-
свята 100-лiтньому ювiлею майстра).– Косiв: Писа-
ний Камiнь, 2009.– 28 с.: iл.

Гуцульський регiон України продовжує поста-
чати iсторiю українського нацiонального мистецт-
ва непересiчними iндивiдуальностями в рiзних га-
лузях народної творчостi. Ще недавно iм’я Мико-
ли Тимкiва (1909-1985) згадувалося в числi жи-
вих практикiв мистецтва, сьогоднi ж воно поглиб-
лює розумiння цiлого iсторико-культурного фе-
номена – косiвської школи рiзьбярства. Автори-
упорядники видання, присвяченого 100-лiття вiд
дня його народження, зумiли вперше системати-
зувати велику творчу спадщину народного майст-
ра, пов’язавши її з активною громадською дiяль-
нiстю М.П.Тимкiва. Незважаючи на невеликий
об’єм видання i максимально стислий нарис жит-
тя i творчостi митця в такий спосiб починає вша-
новуватися носiй ще одного досвiду традицiйної
естетичної культури українцiв.
Пiсля короткого переднього слова Iвана Ко-

чержука, голови Косiвської регiональної органi-
зацiї Нацiональної спiлки художникiв України,
друкується основний текст Валентини та Iвана
Молинiв – “Микола Тимкiв – майстер широкого
творчого дiапазону”, в якому подається прискiп-
лива творча бiографiя М.П.Тимкiва з наведенням
цiнного документа – свiдоцтва, виданого Мико-
лi Тимкiву про закiнчення навчання у приватнiй
школi-майстернi Василя Девдюка у с. Старий Ко-
сiв (1924-1927). Услiд друкується свiтлина з ро-
динного архiву – “М.Тимкiв з майстрами. Косiв,
1928”, а також корпус фоторепродукцiй його ос-
новних творiв. Цю частину видання завершують
двi документальнi свiтлини, на яких М.П.Тимкiв
стоїть серед членiв своєї родини, а також репор-
тажний знiмок з науково-практичної конференцiї,
присвяченої столiттю вiд дня народження визнач-
ного майстра.
Видання, зверстане у форматi невеликого аль-

бому, збагачує iсторiографiю такого шанованого
у свiтi явища, як косiвська школа рiзьбярства. З
її появою можна очiкувати поглиблення зацiкав-
лення цим феноменом науковцiв як в Українi, так
i поза її межами.

Роман ЯЦIВ




