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ПРО СБББ САМОГО
У генеалогію своєї родини ніколи не вникав. Пам'ять сягає лише діда по
материнській лінії - Івана з роду Маковецьких, що замешкував на Радехівщині
тодішнього Львівського воєводства, та його дружини, моєї бабці, Параски. Дід
був учасником першої світової війни, служив у «піонірах» (саперах) на
італійському фронті. Після війни разом з дружиною батракував у поміщиків,
був фірманом (їздовим), а баба Параска - кухаркою у панському фільварку.
Діда і баби по батьківській лінії ніколи не знав.
Батько Михайло був січовим стрільцем. Попав до рук польських
жовнірів, які його сильно побили і один з них запропонував батька застрелити,
однак інший заявив, що на нього не варто тратити кулю, бо він і так здохне, і
залишили його. Проте батько вижив, його врятували селяни, але ніколи вже не
мав доброго здоров’я. Разом з дружиною, моєю матір’ю Марією, як і її батьки,
батракував у поміщиків, був форналем (працював з кіньми). Батьки не мали ні
клаптика поля, власної хати, а жили у чвораках (бараках для наймитів).
В одному з таких двораків у с. Шарпанці Сокальського повіту на
Львівщині я народився 27 грудня 1928 року, а в метриці записаний 2 січня
1929 року. Був другою дитиною в родині (першим був брат Мирослав, пізніше
- учасник Великої Вітчизняної війни, педагог).
Навесні 1936 року батька звільнили з роботи за участь у селянському
страйку, і гой у пошуках заробітку переїхав з сім’єю до с. Стоянова
Радехівського повіту, де управителем фільварку, що належав графові Бадені,
був Цанг - людина досить жорстока і хитра. Спочатку родина жила у
поміщицькому бараку, та невдовзі батьки купили хатину у селянина, що
виїжджав до Аргентини.
В цьому ж, 1936, році почав ходити до школи і до 1939 року закінчив
три класи. Радянська влада повернула учнів на один рік назад, так що до війни
мав початкову (чотирирічну) освіту. У січні 1940 року в родину прийшло горе
- помер батько, захворівши на запалення легенів; залишились напівсиротами
четверо дітей, наймолодшому ще не було й року. Не маючи жодного достатку,
дід з бабою і ми з братом Мирославом пасли чужих корів, так заробляючи на
прожиття.
Маючи потяг до знань, умовив маму, щоб віддала мене до гімназії у
Львові. Однак там треба було за навчання платити, а таких коштів у нас не
було. 1 за порадою місцевого пароха отця Ю рія Процюка мама віддала мене до
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ювенату (школи для юнаків) при монастирі отців редемптористів у с. Збойська
біля Львова. Там я провчився з вересня 1943 по весну 1944 року, бо недалеко
від рідного села вже «стояв» фронт.
З приходом радянських військ і встановленням радянської влади мене
взяли на роботу технічним секретарем сільради, бо її і голова, і секретар були
навпілграмотні, а потрібно було писати людям довідки, оформляти інші
документи. Там я пропрацював рік і у вересні 1945 року вступив у 8-мий клас
Стоянівської середньої школи, яку закінчив у 1948 році.
Після школи вибір був один - філологія Львівського університету ім.
І.Франка. Вступив на відділення славістики (чеська і польська мови та
літератури). Вчився із запалом. Вже на третьому курсі одержав персональну
(тоді вона називалася сталінською) стипендію. Вже в перші роки навчання
включився в наукову роботу, виступав на студентських науково-теоретичних
конференціях, брав участь у конкурсах студентських наукових робіт.
Особливо мене приваблювала творчість І.Франка. Перша моя публікація з
франкознавства - «До питання боротьби І.Франка за дружбу українського і
польського народів» вийшла у світ 1952 році у бюлетені наукової студентської
конференції. Навчання поєднував з громадською роботою: двічі обирався
заступником голови профкому університету. У травні 1953 року вступив до
КПРС.
Закінчив університет у 1953 році, одержавши диплом з відзнакою. На
пропозицію представників Київського університету ім. Т.Ш евченка став
слухачем різних курсів гіо підготовці викладачів суспільних наук (відділення
філософії) при університеті. Склавши випускні та кандидатські іспити на
«відмінно», одержав «право викладати діамат та істмат у вищих навчальних
закладах СРСР». По закінченні курсів був направлений в тодішній Станіслав
на посаду завідуючого кабінетом суспільних наук і викладачем філософії
трирічної партійної школи. Через два роки став старшим викладачем. Коли ж
у 1957 році школа була розформована, мене без моєї волі направили на роботу
в апарат обкому партії: інструктором відділу шкіл і вузів (1957-1960),
керівником лекторської групи (1960-1961), завідуючим Будинком політосвіти
(1961-1964). З 1962 року заочно навчався в аспірантурі на кафедрі філософії
Львівського університету ім. І.Франка.
З 1964 по 1980 роки - робота в Івано-Франківському інституті нафти і
газу: старший викладач (1964-1966), доцент (1966-1969) кафедри марксизмуленінізму, завідувач кафедри філософії і політекономії (1969-1971), завідувач
кафедри філософії (1971-1980). У 1965 році в Київському університеті
захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських
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наук на тему «Ідеї інтернаціоналізму і дружби народів у творчості І.Франка».
У 1967 році одержав учене звання доцента.

Протягом десяти років (1980-1990) завідував Івано-Франківським
відділом атеїзму Інституту філософії АН УРСР. В Інституті у 1985 році
захистив докторську дисертацію на тему «Проблема нації і національних
відносин в ідеології української революційної демократії останньої чверті XIX
- початку XX ст.». Вчене звання професора одержав у 1989 році.
З
1990 року по даний час - професор кафедри філософі
Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника. Вчена рада
університету своїм рішенням від 25.09.2007 року присвоїла мені звання
почесного професора.
Сфера наукових інтересів - історія філософії, зокрема філософської
думки України, релігієзнавство, методологічні проблеми духовності.
Основний напрям наукової діяльності - філософська і суспільно-політична
спадщина І.Франка.
Є автором понад 140 наукових і понад 120 науково-популярних
публікацій, у тому числі трьох індивідуальних монографій («Іван Франко поборник єднання народів» Львів, 1974; «У боротьбі за дружбу народів.
Проблема нації і національних відносин в ідеології української революційної
демократії» Львів, 1981; «У пошуках суспільного ідеалу: І. Франко і
соціалізм» Івано-Франківськ, 2006, 2007), а також 16 розділів книг і
колективних монографій, зокрема «Духовні цінності українського народу»
(Івано-Франківськ, 1999), 20 брошур, 8 навчально-методичних посібників,
зокрема «Філософська думка України» (у співавторстві), «Релігієзнавчий
словник», «філософія Стародавнього світу».
Здійснюю керівництво науковою роботою аспірантів з історії філософії;
під моїм керівництвом захистили дисертації 10 аспірантів і здобувачів. Як
голова редакційної колегії підготував до друку 17 випусків серії «Філософські
і психологічні науки» Вісника Прикарпатського університету.
Поряд із педагогічною та науковою роботою брав участь у
громадському житті. Ряд років очолював обласні організації товариства
«Знання», культурних зв’язків з українцями за кордоном «Україна»,
філософського товариства. Протягом 10 років обирався депутатом ІваноФранківської міської ради (1980-1989), членом її виконкому (1986-1989).
За науково-педагогічну і громадську діяльність відзначений орденом
«Знак пошани», медалями «За доблесну працю» і «Ветеран праці». Почесною
грамотою Президії Верховної Ради УРСР, медаллю С.С. Вавілова «За
видатний вклад у пропаганду наукових знань», знаками Мінвузу СРСР «За
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відмінні успіхи» та Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти
України».
Про мене і мою творчість писали: О. Забужко. Філософія української
ідеї та
європейський
контекст.
К.,1992. С.2-9; Філософський
енциклопедичний словник. К.,2002. - С.96-97; Вчені Прикарпаття. Брошнів,
2003. - С.240-241; Наукова еліта Івано-Франківщини. 2007. - С.23-24.
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