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Богдан   Лепкий 

1872 – 1941  
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народження 

     Поставив нас [Україну] Господь на 
порозі з Азії в Європу, поклав, як залізо між 
молот і ковало – кують. Аж іскри з того 
заліза летять. 

  

    Буває так, що радніше з вовком 
стрінешся, ніж з чоловіком. Про вовка 
знаєш, що він вовк, а про чоловіка годі 
збагнути, що в нім сидить. 

   Б. Лепкий. Мотря 

     Вони й Бога на московський лад хотіли б 
перетворити. Нібито в Київі й Бога нема, 
лиш у Москві. Нам треба свою церкву мати, 
свого митрополита, від Москви 
незалежного. 

     Московське військо по городах наших 
мишвою порозлазилося. Де кійком не кинь, 
на Москаля влучиш. Хазяйнують, як у себе 
в дома. Народові всякі пакості творять. 

   Б. Лепкий. Сотниківна 
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Біографічні дані 

 

Б. Лепкий. Марко Вовчок, 

1922 р. 

Богдан Теодор Нестор Лепкий – український 
педагог, прозаїк, поет, мистецтвознавець, 
літературознавець, критик, педагог, перекладач, 
історик літератури, видавець, публіцист, 
громадсько-культурний діяч, художник. 
Народився 9 листопада 1872 року на хуторі 
Кривенькім, поблизу села Крегулець на 
Гусятинщині (нині село в Чортківському районі 
Тернопільської області), у сім’ї священника. 

Із шести років жив у Бережанах, у діда 
священника. Основи шкільної науки Богдану 
викладав домашній учитель. Із 1878  року 
навчався (відразу з другого класу) у «нормальній 
школі» з польською мовою навчання в 
Бережанах. Після закінчення школи вступив у 
1883 році до Бережанської класичної гімназії з 
польською мовою навчання. 

Після закінчення гімназії 1891 року розпочав 
навчання  у Віденській Академії мистецтв. 

Туга за Батьківщиною спонукала Лепкого 
перейти до Львівського університету, де він 
поринув в українську культурну стихію. 

У 1892 – 1895 роках навчається у Львівському 
університеті, після закінчення якого працює 
вчителем-суплентом (помічником викладача, 
учителя) у Бережанській гімназії (1895–1899). 
Займається творчою діяльністю. Тоді ж 
з’являються перші оповідання: «Дідусь», 
«Нездала п’ятка», «Над ставом» та ін. 

1897 року з дозволу Папи Римського 
одружився з донькою свого дядька по батькові – 
Олександрою, яку давно кохав. 

У 1899 році  їде до Кракова, де розпочинає 
свою викладацьку діяльність у гімназіях ім. Яна 
Собєского, св. Яцка та св. Анни, читає лекції з 
української мови та літератури. Згодом отримав 
посаду лектора в Ягелонському університеті. У 
Кракові Б. Лепкий створив своєрідний 
український центр у польському літературному 
середовищі. 

1912 року Б. Лепкий вступив до партії 
«Християнсько-Суспільний Союз» у Львові. 

Перша світова війна застала сім’ю Лепких у 
Кракові. Восени 1915 року Б. Лепкий був 
мобілізований до австрійського війська. 

Література про Богдана Лепкого 

Осип Курилас. Портрет 
Богдана Лепкого, 1910-ті рр. 

     Фразеологізми у творах Богдана Лепкого : 
словник / [гол. ред. Панцьо С. Є.] ; Тернопільський 
національний педагогічний університет імені 
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України, Терноп. нац. екон. ун-т, Терноп. обл. 
осередок Наук. т-ва ім. Шеченка. – Тернопіль : 
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дітей : для малих і великих) : 7 клас / Наталія 
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     Горак, Р. Трагедія Богдана Лепкого : [про 
українського письменника, поета-емігранта та 
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Б. Лепкий. Портрет     
дружини в українському 
строї, 1910-ті рр. 

В. Неділько. Сильвестр 
Лепкий : копія з портрета 
роботи Богдана Лепкого, 
1995 р. 

Друга світова війна розпочалася, коли Б. Лепкий 
зі своєю сім’єю перебував на відпочинку в Черче. 
23 вересня 1939 року вони повертаються до         
Кракова (Польща). 

У роки Другої світової війни старий, хворий    
письменник не тільки втратив роботу в                 
університеті, а й зазнав переслідувань. 

Помер Б. Лепкий 21 липня 1941 року в Кракові. 
Похований на Раковицькому цвинтарі в Кракові 
(Польща).  

Художня спадщина  Б. Лепкого 

...все, що мав у житті, 
Він віддав для одної ідеї. 

І горів, і яснів, і страждав, 
І трудився за неї.... 

 
 Так писав Іван Франко у своїй поемі 
«Мойсей», можливо, і сам того не відаючи, 

передбачивши долю свою й Богдана Лепкого.  


