
Etnolingwistyka 29 Lublin 2017
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Подвижник українсько-польського єднання професор Михайло Лесiв 15 ли-
пня 2016 р. залишив нас, аби ще раз нагадати усiм нам про коротку Стежку
Земного i нескiнченну Дорогу Вiчностi. Сутнiсть свого земного призначен-
ня Вiн усвiдомлював глибинно, а тому все своє життя намагався наповнити
працею, скромним i величним чином задля науки, культури, для вивищення
в пiзнаннi й повернення осмислених знань людям. Поєднавши своїм життям
вiдгомони доль українського i польського народiв у їх численних випробуван-
нях перед, пiд час i пiсля Другої свiтової вiйни, Професор акумулював у своїй
особi кращi риси двох народiв: працьовитiсть, прагнення знань i . . . смирен-
ну гiднiсть. Вiн зростав у середовищi природного побутування української
й польської мов i народних культур обох народiв, в атмосферi вiротерпимостi
i мiжнацiонального порозумiння. I це полишило яскравий вiдблиск на Його
майбутнiх наукових зацiкавленнях, утвердило в переконаннi, що працювати
на єднання, iнтелектуальне i культурне взаємозбагачення двох народiв – це
високий i почесний обов’язок, який Вiн добровiльно й на все життя взяв на свої
рамена. I залишився цьому свiдомому обов’язковi вiрним до своїх останнiх днiв.

Мрiяв стати священиком, робив для цього поважнi кроки. Але Доля про-
клала iншi дороги: став фiлологом, вiдданим i вдумливим дослiдником мов i
лiтератур, а глибоке проникнення у змiст Божого Слова, любов до нього як
незгасимий вогонь пронiс через випробування життя як смиренний вiрянин
своєї церкви!

Закiнчивши факультет фiлософiї та польської фiлологiї Католицького
унiверситету в Люблiнi, Вiн надалi пов’язав своє життя з українською та
польською мовою, лiтературою, культурою. Уже перша наукова праця про
особливостi функцiонування та взаємодiї в його рiдному селi (Стара Гута,
тепер у складi с. Гончарiвка Монастириського району Тернопiльської областi)
української i польської говiрок виразно окреслили визначальнi риси молодого
вченого: об’єктивне й глибоке опрацювання матерiалу, включення в науковi
фiлологiчнi розмисли широкого тла iсторiї, культури обох народiв.

Використання у дослiдженнях мовних явищ широкої iсторико-культурної
iнформацiї залишилося у Професора на все життя i допомогло створити впi-
знаваний i неповторний стиль наукових i публiцистичних праць. Його писемнi
й уснi тексти – це особлива, доступна для широких кiл читачiв i слухачiв,
притягальна своїм точним словом i глибоким змiстом оповiдь про складнi
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проблеми науки, культурного чи суспiльного буття. Цi тексти сприймалися,
були зрозумiли завдяки своєму високому емоцiйному настрою.

Чи Професор писав, оповiдав
про мову захiдноукраїнських драматичних творiв XVII – початку XVIII сто-

лiть;
чи про формування української й польської лiтературних мов у рiзнi

перiоди їхньої iсторiї;
чи про українськi дiалекти в Польщi;
чи про Україну в її минулому й сьогоденнi;
чи про культуротворчу роль Української греко-католицької церкви;
чи про тереновi назви Люблiнщини;
чи давав мовнi поради, консультував задля культури писемного й усного

мовлення;
чи пристрасно й зацiкавлено iнформував про подiї науки, життя церкви i

костелу, подiї у свiтi культури обох народiв;
чи укладав шкiльнi граматики української мови для поширення знань, –

Вiн завжди знаходив науково вивiрене, переконливе, емоцiйно стримане та
водночас наснажене й небайдуже слово. . .

Його розумiли, читали й цитували у своїх працях. Його публiкацiй, як
i радiопередач. . . очiкували, бо за десятилiття активної наукової й популяриза-
торської дiяльностi – у радiо Lublin, газетi Наше слово, двотижневику Kamena,
часописi Мiж Бугом i Нарвою – Вiн призвичаїв широкi кола читачiв i слухачiв
до того, що обов’язково має бути нова цiкава стаття Професора чи лунати-
муть на радiохвилях Його роздуми про мову, лiтературу, життя культурних
осередкiв в Українi i Польщi, про внесок окремої людини в широкий простiр
культури чи то сьогоднi, чи в часи давноминулi. Iз Його численних наукових
праць i публiцистичних виступiв, з Його голосу-серця з радiопередач перед
зацiкавленими читачами i слухачами знову i знову поставала звична i водночас
неординарна Особистiсть: Людина, яка залишала в пам’ятi дзвiнке емоцiйне
вiдлуння, глибокий i непроминальний слiд. Михайло Лесiв умiв промовляти
до внутрiшнього Я кожного, хто опинявся в орбiтi Його впливу, i цим викону-
вав своє високе призначення просвiтника й наставника, носiя високих iдеалiв
моральностi.

Професор не полишав цього благородного i важливого поля дiяльностi –
розмов, контактiв iз численною авдиторiєю. I сьогоднi, коли Вiн полишив нас,
пiшов у свiти iншi, цю високу мiсiю продовжують Його публiкацiї та численнi
учнi й знанi колеги.

У спадок нам Професор полишив понад 800 своїх публiкацiй, серед яких –
майже десяток монографiчних видань, сотнi наукових i науково-популярних
праць з української i польської дiалектологiї, ономастики, культури української
мови та стилiстики, iсторiї української мови, українсько-польських взаємин,
iсторiї української лiтератури, iсторiї церкви, широка наукова й культурознавча
публiцистика.

Спецiального значення Професор надавав феномену українсько-польського
пограниччя – ареаловi щоденного тiсного спiвжиття полякiв i українцiв, актив-
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ної взаємодiї їхнiх мов i культур, ареаловi мiжетнiчної iнтеграцiї. Його дослi-
дження в сучасних полiтичних реалiях особливо актуальнi й цiннi як щодо
науково зваженого пiдходу до вирiшення актуальних сьогоднi питань та оцiнок
подiй минулого, так i високої вiдповiдальностi за висловлюванi судження. Що
складнiшою є проблема, то глибших знань i бiльшої стриманостi вимагає її
осмислення й пропонованi форми розв’язання. Цiнним висновком з численних
праць Професора є положення про високий i зобов’язуючий спадок глибоко-
го порозумiння мiж поляками i українцями на тлi iсторiї, про неминущiсть
i результативнiсть дiалогу двох народiв. Вiн розумiв i всiляко пiдтримував
обґрунтоване твердження люблiнського iнтелектуального середовища про те,
що Буг не роздiляє нашi народи, а єднає! I справедливiсть цiєї крилатої сен-
тенцiї Професор демонстрував численними науковими працями, щоденною
дидактичною й громадською дiяльнiстю.

Професор М. Лесiв залишив по собi велику школу дослiдникiв i оборонцiв
польсько-українського єднання й порозумiння: Вiн пiдготував 20 докторiв наук
i понад 600 магiстрiв з української, росiйської та слов’янської фiлологiї.

До цього додаймо тисячi консультацiй, порад, рiзноманiтних контактiв на
рiзних континентах. . .

До цього додаймо цiлеспрямовану пiдтримку колег-славiстiв, аби забез-
печити безперервнiсть i дiєвiсть цього наукового i дидактичного напряму
в унiверситетах Люблiна, Варшави, Кракова, Лодзi. . .

До цього додаймо тисячi лекцiй, занять зi студентами, докторантами, орга-
нiзацiйну дiяльнiсть задля розвитку славiстики в Люблiнському католицькому
унiверситетi, Унiверситетi Марiї Кюрi Склодовської, як i читання лекцiй за
межами Польщi, органiзацiю багатьох крайових конференцiй, участь у зарубi-
жних наукових заходах.

Вiн – скрiзь, де наука, скрiзь, де творчий щоденний чин задля iнтелекту-
ального розвитку молодi, утвердження високої духовностi. У всьому цьому –
зовнi напрочуд скромна й самовiддана праця вченого i громадянина!

. . . Слово i дiло великих завжди важко оцiнювати, як важко оповiдати
про справжню Особистiсть: потрiбен насамперед тривалий час, щоб збагнути
зроблене, зрозумiти велич чину на тлi перебiгу щоденностi у призначених
Долею часто непростих тогочасних обставинах.

Професор Михайло Лесiв офiрував своє свiдоме життя двом народам –
українському i польському, двом напрямам в науцi – українiстицi й полонiстицi
i Єдиному Богу: вiрою й любов’ю до Всевишнього був сповнений i досяг
внутрiшньої гармонiї.

Його образ – Людини з теплою посмiшкою, щасливої i внутрiшньо гармо-
нiйної – з нами!

Київ, 21 листопада 2016 р.


