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ченка. Жуковський писав про українських письменників до франкомовної антології „Patrimoine
littéraire européen“, виданої Лювенським університетом у Бельгії. Йому належить ідея видання
антології української літератури французькою
мовою („Antologie de la littérature Ukrainienne du
ХІ-e au ХХ-e siècle“, 2004), за яку він отримав премію Івана Франка.
Професор А. Жуковський добре знаний не лише
у французькому науковому світі, а й в урядових
колах. Під час першого і єдиного до сьогодні офіційного візиту Президента Франції Жака Ширака
в Україну А. Жуковський був у складі офіційної
французької деле´ації й багато зробив для позитивного налаштування керівництва французької
держави до України. Цьому сприяла й поява у
2001 р. книжки „Україна і Франція: нариси багатовікової історії відносин“, одним із авторів якої був
А. Жуковський.
Читаючи опубліковані матеріяли „першої зустрічі істориків з двох світів“, яка відбулася у
Славську 4—6 вересня 1990 р., де вчений керував
„круглим столом” з проблеми „Релігійне життя
на Україні“, а також брав активну участь у роботі семи інших проблемних груп, що працювали у рамках цієї зустрічі, нам впала в око широта поглядів проф. Жуковського: він виступав і
з приводу ставлення сучасних істориків до схеми
історії України, яку свого часу запропонував
М. Грушевський, і з питання періодизації історії
та найменувань цих періодів, і у „справі історії
і політики“. Щодо останньої проблеми, то цікавою є його думка, яка ілюструє не лише бачення
проф. Жуковським цієї проблеми, а й свідчить про
власну „лабораторію“ вченого: „Історіографія —
це не тільки факти і події, вона є також досвідом
історичної науки. У досвід історичної науки вже
входить ідеологія, ну, і якимось чином й політика.
Так що не біймося того, тільки маймо міру. Якщо
ми будемо історію нагинати до виключно політичних наших цілей, то ми розминемося з історією, і
всі нас засудять. Але як ми це зробимо делікатно,
розумно, значить, об’єктивно і т. д., то не біймося
того. І ще одне, наша історія не розвивається ізольовано від інших історій, і я не хочу сказати, що
рекошетом чи бумерангом ми повинні іти від того,
що робить російська історія, чи польська, чи якась
інша. Але як ми будемо робити історію виключно абстрактною наукою, то значить, що тільки ми
будемо в мінусі, і тільки нас наші сусідні історії
можуть у такій чи іншій мірі відсунути на задній
план“. Очевидно, небагато знайдеться студентів та
учнів, що студіювали на початку 1990-х років, які
б не пам’ятали „Нариси історії України“ за авторства Аркадія Жуковського та Ореста Субтельного.
Це була перша незаан´ажована, правдива історія
України, видана масовим тиражем, після десятиліть перекручень і брехні. Це була книга, яку читали не лише студенти і школярі, а й їхні батьки,
дідусі, знайомі їхніх родин.
Стосовно проблеми „Історія козаччини“, яка
порушувалася на згаданому „круглому столі“, то
А. Жуковський говорить про світовий резонанс
цього явища. Він пригадав, що для франкомовної
спільноти „козацтво є символом чогось дуже слав-
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ного, цікавого“. Боплан, Шевальє, Меріме — далеко не повний перелік імен, що зверталися у своїх
студіях до цього феномену української і світової
історії.
Саме на цій зустрічі істориків А. Жуковський
оприлюднив свій намір видати однією книгою
листування Бориса Грінченка й Михайла Драгоманова, а 1994 р. у Києві вийшла друком збірка
полемічних статей Б. Грінченка й М. Драгоманова „Діалоги про українську справу“, яку упорядкував ювіляр. Питанню поширення праць істориків ХІХ—ХХ ст. проф. Жуковський надавав
величезного значення, й це не випадково, адже він
добре знав стан української радянської історіографії: ті неймовірні лакуни, „білі плями“, а часто
й цілі пласти української історії, що „випали“ з
поля зору науковців у радянський час, були під
суворою забороною або трактувалися з позицій
марксистсько-ленінської методології, а дослідження зарубіжних, зокрема й українських істориків
та істориків добільшовицької доби, трактувалися
однозначно як погляди буржуазних націоналістів.
Не можна не згадати здобутків А. Жуковського
у царині історії українського релігієзнавства. Це
не лише його вже названа праця про Петра Могилу (до речі, саме А. Жуковський домігся проведення року П. Могили під егідою ЮНЕСКО, а
згодом канонізації цього визначного релігійного
діяча Українською православною церквою Київського патріархату), а й низка публікацій, як-от:
огляд „Сучасний стан релігії й Церкви під Совєтами, зокрема в УССР“, надрукований у „Записках
НТШ“ за 1966 р., передмова до 1-го тому „Мартирології українських церков“ (Торонто; Балтимор,
1987). Нарешті, його участь у виданні та перевиданні „Требника Петра Могили“ (Канберра, 1988;
Київ, 1996). У вступній доповіді „Релігійне життя
в Україні“, на вже неодноразово згадуваній зустрічі істориків у Славському, проф. Жуковський
наголосив на кількох, на наш погляд, важливих
аспектах: поширення екуменізму в Україні, стан
дослідження історії Української церкви, питання
християнізації України і певні спекуляції навколо
нього. Ідея релігійної толерантности пронизувала
виступ ученого, що було надзвичайно актуально
на час проведення зустрічі, коли були певні тертя
поміж українцями-православними й українцямигреко-католиками.
А. Жуковський завжди був активним у громадському і політичному житті: від участи в українських студентських організаціях — голова Союзу
українських студентських товариств у Австрії
(1947—1949) і студентського товариства „Зарево“
(1955—1958) до члена Сенату ОУН.
В інтерв’ю „Українському тижневі“ францу
зький режисер і сценарист Режис Варньє на за
питання про нинішню ситуацію в Україні сказав:
„...нині спостерігається певна реакція. Тож думаю,
що вам дуже важливо на всіх щаблях захищати
українську ідентичність“. А. Жуковський робив це
завжди, нині це роблять його праці, і можливо,
саме вони вплинули на режисера Варньє, який,
завершуючи інтерв’ю, сказав про Україну як важливу частину його життя і творчости.
Микола ЖЕЛЕЗНЯК
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Проф. Павло Джуль —
талановитий лікар, відомий громадський діяч,
щедрий меценат української науки та культури: координатор надання
гуманітарної
допомоги
вищим навчальним закладам, „Просвіті“, НТШ
та іншим установам в
Україні; ініціятор та керівник низки проєктів
перекладу українською
мовою американських наукових видань, співредак
тор і жертводавець у виданні багатьох українських медичних словників та книжок.
Історія і щоденна діяльність Українського лікарського товариства і Лікарської комісії НТШ
тісно пов’язані з ім’ям д-ра Павла Джуля. Його
самовіддана праця заслуговує на найвищу оцінку.
Народився ювіляр на Тернопільщині 1921 р.
Медичні студії розпочав у Львові, продовжив у
¥раці, а закінчив в Інсбруку. До Америки емі´рував
1949 р.
Диплом лікаря одержав, маючи 27 років в Інсбруку, а рік пізніше, вже у США (Детройт), закінчив однорічну інтернатуру і нострифікував
диплом. Тоді розпочав медичну практику. Після
трирічної спеціялізації склав іспити з отолярингології і, починаючи з 1960 р., створив велику інституцію: вісім отолярингологів і 30 осіб допоміжного
персоналу, тоді отримав посаду клінічного професора. Він також працював клінічним професором
факультету отолярингології Вейнського університету.
Вчений активно займався громадською роботою.
Був президентом Світової федерації українських
лікарських товариств (СФУЛТ), президентом Мічіганського та Детройтського отолярингологічного товариств. А також членом Редакційної колегії
ювілейного збірника „25-ліття УЛТПА“, головним
редактором збірника „Матеріали до історії української медицини“ (1988, т. 2), ювілейного збірника з
нагоди 40-ліття УЛТПА (1990), головним редактором „Пропам’ятної книги святкування 1000-ліття
хрещення Руси-України в Детройті“, членом редакційної колегії „Лікарського збірника“, присвяченого 100-літтю УЛТ (2010).
Упродовж 30 років П. Джуль виконував обо
в’язки головного редактора журналу „Лікарський
вісник“, відзначений високою нагородою Папи
Римського Івана Павла ІІ. „Лікарський вісник“
протягом 40 років минулого століття був єдиним
речником вільної думки українських лікарів. Уже
сама його поява на чужині була доказом самостійного існування української лікарської громади.
Намагання записати тяглість історії української

медицини проявилося і в тому, що ще 1991 р. на
Кон´ресі СФУЛТ, який проходив у Києві та Львові,
два видатні авторитети в діяспорі Ахіль Хрептовський і Павло Джуль радилися, як згадати заповіт Романа Осінчука — засновника УЛТПА. Створюючи УЛТПА в діяспорі, Р. Осінчук говорив, що
товариство є продовженням розпочатої в Україні
праці лікарів, яка з огляду на історичні обставини
не могла і не може здійснюватися в УРСР, тому
традиції повинні бути збережені, а згодом перенесені там, де вони народилися.
Протягом десятків років професор Павло
Джуль працював над створенням української
медичної термінології. Зорганізував переклад і
видрук українських словників, очолив Американсько-українську медичну фундацію (АУМФ),
яка для української медицини і науки та взагалі
культури зробила безцінний дар, а саме: переклади сімнадцяти медичних підручників, крім того,
Англо-український словник медичної термінології,
Англо-український медичний словник Дорланда,
українсько-англійська версія медичного словника
Дорланда, видання „Анатомічного атласу людини“
Ф. Неттера. Для навчальних закладів фонд АУМФ
передав 5000 медичних книжок як подарунки
українським студентам. Для бібліотек Львова і
Києва здійснена передплата медичних журналів,
закуплено 75 поліграфічних устаткувань для шкіл
в Україні. Діяльність професора Павла Джуля
була спрямована не тільки на теперішніх лікарів і
студентів, але й на майбутнє покоління медичних
працівників, яке буде здобувати і будувати незалежну науку та виховувати вільну людину для
сильної і незалежної України.
Головна управа УЛТПА відзначила Павла
Джуля почесною грамотою (1980), надала йому
звання почесного члена УЛТПА (1985), головна
управа УЛТ у Львові вибрала його почесним членом після відновлення товариства в незалежній
Україні, Лікарська комісія Наукового товариства
Шевченка у Львові відзначила вченого Почесною грамотою (2010). А управа УЛТ нагородила
П. Джуля медаллю ім. Мар’яна Панчишина як одного з найактивніших членів редакційної колегії
Лікарської комісії НТШ за внесок у редагування і
організацію видруку „Лікарського збірника“, присвяченого 100-літтю створення УЛТ.
Ми радіємо Вашій творчій енергії, вельмишановний професоре Павле Джуль, активній науковій та редакційній діяльності, непосильній громадській роботі та зичимо з нагоди поважного ювілею
міцного здоров’я, бадьорости, щирости душі. Ваші
подарунки для молоді у вигляді численних підручників, перекладів, словників, увійдуть в історію освіти майбутнього покоління лікарів.

Відомому українському філософові, докторові
філософських наук, професорові, завідувачу кафедри історії філософії, першому деканові відновленого філософського факультету Львівського
національного університету ім. І. Франка Андрієві
Івановичу Пашуку цього року виповнюється 85
років.

Андрій-Ярослав Пашук народився 29 травня
1927 р. в с. Скориках Підволочиського р-ну Тернопільської обл. Дідо ювіляра, Дем’ян Пашук, був
заможним господарем і громадським діячем у Збаразькому повіті. Батько Іван Пашук очолював місцевий революційний комітет у с. Скориках, який
поширював свою діяльність на територію ´міни

Від Лікарської комісії НТШ
Зиновія СЛУЖИНСЬКА

