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ЛЬВІВ ЕПОХИ ЄВГЕНА ОЗАРКЕВИЧА За ред. Оксани
Заячківської, у співпраці з Лесею Матешук-Вацебою,
Оксаною Стадник-Миколів, Любов’ю Гоцко-Ней, Зеновієм
Масним, Володимиром Семеновим та Павлом Содоморою.
Львів (Україна), Незалежний культурологічний часопис
«Ї» (Львів), 2018, Львівський національний університет
імені Данила Галицького (Україна), Лікарська комісія НТШ
(Україна)
Традиція доброчинної діяльності – основа минулого і майбутнього незалежності
України, що представляє проект (незалежний культурологічний часопис «Ї»,
Львівського національного університету
імені Данила Галицького ).
«Львів епохи Євгена Озаркевича» це одне
з найновіших видань, яке на прикладі
історії життя однієї відомої особистості
дає уявлення про життя української
інтелігенції на західних теренах України.
Не може освічена та культурна людина
почувати себе щасливою без долучення
до доброчинної діяльності на користь тих,
хто страждає від злиднів та хвороб.
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Книжка є актуальною в час, коли у в Україні йде війна і час від часу лунають думки про
те, що зараз не час на розвиток культурних та наукових проектів. Д-р Озаркевич та ряд
його однодумців розвивали просвітницьку діяльність, таємні університети, нові видання та
укладали українські словники, долучалися до створення НТШ, не залежно від зовнішніх
обставин, які були набагато складнішими за сьогодення. Львів, як культурний і духовний
центр Галичини, попри те, що перебував у складі Австро - Угорщини чи Польщі, не втрачав
свою українську ідентичність, тут народжувалися і плекалися кращі традиції української
науки. Завдяки аналізу проф. Оксани Заячківської, ми довідуємося про ті надзвичайні подвижницькі вчинки та дії тогочасної еліти. Цікавий та інформативний матеріал виклали
професор Леся Матешук-Вацеба і д-р Оксана Стадник – Миколаїв.
Однією з важливих сторінок нашої історії висвітлено для створення і розбудови медичної
науки в Галичині та Україні загалом, д-ром Володимиром Семенівим з архівних документів
є створення та розбудова діяльності Народної Лічниці «Шпиталь ім. Митрополита Андрея
Шептицького». Д-р Озаркевич взяв на себе відповідальність за організацію діяльності
Лічниці без гарантованого фінансування, і це дає нам приклад, як варто діяти зараз, коли
медична галузь переживає не легкий період реформування, створення нових механізмів
фінансування послуг, а саме, створювати благодійні установи, активно звертатися до
доброчинців, будити у свідомості української інтелігенції та представників бізнесу почуття
солідарності і відповідальності за життя у країні, внутрішню потребу допомагати потребуючим,
відроджувати традиції волонтерства серед лікарів та медсестер. Книга повертає нас до часів,
де лікар і священик були спільниками у формуванні здорової нації. В час відродження УГКЦ
в Україні був створений також і Карітас, який мав честь впродовж тривалого часу відновлювати Лічницю, продовжувати ідеї Митрополита та дії д-ра Озаркевича. Це був перший досвід
у пострадянському суспільстві вибудовувати моделі медико-соціальної допомоги, комплек169
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сних підходів, поєднання фізичного та духовного здоров’я. Розуміння того, що бездуховний
лікар не може зцілювати інших, стало тим ключовим меседжем, який був взятий з минулого
і делегований до майбутніх поколінь медичних працівників. Саме зараз нам так необхідно
об’єднувати зусилля медиків і духовенства у реабілітації тих, що постраждали від війни, у
супроводі тих, хто стоїть на порозі смерті, у подоланні і профілактиці узалежнень, у формуванні здорової нації, і тілом і духом.
Друковане слово у всі часи є вагомим впливом на поведінку і звички людей, тому не
можна не дооцінювати роль видавничої діяльності самого д-ра Євгена Озаркевича та його
послідовників. Саме тому, корисним є розділ д-р Любов Ней-Гоцко і доцента Зеновія Масного.
В період відродження української незалежності вагомим форматом українського наукового
контенту стали колишній вісник Українського Лікарського Товариства «Народне Здоров’я»,
що стали інструментами згуртування медичного товариства лікарської громади, сприяли
відновленню зв’язків з медичною діаспорою в європейських країнах та Північної Америки..
Завдяки невтомній праці редколегій та дописувачів він і на сьогодні відігравали і відіграють
важливу роль у збереженні пам’яті про наше славне минуле, інформує медичну молодь
про традиції та славні імена, а також, і приносять нові знання, поширюють нові технології,
створючи містки між науковими медичними інституціями в Україні і у світі.
Дане видання є важливим для кожного його читача в утвердженні власних можливостей в
процесі змін власного життя і життя країни.
«Розвиток традицій доброчинної діяльності та здійснення соціальної роботи, виходячи з
християнських морально - етичних цінностей» - так визначив Карітас України свою місію
ще у 1994 році. Сьогодні, читаючи працю моїх колег «Львів у епоху Євгена Озаркевича»,
я розумію, що християнські цінності є вічними і визначають життєві пріоритети української
інтелігенції у всі часи, є тим дороговказом для кожного свідомо українця.
Я хочу подякувати всім, хто долучився до цього видання. Подякувати за не байдужість до
сторінок минулого заради майбутнього. Нам, читачам, належить поширювати викладену
інформацію на схід і на захід, до тих, хто ніколи не знав і не чув про д-ра Озаркевича, про
Наукове Товариство ім.Шевченка, про цінності та культуру, про звичайних людей, які попри всі табу і заборони, зберегли свою ідентичність, вкладали власні кошти, час і здоров’я у
розбудову державності і незалежності України.
Дзвінка Чайківська
Генеральний секретар МБФ «Карітас України».
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