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Леонід; псевда: Лентас, Лєнко, Недоля; 
13.06.1912–01.1942) – діяч українського 
національно-визвольного руху. Народив-
ся у Львові. Виріс у с. Чорний Острів (те-
пер Жидачівського р-ну Львівської обл.), 
де батько був парохом. Закінчив Філію 
Академічної гімназії у Львові (1931), де 
належав до “Пласту” – 7-й курінь юна-
ків ім. Кн. Льва (Львів). Провідник спец-
боївки Юнацтва Організації Українських 
Націоналістів у Львові (1930–1931), зго-
дом здобув вищу медичну освіту у Відні, 
працював лікарем. Улітку 1941 у Львові 
– співробітник Українського Державного 
Правління – уряду Української Держави, 
проголошеної Актом відновлення Укра-
їнської Держави 30.06.1941 р., керівник 
Українського Червоного Хреста (УЧХ). 
Заарештований німецькою окупаційною 
владою на початку серпня 1941 у Львові. 
Помер від тифу у в’язниці Монтелупі в 
Кракові.

Володимир Мороз

КУРЧАБА ФИЛИМОН (21.12.1913–
26.10.1995) – єпископ Української Греко-
Католицької Церкви (УГКЦ). Народився в 
с. Желехів Великий (тепер с. Великосілки 
Кам’янка-Бузького р-ну Львівської обл.) в 
багатодітній селянській родині. Закінчив-
ши 6 класів сільської школи, 1926–1931 
продовжив навчання у “Ювенаті” (малій 
семінарії) о. редемптористів на Збоїщах 
у Львові. 1931 вступив до монастиря чину 
Найсвятішого Ізбавителя – новіціат прохо-
див у Голоску Великому. Склавши перші 
монаші обіти 15.09.1932, був скерований 
на 6-річні вищі богословські студії в Бель-
гію, де навчався в університетах Лювена 
(1932–1934) та Воплято (1934–1937). Під 
час навчання склав вічні обіти 28.08.1935, 
а також був рукоположений на священи-
ка єпископом Миколаєм Чарнецьким у м. 
Лювені 25.07.1937. Того ж року на виклик 
віце-провінціала о. Йосифа Де Вохта по-
вернувся до Львова для роботи в “Юве-
наті” на Збоїщах, де до вересня 1939 ви-
кладав історію та польську мову. Після 
встановлення у Львові радянської влади 
духовний заклад було закрито, монастирі 

на Голоску Великому та Збоїщах зайняли 
військові, а редемптористів вигнали. 

К. тимчасово 1939–1941 душпастирював 
як парох у прикордонному с. Тяглів Со-
кальського р-ну Львівської обл. З відсту-
пом Червоної армії повернувся до Львова. 
1942 відновлено навчання в “Ювенаті”, де 
К. виконував обов’язки економа до 1944. 
Разом із співбратами проходив через всі 
етапи закриття радянською владою греко-
католицьких монастирів 1945–1950: зсе-
лення редемптористів Галицької провін-
ції до єдиного монастиря в Голоско, який 
ліквідували в жовтні 1948, вивезення мо-
нахів до Унівської студитської лаври, яку 
закрили 1950, остаточний розгін монахів.

К. переїхав до рідного с. Великосілки, 
де проживавав до 1958. У червні 1950 
після арешту віце-провінціала о. Василя 
Рудки став його наступником, очолю-
ючи українських редемптористів в під-
піллі до 1990. Опікувався сестрами зі 
згромаджень св. Йосафата в м. Буську на 
Львівщині, св. Йосифа у Львові, провадив 
душпастирську діяльність серед вірних 
греко-католиків Львова, с. Зимної Води. 
Як протоігумен налагоджував контакт 
між монахами-редемптористами в Украї-
ні, з Апостольським престолом, дбав про 
нові покликання до богопосвяченого жит-
тя, організацію семінарійного навчання та 
священичі свячення.

Від 1958 прописаний у Львові, де про-
живав у будинку на вул. Замарстинів-
ській, 184. До виходу на пенсію 1973 
працював у Львівській міській санепідем-
станції. Перебував під постійним нагля-
дом КДБ, у нього вдома було 7 обшуків, 
під час одного з них конфіскували релі-
гійну літературу. 23.02.1985 рукоположе-
ний підпільним єпископом Володимиром 
(Стернюком) на єпископа-помічника у 
Львові. 1988–1989 брав участь у поїздках 
підпільних єпископів та духівництва до 
уряду СРСР в Москву у справі легалізації 
УГКЦ, а після дозволу влади на реєстра-
цію греко-католицьких громад – у відро-
дженні УГКЦ на інституційному рівні. 
Перший ректор відновленої Львівської 
духовної семінарії Св. Духа у смт Рудно 
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1990–1991. Помер у Львові. Похований 
на Личаківському цвинтарі.

Світлана Гуркіна

КУРЧИНСЬКИЙ ЗИҐМУНТ 
(Kurczyński Zygmunt; 02.04.1886–1953, 
за іншими даними, 1948) – скульптор, 
графік, художній критик. Народився у 
Львові. Навчався у Ю. Белтовського й Т. 
Вишньовецького у львівській Художньо-
промисловій школі (1901–1905), у кра-
ківській Академії мистецтв (у К. Лящки, 
1905–1908), у Парижі в майстернях П. 
Трубецького й О. Родена (1908). Від серп-
ня 1908 працював у Львові, де одержав 
майстерню в Палаці мистецтв. Приятелю-
вав із членами українського літературно-
мистецького об’єднання “Молода Муза”. 
Виконував статуї і рельєфи для будинків, 
проєкти пам’ятників і нагробків, побуто-
ві, релігійні, алегоричні композиції, пор-
третні погруддя, плакети і медальйони. 
До 1918 перебував під впливом сецесії 
(модерну), символізму й імпресіонізму 
(роденівського взірця), а також стилізації 
архаїки в дусі Е. А. Бурделя. Поступово 
переходив від живописно-декоративної 
інтерпретації скульптурного матеріалу 
до лаконізму й структурованості форми 
та неокласицизму. На львівських вистав-
ках 1909–1918 показав понад 100 станко-
вих творів у тонованому гіпсі, мармурі, 
бронзі, олові. З них 24 експонувались 
1911 на “Виставці трьох”, зокрема яскра-
ві сецесійно-символістські скульптури: 
“Профіль” (1909, Львівська галерея мис-
тецтв), “Музикант”, “Per aspera”, “Ма-
донна з квітами”, “Портрет дружини”, 
“Портрет архітектора Г. Заремби”(усі 
– 1910). Декілька показаних тоді праць 
свідчили про інтерес до скульптур Старо-
давнього Риму, італійського ренесансу, А. 
Канови і Б. Торвальдсена: “Думка”, “Ве-
чірні сутінки”, погруддя М. Яцківа й С. 
Твердохліба. Тенденції конструктивної су-
ворості форми виявились і в низці творів 
1912–1917: “У віддаленні” (1912–1913), 
“Філософ” (1913), погруддя поета Ю. Єд-
ліча, соціолога Л. Кульчицького (обидва 
1914), Т. Рутовського (1915), плакета з 

портретом О. Фоґеля (1916). Стилізація 
грецької архаїки була застосована у пла-
кетці “Ф. Шопен” (1912, Львівський істо-
ричний музей). Проте рішучого переходу 
до неокласицизму К. не зробив і в станко-
вих скульптурах 1912–1917 продовжував 
попередню роденівську стилістику: “Го-
лова старого єврея” (1912), “Ветеран по-
встання 1863” (1913, з рефлексами світла 
на гостро рельєфній поверхні), “Портрет 
пані Елі” (1916, Львівська галерея мис-
тецтв), “Танцюристка” (1916). Обличчя 
відомих львів’ян були дотепно схоплені 
у серіях із 40 театральних ляльок: “Во-
єнні маріонетки” і “Мирні маріонетки” 
(1916–1917). 

Талант К. втілився також у 
монументально-декоративній пластиці 
– митець оздобив велику кількість львів-
ських будинків 1908–1914, домагаючись 
тектонічного взаємозв’язку своїх емоцій-
но автономних скульптур з архітектурою. 
Особливо часто К. співпрацював з А. За-
харевичем: символічні групи в залі засі-
дань Торгово-промислової палати (1909), 
статуї і маскарони на будинку Трієстсько-
го страхового товариства на вул. М. Ко-
перника, 3 (1908–1909), цикл із 18 панно 
“Історія хліба” і група “Мир” (“Pax”, з 
портретами політичних і культурних ді-
ячів Львова) в інтер’єрі пекарні “Мерку-
рій” (1909, не збереглися), вісім алегорич-
них горельєфів на кам’яниці Т. Балабана 
на вул. Галицькій, 21 (1909–1910), рельєфи 
на сусідньому будинку Львівського банку 
(1910), гротескні маскарони у вестибулі 
й залі театру на вул. Оссолінських (тепер 
вул. В. Стефаника), 10 (1911), композиції 
“Мистецтво” і “Життя” на фасаді гімназії 
З. Стшалковської (тепер середня школа 
№ 6) на вул. Зеленій, 22 (1912), півфігури 
Меркурія на будинку Кредитного товари-
ства землевласників (1913), рельєфи на 
фасадах житлових (чиншових) кам’яниць 
на вул. Т. Костюшка, 6 (1910), вул. Мурар-
ській (тепер вул. С. Єфремова), 6/8 (1911), 
вул. Т. Романовича (тепер вул. П. Сакса-
ганського), 9 (1911).

Гармонія скульптурно-архітектурної 
взаємодії 1910–1913 була властива К. у 
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Статуя біля входу будинку 
на вул. Гнатюка, 20-22. 
1911 р.
Скульптор З. Курчинський.
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