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Цьогоріч (25 вересня) минуло 130 років від дня народження 
українського письменника, літературного критика, редактора, пу-
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бліциста, громадського діяча та активного учасника національно-
визвольних змагань українства в лавах Армії УНР Івана Сергійо-
вича Зубенка, який у розквіті сил, «примушуваний терором до 
служби для НКВД, волів смерть, ніж зрадницьку роботу» [14].

Постать І. Зубенка вже повернуто із вимушеного забуття під 
час тоталітарного режиму сучасними українськими науковцями. 
Біографічні факти цієї непересічної особистості, яка своєю працею 
суттєво спричинилася до розвитку української літератури, літератур-
ної критики та публіцистики, представлено в енциклопедичних [6] 
та словникових [21; 23] виданнях, докладно біографію письменни-
ка викладено у статті Т. А. Касьяненко «Невідомий Іван Зубенко: 
штрихи до творчої біографії» [12], а також в інших пуб лі каціях 
цієї ж авторки [11; 13]. Окрім того, про життєві перипетії письмен-
ника можна дізнатися зі сторінок часописів «Воля Покуття» [3; 8; 
19; 20; 24], «Подолянин» [9]. Проте в усіх наявних дослідженнях 
лише принагідно згадуються окремі часописи, з якими співпрацю-
вав публіцист. У цих згадках переважно не подаються роки виходу 
пресодруків та місця видавання, що ускладнює їхню ідентифікацію, 
інколи трапляються фактологічні огріхи. Так, у ґрунтовній праці 
В. Морозюка часопис «Мамай» трактовано як додаток до газети 
«Новий Час» [10, с. 87], хоча насправді це два незалежних видання, 
які виходили у різний час. Окремі джерела стверджують, що І. Зу-
бенко був автором публікацій в таких українських часописах, як: 
«Нова Україна» (Прага, 1922—1928), «Театральне Мистецтво» 
(Львів, 1922—1925; в 1922 р.), «Театр і Мистецтво» (у 1922 р.), 
однак у цих пресодруках нам не вдалося віднайти жодного матері-
алу за його підписом. 

У статті, присвяченій біографії письменника, в часописі «Во-
ля Покуття» йдеться про те, що І. Зубенко розпочав діяльність на 
публіцистичному поприщі, перебуваючи в Херсоні, де й з’явилися 
друком перші його матеріали в газеті «Дніпро» [8] (соціалістична, 
громадсько-політична газета, що виходила в Херсоні 1917 і 1918 рр. 
двічі на тиждень), однак, переглянувши всі числа цього видання, 
нам не вдалося віднайти жодного підпису  автора. Інше згадуване 
у цій же статті видання — «Рідний край» (припускаємо, що йдеть-
ся про російськомовний щоденник «Родной край», який виходив у 
Херсоні впродовж 1906—1915, 1917—1919 рр. і містив поодинокі 
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україномовні тексти). За доступними джерелами (сам часопис збе-
рігається лише в Одеській універсальній науковій бібліотеці 
ім. О. М. Горького та в бібліотеках Російської Федерації) віднахо-
димо інформацію про те, що І. Зубенко публікував там поетичні 
твори, крім того, часопис містив згадки про нього як про співро-
бітника місцевого осередку товариства «Просвіта». 

1920 р. І. Зубенко потрапив до табору для інтернованих у м. Ка-
ліш (Польща). «Цей довгий побут у таборі, — стверджує О. Кисі-
левська, — не деморалізує його, не зневірює і таборова безчинність, 
бо саме там починає свою редакторську та письменницьку діяль-
ність, редагуючи «Залізного Стрільця» і працюючи в редакції 
«Українського Сурмача», «Веселки», де пише оповідання й поезії 
з воєнних переживань, спогади тощо, а все це в патріотичному, 
протибольшевицькому дусі» [14]. 

Перший редакторський досвід І. Зубенко отримав у газеті 3-ї 
Залізної стрілецької дивізії «Залізний Стрілець» (1920—1924)1, 
присвяченій важливим політичним, військовим та суспільним те-
мам (нею він опікувався до 1923 р.). «Жива праця коло друковано-
го слова розбурхувала мистецькі потенції, будила приспані творчі 
сили» [цит. за: 16, с. 90] і зуміла згуртувати навколо часопису по-
тужне авторське коло: А. Коршнівський, М. Дараган, Пилип Заго-
руйко, Максим Сизий (Завялів), Михайло Селегій, Микола Кова-
ленко тощо [1, с. 44; 2, с. 204—206]. Однією з найважливіших тем 
видання були спогади учасників національно-визвольної боротьби 
про «формування і бойовий шлях дивізії» [15]. 

Нам не вдалося встановити точну кількість публіцистичних 
матеріалів І. Зубенка на сторінках цього видання через відсутність 
окремих його чисел, а також через те, що перші числа газети, на-
брані на друкарській машинці і тиражовані на ротаторі, сьогодні 
доволі важко прочитати. Однак з впевненістю зазначимо, що саме 
у цьому виданні він проявив чи не найбільшу публікаторську ак-
тивність. Матеріали І. Зубенка, віднайдені в «Залізному Стрільці», 
були присвячені хроніці української громадсько-політичної поді-
1 Окремі числа видання зберігаються у Львівській національній науковій бібліотеці 
України ім. В. Стефаника (далі — ЛННБУ ім. В. Стефаника), Центральному дер-
жав ному архіві вищих органів влади, м. Київ (далі — ЦДАВОВ), Центральному 
військовому архіві (Варшава, Польща), Бібліотеці Української вільної академії наук 
і мистецтв (Нью-Йорк, США).
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євості у Каліші (1921. Ч. 51, 56; крипт.: І. З-ко), власним спогадам 
про національно-визвольні змагання, в яких він брав активну участь 
(1921. Ч. 20, 22; підп.: Хор. З-ко), перебігу національного свята в 
таборі для інтернованих (Зубенко І. Національне свято (табір інтер-
нованих ч. 10). 1922. Ч. 11; до речі, саме ця проблематика стане 
центральною у подальших публіцистичних виступах І. Зубенка), а 
також гострій сатирі на актуальну політичну ситуацію, яка зазвичай 
подавалася під рубрикою «Малий фельєтон» (З-ко І. Казка про хло-
пів. 1921. Ч. 50; З-ко І. Казка про дипльоматів. 1921. Ч. 59; саме ці 
«казки» згодом отримали схвальну оцінку критиків). Окрім того, 
доволі часто публікувалися художні твори І. Зубенка національно-
патріотичного звучання. 

Наступним став часопис «українських культурноосвітніх ор-
ганізацій в таборах» «Український Сурмач» (1922—1923)1, в якому 
І. Зубенко значився у вихідних відомостях серед редакторів та ви-
давців (інші — І. Гончаренко, Л. Волохів, О. Варавин, А. Коршнів-
ський, Шлендин) [1, с. 138; 2, с. 316—318]. У ч. 18 1922 р. цього 
видання І. Зубенко, використавши криптонім І. З., опублікував ве-
лику критичну статтю «Нерозуміння чи переступство», присвяче-
ну новоствореному у Відні комітету допомоги голодуючим на Укра-
їні, який, на переконання автора, мав на меті допомагати всім «без 
розбору» — «і окупантам, і москалям», «усім, крім, певно, вкраїн-
ського народу». Інша обсягова стаття п. н. «З недавнього минулого» 
(1923. Ч. 50) була присвячена побуту І. Зубенка в Херсоні, зокрема, 
йшлося про прикре становище українського учительства на цих 
теренах (підписана власним прізвищем). Основний акцент у своїх 
матеріалах публіцист робив на культурному житті інтернованих 
українців. Так, чотири замітки в «Українському Сурмачі», підпи-
сані криптонімами І. З. та З., висвітлювали перебіг вечірки, орга-
нізованої товариством «Сокіл» (І. З. Вечірка «Сокола». 1922. Ч. 1), 
святкування «гарматників» (І. З. Вечір-баль. 1922. Ч. 14), концерту 
(І. З. Концерт хору мандоліністів. 1922. Ч. 18), вистави у таборово-
му театрі (З. Свято «Залізного Хреста». 1922. Ч. 41. Рубр.: «Театр 
і мистецтво»). Ці замітки, попри незначні зауваження автора, були 

1 Зберігається в ЛННБУ ім. В. Стефаника, ЦДАВОВ, Публічній бібліотеці Вар-
ша ви (Польща), Українській бібліотеці ім. Симона Петлюри (Париж, Франція), 
Центральному військовому архіві ( Варшава, Польща).
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позитивними і закликали українців активізовуватися на культурно-
му поприщі. 

З метою згуртувати українських літераторів, сприяти популя-
ризації української культури у травні 1922 р. в Каліші  ініціативною 
групою, очолюваною Є. Маланюком та Ю. Дараганом, було розпо-
чато видання літературного місячника «Веселка»1 (до редколегії 
нового часопису ввійшли І. Зубенко, Ф. Крушинський, А. Корш-
нівський, А. Падолист, М. Селегій; проіснував часопис до 1923 р. 
включно) [1, с. 10; 2, с. 158—162], зміст якого становили художні 
твори, рецензії на них, мемуари, публіцистика. Історію цього ви-
дання, а також культурно-освітню діяльність української інтеліген-
ції у Каліші та Щипіорні в 20-х рр. ХХ ст. сотник І. Зубенко деталь-
но охарактеризував у статті «“Веселка” і “Веселківці”» (За Дер-
жавність. 1938. Зб. 9. C. 226—235), перелік авторів часопису, який 
він склав для Є. Ю. Пеленського, зберігається в ЦДІАУ у м. Льво-
ві [7]. Наукова цінність цих спогадів та архівних джерел полягає у 
тому, що журнал «Веселка» є на сьогодні бібліографічною рідкістю 
(найповніший його комплект зберігається в відділі україніки 
ЛННБУ ім. В. Стефаника), а завдяки авторові можна скласти за-
гальне уявлення про мету і наповнення часопису. Зокрема, він по-
дав текст передовиці, опублікованої у «Веселці», в якій вміщено 
заклик: «Вам, молодшому поколінню українському, що гартуєте 
душу в грозі й бурі визвольної боротьби, що залізом і кровю остан-
ніх пяти літ скріпили серця, випадає нині, в час примушеного мов-
чання гармат, нове завдання: творити національну культуру і тим 
зміцнити сили народу в його визвольних змаганнях». 

У місячнику, зважаючи на його спрямування, І. Зубенко публі-
кував лише художні твори (поетичні та прозові) патріотичного спря-
мування. Поетичний доробок у часописі «Веселка», підписаний 
криптонімом І. З-ко (крипт. І. Зубенка), був розкритикований Є. Ма-
ланюком: «Вірш п. І. З-ко — скоріше автопародія. Друга половина 
“Шляху до волі” гірша першої» (Маланюк Є. Веселка // Український 
Сурмач. 1922. Ч. 19). Оскільки це були перші літературні спроби 
письменника, що згодом здобув визнання і популярність як серед 
1 Зберігається в ЛННБУ ім. В. Стефаника, ЦДАВОВ, Публічній бібліотеці Варшави 
(Польща), Українській бібліотеці ім. Симона Петлюри (Париж, Франція), Бібліотеці 
Української вільної академії наук і мистецтв (Нью-Йорк, США), Українському му-
зеї у Празі (Чехія).
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читачів, так і серед літераторів, розцінюємо цей категоричний ви-
пад уже досвідченого на той час Є. Маланюка як спонуку до по-
дальшого самовдосконалення І. Зубенка.

Окрім того, І. Зубенко друкувався у щорічних «матеріалах до 
історії українського війська» п. н. «За Державність» (Каліш, 1929—
1934; Варшава, 1935—1939). Детально про наповнення цього збір-
ника, мету його видання і, зокрема, публікації І. Зубенка на його 
сторінках можна дізнатися із статті З. Р. Кисіль «Українське воєн-
но-історичне товариство (1920—1939)» [15]. Ми ж не акцентуємо 
ці публікації, оскільки «За Державність» було продовжуваним, а 
не періодичним виданням.

У цей період І. Зубенко був зафіксований у науковій літерату-
рі як один із авторів  літературно-критичного місячника «Мамай» 
(Львів, 1923) [17, с. 113], що вийшов за редакцією Клима Поліщу-
ка і Романа Голіяна; студентської одноднівки «Чорноморе» (Гданськ, 
1924/1925, 1925, 1927) [17, с. 242]. Однак цих видань немає в на-
явності, тому ми використали відомості лише з бібліографічних 
досліджень. 

Упродовж 1923—1925 рр. І. Зубенко перебував у Львові. 
1925 р. переїхав до Коломиї, де «багато допомагав і при виданні 
жіночих українських журналів, що виходили під редакцією Олени 
Кисілевської та Ірини Вільде» [18, с. 315]. Зокрема, у 1926 р. роз-
почав співпрацю, яка тривала до 1939 р., з ілюстрованим щомісяч-
ником «Жіноча Доля» (щомісячний (1925—1926), двотижневий 
журнал для жінок, який виходив у Коломиї упродовж 1925—1939 рр. 
за редакцією Олени Кисілевської) як технічний редактор і співро-
бітник редакції: «Всією душею віддався він праці для “Жіночої 
долі”, був мотором, що все порушував. Коректа, виправлювання 
статтей, ломка числа — все було в його руках» [5]. У цьому видан-
ні прізвище І. Зубенка найчастіше трапляється під художніми тво-
рами, присвяченими національно-визвольній боротьбі, подвигам 
січового стрілецтва (Зубенко Іван. Памятне Різдво. 1926. Ч. 1; Зу-
бенко Іван. Арсенал здобутий (уривок із повісти). 1938. Ч. 3; тощо). 
Окрім того, на сторінках «Жіночої Долі» він детально пояснив «Що 
радимо читати» (1926. Ч. 3), а також подав переклад оповідання 
А. Аверченка «Мадярська мова» (1937. Ч. 35—36), підписавшись 
криптонімом І. З-ко.
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У Коломиї він також співпрацював із «Календарем-альманахом 
“Жіночої Долі” на звичайний рік 1939», часописами «Жіноча Воля» 
(Коломия, 1932—1939), «Світ Молоді» (Коломия, 1932—1939) [22], 
від 1927 р. був також редактором бібліотеки «дрібних книжечок» 
«Ряст», яка виходила у видавництві «ОКА» (Осипа Кузьми). 

Перебуваючи в Коломиї, І. Зубенко дописував і до львівських 
періодичних видань. Так, вдалося віднайти кілька статей у газеті 
«Новий Час» (1923—1939), підписаних як власним прізвищем, так 
і криптонімом І. З-ко. Усі ці матеріали було присвячено розвитку 
культурного життя в Коломиї — відкриттю у місті філії львівсько-
го Музичного інституту ім. М. Лисенка (І. З-ко. Нова культурна 
станиця в Коломиї. 1931. Ч. 26);  виступу аматорського гуртка при 
товаристві «Сокіл» (І. З-ко. З життя Коломиї. 1931. Ч. 56), іншим 
досягненням місцевих жителів на культурній ниві (Зубенко Іван. 
Тріюмф української пісні. 1936. Ч.  188). Жанрово матеріали публі-
циста представлено як у формі обсягових статей, так і коротких 
заміток під рубрикою «Життя краю» (підрубрика «Коломийська 
хроніка»).

У львівському щоденнику «Діло» 1932 р. за підписами А. Чай-
ковського, О. Кисілевської, О. Дучимінської, Д. Николишина та 
І. Зубенка опубліковано статтю-заклик підтримати і морально, і 
матеріально єдиний український театр, «який має право на назву 
культурної інституції», — театр ім. Тобілевича (За підтримку важ-
ної культурної установи. Про важкі умовини праці нашого найкра-
щого театру. Ч. 140). 

Літературно-науковий журнал «Дзвони» (Львів, 1931—1939), 
зокрема, подав статтю І. Зубенка «Андрій Чайковський: Жмут спо-
минів замість вінка на могилу» (1935. Ч. 10. C. 465—469; 1936. 
Ч. 1/2. C. 32—37).

Серед інших періодичних видань, до яких дописував І. Зубен-
ко, назвемо часопис «Український Голос» (Вінніпег, 1910—1981), 
журнал «Ук раїнський Емігрант» (Львів, 1927—1937), газету «Наш 
Прапор» (Львів, 1932—1939). Припускаємо, що він був автором 
публікацій і в інших пресодруках 1920—1930-х рр., зокрема коло-
мийських та львівських, однак ці матеріали були поодинокими, що 
ускладнює їх пошук та ідентифікацію на шпальтах часописів. 

Загалом, у своїх публіцистичних виступах І. Зубенко найчас-
тіше звертався до висвітлення перебігу культурних подій — вистав, 
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концертів, а також причин незадовільного стану української куль-
тури. Значно рідше публіцист висвітлював громадсько-політичну 
подієвість (найбільше статей цієї проблематики припадає на пері-
од його перебування у таборах для інтернованих), інколи публіку-
вав спогади про національно-визвольні змагання, активним учас-
ником яких він був. Окрім криптонімів, зафіксованих О. Деєм, — 
І. З. та І. З-ко [4], нам вдалося встановити, що автор інколи 
під писувався З. та Хор. З-ко.

«Незвичайна працьовитість і безперечний талант могли дати 
українській нації ще багато, та прийшов ось такий сумний кінець. 
Маючи за собою таку протибольшевицьку діяльність, Іван Зубенко 
не повинен був залишатися. На жаль, усі щирі намови, прохання, 
жертвована поміч — не знайшли в нього послуху» [14].

Навіть після смерті письменника і публіциста віднаходимо 
його статті у пресі. Так, у 1941 р. «Воля Покуття» опублікувала 
його опис облоги Української Центральної Ради «червоними» і її 
звільнення «Петлюрою та гайдамаками» (Зубенко Ів. Від нині. 
Ч. 14/15), низку літературних творів.
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