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Велетень духу, людина – епоха [Текст] : попереджувальна 
довідка : до 75-річчя від дня народження ІгораҐерети / 
Підволочиська ЦБС, метод.-інформ. відділ; упоряд. М.Пліс 
. - Підволочиськ: [б.в.], 2013 . - 8 с. – (Відомі імена) 
 
      2013 рік, за рішенням сесії Тернопільської обласної 
ради, оголошено роком пам'яті Ігоря Ґерети. 
      Ігор Ґерета - український археолог, мистецтвознавець, 
історик, поет, викладач і громадсько-політичний діяч. 
Заслужений діяч мистецтв України. 
      Попереджувальна довідка містить біографію митця та 
літературу про нього і розрахована на широке коло 
користувачів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упорядник – М.Пліс 
Відповідальний за випуск – Л. Жолубак 
 
 
 

Життя і діяльність  

Ігор Петрович Ґеретанародився 25 вересня 1938 року в 
невеликому селищі Скоморохи, яке розташоване на 
березірічкиГнізна у Тернопільськомурайоні. 
Відомогоісторика з 
цимкраємтакожпоєднуютьархеологічнінадбання, 
створеніпід час виявленняпам'ятокчерняхівської, 
трипільської, давньоруської культур і 
культуриранньогозалізноговіку. Саме в майбутньому, в 
другійполовині 50-х років ХХ ст., 
ІгорҐеретастаєпровіднимдослідникомчерняхівськоїкультур
и не тільки на Тернопіллі, але й у всійУкраїні, також не 
мало присвятивши часу дослідженнюдавньоруських та 
трипільськихзалишків. 

Як і на кожнулюдину, значнийвплив на 
формуванняІгоряҐерети як видатноїособистості краю та 
України,здійснювалайогосім'я. Батько, відомий поет та 
композитор Петро-ОлександрҐерета, бувсвящеником. 
Мати, знаногонауковцяТернопілля - Євгенія (з роду 
Скоморовських) буладиригентом у церковних хорах. 

За легендою, якоїдотримується родина Ґерета, 
їхпрізвище походить ізгрецькоїмови, а 
багаточленівродинимаютьпольськепоходження. Сам же 
батько, як і йогосинІгор, вважав себе 
чистокровнимукраїнцем. За родиннимисвідченнями, 
післясмертіДовбуша один з Гереточолювавопришків у 
Криворівні, яке знаходиться на відстані 14 
кілометріввідмістечка Верховина на Івано-Франківщині.  

Сім'я Ґерет була багатодітною: крім Ігоря та його 
молодшого брата Олега, відомого музиканта, було ще 
дев'ятеро дітей. Увоєнні та повоєннічаси П. Ґерета 
переховувавєвреїв, за щойогопереслідувалигестапівці. 
Першочерговийвплив на Ігоря Петровича Ґеретумавйого 
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батько, який був священиком греко-католицької церкви і 
формував релігійні та національно-патріотичні погляди 
майбутнього науковця України. 

У 1942 р. сім΄яперебраласядо с. Велика Березовиця, де 
батькоотримавновупарафію. Тут 1955 р. 
Ігорзакінчивсередню школу (тепер – Тернопільська ЗОШ 
№ 8). Вчився у Тернопільськіймузичнійшколі. 1957 році 
поступив у Чернівецькийуніверситет на історичний 
факультет, вказавши в автобіоґрафії, щойогобатько – 
державнийслужбовець. У студентські роки і пізніше разом 
з братом Олегом, якийнавчався у Львівськійконсерваторії, 
бувлідеромпатріотичноналаштованого, 
переважностудентськогосередовища, яке вважало себе 
організацією. Серед них були бандурист Микола Литвин, 
поет Василь Ярмуш, фармацевт Христина Дурбак 
(Куркевич), економістМаріяТивонюк (Тебенко), 
фінансистІринаЗагалюк, викладачмузичного училища 
МетодійЧубатий, учитель Михайло Гуральчук. У 
цьомуколіпоширюваласьлітературасамвидаву, зокрема, «З 
приводу процесу над Погружальським», «Українськаосвіта 
в шовіністичномузашморзі», «ПромоваПапи Павла VI».  

З 1962, післязакінченняуніверситету, Ґеретапрацював 
старшим 
науковимспівробітникомТернопільськогокраєзнавчого 
музею, з 1965 –заступником директора з науковоїроботи. 
Виступав у обласній та республіканськійпресізістаттями 
про діячівкультури та науки Тернопільщини. За договором 
зільвівськимвидавництвом «Каменяр» 
працювавнадпутівником по Тернопільщині.  

За протирадянськудіяльністьІгоряҐерету в 1966 р. 
засуджено на п'ятьроківпозбавленняволі (умовно). Загалом 
же, за участь в українськомудисидентськомурусі 
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1960-x рр. вінбувпозбавленийможливостіздобутинауково-
творчукар'єру, до розпаду СРСР 
постійноперебувавпіднаглядоморганівдержбезпеки та 
партапарату. Після суду 
Ґеретакількамісяцівбувбезробітним, відтак до 
кінціжиттяпрацював у Тернопільськомукраєзнавчомумузеї. 
До 
здобуттянезалежностібувпозбавленийможливостізробитина
уково-творчукар’єру.  

Незважаючи на переслідування й утиски, 
Ґеретарозгорнуввеличезнунаукову роботу, а з кінця 80-х – і 
громадськудіяльність. Він є засновником і автором 
експозиційкількохмузеїв (СоломіїКрушельницької, Леся 
Курбаса, Патріарха Йосифа Сліпого, Володимира 
Гнатюка), у т.ч. Історико-меморіального музею 
політв’язнів у 
підвалахколишньогоприміщенняобласногоуправління КГБ 
(1997 р.).  

1978 р. при картиннійгалереїзаснувавмистецький клуб, 
якийдіяв до 1985 р. Співзасновникпершої в 
Тернополіопозиційноїорганізації “Тернове поле”, 
Товаристваукраїнськоїмови, “Меморіалу” ім. В. Стуса та 
ін. У 1991 р. створив 
ІнститутнаціональноговідродженняУкраїни (нинівін носить 
йогоім’я). Видавецьбільше 30 книжокІнституту. Як 
археолог досліджувавпам’яткистарожитностейУкраїни. 
Співавтортрьохакадемічнихмонографій про 
археологічніпам’яткиПрикарпаття і Волині. Брав участь у 
місцевих і міжнароднихконференціях з питаньархеології, 



історії, мистецтвознавства. Автор понад 120 розвідок і 
статей в енциклопедіях, збірниках та 
періодичнихвиданняхУкраїни й зарубіжжя. Автор 
численнихлітературнихтворів, збіркивіршів “Скибка неба” 
(1997).  

У 1988–91 рр. Ґерета – співзасновник Народного Руху 
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України, член йогоВеликої Ради; кандидат до Верховної 
Ради України (1994, 1998); депутат Тернопільськоїобласної 
ради 1 – 4 скликань, працював головою комісії з 
питанькультури й духовного відродження. Під час виборів 
1990 р. невідомі вчинили кількапоказовихпограбувань 
(викрали в домі Ґеретизнайденіпід час розкопокречі, 
друкарську машинку і черевики), 
розбилиподарованубатьком машину.  

Помер Ґерета 5.06. 2002 р. в Тернополі на 
батьківськомуобійсті по вул. Глибокій. Похований на 
цвинтарі у сел. ВеликаБерезовицяТернопільського р-ну.  
Батькодвохдітей – донькиЯрини (1971 р. н.) та синаУстима 
(1972 – 1990).  

За свою діяльність відзначений: 
Премією імені Братів Богдана і Левка Лепких (1997). 
Почесною грамотою Тернопільського осередку Спілки 
української молоді (СУМ); І. Ґерету визнано «Опікуном 
осередку» (1998). 
Всеукраїнською археологічною премією імені Вікентія 
Хвойки (2002). Знаком Українського фонду культури 
«Подвижник культури». 
28.08. 2011 на вулиціСагайдачного в м. Тернополівідкрито 
«Алею зірок», де серед перших чотирьохувічнених – 
ІгорҐерета. 
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Відомі особистості про Ґерету. 
 

 ”Неждано, негадано впала колона, яка 
підпираладуховне небо не лишеТернопільщини, а й 
всієїУкраїни. Українапобільшалаіще на один горбик землі, 
а серцярідних, знайомих, побратимівпобільшалоще на один 
рубець”.Богдан Хаварівський 
 

”Вінбувтим, про якогопартіархЙосипСліпий колись 
казав: "Інтелігент - це є мозокнації, інтелігент не в 
значенніпричетності до певноїпрофесії, а інтелігент по 
духу, цевідноситься до тих людей, 
яківідчуваютьпідвищенувідповідальність перед 
суспільством”. 

ЛеонідБицюра 

 
”Український дух, українськаідея, про яківінзавжди 

так спокійновиважено говорив, 
булисвоєріднимдороговказом на 
цілежиття”.АнатолійВихрущ 
 

”ІгорГеретаособисто для мене є взірцем не 
тількивідданогослужінняУкраїні, взірцемпоміркованого і 
відповідальногослужінняційдержаві. Досвід, ініціативи, 
пропозиції, яківідходиливідІгоряГерети, з моєї точки зору, 



найбільшповновідповідаютьсьогоднішнімвимогам”.Яросла

в Джоджик 
 

”Ігор Герета і словом, і ділом утверджував українську 
державу, українську ідею та українську Україну. А пам’ять 
про нього – це обласна школа мистецтв, це концепція 
національної освіти…” 
                                  Олег Боберський 

 
5 

Література 
 

Ігор  Ґерета (1938–2002) : археолог, мистецтвознавець,  
культуролог, політичний діяч [Текст] //  Визначні  постаті  
Тернопілля :  біогр.  Збірник / уклад.: О. Бенч, В. Троян. - 
К.: Дніпро, 2003. - С. 63-64 : фотогр.  

Литвин, М. «Дороги,  як  люди...»[Текст] : [післяслово  
до  зб. І. Ґерети «Скибка  неба»] / М. Литвин //  
Тернопілля’95  :  регіон.  річник. -  Т.: Збруч, 1995. - С. 550-
551.  

Литвин, М. Одержимість  Ігоря  Ґерети [Текст] / М. 
Литвин, В. Шевчук, Б. Хаварівський // Тернопілля’98-99 :  
регіон.  річник. -  Т.: Збруч,  2002. - С. 474-483.  

Стельмах, М.  Свято  духовності [Текст] : [до 60-річчя  
Ігоря  Ґерети] / М. Стельмах // Тернопілля’98–99 : регіон.  
річник. -  Т.: Збруч, 2002. —  С. 374–375.  
 

*** 
Ґерета  Ігор  Петрович (25.ІХ.1938,  с. Скоморохи  

Терноп.  обл.) - укр. мистецтвознавець, археолог [Текст] //  
Мистецтво  України : біогр. довідник / за ред. А. В. 
Кудрицького. - К., 1997. - С. 148.  

Стельмах, М.  Ґерета  Ігор  Петрович (25.09.1938,  с. 
Скоморохи,  нині  Терноп.  р-ну - 5.06.2002, м. Тернопіль;  
похов.  у  с. Вел.  БерезовицяТерноп. р-ну) —  археолог,  
мистецтвознавець,  історик,  громадсько-політичний  діяч 
[Текст] / М. Стельмах, Г. Яворський // ТЕС. - Т.: Збруч,  
2004. -  Т. 1.  А–Й. - С. 447 : фотогр.  

Ґерета  Ігор  Петрович [Текст] // Тернопілля’96 : 
регіон. річник. - Т. : Збруч, 1996. - С. 679. 
 
 
6 

*** 
Демків, Б. І ми  були  молодими...[Текст] : Штрихи  до  

ювілейного портрета Ігоря Ґерети / Б. Демків // Вільне 
життя. - 1998. - 26 верес.  

Кушнір, О.  Велет  українського  духу [Текст] / О. 
Кушнір //  Вільне  життя. - 1998.- 22 жовт.  
Литвин, М. Ігор  Ґерета [Текст] / М. Литвин // Тернопіль :  
Тернопільщина  літературна. - 1992. - Вип. 2. Ч. 2. - С. 11 : 
фотогр.  

Литвин, М.  Тиждень  Ігоря  Ґерети[Текст] : [про  те,  
як  живуть  і  працюють ветерани  нац.-визвол.  руху] / М. 
Литвин // Вільне  життя. - 2001. - 19 трав. - С. 2. - (До10-
річчя Незалежності).  

Ліберний, О. Він любить і знає рідний край [Текст] /  
О. Ліберний //  Свобода. - 1998. - 17 жовт.  

Ліберний, О. Ще одне визнання заслуг Ігоря Ґерети 
[Текст] : [присуджено Всеукр.  премію  ім. В. Хвойки] /  О. 
Ліберний // Свобода. - 2002. - 28 трав. : фотогр. - (Вітаємо).  

«Людина  колись  має  бути  і  сміливою» [Текст] : 
[публ.  М. Іващука про життєвий шлях І. Ґерети] // Свобода. 
- 2001. - 4 серп. - С. 3-4. - (10 років Незалежності: події і 
характери).  



Стельмах, М.  Галицький  Сковорода [Текст] / М. 
Стельмах // Свобода. - 2003. - 27 верес.: портр. - (65-річчя 
Ігоря Ґерети).  

Нові лауреати премії братів Лепких [Текст] :  
Всеукраїнську літературно-мистецьку та громадсько-
політичну  премію  ім.  братів  Богдана  і  Левка Лепких 
вручено І. Ґереті// Свобода. — 1997. — 10 черв.  
 
 

7 
 

 
Зміст 

 
Життя і діяльність…………………………с. 1 
 
Відомі особистості про Ґерету …………. с. 5 
 
Література…………………….………….. с. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 


