
Гомін Підгір’я 

О краю мій, Підгір’я ти прекрасне,  

Як люблю, як я люблю тебе! 

Мов зірка та, що світить і не гасне,  

Так та любов в душі моій живе.  

І. Франко 

Чимало написано й ще буде написане про наш 

старовинний Дрогобич – самобутнє галицьке 

місто, що розкинулось на Бойківському Підгір’ї 

поблизу Карпат. Місто, заснування котрого 

губиться в глибині української історії, відоме 

найстарішим солевиварювальним заводом. 

Дрогобич – батьківщина ректора Болонського 

університету Юрія Дрогобича (XVст.), місто де 

збереглися унікальні пам’ятки галицької церковної 

архітектури XVI і XVII століть. Юрій Дрогобич – перший вітчизняний автор 

друкованої книги, що вийшла у Римі 1483 році. Дрогобич до середини ХХ ст. зумів 

стати розвиненим культурним осередком українського життя – політичним, 

релігійним, освітнім, мистецьким та ін. Так чи інакше з Дрогобичем пов’язані долі 

відомих українських письменників – Стефана Коваліва, Василя Стефаника, Леся 

Мартовича, Осипа Турянського, Петра Карманського, Уляни Кравченко. Усе це є 

свідченням того, що Дрогобич в колоніальний період усе ж зумів зберегти свою 

українську ідентичність і став самобутнім центром української націотворчої традиції.      

Особливого розквіту українська словесна культура у Дрогобичі набуває на кінець 

XIX століття, і ключова роль тут, безумовно, належить найвідомішому уродженцеві 

Дрогобиччини, геніальному письменникові, філософові, вченому, громадсько-

політичному діячеві Іванові Франку (1856-1916). Дрогобич – батьківщина визначних 

постатей української літератури ХХ ст, серед яких і Бруно Шульц. Доля Б. Шульца, як 

і доля його і нашого міста – Дрогобича, є вельми показовою для европейської 

культури ХХ ст. Популярність Бруно Шульца зросла особливо на кінець ХХ століття. 

Він стає елітарним автором, його перекладають всіма основними мовами, а у 1995 році 

у Львові виходить український переклад основного корпусу текстів письменника.  

Серед знаних дрогобичан, хочеться виділити Михайла Йосиповича Шалату – 

професора, автора понад 100 наукових та навчально-методичних праць, знавця 

творчості М. Шашкевича, письменника, поета. Серед письменників Дрогобиччини 

хочеться виокремити Галину Пагутяк – талановиту і самобутню письменницю. 

Приємно вражає своєю лірикою дрогобичан Роман Пастух – відомий в місті поет, 

журналіст, краєзнавець, етнограф та фольклорист. Не менш відома постать і Василя 

Мироновича Сторонського – педагога, композитора і талановитого поета. Маємо 

талановитих поетів, що оспівують наше місто - Дрогобич, бо йдеться не просто  про 

периферійний осередок галицької політики, культури, літератури, а місто духовне та 

ціннісне, місто юності великого Учителя Нації – місто Івана Франка. 

 

 


