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IЗ КНИГИ: О. А. ЛЮБИМОВ. ПРЯШІВ, 1980 
 

Iľja Galajda 
  
Минуле й сучасне - це два береги одної ріки - життя. Хто не 

знає свого минулого, той не вартий свого сучасного! Минуле - 
величезна школа, джерело знань і досвіду, джерело гордості за 
наше сучасне. Коли б не було минулого, не було б сенсу і 
нашим сучасним домаганням, бо і наше сучасне стає щодня 
минулим. І тому треба погодитись з думкою, що культура 
починається там, де починає активно діяти історична пам’ять, 
де починає повага до минулого, де існує творче використання 
минулого для нашого сучасного розвитку. 
  
Донський козак у Карпатах 
  
Олександр Андрійович Любимов з’явився у 

Чехословаччині у 1921 році внаслідок бурхливих подій першої 
світової війни, а на Східній Словаччині у 1925 році - бо 
дізнався в Празі, що в Карпатах живуть русини. 
З того часу починається його творча біографія, звідти люди 

пізнавали його поведінку, його характер, його працю. Ніхто з 
нас не був в тих місцях, де він народився, де виростав, де 
формувався таким, яким потім знали його. 
Проте не можемо почати нашу розповідь про нього без 

початку, бо риси характеру, основи життєвої філософії 
людини формуються там - в дитинстві, в сімейному оточенні. 
Коли Олександр Андрійович розповідав про своє 

дитинство, коли згадував своїх дома, коли порівнював наше 
життя з життям на Дону, найчастіше згадував він свою маму. З 
усього було видно, що Тетяна Федорівна, проста донська 
козачка, мати одинадцяти дітей, добра господиня, скромна 
людина і ніжна мати була першою і благородною людиною, 
яка вирішальною мірою формувала Сашу таким, яким він 
пізніше став. 
Народився Олександр Любимов 12-го вересня 1898 року в 

сільській сім’ї в станиці Казанська на Дону. Його батько скоро 
помер і молодий Саша виростав у колі братів і сестер, в мами і 
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діда. Дідусь добре господарював і від нього внук вчився 
бджолярству, садівництву і всій сільській роботі. Голоду в сім’ї 
не було - багаточисленна сім’я виростала в старих 
вільнолюбивих козацьких традиціях поваги до людей, 
допомоги людям, поваги до праці. Честь людини шанувалась 
тут дуже високо. Олександр Андрійович згадував такий 
випадок із своєї молодості: Дідусь позичив одному козаку 
зерна, щось довго козак затримувався з поверненням і дідо 
йому при зустрічі каже: “Що ж ти, Кузьма, оминаєш мене? 
Дивись, спишу!”(тобто вичеркну тебе із списка довжників). 
Тоді козак просить: “ Не робіть цього, батюшка, не губіть моєї 
честі !” Люди були великодушними, відвертими до себе, 
товаришами. Зрозуміло, як і в кожному житті, і в оточенні 
молодого Олксандра були нестатки, п’янство, грубість, 
неуцтво, проте, цікаво, Любимов ніколи в своєму житті не 
згадував таких випадків, не розповідав про них, лише підчас 
розповіді чи спогаду інколи натякав на них. У його власній 
сім’ї ніколи не було чути грубих слів, лайки, сварки, тут 
панувала пошана до людей, до праці, до честі. 
За козацькою традицією молодий Олександр готувався до 

військової служби. Закінчивши гімназію у м. Таганрог, він 
поступив у військове офіцерське училище. Виховання з дому 
було настільки міцним, що навіть схильне до грубості тодішнє 
військове життя не змінило його чемної поведінки й уважного 
ставлення до людей. Між учителями гімназії і військового 
училища, між співкласниками і курсантами він завжди 
знаходив таких людей, таку компанію, яка дозволяла жити 
йому за своїми уявами і принципами. Зрозуміло, молодий 
Любимов був людиною веселою, любив товариство молодих 
людей, проте товариство культурне, добре виховане, зокрема 
товариство музикантів, до яких сам належав. 
Події першої світової війни та революційні події 1917-го 

року привели Олександра Любимова у діючу армію. Після 
Жовтневої революції він переходить в ряди Червоної Армії і в 
її складі бере участь у визволенні України від польських 
поневолювачів. В складі Червоної Армії Любимов дістався аж 
під Варшаву, де їхня частина була розбита і Любимов попав у 
полон. 
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Сидячи в камері-одиночці Луцької тюрми він чув як час від 
часу викликали окремих полонених: "Полонений такий-то, на 
виход!" Названий виходив, але назад уже не повертався. Тоді 
Любимову спало на думку, що в Луцьку живе поміщик 
Шлеймер, з донькою якого він учився в гімназії. Він викликав 
вартового і попросив занести Шлеймеру записку. Таким 
чином О. Любимов зістався живим. 
Будучи добрим господарем, він працював на маєтку 

поміщика, крім того навчав молодь і дорослих людей грамоті, 
допомагав людям у санітарних справах. Пізніше польська 
влада використала полонених для державних робіт і 
Олександр Любимов опиняється на будівництві дороги - товче 
каміння. 
Ще будучи солдатом О. Любимов одружився з медсестрою 

їхньої військової частини. Його дружина також опинилась у 
тюрмі, де в неї народилась дівчинка. Через кілька місяців мати 
дівчинки померла. Становище військовополоненого в чужій 
ворожій країні з кількамісячною дитиною було не легким. 
Довелось в чужій обстановці рішати надзвичайно складні й 
важливі питання. 
В тому часі виходом із біди здавалась для багатьох 

полонених Чехословаччина. Цією нагодою скористався також 
Любимов, який переходить у Чехословаччину і в Празі 
поступає студентом у Вищу торгову школу (1921 - 1925 рр.) 
Протягом літніх канікул він їздить у південну Чехію, де 
працює на різних панських маєтках. Як добрий бджоляр та 
садівник, як скромний і сумлінний працівник він скоро дістав 
добру роботу і добру нагороду за працю. Ця робота молодому 
студентові дуже сподобалась і він мав серйозний намір - після 
студій стати управителем маєтку у Чехії. 
Але під час студій у Празі Любимов зблизився із 

студентами з Закарпаття. Від них він дізнався, що на сході 
Чехословаччини живуть русини. На поїздці по Закарпатті він 
мав можливість бачити біду і відсталість, голод і нерозвинене 
культурне життя, але одночасно він побачив щирих людей, 
почув руську бесіду і пісні подібні до своїх рідних і, накінець, 
вирішив знайти тут тривале місце для життя і праці. 
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В 1925 - 1927 рр. Любимов учителює в Ольшинкові, у 1929 
році зупиняється в Н. Ольці, в 1929 - 1938 рр. працює в 
Калинові, в 1938 - 1945 рр. в Чертіжному, потім, після 
визволення - в Російській гімназії в Межилабірцях та 
Гуменному (1945 - 1950 рр.) і знову в Межилабірцях у 
Педагогічній гімназії (1950 - 1953 рр.). 
В 1953-му році був зорганізований Ансамбль пісні і танцю 

українського населення в Чехословаччині (Межилабірці - 
Цем’ята б. Пряшева). О. Любимов дістає посаду керівника 
оркестру народних інструментів. Наперекір багатьом успіхам 
ансамблю, за два роки він припинив свою роботу (1955 р.) і 
Любимов переходить працювати на кафедру російської мови 
та літератури Пряшівського філологічного факультету, а 
звідти незабаром переходить у Межилабірці на місце 
директора новоорганізованої музичної школи, де працює до 
відходу на пенсію (1965 р.). Ось кілька основних фактів з 
життєвої дороги донського козака Олександра Андрійовича 
Любимова, якого життєві бурі загнали у карпатські гори, де 
він поріднився з простими людьми, працював для них все 
життя, заслуживши собі широку популярність і велику повагу 
серед населення. 
 


