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► Ярослав Іполитович Окуневський
за життя: начальник Головної
медичної служби Імператорського
й Королівського військово-морського
флоту Австро-Угорської імперії, 
адмірал.

► Він став першим українцем –
кавалером Лицарського Хреста
Франца-Йосифа I, ордена Лицаря
іспанської королеви, французького
ордена Почесного легіону, 
китайського імператорського ордена
Дракона, найвищого титула
Мандарина.

► Нагороджений багатьма орденами
і відзнаками Австро-Угорщини
та інших держав світу.



► Ярослав Окуневський
досконало володів
військовими та медичними
знаннями, був обізнаний
у навігації та географії, 
володів англійською, 
французькою, італійською та
німецькою мовами.

► Він є автором наукових
праць із медицини, військово-
морської зокрема, розробив
статут медико-санітарної
служби флоту Австро-
Угорської імперії, який, 
з невеликими доповненнями, 
чинний і сьогодні у військово-
морських флотах багатьох
країн світу



Народився майбутній

адмірал у 1860 році

на Буковині в містечку

Радівці поблизу Сучави

(тепер територія

Румунії). Невдовзі

сім’я Окуневських

перебралася до села

Яворова. 

Батько його був

лікарем та священиком, 

а сім’я – відданою

Україні: ще змалечку

дітей навчали любити

рідну землю

Сестри Окуневські з батьком



У сім’ї Окуневських було 4 дітей і майже всі вони
брали участь у політичному та культурному житті країни

Ольга – була талановитою піаністкою, навчалася
в Миколи Лисенка, акомпанувала видатній співачці
світового рівня – Соломії Крушельницькій

Наталія стала
активісткою жіночого
руху на території
Галичини

Теофіл був юристом, 
а згодом – послом
до Галицького сейму
та австро-угорського
парламенту

Софія Окуневська-Морачевська, двоюрідна
сестра Ярослава, перша галичанка, яка здобула
вищу освіту і стала першою жінкою-лікарем
в Австро-Угорській імперії



У 17-ти річному віці Ярослав
вступив на медичний факультет
до Віденського університету, 
де відразу ж поринув у життя
академічної громади.

Віденські студенти-українці
започаткували Академічне
товариство «Січ». Головою
товариства «Січ» обрали
Ярослава Окуневського. 
Саме в «Січі» виховувався той
патріотичний дух українців, 
який молоді люди пронесли
крізь усе життя. 

З приятелем (1886)



Після закінчення університету молодий лікар був призначений
на посаду корабельного лікаря Імператорського
та Королівського військово-морського флоту
Австро-Угорської імперії. 
У майбутньому – Я. Окуневський – генеральний штабний
лікар австро-угорського флоту. Його повноваження
прирівнювалися до контрадмірала

Бронепалубний
крейсер «Кайзер
Франц-Йосиф І»

На вітрильниках
«Мінерва», «Аврора», 
«Радецький» та крейсері
«Франц-Йосиф І» пройшов
води Атлантичного, 
Індійського та Тихого
океанів



Коли Я. Окуневський

працював лікарем на флоті –

постійно перераховував

кошти для будівництва

і розвитку українських

закладів та установ: “Рідної

школи”, сирітських будинків, 

товариства “Просвіта”, 

львівських та чернівецьких

видань. Допомагав

студентам із бідних сімей, 

які мріяли здобути освіту



За період служби Окуневський

відвідав багато країн Африки, 

Індії, країни Середземного

моря та Близького Сходу. Був

у Китаї, Гімалаях, на Цейлоні.

Ярослав із захопленням

вивчав побут місцевих

жителів, їхні традиції

та звичаї, що потім

оформилися у нариси, 

публікації та книги

У 1898 році в Чернівцях були
видані листи та опубліковані
нариси Я. Окуневського
окремою книжкою під
заголовком “Листи з чужини”.



► Окуневський витратив чималу суму грошей для підтримки
легіону січових стрільців. Коли було засновано
Західноукраїнську Народну Республіку (ЗУНР) 1918 року, 
Ярослав сприяв створенню Першого гуцульського полку
морської піхоти

► У Відні Я. Окуневський очолив медичну місію ЗУНР і надіслав
кілька вагонів медикаментів та необхідних речей для української
галицької армії. Повернувшись на Батьківщину, він організував
і очолив санітарну управу ЗУНР: у його повноваження входило
завідування всіма санітарними справами нової української
держави. На той час йому було 58 років

► Окуневський витратив значні суми
на підтримку української галицької
армії з власної кишені, користуючись
зв’язками, надавав військовим
матеріальну допомогу у вигляді
медикаментів і військово-медичного
обладнання



Коли Україну захопили поляки, коли українці кидали рідну
землю, Ярослав Окуневський рушив у рідний край. І хоч поляки
попередили, що жодної пенсії платити не будуть, хоч дружина й
діти відмовилися його розуміти – він повернувся в Україну

Ярослав Окуневський
з дружиною Отилією
і доньками Ольгою та Дорею



Окуневський закінчив свій професійний шлях у городенківській

лікарні, яку збудували він, його брат Теофіл та лікар Іван

Ціпановський. Там колишній адмірал приймав та лікував

хворих. Польща відмовлялась виплачувати йому військову

пенсію, через що талановитий лікар доживав віку у бідності





«Нікому з українців Австро-Угорщини не вдавалося
досягнути такого становища в суспільстві, 
дослужитися до різних титулів та орденів, як йому, 
Ярославові Окуневському, не онімечившись
і не ополячившись при цьому. Усюди, де виникали
питання про його національну приналежність, 
не приховував, як це часто робили інші, що є українець, 
і терпеливо пояснював, де та Україна, яку навмисно або
ж через елементарну необізнаність у географії плутали
то з Польщею, то з Московією... Оповідав усюди, де
вважав за потрібне… Ще задовго до всіляких
дипломатичних місій, Ярослав Окуневський своєю
поведінкою, розумом та діяльністю по цілому світу
робив для України добру опінію і знаходив для неї
прихильників...»

Роман Горак
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