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ПУБЛІЦИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ МИРОНА КОРДУБИ 

У МІЖВОЄННИЙ ЧАС 

 
Стаття присвячена вивченню публіцистики Мирона Кордуби, 

створеної у міжвоєнний період. З’ясовано провідну тематику 
публіцистичних виступів історика. Виявлено, що вчений спів-
працював з багатьма українськими та польськими виданнями. 
Зроблено висновок, що у міжвоєнний час публіцистична діяльність 
М. Кордуби була спрямована на захист культурно-освітніх прав 
українського суспільства Польщі. 

Ключові слова: М. Кордуба, публіцистична діяльність, 
“Вперед!”, “Діло”, “Biuletyń polsko-ukraiński”. 

 

Постановка проблеми. Постать Мирона Кордуби за роки 

української незалежності стає дедалі популярнішою в історіо-

графічному середовищі. Водночас виокремлюємо певну диспро-

порцію дослідницьких зацікавлень, коли амплуа історика та 

суспільно-політичного діяча затуляє від сучасних дослідників 

інші грані творчої натури талановитого учня М. Грушевського. 

У нашій статті ми хочемо звернути увагу на публіцистичну 

діяльність видатного вченого у міжвоєнний час. Актуальність 

такого дослідницького зацікавлення пояснюється певними обста-

винами. По-перше, розквіт таланту Кордуби-публіциста припадає на 

міжвоєнний час. По-друге, більшість своїх суспільно-політичних 

ініціатив учений уперше пропонував для обговорення на шпальтах 

газетних видань. По-третє, М. Кордуба – активний діяч українського 

суспільно-політичного життя міжвоєнного часу, володів доволі 

гострим публіцистичним пером і свій журналістський хист 

присвячував обороні природних прав українців на національну 

 
© Батюк Тарас, 2014 
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та культурну самореалізацію. З огляду це ставимо за мету 

реконструювати особливості співпраці М. Кордуби з україн-

ськими та польськими періодичними виданнями міжвоєнного 

часу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що нині 

відсутні спроби цілісного вивчення публіцистичної спадщини 

М. Кордуби, незважаючи на те, що кількісно це найбільша частина 

його творчої спадщини. Маємо лише одну статтю, об’єктом вив-

чення якої є співпраця видатного історика з періодичними вида-

ннями кінця ХІХ – початку ХХ ст. Побіжно публіцистичної діяль-

ності М. Кордуби торкаються у своїх працях І. Федорів [7, 125 – 

130], Р. Федорищак [6, 178 – 189], В. Педич [4, 392 – 408]. Отже, 

актуальним є з’ясування особливостей публіцистичної праці 

учня М. Грушевського у міжвоєнний час. 

Метою статті є всебічне вивчення напрямів і тематики 

публіцистичної діяльності М. Кордуби упродовж 1919 – 1939 рр. 

У 1919 р. життя Мирона Кордуби різко змінилося  втікаючи 

від румунських військ, котрі окупували Буковину, вчений 

переїжджає до Львова – столиці галицького краю, де мешкала 

родина його дружини. З того часу наукова та публіцистична праця 

видатного діяча зосереджується на українських землях Другої 

Речі Посполитої – держави, що стала однією зі спадкоємниць 

Австро-Угорської монархії. Несправедлива до найбільшої 

національної меншини політика відновленої польської держави 

визначила пріоритети і специфіку тогочасної публіцистичної 

діяльності вченого: в її фокусі перебували культурно-освітні 

проблеми екзистенції українців. Адже після польської окупації 

Східної Галичини у 1919 р. постала гостра необхідність захисту 

українства не лише в політичній, але й у культурно-освітній сфері 

життя. Польські окупанти, обравши асиміляційну модель взаємин 

з національними меншинами в своїй державі, розпочали 

брутальні утиски українського шкільництва краю. Цинічний 

розрахунок польських окупантів був спрямований на те, що 

народ, позбавлений освіченої верстви, значно легше піддасться 

асиміляції. Тогочасна публіцистична діяльність М. Кордуби була 

спрямована на те, щоб попередити представників польської влади 

про небезпеку такої політики, яка конче призведе до гострого 

національного антагонізму. Також учений відстоював ідею не 
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дати українському громадянству зазнати грубої сили польських 

чиновників і вселити надію у можливість культурного відродження 

народу, що зазнав болісної поразки у своїх визвольних змаганнях. 

Уявлення про тогочасні погляди М. Кордуби щодо захисту 

культурно-освітніх прав українців дає його стаття на шпальтах 

львівської газети “Громадська думка” під промовистою назвою “Не 

гасіть світла!”. У ній вказано на жахливий стан культурного 

голоду, який терпить українська громада Східної Галичини під 

польською окупацією. М. Кордуба наводить численні факти 

безпідставного закриття українських шкіл як у Львові, так і 

провінції; переслідування українських учителів за їхні національні 

переконання; введення вікового цензу при вступі до гімназій, що 

з огляду на недавні воєнні події унеможливило отримання 

середньої освіти значній кількості дітей; реквізицію приміщень 

українських навчальних закладів для військових цілей; цілковиту 

відмову українцям у праві на вищу освіту. Підсумовуючи свої 

невтішні роздуми, педагог задає риторичне запитання: “Чи таке 

поведення, таке безпощадне, безпримірне у всіх державах і часах 

нехтування найпримітивніших прав цілого народу на культурне 

життя поможе загоїти спомини та рани недавної війни, чи 

причиниться до наладження, не кажу вже приязних, але бодай 

людських взаємин між Поляками та Українцями?” [9, 1]. Від-

повіддю на ці питання з боку польської поступової інтелігенції, 

переконує М. Кордуба, повинно стати гасло: “Доволі такої 

роботи!”. 

Проте нижче та середнє українське шкільництво, незважаючи 

на освітній терор польської влади, все-таки продовжувало існувати, 

але найгіршою була справа з українською вищою школою. У 

міжвоєнній Польщі українцям було взагалі відмовлено у праві 

на вищу освіту, адже при вступі до університету абітурієнт мав 

документально підтвердити службу у польському війську. Тому 

найактивніше М. Кордуба своїм публіцистичним пером долу-

чився до обговорення української університетської справи. 

Погляди М. Кордуби щодо проблеми організації українського 

університету в міжвоєнній Польщі доволі повно представлені в 

його відповідях на так звану “Анкету в університетській справі”, 

яку в середині 20-х рр. проводив берлінський журнал “Літопис 

політики, письменства і мистецтва” за ініціативи головного 
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редактора Степана Томашівського. Ініціюючи цю анкету, 

С. Томашівський звернувся до визначних представників українства з 

таким закликом: “Добродію! Пекуча справа утворення національного 

університету, з прилюдним характером, для західноукраїнських 

земель викликає потребу основного пізнання думки визначних 

заступників українського громадянства та скристалізування її 

шляхом прилюдної річевої дискусії. Редакція “Літопису” радо 

дасть місце кождому поважному голосови в сій справі і тому 

просить Вас, щоб були ласкаві написати відповіди на низше 

поставлені запити та з мотивами негайно прислати їх до помі-

щення, зглядно використання” [5, 187]. Анкета містила питання, 

що стосувалися оцінки актуального стану українських високих 

студій, проблеми навчання українських студентів поза межами 

українських етнографічних територій, погляду на можливість і 

відповідність національним потребам приватного вищого шкіль-

ництва, питання локалізації українського університету, оцінки 

кадрового потенціалу українських педагогів тощо. 

На початку своїх відповідей на анкету М. Кордуба 

діагностував стан справ в українській вищій школі на західно-

українських землях. Співпрацюючи з Українським таємним 

університетом у Львові, він категорично заявив: “Сучасний стан 

українського високого шкільництва зовсім не може вдовольняти 

національно-культурні потреби українського народу. Приватні 

високі школи (університет і політехніка) у Львові є тепер тільки 

сурогатом того, чим повинні бути” [1, 253]. 

У подальших своїх відповідях педагог порушив декілька 

важливих освітніх проблем. Передовсім він наголосив на принци-

повості заснування українського університету саме на україн-

ських етнічних землях, слушно вказавши, що вищі навчальні 

заклади в інших країнах (ішлося про тогочасну Чехословаччину) 

є лише тимчасовим явищем. “Висилання всеї молоді за кордон, – 

твердить він, – виснажувало-б матеріяльні засоби нашої зовсім 

незасібної суспільности, а супроти непризнавання закордонних 

патентів все одно не давало би абсольвентам спромоги, по 

повороті до краю, виконувати ті заводи, до яких приспособили-б 

їх за границею. Вже теперішній досвід показує, що майже вся 

українська молодь остає тамже, шукаючи заробітку на чужині та 

пропадає для краю” [1, 253]. 
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Наступна порушена М. Кордубою проблема стосується 

обґрунтування необхідності заснування українського університету у 

Львові. На переконання педагога, ані Станіславів, ані Коломия 

та Луцьк не підходять через кадрові (більшість українських учених 

перебувають у Львові), інституційні (найбагатші колекції україніки 

зібрані у львівських бібліотеках і музеях) і комунікаційні (універ-

ситет має бути розташований у центрі української етнографічної 

території, куди було б зручно доїжджати студентам) причини. 

Учений наголошує: “Польська суспільність і влада повинні вже 

собі раз усвідомити, що домагання українців заснування універ-

ситету саме у Львові і тільки у Львові не є примхою, ані націо-

нальною амбіцією, лишень невмолимою культурною конечністю” 

[1, 254]. 

Також М. Кордуба в анкеті переконував українське 

суспільство у необхідності заснування саме державного, а не 

приватного українського університету. Державний статус, слушно 

вказував учений, був би аргументом і для абітурієнтів при 

виборі навчального закладу, і для влади, спонукаючи її більш 

тактовно ставитися до культурних домагань українців. Натомість 

приватний університет виснажив би економічні сили українського 

населення Польщі та для польських бюрократів і суспільства не 

виглядав би достатньо авторитетно. 

Урешті, наостанок твердить М. Кордуба, заснування україн-

ського університету у Львові зняло значну напругу в польсько-

українських відносинах, дало підстави перезавантажити міжсусід-

ські взаємини, послужило сигналом закінчення попередньої 

терористичної тактики у ставленні до українців. Також, вірно 

підмітив педагог, такий вчинок з боку польської влади відібрав 

аргументи в провідників української молоді, що проголошують ідею 

збройного опору польській політиці. “У всякому разі молодіж, – 

вказує М. Кордуба, – котра матиме свій власний верстат научної 

та фахової праці буде менше схильна до протидержавних виступів, 

чим молодіж гонена та переслідувана поліцією, загрожена кожної 

хвилі на арештовання та знущання в поліційних арештах за се 

тільки, що хоче сотворити своє власне огнище науки” [1, 254]. 

Проблеми національної екзистенції українців у Другій 

Речі Посполитій М. Кордуба намагався представити не тільки 

публіцистичними, але й художніми засобами. Відзначимо, що 
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ще наприкінці ХІХ ст. учений доволі активно пробував себе в 

амплуа письменника. З міжвоєнних років до нас дійшло лише 

одне його оповідання “Сон”, опубліковане на сторінках львівської 

газети “Вперед!”. Фабулою згаданого оповідання є містерія-сон, 

в якому представлено позицію поступового польського громадянина 

щодо необхідності відмови від імперських амбіцій, децентралізації 

польської держави та надання самостійності українцям, литовцям і 

білорусам. Лише за цієї умови, твердить головний герой оповідання, 

польська держава, набуваючи етнічної однорідності, зможе стати 

сильною та витримати удари зовнішніх сил у майбутньому 

невідворотному протистоянні світових потуг [2, 2 – 3]. 

Що стосується інших львівських видань, то М. Кордуба 

співпрацював із найпопулярнішим серед галицьких українців 

щоденником “Діло”. Крім коротеньких дописів хронікального 

змісту, на шпальтах видання він друкував більші статті проблемного 

характеру. Як приклад, наведемо його цікавий допис “Вражіння 

з поїздки до Києва”, який постав як своєрідний звіт галицькій 

громаді після відвідин столиці радянської України у 1928 р. 

Згаданий візит уможливило запрошення вчителя та давнього 

приятеля львівського вченого, голови історичних установ ВУАН 

М. Грушевського відвідати урочисту академію з нагоди вшану-

вання пам’яті Володимира Антоновича. Спостережливим оком 

досвідченого журналіста М. Кордуба одразу відзначив разючі зміни 

в житті Наддніпрянської України. Передовсім у вічі йому впали 

реальні наслідки українізації: повсюдне використання україн-

ської мови в державних установах, українські написи на вулицях 

Києва, збільшення україномовного населення міста тощо. Також 

захоплення галицького обсерватора викликали прояви українізації в 

галузі культури: вишуканий репертуар у театрах, український 

дубляж кінофільмів, розмаїття україномовної друкованої продукції. 

Водночас він відзначає матеріальне зубожіння української інте-

лігенції, що не може підтримувати належний життєвий рівень 

через скромну зарплатню. Та найбільш неприємно вразила 

М. Кордубу тотальна ідеологізація та мілітаризація всіх сфер 

життя радянського суспільства, нетерпимість до інакодумства 

значно більші як за царату. “А політичні відносини? – риторично 

запитує галицький учений. – Хоч як воно звучить парадоксально, 

бо саме під політичним оглядом все там пішло шкереберть, 
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приходиться сконстатувати, що в прирівняні до передвоєнної 

доби саме політичне положення громадян ще найменше змінилося. 

Остала цяж сама поліційна система надзору і настирливої, 

дошкульної контролі приватного життя, цяж сама самоволя 

уряду і брак захисту перед цею самоволею, ще більша чим за 

старого режиму нетолеранція до всякої критики або хоч би 

відмінної думки” [3, 8]. 

Не залишав публіцистичної діяльності М. Кордуба і після 

переїзду на викладацьку роботу до Варшавського університету в 

1929 р. У варшавський період життя (1929 – 1940) Кордуба надалі 

надавав пріоритет культурно-освітнім проблемам української нації, 

які осмислював з висоти набутого досвіду педагогічної праці в 

столичному польському університеті. У цей час видатний учений 

активно співпрацює з варшавським журналом “Biuletyń polsko-

ukraiński”, який був речником прихильників налагодження польсько-

українського порозуміння [8]. 

На сторінках згаданого видання М. Кордуба найбільше 

уваги присвятив освітнім проблемам української меншини у 

Другій Речі Посполитій. Він продовжував переконувати польського 

читача у природності вимог українців щодо вищого шкільництва, на 

численних історичних фактах доводячи, що традиції української 

вищої освіти не обмежуються лише ХІХ ст., а сягають львівської 

братської школи та Острозької Академії [13, 27 – 34]. “Народ 

український, – твердить він, – кілька століть намагався створити 

осередки духовного життя, які дали б йому змогу дбати про 

рідну освіту і в культурному розвитку дотримувати кроку сусіднім 

народам” [11, 1]. Отже, наскільки несправедливим, емоційно 

наголошує вчений, є позбавлення українців вищих студій у 

ХХ ст., коли всі цивілізовані народи мають свої університетські 

осередки, що продукують кадри національної інтелігенції. 

Підтримуючи намір редакторів журналу “Biuletyń polsko-

ukraiński” нормалізувати польсько-українській національний 

діалог, М. Кордуба відстежував і на шпальтах видання піддавав 

суворій критиці спроби поодиноких польських політиків роздмухати 

полум’я конфлікту між двома народами. Як приклад наведемо його 

резонансну статтю “Елемент провокації в польсько-українських 

стосунках”, в якій він засудив підживлювання “воєнного психозу” 

серед польського населення західноукраїнських земель. Ішлося 
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про започатковану польською місцевою адміністрацією традицію 

встановлення пам’ятних хрестів на відзначення польсько-

української збройної боротьби у Східній Галичині. Супровідні 

написи на цих пам’ятках містили відверто ксенофобські характе-

ристики української людності краю. Відзначаючи шкоду для 

процесу примирення такої політики історичної пам’яті, україн-

ський учений закликав представників польського політикуму 

відмовитися від радикальних оцінок при осмисленні недавнього 

національного протистояння. 

Міжнаціональна проблематика, в центрі якої стояли 

взаємини українців із їхніми сусідами, вивчалася М. Кордубою 

не тільки крізь призму польсько-українського діалогу. Надзви-

чайно цікавими були його розважання про особливості побудови 

нової моделі міжнаціональних відносин у радянській державі, з 

якими вчений поділився з читачами журналу “Biuletyń polsko-

ukraiński”. Аналізуючи партійні документи, що були покликані 

врегулювати міжнаціональні проблеми у СРСР, М. Кордуба 

цілком слушно продемонстрував невідповідність їхнього змісту 

реальній практиці, коли домінування росіян було тотальним 

практично в усіх сферах адміністрування на підрадянських 

українських землях. Ця обставина уможливила вченому зробити 

цілком очевидний висновок про спадковість імперської та 

радянської національної політики. Наприкінці статті М. Кордуба 

дав надзвичайно точний діагноз радянській дійсності: “Український 

народ бореться передовсім за визволення з під нівелюючого 

впливу російської культури, яка постає зараз у постаті гегемона 

революції на сході. Є цілком зрозумілим, що необхідною умовою 

такого визволення має стати здобуття державної незалежності. 

Тому ми бачимо появу в українській літературі, науці, а також у 

самому лоні комуністичної партії рухів, які відкидають культурну 

гегемонію Росії, рухів, сьогодні задушених і знищених, що 

орієнтувалися, як писав Хвильовий, на “психологічну Європу”. 

Останнє Москва слушно сприйняла як тривожний сигнал, який 

заповідає в майбутньому нову революцію” [10, 31 – 35]. 

Поряд із українським поглядом на проблеми поточного 

життя, М. Кордуба також знайомив читачів журналу “Biuletyń 

polsko-ukraiński” з культурними феноменами східного сусіда. 

Коли у листопаді 1934 р. трагічно на вигнанні помер його 
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вчитель Михайло Грушевський, варшавський професор опублікував 

на сторінках часопису розлогий некролог, де вперше показав 

польському читачеві різноплановість творчого генія автора “Історії 

України-Руси” [12, 1 – 4]. Ідучи слідом за автобіографією 

вченого, його учень окреслив головні віхи життя М. Грушев-

ського – від тифліського гімназиста до московського бранця, 

визначаючи провідну ідею його життя як свідоме жертовне 

служіння українству. Творчий доробок учителя дослідник цілком 

справедливо розпочав із аналізу “Історії України-Руси”. Працю 

М. Грушевського його учень назвав цілковито оригінальною як 

за покладеною в її основу моделлю-концепцією, так і за методом 

опрацювання й способами інтерпретації історичного матеріалу. 

Оригінальність твору, переконаний дослідник, виявляється також у 

порушенні низки незауважених попередниками наукових проблем 

історико-культурного, економічного та соціального характеру, 

виявлення й дослідження яких значною мірою збагатило 

вітчизняну науку. Іншою важливою рисою “Історії України-

Руси”, на думку М. Кордуби, є її “абсолютний критицизм”, що 

проявляється у послідовності автора щодо верифікації джерел та 

усталених гіпотез, свідомому відкиданні будь-яких позанаукових 

впливів на свою працю. Найпомітнішим є критичне переосмис-

лення М. Грушевським попередньої традиції у ставленні до 

історії козаччини, дослідження якої, вказує М. Кордуба, його 

вчитель поставив на цілковито новий у концептуальному та 

джерельному плані рівень. Особливу увагу він звертає на культуру 

організації наукового апарату у великій “Історії”, зауваживши 

безпрецедентні за розлогістю та складністю критичні екскурси до 

праці в історичній літературі всіх слов’янських народів. Поділя-

ючи постулати державницької історіографії, дослідник говорить 

про впливи народницької ідеології на історіософію М. Грушев-

ського. Узагальнюючи методологію всього твору, М. Кордуба 

слушно вказує на еклектизм учителя при визначенні рушіїв 

історичного процесу, застерігає від однозначного віднесення 

його творчості до якоїсь певної історіографічної школи. Попри 

незакінченість головної праці, цілісний нарис української історії 

дослідник виклав у кількох науково-популярних розвідках, які 

мають також важливе національно-виховне та просвітнє значення. 
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Гідним супутником “Історії України-Руси” М. Кордуба називає 

багатотомну працю вчителя, присвячену минулому української 

літератури. І тут, вказує він, М. Грушевський постав цілком 

оригінальним дослідником, не лише узагальнивши значну кількість 

джерел, але й піддавши їх усебічному соціологічному аналізу. 

Новаторством автор нарису вважає історико-релігійні та соціо-

логічні студії М. Грушевського, а також його праці, присвячені 

всесвітній історії. На завершення М. Кордуба звернувся до науково-

організаційної діяльності вчителя, відзначивши епохальність 

його внеску й у цій царині. НТШ, УНТ, УСІ та історичні уста-

нови ВУАН, на його переконання, цілковито завдячують своєму 

швидкому поступі таланту видатного вченого. Наголосивши, що 

М. Грушевський не лише писав, а й творив історію, “керуючи 

Українською республікою як її перший президент”, Однак 

М. Кордуба залишив вивчення цієї важливої теми іншим дослід-

никам. Уся його стаття, написана під свіжим враженням від важкої 

втрати, сповнена почуттям щирої приязні учня до вчителя. Попри 

виразно емоційне забарвлення, вона стала одним із перших 

ґрунтовних досліджень творчої спадщини М. Грушевського. 

Висновки. У міжвоєнний час публіцистична діяльність 

М. Кордуби була спрямована передусім на захист культурно-

освітніх прав українського суспільства на окупованих поляками 

територіях. В умовах активної полонізації широких народних 

мас визначний діяч займав активну громадянську позицію в 

боротьбі за національну школу, українську мову, культурний 

розвиток нації. Аналіз співпраці М. Кордуби з періодичними 

виданнями дає змогу говорити про видатного вченого як про 

талановитого журналіста, що публіцистичним пером діагностував 

вади сучасного йому суспільства і пропонував власні рецепти 

громадського одужання. У вічі впадає багатогранність журналіст-

ського амплуа видатного учня Михайла Грушевського: він постає не 

лише як журналіст-хронікер, але й витончений белетрист, що в 

художньому образі порушує важливі йому суспільні питання. 

Звернення до нашої проблеми уможливило також з’ясування 

особливостей журналістського стилю М. Кордуби. На нашу 

думку, йому були притаманні принциповість у відстоюванні 

власної позиції, толерантність у сприйнятті аргументів опонента, 
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об’єктивність при інтерпретації важливих соціальних тем і постійна 

робота над вдосконаленням стилістики своєї публіцистики. 

Перспективним напрямом подальшого вивчення проблеми є 

з’ясування особливостей журналістських зацікавлень М. Кордуби у 

роки Другої світової війни. 
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Батюк Тарас. Публицистическая деятельность Мирона 

Кордубы в межвоенное время. Статья посвящена изучению 

публицистики Мирона Кордубы, созданной в межвоенное время. 

Выяснено тематику публицистических выступлений историка. 

Выявлено, что ученый сотрудничал с многими украинскими и 

польскими изданиями. Сделан вывод, что в межвоенное время 

публицистическая деятельность М. Кордубы была направлена на 

защиту культурно-образовательных прав украинского общества 

Польши. 

Ключевые слова: М. Кордуба, публицистическая деятель-

ность, “Вперед!”, “Діло”, “Biuletyń polsko-ukraiński”. 

 

Batyuk Taras. Journalistic activities of Myron Korduba in 

the interwar period. This article is devoted to the study of Myron 

Korduba’s social and political essays created during the interwar 

period. It establishes the subjects of the historian’s journalistic 

performances. It is discovered that scholar cooperated with many 

Ukrainian and Polish editions. The author comes to the conclusion 

that during the interwar period the journalistic activity of М. Korduba 

was aimed at protecting cultural and educational rights of the 

Ukrainian society in Poland. 

Key words: M. Korduba, journalistic activities, “Vpered!”, 

“Dilo”, “Biuletyń polsko-ukraiński”. 
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Світлана БІЛА 

 

ПРОЦЕС ПЕРЕХОДУ ДО УНІЇ  

ЛЬВІВСЬКОЇ СТАВРОПІГІЇ  

В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ 

 
У статті проаналізовано науковий доробок української 

історіографії ХІХ – початку ХХ ст. щодо проблеми переходу до 
унії Львівського Успенського братства. Показано основні здо-
бутки і тенденції в аналізі теми, виявлено інноваційні концепції. 
Стверджується, що праці дослідників ХІХ ст. хибують одно-
бічністю, яскраво вираженим конфесійним підходом, однак ігнору-
вати їх не слід, бо вони містять значний фактологічний матеріал. 

Ключові слова: братство, Ставропігія, унія, історіографія. 
 

Постановка проблеми. Історія Львівського Ставропігійного 

братства, його роль у суспільному та релігійно-національному 

русі Східної Європи, причини тривалих конфліктів з місцевими 

єпископами та обставини переходу інституції до унії здавна 

привертали увагу дослідників. Однак в історіографічному плані 

процес переходу до унії Львівської Ставропігії так і не знайшов 

свого відображення у науковій літературі. Тому історіографічне 

дослідження окресленої теми є актуальним і дасть змогу пере-

осмислити накопичені знання, з’ясувати основні концепції.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Праці істориків 

ХІХ ст. про Львівське Ставропігійне братство проаналізовані у 

роботах Я. Ісаєвича [5], І. Паславського [17]. Так, Я. Ісаєвич 

вірно відзначив, що студії перших дослідників історії братства 

(Д. Зубрицького, І. Шараневича та ін.) базувалися на архівних 

матеріалах, але не вичерпували усіх наявних джерел. Автор заува-

жив, що згадані історики допускали численні фактичні помилки, 
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методологічний підхід праць має радше клерикальний характер. 

За І. Паславським, основний акцент ці дослідники робили на 

релігійно-церковному аспекті діяльності Львівського братства 

[17, 45].  

Найдетальніше проаналізували доробок вітчизняної та зару-

біжної історіографії про історію Львівського Успенського братства 

М. Капраль [6] та Ю. Шустова [31]. Досліджуючи історіографічний 

матеріал у своїх розвідках, вони передовсім розглядають основні 

гіпотези, концепції, ідеї, підходи, а також дискусійні проблеми, 

що виникли у дослідників Львівського Успенського братства. 

Внесок І. Франка у дослідження зв’язку генези унійних 

процесів і діяльності братств Галичини проаналізовано у праці 

С. Білої [1]. Науковий доробок представників львівської наукової 

школи про історію Львівського Успенського братства XVI – 

XVIII ст. проаналізував В. Менько [15]. Дослідник акцентує, що 

саме львівські науковці зробили найповніший компендіум у дос-

лідженні проблеми. Винятком можуть слугувати лише праці А. Кри-

ловського, які донині не втратили актуальності й є найфунда-

ментальнішими з історії Львівської Ставропігії. 

Поданий історіографічний огляд дає підстави ствердити, що 

спеціальних розвідок про доробок українських істориків щодо 

проблеми процесу переходу до унії Львівської Ставропігії 

наприкінці XVII – на початку XVIII ст. немає. 

Мета статті – проаналізувати внесок української історіо-

графії ХІХ – початку ХХІ ст. у стан вивчення проблеми процесу 

переходу до унії Львівського Успенського братства та охаракте-

ризувати процес нагромадження історичних знань, основні кон-

цепції, здобутки та недоліки досліджень з теми.  

Одним із перших наукове дослідження теми започаткував 

відомий галицький історик Д. Зубрицький. Варто підкреслити, 

що москвофільська орієнтація Д. Зубрицького зумовила своєрідні 

релігійні погляди історика. У своїх конфесійних переконаннях 

він пройшов шлях від римо-католика до православного і став 

однозначним противником унії [16, 286]. Певний вплив на наукові 

інтереси історика мав вступ у 1829 р. до Ставропігійського інституту 

та копітка робота в архіві цієї інституції. Опрацювавши чималу 

кількість документів, науковець написав ґрунтовну розвідку “Літопис 

Львівського Ставропігіального братства” [4]. Головною ідеєю 
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літопису було намагання автора показати боротьбу братства з 

католицьким впливом й уніатами на захист православної віри як 

визначальної для всієї історії організації.  

Автор висвітлив складні стосунки братства з львівським 

єпископом Й. Шумлянським (1667 – 1708) і вважав їх каталіза-

тором зміни конфесії інституції. Очевидно, він перебільшував 

конфесійні мотиви постійних конфліктів владики з Ставропігією, 

оскільки вважав, що основною метою його домагань було наверне-

ння Ставропігії до католицизму і навіть її знищення [4, 184]. 

Цінним із фактологічного боку є авторський виклад передумов і 

обставин переходу Ставропігії до унії під юрисдикцію Риму 1708 р. 

Історик акцентує, що члени братства спочатку категорично не 

погоджувалися з унійними умовами галицької церковної ієрархії 

від 1681 р., оскільки не бажали принести в жертву свою віру 

заради тимчасових вигод та не хотіли підпорядковуватися владі 

єпископа. До того ж члени Ставропігії були переконані, що унійна 

декларація 1681 р. ніколи не буде зреалізована. Це застереження, 

на думку Д. Зубрицького, підтвердилось у майбутньому [4, 188]. 

Історик детально описує боротьбу братства за збереження 

православної конфесії. На його думку, братчики доклали неабияких 

зусиль, щоб у 1694 р. в Успенській братській церкві не відбувся 

диспут православних та уніатів, а також протестували проти дій 

Й. Шумлянського під час насильницького захоплення ним храму 

1701 р. 

Так, Д. Зубрицький виокремлює комплекс об’єктивних 

чинників, що все-таки у 1708 р. спонукали братчиків прийняти 

унію. Серед них  заборона мати відносини з Константинопольським 

патріархом, відсутність у Речі Посполитій православної ієрархії, 

окатоличення частини магнатерії та шляхти, позбавлення 

підтримки короля, посилення утисків братчиків унаслідок 

Північної війни та відкриття Йосифом Шумлянським друкарні, 

яка успішно конкурувала з братською. Він констатує такий факт  

унія до 1708 р. поширилася майже всією єпархією, православними 

залишалися лише деякі священики, монахи і слабкі братства. На 

погляд вченого, найважливішим фактором переходу Ставропігії до 

унії була обіцянка Риму гарантувати братству залежність безпосе-

редньо від папи, а не місцевого єпископа. Згода Й. Шумлянського на 

цю вимогу прискорила подію, яка була офіційно оформлена 2 травня 
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1709 р. [4, 209]. Учений опублікував витяги з листа Йосифа 

Шумлянського до нунція Спіноли та відповіді на нього, послання 

братства до Римської конгрегації та бреве папи Климента ХІ від 

5 квітня 1709 р. з гарантією вимог Ставропігії [4, 210 – 215]. 

Аналізуючи документ, історик критично оцінює таке рішення Риму і 

трактує його як нещире, зумовлене інтересами ретельного контролю 

над новоприєднаними русинами. У майбутньому це рішення 

призвело до взаємної недовіри, ненависті між єпископатом і 

братством, численних судових процесів, що значно послаблювало 

внутрішню єдність русинів.  

До вказаної теми звертався Д. Зубрицький і в іншій відомій 

своїй праці – “Хроніка міста Львова” [33]. У ній дослідник також 

акцентує на конфесійних мотивах конфліктів Й. Шумлянського з 

братством. Історик слушно зауважує, що таємне приєднання 

єпископа до унії 1677 р. викликало велике занепокоєння у львів-

ських братчиків. Унійна конверсія владики зумовила відмову 

братства поставити владичий престол у своїй церкві. Після унієзації 

Ставропігії 1708 р. братчики почали домагатися реалізації прав, 

якими користувалися інші співгромадяни міста, однак марно. 

Водночас не можна беззастережно погодитися з висновками 

науковця про те, що 1708 р. “схизма у Руському воєводстві цілком 

обірвалася” [33, 462]. Автор не взяв до уваги  багато монастирів 

Львівської єпархії ще довший час залишалися православними.  

Звернемося до ще одного дослідження Д. Зубрицького про 

руські друкарні Галичини [34]. У ній історик акцентує  відкриття 

Йосифом Шумлянським друкарні при церкві Св. Юра було 

основною причиною переходу братства до унії.  

Наприкінці ХІХ ст. історією Ставропігійського братства і 

школи зацікавився професор Львівського університету І. Шара-

невич. Він також акцентував, що діяльність Львівського Ставро-

пігійного братства була основною перешкодою поширення унійних 

процесів у Львівській єпархії наприкінці XVII ст. [30].  

Так, І. Франко діяльність Львівського братства розглядає в 

контексті суспільно-політичної і церковної історії українських 

земель XVII – XVIII ст. [29, 230]. Заслуговують уваги Франкові 

міркування стосовно діяльності братства і ґенези унії, хоча вони 

почасти суперечливі. Дослідник неодноразово підкреслює  

братства були осередками захисту православ’я [27, 264], [23, 
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586], [28, 147], [26, 54]. Водночас науковець не може заперечити 

факту, що діяльність Львівського та інших ставропігійних 

братств була однією з причин прихильності церковної ієрархії до 

унії. Дослідник зауважує  львівське братство у релігійній полеміці 

безпосередньої участі не брало, натомість Ставропігія вела довгу 

і завзяту боротьбу з львівським єпископатом [29, 231].  

Водночас науковець неодноразово у своїх працях підкреслює, 

що церковні братства саме просвітницькою, а не тільки релігійною 

діяльністю здобули значний авторитет серед православних. Свідче-

нням того є те, що південно-руські письменники XVII ст. шукали у 

братств підтримки і опори [25, 320]. Не випадково, основною 

причиною переходу Львівського братства до унії 1708 р. 

І. Франко вбачає у втраті Ставропігією права друкувати церковні 

книги і розповсюджувати їх серед руської громадськості [26, 56].  

Зауважимо, що у своїй спеціальній розвідці про історію 

церковних братств у Галицькій Русі вчений підкреслює: на 

початку XVIII ст. братства втратили своє “церковно-національне 

значення”, яке мали на початку свого розвитку, коли були 

опорою православних у боротьбі з унією [24]. 

Львівський історик П. Лабенський обґрунтував концепцію, 

що, незважаючи на активізацію протистояння між братствами та 

священиками, приміські братства, на відміну від Львівської 

Ставропігії, підтримали єпископа під час боротьби за львівську 

кафедру та переходу до унії [12, 35 – 36].  

У Наддніпрянській Україні означену проблему також 

досліджували випускники Київської Духовної Академії у руслі 

основних постулатів православної церковної історіографії. Зокрема, 

унійні процеси у Львівській єпархії та перехід до унії Львівського 

Ставропігійного братства проаналізував А. Криловський [11]. 

Позитивним у праці є використання автором матеріалів архіву 

Львівського братства. Історик подав докладну інформацію про 

постійні конфлікти львівського єпископа Й. Шумлянського з 

братством наприкінці XVII ст. Причини перманентної боротьби 

єпископату зі Ставропігією автор пояснював ненавистю уніата 

до православних [11, 171 – 186]. Водночас А. Криловський одним 

із перших наголосив на національно-захисних мотивах переходу 

братства до унії [11, 106]. Але ця праця не претендує на 

неупереджений, позаконфесійний підхід. 
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У міжвоєнний період центр досліджень історії Львівського 

Ставропігійного братства закономірно перемістився до Львова. 

На нових методологічних засадах із залученням широкого спектра 

архівних матеріалів обставини прийняття унії Львівським братством 

були висвітлені М. Андрусяком [32]. Характерно, що саме він 

спростував усталені штампи попередньої історіографії про конфе-

сійний характер конфліктів між Ставропігією та львівським 

єпископом Й. Шумлянським. Дослідник підкреслив, що дії 

ієрарха зумовлювалися не релігійним фанатизмом, а амбіційним 

прагненням Шумлянського підпорядкувати братство своїй юрис-

дикції. Науковець навів цікавий факт, що ще 1701 р. частина 

братчиків, за умови збереження Ставропігії, погоджувалася перейти 

до унії. У 1704 р. єпископ видав декларацію, в якій засвідчував: 

чинив усі кривди братству, бо не знав прав Ставропігії, і запевнив 

братчиків, що надалі не буде порушувати їх прав і привілеїв [32, 

134]. Дослідник віддав належне мудрості єпископа, який у 1708 р., 

відкинувши минулі образи на братчиків та власні амбіції, зрікся 

своєї юрисдикції на користь унії.  

Використавши невідомі М. Андрусяку матеріали, В. Заїкін 

уважав головною метою діяльності Й. Шумлянського фактичне 

знищення братства. Та на заваді цьому стали дипломатичні заходи 

королівського двору, який прагнув у боротьбі з Туреччиною та 

Швецією заручитися мілітарною підтримкою Росії. Тому польський 

король утримувався від відкритого переслідування православних [3].  

У Львівському Центральному історичному архіві збереглися 

бібліографічні нотатки невідомих авторів із наукової літератури 

та збірників документів про обставини переходу до унії Львів-

ської Ставропігії [I], [II], [III]. В одному з досліджень уповні 

обґрунтовано доведено: поштовхом до прийняття унії львівськими 

міщанами було переконання, що при зникненні різниці у віро-

визнанні руське населення отримає рівні права з поляками [I, 4].  

У 1937 р. була опублікована розвідка В. Фіголя про церковні 

братства галицької греко-католицької провінції у XVIII ст. [22]. 

Зазначимо, що це дослідження є фрагментарним і схематичним, 

рясніє певними неточностями й хибує на конфесійний підхід. 

Водночас заслуговують на увагу деякі концептуальні думки 

автора про релігійно-церковні відносини на межі XVII – 

XVIII ст. Дослідник висловив думку, що ставропігіальний статус 
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братств опосередковано прискорив перехід єпископату до унії. 

Саме тому, на думку автора, Йосиф Шумлянський закономірно 

намагався ліквідувати Ставропігію. На погляд історика, Ставро-

пігії були великою аномалією у церковному житті [22, 247]. З 

переходом до унії Львівського братства православні братства 

Галичини зникають, проте вони не відразу перетворюються на 

католицькі організації, серед них ще довгі роки “покутував” дух 

православ’я (наприклад, 1725 – 1726 рр. Львівська Ставропігія 

друкувала книги без усякої цензури, з “схизматицькими” блудами). 

Підпорядкування інституції Риму не розв’язало проблеми, оскільки 

конфлікти єпископів із Львівським братством тривало безпе-

рервно до кінця XVIII ст. 

Радянська історіографія всіляко намагалася відокремити 

діяльність Львівського братства від церкви, показати негативну 

роль міського патриціату, католицизму та унії в культурно-

просвітницькому і національному русі місцевого православного 

населення. Науковці акцентували на насильницькому захопленні 

Й. Шумлянським братської церкви та застосуванні ним збройної 

сили під час поширення унії у Львівській єпархії.  

Так, Я. Галан підкреслював, що ніхто з “народу”, зокрема і 

Львівське братство, не підтримали єпископа у його намірах змінити 

конфесію [20]. У гостро критичному дусі Я. Галаном описано 

обставини насильницького захоплення Йосифом Шумлянським 

братської церкви у 1701 р. [20, 28]. Документ про цей факт був 

опублікований у збірці документів “Правда про унію” [19]. 

Роль Львівського братства у боротьбі проти унії у XVII – 

XVIII ст. детально вивчав Ярослав Ісаєвич [5]. Праця науковця 

вирізняється багатством використаного архівного матеріалу, 

однак не позбавлена суб’єктивізмів і штампів, насаджених 

марксистсько-ленінською ідеологією. Так, історик акцентує, що 

на початку XVIII ст. у Галичині унія поширилась після довгих 

років “насильств і знущань” [5, 93]. Дослідник підкреслював, що 

Львівське братство не погодилося відразу перейти до унії і чинило 

опір заходам єпископа Йосифа Шумлянського. Слушними є зауваги 

Я. Ісаєвича: насильницькі дії Шумлянського в Успенській 

братській церкві зумовили невдоволення не тільки серед народ-

них мас і духівництва, але викликали занепокоєння навіть у 

польського уряду, який побоювався, що Росія стане на захист 
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братства [5, 92]. Історик вірно відзначив і значну роль у процесі 

унієзації Львівської Ставропігії префекта Вірменської місії колегії 

театинів С. Тромбетті [5, 93]. Спираючись на документальні 

джерела, історик акцентував  Рим не дотримав обіцянки визнати 

незалежність організації від львівських єпископів і відразу почав 

втручатися у справи братства [5, 93]. На підставі фактографічного 

матеріалу Ярослав Ісаєвич стверджував, що після “насильного” 

проголошення унії національне гноблення українського народу не 

припинилося, а “руська нація” у Львові зазнавала утисків більше, 

ніж раніше [5, 94 – 107]. Упродовж XVIII ст. поряд із соціальним 

гнітом було і національне гноблення: українських міщан і надалі 

змушували переходити в католицизм, часто не допускали до 

магістрату і цехів [5, 107]. Братство у таких умовах змушене було 

виступати на захист українського населення [5, 107 – 109]. 

Історик акцентує, що в нових умовах у середовищі братства 

залишилися люди, які боролися проти повного окатоличення 

українського населення, таким чином братство продовжувало 

чинити опір підступним планам католицизму та унії. Навіть у 

середині XVIII ст. братство намагалося не допустити втручання 

Риму до своїх справ, не виконувало розпоряджень римської 

конгрегації і п’ятнадцять місяців не допускало до церкви трьох 

священиків. Упродовж XVIII ст. організація надавала грошову 

допомогу та книги православним ченцям Манявського скиту та 

підтримувала ділові та культурні взаємини з православним сходом – 

Наддніпрянською Україною, Росією, молдаво-румунськими землями 

[5, 96]. Історик навів факти, що римські кола неодноразово звину-

вачували Ставропігію у друкуванні “єретичних, схизматицьких 

книг”, утриманні “схизматицьких” студентів, вихованців Київської 

академії. Таке дослідження Я. Ісаєвича, вочевидь, дещо розходилося 

із концепціями не тільки радянської історіографії, але й історіо-

графії ХІХ ст. про зменшення ролі Львівського братства у суспільно-

політичному житті XVIII ст.  

В умовах незалежної України по-новому, на основі аналізу 

архівних матеріалів, намагалася розглянути історію переходу 

Львівського братства до унії О. Киричук [9], [10]. Дослідниця 

справедливо відзначила, що саме ця подія знаменувала остаточну 

перемогу унії у Львівській єпархії. Заслуговує на увагу концепція 

О. Киричук, що довготривале обстоювання Львівською Ставро-



24 ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ НАУК. ВИПУСК 34. ІСТОРІЯ 

пігією православної віри відповідало тогочасним консервативно-

патріотичним інтересам українських міщан Львова. Антиунійна 

позиція Львівського братства знаходила підтримку і поза межами 

Львова [9, 92]. Водночас дослідниця акцентує: братчики не 

хотіли змінювати конфесію через небажання попасти у залежність 

від львівського єпископа Йосифа Шумлянського та втратити 

право Ставропігії, звівши нанівець результати багаторічної боротьби 

з владикою. О. Киричук віддає належне ієрарху, що погодився на 

незалежність братства на користь справи унії. Протягом річного 

листування з папським нунцієм Ніколо Спінолі Йосиф Шумлян-

ський переконував Св. Конгрегацію гарантувати братству право 

Ставропігії. Отже, з переходом до унії Львівське братство не 

втратило своїх привілеїв і продовжувало відігравати вагому роль 

у суспільному житті регіону [9, 93]. Слушною є думка автора: 

приймаючи протекторат Риму, братчики сподівалися, що в 

їхньому житті нічого не зміниться і зміна юрисдикції не зачепить 

їхніх традицій. Тому і після офіційного переходу братства до унії 

частина братчиків дотримувалася православних обрядів [9, 93]. 

Загалом, як підкреслює О. Киричук, над організацією тяжіла інерція 

попередньої сторічної антиунійної боротьби і потрібен був 

доволі тривалий період, щоб братчики осмислили свою органі-

зацію як структуру уніатської церкви. Історик навела цікавий 

факт, що у 1712 р. папський нунцій надіслав до братства листа з 

вимогою усунути від виконання пастирських обов’язків священика 

Віталія Яндзинського, оскільки той проводив богослужіння за 

православним обрядом. До того ж Ставропігія продовжувала 

друкувати православні за змістом книги [9, 93 – 94]. 

На позитивній ролі Львівського Успенського братства у 

захисті православної віри упродовж ХVІІ ст. акцентували І. Пилипів 

та Л. Стояновська [18]. Однак підкреслимо, що автори помилково 

вважали, що після 1676 р. братство втратило право Ставропігії і 

потрапило у повну залежність від львівського єпископа Йосифа 

Шумлянського, а відтак діяльність інституції занепадає. 

Чималий внесок у вивчення національно-захисної діяльності 

Львівського Ставропігійного братства зробив М. Капраль. Дослід-

ник увів до наукового обігу велику кількість джерел з окресленої 

проблеми [8]. Аналізуючи діяльність Львівського братства, вчений 

наголошує, що руська громада Львова використовувала органі-
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зацію для захисту економічних, правових і культурних інтересів 

усього українського населення міста. Після прийняття унії Ставро-

пігійним братством у 1708 р. організація прагнула зберегти за 

собою роль захисника інтересів руської “нації” Львова і всього 

регіону. Вона домоглася нового королівського привілею про 

права унійної громади міста, звільнення русинів від військових 

контрибуцій і захищала їхні культурні, релігійні й економічні 

прерогативи повністю зрівнятися у політичних та економічних 

правах із домінантним польським елементом [7]. 

Здобутки попередньої історіографії підсумував І. Скочиляс, а 

також виклав свою версію процесу переходу до унії організації. 

На думку історика, процес переходу Успенського братства до 

унії відбувався на тлі гострого конфлікту з владикою Йосифом 

Шумлянським [21]. У цей конфлікт були втягнуті обидві ворогуючі 

королівські партії, львівський староста Адам Сенявський і Росія. 

Під тиском Росії 24 лютого 1701 р. польський король Август ІІ 

наказав Шумлянському більше не утискати конфрантерію, аби 

вона залишалася при своїх колишніх правах. На переконання 

вченого, частковий успіх братства у протистоянні з Шумлянським 

пояснюється тогочасною політичною кон’юнктурою. Участь у 

Північній війні вимагала від польського короля уважного став-

лення до вимог російського царя Петра І щодо захисту прав 

дисидентів у Речі Посполитій. Історик констатує, що перехід 

братства до унії був своєрідною компромісною формулою, яка 

забезпечувала збереження ставропігійного статусу та давала 

можливість безболісно пристосуватися до нового унійного дискурсу 

[21, 284]. Науковець виокремлює об’єктивні та суб’єктивні 

чинники, які прискорили зміну конфесії братством. Передовсім 

фінансове та матеріальне становище, що істотно погіршилося 

через протистояння з Шумлянським та Шведською окупацією 

Львова (тоді на конфрантерію накладено величезну контрибуцію). 

Суб’єктивним чинником, який вплинув на рішення прийняти 

зверхність папи, стала смерть владики Йосифа. Саме тому, на думку 

І. Скочиляса, сама процедура переходу братства на унію була 

процесом безболісним та без зайвих посередників. Науковець 

погоджується з М. Капралем, що після цього акту братство 

продовжувало відігравати провідну роль у внутрішньому житті 

Львівської єпархії та прагнуло зберегти роль захисника інтересів 
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руської нації. Так, братчики брали участь у виборі наступних 

єпископів та Замойському соборі 1720 р. [21, 285].  

Натомість, на переконання історика, сам процес акцептації 

Ставропігією нової унійної тотожності виявився надзвичайно 

болісним і розтягнувся на довгі десятиліття. Науковець наводить 

низку фактів, які проводила Папська курія з метою уніфікації 

інституційного та духовного життя Успенського братства. Це 

вимога усунення від виконання священичих обов’язків братського 

пароха о. Віталія Яндзинського, який дотримувався давніх право-

славних богослужбових практик. У 1725 р. Варшавська нунціатура 

запропонувала підпорядкувати братство місцевому єпископу. 

Ставропігії було заборонено утримувати у своїй школі студентів 

схизматиків. Тоді ж утверджено новий текст братської присяги з 

визнанням католицьких догматів і підлеглість папі. Римська 

курія здійснювала постійний контроль за фінансовою діяльністю 

організації, проводила канонічні апостольські візитації братства. 

Наймасштабнішою акцією з дисциплінування Ставропігії було 

виправлення їхніх надрукованих богослужбових книг [21, 286].  

Новаторські концепції про перехід до унії церковних братств 

Львівської єпархії характерні для досліджень Б. Лазорака [13], 

[14]. На думку історика, перехід братств до унії у Львівсько-

Кам’янецькій єпархії на межі XVII – XVIII ст. розвивався в 

умовах латинізації церковного життя та водночас синхронно із 

єпархіальними реформами Йосифа Шумлянського [14, 55]. 

Головною особливістю процесу переходу церковних братств до 

унії була його різночасовість та різні шляхи з’єднання з Римом. 

На відміну від передміських братств, перехід Львівського Ставро-

пігійного братства до унії відбувався набагато довше і культиву-

вався хоч і у Львові, проте не у співпраці з владичим двором, а 

безпосередньо з Римською ієрархією [14, 55 – 56].  

Висновки. Історіографією ХІХ ст. були з’ясовані основні 

фактографічні деталі про обставини переходу Львівського братства 

до унії та роль у них єпископа Йосифа Шумлянського. Недоліком 

цих досліджень є акцентування на конфесійному характері кон-

фліктів між братством та владикою, зменшення ролі Ставропігії 

у суспільно-політичному житті після зміни конфесії. Національно-

захисні мотиви переходу Успенського братства вперше обґрунтував 

А. Криловський. Дані дослідження хибують на суб’єктивізм і залеж-
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ність від релігійних та ідеологічних поглядів авторів. Натомість 

дослідники ХХ ст., особливо сучасні, виробили концепцію про те, 

що Ставропігія відігравала помітну роль у регіоні і після переходу до 

унії. Для цих досліджень характерні нові методологічні засади та 

спроба переосмислити традиції церковно-історичних шкіл минулого. 

Обґрунтованими є висновки сучасних науковців, що процес кон-

фесіалізації був тривалим і складним. Зміна конфесії була суто 

зовнішнім актом, організація зберігала православну обрядовість 

і після 1708 р. Науковці розглядали це явище у тісному зв’язку з 

міжнародними відносинами та реформами Йосифа Шумлянського.  

Перспективним напрямом подальших студій є порівняльний 

аналіз доробку української історіографії із зарубіжною, що 

уможливить з’ясувати нові напрями досліджень, наприклад, тракту-

вання наслідків переходу Львівської Ставропігії до унії. 
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Била Светлана. Процесс перехода к унии Львовской 

Ставропигии в украинской историографии. В статье проанализи-

рован научный вклад украинской историографии ХІХ – начала 

ХХ вв. по проблеме перехода к унии Львовского Успенского 

братства. Показаны основные достижения и тенденции в анализе 

темы, обнаружены инновационные концепции. Утверждается, что 

труды исследователей ХІХ в. страдают односторонностью, ярко 

выраженным конфессиональным подходом, однако игнорировать 

их не следует, потому что они содержат значительный факто-

логический материал. 

Ключевые слова: братство, Ставропигия, уния, историография. 

 

Bila Svitlana. The process of transition to the Lviv 

Stauropegic Union in the Ukrainian historiography. The article 

analyzes the scientific contribution of the Ukrainian historiography 

from the 19
th
 to early 20

th
 centuries concerning the problem of 

transition to the union of the Lviv Uspensky brotherhood. The essential 

achievements and tendencies are shown in the theme analysis. The 

innovating concepts are found. It is approved that the scientific works 

of the researchers of the 20
th
 century suffer from the narrowness and 

a clearly expressed confessional approach, but we shouldn’t ignore 

them because they contain a significant factual material. 

Key words: brotherhood, Stauropegic, Union, historiography. 
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Сергій ВИШНЕВСЬКИЙ 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНИХ,  

СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ТА ВИХОВНИХ ЗАКЛАДІВ 

У м. ЄВПАТОРІЯ В РОКИ НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ 

КРИМУ (1941 – 1944 рр.) 

 
Стаття присвячена аналізу стану освіти у м. Євпаторія 

в роки німецької окупації Криму (1941 – 1944 рр.). Розглянуто 
діяльність основних освітніх і професійних закладів у Євпаторії 
та селах району. Приділено увагу законодавчій основі функціо-
нування навчальних закладів та учительським конференціям, які 
проходили з ініціативи та під контролем окупаційної влади.  

Ключові слова: Генеральна округа, школа, відділ освіти, 
окупація, нарада. 

 

Постановка проблеми. Трепетне ставлення до освіти з 

давніх-давен характеризувало український народ. Саме на нашій 

землі за часів Київської Русі виникли перші у Європі школи, а 

згодом і престижні вищі навчальні заклади. Недарма Кобзар 

українського народу Т. Шевченко свого часу говорив  “Учітеся, 

брати мої, думайте, читайте”. Ці слова стали пророчими й отримали 

новий сенс під час процесу згуртування української нації. 

Перша половина ХХ ст. була переповнена трагічними 

сторінками українського народу, чи не найстрашнішим у цьому 

історичному буревію стало нищення радянською владою україн-

ської мови, національної школи. 

Розуміючи значимість освіти для народу, яке не втратило 

своєї актуальності у роки Великої Вітчизняної війни, а саме під 

час окупації Кримського півострова німецькими військами.  
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Українські дослідники-науковці повинні неупереджено 

досліджувати сторінки вітчизняної історії, які раніше через 

закритість для пересічного дослідника матеріалу залишалися не 

вивченими. До таких тем належить стан освіти у Генеральній 

окрузі Таврія. Саме тому особливого значення набуває вивчення 

та критичний підхід до висвітлення цих подій архівними доку-

ментами, а також окупаційними газетами, які виходили для місцевого 

населення в генеральній окрузі, зокрема у Євпаторії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчує, що у 

сучасній українській та зарубіжній історіографії нині не існує 

єдиного погляду щодо історичних подій та явищ, які відбувалися 

на окупованій території України в роки радянсько-німецької війни, 

зокрема розвитку освіти на окупованих територіях, хоча проблема 

стала предметом дослідження багатьох учених. Зокрема, Б. Єржаб-

кова у монографії “Шкільна справа та шкільна політика в рейхс-

комісаріаті “Україна” розглядає шкільну освіту в Рейхскомісаріаті 

Україна як складову частину пропагандистської політики 

окупаційної влади [8]; М. Коваль у праці “Україна в Другій 

світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939 – 1945 рр.)” дос-

ліджує культурно-освітнє життя та становище інтелігенції, у 

тому числі й викладачів навчальних закладів у роки нацистської 

окупації України [10]; О. Черкасов у нарисах “Окупація Одесси. 

Рік 1943” [19] вивчає стан розвитку культури, зокрема освіти, на 

окупованих Румунією територіях південної України.  

Водночас проблема діяльності закладів освіти на території 

південної України, зокрема Криму, в роки німецької окупації 

потребує подальшого дослідження.  

Мета статті – характеристика діяльності закладів 

освіти на окупованій території України, зокрема у м. Євпаторія, 

в роки Великої Вітчизняної війни (1941 – 1944 рр.).  

Освіті окупаційна влада приділяла найбільше уваги, 

оскільки саме ця галузь суспільного життя найбільш політизована 

та ідеологізована. За допомогою освіти окупанти намагалися 

впровадити у свідомість підростаючого покоління націонал-

соціалістичну ідеологію та викорінити радянську свідомість.  

Розбудову закладів освіти окупаційна влада розпочала із 

створення спеціалізованих шкіл, випускники яких мали освоїти 

професії, які потребував ринок праці Німеччини. Газета “Євпа-
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торійські відомості” дає відомості про ремісничу школу в Євпа-

торії, яка відкрилася 1 квітня 1942 р. Школа готувала шляхо-

виків, мулярів, пічників, штукатурів, малярів, теслярів, столярів, 

слюсарів, сантехніків та електромонтерів. Курс навчання становив 

6 місяців, оплата – 30 рублів на місяць. У школу приймалися 

особи чоловічої статті від 14 до18 років, що мали закінчені 

чотири класи. Прийом заяв проводився у колишній середній 

школі № 2 [7, 4].  

1 вересня 1942 р. в Євпаторії відкрилися середні та початкові 

школи (російські і татарські). З самого початку окупаційна влада 

розділила учнів за національною ознакою, що мало сприяти 

роз’єднанню місцевого населення.  

Того ж дня у міському театрі пройшло урочисте засідання, 

яке присвячувалося початку навчального року. Театр пере-

повнили учні, батьки, вчителі та представники євпаторійської 

громадськості. У своїй промові комендант, капітан Віллерт, 

вказав на недостатність місцевих заходів у налагодженні нормаль-

ного життя, підкреслив, що ніякі труднощі не зможуть пере-

шкодити німецькій владі виконати основну задачу  викорінити 

більшовизм і “повести” людей до упорядкованого життя. Мета 

цієї політики, як показала історія, полягала у вихованні молоді. 

Відповідальність покладалася на вчителів: вони зобов’язані були 

розвивати любов до тієї країни, яка за сприяння німецької влади 

мала стати батьківщиною для підростаючого покоління [17, 1].  

У кожній зі шкіл, що розпочали свою роботу 1 вересня 

1942 р., функціонували перші чотири класи. Шкільна освіта 

оголошувалася безкоштовною. Обидві школи повністю укомплекто-

вувалися учнями та вчителями. Перевага віддавалася літнім 

педагогам, які здобули освіту ще за часів Російської імперії, а 

також тим вчителям, які мали конфлікти та проблеми з радян-

ською владою. 

14 жовтня 1942 р. місцева газета “Євпаторійські відомості” 

опублікувала заклик місцевих органів влади, за яким усі діти 

віком від 7 до 11 років мали бути записані до шкіл. Прийом заяв 

проводився щоденно, крім неділі, у відділі освіти міської управи. 

За ухилення батьків від навчання дітей застосовувалися грошові 

штрафи [12, 4].  
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Газета “Євпаторійські відомості” у номері від 29 травня 

1943 р. висвітлила першу нараду, присвячену питанням виховання 

молоді, яка відбулася в середу 26 травня 1943 р. за пропозицією 

євпаторійського міського відділу пропаганди. На початку наради до 

вчителів звернувся з промовою начальник відділу Мілледер, 

доповідь якого присвячена місії Німеччини у боротьбі з комунізмом 

на теренах СРСР. Далі слово взяв заступник начальника відділу 

пропаганди Шарнке. Його доповідь, присвячена завданням вихо-

вання і перевиховання молоді, транслювалася міською трансля-

ційною мережею. Учителі наприкінці наради висловили впевне-

ність у тому, що спільна робота школи та відділу пропаганди 

приведе до бажаного результату – “до звільнення молоді від 

духовного ярма більшовизму” [16, 2]. 

Дуже важливим аспектом у функціонуванні шкільної політики 

мало видання розпорядження “Про обов’язкову освіту”, опублі-

коване в газеті “Звільнення” від 10 липня 1943 р. Необхідно 

відзначити, що це було не наказом місцевої окупаційної влади, а 

розпорядженням командувача військами Криму, за яким наказу-

валося, що: 1) відвідування перших чотирьох класів (початкових) 

народної школи є обов’язковим. Ця обов’язкова освіта починалося 

для всіх дітей з восьмирічного віку; 2) учні, які після закінчення 

чотирьох класів залишалися в школі для продовження навчання 

в наступних, старших, класах могли під час навчального року 

залишати заклад тільки з дозволу керівництва школи. Цей пункт 

документа поширювався й на тих, хто навчався у промислових, 

сільськогосподарських, лісових і в інших професійних школах, а 

також на різних курсах, заснованих для спеціального навчання 

дівчат і жінок домашньому господарству, швейній справі, гігієні. 

Заборонялося самовільне залишення навчального закладу під час 

навчального року або упродовж навчання на курсах; 3) батьки або 

опікуни відповідали за виховання і дотримання дітьми правил 

відвідування школи. Стосовно осіб, що порушували це розпо-

рядження, вживалися заходи адміністративного стягнення [11, 2].  

Міська управа, своєю чергою, пропонувала всім батькам в 

обов’язковому порядку зареєструвати в найближчій школі дітей 

шкільного віку від 8 до 14 років. Реєстрація здійснювалася з 15 

до 31 липня 1943 р. у народних російських школах: на Привозній 
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площі, на вул. Німецькій, 38 і у пров. Громадянському, 2, а 

також у середній російській школі на вул. Шкільній, 2. 

Реєстрація дітей-татар відбувалася в татарській неповній 

середній школі на вул. Прольотній, 6 і в татарській народній 

школі на вул. Базарній, 28. У татарській неповній середній школі 

проводився прийом у 8-й клас.  

З 15 до 18 серпня 1943 р. відділом пропаганди проведена 

ще одна велика конференція вчителів районних і міських шкіл у 

приміщенні кінотеатру. Так, на відкриття конференції прибув 

комендант Євпаторії майор Віллерт і звернувся до вчителів із 

промовою, головна думка якої зводилася до однієї з головних 

завдань німецької армії в Криму – відкриття шкіл, що відбулося 

в 1942 р., а отже, діти отримали можливість вчитися. Він висловив 

думку, що необхідно замінити “більшовицьку систему руйнації і 

хаосу німецьким світоглядом відновлення культури, збереження 

і розвитку вищих духовних цінностей народу”. Віллерт також 

підкреслив факт, в якому висловив занепокоєння німецького 

командування через близькість фронту, а також зазначив роль 

німецької армії у веденні “титанічної боротьби проти світового 

ворога”. Він акцентував свою увагу на тому, що коли відбудеться 

глибоке знайомство з багатством думки націонал-соціалістичної 

держави, викладачі та їхні учні усвідомлять, що тільки “цим 

шляхом піде відродження Європи, звільненої від більшовицького 

ярма і здійснення мирного співжиття всіх народів в майбутньому”.  

Особливий керівник відділу пропаганди Шарнке, підводячи 

підсумки конференції, відзначив, що вона скликана необхідністю 

знайомства з потребами і побажаннями вчителів, та наголосив, 

що німецьке командування та відділ пропаганди і надалі буде 

продовжувати роботу серед молоді [18, 1]. 

У листопаді 1943 р. відкрилася сільськогосподарська школа 

у селі Чаботарка Сакського району. Від вступників вимагали 

закінчення 4 – 5 класів середньої школи і пройдену сільсько-

господарську практику. Вік вступників мав становив 15 років. 

Прохання про прийом до школи подавалися районним началь-

ником сільського господарства [14, 4].  

Розглядаючи районну освітню систему, в Євпаторійському 

районі налічувалося на 27 березня 1943 р. 33 початкові школи, 

які обслуговували 50 населених пунктів. У цих школах навчалося 
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1 083 учнів. Щодо організованості та якості викладання, то 

вирізнялася Отар-Мойнакська, Сокуркуйська та Айсабайская 

школи [4, 2]. 

Що стосується міських шкіл, то газета “Євпаторійські 

відомості”, а згодом газета “Визволення”, постійно стежила за 

навчальною діяльністю шкіл Євпаторії та висвітлювала їх роботу. 

Так, 3 травня 1943 р. у школах міста розпочався останній етап 

занять перед іспитами. Курс навчальної програми майже з усіх 

дисциплін до того часу вже закінчили, і весь травень використо-

вувався для повторення вивченого матеріалу. У червні почалися 

іспити у всіх класах школи, за винятком 1 – 3 класів. За роз-

порядженням завідувача відділом народної освіти, екзаменаційні 

білети затверджувалися до 15 травня. Екзаменаційні білети для 4 – 

9 класів затверджувалися директором школи, а для 10-го класу 

остаточно затверджувалися у відділі народної освіти [5, 4].  

2 червня 1943 р. поширювалося розпорядження німецької 

військової влади, згідно з яким навчальний рік в міських школах 

закінчувався 15 липня. З 15 липня до 31 серпня тривали літні 

канікули [2, 4]. Виходячи з цих термінів, міський відділ освіти 

запропонував школам закінчити проходження і повторення програм-

ного матеріалу до 20 червня. До 10 червня 1943 р. адміністрація 

кожної школи повинна не тільки ознайомити викладачів з 

інструкцією про проведення іспитів, а й перевірити як педагоги 

втілили інструкцію в життя. Ознайомлення учнів із інструкцією 

тривало до 7 червня 1943 р. Розклад іспитів складався до 7 червня і 

надсилався у відділ освіти для узгодження. Екзаменаційні білети 

розроблялися до 4 червня, а затверджувалися 10 червня. Такі ж 

терміни залишалися для розробки та затвердження текстів письмових 

робіт. Іспити оформлялися протоколами за такою формою: 

 

№ Прізвище, ім’я 

учня 
Оцінка Примітка 

    
 

У протоколах за 10, 7 і 4 класи вказувався і номер білета, 

за яким учень відповідав на іспиті. У кожному протоколі 

підбивалися підсумки, вказувалася дата, коли проведено іспит, 
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предмет, прізвища викладачів і асистентів, які й підписували 

протокол. Усі документи з проведення іспитів зберігалися у 

школі. Навчальний рік мав закінчитися шкільним і загально-

міським святом [9, 2].  

12 червня 1943 закінчилася четверта чверть. Редактор 

“Євпаторійських відомостей” зробив для учнів старших класів 

середньої російської школи доповідь на тему “З минулого 

Німеччини”. У ній стисло і у доступній формі для учнів були 

охарактеризовані такі моменти: епоха і особистість Фрідріха 

Великого, період “Бурі і натиску” в німецькій літературі, діяльність 

Ґете і Шиллера. Доповідач підкреслив обставини, пов’язані з 

підйомом національного почуття німецького народу, і звернув 

увагу на основне питання у “Фаусті” Ґете – про завдання 

людського життя і людське щастя [3, 2].  

16 червня 1943 були проведені перші іспити у 10 класах, 

що розпочалися з письмового іспиту з алгебри, який, як заявив 

завідувач відділом народної освіти Борбицький, показав прекрасні 

результати та серйозну роботу під час навчального року як 

викладачів, так і самих учнів [13, 2]. 

Також відзначено, що іспити у 10 класах російської середньої 

школи пройшли успішно. На усних випробуваннях з алгебри, 

геометрії та тригонометрії учні давали вдумливі відповіді на всі 

питання. На письмовому іспиті з літератури більшість учнів 

вибрало з трьох запропонованих тему “Чехов як новеліст”, і у 

письмових роботах показали детальне знайомство з його творами та 

критичною літературою його творчості.  

Крім іспитів учні та педагогічний колектив займалися 

підготовкою вечора випускників. У середній школі, за повідом-

ленням газети “Євпаторійські відомості” від 30 червня 1943 р., 

ішла жвава підготовка до вечора-концерту, присвяченого випуску 

учнів, які закінчують 10 класи. Уся концертна програма вико-

нувалася винятково учнями. Вечір відбувся 6 липня 1943 р. у 

приміщенні школи. На нього було розіслано більше 200 запрошень 

[1, 4].  

Після закінчення навчального року міський відділ освіти 

провів нараду вчителів євпаторійської російської середньої школи, 

яка підвела підсумки минулого навчального року та окреслила 

план роботи в наступному навчальному році. Директор школи 
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підкреслив високу успішність учнів, яка за результатами навчального 

року склала близько 90%, а на випускних і перехідних випробу-

ваннях школярі показали високу якість знань. Відповіді більшості 

учнів оцінені були у “4” і “5”. Такий високий відсоток успішності, 

при відсутності достатньої кількості підручників, допоміжної літера-

тури, висококваліфікованих вчителів, свідчить про завищення 

оцінок та несправжні показники успішності школярів. 

Школярі брали також участь у громадській роботі. За свою 

участь у полюванні на гризунів-шкідників, організованому німець-

ким командуванням, школярі отримали подяку від міської управи.  

У літній час вчителі школи зобов’язувалися консультувати 

школярів, перехідні іспити яких були відкладені на осінь. Крім 

ремонту навчальних посібників у період літніх канікул також 

тривав ремонт шкільних будівель силами будівельної бригади 

євпаторійської управи. Проводився ремонт дахів і печей.  

На самому початку навчального 1943 р. дирекція російської 

середньої школи підбила підсумки роботи учнів у громадах і на 

державних маєтках в літній період під час допомоги у зборі врожаю. 

Усього було зайнято на полях 104 школяра, які виробили 2 703 

трудодні [15, 4].  

Важливим фактом як для батьків, так і для учнів стало 

отримання нового підручника для учнів другого року навчання. 

Підручник був створений у Сімферополі відділом Культури та 

складений за дорадянськими навчальними книгами Ушинського, 

Толстого, Тихомирова, Флерова. Особливу увагу підручник приділяв 

розвитку релігійного почуття.  

Крім шкільної освіти було організовано також навчання 

для всіх бажаючих міста різного віку, статі і національної 

приналежності, які могли пройти курси німецької мови, що 

працювали з 25 березня 1942 р. і охоплювали понад 200 слухачів. 

Працювали курси в 2 зміни – з 14 до 18 години у приміщенні 

колишньої середньої школи № 2. Залежно від ступеня своєї 

підготовки слухачі розподілялися на групи. Плата за навчання 

становила 30 рублів на місяць [7, 4].  

Дошкільна освіта у м. Євпаторії представлена єдиним дитячим 

садком, який розпочав свою роботу 26 червня 1942 р. Під садок 

виділили три корпуси. Його відвідувало близько 150 дітей. До 

квітня 1943 р. кількість дітей у дитячому садку зросла до 350 
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осіб. До нього здебільшого приймалися діти за направленням із 

відділу піклування та діти, матері яких були зайняті роботою в 

громадських установах. За обслуговування кожної дитини батьки 

щомісяця платили 40 рублів.  

Тут перебували діти віком від двох місяців до 8 років, їх 

розподіляли на 10 вікових груп: 3 ясельних і 7 дошкільних. 

Кожна група мала виховательку і няню. За дітьми спостерігав 

лікар і медична сестра. Щодня діти отримували сніданок, обід та 

вечерю [6, 4].  

26 червня 1943 дитячий садок відсвяткував першу річницю 

існування, яке не залишила без уваги редакція газети “Євпа-

торійські відомості”. Святкові заходи передбачали проведення 

дитячого ранку, програму якого підготували працівники закладу. 

Пісні, музика, танці і декламація вихованців віком від 5 до 8 

років викликали схвалення присутніх. Ранок також відвідали 

комендант Євпаторії разом з представниками німецького команду-

вання, міським головою та завідувачем відділом народної освіти 

[1, 4]. 

Висновки. Отже, діяльність усіх навчальних закладів, що 

функціонували в м. Євпаторія та районі, була спрямована на 

викорінення у місцевого населення національної самосвідомості, 

культури та традиції. Система освіти повністю контролювалася 

директивами німецького штабу пропаганди у Криму, який роз-

міщувався у Сімферополі. Головне завдання спеціалізованих 

навчальних закладів полягало у наданні молоді основ різно-

манітних професій та подальше їх використання на примусових 

роботах у Німеччині. 

Перспективним напрямом подальшого дослідження 

проблеми є вивчення діяльності різноманітних курсів, на яких 

навчали робочих спеціальностей на територіях південної України, 

окупованих німецькими та румунськими військами.  
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Вишневский Сергей. Деятельность учебных, специали-

зированных и воспитательных учреждений в г. Евпатория в 

годы немецкой оккупации Крыма (1941 – 1944 гг.). Данная 

статтья посвящена анализу состояния образования в г. Евпа-

тория, в годы немецкой оккупации Крыма (1941 – 1944 рр.). 

Рассмотрена деятельность основных образовательных, профессио-



ДІЯЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНИХ… ЗАКЛАДІВ У м. ЄВПАТОРІЯ… 41 

нальных и воспитательных учреждений в г. Евпатория и насе-

ленных пунктах района. Уделено внимание законодательной 

основе функционирования учебных учреждений и учительським 

конференциям, которые проходили по инициативе и под контролем 

оккупационной власти.  

Ключевые слова: Генеральный округ, школа, отдел 

образования, оккупация, совещание. 

 

Vyshnevskyi Serhiy. Educational activities of specialized 

and educational institutions in the city of Yevpatoria during the 

German occupation of the Crimea (1941 – 1944). This article is 

devoted to the analysis of the state of education during the German 

occupation of the Crimea (1941 – 1944). The activities of the main 

educational and professional institutions in the city of Yevpatoria and 

settlements of this area are examined. Special attention is paid to the 

legal basis of the functioning of educational institutions and teacher 

conferences held at the initiative and under control of the occupying 

power. 

Key words: General district, school, department of education, 

occupation, meeting. 
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СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ 

“ГАЛИЦЬКОЇ КАЛІФОРНІЇ”  

У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ІВАНА ФРАНКА 

 
У статті аналізується Франкове бачення диференціації 

суспільства “Галицької Каліфорнії” у другій половині ХІХ ст. 
Основна увага звернута на його оцінку за ознакою нерівності у 
прибутках, власності, стилі життя та побуту робітників Бори-
слава. Визначено, що І. Франко у творчій спадщині не лише 
відображає соціально-економічне становище фабричного пролета-
ріату “Галицької Каліфорнії”, а й намагається прищепити йому 
ідею визволення від гніту нафтових магнатів. 

Ключові слова: Іван Франко, “Галицька Каліфорнія”, 
суспільство, соціальна стратифікація, робітники, Борислав. 

 

Постановка проблеми. Із другої половини ХІХ ст. незнаний 

широкому загалу Борислав став відомим промисловим осередком 

видобутку й переробки нафти, озокериту та газу не тільки 

України, але цілої Західної Європи. Через таке стрімке піднесення 

розвитку нафтово-озокеритної промисловості місто одержало у 

різножанровій літературі та різних писемних джерелах низку 

історичних назв, найпопулярнішою з-поміж яких стала “Галицька 

Каліфорнія”. Наприкінці ХІХ ст. Борислав приносив мільйонні 

прибутки як державі, так і нафтопромисловцям. Другі були 

“держателями” промислів і переважно проживали за межами 

Борислава (у сусідньому Дрогобичі, віддаленому Львові, Відні, 

що на початку XX ст. було найбільшим містом у Європі) та 

інших містах Західної Європи. Вони були настільки багатими, 

що фактично “купалися в золоті”. Проте самі робітники процві-

таючої “Галицької Каліфорнії” перебували у вкрай жахливих  
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соціально-економічних і побутових умовах, які не могли розв’я-

зати навіть численні робітничі протести та страйки.  

Отже, з огляду на це згадана проблема життя і побуту 

робітничого класу “Галицької Каліфорнії” посіла вагоме місце у 

творчому доробку Івана Франка, який саме у період бурхливого 

економічного процвітання Борислава почав вивчати його соціальну 

стратифікацію. Таке зацікавлення ученого згаданою проблемою 

очевидне, адже І. Франко у своєму ідеологічному напряму був 

соціалістом, а отже, велику увагу приділяв вивченню соціальної 

історії населених пунктів не лише Дрогобицько-Бориславського 

нафтового басейну, а й інших регіонів у другій половині ХІХ – 

початку ХХ ст.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчує, що 

обрана тема дослідження була предметом зацікавлення низки 

дослідників-франкознавців. Зокрема, у резонансних дослідженнях 

історика Я. Грицака [7] проаналізовано історико-краєзнавчі, 

етнографічно-фольклорні, політичні, соціально-економічні аспекти 

дослідницької спадщини Івана Франка на теренах “Галицької 

Каліфорнії”. Аналізуючи творчу спадщину Івана Франка, дослідник 

чимало уваги приділяє його зацікавленням соціально-економічним 

становищем Борислава та життям його зубожілих верств населе-

ння у другій половині ХІХ ст. В окремих розділах праці “Пророк 

у своїй вітчизні” Я. Грицак аналізує вплив Борислава на формування 

історико-краєзнавчих, етнографічно-фольклорних, політичних, 

соціально-економічних поглядів Івана Франка [7]. Були спроби 

аналізу особливостей художньої прози Івана Франка крізь призму 

твору “Борислав сміється” [8], [9]. Окремі аспекти досліджу-

ваної проблеми також були предметом зацікавлення автора цієї 

статті [2], [3], [4], [5], [6].  

З огляду на те, що у сучасному франкознавстві помітною є 

відсутність спеціального дослідження, де було би висвітлено 

Франкове бачення життя і побуту населення “Галицької Калі-

форнії” за ознакою нерівності у способі життя, власності та 

прибутків, ставимо собі за мету на основі багатогранної творчої 

спадщини українського вченого висвітлити окреслену проблему. 

Спостерігаючи за соціальною стратифікацією “Галицької 

Каліфорнії”, Іван Франко особливу увагу звертає на соціальний 

склад населення Борислава, простежуючи особливості його 
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повсякденного життя. За словами І. Франка, Борислав зі своїм 

обширним присілком Мразницею ще на початку 50-х р. ХІХ ст. 

був невеликим підгірським селом, належав польським панам 

Карніцьким. Згідно з даними тематизму, з 1850 р. русинів у 

Бориславі було 520, а у Мразниці – 239, тобто усього 759. Але 

коли у середині ХІХ ст. почали видобувати “кип’ячку” (нафта, 

яку видобували із свердловини, була насичена газом і булькотіла, 

ніби кипіла) чисельність населення почала збільшуватися. За даними 

тематизму, у 1879 р. русинів замешкало у Бориславі: місцевих – 

660, заробітчан, які постійно жили в Бориславі – 270, в Мразниці – 

308, а всіх разом 1 238. У 1880 р. русинів у Бориславі було 2 266, 

поляків 330, німців 40, євреїв більше 6 800, тобто усіх мешканців 

більше 9 440 осіб. Крім них на заробітки приходило від 2-ох до 

5-ти тисяч осіб [14, 143 – 145]. Отже, спостерігаємо еміграцію 

великої кількості населення зі своїх рідних місцевостей до Бориславу 

в пошуках заробітку.  

Початок промисловому видобуткові прикарпатської нафти 

поклали технічні відкриття 1850-х р. У 1852 – 1853 рр. аптекарі з 

Львова Ян Зег та Ігнацій Лукасєвіч відкрили спосіб дистиляції 

нафти, яку після цього можна було використовувати у спеціально 

сконструйованих світильниках [7, 278]. 

Поширення нафти як освітлювальної речовини викликало 

в середині 1850-х рр. першу хвилю “нафтової лихоманки”, центром 

якої стає Борислав. У 1856 р., коли народився І. Франко, у 

Бориславі вже видобували до 500 кг нафти на тиждень. Під час 

пошуку нафти львівський фабрикант Роберт Доме у 1854 р. натрапив 

у Бориславі на великі поклади земляного воску (озокериту), хоча 

це відкриття ще кілька років не мало ніякого застосування, аж 

поки у 1862 р. не було відкрито формулу виготовлення з озокериту 

парафіну. І саме озокеритна промисловість до кінця 1880-х рр. зай-

мала левову частку в індустріальному розвитку Борислава [7, 279]. 

У творі “Борислав сміється” І. Франко змалював розвиток 

свідомості робітників Борислава. Тут описано заворушення робіт-

ників, що спричинили пожежу міста у 1873 р., на котру письмен-

ник не звернув прямої уваги, але виразно зобразив, що привело 

до її виникнення. У цьому творі автор показав побут робітників 

нафтових промислів Борислава. Він увиразнив зростання свідомості 

бориславських ріпників, еволюцію усвідомлення своєї сили. У 
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його творі ця працьовита маса спочатку виступає безпорадною, 

але далі стає організованою і діяльнісною [8]. 

Так, І. Франко вважав Борислав відомим на всю Галичину, а 

то й на всю Європу як копальню нафти і земного воску. Туди рік-у-

рік приїжджали тисячі людей, хоча нікому не спадало на думку 

поглянути на життя тої незлічимої сили “ріпників”, котрі видобу-

вали для них земні скарби. На думку І. Франка, “…справді, ні 

одно місце в цілій Галичині не представляє більшого поля для 

студій – не так поетичних, як більше соціальних. Сили де у нас, 

то певно в Бориславі найсильніше заступлена класа робітницька – а 

нужда, трата сил і здоров’я, зледащіння тих людей під взглядом 

моральним – найгрізніше і найголосніше віщують, що може 

статися з наших хліборобів в протягу яких-де двох десятків літ, 

коли недостача поля, хліба і грошей, коли наслідки всіляких хиб 

теперішнього суспільного устрою змусять їх іти на роботу 

фабричну, продавати своє здоров’я і свою силу на нужденне 

пропитання” [13, 275 – 276]. 

У бориславських оповіданнях (“Ріпник”, “На роботі”, 

“Навернений грішник”) І. Франко змалював тяжке життя селян, 

їхні переживання, визиск різного роду промисловців, купців і 

торговців. Відтворюючи психіку та мислення селян і робітників, 

він також вказує на тих, хто їх поневолив і використав для свого 

збагачення [18], [19], [22]. “Галицька Каліфорнія” за часів Івана 

Франка поступово входила завдяки підземним багатствам (нафтової 

ропи, воску і солі) у нову стадію – стадію нафтового промислу. 

Борислав, Тустановичі, Трускавець, Східниця, Ясениця Сільна та 

інші поступово втрачали свій первісний вигляд. На їх полях 

виростали нафтові вежі, ями для видобування соляної ропи та 

воску. У багатьох селах шинкарі відкривали корчми, у яких селяни 

та робітники пропивали свої тяжко зароблені гроші.  

Над створенням бориславського циклу Іван Франко працював 

значний період свого творчого життя  від 1876 до 1907 р. Він 

об’єднує десятки оповідань і два знаменитих романи “Boa 

constriktor” і “Борислав сміється”. У цих оповіданнях герої повністю 

втрачають зв’язок з хліборобством, стають професійними робітни-

ками, приреченими на злидні, все ще зберігаючи почуття люд-

ської гідності. І. Франко в оповіданнях змальовує моральне і 



46 ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ НАУК. ВИПУСК 34. ІСТОРІЯ 

фізичне приниження робітників, а їх поведінку як прибитих 

тягарем, затурканих і залежних рабів [10, 9 – 12].  

У 1873 р., коли будувалася залізниця зі Львова до Стрия 

через Дрогобич, густота населення у Дрогобичі була дуже 

великою, що спричинило спалах епідемії холери. У зв’язку з цим 

учнів шкіл відпустили на тритижневі канікули і І. Франко, 

користуючись вільним часом, подався до Борислава, бо там під 

час епідемії помирав малий відсоток людей. Пояснювалося це 

тим, що нафтові випари захищали від цієї хвороби, а сама нафта 

є добрим дизенфікаційним засобом [1, 53 – 54]. Одним із най-

більших його юнацьких вражень була велика пожежа у Бори-

славі (1871 р. або 1872 р.), яка тривала упродовж трьох днів і 

знищила велику кількість копалень і сирих продуктів. За цією 

пожежею І. Франко спостерігав з дрогобицької гори, а про її 

наслідки для багатьох малих підприємців, які втратили своє 

майно, довідувався пізніше із численних оповідок [11, 346]. 

У період своєї літературно-дослідницької діяльності І. Франко 

був добре обізнаний із бориславськими обставинами. Для нього 

Борислав слугував емпіричним доказом правдивості соціалістичних 

теорій. У його уяві місто поставало як прообраз майбутнього для 

всієї Галичини. У передмові до публікації своїх творів із 

бориславського циклу (січень 1877 р.) І. Франко пише, що жодне 

місце у цілій Галичині не є більшим полем для досліджень – не 

так поетичних, як більше соціальних. У Бориславі найсильніше 

затьмарена робітнича верства населення, а погане становище, 

трата сил і здоров’я, знедолення тих людей віщують, що може 

зробитися з тамтешніх хліборобів за період двох десятків років. 

Нестача поля, хліба і грошей, наслідки різних помилок тодішнього 

суспільного устрою змушують їх іти на фабричну роботу, про-

давати своє здоров’я і силу задля їх прожиття та їхніх родин. 

Роблячи порівняння “Галицької Каліфорнії” із західною Європою, 

підкреслює, що щоденний досвід показує як все більша маса 

робочих рук тиснеться з сіл до всіх фабричних заводів [13, 275]. 

Особливо І. Франка приваблювала наявність у “Галицькій 

Каліфорнії”, на відміну від решти Галичини, фабричного проле-

таріату, який стоїть на чолі визволення робітничого класу [12, 

62]. З огляду на це тема Борислава для І. Франка не стала просто 

напрямом до успіху на літературній ниві, вона також була доброю 



СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ…  47 

нагодою для пропаганди певних ідей, які мали більший шанс на 

успіх серед галицько-руської читацької публіки [7, 286]. 

Улітку 1879 р. у І. Франка виникає задум для написання 

нової повісті “Борислав сміється” [I]. Так, у листі від 14 вересня 

1879 р. до Ольги Рошкевич І. Франко зауважує, що це буде 

роман трохи ширшим від попередніх повістей і поряд буде 

висвітлене життя бориславських робітників паралельно із життям 

інших (нових) людей на панівному в цей час розвитку. Головною 

метою роману має бути представлене “реальне небувале серед 

бувалого і в окрасці бувалого” [17, 204 – 205]. Твір “Борислав 

сміється” має бути спробою реально змалювати організований 

робітничий рух у нафтовому басейні, тому І. Франко постійно 

збирає матеріали, що мали прислужитися для вдалої реалізації 

поставленої мети [16, 197 – 199]. На відміну від повісті “Петрії і 

Довбущуки”, у якій подані сюжети та краєвиди були вигаданими 

(фантастичними), хоча їх основу складали спогади про побут в 

Уричу, Бубнищі та Нижньому Синевідську [20], нова повість 

мала базуватися на реальних подіях великого робітничого страйку, 

що закінчився великою пожежею в Бориславі. І. Франко при 

різних нагодах підкреслював реальність поданих подій у творі 

[11, 346], [20, 460]. 

Історія робітничого руху в Бориславі засвідчила, що страйку, 

змальованого І. Франком у повісті “Борислав сміється”, треба 

було чекати ще щонайменше двадцять років, але автор хотів 

прискорити події [7, 287]. У своєму репортажі 1880 – 1881 рр., 

де розкрито умови праці та життя робітників на найбільшій 

дрогобицькій фабриці Гартенберга і Гольдкремера, він закликає 

робітників: “А ви, браття – дрогобицькі робітники, – невже ви не 

відчуваєте своєї недолі, невже вічно думаєте гнути шию і 

терпляче схилятися, невже власні злидні не переконали вас, що 

сучасне “покірне телятко” не ссе тільки двох маток, але жодної?” 

[12, 65]. Ці слова підтверджують, що І. Франко підтримував, 

закликав і нетерпляче очікував страйкового руху робітників у 

“Галицькій Каліфорнії” проти пригноблювачів, які перетворили 

їхнє життя на повсякденні злидні. 

Поступово Борислав перетворюється на центр робітничого 

руху. У 70-х рр. ХІХ ст. у ньому присутня жандармерія, а 

реорганізація поліції приводить до встановлення більш-менш 
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порядку в дикому бориславському житті. Підприємці вже не 

наважуються демонстративно визискувати робітників, а робітники у 

відповідь не наважуються крикливо нагадувати про свої утиски 

та кривди [15, 190]. Хоча 15 травня 1881 р. тут відбулася подія, 

яка залишила помітне місце у розвитку робітничого руху в 

Галичині. Під час виплати тижневої зарплати у Французькому 

товаристві мінерального воску між робітниками й адміністрацією 

виник конфлікт, дирекція викликала поліцію, а робітники з криком 

кинулися її роззброювати. Поліціанти відкрили вогонь, смертельно 

поранивши одного з нападників [7, 291]. Уперше поліція застосу-

вала проти робітників вогнепальну зброю. На думку І. Франка, 

цей бунт робітників французької компанії був свідченням, що 

дотеперішній спокій у стосунках між робітниками та підприємцями 

не є тривким тому, що насправді не оснований на правдивому 

поліпшенні стану робітників [15, 190]. Отже, можна чекати нової 

хвилі робітничого протесту, а відтак перетворення Борислава на 

центр соціалістичного руху. 

Подальший розвиток подій пішов зовсім іншим напрямом. 

Французька кампанія під впливом бунту 1881 р. вирішила внорму-

вати свої стосунки з робітниками. Щоб запобігти повторенню 

подібних інцидентів, вона зініціювала створення робітничого 

товариства взаємодопомоги і взялася будувати для робітників 

гуртожитки. Ця ініціатива створювала загрозу для місцевих під-

приємців, які не мали ні бажання, ні коштів, щоб робити щось 

подібне для своїх робітників. Робітники на основі цього, наймаючись 

на роботу, виявляли менше згоди, очікуючи від місцевих під-

приємців якихось дій за прикладом французької кампанії [7, 291]. 

Отже, у стосунках між робітниками і підприємцями був 

присутній фактор, який впливав на їхні взаємини і робив їх дуже 

небезпечними. Це виявлялося у тому, що більшість малих 

підприємців були євреями, а основна маса робітників – християнами, 

у результаті чого суспільні антагонізми накладалися на релігійні 

та етнічні стереотипи, що призводило до загострення ситуації, а 

в кінцевому результаті це поєднання перетворювалося на 

сповільнену бомбу [7, 291]. 

Борислав став найбільшим у Галичині ринком найманої 

робочої сили. У другій половині XIX ст. тут працювало, залежно 

від пори року, 5 – 8 тис. робітників. Більшість становили селяни або 
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місцеві русини з Дрогобицького та сусідніх (Самбірського, 

Стрийського чи Турківського) повітів, або ж “мазури” (поляки з 

Західної Галичини). Вони залишалися прив’язаними до землі, а у 

Бориславі шукали додаткових засобів для існування. На роботу 

наймалися сезонно, на час перерви у сільськогосподарських 

роботах, а потім поверталися додому. В озокеритній промисловості 

сезонні робітники-селяни ще наприкінці 1890-х р. становили три 

чверті всього пролетаріату [7, 281]. 

Упродовж 1880 – 1881 рр., перебуваючи в рідному селі 

Нагуєвичі, Іван Франко на сторінках газети “Ргасa” “Кореспон-

денції із Дрогобича”, в яких на прикладі фабрики земляного 

воску, що належала Л. Гартбергу, Ш. Лаутенбахові, Н. Гольдмару, 

змальовує тяжкі умови життя бориславських робітників, жорстоку їх 

експлуатацію, нещадний визиск дитячої праці. За красивими 

словами фабрикантів про “розвиток національного промислу” 

І. Франко вздрів “сльози, деморалізацію і злидні сотень тисяч 

людей” [23].  

Зміст цієї роботи сформував основу багатьох творів 

І. Франка бориславського циклу, а передовсім повісті “Борислав 

сміється”. У кореспонденції від 15 жовтня 1880 р. I. Франко 

писав: “Життя фабричних робітників аж до цього часу зовсім не 

була обговорено в “Ргасa”. Цей факт цікавий і водночас сумний. 

Він свідчить, що інтелектуальний рух у напрямі прогресу і ви-

зволення робітничого класу найменше притаманний був самій 

масі робітників. А тим часом у країнах Західної Європи саме 

фабричні робітники стоять на чолі цього руху! А в нас справа 

стоїть якраз навпаки. Перед ведуть складальники, кравці і взагалі 

робітники ремесел чи мануфактур, тоді як про фабричних 

робітників навіть і не чути. Чи у нас їх немає? Наша молода 

буржуазія – така молода, а така спритна у замилюванні очей 

громадськості і фальшуванні правди! Кілька разів вона проговорю-

валася, що справді їх немає, але незабаром сама ніби засороми-

лась цієї такої очевидної брехні – і замовкла” [22].  

Висновки. Отже, наведені твердження І. Франка показують, 

що він був одним із перших соціалістів “Галицької Каліфорнії”, 

хто не лише звернув увагу на соціально-економічне становище 

фабричного пролетаріату, але й поширював серед нього ідею 

визволення від соціального гніту та нещадної експлуатації. 
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Перспективним напрямом подальшого дослідження теми 

є проблема впливу творчості І. Франка на формування політичних 

поглядів інтелігенції Дрогобича. 
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Галык Владимир. Социальная стратификация населения 

“Галицкой Калифорнии” в творческом наследии Ивана 

Франко. В статье анализируется видение И. Франко на проблему 

дифференциации общества “Галицкой Калифорнии” во второй 

половине XIX в. Основное внимание обращено на его оценку по 

признаку неравенства в доходах, собственности, стиле жизни и 

быта рабочих Борислава. Определено, что И. Франко в своем 

творческом наследии не только обращает внимание на социально-

экономическое положение фабричного пролетариата “Галицкой 

Калифорнии”, но и пытается привить ему идею освобождения от 

гнета нефтяных магнатов.  

Ключевые слова: Иван Франко, “Галицкая Калифорния”, 

общество, социальная стратификаций, рабочие, Борислав. 

 

Halyk Volodymyr. Social stratification of the population 

“Galician California” in the creative legacy of Ivan Franko. This 

article analyzes Franko’s vision of differentiation of the “Galician 

California” society in the second half of the nineteenth century. The 

main attention is paid to his assessment of the life of Boryslav 

workers on the basis of inequality in incomes, property, and life 

styles. It is determined that Franko in his creative legacy not only 

draws attention to the socio-economic situation of the “Galician 

California” factory proletariat, but also tries to instill in workers the 

idea of liberation from the oil magnates yoke.  

Key words: Ivan Franko, “Galician California” society, social 

stratification, workers, Boryslav. 
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УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКІ ЗВ’ЯЗКИ:  

ОСОБИСТІ ЗНАЙОМСТВА ПИСЬМЕННИКІВ 

другої половини XIХ – початку ХХ ст. 

 
У статті досліджено особисті взаємини українських і 

білоруських письменників та їх внесок у розвиток білоруської 
літератури другої половини XIХ – початку XX ст. З’ясовано, що 
важливе місце у цих зв’язках займало ставлення до національного 
питання в Білорусі та Україні. 

Ключові слова: Україна, Білорусь, культура, українсько-
білоруські зв’язки, письменники. 

 

Постановка проблеми. У спектрі різноманітних контактів 

важливу роль відіграє культурний обмін як засіб пізнання світу, 

духовного розвитку. Культурні зв’язки між народами були їх 

важливою складовою та невід’ємною частиною. Закономірність 

міжнаціонального спілкування у культурній сфері полягає у 

тому, що обмін цінностями відбувається як взаємовплив. 

На увагу заслуговують білорусько-українські культурні 

відносини періоду їх національно-культурного відродження. 

Зміцненню літературних зв’язків двох слов’янських народів сприяли 

особисті знайомства, які стали новою формою культурних взаємо-

відносин між представниками української й білоруської творчої 

інтелігенції. Їхнє спілкування стало важливою складовою націо-

творчого процесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Деяких аспектів 

окресленої теми торкалися Р. Лубківський [7], П. Охріменко [2], [3], 

Б. Чайковський [17], В. Щурат [22], білоруські дослідники Л. Арабей 

[1], Р. Земкевич [4], Т. Кобржицька та В. Райгоша [6], [11]. Тематика 
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цих досліджень присвячена впливу Т. Шевченка на білоруську 

літературу, зв’язкам із Білоруссю Лесі Українки, зв’язкам з Украї-

ною білоруських письменників А. Пашкевич (Цьотки), С. Полуяна 

та ін. Зокрема, Р. Земкевич у своїй праці
 
уперше в білоруському 

письменстві назвав низку цікавих фактів про дружні взаємини 

між Т. Шевченком і білорусько-польськими письменниками Я. Бар-

щевським і Р. Друцьким-Подберезьким. У монографії Т. Кобржиць-

кої та В. Рагойші [6] на основі численних друкованих та архівних 

матеріалів висвітлюються маловідомі факти білорусько-україн-

ських літературних взаємозв’язків початку ХХ ст. Вартісними є 

також праці І. Свєнціцького [12 – 14], які він написав під час 

особистих спостережень у Білорусі. У них дослідник підкреслив 

народність білоруської літератури, зробив аналіз творчості Ф. Богу-

шевича, Я. Лучини, Я. Купали, Я.Коласа, Цьотки. Проте ці дос-

лідження не відтворюють цілісної картини особистих зв’язків 

українських і білоруських культурних діячів тогочасного періоду. 

Мета статті – дослідити особисті взаємини білоруських 

і українських письменників та їх роль для націотворчих процесів. 

Яскраві сторінки в літопис білорусько-українського спілку-

вання вписав своїм життя і творчістю Тарас Шевченко (1814 – 

1861). Він був безпосередньо знайомий із Білоруссю, її народом, 

деякими культурними діячами, зокрема літераторами, що сприяло 

його популяризації серед білорусів. 

Як відомо, Тарас Шевченко побував у Білорусі тричі, 

відвідавши міста Гомель, Чечерськ, Пропойськ, Могилів, Оршу, 

Вітебськ [5, 154]. Під час цих подорожей він ознайомився із 

умовами життя й тяжким становищем білоруського народу. “На 

фоні дорожніх малюнків і зустрічей з новими людьми, із 

незнайомими селищами й містами він усюди й завжди бачив 

одну загальну картину: поневолений, як і він сам, народ і його 

гнобителів, бідність й розкіш, неволю й сваволю...” [3, 92]. Під 

впливом цієї поїздки у 1845 – 1855 рр. була створена повість 

“Музикант”. У цьому творі автор характеризував Білорусь як 

“...країну постійно голодну”, “...країну нарікань і плачу” [20, 209]. 

Так, Т. Шевченко був першим із українців, хто глибоко 

зацікавився початками білоруського літературного відродження. 

Час його перебування у Петербурзі (1858 – 1861) [4, 75] був 

досить корисним для знайомства із білоруською культурою, 
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адже тут у цей період жили чимало білоруських культурних і 

політичних діячів. З деякими із них поет познайомився досить 

близько. До їх числа належали Ян Борщевський (1796 – 1851), 

Ромуальд Підберезський (1813 – 1851) та ін. [4, 76]. 

Підтримував Т. Шевченко зв’язки і з білорусько-польським 

письменником Едвардом Желіговським (Антоній Сова), що 

відбилося на їхній поетичній творчості. Їхня перша зустріч 

відбулася в оренбурзькому засланні, а 1858 знову зустрілися у 

Петербурзі, про що український поет записав у своєму щоденнику: 

“Вечір провели ми у В. Білозерського, мого товариша по засланні ... 

У нього зустрів я моїх засланців білоруських – Сераковського, 

Станевича і Желіговського...” [21, 168]. 

Твори Е. Желіговського, зокрема драму “Йордан” (1846), 

Т. Шевченко добре знав ще до особистої зустрічі, інші твори 

отримував у рукописах. Він був одним із небагатьох осіб, які 

знали другу драму Е. Желіговського “Зорський” та був присутній 

на вечорі, де її читав автор [10, 171]. У листі до Броніслава 

Залеського, датованому 6 червня 1854 р., Кобзар повідомив: 

“Йордан” і Саву я знаю, як своє серце...” [І, 26]. Не виключено, 

що українського поета познайомив із драмою саме Б. Залеський, 

випускник Дерптського університету. Із Т. Шевченком Б. Залеського 

зблизили спільність поглядів і захоплення живописом. 

Результатом дружніх відносин між Шевченком і Желі-

говським стали два вірші. 13 травня 1858 р. Т. Шевченко записав 

у “Щоденнику”: “Ввечері був у Желіговського, і він мені записав 

свій чудовий вірш “До брата Тараса Шевченка” [21, 182 – 184]. 

Поет називав у ньому українського поета виразником його думок і 

сподівань. В останніх рядках вірша звучить тверда віра в те, що 

скоро прийде визволення народу. Ніби у відповідь 19 листопада 

1859 р. Т. Шевченко написав вірш “Наслідування Едуарду Сові” 

(“Антонію Сові. Подражаніє польському поетові”) [19, 329, 726 – 727]. 

Особисті зустрічі двох поетів продовжувалися і у 1859 р., 

коли Е. Желіговський редагував часопис “Слово”. Через нього 

Т. Шевченко висилав свої картини Б. Залеському. 2 червня 

1859 р. Б. Залеський писав Кобзарю з Білорусі: “Гравюр твоїх не 

присилав мені ще Сова, але я сподіваюсь отримати їх...” [ІІ, 17]. 

У 1860 р. Е. Желіговський повернувся до Вільна. За 

свідченням Б. Залеського, він до останніх своїх днів (помер 28 

http://www.people.su/ua/124432
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січня 1864 р.) із теплотою згадував про українського поета. Зі 

свого боку, Т. Шевченко Е. Желіговського також “дуже високо 

цінував... і відчував до нього щиру приязнь, яку зберіг до кінця 

життя” [3, 96]. 

Літературознавець В. Щурат у статті “Шевченко-Желіговський-

Чечот” [22, 94 – 99] звернув увагу на певну залежність віршів 

Т. Шевченка “Подражаніє Едуарду Сові” і “Ой, діброво-темний 

гаю!” (1860) від відповідних творів білоруського етнографа і 

поета першої половини XIX ст. Я. Чечота. При цьому дослідник 

наголосив, що Т. Шевченко повніше й глибше поєднав кращі 

традиції літератури із творчістю народу, ніж будь-який інший 

письменник до нього. 

Поезія Т. Шевченка зробила великий внесок у розвиток 

білоруської літератури XIХ – початку XX ст. З його іменем 

значною мірою пов’язане зародження класичної поезії в Білорусі, 

зокрема поезії Ф. Богушевича, М. Богдановича, Я. Купали, Я. Коласа, 

Цьотки. Білоруських поетів надихав особистий приклад Т. Шев-

ченка. Його поезія була взірцем того, як за допомогою худож-

нього слова служити великій справі національного відродження 

свого народу. 

На думку В. Коваленка, для письменників доби біло-

руського Відродження Т. Шевченко – “ключ для проникнення у 

сутність білоруської сучасності” [8, 214]. “Чи могла білоруська 

поезія, тіло й кров від народної творчості, що ввібрала у себе в 

особі її найвидатніших представників революційний й демокра-

тичний дух її, чи могла вона не підпасти під вплив рідної їй за 

змістом і за формою творчості геніального українського поета?”. 

“Безумовно, ні” – писав Якуб Колас [15, 21]. Для білоруських 

письменників Т. Шевченко був гідним взірцем творчого насліду-

вання, першим учителем і духовним батьком. 

По-справжньому білоруси могли прилучитися до поезії 

Шевченка після виходу в світ “Кобзаря” (1860). Видана коштом 

Платона Симиренка, невеличка книжка із портретом Шевченка, 

виконана білорусом М. Мікешиним, містила такі відомі вірші 

поета, як “Думи мої, думи мої”, “Перебендя”, “Тополя”, “Утоплена”, 

“Причинна”, чотири “Думки”, “Тече вода в синє море...”, “Вітре 

буйний, вітре буйний!”, “Тяжко-важко в світі жити...”, “Нащо 

мені чорні брови...”, “До Основ’яненка”, “Іван Підкова”, “Тарасова 
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ніч”, “Гамалія”, “Катерина”, “Гайдамаки”, “Наймичка”, “Давидові 

псалми”. Саме ці твори у другій половині XIX ст. були най-

поширенішими серед білоруського населення [3, 99]. Вони стали 

прикладом безмежної любові до батьківщини, поваги до свого 

народу і прагненням його свободи. Значною мірою завдяки цьому у 

білоруській літературі утверджувалися традиції народності й 

реалістичного зображення подій. 

Особисті зв’язки мали Леся Українка (1871 – 1913) і 

білоруський політичний діяч Сергій Мержинський (1870 – 1901). 

Познайомилися вони 1897 р. у Криму, де лікувалися від тубер-

кульозу [2, 178 – 179]. С. Мержинський з цікавістю слідкував за 

літературною діяльністю Лесі Українки. У час першої зустрічі він 

звернув увагу на її драму “Блакитна троянда”, яку запланував 

поставити у Мінську за допомогою української трупи М. Кро-

пивницького. 

Леся Українка листувалася з С. Мержинським, двічі відвідала 

Мінськ. Однак С. Мержинський був ще далекий від національних 

потреб білоруського народу, його культурного відродження. 

Тому він не зміг стати для Лесі Українки джерелом відомостей 

про білоруську культуру і літературу, послужити справі ознайом-

лення українців із духовними скарбами народу, серед якого він 

жив. Смерть у 1901 р. не дала йому можливості побачити від-

родження соціальної й національної самосвідомості білорусів, на 

півслові обірвала цікаву сторінку з літопису білорусько-україн-

ських взаємовідносин [6, 64]. 

Іншим прикладом творчого взаємозбагачення була дружба 

українського етнографа і фольклориста О. Русова з білоруською 

письменницею Марією Косич (1850 – 1908). Вона проживала на 

Чернігівщині у с. Расуха, за декілька верств від “хутора Робінзона”, 

де на деякий час поселився з сім’єю О. Русов. Він працював у 

Чернігівській губернії статистом. Його робота поєднувала у собі 

етнографію, фольклористику, географію і психологію. Приблизно у 

той же час (кінець XIX ст.) приступила до систематичного збору 

і запису пісень білорусів Чернігівської губернії і М. Косич. 

Учень М. Драгоманова О. Русов був щирим другом білорусів. 

У своїй діяльності він керувався принципами демократизму, 

ідеями всеслов’янського єднання і взаєморозуміння. Знайомство 

білоруської культурної діячки з О. Русовим підштовхнуло її до 
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літературної діяльності. Фольклорний матеріал М. Косич умістила у 

праці “Літвіны-беларусы Чернігаўскай губерніі, іх быт і песні”, 

яку О. Русов допоміг видати у Петербурзі. Свідченням їхньої 

дружби було й те, що книга М. Косич “Перелаженіє некаторых 

баек Крылова на беларуску мову” починається перекладом 

байки Крилова “Ворона і лисиця”, під назвою якої зазначається: 

“Присвячується О.О. Русову”. Ця книга була опублікована у 

Чернігові 1903 р. за сприяння О. Русова, який деякий час працював у 

друкарні Чернігівського земства. Скориставшись нагодою, в тій 

же земській друкарні М. Косич видала одночасно і другу книжку – 

віршоване оповідання “На перасяленне” (1903) [6, 66 – 67]. 

Велике значення в розвитку особистих контактів мало 

життя (праця, навчання) в Україні білоруських письменників. 

Зокрема, С. Полуян, живучи у Києві, підтримував близькі дружні 

стосунки з Г. Чупринкою. Відомий філолог професор П. Бузук 

писав: “товаришував Полуян з молодим українським поетом 

Чупринкою, разом з яким нібито дав обіцянку покінчити рахунки з 

життям. Цю обіцянку Полуян виконав і виконав щиро...” [11, 162]. 

Особливу сторінку в історію білорусько-українського 

культурного і літературного єднання становить дружба І. Свєн-

ціцького з білоруською поетесою Цьоткою (А. Пашкевич). 

Своє перебування у Львові А. Пашкевич використала для 

активної популяризації білоруської літератури. До Львова їй 

присилали свої твори Я. Купала та інші письменники. Цьотка, як 

вона сама розповідала, відводила почесне місце Я. Купалі, 

ознайомлюючи львівську інтелігенцію з білоруською літературою 

[9, 128]. Частину з них А. Пашкевич передала І. Свєнціцькому, 

який опублікував їх у роботі “Відродження білоруського письмен-

ства”. Джерела свідчать, що для білорусистських зацікавлень 

І. Свєнціцького А. Пашкевич була своєрідною живою енциклопедією 

білоруського громадсько-культурного і літературного життя. 

Завдяки їй учений довідувався про цікаві новинки білоруської 

літератури значно швидше, ніж про це дізнавалася широка літе-

ратурна громадськість у Білорусі. Цьотка повідомляла І. Свєн-

ціцькому про видатні заходи білорусів, вихід перших білорусь-

ких національних газет “Наша доля” та “Наша ніва” [9, 129 – 130]. 

Культурні діячі Львова мали змогу ознайомитися із 

творами А. Пашкевич. Вони також допомагали їй видавати в 



УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКІ ЗВ’ЯЗКИ…  59 

Україні ці твори. Зокрема, у листі від 28 червня 1906 р. до свого 

земляка, відомого громадського діяча і вченого Б. Епімаха-Шипіли, 

білоруська письменниця писала так: “живу у Львові, з 

українцями, русинами і уніатами заводжу знайомства. Багато 

нам сприяють, допомагають у чому можуть. Тепер поки-що 

будуть друкувати по-білоруськи. Коли що маєте, пришліть. Я 

хочу довідатися від Вас, що чути з букварем, чи вже готовий, чи 

в нас буде фонетика наша білоруська. Це дуже важливо, бо 

тепер буду видавати популярні твори для народу, але не знаю, як 

чого триматися...” [7, 273].
 

1906 р. у Жовкві в друкарні 

оо. Василіян А. Пашкевич видала два збірники віршів “Хрест на 

свободу” (15 с.) і “Скрипка білоруська” (20 с.). До збірника 

“Хрест на свободу” увійшли такі вірші поетеси  “Хрест на 

свободу”, “Море”, “Добрі новини”, “Бунтівник”, “Перед новим 

роком”. Вони писалися під впливом подій 1905 р. і були повні 

революційного вогню. А до збірника “Скрипка білоруська” – 

вірші “Літо”, “Осінь”, “На могилі”, “Мужицька доля”, “Скрипка”. 

Цьотка написала передмову до цього збірника, а завершував його 

вірш “Сусідам у неволі”, написаний поетесою у Львові (1906) [1, 

168 – 169]. Цього ж року з’явився її “Гостинець для малих дітей”. 

Це був невеликий збірник виданий білоруською мовою, але латин-

ськими літерами. Він містив переклад семи невеликих оповідань, 

загадки, приказки, прислів’я. Зазначимо, що цей збірник фоль-

клорних матеріалів був першим виданням для дітей білорусь-

кою мовою. 

Оскільки у царській Росії за ці твори письменниця зазнала 

переслідувань, вони були підписані псевдонімами. На титулі 

праці зазначено, що “написав Гаўрыла”, а другої – “Гаўрыла з 

Палацка”. Місце видання обох книг не було вказано. Ці книжечки 

зберігаються у відділі рідкісної книги Львівської національної 

наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника. 

Як видно, А. Пашкевич на початку XX ст. зробила вагомий 

внесок у розвиток українсько-білоруських літературних контактів і 

становлення білорусистики зокрема. 

Перебуваючи понад вісім років в Україні, Цьотка ознайо-

милася із життям і творчістю Т. Шевченка, переконалася у тій 

видатній ролі, яку відіграв поет для соціальних і національних 

змагань українського народу. Білоруська поетеса, як і Т. Шев-
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ченко, своїм обов’язком вважала: “Думати скрізь про народ, рідний 

край усюди сниться” [16, 220]. Творчий розвиток традицій Коб-

заря в поезії Цьотки йшов шляхом розширення й поглиблення. 

Споріднював їхню творчість мотив жіночої недолі. Незважаючи 

на тяжке соціальне й родинне побутове становище трудящої жінки в 

Білорусі, поетеса вірила в її краще майбутнє, коли звільнена 

жінка-трудівниця стане рівноправним членом суспільства. 

Під час своїх відвідин Білорусі І. Свєнціцький особисто 

познайомився з Я. Купалою та його поетичними творами на 

квартирі петербурзького професора-білорусознавця Б. Епімаха-

Шипіли. У 1908 р. львівський учений опублікував брошуру 

“Відродження білоруського письменства” [12, 62]. Це була не 

лише перша праця про білоруську літературу, видана за кордоном, 

але й перше глибоке дослідження білоруської літератури, почина-

ючи з часів діяльності Ф. Скорини і закінчуючи сучасними 

І. Свєнціцькому авторами. До того ж український учений зазна-

чив, що своє дослідження він написав на підставі “особистих 

спостережень у Вітебську, Мінську і Вільні в 1904 – 1905 рр. і 

прямих безпосередніх зносин з народом”. Із цієї праці в Україні, 

зокрема у Львові, громадськість довідалася про творчість письмен-

ників-початківців Я. Коласа та Я. Купали. На прикладі їхніх 

віршів І. Свєнціцький охарактеризував практично все суспільне 

життя тогочасної Білорусі [18, 97]. 

Крім згаданої роботи, І. Свєнціцький написав книгу “Розквіт 

культур національного життя Східної Білорусі” [14, 41] і статтю 

“Основи відродження білоруського письменства” [13, 11]. 

Найбільше уваги у цих працях приділено творам Я. Купали і 

Я. Коласа. В останній з них Я. Купалу названо “білоруським 

Шевченком”, Я. Коласа – “білоруським Франком”, а обох – 

“двома сонцями білоруського письменства” [13, 8]. Загалом у 

книгозборі І. Свєнціцького нараховується приблизно п’ятдесят 

книг Я. Купали і Я. Коласа. 

Особисті знайомства з окремими діячами білоруського 

відродження зробили І. Свєнціцького щирим і уважним приятелем 

білорусів. Як тільки починає виходити у Вільні перша білоруська 

газета “Наша ніва”, він стає її постійним передплатником. Як 

зазначив літературознавець з Дрогобича М. Шалата, у бібліотеці 

І. Свєнціцького білорусистика становила кілька сотень видань 
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[18, 98]. Серед них твори білоруських авторів, зокрема Я. Купали і 

Я. Коласа, на яких олівцем зроблені посторінкові помітки і 

зауваження, а також переклади на білоруську мову Софокла, 

А. Доде, О. Вайлда, Е. Ожешко та ін. Своїми дослідженнями 

вчений зробив значний внесок у розвиток як українського, так і 

білоруського народів і їхніх культур, утвердивши ще раз життє-

здатність і плідність взаємодії двох народів. 

Висновки. Отже, зростання та збагачення білоруської 

літератури, піднесення культурного і літературного життя в Україні 

створюють умови для налагодження особистих контактів між 

білоруськими і українськими письменниками, літературами. Носії 

білоруської культури породжували патріотичні настрої у сусідів, 

активізували процеси, пов’язані з формуванням національних 

культур. Вони не тільки проявлялися у звичайному обміні 

думок, моральній та ідейній підтримці, але й мали конкретний 

практичний вияв. Їхні знайомства, творчі зв’язки приносили 

значні здобутки, які постійно збагачувалися. 

Перспективним напрямом подальшого вивчення проблеми є 

дослідження особистих зв’язків білоруських і західноукраїнських 

культурних діячів у 20 – 30-х рр. ХХ ст. 
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В статье исследованы взаимоотношения украинских и бело-
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русских писателей и их вклад в развитие белорусской литера-

туры второй половины ХІХ – начала ХХ века. Выяснено, что 

важное место в этих связях занимало отношение к национальному 

вопросу в Белоруссии и Украине. 

Ключевые слова: Украина, Беларусь, культура, украинско-

белорусские связи, писатели. 
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НЕВТОМНА ДІЯЧКА  

НА НИВІ УКРАЇНСЬКОГО КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО І 

ГРОМАДСЬКОГО ЖИТТЯ 20 – 30-х років ХХ століття 

(ГРУШЕВСЬКА КАТЕРИНА МИХАЙЛІВНА) 

 
Стаття присвячена життю і діяльності Катерини 

Грушевської – ученої, фольклориста, культурного і громад-
ського діяча 20 – 30-х рр. ХХ ст. На основі архівних матеріалів 
зроблено спробу проаналізувати її здобутки в царині науки, 
культури, освіти. Зроблено висновки про значущість і різно-
плановість культурно-освітньої та громадської праці К. Грушевської. 

Ключові слова: рід Грушевських, Катерина Грушевська, 
наука, дослідник, фольклорист, культуролог, Український соціо-
логічний інститут, кримінальне провадження. 

 

Постановка проблеми. Сучасне грушевськознавство 

цілком слушно сфокусоване на постаті Михайла Грушевського. 

При цьому значно менше цікавості дослідників привертає його 

родинне оточення – передовсім дружина та донька. Таку 

дослідницьку оптику не можна вважати слушною, адже саме від 

забезпечення “родинного тилу” залежала продуктивність праці 

творця “Історії України-Руси”. Особливу увагу при цьому привертає 

особа доньки Михайла Грушевського Катерини – улюбленого 

учня, вірної помічниці, невтомного секретаря. Актуальність 

обраної теми зумовлена тим, що незважаючи на невпинний 

інтерес до постаті К. Грушевської, її культурно-освітня та гро-

мадська діяльність надалі залишаються малодослідженими. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що на 

сьогодні відсутні спроби комплексного висвітлення культурно-  
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освітньої та громадської праці Катерини Грушевської. Окреслена 

проблема лише частково висвітлюється у студіях Сергія Білоконя 

[1, 2], Любомира Винара [3], Ігоря Верби [4], Ігоря Гирича [5], 

Василя Гориня [6], Віктора Заруби [7], Миколи Кучеренка [8, 9], 

Ірини Матяш [10, 11, 12, 13, 14], Ярослава Малика [15, 16], Cвіт-

лани Панькової [17], Руслана Пирога [18, 19, 20], Василя Педича 

[21], Омеляна Пріцака [22], Hаталії Полонської-Василенко [23], 

Ярослава Федорука [24], Оксани Юркової [25]. Проте спеціальної 

праці, присвяченої висвітленню ролі К. Грушевської у культурно-

освітньому та громадському житті України наприкінці ХІХ – у 

першій третині ХХ ст., наразі не створено. Між тим різнопланові 

історичні джерела (передусім ті документи, що перебувають на 

зберіганні у Центральному державному історичному архіві України 

(м. Київ), Галузевому державному архіві Служби Безпеки України 

(м. Київ), Центральному державному архіві громадських об’єднань 

України (м. Київ), Державному архіві Києва, Інституті рукопису 

НБУ ім. В.І. Вернадського) уможливлюють реконструювати 

образ К. Грушевської як громадського, культурного та освітян-

ського діяча. 

Метою статті є комплексне висвітлення культурно-

освітньої та громадської праці Катерини Грушевської. 

Катерина Грушевська народилася на початку ХХ ст. 

(1900 р.) у Львові у відомій українській родині. Батько – автор 

“Історії України-Руси”, державний і громадський діяч, знаний 

педагог, літературознавець, перекладач Михайло Грушевський; 

мати – активна громадська діячка галицького феміністичного 

руху Марія Грушевська (Вояковська). Початкову освіту дівчина 

отримала вдома, оскільки мала слабке здоров’я. Юність її припала на 

часи Визвольних змагань українського народу. Від березня 

1917 р. дівчинка разом із батьками переїхала до Києва. Саме там 

у вересні 1917 р. вона стала студенткою першого українського 

університету як вільний слухач на правничому факультеті. Згодом 

почала цікавитися різноманітними юридичними проблемами 

молодої Української держави. А вже 10 жовтня 1918 р. була 

зарахована на природничий факультет Київського університету 

[ХІV, 62]. 

Батьки й родинне оточення, безперечно, впливали на 

формування світогляду К. Грушевської. Про її тогочасні життєві 
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орієнтири та громадянську позицію говорить, наприклад, участь 

молодої дівчини у маніфестації, присвяченій роковинам Тараса 

Шевченка, чи у святі на честь відкриття першої української 

гімназії, на якому вона тримала блакитно-жовту корогву. 

У жовтні 1918 р. К. Грушевська подала заяву до Київського 

товариства “Просвіта”, у видавничій комісії якого тоді вже 

активно працювала її тітка Ольга Грушевська (Парфененко) – 

дружина Олександра Сергійовича, рідного брата М. Грушевського, а 

в листопаді цього ж року Катерина стала повноправним членом 

товариства. Просвітяни організовували лекції, тематичні вечори, 

“круглі столи”, диспути, виставки та екскурсії, видавали й роз-

повсюджували через свої організації науково-популярну, науково-

методичну, художню літературу, журнали, газети, серійні видання, 

стенограми лекцій, збірники доповідей, дидактичні видання. 

Найактивнішу участь у всіх цих заходах брала К. Грушевська 

[13, 56 – 57]. 

На цей же період (1917 – 1918 рр.) припадає початок 

літературної діяльності Катерини. Її перші статті вийшли під 

характерним псевдонімом “Професорівна”. Вивчення змісту перших 

публікацій К. Грушевської зазначеного періоду дає змогу скласифі-

кувати їх на дві тематичні групи: суспільно-політичні та історико-

літературні. 

До першої групи належать огляди та нариси на різні теми, 

пов’язані з громадським і культурно-освітнім життям України: 

“Нова Україна і старі демократії”, “Втішне з’явище”, “Пере-

стройка партійного фронту” та ін. Вони побачили світ у газеті 

“Народна воля”. У цих публікаціях К. Грушевська мала на меті 

довести переваги уряду Центральної Ради, розкрити особливості 

взаємин Росії з Україною та влади з народом. 

До другої групи належать літературознавчі статті, присвячені 

аналізу праць О. Шульгіна (статті “Третій Рим”, “Союзники 

Росії”, “Союзники Росії та Україна”, “Фатум історії”, “Політика”), 

Д. Донцова (“Міжнародне положення України і Росія”), книга 

К. Поліщука “Серед могил і руїн (Нариси і оповідання)”, збірка 

поезій О. Кобеця “Під небом чужим. Із щоденника полоненого 

1916 – 1917 р.”. Більшість цих публікацій уміщено в рубриці “Літе-

ратура, наука, суспільне життє”, редагованого батьком “Літературно-

наукового вісника”. Зі змісту праць К. Грушевської бачимо, що 
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рецензовані твори вона розглядала як важливі історичні свідчення 

тогочасного психологічного стану українського народу. Крім того, 

вона сприймала спадщину видатних істориків і митців як засіб 

підвищення громадської та культурно-освітньої активності україн-

ців, особливо селянства, як рушійної сили становлення нового 

українського суспільства [13, 60 – 61]. 

На початку 1919 р. внаслідок більшовицької інтервенції 

родина Грушевських залишила Київ і планувала виїхати до 

Львова. Проте до пункту призначення не вдалося дістатися, і 

Грушевські зупинилися у Кам’янці-Подільському, а невдовзі 

через несприятливу політичну ситуацію змушені були переїхати 

до Праги. З того часу упродовж 1919 – 1924 рр. Катерина разом 

із батьками перебувала в еміграції, де вона не полишає 

громадської та культурно-освітньої діяльності. Свої наукові 

інтереси в еміграції вона реалізує у межах створеного батьком 

Українського соціологічного інституту (УСІ). М. Грушевський 

планував спочатку організувати цей заклад у Женеві (Швейцарія), 

але не знайшовши там відповідної фінансової та організаційної 

підтримки, переніс його осідок у Прагу (Чехія). Проте через деякий 

час Український соціологічний інститут знову змінив місце роз-

ташування – його перевели до Відня (Австрія), що було пов’язано з 

переїздами самих Грушевських. Одним з головних завдань 

інституту була організація студій первісної культури. Саме у цій 

сфері, за порадою батька, Катерина й вирішила розпочати наукову 

спеціалізацію. Також вона виконувала обов’язки секретаря УСІ 

й проходила там аспірантський стаж [І, 12].  

У 1920 р. Катерина Грушевська стала членом українського 

емігрантського клубу в Празі. На зібраннях членів цього това-

риства виголошувалися й обговорювалися реферати, присвячені 

питанням історії, економіки, культури України; влаштовувалися 

святкові вечори та інші подібні заходи, присвячені пам’ятним 

датам у історії України. Досить часто на такі заходи запрошу-

вали представників іноземних країн, оскільки важливе значення 

мало інформування чеської громади про українські справи та 

налагодження зв’язків із європейцями. Також було організовано 

видання різноманітної періодики української студентської молоді, в 

якій особлива увага приділялася культурно-освітнім проблемам 

[ХІІ, 2]. 
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Наприкінці 1921 р. було створено віденський Комітет помочі 

голодним України, метою якого була матеріальна підтримка 

працівників науки, літератури, мистецтва та культури, широких 

кіл інтелігенції, робітників, селян. У роботі цього комітету брала 

участь і Катерина Михайлівна, допомагаючи батькові, який 

очолив Комітет. Також у листопаді 1921 р. було утворено Чесько-

український комітет допомоги українській молоді. Від січня 

1922 р. комітет одержував із державного фонду Чехословацької 

республіки щомісячні субвенції для виплати стипендій україн-

ським студентам. Умовою одержання стипендій було сумлінне 

навчання. Причому спочатку допомога студентам надавалась у 

вигляді забезпечення житлом, одягом, підручниками, їжею тощо, 

але з 1922 р. комітет почав щомісячно видавати стипендії в 

розмірі близько 500 крон [ІІІ, 5 – 5 зв.]. 

1922 р. у Празі була заснована “Громада студенток-українок”, 

яка об’єднувала 70 дівчат. Завданням цієї організації було вивчення 

та популяризація української культури. Відомо, що в діяльності 

“Громади” активну участь приймала Катерина Михайлівна [ХІ, 105].  

Як було зазначено вище, К. Грушевська була аспіранткою, 

активним співробітником Українського соціологічного інституту. 

Неабияким здобутком молодої дослідниці стала її перша самостійна 

етнографічна праця “Примітивні оповідання, казки і байки 

Африки та Америки” – “вибірка характеристичних текстів різних 

родів і різних стадій словесної творчості обох континентів”, що 

вийшла у світ під грифом УСІ в українській серії 1923 р. Книга 

складалася з теоретичної передмови “Розвій словесної творчості 

і примітивна проза” (10 розділів) і двох частин, що репрезентували 

зразки колективної творчості первісних народів Африки та 

Америки, від яких читач міг отримати, як вказувала авторка, 

“справжню естетичну насолоду”. 

Під “примітивною стадією” К. Грушевською розумівся такий 

період, коли “у сфері продукції життя ще не дійшло до поділу 

праці, у сфері соціальній не допустило до класової диференціації 

суспільності, у сфері інтелектуальній не переступило зони, що 

відділяє мислення прелогічне, з його містичною синтетичністю, 

від новішої аналітичної раціоналістичної думки”. Важливим 

висновком К. Грушевської стало визначення особливостей первіс-

ного мислення, відсутності в міфологічній свідомості елементів 
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етики (“утилітарно-моральних поучень”), усвідомленні звіра рівно-

ціннім людині членом середовища, “добродієм і помічником”. 

Отже, однією з перших в українській науці К. Грушевська звер-

нулася до вивчення міфологічних основ фольклору й авторської 

літератури, простежуючи діалектику переходу від міфу до 

фольклору на прикладі зразків творчості народів Африки й 

Америки. Ілюструючи розвиток форми і змісту прозової творчості у 

первісному суспільстві, упорядниця простежила еволюцію міфоло-

гічного світосприйняття, розмістивши матеріал від найпримі-

тивніших зразків до вищих, пізніших форм [ІІІ, 274]. 

Джерельна база наукової роботи була доволі солідною як 

для молодої дослідниці – це матеріали бібліотек Відня, Женеви, 

Праги, а також цілої низки архівних установ. Високу якість праці 

забезпечило також постійне наукове керівництво з боку батька. 

Проте відзначимо, що довголітніми наставниками Катерини 

Михайлівни, крім Михайла Сергійовича, були й інші видатні 

представники родини Грушевських: О. Грушевський (рідний 

дядько) [ІІІ, 11], О. Грушевська (тітка) [ІV, 45], Г. Шамрай (тітка) 

[V,141], С. Шамрай (двоюрідний брат) [VІ, 23], з якими Катерина 

підтримувала постійний зв’язок, перебуваючи в еміграції. 

Нової якості наукова діяльність Катерини набула після 

повернення родини Грушевських до Києва у 1924 р. Вона брала 

участь у роботі очоленої батьком Науково-дослідної кафедри 

історії України ВУАН та у виданні відновленого ним журналу 

“Україна”. Продовжуючи розпочаті на еміграції студії, К. Грушев-

ська працювала у складі новоствореної культурно-історичної комісії 

та комісії історичної пісенності, головною метою яких було студію-

вання соціальної преісторії України, залучення невідомих досі 

матеріалів до наукового обігу. Грушевські активно популяризували 

свої напрацювання серед широких інтелігентських мас, подо-

рожуючи багатьма регіональними осередками. Так, 5 – 11 липня 

1924 р. вони відвідали Чернігів та Житомирщину [VІІ, 21]. 

У жовтні 1925 р. К. Грушевська очолила Кабінет примітивної 

культури при Науково-дослідній кафедрі історії України [ХІІ, 

24], а в 1927 р. за результатами роботи було подано клопотання 

про обрання Катерини Михайлівни дійсним членом цієї кафедри 

[ХV, 4]. На жаль, через певне непорозуміння між керівництвом 

Академії та самим М. Грушевським, функціонери побачили у 
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цьому прояви непотизму (адже членам кафедри забезпечувалося 

грошове утримання), при цьому зовсім не зваживши на наукові 

заслуги К. Грушевської. 

У другій половині 20 – на початку 30-х рр. дослідницьку 

діяльність К. Грушевська продовжувала в умовах розгортання 

сталінських репресій, проте саме ці роки стали періодом творчого 

злету “Професорівни”. Тоді було написано її найбільш серйозні 

студії: “Огонь – його роль в економічнім і соціальнім побуті”, 

“Народний сонник”, “Скотарство в світогляді й обряді 

української людськості різних господарських зон”, “Вияснення 

вживання голого тіла як магічного засобу в жіночім господарстві”, 

“Українське старецтво як професійний носій української пісні”, 

“Обмін у примітивному господарстві”, “Українські народні думи” 

(друкувалися у журналах “Україна”, “Записки НТШ”). Дослідниця 

активно шукала нові напрями дослідження (збирання матеріалів 

“Українського сонника”), розробляла програму для вивчення й 

популяризації етнографічних матеріалів, а також програму 

професійної підготовки етнографів і фольклористів [VІІІ, 297]. 

Також К. Грушевській доводилося виконувати й перекладацьку 

роботу для батька та його наукових інституцій, адже дослідниця 

вільно володіла англійською, німецькою, французькою, італійською, 

іспанською, норвезькою, польською, чеською, сербською, росій-

ською мовами. 

Від липня 1926 р. почав виходити культурологічний 

науковий часопис “Первісне громадянство та його пережитки на 

Україні”, основним завданням якого було проведення порівняльно-

історичних студій над народними думами та героїчним епосом. 

У випусках цього часопису було надруковано статті багатьох 

відомих закордонних і вітчизняних учених, які згуртувалися 

навколо видавничого дітища К. Грушевської. Часопис виходив 

аж до початку 1930 рр., допоки його не знищила сталінська 

репресивна машина [Х, 93]. Також наприкінці 1920-х рр. К. Гру-

шевська працювала над щорічником “Українських народних 

дум”, світ встигло побачити два томи. 

Подальші пошуки в обраному науковому напрямі відкривали 

нові перспективи перед Катериною Грушевською. Наприклад, у 

1927 – 1928 рр. з’явилася можливість власним коштом поїхати в 

закордонне відрядження до Австрії, Франції, Німеччини для того, 
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аби ознайомитися зі світовими дослідженнями первісної культури 

та фольклору [ХІІ, 19], попрацювати у бібліотеках та архівах, 

узяти участь у роботі багатьох конференцій. Відзначимо, що дозвіл 

на відрядження було отримано з певними “труднощами” з боку 

радянських контролюючих органів. 

На початку 1930-х рр. після арешту М. Грушевського у 

справі так званого “Українського національного центру” фактично 

припинилася й дослідницька кар’єра К. Грушевської. Після 

звільнення Михайла Сергійовича, Грушевські змушені були 

оселитися в Москві. Тут видатний історик намагався продовжувати 

наукову роботу, і першою його помічницею вкотре була донька. 

Після трагічної смерті М. Грушевського у листопаді 1934 р. 

Катерина Михайлівна працювала в Києві старшим науковим 

співробітником академічного Інституту літератури, взявши на 

себе важку і копітку працю зі збереження, наукової обробки й 

підготовки до видання розлогої творчої спадщини видатного 

батька. Значною мірою її стараннями 1936 р. побачив світ 10-й 

том “Історії України-Руси”. Марія Сильвестрівна так описувала 

життя дочки: “Останні роки після несподіваної смерті батька 

1934 р. підрізали її сили, а напружена робота 1934 – 1938 рр., 

навіть без літнього відпочинку, дуже стомили її” [19, 262]. 

10 липня 1938 р. у Києві Катерину Михайлівну було 

заарештовано органами НКВС. Спочатку вона опинилась у СІЗО 

на Інститутській, а згодом була переведена до Лук’янівської 

в’язниці, де їй довелося пройти через довгі місяці слідства, 

допитів, знущань. 15 – 16 квітня 1939 р. (через дев’ять місяців і 

шість днів від дня арешту) на закритому судовому засіданні 

Військового трибуналу КОВО “без допущения защитников” 

К. Грушевська фактично відмовилася від своїх свідчень на 

попередньому слідстві, заявивши, що вони “слідством записані 

не досить вірно” і вимагають додаткових уточнень. Але незважаючи 

на це, Військовий трибунал визнав К. Грушевську винною у 

сприянні антирадянській діяльності української націоналістичної 

організації з метою “встановлення фашистської диктатури”. Її 

позбавлено волі та відправлено до виправно-трудового табору 

терміном на вісім років із “поражением прав” на п’ять років та 

конфіскацією особистого майна [ХІІ, 39]. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1939
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3&action=edit&redlink=1
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Достовірно відомо, що в липні 1940 р. К. Грушевську 

відправили у Владивосток, де проводили повторне слідство. А 

1941 р., перед початком радянсько-німецької війни, вона написала 

матері в Москву, що була на допиті в прокурора і скоро 

повернеться до Києва. Проте у зв’язку з воєнними діями її було 

відправлено на “жительство” до Уфи. За документами КДБ, 

К. Грушевська померла 30 березня 1943 р. в Темлазі, поховано її 

в Новосибірську [ХІІІ, 313]. 

Висновки. Катерина Грушевська прожила надзвичайно 

яскраве і змістовне життя, сповнене натхненної наукової та 

культурно-громадської праці. Під чуйним керівництвом свого 

батька вона започаткувала в українській науці студії над проблемами 

примітивного мислення та народним фольклором. Також інспі-

рована значною мірою національною жертовністю родинного 

оточення, К. Грушевська з молодих років усвідомила необхідність 

прийняття свідомої та активної громадянської позиції. Її реалі-

зацією стали ініціативи молодої дівчини у численних українських 

просвітніх і культурних організаціях як на Батьківщині, так і в 

еміграції. На жаль, К. Грушевська не встигла повною мірою 

реалізувати свої різнопланові наукові та культурно-просвітні 

плани, адже доля відвела їй лише кілька десятиліть для напруженої 

праці, подекуди на межі самопожертви. 

Перспективним напрямом подальшого вивчення проблеми є 

написання академічної біографії про Катерину Грушевську, де б 

знайшли своє місце сюжети про її культурно-освітню та гро-

мадську працю. Усебічна реконструкція академічної біографії 

Катерини Михайлівни має стати ще одним вагомим кроком на 

шляху до створення колективного портрету родини Грушевських. 
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Журавлёв Святослав. Неутомимый деятель на поприще 

украинской культурно-просветительной и общественной 

жизни 20 – 30-х годов ХХ столетия (Грушевская Екатерина 

Михайловна). Статья посвящена жизни и деятельности Екатерины 

Грушевской – ученой, фольклориста, культурного и общественного 

деятеля 20 – 30-х гг. ХХ в. На основе архивных материалов 

сделана попытка проанализировать ее достижения в области 

науки, культуры, образования. Сделан вывод о значимости и 
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многоплановости культурно-просветительской и общественной 

деятельности Е. Грушевской. 

Ключевые слова: род Грушевских, Екатерина Грушевская, 

наука, исследователь, фольклорист, культуролог, Украинский 

социологический институт, уголовное производство. 

 

Zhuravlev Svyatoslav. The tireless activist in the sphere of 

Ukrainian cultural-educational and social life in 20 – 30s of the 

20
th

 century (Hrushevska Kateryna Mykhailivna). The article is 

devoted to the life and work of Kateryna Hrushevska – a famous 

scientist, folklorist, cultural and social activist of 20 – 30s of the 20
th
 

century. Based on archival materials an attempt to analyze her 

achievements in science, culture and education has been made. The 

author has drawn the conclusions about the importance and diversity 

of cultural, educational and public works of K. Hrushevska. 

Key words: Hrushevskyi’s family, Kateryna Hrushevska, 

science, researcher, folklorist, art critic, Ukrainian Sociological Institute, 

criminal proceedings. 
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Василь ІЛЬНИЦЬКИЙ 

 

ВИКОРИСТАННЯ РАДЯНСЬКИМИ  

КАРАЛЬНО-РЕПРЕСИВНИМИ ОРГАНАМИ СПЕЦЗАСОБІВ 

У БОРОТЬБІ ПРОТИ ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ  

У КАРПАТСЬКОМУ КРАЇ ОУН  

(1945 – 1954) 

 
У статті вперше комплексно на основі невідомих та 

маловідомих документів розглянуто низку спеціальних засобів, 
які використовували репресивні органи у боротьбі із визвольним 
рухом у Карпатському краї ОУН. Наводяться найбільш характерні 
приклади ефективного застосування спецзасобів, а також 
проведених завдяки цьому військово-чекістських операцій. 

Ключові слова: ОУН, визвольний рух, Карпатський край, 
спецзасоби, агентура, радіопристрій. 

 

Постановка проблеми. Упродовж останніх років історична 

наука в Україні збагатилася значною кількістю різноаспектних і 

об’єктивних досліджень українського визвольного руху 1940 – 

1950-х рр. Проте окреслена проблематика й надалі немає 

однозначної оцінки. Більше того, продовжують з’являтися праці, 

в яких діяльність ОУН і УПА висвітлюється з позицій колишньої 

офіційної радянської історичної науки. Саме тому виникає 

необхідність вивчення специфіки національно-визвольної боротьби 

українського народу 1940 – 1950-х рр. на основі аналізу доку-

ментально підтверджених фактів, а не зміфологізованих суджень. 

При цьому постає завдання осмислення не лише особливостей 

організації та діяльності визвольного руху, а й механізмів і засобів 

(зокрема спеціальних) боротьби радянських спецорганів з україн-

ським підпіллям. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Доцільно 

зауважити: дослідники приділили значну увагу боротьбі радян-

ського карально-репресивного апарату проти ОУН і УПА. У цьому 

контексті слід виокремити праці І. Біласа, Г. Биструхіна, Д. Вєдє-

нєєва, А. Кентія, Ю. Киричука, А. Русначенка, В. Сергійчука та 

ін. [1], [2], [4], [5], [6], [9], [10]. Одним із найновіших 

досліджень, присвячених використанню допоміжних засобів у 

боротьбі із підпіллям, є робота О. Іщука [3]. Але досі немає 

окремого комплексного дослідження проблеми використання 

спеціальних засобів у боротьбі з визвольним рухом на теренах 

Карпатського краю ОУН (колишні Дрогобицька, Закарпатська, 

Івано-Франківська, Чернівецька області).  

Мета статті – вивчення особливостей використання 

радянськими карально-репресивними органами спецзасобів у 

боротьбі проти визвольного руху у Карпатському краї ОУН. 

Радянське керівництво у 1944 – 1945 рр. недооцінювало 

масштабів розгортання визвольного руху і тому ставило за мету 

знищити його до певної дати. Як показали перші роки боротьби, 

ці сподівання були хибними. Спочатку радянська влада у 

боротьбі проти ОУН та УПА використовувала і покладалася на 

масштабні військові або так звані “військово-чекістські операції”, 

але дуже швидко зрозуміла, що досягти бажаного результату, 

застосовуючи лише ці форми, не вдасться. Практикувалася орга-

нізація спецбоївок, спеціальних заходів із компрометації підпіль-

ників, використання службово-розшукових собак та ін. Тоді карально-

репресивні органи вдалися до використання найрізноманітніших 

спеціальних засобів – технологічних, хімічних, бактеріологічних.  

Одним із технічних спецзасобів, які використовувалися у 

боротьбі проти визвольного руху, були радіосигналізаційні апарати 

“Тривога”. Застосування їх у агентурно-оперативній роботі органами 

МДБ західних областей УРСР уможливило швидко і конспіративно 

здійснювати зв’язок із агентурою. Уміле застосування апаратів 

“Тривога” для сигналізації по радіо про появу підпільників 

надало суттєву допомогу чекістам у справі їхнього оперативного 

розшуку. Функціональні особливості цього апарату давали змогу 

конспіративно й без зволікань встановлювати апарат. Для цього 

підбиралися довірені агенти, у помешканні яких маскували 

пристрій “Тривога” (технічні можливості дозволяли його навіть 
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закопувати у землю). При появі націоналістів агенту достатньо 

було натиснути на кнопку і сигнал надходив у районний відділ 

МДБ. Отже, відразу відправлялася оперативно-військова група. 

Радіосигналізаційну техніку почали широко використовувати 

в західних та окремих східних областях України з червня 1948 р. 

Упродовж 1948 – 1950 рр. через використання апаратів “Тривога” 

було виявлено та зліквідовано 136 керівників підпілля. Наприклад, 

у Станіславській (тепер Івано-Франківській) області чекісти 

виявили й знешкодили 69 провідників та учасників ОУН [VI, 66], 

[3, 154 – 155]. Цим пояснюється широке використання радіо-

сигналізаційної апаратури. Лише на території Солотвинського 

району 1948 р. було розміщено 28 радіосигналізаційних апаратів 

“Тривога” (тобто близько 2 на село) [8, 33]. Результативність 

використання радіосигналізаційної техніки відбувалася зі змінним 

успіхом. Наприклад, в УМДБ Станіславської області у 1949 р. 

було реалізовано 10 радіосигналів про появу підпільників, а в 

1950 р. – лише один [3, 161]. 

У пізніше роки радіосигналізаційну апаратуру “Тривога” в 

оперативних заходах Управління 2-Н МДБ УРСР продовжували 

активно використовувати. Так, станом на 14 січня 1951 р. УМДБ 

Станіславської області провела 182 установки радіосигналізаційних 

апаратів “Тривога”, з яких було прийнято 23 радіосигнали про появу 

підпільників, реалізовано 10, що дало змогу захопити і ліквідувати 

69 підпільників (на 1 січня 1951 р. діяли 6 апаратів); відповідно 

УМДБ Львівської області 282/51/11/28/42; у Дрогобицькій 

131/25/5/6/11; у Тернопільській 171/24/3/10/7; Рівненській 190/ 

30/5/9/13; Волинській 94/17/9/10/2; Чернівецькій 15/2/1/2/1; 

Закарпатській 9/1/1/1/1; УМДБ східних областей 75/6/1/1/3. Усього 

проведено 1 169 установок радіосигналізаційних апаратів “Тривога”, 

з яких було прийнято 186 радіосигналів про появу підпільників, 

реалізовано 52, що дало змогу захопити і ліквідувати 136 підпіль-

ників (на 1 січня 1951 р. діяли 87 апаратів) [VI, 71], [3, 156 – 157]. 

Радіосигналізаційні засоби продовжували встановлювати і 

в наступні роки. Так, група радіозв’язку на чолі із начальником 

групи відділу 2-Н УМДБ Дрогобицької області, старшим технік-

лейтенантом державної безпеки Бурим, виділила 38 радіоапаратів 

“Тривога” для встановлення із 1 січня до 20 листопада 1952 р. 

[III, 169 – 170]. 
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Водночас у використанні радіосигналізаційної техніки 

були недоліки, які зумовлювалися тим, що керівники на місцях, 

недооцінюючи можливостей апаратів, побоювалися відповідальності 

за втрату апарата чи розконспірацію принципів його діяльності. 

Через це у відділах, де керівник займав таку позицію, опера-

тивники дотримувалися такої ж думки. Так, в УМЛБ Станіслав-

ської області станом на 1 січня 1951 р. із 40 наявних у резерві 

апаратів “Тривога” було встановлено лише 6, з них у грудні 

1949 р. – три. Протягом шести місяців 1950 р. у Дрогобицькій 

області приблизно 70 апаратів “стояли безрезультатно” [3, 161]. 

Із 6 випадків застосування апаратів “Тривога” лише в одному 

випадку (Галицький РВ МДБ) було ліквідовано 3 підпільників. В 

інших ситуаціях використання апаратів “Тривога” результатів не 

давало. При цьому йшлося не про технічні недоліки, а про 

відсутність належної реакції РВ МДБ щодо негайної відправки 

оперативно-військових груп за викликами агентури [IV, 25]. 

Проблеми із використанням технічних апаратів зумовлю-

валася також і віддаленістю окремих населених пунктів від 

районних і міських центрів. Відтак час між отриманням сигналу 

і прибуттям на місце тривав кілька годин, що давало змогу 

підпільникам відійти із населеного пункту. Так, Болехівським РВ 

МДБ у період із 30 березня до 6 квітня були прийняті від 

агентури три сигнали, однак у всіх випадках оперативно-військова 

група (далі – ОВГ) відправлялася через 1 – 2 години після 

отримання сигналу і до її прибуття підпільники із населених 

пунктів виходили [IV, 24]. У 1949 р. було зареєстровано 75 

випадків запізнення з виїздами за радіосигналами чекістсько-

військових груп на місця події. У результаті цього понад 200 

підпільників змогли втекти [3, 159]. Констатувалося, що у багатьох 

РВ МДБ оперативний склад через відсутність “чекістської 

культури” у роботі і винахідливості недооцінював значення апаратів 

“Тривога” і відносився до техніки скептично. Приміром, начальник 

Перегінського РВ МДБ майор Огорелішев щодо застосування 

ним апаратів “Тривога” заявив: “Заберіть цю техніку! Вона мені 

не потрібна, я бандитів поб’ю і без неї” [IV, 25]. 

Удосконалюючи роботу технічних засобів, управління 2-Н 

МДБ УРСР своїми оперативно-технічними силами у травні 1948 р. 

розробило схему сигналізаційного радіопристрою автоматичної 
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дії “Метео” [I, 88]. Призначення приладу “Метео” полягало у передачі 

агентом по радіо встановленого сигналу про місцеперебування 

підпільників чи виклику останнім оперативного працівника на 

зустріч для передачі важливої оперативної інформації. Приймач 

“ПК” слугував для прийому оперативним працівником сигналів 

від агента. Прилад “Метео” мав мінімальні габарити, що уможливлю-

вало встановлювати і таємно маскувати його у квартирі, надвірних 

будівлях, криївках на дереві та інших місцях, зручних для агента. 

Включення приладу для автоматичної передачі чи умовних сигналів 

проводилося на відстані до сотні і більше метрів із допомогою 

простого замикання агентом кінців двох добре замаскованих 

дистанційних провідників, які йшли від приладу “Метео”. За 

об’ємом він був невеликим (розміром з настільний телефонний 

апарат), а тому міг бути ретельно захований у будь-якому місці або 

навіть закопаний у землю. Радіус проходження сигналів міг бути 

збільшений або зменшений залежно від того, на якій відстані 

перебував агент із пристроєм від приймального посту (сягала 

500 км.). Для прийому радіосигналів було сконструйовано примітив-

ний радіоприймач. Ним міг користуватися кожний оперативний 

працівник, який пройшов короткотермінову підготовку. Поряд з 

цим для передавальних цілей могли застосовуватися звичайні 

радіоприймачі. Встановлення радіоприймача “Метео” займало 

25 – 30 хв., а на його зняття необхідно було 8 – 10 хв. [I, 89].  

Ще одним доволі поширеним спеціальним засобом у боротьбі 

проти ОУН і УПА стали службово-пошукові собаки. Так, у 

західних областях чекістсько-військовими групами органів МДБ 

протягом 1949 р. використовувалися 444 службово-пошукові 

собаки, зокрема, у Дрогобицькій області – 63, Львівській – 91, 

Тернопільській – 69, Рівненській – 68, Станіславській – 119, Волин-

ській – 34. З них у Карпатському краї ОУН – 182 службово-пошукові 

собаки. За час з 1 січня до 1 травня 1949 р. у результаті засто-

сування службово-розшукових собак було ліквідовано 52 під-

пільників (7 захоплено, 32 вбито, 23 заарештовано) [VI, 60]. Так, 

у Дрогобицькій області 1 березня 1949 р. військова група “2 сб 

91 сп” з інструктором службових собак Мельниковим і пошуковим 

собакою “Дінка” проводила операцію з розшуку підпільників у 

лісовому масиві Старосамбірського р-ну. Незабаром собака знайшов 

криївку, в якій перебувало 11 підпільників. На пропозицію здатися 
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підпільники відкрили вогонь, але в бою 10 з них загинули, а 

один був захоплений. Унаслідок застосування цього собаки був 

повністю ліквідований надрайонний провід [VI, 61]. 

Оскільки використання службово-розшукових собак становило 

серйозну небезпеку, підпільники розробили рекомендації щодо 

поведінки у випадку використання при розшуку собак. Так, для 

того, щоб збити собаку зі сліду, націоналісти посипали сліди 

перцем, змащували підошви взуття бензином, ацетоном й іншими 

засобами, які мали різкі запахи. При безпосередньому зіткненні з 

чекістсько-військовими групами, які використовували розшукових 

собак, повстанці намагалися їх одразу ліквідувати [3, 135, 137]. 

Відповідно до рекомендацій ЦК КП(б)У щодо проведення 

оперативних заходів для ліквідації українського підпілля, органи 

НКВС широко практикували використання так званих “приманок” 

(використовували цінні речі, продовольчі товари, агентів, рідше 

радянських чиновників) [VI, 125 – 126]. Починаючи із грудня 

1945 р., Управління по боротьбі з підпіллям НКВС УРСР випус-

кався раз що п’ять днів огляд проведених органами НКВС 

комбінацій, які заслуговували на увагу, а також їх використовували 

для обміну досвідом між УНКВС західних областей в організації 

боротьби із оунівським підпіллям. Із такими оглядами всіх 

начальників і оперативний склад ОББ РВ НКВС потрібно було 

знайомити під розписку. На це вказував народний комісар внут-

рішніх справ УРСР генерал-лейтенант Рясний 6 грудня 1945 р. 

Такі заходи практикувалися у цілому Карпатському краї. Так, у 

сільпо с. Ісаків Тлумацького району Івано-Франківської області 

14 грудня було завезено значну кількість промислових товарів, 

продуктів та організовано засідку. У ніч на 15 грудня на неї 

вийшла боївка “Карася”, яка намагалася здійснити пограбування 

магазину, але наштовхнулася на засідку; під час бою загинуло 

два підпільника [IX, 26]. Примітно, що ті, хто усвідомлював роль 

“живих приманок”, часто відмовлялися брати участь в операціях. За 

це до них застосовувалися санкції. До речі, матеріали спецорганів 

наводили десятки прикладів успішно організованих і проведених 

засідок із використанням приманок [IX, 34 – 35]. Проте засто-

сування “приманок” мало свої недоліки. Так, у Станіславській 

області із проведених 162 приманок, 144 були безрезультатні 

[X, 4 – 5]. 
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Паралельно з наведеними вище спецзасобами для захоплення 

підпільників живими застосовували снодійні препарати. Обставини і 

завдання у боротьбі із націоналістами у західних областях УРСР 

змінювалися. Адже потрібно було не лише фізично знищити 

максимальну кількість повстанців, а й захоплювати у полон 

особливо важливих осіб. Перші спроби вести боротьбу з підпіллям 

за допомогою спецзасобів використовувалися під час “великої 

блокади”. Для боротьби з підпільниками ОУН і УПА спів-

робітники МДБ УРСР застосовували спеціальні хімічні засоби, 

які уможливлювали отруїти або ввести у сплячий стан підпільника. 

Одним із них був засіб “Нептун” (майже немав запаху та смаку, 

розроблений в одній із відомчих лабораторій МДБ СРСР), який 

надійні агенти підсипали в їжу. Про хімічний склад цієї рідини 

достеменно не відомо (можливо, це скополамін: викликає 

галюцинації і сухість у роті, використовувався під час допитів). 

Споживши отрути, через 5 – 6 хвилин мліли кінцівки, людина 

втрачала контроль над собою, здатність пересуватися або ж 

засинала на 6 – 8 годин. Після пробудження свідомість близько 

години залишалася затьмареною, мучили сильна спрага і 

головний біль. Це вважалося зручним моментом для проведення 

“активного допиту” [3, 146]. 

Досить часто (особливо на початкових етапах) спецоргани 

проводили комбіновані операції для знищення керівників. Так, 

чекістам вдалося підсадити інформатора “Кобзар” до санітарки 

Станіславівського надрайонного проводу ОУН Марії Духович-

“Ольги” [V, 9], [II, 43]. 12 жовтня до інформатора з’явилася зв’язкова 

із естафетою від “Ольги” (попросила придбати для провідника 

Карпатського краю ОУН Я. Мельника-“Роберта” медикаменти, 

оскільки він захворів на запалення легень). Інформатор за власною 

ініціативою ввів значну дозу стрихнина у порошок кальцеума і 

тонофосфона для того, щоб отруїти “Роберта”. Розрахунок був 

на те, що отруєння за допомогою цих препаратів відбудеться не 

одразу, а приблизно через 4 – 5 дні. За повідомленням зв’язкової 

“Ольги”, яка пізніше відвідала інформатора “Кобзаря” 4 листопада 

1945 р., чекістам стало відомо, що медикаменти із введеною 

дозою стрихнина “Ольгою” отримані і “Роберт” їх прийняв. За 

даними тієї ж зв’язкової, після прийняття ліків стан здоров’я 

“Роберта” різко погіршився [V, 11]. При особистих зустрічах і 
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через зв’язки “у темну” чекісти, використовуючи “Ольгу” з 

розробки оунівського підпілля, основну ставку робили на те, 

щоб вона повністю довірилася “Кобзарю” і почала направляти до 

лікарні на лікування керівних працівників ОУН, яких чекісти при 

відповідних комбінаціях могли арештовувати. Крім цього, чекісти 

мали намір через “Ольгу” вийти на розробку “Роберта” та інших 

важливих оунівців із метою встановлення місць їх перебування, 

захоплення чи ліквідації [V, 12]. 

Підпілля добре знало про те, що чекісти розробили 

спеціальні отруйні засоби, які вручали своїм інформаторам та 

агентам із завданням отруювати і захоплювати націоналістів 

живцем. Знали й про те, що на чорному ринку масово під 

виглядом вакцини продавалися препарати зі збудниками різних 

інфекцій. Із в’язниць були звільнені інфекційно хворі особи для 

поширення захворювань серед повстанців [7, 163]. У зв’язку із 

цим Служба безпеки ОУН розробила спеціальну інструкцію 

“Про снодійні засоби” щодо запобігання отруєнню підпільників. 

Інструкція датована серпнем 1951 р. З нею ознайомлювали усіх 

підпільників, щоб упровадити в життя. Автором інструкції був 

підпільник “Т-48” (імовірно, це окружний референт СБ Коломий-

щини Роман Тучак-“Клим”) [8, 35 – 36]. Водночас у підпіллі була 

розроблена спеціальна “Пересторога” про способи і форми вико-

ристання МДБ отруйних речовин і детальними рекомендаціями 

як уберегтися від цього [VII, 318]. 

На початку 1950-х рр. фахівці радянських спецслужб 

розробили спеціальний снодійний газ миттєвої дії “Тайфун”, 

який містився в ручних балонах і вводився у вентиляційні 

отвори криївок через гнучкий шланг. Недоліком його було те, 

що під час застосування відбувався гучний хлопок і підпільники 

могли встигнути покінчити життя самогубством [2, 299]. 

Іншим спецзасобом стало поширення венеричних та інших 

недуг. У всіх західних областях України більшовицькі частини 

перетворилися в розсадники вензахворювань, яких до цього часу 

в регіоні майже не було. У Нижньоустрицькому районі Дрого-

бицької області внаслідок квартирування частин НКВС у кожному 

селі з’явилося 10 – 20 венерично хворих жінок. У селі Держів 

Миколаївського району 22 травня 1946 р. повстанці впіймали 

венерично хворого розвідника, який зізнався, що мав завдання 
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заражувати у в’язницях заарештованих дівчат. Він “діяв” у тюрмах 

райцентрів Рудки, Комарно, Мединичі, Пустомити, Щирець і 

Миколаїв” [11, 198 – 199]. Такий спеціальний метод боротьби 

(поширення венеричних хвороб) із визвольним рухом був 

поширений у цілому Карпатському краї ОУН [VIII, 139]. 

За інформацією дослідника історії спецслужб Д. Вєдєнєєва, 

важливе місце в антиповстанських оперативно-розшукових заходах 

радянських спецслужб відводилося експертно-криміналістичним 

дослідженням. 20 лютого 1945 р., згідно з наказом НКДБ СРСР 

№ 00100, а на його підставі наказом НКДБ УРСР від 12 жовтня 

1945 р., кабінети експертизи документів було запроваджено у 

Києві, Харкові, Львові, Одесі, Дніпропетровську (загалом в 

УРСР їх було 12). Відповідно до рішення ЦК ВКП(б) від 4 

травня 1946 р. у структурі МДБ СРСР запроваджено відділи “В” 

(перлюстрація документів) та “Д” (експертиза й виготовлення 

документів). До початку 1950-х рр. вже існувало 46 кабінетів 

експертиз документів. Технічні можливості згаданих кабінетів 

активно використовували радянські спецслужби для експертизи 

почерків керівників підпілля, а також з оперативною метою 

підроблення документів, бофонів, агітації для легендарних 

боївок і проводів. Для компрометації керівників підпілля розроб-

лялися спеціальні фотоколажі [2, 300]. Для ефективної підробки 

кореспонденції спеціалісти вивчали особливості західноукраїнських 

говорів, методи шифрування. Такий напрям роботи уможливлював 

за допомогою цього компрометувати окремих підпільників, що, 

безумовно, призводило до їхнього знищення [8, 25]. 

Висновки. Карально-репресивна система у боротьбі проти 

визвольного руху загалом і у Карпатському краї ОУН зокрема 

масово використовувала цілу низку спеціальних засобів (радіо-

сигналізаційні апарати, службово-розшукові собаки, “приманки”, 

снодійні препарати, отруйні засоби, компрометації, поширення 

венеричних та інших хворіб). Поступово ці засоби вдоскона-

лювалися. На початкових етапах боротьби основним завданням, 

яке ставив карально-репресивний апарат, було фізичне знищення 

членів ОУН та УПА. Згодом увага акцентувалася на захопленні 

підпільників живцем з метою подальшого їхнього використання 

у ліквідації визвольного руху в Україні та для оперативних “ігор” 

із націоналістичними закордонними центрами. 
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Перспективним напрямом дослідження є вивчення особли-

востей використання спеціальних засобів на теренах Львівського 

і Подільського країв ОУН. 
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Ильницкий Василий. Использование советскими 

карательно-репрессивными органами спецсредств в борьбе 

против освободительного движения в Карпатском крае ОУН 

(1945 – 1954). В статье впервые комплексно на основе неизвестных и 

малоизвестных документов рассмотрен ряд специальных средств, 

которые использовали репрессивные органы в борьбе с освобо-

дительным движением в Карпатском крае ОУН. Приводятся наиболее 

характерные примеры эффективного применения спецсредств, а 

также проведенных благодаря этому военно-чекистских операций. 

Ключевые слова: ОУН, освободительное движение, Карпат-

ский край, спецсредства, агентура, радиоустройство. 

 

Ilnytskyi Vasyl’. Using by Soviet punitive and repressive 

authorities of special devices in the fight against the liberation 

movement of the OUN in the Carpathian region (1945 – 1954). 

For the first times, on the basis of unknown and obscure documents, 

a series of special means that were used by repressive authorities in 

the fight against the liberation movement in the Carpathian region 

OUN have been considered. The author gives the most typical 

examples of the effective use of special means, as well military and 

KGB operations held due to them. 

Key words: OUN liberation movement, the Carpathian region, 

special devices, agents, radio unit. 
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СОЦIАЛЬНО-ГРОМАДСЬКА ФУНКЦIЯ  

РИМО-КАТОЛИЦЬКОГО ДУХОВЕНСТВА ПОДІЛЛЯ  

у середині ХІХ століття 

 
У статті досліджується один із аспектів діяльності 

римо-католицької церкви на Поділлі. Розглянуто соціально-
громадську функцію римо-католицького духовенства у польському 
середовищі у середині ХІХ століття. Автором відзначено значний 
вплив римо-католицької церкви на суспільно-політичне життя 
краю та окреслено відносини з російськими самодержавними 
органами влади. 

Ключові слова: римо-католицьке духовенство, католицизм, 
Подільська губернія, шляхта. 

 

Постановка проблеми. Проблеми, які стоять перед сучас-

ними вітчизняними науковцями, зумовлюють необхідність вивчення 

та осмислення впливу польської національної меншини на державне 

і політичне життя українських земель, що входили у XIX ст. до 

складу Російської імперії. Сьогодні немає комплексного дослідже-

ння економічної, соціально-громадської, релігійної та культурної 

діяльності римо-католицької церкви на Правобережній Україні, 

Поділлі зокрема. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про 

відсутність дослідження з цієї проблематики саме сучасними україн-

ськими науковцями. Серед інших новітніх українських дослідників, 

хто займався вивченням окремих питань із історії римо-католицької 

церкви на Правобережній Україні зазначеного періоду, варто згадати 

А. Зінченко [2], О. Кошель [3] та Ю. Хитровську [8]. Економічні 

та правові зміни, що відбулися з римо-католицькою церквою 
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після приєднання краю до складу Російської імперії, участь 

правобережного римо-католицького духовенства у польському 

національно-визвольному русі другої половини XIX ст., зокрема 

в повстанні 1863 – 1864 рр., відображено у дисертації вітчизняного 

дослідника Е. Зваричука [1].  

У польській історіографії заслуговують на увагу праці 

М. Токаржевського [11], Я. Марека [9] та Я. Скарбека [10]. Польські 

автори доклали особливих зусиль у збиранні документів і матеріалів, 

статистичних даних щодо чисельності деканатів, парафій, като-

лицьких священиків на території Правобережної України у дос-

ліджуваний період. 

Мета статті ‒ дослідження соціально-громадської функції 

римо-католицького духовенства у польському середовищі у середині 

ХІХ ст. на Поділлі. 

Під час польської колонiзацiї Правобережної України 

спочатку в головних, а потiм i всiх iнших мiстах i мiстечках 

організовувалися римо-католицькi парафiї, які розгортали діяльність 

серед мiсцевого населення, намагаючись навернути його на свою 

вiру. Пiсля приєднання краю до Росiйської держави структури 

католицизму ставали осередками польської нацiональної iдеї, 

проповiдниками відновлення польського полiтичного панування. 

Католицизм у Пiвденно-Захiдному краю вважався панською 

релiгiєю, а ксьондз ‒ священиком шляхти. Подiбний погляд 

належав як полякам i їх духовенству, так i народу. У місцевому 

польському прислів’ї зазначалося: “поп – хлоп, а ксьондз – 

капелан шляхетних”. Оскiльки паства католицького духовенства 

складалася переважно з помiщикiв i шляхти, а не з народу, то, 

звичайно, великi помiщики ставали головними годувальниками 

ксьондзiв. Увесь достаток останнiх залежав від ставлення до них 

помiщикiв. Цей залежний вiд помiщикiв стан духовенства вiв до 

того, що воно не могло пiдвищувати голосу i з гiднiстю пастиря 

триматися перед високомiрним паном. Тому в пiвденно-захiдних 

губернiях католицизм був більш аристократичним, нiж у Царствi 

Польському [7, 231].  

Пiсля повстання 1831 р. ставлення росiйського уряду до римо-

католицького духовенства стало виразно негативним. З кожним 

наступним роком запроваджувалися все нові адмiнiстративнi 
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заходи, спрямованi на обмеження його впливу. Багато монастирiв 

закривалося.  

Закриття католицьких монастирiв у Пiвденно-Захiдному 

краї, Подiллi зокрема, перетворення католицьких монастирів i 

костелiв у православнi, усунення римо-католицьких ксьондзів 

вiд управлiння населеними маєтками, регулювання прибутків 

римо-католицького духовенства, що забрало у нього немалу кiлькiсть 

парафіян, ‒ усi цi заходи торкнулися матеріальних iнтересiв 

духовенства, поглиблювали його давню неприязнь до всього росiй-

ського як схизматичного, зробили ксьондзiв лютими ворогами 

росiйського уряду. Виходячи переважно зi шляхетського стану, 

духовенство вносило “шляхетськi iнстинкти” у релiгiйнi вiдправи. 

При цьому дух католицької нетерпимостi поєднувався з елементами 

нацiональної ворожнечi до всього непольського. Уперто i 

безустанно обґрунтовувалася необхiднiсть повернення польського i 

католицького панування в краю, славилося його колишнє значення i 

сила. Безмежно володiючи свiдомiстю своїх парафiян, малюючи 

в їх уявi уряд гонителем святої вiри, а себе її мучениками, 

ксьондзи розпалювали у віруючих релiгiйний фанатизм i, таким 

чином, пiдтримували в польських родинах ворожiсть і ненависть до 

Росiї, виховували в дусі цих почуттів молоде поколiння [7, 228]. 

Вiдзначалося, що вплив ксьондзiв на свiдомiсть парафiян 

був навiть сильнiшим вiд впливу православних священикiв. Ось 

як писав у листi про цю перевагу один з читачiв газети “День” 

до її редактора I. Аксакова: “... вся сила ксьондзiв полягає саме в 

тих перевагах, якi вони мають над православними, у їх свободi 

дiяти дружно i послiдовно, не спираючись нi на яку зовнiшню 

полiцейську силу: наше ж православне духовенство скуте в цiй 

свободi дiй церковною бюрократiєю, формалiзмом, зайвими 

домiшками у духовному вiдомствi офiцiйної казенної стихiї. 

Натомiсть, без нiяких сумнiвiв, найголовнiша сила всякої релiгiї 

полягає в її духовному, моральному впливовi на послiдовникiв; 

полiцейською владою тут нiчого не зробити. Католицьке духовенство 

постiйно дiяло в дусi щирої свiдомостi правди та істини релiгiї, 

що сповiдується. Воно, не пiдтримуване офіційними заходами, 

без контролю благочинних i консисторiй звернуло всю свою 

увагу на проповiдництво, i у цьому вiдношеннi стоїть значно вище 

православних священикiв. Останнi, з одного боку, надiючись на 
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те, що переходити в латинство заборонено законом, мало 

пiклуються взагалi про релiгiйний розвиток своїх парафiян; з 

iншого ‒ знаючи, що православнi проповіді пiддаються цензурi, 

гублять звичайно всяке бажання проголошувати їх. Наприклад: 

мiж православним духовенством у кожному мiстi i околицях його 

встановлено черговiсть проповiдництва так, що священикам 

приходиться говорити проповiдi разiв два на рiк, i то не в своїй 

парафiї; звичайно, що це виконується ними без бажання, як 

нудна казенна повиннiсть, i тому цi проповiдi проголошуються 

слабо, без iнтересу, захоплення i т.д. Католицький же ксьондз пропо-

вiдує при всякому зручному випадку, слова його вiдзначаються 

яснiстю й одуховленiстю, що сильно дiє на оточення” [4]. 

Тому не дивно, що за перiод з 1840 до липня 1861 р. до 

православ’я приєдналася мiзерна кiлькiсть полякiв: у Київськiй 

губернiї ‒ 4 особи, Подiльськiй ‒ 21, Волинськiй ‒ 5 [V, 81]. 

Спираючись на пiдтримку своїх парафiян, римо-католицьке 

духовенство всiляко намагалося боротися проти російського 

засилля, хоча б тим, що пiдробляло данi у метричних книгах 

римо-католицького духовенства, але тут же російський уряд 

розпорядився писати метричнi книги у 2-ох екземплярах: один 

для консисторії, а другий для парафiї [6, 439]. Часто проповiдi 

ксьондзiв мали антидержавний характер, про що свiдчить 

листування генерал-губернатора з подiльським римо-католицьким 

єпископом у 1833 р. “Донесення, якi я отримую, – писав генерал-

губернатор, пiдтверджують давно вiдомi уряду вiдомостi про 

неблагонамiренiсть багатьох духовних осiб римо-католицької 

пастви, що виявляється багаторазово в проголошуваних ними 

публiчно церковних проповiдях i навчаннях, часто наповнених 

бунтiвним духом, що хвилював серця слухачiв i збуджував у них 

безглузде стремлiння до удаваного патрiотизму ... то я звертаюся 

до вас з проханням вжити рiшучих засобiв до викорiнення i 

виправлення цього” [VI, 14]. 

Крiм того, ксьондзи проводили панахиди за жертвами 

боротьби зi самодержавством [Х, 288 – 304], виступали на захист 

переслiдуваних [VIІ, 7 – 15], влаштовували таємнi школи для 

навчання дiтей [I, 1 – 3], агiтували парафiян не посилати своїх 

дiтей до училищ, де навчали православних молитов [ХI, 6], 

виступали проти шлюбiв католикiв iз православними [III, 20] i т. д. 
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Урядовi чиновники знали про це, через що заборони й утиски 

продовжувалися. Розпорядженням царського уряду призначалися 

цензори для перевiрки рукописiв проповiдей [IV, 7], за монастирями 

й духовенством було органiзовано постiйний нагляд. Полiтично 

неблагодiйними ксьондзами вважались навiть тi, хто у своїх 

проповідях, згадуючи царя, не вживали при цьому займенника 

“наш” [VIII, 2]. На основi статей новоприйнятих законiв практично 

було зведено нанiвець будiвництво костелів i каплиць. Отже, у 

1861 р. кiлькiсть культових католицьких споруд була значною, 

що вiдображає таблиця 1. 

 

Таблиця 1 

 

Кiлькiсть римо-католицьких культових споруд  

у Подiльськiй губернії станом на 1861 рiк [ІІ, 51 – 56] 

 
МІСТА 

ПОВІТИ 
КОСТЕЛИ МОНАСТИРІ КАПЛИЦІ 

кам’яні дере-

в’яні 

кам’яні дере-

в’яні 

кам’яні дере-

в’яні 

м. Кам’янець 

повiт  

5 

10 
‒ 

1 

3 

1 
‒ 

‒ 

1 

7 
‒ 

‒ 

м. Проскурiв 

повiт  

1 

10 
‒ 

1 

‒ 

‒ 

‒ 

‒ 

1 

5 
‒ 

3 

м. Летичiв 

повiт  

1 

6 
‒ 

‒ 

‒ 

‒ 

‒ 

‒ 

1 

6 
‒ 

2 

м. Лiтин 

повiт 

1 

6 
‒ 

1 

‒ 

‒ 

‒ 

‒ 

‒ 

6 

‒ 

1 

м. Хмельник 1 ‒ ‒ ‒ 1 ‒ 

м. Вiнниця 

повiт 

1 

6 
‒ 

1 

1 

‒ 

‒ 

‒ 

1 

6 
‒ 

3 

м. Брацлав 

повіт 
‒ 

5 

1 

‒ 

‒ 

‒ 

‒ 

‒ 

‒ 

10 

‒ 

1 

м. Гайсин 

повіт 
‒ 

4 

‒ 

‒ 

‒ 

1 

‒ 

‒ 

‒ 

5 

‒ 

1 

м. Ольгопiль 

повіт 
‒ 

3 

‒ 

‒ 

‒ 

‒ 

‒ 

‒ 

‒ 

6 

‒ 

2 

м. Балта 

повіт 
‒ 

4 

‒ 

‒ 

‒ 

‒ 

‒ 

‒ 

‒ 

2 

‒ 

‒ 
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Пiсля смертi єпископа Франциска Мацкевича у 1842 р. 

адмiнiстратором Кам’янецької дiєцезiї (римо-католицької єпархії) 

був обраний Микола Гурський. Пiзнiше у 1853 р. його було 

переведено у єпископський сан. З ним пов’язано потеплiння у 

стосунках духовенства з росiйською адмiнiстрацiєю. Зате деякi з 

представникiв католицького духовенства не дуже радiли його 

пiднесенню, знаючи його прихильнiсть до росiйського уряду. 

Сам же Гурський настiльки сподобав собi росiйську мову, що 

почав пiдписуватися нею. Загалом вiн не користувався доброю 

репутацiєю серед подiльської шляхти i римо-католицького 

духовенства. Якраз за часiв адміністрування Гурського росiйським 

урядом було проведено низку заходiв щодо певної його (духовенства) 

пiдтримки. У постановi від 1843 р. римо-католицькi парафiї було 

роздiлено на 5 класiв; для утримання духовенства було оформлено 

штатнi оклади: 1 клас ‒ 600 рублів срiблом, 2-й клас ‒ 500 рублів, 

3-й клас ‒ 400, 4-й ‒ 275, 5-й ‒ 230. Платня асигнувалася з 

капiталу, який формувався з фундушевих населених маєткiв, що 

переводилися, згiдно з розпорядженням уряду з 1842 р., у вiдання 

Мiнiстерства державного майна. Також духовенство отримувало 

багатi субсидiї вiд своїх парафiян, здебільшого багатих помiщикiв 

як окремо за будь-яку церковну потребу, так i постiйно десяту 

частину сiльськогосподарської продукцiї [6, 444 – 446, 450].  

м. Ямпiль 

повіт 

1 

6 
‒ 

1 

‒ 

‒ 

‒ 

‒ 

‒ 

8 

‒ 

2 

м. Могилiв 

повіт 
‒ 
5 

‒ 
2 

‒ 

‒ 

‒ 

‒ 

1 

8 
‒ 
1 

м. Бар 1 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

м. Нова-

Ушиця 

повіт 

‒ 

8 

‒ 

2 

‒ 

‒ 

‒ 

‒ 

‒ 

6 

‒ 

3 

м. Стара-

Ушиця 

1 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

м. Вербовець 1 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

У
сь

о
го

 

 

у мiстах  

 

14 

 

1 

 

4 
 
‒ 

 

6 
 
‒ 

 

у губернiї  

 

87 

 

10 

 

6 
 
‒ 

 

81 

 

19 
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Наступником Миколи Гурського у 1855 р. став Павло Будзин-

ський, який керував Кам’янецькою дiєцезiєю майже 5 рокiв до – 

самої смертi.  

У 1860 р. адміністратором дiєцезiї було обрано Антонія 

Мельхіора Фiалковського, якому судилося закiнчити своїм ім’ям 

назавжди довгий список кам’янецьких єпископiв. Антоній Фiалков-

ський народився у 1789 р., мав вчену ступiнь доктора богослов’я 

i канонiчного права. У 1825 р. вiн був уже капеланом, а у 1828 р. 

професором догматичного богослов’я i церковної iсторiї у 

Вiленському унiверситетi. У 1831 р. обійняв посаду професора 

духовної римо-католицької академiї у м. Вiльно, згодом став 

ректором цiєї ж академiї. У 1848 р. його було обрано членом 

Петербурзької колегiї, де вiн працював декілька років поспіль. У 

1858 р. Фiалковський був возведений у сан єпископа, одночасно 

дiставши парафiю в Танасi, що в Африцi. У 1859 – 1860 рр. ‒ 

адміністратор Кам’янецької єпархії.  

23 березня 1860 р. вiн отримав із Риму булу на кам’янецьке 

єпископство i 18 травня був затверджений росiйським урядом, а 

20 червня урочисто святкував свiй вступ на кам’янецьку кафедру 

[6, 447 – 448]. У 1866 р., після ліквідації владою Російської імперії 

Кам’янецької єпархії, проживав у Криму в Сімферополі. З 23 

лютого 1872 р. його обрано архієпископом і митрополитом 

Могильовським. І, нарешті, у 1872 – 1883 рр. був головою 

Римсько-католицької духовної колегії. Помер 11 лютого 1883 р. 

Похований у крипті (гробниці) храму Відвідування пресвятою 

дівою Марією Єлизавети, розташованого на території Виборзького 

римсько-католицького кладовища в Санкт-Петербурзі, Росія. 

У часи Антонія Фiалковського Кам’янецька дiєцезiя роздiля-

лась на 11 деканатiв. Усiх парафiй в Кам’янецькiй дiєцезiї станом на 

1863 рiк було 99, у тому числi 2 парафiї належали до 1-го класу, 

6 – до 2-го, 17 – до 3-го, 33 – до 4-го i 41 – до 5-го. Скільки було 

самостiйних парафiй, стiльки ж було i настоятелiв, а у великих 

парафiях при заслужених настоятелях перебували ще й вiкарiї, 

якi повнiстю залежали вiд перших [6, 449].  

Про роль, яку вiдiграло римо-католицьке духовенство у 

повстаннi 1863 р., яскраво свiдчить переписка подільського 

губернатора з київським генерал-губернатором: “Останнiй поль-

ський заколот довiв, – зазначав подiльський губернатор, що головну 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1859
http://ru.wikipedia.org/wiki/1860_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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моральну опору злочинних польських задумiв складає католицьке 

духовенство. Воно завжди мало вплив на своїх одновiрцiв, а 

особливо жiнок, всiма заходами намагалось пiдтримати в них 

польський патрiотизм i розвинути ненависть до росiян. Воно не 

перешкоджало, як вiдомо, дуже часто перетворювати навiть храми 

в мiсця для публічних протиурядових демонстрацiй i манiфестацiй, 

використовуючи релiгiю як засiб для виховання польського 

населення; до того ж католицьке духовенство благословляло агiта-

торiв на подальшi мерзотнi злочини, обiцяючи їм вiдпущення 

грiхiв...” [ХІІ, 4 – 4 зв., 5 – 5 зв.]. У зв’язку з цим подiльський 

губернатор просив дозволу на закриття Кам’янецької римо-

католицької єпархії разом із її семiнарiями. У вiдповiдь генерал-

губернатор писав, що не може дати дозволу на закриття цiєї 

єпархiї, оскiльки на той час iснувала угода з Римом про кiлькiсть 

римо-католицьких єпархiй у Росiї. До того ж, як вiн твердив, 

скасування єпархiй не привело би до зменшення числа парафіяль-

ного духовенства, а значить ‒ до послаблення впливу його на 

польське населення Подiльської губернiї [ХІІ, 7]. Та незважаючи 

на це судження, царським указом вiд 5 червня 1866 р. Кам’янецьку 

римо-католицьку єпархiю було лiквiдовано, звiльнено з посади 

керівника єпархiї Антонiя Фiалковського, а костели, що їй належали, 

було приєднано до відомства Луцько-Житомирської єпархiї. Так 

було покiнчено з Кам’янецькою дiєцезiєю, яка з 1375 до 1866 р. 

наполегливо працювала задля поширення iдеї католицизму в 

Подiльському краї [6, 451]. 

Висновки. Отже, пiсля приєднання Подiльського краю до 

Росiйської держави структури католицизму, що формувалися на 

українських землях упродовж багатьох вiкiв, залишалися осередками 

польської нацiональної iдеї, проповiдниками вiдновлення польського 

полiтичного панування. Це виразно виявилося під час польських 

повстань 1830 – 1831 та 1863 – 1864 рр., що посилило негативне 

ставлення росiйського уряду до католицької церкви. Дiї органiв 

політичної адмiнiстрацiї, якi обмежували вплив католицизму, 

поглиблювали давню ворожiсть католицького духовенства до 

всього росiйського i робили ксьондзiв запеклими ворогами Росiї. 

Перспективним напрямом поглибленого вивчення означеної 

теми може бути дослідження економічної, релігійної та культурної 
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діяльності римо-католицької церкви на Правобережній Україні, 

Поділлі зокрема. 
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Козий Александр. Социально-общественная функция 

римо-католического духовенства Подолья в середине ХІХ 

века. В статье исследуется один из аспектов деятельности римо-

католической церкви на Подолье. Рассмотрена социально-

общественная функция римо-католического духовенства в польской 

среде в середине ХІХ века. Автором отмечено значительное влияние 

римо-католической церкви на общественно-политическую жизнь 

края и очерчены отношения с русскими самодержавными органами 

власти. 

Ключевые слова: римо-католическое духовенство, католи-

цизм, Подольская губерния, шляхта. 
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The author notes a significant influence of the Roman Catholic 
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ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ  

У ГАЛИЧИНІ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

 
У статті висвітлюється система судоустрою та 

судочинства у Галичині в час діяльності російського воєнного 
генерал-губернаторства. Досліджено основні принципи підходу  
до організації судової системи, реорганізації судових установ. 
Охарактеризовано основні напрями діяльності російської адмі-
ністрації щодо перетворень у державно-правовій системі. 

Ключові слова: Перша світова війна, воєнне генерал-
губернаторство, суд, Галичина, Росія, Австро-Угорщина, окупація. 

 

Постановка проблеми. Перша світова війна відіграла 

вагому роль у формуванні нової політичної карти світу, привела 

до появи нових держав, сприяла новому філософському осмис-

ленню базових цінностей і пріоритетів, зміні суспільних і 

морально-етичних ідеалів. Невід’ємною складовою дослідження 

проблем Першої світової війни є аналіз політики російської 

воєнної адміністрації у Східній Галичині в 1914 – 1915 рр. 

Суспільно-політична значимість дослідження цієї теми зумовлена 

необхідністю враховувати історичний досвід взаємин України з 

іншими державами, зокрема з Росією. Особливо важливо це на 

сучасному етапі, коли міждержавні взаємини повинні будуватися на 

основі принципу рівноправності та партнерства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тема “Східна 

Галичина в роки Першої світової війни” неодноразово була об’єктом 

наукових досліджень, але належить до тих, що досі комплексно не 

вивчалися. Окремі аспекти цієї проблеми висвітлені у численних 

академічних наукових виданнях, а також у багатьох спеціальних 
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статтях. Сучасна українська історіографія, на відміну від попередніх 

років, має значні здобутки у розробці різних політичних проблем 

періоду Першої світової війни. Це праці Л. Дещинського [4], 

І. Патера [11], О. Реєнта [13], О. Сердюка [15] та ін. У захищених 

кандидатських дисертаціях О. Береста [3], І. Кучери [7], О. Мазура 

[8] здебільшого акцентовано увагу на впровадженні православ’я, 

вивезенні місцевого населення тощо. Незважаючи на появу 

останнім часом низку наукових розвідок [14], [1], [2], присвячених 

подіям, що відбувалися на західноукраїнських землях у роки 

Першої світової війни, та спроби концептуальних узагальнень 

[5], [6], тема все ще не вичерпана. Спеціальних досліджень із проблем 

судоустрою Галичини у роки Першої світової війни немає. 

Мета статті – розкрити основні напрями діяльності 

російської адміністрації щодо перетворень у державно-правовій 

системі. Дослідити основні принципи підходу до організації 

судової системи, реорганізації судових установ. 

Активна заміна місцевої адміністрації на території Галичини 

проводилася практично на всіх рівнях. Виняток становили судові 

органи. Організація цивільного управління Галичини у 1914 р. 

вимагала, крім створення там російської виконавчої влади, орга-

нізації судових установ. На території Галичини до вступу на її 

територію росіян функціонувала австрійська судова система. Восени 

1914 р. на зайнятій російськими військами території продов-

жували діяти австрійські суди. 

Австрійська судова система
1
, починаючи з перетворень, 

здійснених імператором Йосифом ІІ ще наприкінці XVIII ст., 

будувалися на послідовному збереженні принципу відділення 

суду від адміністрації. Вищому суду належали деякі функції 

                                                 
1
 Судова система в Галичині діяла на основі Закону 7 серпня 

1850 р., загальних положень “Основного закону про судову владу” 21 

грудня 1867 р. і закону 27 листопада 1896 р. Згідно з основним законом, 

правосуддя здійснювалося від імені верховної влади, від якої залежало 

пожиттєве призначення суддів. Суддя виконував свої зобов’язання само-

стійно та незалежно, знімався або переводився проти бажання тільки у 

передбачуваних законом випадках у силу судового рішення. Кримі-

нальні і політичні злочини розглядалися присяжними засідателями. В 

усіх інстанціях суд відділявся від адміністративного управління.  
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судово-адміністративного характеру. У цивільних справах вищий 

суд був уповноважений розглядати в касаційному порядку деякі 

рішення апеляційних судів і скарги на рішення апеляційного суду. У 

кримінальних справах до відання вищого суду відносилися розгляд 

у касаційному порядку вироків судів першої інституції, винесених за 

участю чи без участі присяжних засідателів. До того ж вищий суд 

мав право не тільки утверджувати чи відміняти вирок з передачею 

його до нового розгляду в інший суд першої інстанції, але й 

виносити виправдувальний чи звинувачувальний вирок самостійно. 

Вищий суд розглядав також касаційні скарги на вироки судів 

другої інстанції. Вищий суд як дисциплінарний суд був єдиною 

інстанцією для розгляду справ, які стосувалися голів департа-

ментів вищого суду та інших чиновників судового відомства. На 

чолі судової системи перебував вищий і касаційний суд, що був 

вищою інстанцією як для цивільних, так і для карних справ, а 

також віднесених до його компетенції дисциплінарних справ. 

Наступну ланку судочинства утворювали суди другої 

інстанції, за кількістю яких уся держава поділялася на 9 судових 

округів, що, як правило, співпадали з межами окремих областей. 

Тільки в Галичині були два суди другої інстанції: один у Львові – 

для Східної Галичини і Буковини, другий у Кракові – для 

західної Галичини. До сфери цивільної юрисдикції до відання 

судів другої інстанції належав розгляд в апеляційному порядку 

справ зі скарг рішень крайових, комерційних і морських суден, 

винесених ними як судів першої інстанції. У кримінальних 

справах суди другої інстанції були апеляційною інстанцією для 

справ крайових судів (за участю чи без участі присяжних засіда-

телів) з питань визначення розміру покарання і відшкодування 

за шкоду і збитки. Також вони виконували функцію дисциплі-

нарних судів для службовців крайових і окружних судів. Суди 

другої інстанції наділялися адміністративними функціями з орга-

нізації діяльності крайових і окружних судів, прокурорського 

нагляду, нотаріату і адвокатури. 

Крайові суди займалися цивільними справами, ціна позову 

яких не перевищувала 1 000 крон (близько 400 руб.), а також 

були апеляційною інстанцією, розглядаючи скарги на рішення 

окружних судів. У кримінальних справах краєві суди мали брати 
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участь у попередньому слідстві, розглядати справи про кримінальні 

злочини з участю чи без участі присяжних засідателів. 

Нижню ланку судової системи Австрії становили окружні 

суди, які утворювалися з одного чи декількох суддів за призна-

ченням міністерства юстиції, при цьому кожен із суддів діяв 

одноразово. У сферу підсудності одноособових суддів входили 

цивільні і кримінальні справи, що не належали до відання вищих 

інстанцій. Наприклад, справа про утвердження в правах спадщини, 

за винятком випадків, коли предмет спадщини складали деякі 

види земельного майна, справа про введення опіки. У кримінальних 

справах, як правило, одноособовий суддя виконував слідчі функції 

під спостереженням крайового суду. 

Із вступом російських військ на територію Австро-

Угорщини австрійські судові чиновники здебільшого залишилися на 

своїх місцях. 4 листопада 1914 р. голова львівського крайового 

суду опублікував спеціальний циркуляр для австрійських 

судових чинів. Відповідно до циркуляру, їм пропонувалося з 

повним службовим штатом залишатися на своїх місцях і навіть 

після того, коли російські війська займуть територію, продовжувати 

виконувати свої обов’язки. Тут же зазначалося, що обов’язки слід 

виконувати згідно з австрійськими законами від імені його 

величності імператора [IV, арк. 18]. Однак було заявлено також і 

про те, що якщо буде заборона про згадування імені австрійського 

імператора, то з цим слід погодитися, але якщо будуть вимагати 

діяти від імені чужої воєнної влади, то у цьому випадку слід 

припинити судову діяльність [IV, арк. 19]. 

Таке розв’язання питання на початку цілком влаштовувало 

російську цивільну адміністрацію. Після вступу російських військ на 

галицьку територію було не тільки визнано за можливе існування 

австрійських судів, але австрійським судовим чиновникам просто 

запропонували не припиняти своєї діяльності. У вересні 1914 р. 

військовий генерал-губернатор Г. Бобринський прийняв делегацію 

президії Львівської судової палати. Він запропонував представникам 

Львівського суду продовжувати свою роботу і пообіцяв навіть 

розв’язати питання щодо виплати зарплати судовим чиновникам 

[II, арк. 38 зв.]. 

Збереження австрійського законодавства, чинів судового 

відомства і виплати їм заробітної плати з російської казни – ось 
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основні принципи підходу до організації судової системи, прого-

лошені генерал-губернатором Бобринським у 1914 р. Ці принципи 

лягли в основу діяльності судової системи Східної Галичини у 

1914 р. У жовтні 1914 р. проблема збереження австрійських судових 

установ прикувала до себе увагу Ставки, МЗС і Міністерства 

юстиції. Стабілізація воєнної обстановки і курс на найшвидше 

приєднання Галичини до складу Російської імперії заставляли 

звернути увагу на сам факт функціонування на “російській” 

території австрійських чиновників, які вважали себе виконавцями 

австрійських законів і волі австрійського імператора. 

Міністр закордонних справ С. Сазонов 25 жовтня 1914 р. 

звернувся до міністра юстиції І. Щегловітова з листом про створення 

суду в Галичині. С. Сазонов висунув низку пропозицій щодо 

організації судової системи Галичини. Його пропозиції базувалися 

на тому, що Галичина це споконвічна “руська земля”. Саме тому 

він вважав важливим відразу “дарувати” місцевому населенню 

разом з російською адміністрацією і справедливий російський 

суд [II, арк. 3]. Однак міністр застерігав, що нововведення слід 

проводити поступово, щоб не відбулося корінного ламання 

судових установ, до яких звикли галичани [II, арк. 3]. 

Міністр пропонував зберегти вищу судову інституцію в 

Галичині – Вищий суд, але при цьому вважав необхідним розпочати 

поступову заміну австрійських судових чиновників людьми, які 

б добре знали місцеве законодавство і були віддані російській 

державній ідеї. Можливою кандидатурою на пост голови Вищого 

суду міністр закордонних справ вважав лідера русофільського 

руху у Східній Галичині В. Дудикевича. Пропозиція С. Сазонова 

щодо призначення В. Дудикевича головою судового відомства 

базувалась не стільки на бажанні “дарувати галичанам справедливий 

російський суд”, як писав він міністру Щегловітову, скільки на 

намаганні обмежити політичну активність місцевої інтелігенції. 

З Дудикевичем вів переговори чиновник дипломатичної канцелярії 

МЗС при ставці Верховного головнокомандувача Олфер’єв. Про 

результати розмов Олфер’єв повідомив у листі від 7 листопада 

1914 р. М. Шіллінга, який тоді одночасно був у МЗС радником 

першого Політичного відділу і директором Канцелярії міністра. 

Дипломат писав, що після натяків Дудикевичу про можливість 

призначення його на пост голови Вищого суду, у нього склалася 
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така думка: “... Дудикевич зовсім не проти бути генералом, але 

все ж побоюється про це висловлюватися, позаяк боїться розпро-

щатися зі своїм незалежним становищем громадського діяча, 

змінивши його на пост, хай вищого, але державного чиновника. 

І, можливо, відчуває, – писав Олфер’єв, – що російські власті 

намагаються локалізувати його діяльність” [I, арк. 51]. 

План міністерства закордонних справ, спрямований на те, 

аби розпочати перетворення австрійських судів і ослабити полі-

тичну діяльність Дудикевича, не був підтриманий міністром 

юстиції І. Щегловітовим. На пропозицію Сазонова він відповів, 

що при приєднанні Галичини до Російської імперії небажані 

будь-які перетворення судової системи хоча би тому, що втручання 

російської влади у діяльність австрійських судів може викликати 

незадоволення місцевого населення. З приводу кандидатури 

Дудикевича Щегловітов просто промовчав, згадавши лише про 

те, що не знає його особисто [II, арк. 5 – 5 зв.]. Дещо пізніше, з 

приводу кандидатури Дудикевича Щегловітов висловився більш 

відкрито, що із міркувань принципового і ділового характеру 

менш за все хотів би бачити на чолі Вищого суду в Галичині 

представника адвокатури і місцевого політичного діяча. 

На цьому спроби перетворення австрійської судової системи 

в Галичині не закінчилися. Існування на окупованих російськими 

військовими територіях австрійського суду, хоч повністю відпо-

відало діючим нормам міжнародного права і рішенням мирної 

конференції в Гаазі, не давало спокою російській військовій і 

цивільній адміністрації. 

Кампанію за перетворення австрійських судів у Галичині 

наприкінці жовтня 1914 р. розпочав начальник штабу Верховного 

головнокомандувача М. Янушкевич. 29 жовтня 1914 р. він подав 

голові Ради міністрів І. Горемикіну записку про проблеми, 

пов’язані із збереженням австрійських судових установ у Галичині. 

На думку Янушкевича, збереження австрійських судів створило 

низку досить тривожних для російської державної влади ситуацій. 

По-перше, серед суддівських чинів переважали особи єврейської, 

німецької і угорської національностей, які неприязно були 

налаштовані щодо Росії. По-друге, судочинство велося на мовах, 

визнаних австрійським законодавством, – польській, німецькій і 

місцевих говірках (для спілкування з прохачами). По-третє, 
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кількість австрійських судових чиновників була надзвичайно 

великою. Оскільки російський уряд мав намір виплатити їм 

заробітну плату, то для російської казни передбачалися досить 

солідні видатки – 47 тис руб. щомісячно. У зв’язку з цим Яну-

шкевич писав до Горемикіна, що необхідно переконатися у тому, що 

австрійські чиновники, які будуть отримувати російські гроші, 

якщо не віддані російській державності, то в усякому випадку не 

є носіями ворожих їй ідей [IV, арк. .4 зв], [ I, арк. 52 зв.].  

Необхідність реорганізації судових установ, на думку 

Янушкевича, була зумовлена необхідністю забезпечити російській 

мові в житті краю “належне становище”. Позицію Янушкевича у 

питанні Галицьких судів поділяв великий князь Микола Мико-

лайович, який вважав, що як крок у перетворенні австрійського 

судового відомства у Східній Галичині необхідно впровадити там 

російський прокурорський нагляд [IV, арк. 4 зв], [I, арк. 52 зв.]. 

Доповідна записка Янушкевича була передана І. Щегловітову, 

який знову висловився за необхідність утриматися від реформування 

суду до остаточного приєднання Східної Галичини і Буковини 

до Російської імперії. Щегловітов погодився лише в одному – з 

необхідністю відправлення до Галичини російського представника 

прокурорського нагляду [IV, арк. 4 зв], [I, арк. 52 зв.]. 

Як можливу кандидатури він назвав прокурора Варшавської 

судової палати та дійсного штатського радника Гесса. 

Активізація діяльності російської адміністрації в Галичині 

до зими 1914 – 1915 рр. привела до того, що знову було поставлено 

питання про суд. Із Ставки від Щегловітова вимагали конкретної 

програми реорганізації галицьких судів. Кваліфікований юрист, 

яким був тодішній міністр юстиції, дивився на проблеми, пов’язані із 

судовою системою в Галичині, зовсім не так, як бачили це 

питання в Ставці або оточенні генерал-губернатора Бобринського. 

Там наявність австрійського суду у Східній Галичині і його пере-

творення розглядали як суто політичну проблему. Ставку турбувала 

лояльність австрійських чиновників, присутність російської мови та 

ін. Щегловітов найбільше переймався тим, що, реформуючи 

галицькі суди, потрібно буде багато змінити, ввести новий порядок 

судочинства. На його думку, надзвичайно складним завданням буде 

те, що доведеться змінювати і саме законодавство. Складність 

завдання визначалася і тими обставинами, що між російським і 
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австрійським кримінальним і цивільним кодексами були досить 

значні відмінності. 

Для обговорення питання перебудови судів у Галичині було 

утворено міжвідомчу нараду під керівництвом товариша міністра 

внутрішніх справ І. Золотарьова. Паралельно в Галичину була 

відряджена група чиновників судового відомства для ознайомлення 

із ситуацією на місці [16]. 

Але темпи праці Міністерства юстиції не влаштовували 

Ставку. Тому 27 січня 1915 р. Янушкевич звернувся безпосередньо 

до Щегловітова з програмою невідкладних заходів із перебудови 

судів у Галичині. Янушкевич пропонував: 

– організувати нагляд за діяльністю австрійських судів у 

Галичині; 

– звільнити із судових установ осіб, вороже налаштованих 

до російської державної влади; 

– для зменшення видатків російської казни зменшити 

величезне число судових чиновників у Галичині; 

– забезпечити російській мові належне становище, тобто 

ввести її до діяльності судових установ разом з іншими місце-

вими мовами [IV, арк. 30]. 

Рішення, що врегульовувало відносини російських властей 

в Галичині і австрійських установ, було запропоноване міністром 

юстиції І. Щегловітовим. Він виходив з того, що розв’язання 

питання про введення в Галичині російських судових установ 

мало базуватися на принципах міжнародного права, відповідно 

до якого зайняті військами ворожі території мають своїм 

наслідком лише тимчасову заміну правомірно панівної державної 

влади до того часу, коли остаточне набуття завойованої території не 

закріплено міжнародною угодою [IV, арк. 21]. 

Щегловітов був одним із небагатьох державних чиновників, 

який першим почав говорити про збереження в Галичині норм 

міжнародного права і необхідності міжнародного договору з 

цього приводу, не бачачи у факті вступу російського війська на 

австро-угорську територію підстав для введення там російської 

державно-правової системи. Щегловітов запропонував дотримуватися 

у судоустрої та судочинстві Галичини таких принципів (при 

збереженні австрійських судових установ): 
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– виносити судові рішення не від імені австрійської 

верховної влади, а “в ім’я закону”; 

– змінювати чиновників судового відомства Галичини 

особами, відданими ідеї об’єднання місцевих слов’ян під російською 

владою; 

– надати російській мові в судах права рівні з польською, 

скоротити штати судових установ [IV, арк. 30]. 

При цьому Щегловітов знову висловився проти відправлення 

в Галичину представників російської прокуратури. Він вважав, 

що при продовженні дії австрійських законів російські чиновники, 

не знаючи австрійського законодавства, опинилися б у складній 

ситуації і практично не були б корисними. 

Пізніше рішення російських властей про збереження у 

Східній Галичині австрійської судової системи було прокомен-

товано генерал-губернатором Бобринським в інтерв’ю кореспонденту 

газети “День” у квітні 1915 р. так: “Як військовий генерал-

губернатор Галичини я поставив собі завдання різного роду: в мій 

обов’язок входить забезпечення наших військ у межах ввіреного 

мені генерал-губернаторства ... і, крім цього, я повинен зберігати 

в краї спокій і порядок. Користуючись цими причинами, я поставив 

своїм завданням зберегти в краї ті австрійські установи, які можуть 

продовжувати свою діяльність без шкоди для наших інтересів...” 

[17]. 

Пропозиції Щегловітова були прийняті Горемикіним і 

Янушкевичем, схвалені великим князем Миколою Миколайовичем. 

Але зауваження викликало питання про мову. Щегловітову було 

вказано, що під російською мовою в Галичині мають на увазі 

зовсім не російську мову, а “русинську”, тобто “той штучний 

жаргон, який створений австрійським урядом” [IV, арк. 31 зв.] і 

тому питання про мову в судових установах слід розв’язувати 

більш радикально, у дусі завдань російської державності. 

У лютому 1915 р. був виданий проект обов’язкової постанови 

для місцевих судових установ, зайнятих російськими військами 

частин Галичини, а 24 лютого 1915 р. – кінцевий варіант поста-

нови [III, арк. 13 – 20]. Згідно з цим документом, вищий контроль із 

спостереження за роботою судової системи у Галичині було 

покладено на визначену посадову особу. Визнавалося право дії 

австрійського законодавства і принципів судочинства, однак при 
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цьому вказувалося, що рішення повинні виконуватися не від 

імені австрійської верховної влади, а “в ім’я закону”. Постановою 

було визначено новий порядок судочинства з врахуванням того, 

що вищий касаційний суд у Відні і австрійське міністерство 

юстиції були вилучені із інстанцій, чия компетенція поширювалася 

на судові установи Галичини. Судовою мовою визнавалась російська 

мова і “местное ею поднаречие”. Дослідниця О. Бахтуріна стверджує, 

що “поднаречиями” були названі гуцульські і лемківські говірки, 

які вважалися менш ворожими російській державності і не 

пов’язувалися з “мазепинством” [2, 88]. Але оскільки це не було 

затверджено в офіційних документах, то до “підговірок” негласно 

було включено українську мову, яка росіянами визнавалася як 

австрійський винахід, однак вилучити її із масового вживання 

одним розчерком пера виявилося неможливим [2, 88]. 

З приводу терміна “підговірка” в газеті “День” був 

опублікований фейлетон під назвою “Зауряд-наречие” [II, арк. 

20]. Автор писав: “Підговірок це ще менше, ніж говір. Який-то 

зовсім незначний чин, що нібито титульний радник в ієрархії 

чинів і говірок... Підговірка обов’язково витягується перед мовою по 

вищому фронту і віддає честь йому при зустрічі...” [II, арк. 20]. 

Про польську мову в постанові зазначалося, що вона тимча-

сово допускається до вжитку [III. арк. 19]. Це було суттєвим для 

місцевого населення, а також свідчило про відмінну позицію 

російської військової адміністрації щодо цієї мови, на відміну 

від української. 

До початку Першої світової війни суди Галичини належали до 

категорії імперських установ, але при цьому в судах, як і в усіх 

обласних установах, німецька мова використовувалася лише в 

листуванні з вищими імперськими установами, а внутрішнє 

життя і судовий процес проводилися польською мовою. Стано-

вище польської мови в судовій системі Галичини забезпечувало 

панування поляків у цій сфері державної діяльності. Тому, коли 

було опубліковано постанову військового генерал-губернатора 

Галичини “Про місцеві судові установи в зайнятих російськими 

військами областях Галичини”, вона мала величезний вплив на 

польське населення. Однак зовнішнє незадоволення поляків 

майже не мало проявів, у польській пресі не було опубліковано 

ніяких матеріалів із цього приводу. Але приховане незадово-
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лення поляків було значним. Настрої цієї частини населення 

Галичини детально описував чиновник із ведення дипломатичного 

листування при військовому генерал-губернаторстві Галичини 

І. Сукін. У його листі до М. Шиллінга від 31 березня 1915 р. 

зазначалося: “Згадана постанова різко вразила і стурбувала всі ті 

кола польського суспільства, які, будучи налаштованими до 

спільної роботи з російською владою в справі заспокоєння і 

примирення польського населення з російським завоюванням, 

будували свої політичні розрахунки на повній вірі в те, що за 

поляками Західної Галичини будуть збережені ті права, які вони 

мали при австрійському режимові. Відсутність у новій постанові 

вказівки щодо улаштування судів, що вона поширюється лише 

на Східну Галичину і змішування, таким чином, обох областей 

під одним загальним судовим режимом є для цієї категорії 

поляків прямою невідповідністю з внутрішньою постановою про 

громадські промови військового генерал-губернатора... У змісті 

цього розпорядження про суди особливо схвилював поляків пункт, 

згідно з яким судовою мовою вважається “російська мова, або 

підговірки” і лише “тимчасово допускалося вживання польської 

мови”. Накреслене, таким чином, усунення в майбутньому польської 

мови є, на думку поляків, стосовно судів Західної Галичини 

порушенням тієї свободи мови, яку вони вважають даровану їм 

словами звернення Верховного головнокомандувача” [III, арк. 17]. 

Повідомлення І. Сукіна підтверджувалося донесеннями 

російських послів. У травні 1915 р. російський посол у Лондоні 

Бенкендорф повідомив С. Сазонову: “Мені відомо із достовірного 

джерела, що суворі заходи нашої адміністрації у Львові стають все 

крутішими і загрожують викликати серед поляків незадоволення... 

чиновників, присланих із Росії, діяльність яких стає все більш 

нестерпною і принизливою... Видається очевидним, що навіть 

здавалося б видиме протиріччя між проголошеними політичними 

принципами і примиренням їх на місці може викликати за собою 

лише надання симпатикам ще Австрії і німецької політики 

польським елементам найдієвішої зброї” [9]. 

Значення, яке місцева російська адміністрація надавала 

мові як засобу об’єднавчої політики, що може бути більш дієвим, 

ніж адміністративні перетворення, важко переоцінити. 
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Організаційний бік судочинства практично не викликав 

дискусій і принципових суперечок. Позиція Щегловітова, який 

вважав неможливим реформувати австрійську судову систему у 

воєнних умовах, загалом була визнана вірною. Але питання про 

мову судочинства розглядалося вже не як приватна проблема 

організації суду Східної Галичини, а як питання політичне, яке 

показувало в чиїх руках зосереджена реальна влада у краї. 

У січні 1915 р. був утворений військово-окружний суд. У 

ньому мали розглядатися справи зі злочинів, здійснених на місцях, 

де не діяли австрійські суди, а також усі без винятку справи, де 

потерпілими були російські піддані або піддані союзних держав, а 

також злочини проти російської державної влади [10, 18]. 

Цей суд виявився переобтяжений масою справ, що було 

пов’язано передусім з бездіяльністю австрійських судів, оскільки 

рівень злочинності в краї загалом залишився на попередньому 

рівні. Правда, до “традиційних” злочинів додалися крадіжки із 

вагонів, шахрайство (збір податків від імені російських властей), 

шпіонаж. Підрахунки, проведені О. Бахтуріною [2, 91] на основі 

наказів Г. Бобринського про передачу справ у військово-окружний 

суд, показують, що злочини здійснювалися як військовими, так і 

місцевим населенням. У лютому – березні 1915 р. суду були передані 

солдати, звинувачені у грабежах (26 справ), а також мирні жителі за 

звинуваченням у вбивствах, грабежах, крадіжках худоби, шпіонажі 

(60 справ) [12].  

Спроба реформування суду Галичини у багатьох випадках 

залишалася на папері, викликавши глухе незадоволення польського 

населення, яке побачило в майбутній реорганізації судів ознаки 

русифікаторської політики. Реально на території Галичини в 

1914 – 1915 рр. із австрійських судів діяли суди всіх рівнів 

тільки у Львові і Тернопільській губернії. Тому функції дізнання 

на місцях виконували адміністративні установи, а винесення вироків 

було покладено на судовий відділ штабу генерал-губернатора і 

воєнний суд ХІІ армійського корпусу. Ці структури фізично не 

могли розв’язати тієї маси справ, які їм скеровувалися з місць. 

Висновки. Отже, під час першого періоду (серпень 1914 – 

травень 1915 рр.) адміністрація “Тимчасового військового генерал-

губернаторства Галичини” під керівництвом Г. Бобринського 

проводила цілеспрямовану русифікаторську політику, ставила 
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перед собою завдання анексувати край. Однак кадровий потенціал 

російської адміністрації значно поступався австрійському чинов-

ництву за рівнем фахових якостей, був сформований в умовах 

війни без належної професійної підготовки і тому дискредитував 

російську владу. Фактично у 1914 – 1915 рр. проблема судо-

устрою і судочинства в Галичині розкололася на дві частини: 

опрацювання проектів організації судових установ для розв’яза-

ння глобальних політичних питань і підтримання порядку в тилу 

російської армії. 

На еволюцію курсу царської адміністрації вплинуло те, що 

Росія в умовах виснажливої війни не мала достатніх матеріальних і 

людських ресурсів для проведення докорінних реформ у Східній 

Галичині. Окрім того, активна уніфікаційна діяльність російської 

влади у 1914 – 1915 рр. виявилася неефективною.  

Перспективним напрямом подальшого дослідження залиша-

ються демографічні процеси, що відбувалися в період Першої 

світової війни, питання соціального становища цивільного населення. 
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Галичине в годы Первой мировой войны. В статье освещается 

система судоустройства и судопроизводства в Галичине во время 

деятельности российского военного генерал-губернаторства. 

Исследованы основные принципы подхода к организации судебной 

системы, реорганизации судебных учреждений. Охарактеризованы 

основные направления деятельности российской администрации 

относительно преобразований в государственно-правовой системе. 
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ВІЙСЬКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДМИТРА ПАЛІЄВА 

 
У статті показано участь Д. Палієва як організаційного 

референта у роботі Військового комітету у Львові, висвітлено 
його військову діяльність у період становлення Збройних сил 
ЗУНР і УНР у 1918 – 1919 рр. Досліджено діяльність Д. Палієва в 
роки Другої світової війни, його роль у творенні І-ої Української 
дивізії Української національної армії.  

Ключові слова: Дмитро Паліїв, легіон УСС, Галицька 
армія, Друга світова війна, І-ша Українська дивізія Української 
національної армії, національно-визвольний рух. 

 

Постановка проблеми. Однією з найбільш яскравих і 

складних постатей в українському національно-визвольному 

русі першої половини ХХ ст. є Дмитро Паліїв. Однак його 

діяльність ще не знайшла об’єктивного висвітлення в історичній 

літературі. Він до цього часу залишається загадковою фігурою в 

українському політичному бомонді. Дмитро Паліїв – активний 

учасник майже всіх важливих політичних подій української 

історії від листопадового зриву в Галичині 1918 р. аж до Другої 

світової війни. Сучасник Д. Паліїва Іван Кедрин-Рудницький так 

характеризував цю людину: “Мій одноліток був типом активіста, 

який просто фізично не був у силі придивитися будь-яким 

подіям у будь-якому періоді спокійно збоку, а мусив брати завжди 

в усьому активну участь” [13, 85]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчує, що в 

історіографічному масиві дуже мало спеціальних праць, при-

свячених військовим діячам національних військових формувань – 

легіону Українських січових стрільців, Галицькій армії, а також 
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Українській національній армії, ідея формування якої так і не 

була сповна реалізована наприкінці Другої світової війни. Значний 

вклад до військової біографістики внесли представники військово-

політичної еміграції УНР-ЗУНР. Найбільше конкретної історичної 

інформації про фронтові дороги Д. Палієва у складі легіону УСС 

і Галицької армії, його участь у Листопадовій національно-

демократичній революції містять військово-історичні нариси й 

мемуарно-аналітичні публікації діячів ЗУНР, генералів, старшин 

і стрільців легіону УСС та Галицької армії, почасти Армії УНР 

[7], [10], [16]. У 40 – 80-х рр. у діаспорі з’являється низка праць про 

військово-політичну діяльність Дмитра Палієва в роки Другої 

світової війни. Однак у більшості з цих робіт дещо поверхово, 

без врахування цілого спектра національно-визвольного руху, 

висвітлена його участь у формуванні дивізії “Галичина” і Україн-

ської національної армії у 1943 – 1944 рр. Особливо плідну 

роботу з вшанування пам’яті Д. Паліїва проводить “Братство 

колишніх вояків 1-ої УД УНА”, засноване 1950 р. у Мюнхені. За 

сприяння Головної управи Братства видано кілька десятків 

збірників спогадів і мемуарів колишніх вояків дивізії В. Вериги 

[5], [6], В. Забродського [12], Р. Крохмалюка [15] та ін. На сучасному 

етапі розвитку української історіографії з’явилися перші узагаль-

нювальні праці з історії визвольних змагань першої чверті XX ст., 

українського січового стрілецтва та Галицької армії  В. Гордієнко 

висвітлив участь Д. Палієва у роботі Центрального військового 

комітету з підготовки повстання 1 листопада 1918 р. у Львові 

[8]; М. Литвин і К. Науменко зобразили початок його бойового 

шляху у складі легіону УСС [17]; С. Макарчук охарактеризував 

діяльність Д. Палієва на посаді помічника військового міністра 

ЗУНР Д. Вітовського [19]. З найновіших робіт передовсім слід 

виокремити праці А. Боляновського, в яких показано діяльність 

Д. Паліїва на посаді сотника і дорадника командира дивізії, 

охарактеризовано плани його однодумців щодо формування 

Української національної армії у 1944 р. [3], [4]. Однак зазначені 

публікації далеко не вичерпують порушеної проблеми. 

Мета статті – на основі нових історичних фактів 

висвітлити участь Д. Палієва в організаційній роботі Військо-

вого Комітету у Львові, формуванні І-ої Української дивізії 
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Української національної армії, показати його роль у боротьбі 

галицьких українців за національно-державну незалежність. 

Наприкінці XIX – початку XX ст. національно-визвольний 

рух у Східній Галичині набув нової ознаки – услід за численними 

громадсько-культурними і парамілітарними товариствами 

(“Просвіта”, “Сокіл”, “Січ” та ін.) з’явилися перші українські 

політичні партії, які перебрали лідерство цього руху у греко-

католицького священицтва. Отже, не дивно, що з родин греко-

католицьких парохів походять десятки відомих українських 

політиків і військовиків кінця XIX – першої половини XX ст. 

Серед них був і Дмитро Паліїв – відомий військово-політичний 

діяч Визвольних змагань 20 – 40-х рр. XX ст. 

На початку Першої світової війни сімнадцятилітній Д. Паліїв 

у складі сотні В. Дідушка пішов на фронт, брав активну участь у 

бойових діях у Карпатах. У листопаді 1914 р. Д. Палієва відправили 

до школи запасу в Єгендорфі, яку він закінчив у ранзі підхорунжого. 

У вересні у Львові створено таємну старшинську організацію – 

Військовий комітет – у складі поручника І. Рудницького, четарів 

О. Каравана, Л. Огоновського, хорунжих І. Ватрана, М. Бараника, 

студента В. Полянського. Згодом до них приєдналися поручник 

Т. Мартинець, поручник Герасимович. 12 жовтня до комітету 

увійшли делегати від Українських січових стрільців: четар доктор 

В. Старосольський, сотник доктор Н. Гірняк і підхорунжий Дмитро 

Паліїв [18, 52]. 

12 жовтня 1918 р. відбулося засідання Військового комітету, 

про яке Дмитро Паліїв згадував так: “На засідання йшов я в пере-

конанню, що ЦВК працює як правдивий штаб, перед яким таке 

велетенське завдання. Яке ж було моє здивування, коли я почув 

теоретичні балачки про потребу праці. Я зголосився з пропозицією, 

що виготовлю на найближче засідання проект праці Ц.В.К., на 

що всі радо погодилися” [20, 12]. 

Певна плановість і цілеспрямованість у роботі ЦВК з’явля-

ється тільки 14 жовтня. На цьому засіданні вирішено запросити 

на посаду організаційного референта Комітету політика і письменника 

Осипа Назарука. Але він від пропозиції відмовився. ЦВК 

змушений був реалізацію плану доручити 15 жовтня 1918 р. 

Д. Паліїву. До Першолистопадового Чину залишалося 16 днів. За 

ці дні Центральним Військовим Комітетом і особисто Дмитром 
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Палієвим було проведено нелегку військово-організаційну роботу, 

яка у житті українського народу започаткувала початок нової 

революції [10, 113]. 

Більшість дослідників уважають, що Військовий комітет, а 

особливо поручник В. Старосольський і підхорунжий Д. Паліїв, 

відіграли вагому роль у підготовці Листопадового Чину. Зокрема, 

Д. Паліїв як організаційний референт Військового комітету 

підготував розгорнутий стратегічний план організації взяття 

влади у всій Східній Галичині. 30 жовтня Д. Паліїв провів таємну 

нараду з учнями старших класів гімназій – членами “Пласту”. 80 

гімназистів виконували розвідувальні завдання Військового комітету 

у четвер 31 жовтня 1918 р., а звіти про виконання здавали 

Д. Палієву [19, 113]. М. Гуцуляк згодом зауважить: “Віддаючи 

справедливість і правду історії, мушу тут ствердити, як наочний 

свідок вечора 31 жовтня 1918 р., що фактичним конструктором-

архітектором Листопадового Чину був нехто інший, як Дмитро 

Паліїв. Я смію ствердити, що якби не він, то хто знає чи 

Листопадовий Чин був би відбувся, а якщо так, то чи був би 

вдався” [10, 98]. 

Після Листопадового перевороту Дмитро Паліїв увійшов 

до штабу західноукраїнських збройних сил, що у середині 

листопада трансформувався у Галицьку армію – одну з кращих 

європейських армій того часу. Лише після форсування Збруча і 

договору з армією генерала Денікіна (17 листопада 1919 р.) вона 

прийняла назву Українська галицька армія (УГА). 

Начальна команда Галицької армії була вищим органом 

керівництва збройних сил ЗУНР. Крім головного команданта і 

його заступника – начальника штабу отамана УСС Сеня Горука, 

до її складу увійшли референти: артилерійський, муніційний, 

зв’язку, розвідки, харчування, санітарний, польової жандармерії, 

самохідний, обозний, поповнень і пресовий. Ці посади обійняли 

молоді галицькі старшини Іван Рудницький, Василь Панчак, 

Дмитро Паліїв, Петро Бубела та ін. [18, 124 – 125]. 

Як уже зазначалося, Д. Паліїв рішуче відстоював соборний 

шлях державотворення ЗУНР, виступав за її злуку з УНР. Тому 

його обрали членом делегації Державного секретаріату, яка у 

грудні 1918 р. їздила у Фастів на попередні переговори про 

злуку, а також домовилася із Директорією УНР, щоб виділила на 
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команданта Галицької армії досвідченого генерала і начальника 

штабу. Делегація тоді повернулася з генералом Михайлом 

Омеляновичем-Павленком і полковником штабу Євгеном Мишков-

ським, які обійняли ключові посади в Галицькій армії 10 грудня 

1918 р. Про поїздку на Наддніпрянщину він пише “Жмут споминів. 

За генералами” у “Календарі Червоної Калини на 1935 рік” [21, 40]. 

На початку 1919 р. четар Дмитро Паліїв перейшов до команди 

II корпусу Галицької армії. Він був сформований у січні 1919 р. 

на базі бойових груп “Схід”, “Старе село” і “Наварія”. Його 

командиром призначено підполковника (з 1 лютого 1919 р. – 

полковника) Мирона Тарнавського. Його незмінним ад’ютантом 

був четар УСС Дмитро Паліїв [24, 143]. 

Перемир’я генерала Денікіна з Добрармією у листопаді 

1919 р. завершило воєнну історію УГА. Хоча сама армія існувала ще 

п’ять місяців після перемир’я, вона вже не вела збройної боротьби 

проти ворогів України. За домовленістю із Прагою, галицькі 

бригади інтерновано у таборах і робітничих командах Чехосло-

ваччини (Йозефів, Німецьке Яблонне, Ліберці, Ужгород, Чоп та 

ін.). Однак Д. Паліїв вирішив повернутися до рідного краю, який 

був окупований Польщею [10, 128]. 

Наприкінці 30-х рр. чимало провідників ОУН і ФНЄ, а 

серед них і Д. Паліїв, сподівалися, що у боротьбі за відновлення 

державної незалежності та соборності України українство зможе 

розраховувати на сприяння чи навіть допомогу Німеччини, яка 

виступала тоді за перегляд Версальської системи договорів під 

гаслом права націй на самовизначення. 

Після невдачі німецького наступу під Москвою й великих 

людських втрат у східній кампанії, під тиском командування 

німецьких збройних сил (вермахту) питання утворення великих 

слов’янських військових формувань почало все частіше обговорю-

ватися в урядових колах у Берліні. Потреба нових військових 

резервів для Німеччини спонукала Гіммлера дозволити вербува-

ння до військ СС деякої кількості галицьких українців [І]. З 

українського боку до акції вербування було залучено Український 

Крайовий Комітет. Про намір організувати українську дивізію 

губернатор Вехтер повідомив голову Українського Центрального 

Комітету, професора Володимира Кубійовича. Цей непростий, 
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але можливий тактичний хід влади і українського політикуму 

підтримав й Д. Паліїв.  

Створити українську дивізію за німецьким проектом погоди-

лися колишні діячі неіснуючих уже установ, а також і підпільні 

організації. З першими переговори вів статечний В. Кубійович, з 

другими – енергійний Д. Паліїв. Вони також запропонували 

Вехтеру склад допоміжного органу дивізії – Військової Управи 

(ВУ). Цей орган мав займатися задоволенням культурно-освітніх 

потреб, укомплектованої з галицьких українців військової частини, 

й опікою над їхніми родинами. Напередодні було заготовлено 

німецькомовні бланки актів затвердження призначених членів 

ВУ з проставленою заздалегідь датою офіційного проголошення 

формування дивізії – 28 квітня 1943 р. УЦК дав свою згоду 

співпрацювати при формуванні дивізії і поставив такі вимоги  

“Українська дивізія була призначена тільки для боротьби з 

большевиками і була вжита тільки на східному фронті; щоб 

старшинський склад, назва й відзнаки дивізії були українські; щоб 

члени дивізії мали духовно-релігійну опіку; щоб в’язні тюрем і 

концентраційних таборів, зокрема старшини легіонів “Нахтігаль” і 

“Роланд”, були амнестовані; щоб дивізія була складовою частиною 

вермахту; щоб родини вояків були належно матеріально забез-

печені та щоб дивізія стала зав’язком української армії” [5, 47].  

Однак тільки частина цих умов врешті-решт була прийнята, 

бо умови диктували гітлерівці, а не УЦК. Коли виникло питання 

духовної опіки над стрілецтвом, то вияснилося, що жодна аналогічна 

чужинецька дивізія не має такої опіки. Тому Д. Паліїв, будучи 

давнім військовим і знаючи потреби українського вояка, заявив, 

що українська Як добровільне з’єднання дивізія має свої особливі 

прерогативи і має моральне право захищати свої потреби. У справі 

призначення духівника для Дивізії звернулися до Митрополита 

Андрея Шептицького, який поставився прихильно до духовної 

опіки над українськими віруючими. Митрополит призначив тоді 

каноніка о. д-ра Василя Лабу духівником Дивізії [ІІ, 2]. 

Організатором національно-патріотичного вишколу та 

ідеологом Дивізії був Дмитро Паліїв. Він висловлював думку, 

поширену не тільки серед народів Східної Європи, що “німці 

війну вже програли і розвал Третього Рейху є тільки питанням 

часу. Тоді одна проти одної стануть дві потужні сили: західні 
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держави у союзі з Америкою і російський імперіалізм, ціллю 

якого є опанувати цілий світ і розгромити капіталістичні держави. 

Така ситуація створювала б можливість, що заіснує розвал Росії і 

постане політична силова порожнеча. Умовою існування україн-

ського народу у такій ситуації є існування власної мілітарної 

сили. Тільки тоді можемо стати партнером, а не безіменним слугою” 

[23, 115]. 

З цього видно, що ідеологічно-політичний референт Галицької 

Дивізії Д. Паліїв творив її не з прихильності до гітлерівського 

режиму, а навпаки – з ворожого ставлення до нього і в упевне-

ності, що цей тоталітарний режим мусить теж програти. Така 

була політична платформа цієї дивізії, що “потім цілком природнім 

шляхом органічного розвитку тієї концепції перемінилася в 

Першу Дивізію УНА” [3, 245]. 

Після усіх узгоджень і переговорів із владними структурами 

дійшло до офіційного акту створення Дивізії. Його проголосив 

28 квітня 1943 р. генерал-губернатор Галичини д-р Отто Вехтер 

у Львові в урочистій формі з промовами від української і 

німецької сторін. Зокрема, він видав окремий заклик до українського 

громадянства вступати в ряди дивізії. 

Усі колишні старшини та підстаршини українських армій 

при зголошенні до дивізії проходили через очолювану Віктором 

Мальцем і Дмитром Палієвим веритифікаційну комісію ВУ, що 

на підставі документів або свідків перевіряла, які ранги ті мали 

раніше. Після попередньої перевірки 18 липня Дмитро Паліїв 

виїхав із іншими вояками зі Львова на два тижні до Брно у Чехії. 

Звідти їх переведено до вишкільного табору в Гайделягері. Після 

закінчення курсів командирів дивізіонів у Амстердамі Д. Паліїв 

став керівником персонального відділу для українських старшин 

відділу П-а штабу “Галичина” [15, 245]. 

Перебуваючи на такому поважному становищі, Д. Паліїв 

мав великий вплив на старшинські кадри. Використовуючи це, 

він намагався на всі старшинські посади рекомендувати свідомих 

українців, на яких можна було б розраховувати у разі розриву з 

німцями, а на таку можливість він завжди сподівався. “Німці, 

зазначав Д. Паліїв у статті для дивізійників під заголовком 

“Наші обов’язки та завдання”, – дають нам змогу творити дивізію, 

помагають нам у цьому фаховими силами, матеріалом, досвідом. 
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Наш обов’язок доказати, що ми справді заслуговуємо на те, щоб 

нам помогли німці створити не одну, а десятки дивізій” [23, 

113]. Вишкіл у дивізії, на думку Палієва, давав українцям 

Галичини можливість навчитися “тієї найбільшої в житті штуки 

передумови всякого успіху: солідарності й послуху” [12, 38].  

Так, Д. Паліїв розумів, що в першій половині червня 1944 р. 

дивізію готують на фронт на українські землі, до Галичини. Про 

те, щоб дивізію кинули на західний фронт не йшлося, бо це була 

одна з передумов творення дивізії, боротьба тільки з більшо-

виками. А вже наприкінці червня дивізія “Галичина” наполегливо 

готувалася до швидкого виїзду на фронт. У штабі дивізії роз-

роблялася концепція ужити дивізію на більш сталій ділянці 

фронту і вибір упав на відтинок Коломиї. Д. Паліїв знав, що з 

українського боку тут було вже домовлено і розроблено плани з 

представниками УПА, щоб у разі відступу фронту далі на південний 

захід, дивізія мала повністю перейти до УПА в Карпатах. 

Д. Паліїв наполіг, щоб засоби пересування, вантажні та 

персональні автомобілі, вози і візки, гармати та інша зброя була 

позначена гербом Дивізії: жовтий лев на синьому тлі у формі 

щита. Починаючи з 28 червня, частини галицької дивізії впродовж 

кількох днів 96-ма ешелонами в “темпі 4” (тобто кожного дня по 

чотири потяги) були перевезені з Нойгаммеру на залізничну 

станцію Ожидів на Львівщині. На початку липня вони зайняли 

бойові позиції у другій оборонній лінії ХІІІ-го армійського 

корпусу під Бродами на ділянці фронту довжиною понад 30 км і 

шириною майже 60 км.  

Сподіваючись призупинити наступ радянських військ, 

німецьке командування зосередило під Бродами загалом 8 дивізій. 

На жаль, як свідчить Д. Паліїв, частина командирів передових 

частин вермахту виявилася налаштованими не на тривалу боротьбу, 

а на відступ до Німеччини, відчуваючи себе в Галичині лише 

“тимчасовими гістьми”. 

13 липня 1944 р. Червона Армія розпочала навальний наступ 

у районі Бродів. Тут було практично повністю знищено дивізію 

“Галичина”. З одинадцяти тисяч її старшин і стрільців лише три 

тисячі вирвалися з оточення. У боях під Бродами загинув Д. Паліїв. 

Висновки. Незаперечним є той факт, що сотник Дмитро 

Паліїв залишився людиною вірною своїм принципам; як політик 
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і патріот, він віддав своє життя за відродження незалежної і 

соборної Української держави. Його праворадикальні погляди не 

завжди сприймало суспільство, але вони завжди активізували 

суспільні дії проти окупантів. 

Перспективним напрямом дослідження теми є вивчення 

посольських виступів Д. Палієва у парламенті Другої Речі 

Посполитої. 
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Медвидь Оксана. Военная деятельность Дмитрия 

Палиева. В статье показано участие Д. Палиева как организа-

ционного референта в работе Военного комитета во Львове, 

освящается его военная деятельность в период становления 
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Вооруженных сил ЗУНР и УНР 1918 – 1919 гг. Исследована 

деятельность Д. Палиева в годы Второй мировой войны, его 

роль в создании І-ой Украинской дивизии Украинской нацио-

нальной Армии.  

Ключевые слова: Дмитрий Палиев, легион УСС, Галицийская 

армия, Вторая мировая война, І-я Украинская дивизия Украинской 

национальной Армии, национально-освободительное движение.  

 

Medvid Oksana. Dmytro Paliyev’s Military Activity. The 

article describes the partnership of Dmytro Paliyev as organizational 

referent in the work of Military Committee in Lviv, the activity 

during the period of formation of Armed Forces of West Ukrainian 

People’s Republic and Ukrainian People’s Republic in 1918 – 1919. 

D. Paliyv’s activity during World War II and his role in the creation 

of the 1
st
 Ukrainian division in the Ukrainian national army is 

examined in the article. 

Key words: Dmytro Paliyev, Ukrainian Spiel Legion, Galician 

army, World War II, 1
st
 Ukrainian division of the Ukrainian national 

army, national-liberation movement.  
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Тетяна ПАНФІЛОВА 

 

ЮНАЦЬКО-МОЛОДІЖНІ, КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ  

ТА СПОРТИВНІ ТОВАРИСТВА ГАЛИЧИНИ (ХІХ ст.) 

 
У статті досліджується зародження та встановлення 

молодіжних культурно-освітніх та спортивних товариств у 
Східній Галичині, їх роль у формуванні національної свідомості 
та структур українського громадянського суспільства. 

Ключові слова: Східна Галичина, громадянське суспільство, 
національна свідомість, національно-культурний розвиток, моло-
діжні культурно-освітні, спортивні товариства. 

 

Постановка проблеми. Унаслідок реформ в Австрійській 

імперії ХІХ ст., просвітницьких ідей, сприятливих для націо-

нального розвою, у Східній Галичині створювалися товариства, 

захоплені духом патріотизму та ідеєю національного визволення, 

просвітництва, які згодом відіграли винятково важливу роль у 

формуванні структур українського громадянського суспільства  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Діяльність гро-

мадських товариств Східної Галичини (братств, молодіжних 

культурно-освітніх, спортивних, військових, просвітницьких та ін.) 

вивчали вітчизняні та іноземні дослідники. Актуальність і 

новизна дослідження полягає у висвітленні ролі цих товариств у 

побудові структур українського громадянського суспільства. У 

такому контексті ця проблема не вивчалася, тому авторський 

погляд є новим як з погляду науки, так і для відновлення 

національної пам’яті та встановлення історичної справедливості 

в умовах сьогодення. 

Мета статті – дослідження історичних передумов 

зародження національно-патріотичного руху, політичної свідомості, 
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характеру діяльності та впливу молодіжних товариств на 

формування, становлення і розвиток структур українського 

громадянського суспільства у Східній Галичині.  

Соціальні та культурно-освітні реформи в Австрійській 

імперії ХІХ ст. сприяли зростанню політичної активності галицької 

молоді. Великий вплив на розвиток національно-визвольного 

руху у Східній Галичині мала творчість Тараса Шевченка, 

Пантелеймона Куліша, Миколи Костомарова та інших видатних 

письменників й учених, а особливо діяльність створеного 1846 р. 

Кирило-Мефодіївського братства. Воно було політичним това-

риством, яке поставило собі за мету освіту народу, скасування 

кріпацтва та кастових привілеїв, національну свободу поневоленим 

слов’янським народам і заснування федерації рівноправних 

слов’янських народів [9, 12]. У Східній Галичині першою культурно-

освітньою молодіжною організацією був гурток “Руська Трійця” 

1834 – 1843. А найдавнішим студентським товариством була 

“Січ”, створена у Відні 1867 року [9, 2], з учасників якої вийшли 

видатні постаті української науки та культури  Анатолій Вахня-

нин – перший голова товариства “Просвіта”, Юліян Целевич – 

політичний діяч, Іван Горбачевський – професор Празького 

університету, Михайло Борискевич – професор університету у 

Граці, Іван Пулюй – видатний учений, професор політехніки у 

Празі. 

Під впливом Кирило-Мефодіївського товариства та 

громадсько-політичного руху на Наддніпрянській Україні в 60-х рр. 

ХІХ ст. у Східній Галичині зародився ранньонародовецький 

напрям, учасники якого, переважно студенти, створювали громади. 

1862 р. уже діяли дві громади Львівської Духовної семінарії та 

Львівського університету. Важлива роль у становленні молодіжного 

руху належала народовецькій пресі, зокрема часописам “Вечорниці” 

та “Мета”, які й сформували головні засади національно-політичної 

ідеології ранніх народовців. У червні 1862 р. громадівські орга-

нізації були створені у Перемишлі й Самборі, а наприкінці 1863 – 

початку 1864 рр. у Станіславові та Тернопільській гімназії, одним із 

засновників якої був Іван Пулюй. Були започатковані також 

громадівські організації у Бережанах і Чорткові, а також у Дрого-

бицькій гімназії. Галицькі громади мали сталу структуру, статут, 

а також свого війта, писаря, бібліотекаря і контролера. Влиття у 
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лави громади сприймалося як вступ у козацький лицарський 

орден. Громадівці називали себе козаками, братами. Головна мета 

громад – національна самоосвіта, поширення української мови 

та ознайомлення з мовно-літературними здобутками часописів 

громади, зокрема газети “Мета”. “Це защита наша і котру ми якнай-

дальше розширяти усіма силами стараємося”, – заявляв відомий 

діяч громад Дмитро Танячкевич. 

Однією з найцікавіших сторінок діяльності громад було 

видавання власних рукописних часописів, зокрема у Львівській 

Духовній семінарії та Станіславівській гімназії (“Клепайло”, 

“Гомін”, “Фірман”, “Віщун”, “Зірка”). 

Отже, громадам належала важлива роль у формуванні 

українського національного руху в Галичині та становленні 

неформальних ранньонародовецьких громад [7, 380 – 388]. 

Характерною особливістю Східної Галичини було те, що 

молодіжні спортивно-руханкові товариства – Соколи, скаутсько-

пластові та січові організації мали передовсім національно-

патріотичний характер. Головна мета їх діяльності полягала в 

тому, щоб засобами спорту і дисципліни зміцнити духовно та 

фізично молоде покоління, розвинути у ньому національну свідо-

мість і, таким чином, підпорядкувати його діяльність реалізації 

гасла “Все для Батьківщини”. 

У країнах Західної Європи, зокрема у Чехії, соколівський 

рух розпочався у середині ХІХ ст. Якщо 1882 р. на першому 

соколівському зібранні у Празі взяло участь 720 спортсменів, то 

на 5 з’їзді – уже 20 тис, а до 700 соколівських товариств входило 

понад 75 тис членів [6, 67 – 69]. 

У Галичині польські товариства “Сокіл” були створені 

1881 р. у Львові, Тернополі, Бродах, Рогатині, Заліщиках, Золочеві, 

Теребовлі, Чорткові, Зборові, Підгайцях, Олеську, Гусятині, Буську. 

Українські товариства “Сокіл” були створені аж наприкінці 

ХІХ ст. (1892 р.) переважно студентами товариства “Ватра” у 

Львові та “Академічного Братства” 1896 р. [9]. Згодом “Академічне 

Братство” об’єдналося з академічним товариством “Ватра”, 

створивши одну “Академічну Громаду”, до якої входили Богдан 

Лепкий, Володимир Нагірний та ін. 1883 р. Іван Франко та 

Володимир Лаврівський підготували проект статуту товариства 

“Сокіл”. Руханкове товариство “Сокіл” було корисним для 
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“Просвіти”, бо доповнювало його організаційно-освітню діяльність 

під гімнастично-освітнім оглядом [1]. 

Установчі збори товариства “Сокіл” відбулися 17 липня 

1892 р. у приміщенні “Народного Дому” за участю академічної та 

ремісничої молоді. На зборах із доповіддю про статут 

товариства виступив Володимир Лаврівський, а щодо його назви 

розглядалися різні пропозиції: “Січ”, “Львівська січ”, “Галицький 

лев”, “Руський лев”, “Український лев”. Згодом учасники зборів 

погодилися з назвою “Сокіл” як всеслов’янською ідеєю. Головою-

старшиною “Соколів” обрали директора “Народної торгівлі” 

Василя Нагірного. 1904 р. до товариства “Сокіл” вступив великий 

гурт студентів на чолі з Ярославом Ярославенком, композитором 

гімну “Соколи – Соколи”, слова до якого написала Костянтина 

Малицька. Вона була також автором слів до багатьох патріотичних 

маршових стрілецьких пісень: “У Січі”, “Повставали козаченьки”, 

“Вгору прапор”, “В Січ вставай!”, “Гей на нашій Україні”, “Січ в 

поході”, які стали народними піснями. 

Уперше гімн прозвучав 6 квітня 1901 р. на виступі львів-

ського українського “Соколу”. У тексті гімну звучав заклик:  

 

“Соколи – Соколи ставайте в ряди 

Нас поклик борімось взиває 

У здоровому тілі, здорова душа, 

Де сила – там воля витає. 

Як славно бувало козацькі сини  

Боролись до смерти-загину 

Боротись будемо соколи всі ми 

За нашу святу Україну! 

Лети же соколе, далеко в степи 

У гори, луги та лимани! 

Прапор наш сокільський високо неси 

Під ним най народ вольний стане!” [9, 115 – 116] 

 

Цей гімн став улюбленою патріотичною піснею “Соколів”, 

що популяризувала їх діяльності. Якщо 1903 р. діяло 20 “Січей” 

і 4 “Соколи”, то 1904 р. – відповідно 122 і 80. Наприкінці 1908 р. 

у селах і містечках Львівщини було 400 сокільсько-пожежних 

філій, які об’єднували 10 397 членів, зокрема 400 жінок. 66 філій 
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мали свої бібліотеки, де було 3 500 книжок, 92 філії перед-

плачували 144 газети. Члени філій збиралися у 124 читальнях 

“Просвіти” і 29 приватних домах. Філії товариства очолювали 

118 селян-хліборобів, 51 священик, 9 службовців, 7 ремісників, 

6 вчителів і 3 студенти університету [9, 82 – 85]. 

Упродовж 1880, 1882 рр. студентська молодь Львова об’єдну-

валася навколо гуртка “Дружній Лихвярь”, а згодом “Академічного 

братства”. При “Дружньому Лихвярі” діяв літературно-історичний 

гурток, а згодом і правничий, до якого належали Кость 

Левицький, Євген Олесницький та Андрій Чайківський. У різні 

роки членами гуртка були Северин Данилович, Корнило Трильов-

ський, Микола Шухевич, Степан Федак, Володимир Охримович 

та ін. Гурток функціонував під егідою “Академічного братства” та 

співпрацював з “Академічним гуртком” [7]. 1883 р. при “Акаде-

мічному братстві” розпочав діяльність “Етнографічно-статистичний 

гурток”, ініціатором створення якого був Іван Франко. Щодо 

програми його діяльності, Іван Франко у листі до Климентини 

Попович писав, що членом гуртка може бути кожен, хто збирає 

матеріали – казки, пісні, приповідки та відповідає на квестіонари. 

На першому засіданні Іван Франко виголосив доповідь: “Статис-

тика, яко метода і наука”. Він був фактичним керівником та 

організатором діяльності гуртка, складав квестіонари про народне 

життя та виголошував доповіді: 20 листопада 1884 р. – “Критич-

ний огляд подій 1846 року у Східній Галичині”, а 2 грудня – 

“Історія скасування панщини в Галичині 1848 – 1850 рр.”.  

В “Етнографічно-статистичному гуртку” Іван Франко 

співпрацював із Михайлом Драгомановим, зокрема надіслав 

йому реферат з італійської та французької літератури “Про народну 

словесність”. У листопаді 1884 р. у складі “Академічного братства” 

створився ще один “Літературно-науковий гурток”. Широку наукову 

діяльність проводила й “Академічна громада”, що налічувала 25 

членів, до якої входили: Степан Томашівський, Володимир Гнатюк, 

Євген Дзерович, Іван Білик, Степан Шухевич, Іван Макух, Іван 

Герасимович та ін. У 1884 р. створився “Економічно-соціологічний 

гурток”. Тоді ж в “Академічній громаді” почав діяти гурток, який 

мав 4 секції: літературну, історично-правову, природничо-філо-

софську та соціально-економічну [8].  
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Студентські товариства сприяли формуванню національної 

свідомості молодої інтелігенції. З їхнього середовища вийшла 

ціла плеяда видатних громадсько-політичних і культурних діячів 

Східної Галичини ХІХ – початку ХХ ст.: Іван Франко, Кость 

Левицький, Євген Петрушевич, Євген Олесницький, Северин Дани-

лович, Кирило Трильовський, Лонгин Цегельський, Степан Федак, 

Володимир Охримович, Микола Ганкевич, Володимир Гнатюк, 

Степан Томашівський та багато інших особистостей [4, 274 – 278]. 

17 вересня 1880 р. у Коломиї відбувся перший з’їзд україн-

ських студентів Галичини й Буковини, в якому брали участь 

члени академічних студентських товариств: “Січ” у Відні, 

“Академічний гурток” та “Дружній Лихвярь” у Львові, “Союз” у 

Чернівцях – усього понад 40 учасників. У резолюції з’їзду 

йшлося про потребу видання літературно-наукового журналу та 

про об’єднання “Академічного гуртка” й “Дружнього Лихвяря”, 

а також про те, щоб “Академічний гурток” став літературно-

науковим, а “Дружній Лихвярь” запомогово-позичковим товариством 

для всіх русинів-академіків без різниці партій. У зверненні до 

Академічного Сенату Львівського університету молодь вимагала 

відновити кафедру русько-української історії та закликала руських 

академіків громадно записуватися на русько-українські виклади. 

Однак 28 липня 1881 р. на це звернення української студентської 

молоді Сенат Львівського університету відповів, що “тепер до 

руської петиції не може прихилитися” [2, 182]. 

19 листопада 1881 р. відбулися перші збори “Кружка 

правничого” у Львівському університеті, яким керував професор 

Олександр Огоновський, членами якого були видатні постаті 

суспільно-політичного руху Галичини – Кость Левицький, Андрій 

Чайківський, Євген Олесницький, Андронік Могильницький та Гнат 

Дзерович [2, 183]. 

Яскравим виявом патріотичної діяльності соколівських 

товариств була тривала боротьба галицької молоді за український 

університет у Львові. У 1906 та 1907 рр. мали місце збройні сутички 

між польськими та українськими студентами. 30 червня 1910 р. 

у залі Львівського “Сокола” понад 600 українських студентів 

вирішили провести 1 липня 1910 р. в університеті нелегальне 

віче. Унаслідок збройних сутичок було вбито студента Адама 

Козака та арештовано 120 студентів [6]. 4 липня 1910 р. відбувся 
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похорон Адама Козака, на якому були присутні у соколівських 

одностроях соколи зі Львова, Рогатина, Станіславова, Суховолі, 

Янова та інших міст. Над домовиною промову виголосив заступник 

голови “Сокола-Батька” відомий політичний діяч Лонгин Цегель-

ський [2, 119 – 121]. 

Порівнюючи стан суспільно-політичного руху та рівень 

консолідації українських національно-патріотичних сил кінця 

ХІХ ст. з ситуацією у Східній Галичині за часів “Руської Трійці” 

та перших десятиліть після революції 1848 – 49 рр., Іван Франко 

писав, що внаслідок діяльності нової генерації української 

галицької молоді національно-визвольний рух піднявся на новий 

рівень. Бо “коли перед півстоліттям ледве трьох, ледве 10 людей 

почувалися до святого обов’язку коло неї трудитися, то нині до 

того обов’язку почувають вже тисячі – нині майже кожний 

русин інтересується публічними справами своєї вітчизни, а й 

між самим народом живіше розбуджується почуття своєї 

народності і своїх питомих інтересів” [10, 251, 256]. 

Саме цій благородній справі – патріотичному вихованню 

молодого покоління і була підпорядкована діяльність пластових 

організацій у Східній Галичині. Особливістю діяльності “Пласту” 

було те, що на відміну від “Соколів” і “Січі”, які охоплювали 

переважно дорослу молодь із 18 років, “Пласт” почав формувати 

особливості й національні ознаки характеру у молоді молодшого 

шкільного віку [5]. Тому “Пласт” проводив навчально-виховну 

роботу і поза школою. У циркулярі Верховної Палати акцентувалося, 

що “тільки цілковите відмежування “Пласту” від школи (йшлося 

про польські чи австро-німецькі школи) можна щойно виявити 

правдиву практичну вартість “Пласту” і принести наглядні правні 

успіхи” [6]. 

11 квітня 1912 р. уважається офіційною датою заснування 

викладачем української академічної гімназії у Львові Тисов-

ським таємного гуртка “Пласт”, який переріс у перший легальний 

курінь імені Петра Сагайдачного і став основою українського 

“Пласту” [4]. Як згадує Олена Степанів, семінаристка тодішнього 

Українського Педагогічного Товариства, пластунка, ця організація 

проводила переважно військову, ніж пластову роботу. А опісля 

члени пластового гуртка відіграли визначну роль у стрілецькому 

русі та своєю діяльністю прислужилися українській визвольній 
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справі. Син Івана Франка Петро теж організував таємний 

пластовий гурток при філії української академічної гімназії у 

Львові з учнів старших класів, до якого входило 120 учнів [6, 

272 – 273, 284]. 

Вершиною довоєнного розвитку “Пласту” була участь 

його членів у соколівсько-січовому здвигу на честь 100-річчя від 

дня народження Тараса Шевченка. 28 червня 1914 р. серед 

учасників багатотисячної маніфестації були пластуни-соколи з 

Перемишля, Коломиї, Станіславова, Бережан, Тернополя, Стрия, 

Дрогобича, Яворова та Львова. Керував пластовим відділом 

Петро Франко.  

У другій половині ХІХ – початку ХХ століття в процесі 

консолідації української нації відроджувалися призабуті традиції 

Запорізької Січі. Саме на цьому ґрунті й виникали спортивно-

пожежні товариства “Січ”, які не тільки активізували громадсько-

політичну діяльність селянства, але й продовжували демокра-

тичні традиції козацького війська, девізом яких було гасло: 

“Один за всіх і всі за одного” [6, 176 – 177]. Творцем і січовим 

батьком був Кирило Трильовський. 1910 р. створено “Повітову 

Січову Управу”, що об’єднувала 28 товариств. У 1913 – 1914 рр. 

січові свята відбулися у 42 селах Бережанського повіту. Був 

схвалений статут Українського Січового Союзу, затверджений 

Галицьким намісництвом. На з’їзді “Січі” була затверджена 

структура Українського Січового Союзу – усі руханково-пожежні 

товариства й Українські Січові Стрільці поширювали свою 

діяльність на новостворені гуртки, в яких існували стрілецькі 

секції [10]. 

Завданням Українського Січового Союзу було дотриму-

ватися одностайності у січовому і стрілецькому русі. Ці функції 

виконувалися за допомогою січових з’їздів Крайової Січової 

Ради й Генеральної Січової Старшини. Генеральну Січову Старшину 

обирали раз на рік. Усі кошові січі і товариства входили до 

Повітової Січової Ради. 

Принциповим є те, що розвиток і проблеми січового руху 

перебували у постійному полі зору не тільки видатних громадсько-

політичних діячів Східної Галичини (І. Франка, М. Павлика, 

В. Стефаника, К. Левицького, Д. Вітовського та ін.), але й україн-

ських патріотів зі Східної України. Разом з ними у січових 
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імпрезах брали участь і почесні гості – делегати з Чехії, Словенії 

та Хорватії. 

1903 р. на святкуваннях із нагоди ювілею Миколи Лисенка 

в урочистостях Українського Січового Союзу взяли участь Сергій 

Єфремов, Михайло Грушевський, Іван Франко, Олександр 

Барвінський, Іван Труш та інші видатні постаті. У промові-

відповіді Євген Чикаленко наголосив: “як колись Січ давала 

захист у себе всім незадоволеним порядками на Україні, так і 

тепер Галичина дає притулок нашому письменству, яке колись 

прислужиться відродженню нашої нації. Буваючи в Галичині, – 

продовжував свою промову-відповідь Євген Чикаленко, – і 

спостерігаючи там широкий національний рух, я порівнював 

його з великою Україною. Я набирався певности, що і в нас він 

розвинеться, коли в Росії буде конституція та настане воля для 

проявлення національного життя. Тому я завжди радив нашим 

українцям побачити тамошнє життя і укріпитися у вірі в май-

бутньому відродженні української нації на всім просторі України. 

Тоді Галичина була для нас зразком боротьби за національне 

відродження, була для України справжнім П’ємонтом” [6, 230 – 234]. 

Формування у Східній Галичині Січового Стрілецтва 

стало основою для створення у період національно-визвольної 

боротьби на початку ХХ ст. Української Галицької Армії – 

збройних сил Західноукраїнської Народної Республіки, а на певний 

період, після Акту соборності 22 січня 1919 р. – об’єднаних 

збройних сил Української Народної Республіки. 

Висновки. Створення та діяльність молодіжних культурно-

освітніх та військово-спортивних структур засвідчило зростання 

національно-визвольного руху у другій половині ХІХ – початку 

ХХ ст. у Східній Галичині. Діяльність цих товариств та органі-

зацій започаткували новий національно-патріотичний підйом, який 

на початку ХХ ст. вилився у державотворчі процеси.  

Перспективним напрямом дослідження цієї проблематики є 

роль молодіжних товариств у національно-визвольних змаганнях 

галичан у першій половині ХХ ст. 

 

Джерела та література 
I. ДАЛО. – Ф. 1. – Оп. 53. – Спр. 8221-8223. 

II. ДАЛО. – Ф. 1. – Оп. 54. – Спр. 2479. 



132 ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ НАУК. ВИПУСК 34. ІСТОРІЯ 

III. ДАЛО. – Ф. 1. – Оп. 55. – Спр. 916-919. 

IV. ДАЛО. – Ф. 108. – Оп. 1. – Спр. 457. 

V. ДАЛО. – Ф. 121. – Оп. 1. – Спр. 477. 

VI. ДАЛО. – Ф. 290. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 3-4. 

VII. ДАЛО. – Ф. 285. – Оп. 1. – Спр. 17. 

VIII. ДАЛО. – Ф. 296. – Оп. 1. – Спр. 14. – Арк. 5-8. 

IX. ДАЛО. – Ф. 297. – Оп. 1. – Спр. 1-4. 

X. ДАЛО. – Ф. 1024. – Оп. 1. – Спр. 18-20. 

XI. Діло. – Львів, 2 липня.1910 р. 

 

1. Думін О. Історія Легіону Українських Січових Стрільців 

1914 – 1918 / О. Думін. – Львів, 1936. – 365 с. 

2. Левицький К. Історія політичної думки Галицьких українців. 

1848 – 1914. На підставі споминів / К. Левицький. – Львів, 1926. – 736 с. 

3. Лялька Я. Літопис нескореної України. Кн. 5 : Ольга Басараб та її 

доба. – Львів : Видавництво науково-дослідний центр України, 2007. – 

С. 117 – 130. 

4. Мисак Н.Ф. Студентські товариства у Східній Галичині, як 

осередки формування української інтелігенції наприкінці ХІХ століття / 

Н.Ф. Мисак // Вісник Львівської Комерційної академії. Серія: Гума-

нітарні науки. – Львів, 2005. – Вип. 5. – С. 274 – 278. 

5. Молоде життя. – Львів, 1923. – Ч. 1 – 3. – С. 9. 

6. Савчук Б. Український Пласт 1911 – 1939 / Б. Савчук. – Івано-

Франківськ : “Лілея НВ”,1996. – 287 с. 

7. Середа О. Громади ранніх народовців у Східній Галичині 

(60-ті роки ХІХ ст.) / О. Середа // Україна: культурна спадщина, 

національна свідомість, державність. Ювілейний збірник на пошану 

Феодосія Стеблія. – Львів : Інститут Українознавства ім. І. Крип’яке-

вича НАН України, 2001. – Вип. 9. – С. 380 – 388. 

8. Стеблій Ф. Кирило-Мефодіївське Братство і Галичина / 

Ф. Стеблій // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, 

державність. Ювілейний збірник на пошану Миколи Ільницького. – 

Львів : Інститут Українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 

2004. – Вип. 12. – С. 12 – 34. 

9. Трофим’як Б. Гімнастично-спортивні організації в національно-

визвольному русі Галичини / Б. Трофим’як. – Тернопіль : Економічна 

думка, 2001. – 694 c. 

10.  Франко І. Подорожі в українські Карпати / І. Франко // Зібра-

ння творів  у 50 т. – К. : Наукова думка, 1976. – Том 3. – С. 251 – 256. 

 



ЮНАЦЬКО-МОЛОДІЖНІ … ТОВАРИСТВА ГАЛИЧИНИ… 133 

Панфилова Татяна. Юношеско-молодежные, культурно-

образовательные и спортивные общества Галичины (XIX в.). 
В статье рассматривается зарождение и формирование молодежных 

культурно-образовательных и спортивных товариществ Восточной 

Галиции, их роль в утверждении национального самосознания и 

создании структур украинского гражданского общества. 
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Национальное самосознание, национально-культурное развитие, 
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Panfіlova Tetyana. Youth, cultural, educational and sports 

societies of Halychyna (the 19
th

 century). An activity of such 

societies and organizations is described, in particular in the sphere of 

popularization of the Ukrainian language, publications of textbooks 

and periodicals. Exceptional importance of cultural-educational and 

scientific societies and organizations for formation of civic society in 

Ukraine and, mainly in eastern Halychyna is argued.  
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КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ДРОГОБИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

(1944 – 1953 рр.) 

 
Стаття присвячена дослідженню кадрових процесів у 

Дрогобицькій області у перші повоєнні роки. Визначено причини 
кадрових проблем, висвітлено джерела та особливості формування 
кадрів для партійно-радянського апарату, господарства, освіти, 
культури та медицини області. Показано, що визначальними 
чинниками кадрової політики радянської системи, яка стала 
інструментом прискореної радянізації регіону, були політичні 
мотиви. 

Ключові слова: Дрогобицька область, радянська система, 
кадрова політика, кадри, номенклатура.  

 

Постановка проблеми. Вивчення складного і суперечливого 

повоєнного періоду в історії західних областей України має 

наукове, політичне та соціальне значення. В Україні знову 

проходять активні реформи та зміни. Досвід і уроки кадрової 

політики тоталітарної доби у регіональному вимірі є важливими 

та корисними у виробленні сучасних підходів щодо викорис-

тання інтелектуальних і трудових ресурсів, формуванні україн-

ської еліти. Особистісні якості, високий професіоналізм, конку-

рентоздатність, патріотизм мають бути визначальними критеріями у 

сьогоднішніх кадрових реаліях. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Одним із 

перших дослідників, що виклав новий погляд на формування 

національних кадрів у західних областях України після війни, є 

О. Гарань [1], [2]. Основні напрями кадрової політики сталін-

ського тоталітарного режиму в процесі радянізації регіону у 

перші повоєнні роки виокремлюють у своїх публікаціях В. Гулай 
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[3], Б. Ярош [22], [23]. О. Рубльов та Ю. Черченко через призму 

кадрової політики в краї показують ставлення радянської 

системи до інтелігенції [16]. Т. Марусик розкриває джерела та 

особливості формування гуманітарної інтелігенції регіону повоєн-

ного періоду [11]. Характеристику управлінських кадрів у 

Західній Україні у 1944 – 1948 рр. подає у своїй науковій розвідці 

Т. Першина [14]. Партійна номенклатура повоєнного періоду і її 

регіональні особливості є предметом наукових досліджень В. Кру-

пини [9]. Західноукраїнський вимір номенклатури розкривається 

в роботах Г. Стародубець, зокрема, детально висвітлена тема 

залучення вихідців із місцевого населення до різних ланок 

управлінських структур [20], [21]. С. Сворак у своїх публікаціях 

аналізує політику органів партійно-радянської влади щодо розв’я-

зання проблем кадрового забезпечення системи освіти в західних 

областях України тих років [17], [18]. Окремого дослідження, 

присвяченого безпосередньо кадровим питанням в Дрогобицькій 

області у перші повоєнні роки, немає.  

Метою статті є проаналізувати кадрову політику 

радянської влади у перші повоєнні роки в регіональному аспекті; 

дослідити основні причини кадрових проблем, джерела формування 

кадрів; висвітлити кількісні характеристики працюючих у партійно-

державних органах, культурно-освітній і медичній сферах, госпо-

дарстві Дрогобицької області в умовах відновлення й утвердження 

в краї сталінського тоталітарного режиму. 

З вигнанням німецьких окупантів із західних областей 

України тут знову відновлюється радянська система. Це відбу-

вається в умовах повоєнних руйнувань, людських втрат, складної 

суспільно-політичної ситуації. Проти радянізації краю виступив 

визвольний рух ОУН-УПА, підтримуваний місцевим населенням. 

Тому на початках для нової влади потрібно було відновити 

господарство, елементарні умови мирного життя населення, якнай-

швидше покінчити з національним супротивом. Далекосяжні плани 

системи полягали у тому, щоб здійснити радянську “індустріалі-

зацію”, “колективізацію”, “культурну революцію” регіону, інтегру-

вати його до загальносоюзної системи. За таких обставин 

актуальним став радянський лозунг “кадри розв’язують все”. 

У перші повоєнні роки працівників, а особливо кваліфі-

кованих спеціалістів, суттєво бракувало. З 5 383 учителів, які 
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працювали у Дрогобицькій області до війни, після окупації 

залишилося 1 800, з 648 лікарів – лише 98, з 1 346 осіб 

середнього медперсоналу – 86 [ІІІ, 19]. Катастрофічно не вистачало 

інженерно-технічних працівників для нафтопереробної промис-

ловості [І, 34]. На серпень 1944 р. за штатом в партійних, 

комсомольських, радянських органах, установах освіти, охорони 

здоров’я, зв’язку, залізничному транспорті, в торгово-коопера-

тивних та інших організаціях Дрогобича мали працювати 7 015 

осіб, працювало – 4 861 [ІІ, 1]. У Стрию необхідно було 10 878 

осіб, а було 7 832, в Бориславі відповідно 10 543 та 9 684, 

Самборі – 6 927 та 5 874 [ІІ, 2 – 4]. Неукомплектованими 

кадрами були і райони області [ІІ, 5 – 19]. На початку 1945 р. у 

Турківському районі не було підібрано 277 осіб “різних фахів” 

[V, 92 ] 

На брак кадрів вплинули демографічні втрати воєнних 

років. До німецької окупації, за радянськими джерелами, в 

обласному центрі – Дрогобичі нараховувалося 40 тис мешканців, 

після її завершення 26 тис [ХVІІІ, 1]. Незважаючи на те, що 

західні області УРСР порівняно із східними регіонами в 

економічному і демографічному плані постраждали в роки війни 

набагато більше, органи влади вже в перші місяці після завершення 

німецької окупації розпочали масову мобілізацію працездатного 

населення для роботи на промислові об’єкти у східні області 

СРСР. У період з 1946 до 1949 р. методом організаційного 

набору на промислові підприємства східних областей СРСР з 

області було направлено 2 026 осіб [19, 60]. За ухилення від 

трудової мобілізації органи радянської влади накладали штраф 

або притягали до кримінальної відповідальності. Протягом 1949 – 

1953 рр. з Дрогобицької області в південні регіони УРСР виїхало 

найбільше з усіх західних областей України [19, 61]. Місцеве 

населення Дрогобицької області зменшилося внаслідок мобілізації у 

1944 – 1945 рр. до лав Червоної армії. Достовірних даних скільки не 

повернулося з фронту додому немає. 

Усталити управлінські структури, виробничі, освітні, медичні 

та інші колективи області було складно і через міграційно-

переселенські процеси перших повоєнних років. Під тиском 

репресій у 1946 р. з Дрогобицької області було переселено 

115 288 осіб польського населення [4, 60]. Своєю чергою, згідно 
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з підсумковим звітом за 1947 р. про переселення українського 

населення з південно-східних регіонів Польщі, у Дрогобицькій 

області було розселено 33 614 осіб [8, 386]. У зв’язку з 

урегулюванням прикордонного розмежування українських і 

польських територій у 1948 р. з Дрогобиччини було переселено 

8 736 осіб. Під час обміну прикордонними територіями між 

Польщею та Радянським Союзом у 1951 р. з Дрогобицької області 

примусово висилили 32 072 осіб [8, 390]. Основними районами, 

до яких відбувалося переселення, були Миколаївська, Одеська, 

Сталінська, Херсонська області УРСР. Правда, у Дрогобицькій 

області із числа переселенців були залишені здебільшого медичні 

працівники, вчителі, кваліфіковані робітники [6, 413]. 

Суттєво зменшували кількість працездатного корінного, 

зокрема національно-свідомого, населення краю депортаційні 

акції влади. За період 1944  1946 рр. з Дрогобицької області 

вивезено за одними даними 5 272 осіб, іншими  5 590 [15, 349, 

316]. Протягом 1947 – 1948 рр. з Дрогобиччини було депортовано 

14 456 осіб [15, 349]. У 1948 – 1953 рр. найбільше постраждали 

заможні селяни, які не хотіли вступати до колгоспів. 

Велика увага партійно-радянського керівництва країни та 

республіки приділялася формуванню передовсім керівних кадрів. 

ЦК КП(б)У комплектував із резерву оперативні групи, добирав і 

затверджував склади партійних і радянських апаратів, які разом 

з передовими частинами Червоної армії вступали на територію 

західних областей, районів, міст і відразу розпочинали організаційну 

роботу. Ще до звільнення областей були затверджені склади обкомів 

партії, а також перші секретарі [14, 301]. Керівником Дрогобицької 

області став командир партизанського з’єднання С. Олексенко. 

Другим секретарем було призначено заступника секретаря ЦК 

КП(б)У Горобця, секретарем з кадрів – завідувача сектором відділу 

кадрів ЦК КП(б)У Короленка, секретарем з агітації – секретаря 

Запорізького обкому партії Дейнека [VІ, 11]. Формування органів 

влади та управління в області відбувалося на основі постанов 

ЦК КП(б)У, в яких основний акцент робився на відрядження в 

західний регіон перевірених кадрів, тобто які працювали там до 

війни. У серпні 1944 р. тільки до Дрогобича повернулося на роботу 

52 особи [ІІ, 1]. Архівні документи свідчать, що Дрогобицький 
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обком вів активне листування з іншими обкомами партії країни 

про повернення колишніх працівників. 

Надсилання працівників зі східних областей України, а 

також РСФСР за скеруванням центральних партійних органів, 

всесоюзних і республіканських міністерств і відомств було 

основною тенденцією стосовно розстановки кадрів у області з 

перших же місяців після відновлення сталінського тоталітарного 

режиму. Наприкінці 1944 р. до Дрогобича, Стрия, Самбора, Бори-

слава було направлено 1 952 особи, а у райони області 928 осіб 

партійно-радянських, господарських, освітніх, медичних та інших 

працівників [ІІ,1 – 19]. Приїжджі з інших регіонів України та СРСР 

переважно не знали мови, звичаїв, традицій та не намагалися при-

стосуватися до місцевих умов і поважати місцевих мешканців.  

Ще одним джерелом формування партійних, радянських і 

господарських кадрів у західних областях стали демобілізовані 

воїни, учасники партизанського руху і більшовицького підпілля 

[14, 301]. Перший секретар Дрогобицького обкому (1944 – 1946 рр.; 

1949 – 1952 рр.) С. Олексенко під час війни був організатором і 

керівником підпільного та партизанських рухів у Кам’янець-

Подільській області. Улітку 1944 р. управління НКВС Дрогобицької 

області очолив О. Сабуров, який командував партизанським 

з’єднанням, що діяло у Сумській, Житомирській, Волинській та 

Рівненській областях. Свідченням того, що серед номенклатурних 

працівників області було багато колишніх партизан, є відомості 

про їх нагороди, де часто трапляються відзнаки за участь у 

партизанському русі [ХV,13]. Загартовані в боях, вони надалі 

мали вести боротьбу, але вже на ідеологічному фронті, з україн-

ським “буржуазним націоналізмом”. О. Сабуров став безпосереднім 

організатором військових операцій проти Української Повстан-

ської Армії і підпілля ОУН [15, 174, 202].  

Кількісний склад номенклатури Дрогобицької області 

упродовж повоєнного періоду не був сталим. На 1 січня 1950 р. 

до номенклатури Дрогобицької області додавалося 5 256 посади. 

І вони були укомплектовані – на 98% [ХІV, 29; ХVІ, 15]. 

Статистичні звіти про склад керівних кадрів у Дрогобицькій 

області засвідчують їх часту змінюваність. Середнє перебування 

на номенклатурній посаді в області у 1948 р. становило 23 місяці 

[ХV, 4]. Така ситуація склалася передовсім тому, що у 
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розстановці спеціалістів у перші післявоєнні роки в регіоні було 

чимало поспішності, непорозумінь і неузгодженості. Дрогобицький 

обком партії неодноразово повідомляв до ЦК КП(б)У про те, що 

окремі республіканські наркомати часто без відому обкому 

відкликають керівних працівників області [VII, 253]. Причинами 

зміни роботи були і стан здоров’я, сімейні обставини, призов до 

армії, скерування на навчання, висунення на іншу посаду. 

Звільняли із займаних посад за те, що не “справлялися з роботою”, 

“себе скомпрометували”, за “порушення директив вищестоящих 

органів” [ХІІІ, 6]. Деякі радянсько-партійні функціонери, боячись за 

своє життя та життя сім’ї в умовах збройного протистояння в 

краї, шукали різні причини для повернення на попередню працю. 

Проведення індустріалізації вимагало відповідної кількості 

робітників, інженерно-технічних працівників. На промислові 

підприємства Дрогобицької області масово залучали молодь, 

переважно сільську. Вона отримувала елементарні професійні 

навики безпосередньо на виробництві. Підготовку робітників 

здійснювали залізничні та школи фабрично-заводського навчання. 

У 1947 р. у п’ятнадцяти школах ФЗН області навчалося 2 745 

учнів [Х, 10]. Низький рівень житлово-побутових умов, погане 

забезпечення, низька зарплата, використання не за спеціальністю 

змушували працюючих на виробництві, як зазначається у 

документах, “самовільно відходити з місця праці”. Із залучених 

у 1945 р. 1 199 осіб на роботу в промисловості, будівництві та 

транспорті області у 1946 р. залишилося 698 осіб. Через 

об’єктивні причини: “смерть, арешт, переміну місця роботи” 

вибуло 56 осіб, а самовільно покинули виробництво 389 осіб. 

[ХІ, 8].  

За офіційними статистичними даними, 1946 р. у Дрого-

бицькій області працювало 20 472 робітники, у 1950 − 25 032. 

Сюди не включені члени артілей промислової кооперації, робітники 

промислових підприємств колгоспів, а також робітники частини 

дрібних підприємств. Це 82,9% усіх працюючих у промисловій 

сфері регіону [12, 15]. Кількісні параметри працюючих збільшу-

валися і в інших сферах. У 1953 р. у Дрогобичі працював вже 

161 лікар, 263 особи середнього медперсоналу [ХVІІ, 38]. 

Особливо проблематичною щодо забезпечення кадрами 

була освіта області. У звіті Дрогобицького обласного відділу 
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освіти за 1944/1945 н.р. наголошується, що “для того щоб 

поповнити величезну нестачу в учительських кадрах, обласний 

відділ розгорнув мережу короткотермінових курсів, залучив на 

роботу громадян з загальною повною і неповною середньою 

освітою” [ІV, 28 ]. Наприкінці 1944/1945 н.р. у Дрогобицькій 

області нараховувалося 3 162 учителі [ІV, 27 ]. За штатом у 

школах на початку квітня 1946 р. мало бути 3 962 педагогів, а 

працювало 3 345, не вистачало 617 учителів [VІІІ, 9]. Наркомат 

освіти надіслав у регіон 1 296 учителів, але потреба і надалі була 

великою. Загалом в області на початок 1951 р. бракувало понад 

400 учителів. Найгірша ситуація склалася у Боринському та 

Нижнє-Устрицькому районах. В останньому були такі початкові 

школи, де один педагог був директором і учителем [10, 653]. 

Нестача педагогів ускладнювалася великою плинністю 

учительських кадрів. У переважній більшості шкіл регіону 

упродовж 1950 – 1953 рр. педагогічні колективи були замінені 

на 50 − 100%. Крім особистісних причин, учителів звільняли з 

роботи, як правило, через політичні мотиви. У 1950 р. звільненню 

підлягали 77 учителів Дрогобицької області. За зв’язок із ОУН − 

4 педагоги, за релігійні переконання – 20 педагогів, за “іншу 

діяльність” − 51 [18, 39]. Саме вчительство упродовж перших 

повоєнних років було заручником супротивних сил радянського 

режиму й українського визвольного руху. 

Проблеми кадрового забезпечення в освіті та в інших сферах 

у перші повоєнні роки розв’язувалися і завдяки випускникам 

освітніх закладів різного рівня і спрямування, які присилалися з 

усього Союзу, а також місцевих вузів. Зважаючи на складну 

ситуацію в регіоні, не всі хотіли їхати сюди на роботу. У зв’язку 

з цим Міністерство освіти УРСР 23 липня 1946 р. надіслало 

вищим навчальним закладам листи з вимогою забезпечити прибуття 

випускників до місця праці. Міністерство попереджувало “всіх, 

які ухилятимуться від своєчасного виїзду на роботу, треба 

розглядати як дезертирів трудового фронту і притягувати до 

судової відповідальності” [5, 32]. Незважаючи на це, на початку 

1947/1948 н.р до Дрогобицької області з 477 випускників вищих 

педагогічних навчальних закладів прибуло тільки 451 [ІХ, 86].  

Деякі з випускників навчальних закладів, які функціонували у 

області, залишалися в ній працювати. Тільки Дрогобицький 
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учительський інститут за 1947  1954 рр. випустив 1 267 осіб 

стаціонарної форми навчання, 760  заочної [5, 25]. Але більшість 

молодих місцевих спеціалістів, як доповідав секретар Самбір-

ського райкому партії, “направляються в різні міста Радянського 

Союзу, не враховуючи, що місцеві, добре підготовлені кадри 

принесуть велику користь у західних областях, в яких так гостро 

відчувається нестача” [5, 328]. Випускники повоєнних років були 

вже кадрами радянського зразка. Під час навчання вони отримували 

не тільки фахові знання, але проходили школу ідеологічного 

виховання. Радянська система, декларуючи вільний доступ до освіти, 

регламентувала соціальне походження студентів, спецслужби 

ретельно вивчали родинні зв’язки, репресували національно-

свідому молодь. За офіційними статистичними даними, кількість 

фахових спеціалістів із вищою освітою у народному господарстві 

Дрогобицької області протягом 1950 – 1953 рр. зросла з 4 286 до 

6 040 осіб [12, 117]. 

Доказам того, що політичний чинник був визначальний у 

кадровій політиці радянської системи у західних областях України в 

перші повоєнні роки є малий відсоток місцевих вихідців. Особливо 

гостро дискримінація місцевих кадрів відчувалася наприкінці 1940 – 

на початку 1950-х рр., коли внаслідок розвитку освіти збільшилася 

кількість кваліфікованих місцевих кадрів. У 1952 р. із 40 викла-

дачів Дрогобицького учительського інституту було лише 2 із 

західних областей [5, 35]. У 1953 р. із 228 учителів Дрогобича 

місцевих було 34 педагоги, із 361 інженерно-технічного працівника 

промислових підприємств міста “195 товаришів з числа місцевого 

населення” [10, 687]. Така сама ситуація була й в інших містах і 

районах області. У Самборі із загальної кількості 45 лікарів – 6 

були місцеві, з 83 осіб середнього медичного персоналу – тільки 

12 [10, 688]. 

Уродженці західних областей України через політичну 

недовіру, небажання співпрацювати з владою, безпартійність 

призначалися на другорядні пости. На 1 січня 1950 р. у міськ-

комах партії області була така ситуація: Дрогобицькому з 215 

осіб – 20 були місцевими, в Бориславському з 109 – 22 походили 

із західних областей України, у Стрийському з 117 – 17 [ХV, 15]. 

У червні 1953 р. із 268 працівників номенклатури Дрогобицького 
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міськкому партії з місцевого населення було лише 29 осіб. Серед 

52 керівників промислових підприємств, транспортних і буді-

вельних організацій лише 5 походили із західних областей України, 

із 12 директорів шкіл – 2. Навіть директори лазні та санітарної 

очистки міста виявилися незамінними спеціалістами, про призна-

чення на цю роботу місцевих [10, 687]. У міській раді Самбора, 

за винятком голови виконкому і завідувача загальним відділом, 

працювали усі приїжджі. На Пленумі Дрогобицького обкому 

КП(б)У в червні 1953 р., який розглядав питання про дискредитацію 

місцевих кадрів у західних областях України, секретар Дрого-

бицького обкому КП(б)У Костюк наголошував, що “представники 

партійного апарату в переважній більшості орієнтувалися на кадри, 

які прибули з східних областей, не помічаючи у себе чудових 

працівників з місцевого населення” [10, 687]. Така дискримінація 

місцевих фахівців негативно вплинула на взаємини партійно-

державних структур і жителів західних областей України, сприяла 

продовженню протистояння. 

З огляду на політичну відданість радянські спецслужби 

“перетрушували” і надісланих у регіон спеціалістів. Про це свідчать, 

зокрема, причини звільнень із роботи викладачів Дрогобицького 

учительського інституту. Наприклад, доцент кафедри літератури 

І. Романченко був звільнений за те, що “перебував в минулому 

на окупованій території, проводив антирадянську діяльність і 

допускав у лекціях прояви буржуазного націоналізму”. І. Коцов-

ський у 1947  1948 рр. – декан мовно-літературного факультету 

інституту був репресований “як ворожий по ідейному відношенні, за 

певні стосунки до “скрипниківщини” і СВУ” [7, 90]. 

Висновки. У перші повоєнні роки працівників для відбудови 

та розвитку економіки, освіти, культури, медицини та інших 

сфер у Дрогобицькій області суттєво бракувало. Демографічні 

втрати воєнних років, мобілізаційні та міграційно-переселенські 

процеси, репресивні акції влади у західних областях, політична 

недовіра до місцевих фахівців були основними причинами 

кадрової проблеми в регіоні. Основними джерелами кадрового 

поповнення стали вихідці зі східних регіонів УРСР і СРСР, котрі 

приїжджали сюди командированими, згідно з розпорядженням 

союзних та республіканських партійно-державних органів та 

установ, демобілізовані червоноармійці, учасники партизанського 
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та підпільних рухів. Вони стали опорою влади у здійсненні її 

геополітичних планів. Кадровий потенціал у області нарощувався 

значною мірою і за рахунок випускників освітніх закладів. 

Політична складова була визначальною у кадровій політиці влади. 

Опора на ідеологічно загартовані та віддані системі кадри мала 

сприяти радянізації регіону, подоланню визвольних сил. 

Перспективним напрямом у дослідженні обраної теми є 

детальне вивчення освітнього та професійного рівня, стилю поведінки 

управлінських, господарських, культурно-освітніх, медичних та 

інших кадрів у Дрогобицькій області зазначеного періоду. 
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Попп Руслана. Кадровое обеспечение Дрогобычской 

области (1944 – 1953). Статья посвящена исследованию кадровых 

процессов в Дрогобычской области в первые послевоенные 

годы. Определены причины кадровых проблем, освещены пути 

и источники, особенности формирования кадров для партийно-

советского аппарата, хозяйства, образования и культуры, меди-

цины области. Показано, что определяющими факторами кадровой 

политики советской системы, которая утверждалась в крае, были 

политические мотивы, она стала инструментом ускоренной 

советизации региона. 

Ключевые слова: Дрогобычская область, советская 

система, кадры, кадровая политика, номенклатура. 



146 ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ НАУК. ВИПУСК 34. ІСТОРІЯ 

Popp Ruslana. Peopleware of Drohobych region (1944 – 

1953). The article is dedicated to the study of human resources 

processes in the Drohobych region in the early postwar years. The 

reasons of personnel problems are identified, ways, sources and 

features of the formation of personnel for the party and the Soviet 

system, for the economy, education, culture, medicine in the region 

are described. It is shown that political motives were the determining 

factors of personnel policy of the Soviet system, which was 

establishing in the province. The human resources policy became an 

instrument of rapid sovietization of the region. 

Key words: Drohobych region, Soviet system, personnel, 

personnel policies, nomenclature. 
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Інна САВЧУК 

 

ЖУРНАЛ “УКРАЇНА” КРІЗЬ ПРИЗМУ  

ТЕМАТИЧНИХ ЗАЦІКАВЛЕНЬ ЙОГО АВТОРІВ 

 
У статті проаналізовано тематику публікацій, представлену 

на сторінках журналу “Україна”. З’ясовано внесок оприлюднених на 
шпальтах часопису матеріалів у розробку актуальних проблем 
українознавства. Зроблено висновок, що серед опублікованих праць 
переважали студії синтетично-узагальнювального характеру, які 
відіграли вагому роль у виробленні наукових засад українознавства. 

Ключові слова: українська історіографія, часопис “Україна”, 
авторський колектив, тематика публікацій, М. Грушевський. 

 

Постановка проблеми. Журнал “Україна” упродовж 

першої третини XX ст. був трибуною науково-просвітницької та 

видавничої діяльності інтелектуальної еліти і сьогодні залиша-

ється важливим джерелом із української історії, літературо-

знавства, мовознавства, економіки, етнографії, фольклористики 

тощо. Оцінити повною мірою місце нового видання у вітчизняній 

історіографії неможливо без аналізу основних напрямів історичних 

досліджень на сторінках журналу та науково-інформаційного 

потенціалу його публікацій. Журнал зробив вагомий внесок у справі 

відстоювання національної історіографічної схеми, започаткованої 

М. Грушевським, фактично залишаючись єдиною інституцією, 

що обстоювала тематичні пріоритети національної науки. В 

одній із редакційних передмов учений наголошував, що “до 

сфери інтересів “України” не входить історія комуністичної 

партії і революції, а також статті з “сучасного громадського 

життя” [5, 5 – 6]. Наголосимо, що завдяки вивченню матеріалів 

часопису можна частково реконструювати “образ історичної науки”, 
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що є важливою проблемою сучасних історіографічних досліджень 

[29, 19 – 27].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що 

сьогодні відсутні спроби цілісного вивчення широкої палітри 

тематичних зацікавлень, які були представленої на шпальтах 

“України”. На сьогоднішній час маємо лише поодинокі публікації, 

що розкривають окремі аспекти вказаної проблематики. Серед 

них, зокрема, дослідження А. Жуковського [28] та О. Юркової 

[63]. Варто підкреслити, що А. Жуковський у науковій статті 

класифікував публікації, оприлюднені на шпальтах “України”, за 

тематичним принципом. Що стосується студії О. Юркової, то 

вона подала детальну характеристику функціонування часопису 

в радянський період (1924 – 1930 рр.). 

Метою статті є узагальнення широкої палітри публікацій, 

представленої на сторінках “України”, а також визначення 

пріоритетних тематичних напрямів дослідження. 

В одній із редакційних статей головний редактор “України” 

М. Грушевський підкреслював, що метою часопису є “мані-

фестація відродженої української наукової праці на широкім полі 

українознавства, від пре-історії й історії матеріальної культури та 

мистецтва, від мови, фольклору й письменства до історії соціальної і 

політичної, права, економіки, краєзнавства і революційної історії 

останніх часів” [6, 190]. З огляду на таку мету редакція дбала 

про змістову якість і тематичне різноманіття публікацій. Так, 

пріоритетне місце на шпальтах видання посідали історичні 

матеріали, які друкувалися як аналітичні і синтетичні статті, 

джерельні публікації, інформаційні огляди і рецензії.  

Історичні публікації часопису охоплювали широке коло 

проблем, висвітлюючи історію українського народу від старо-

давніх часів до першої третини XX ст. Першорядне місце серед 

надрукованих матеріалів займали публікації з громадського і 

літературного життя України XIX – початку XX ст., що містилися в 

окремій тематичній рубриці. Вона, за задумом редакції, призна-

чалася для оприлюднення мемуарів, листувань, недрукованих 

літературних творів і документів передреволюційної доби [54, 5 – 

6]. Основними проблемами цього періоду, що отримали детальне 

висвітлення на сторінках часопису, були декабристознавча пробле-

матика, питання діяльності Кирило-Мефодіївського товариства 
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(далі – КМТ), історія суспільно-політичних рухів в Україні у 

XIX – на початку XX ст. Розробкою та студіюванням зазначеної 

тематики на шпальтах українознавчого видання займалися, 

зокрема, Леонід Добровольський [24], Володимир Міяковський 

[36], Ігнат Житецький [25] та інші співробітники часопису. 

Доречно буде наголосити на тому, що спеціальні випуски 

журналу, присвячені визначним культурним діячам чи історичним 

подіям, торкалися проблематики саме цього періоду. Це робилося, 

зокрема, для того, щоб підкреслити високий інтелектуальний і 

культурний рівень розвитку України у XIX ст. Вважаємо за 

потрібне коротко оглянути ювілейні книги журналу і з’ясувати 

внесок опублікованих матеріалів у історіографію проблеми.  

У 20-ті рр. часопис активно залучився до процесу вшанування 

пам’яті видатних діячів української науки і культури XIX ст. 

Так, серед проблем біоісторіографічного характеру визначне місце 

на шпальтах видання посідала проблематика шевченкознавства. 

Зокрема, шістдесят четверті Шевченкові роковини у 1925 р. 

редколегія “України” вшанувала ювілейною книгою, у якій відділ 

статей, матеріалів і заміток містив розвідки і документи про цю 

непересічну постать [55]. Серед великої кількості матеріалів варто 

виокремити вступну замітку головного редактора, в якій підкреслено 

вагому роль літературної творчості великого Кобзаря [9, 3 – 5], 

документальну студію Михайла Новицького “Шевченко в процесі 

1847 р. і його папери” [39], публікацію Олекси Синявського 

“Дещо про Шевченкову мову” [46] та ін. Доречно буде наголосити, 

що у шістдесят дев’яті роковини з дня смерті Т. Шевченка 

редакція “України” в одній із книг (1930 р., книга 40) опублікувала 

розвідки, присвячені його громадській і літературній діяльності 

[53, 66 – 137]. 

Помітним був внесок часопису у становлення франкознавства, 

свідченням чого стало вшанування десятих роковин із дня смерті 

Каменяра [56]. Оригінальною і досить сміливою у висловлюваннях, 

з огляду на існування часопису у радянській дійсності, була 

розвідка М. Грушевського під промовистою назвою “Апостолові 

праці”, де вчений опублікував вірші “Не пора” і “Розвивайся ти 

високий дубе…”, в яких звучав заклик до відбудови української 

держави [10, 3 – 20]. Варто виокремити також солідну публікацію 

Дмитра Багалія “Іван Франко як науковий діяч” [1], детальні 
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студії Кирила Студинського [49, 56 – 114] та Михайла Возняка 

[3, 115 – 163].  

Одним із визначних історико-культурних діячів XIX ст., 

творча спадщина якого мала неабиякий вплив на майбутні поко-

ління, був Микола Костомаров. З приводу сорокових роковин з 

дня смерті історика та громадського діяча редколегія ініціювала 

обговорення його творчих здобутків на шпальтах часопису. У 

цьому ключі цікавою є публікація М. Грушевського, який називав 

М. Костомарова “ідеологічним провідником українських народовців, 

батьком Нової України, який проповідував окремішність україн-

ської національності та її необмежене право на свобідний свій 

розвій” [11, 4]. Також не менш оригінальною за проблематикою є 

добре удокументована розвідка В. Міяковського “Костомаров у 

Рівному” [37].  

Продовжуючи аналіз біоісторіографічних студій, оприлюд-

нених на сторінках “України”, звертаємося до постаті Пантелей-

мона Куліша. У 1927 р. українська інтелігенція відзначала 

тридцятиріччя смерті знаного письменника, що стало приводом 

до обговорення на шпальтах “України” його творчої спадщини. 

Так, до аналізу творчих здобутків видатного історика та письмен-

ника зверталися М. Грушевський [12], О. Грушевський [19], 

І. Житецький [26] та ін. 

Журнал “Україна” відгукнувся також на річницю Михайла 

Максимовича у зв’язку зі століттям появи його “Малоросійських 

пісень” [57]. З цього приводу було опубліковано декілька наукових 

розвідок, присвячених літературній творчості діяча: студії М. Гру-

шевського [13], Ф. Савченка [45], В. Даниліва [22]. 

У 1927 р. вийшов том “України”, присвячений двадцять 

п’ятим роковинам смерті Олександра Лазаревського [60]. На 

сторінках часопису були опубліковані розвідки М. Грушевського, 

М. Василенка, К. Лазаревської, І. Житецького, які розкривали 

його наукову спадщину і містили матеріали до біографії громадсько-

політичного діяча. 

Спеціальна книга українознавчого часопису за 1926 р. була 

присвячена також видатному історику XIX ст. Михайлу Драгома-

нову. На шпальтах видання було опубліковано низку наукових 

розвідок біографічного і суспільно-політичного характеру. Це, 
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зокрема, статті М. Грушевського [14], І. Житецького [27], К. Сту-

динського [50] та інших авторів-драгоманознавців. 

Двадцяті роковини смерті видатного українського історика, 

вчителя М. Грушевського Володимира Антоновича, які громад-

ськість відзначала у 1928 р., не могли залишитися поза увагою 

співробітників часопису і власне його головного редактора. У 

вступній статті під назвою “З соціально-національних концепцій 

Антоновича” М. Грушевський, окрім аналізу історичних поглядів 

свого наставника, представив В. Антоновича як визначного 

національного провідника й ідеолога [16]. На шпальтах журналу 

співробітники та дописувачі, зокрема М. Кордуба, О. Гермайзе, 

М. Бужинський, Н. Бухбіндер, розкрили маловідомі сторінки 

біографії історика, реконструювали його суспільно-політичні 

погляди крізь призму епістолярної спадщини [58, 17 – 116]. 

Спеціальні випуски “України” були присвячені також 

важливим історичним і культурним подіям. Так, на сторінках 

часопису представлені цінні матеріали з історії революційних 

рухів на українських землях. З приводу столітнього ювілею 

повстання декабристів редколегія підготувала у 1925 р. ювілейну 

книгу, в якій були опубліковані цікаві розвідки з декабристо-

знавчої проблематики [59]. 

В умовах радянської дійсності нелегко було відзначати 

десяту річницю української революції 1917 – 1920-х рр., проте 

редакція часопису знайшла своєрідний спосіб, щоб на початку 

першої книги “України” за 1927 р. помістити титульну згадку: 

“Десяті роковини визволення України від царського панування, 

1917 – 12 – 15 березня 1927 р. Слава всім учасникам великої 

визвольної боротьби! Вічна пам’ять усім, що померли в ній!” 

[23, 3].  

Одним із пріоритетних напрямів історичних досліджень у 

журналі була розробка проблем козакознавчої тематики, зокрема 

доби Хмельниччини. Згадана проблематика була представлена 

напрацюваннями М. Грушевського [15], М. Василенка [2], 

М. Ткаченка [51], І. Крип’якевича [31]. Слабше на сторінках 

“України” були представлені дослідження давньоруської і 

литовсько-польської доби, що зумовлювалося меншою дискусій-

ністю і більшою тривалістю вивчення цих проблем [29, 19]. В 

опрацюванні означеної проблематики брали участь В. Пархоменко 
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[41, 3 – 5], М. Грушевський [17], [18], А. Лященко [33, 3 – 23], 

О. Грушевський [20, 38 – 45] та ін. 

Поряд із проблемами історіографічного характеру на 

шпальтах видання ініціювалося обговорення питань із мово- та 

літературознавства. На цій ниві активно працювали М. Марков-

ський, М. Мочульський, П. Филипович, М. Возняк, С. Гаєвський. 

Окрема увага авторів була прикута до питань розвитку україн-

ської пісенної творчості на зламі XVII – XVIII ст. [4]. Низка 

матеріалів на шпальтах видання присвячена творчості видатних 

представників українського письменства XIX ст. – Т. Шевченку, 

І. Франку, М. Коцюбинському, О. Кобилянській [7]. Важлива 

проблема, яку порушувала україністика першої третини XX ст. 

стосувалася питань мовознавчого аспекту. Ішлося передовсім 

про становище української мови в сімействі слов’янських мов, її 

витоки та основні особливості. У цій сфері цікавими є дос-

лідження С. Смаль-Стоцького та О. Шахматова [48], [61]. 

Окрім мовознавчої і літературознавчої проблематики, на 

сторінках часопису висвітлювалися питання господарського роз-

витку українських земель у XVI – XIX ст. На економічні теми в 

історичній ретроспективі писали О. Грушевський [21], В. Левит-

ський [32], О. Плевако [44] та ін. Автори журналу “Україна” у 

своїх публікаціях торкалися також проблем українського мис-

тецького життя і розвитку українського театру. У цих галузях 

слід виокремити праці В. Перетца, В. Січинського, Д. Щерба-

ківського [43], [47], [62]. 

Незначною кількістю публікацій представлена українська 

історико-юридична проблематика. Тут варто згадати студії 

О. Малиновського [34, 10 – 14] та Л. Окиншевича [40], присвячені 

становленню правової системи в Україні. Поодинокі розвідки на 

сторінках журналу відведені проблемам вітчизняного краєзнавства, 

етнографії та фольклору, які розробляли В. Костащук [30], 

В. Перетц [42], С. Якимович [64], К. Грушевська [8]. 

Висновки. Автори часопису “Україна” у діяльний спосіб 

долучилися до розбудови українознавчої проблематики, залишивши 

на сторінках журналу чималий пласт наукового матеріалу з націо-

нальної історії. Більшу частину оприлюднених праць становлять 

публікації з української історії, які охоплюють широкий спектр 

проблем вітчизняної минувшини від давньоруської доби до початку 
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XX ст. Окрім історичних матеріалів, на шпальтах видання були 

представлені публікації з галузі літературознавства, мовознавства, 

краєзнавства, правознавства та економічної історії українських 

земель. Необхідно підкреслити, що протягом 1914 – 1918 рр., коли 

часопис виходив під керівництвом УНТ, переважали історичні 

публікації, присвячені давньоруській добі, козацькій історії, зокрема 

періоду Хмельниччини та Руїни, а також діяльності КМТ. Незначна 

частина публікацій розкривала проблеми розвитку української мови, 

літературознавства, живопису та архітектури.  

З відновленням “України” у 1924 р. і початком виходу її 

під егідою Історичної Секції ВУАН спостерігається значне розши-

рення тематики публікацій. Першорядне місце на сторінках часопису 

займали матеріали з історії громадського, культурного та літера-

турного життя України XIX – першої третини XX ст., про що свідчило 

створення нового розділу під такою ж назвою. Порівняно з 

першим періодом, значно розширилося коло публікацій із козацької 

історії, зокрема доби Гетьманщини. Також спостерігається збіль-

шення кількості опублікованих матеріалів із мовознавчої, літера-

турознавчої, краєзнавчої, історико-правової тематики.  

Аналіз тематики публікацій дає змогу нам ствердити, що серед 

опублікованих праць переважали студії синтетично-узагальню-

вального характеру, що, як правило, супроводжувалися оригі-

нальними авторськими висновками, певними рекомендаціями на 

перспективу, відігравши вагому роль у виробленні наукових засад 

українознавства.  

Перспективним напрямом подальшого вивчення проблеми 

є визначення тематичних пріоритетів редакції часопису у розрізі 

створення колективного портрета авторів “України”. 

 

Література 
1. Багалій Д.І. Іван Франко як науковий діяч / Д.І. Багалій // 

Україна. – 1926. – Кн. 6. – С. 21 – 42. 

2. Василенко М.П. Павло Полуботок / М.П. Василенко // 

Україна. – 1925. – Кн. 6. – С. 80 – 108. 

3. Возняк М.С. Іван Франко в добі радикалізму / М.С. Возняк // 

Україна. – 1926. – Кн. 6. – С. 115 – 163. 

4. Возняк М.С. Цікава пам’ятка української пісенності XVII ст. / 

М.С. Возняк // Україна. – 1929. – Кн. 33. – С. 3 – 37. 



154 ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ НАУК. ВИПУСК 34. ІСТОРІЯ 

5. Від редакції // Україна. – 1924. – Кн. 1 – 2. – С. 5 – 6. 

6. Від редакції // Україна. – 1924. – Кн. 4. – С. 189 – 191. 

7. Гаєвський С.Ю. Літературна діяльність Ольги Кобилянської / 

С.Ю. Гаєвський // Україна. – 1928. – Кн. 1. – С. 25 – 33. 

8. Грушевська К.М. Folk-Lore, a quarterly review of Myth. 

Tradition / К.М. Грушевська // Україна. – 1924. – Кн. 4. – С. 177 – 179. 

9. Грушевський М.С. В шістдесят четверті Шевченкові роковини 

(з портретом) / М.С. Грушевський // Україна. – 1925. – Кн. 1 – 2. – С. 3 – 5. 

10. Грушевський М.С. Апостолові праці (в десятиліття смерті 

Франка) / М.С. Грушевський // Україна. – 1926. – Кн. 6. – С. 3 – 20. 

11. Грушевський М.С. Костомаров i Новітня Україна. В сорокові 

роковини (з портретом) / М.С. Грушевський // Україна. – 1925. – Кн. 3. – 

С. 3 – 20. 

12. Грушевський М.С. Соціально-традиційні підоснови Кулішевої 

творчості / М.С. Грушевський // Україна. – 1927. – № 1. – 2. – С. 9 – 38. 

13. Грушевський М.С. “Малороссийские песни” Максимовича і 

століття української наукової праці (з портретом) / М.С. Грушевський // 

Україна. – 1927. – Кн. 6. – С. 1 – 13. 

14. Грушевський М.С. Місія Драгоманова / М.С. Грушевський // 

Україна. – 1926. – Кн. 2 – 3. – С. 3 – 28. 

15. Грушевський М.С. Український рух на схід. Розселення за 

московською границею до 1648 р. / М.С. Грушевський // Україна. – 

1914. – Кн. 1. – С. 20 – 53.  

16. Грушевський М.С. З соціально-національних концепцій 

Антоновича / М.С. Грушевський // Україна. – 1928. – Кн. 5. – С. 3 – 16. 

17. Грушевський М.С. [Рец.:] Пархоменко В. Початок християнства 

на Русі. Очерки з історії Русі IX – X ст. / М.С. Грушевський // Україна. – 

1914. – Кн. 1. – С. 112 – 120. 

18. Грушевський М.С. [Рец.:] Приселков М. Очерки по церковно-

політичній історії Київської Русі X – XII ст. / М.С. Грушевський // 

Україна. – 1914. – Кн. 1. – С. 112 – 120. 

19. Грушевський О.С. Повісті Куліша з середини 1850-х років / 

О.С. Грушевський // Україна. – 1927. – Кн. 1 – 2. – С. 66 – 75. 

20. Грушевський О.С. З міського життя в полудневих замках 

XVI ст. / О.С. Грушевський // Україна. – 1917. – Кн. 1 – 2. – С. 38 – 45.  

21. Грушевський О.С. З економічного життя XVI в. / О.С. Грушев-

ський // Україна. – 1917. – Кн. 3 – 4. – С. 5 – 18. 

22. Данилов В.В. О.М. Бодянський і його листування з М.О. Макси-

мовичем / В.В. Данилов // Україна. – 1927. – Кн. 6. – С. 85 – 100. 

23. Десяті роковини визволення України від царського пану-

вання [відозва] // Україна. – 1927. – Кн. 1 – 2. – С. 3. 



ЖУРНАЛ “УКРАЇНА”…  155 

24. Добровольський Л.П. Декабрист М.И. Муравьев-Апостол. 

Воспоминания и письма. Предисловие и примечания С.Я. Штрайха / 

Л.П. Добровольський // Україна. – 1924. – Кн. 3. – С. 171 – 173. 

25. Житецький І.П. Листування Костомарова з харківськими 

громадянами про видання народних книжок / І.П. Житецький // 

Україна. – 1925. – Кн. 3. – С. 69 – 72.  

26. Житецький І.П. Куліш і Костомаров / І.П. Житецький // 

Україна. – 1927. – Кн. 1 – 2. – С. 39 – 65.  

27. Житецький І.П. Останній виїзд М.П. Драгоманова за кордон / 

І.П. Житецький // Україна. – 1926. – Кн. 2 – 3. – С. 29 – 37. 

28. Жуковський А.І. Михайло Грушевський і журнал “Україна” / 

А.І. Жуковський // Український історик. – 1986. – № 1 – 2. – С. 5 – 20. 

29. Коновец О. Периодическая печать как источник историко-

научных исследований (К проблеме реконструкции “образа науки”) / 

О. Коновец // Науковедение и информатика. – К., 1992. – Вип. 37. – 

С. 19 – 27. 

30. Костащук В.М. Громадське й культурне життя Буковини від 

1848 р. до 1914 р. / В.М. Костащук // Україна. – 1928. – Кн. 1. – С. 15 – 24. 

31. Крип’якевич І.П. Остафій Астаматій (Остаматенко), український 

посол в Туреччині 1670-их рр. / І.П. Крип’якевич // Україна. – 1928. – 

Кн. 6. – С. 6 – 11. 

32. Левитський В.Й. До питання про структуру історії економіч-

ного побуту України (З приводу праці акад. М.Є. Слабченка. Матеріали до 

економічно-соціальної історії України XIX ст.) / В.Й. Левитський // 

Україна. – 1929. – Кн. 37. – С. 3 – 13. 

33. Лященко А.І. Сага про Олафа Тріггвасона і літописне оповідання 

про Ольгу / А.І. Лященко // Україна. – 1926. – Кн. 4. – С. 3 – 23. 

34. Малиновський О.О. Позбавлення волі злочинця в минулому і 

сучасному. (Нарис з історії давньоруського, західно-руського та нового 

укр. права) / О. Малиновський // Україна. – 1927. – Кн. 3. – С. 10 – 14. 

35. Марковський М.М. Російські і українські твори Шевченка в їх 

порівнянні / М.М. Марковський // Україна. – 1918. – Кн. 1 – 2. – С. 32 – 48. 

36. Міяковський В.В. Список осіб, причетних до справ про таємні 

товариства / В.В. Міяковський // Україна. – 1925. – Кн. 6 (15). – С. 68 – 71. 

37. Міяковський В.В. Костомаров у Рівному / В.В. Міяковський // 

Україна. – 1925. – Кн. 3. – С. 28 – 68. 

38. Мочульський М. Літературні паралелі. Шевченків “Сон” і 

“Призраки” Тургенєва / М. Мочульський // Україна. – 1924. – Кн. 3. – 

С. 62 – 70.  

39. Новицький М.М. Шевченко в процесі 1847 р. і його папери / 

М.М. Новицький // Україна. – 1925. – Кн. 1 – 2. – С. 51 – 99. 



156 ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ НАУК. ВИПУСК 34. ІСТОРІЯ 

40. Окиншевич Л.О. Наука історії українського права / Л.О. Окин-

шевич // Україна. – 1927. – Кн. 1 – 2. – С. 105 – 130. 

41. Пархоменко В.О. Нові історичні проблеми Київської Русі / 

В.О. Пархоменко // Україна. – 1928. – Кн. 6. – С. 3 – 5.  

42. Перетц В.М. Декілька етнографічних даних з старих рукописів / 

В.М. Перетц // Україна. – 1914. – Кн. 1. – С. 86 – 91. 

43. Перетц В.М. Театральні ефекти в старовинному українському 

театрі / В.М. Перетц // Україна. – 1926. – Кн. 1. – С. 16 – 33. 

44. Плевако О.А. До матеріалів з історії цукробурякової промис-

ловості України / О.А. Плевако // Україна. – 1925. – Кн. 5. – С. 77 – 93. 

45. Савченко Ф.Я. Перший збірник українських пісень Максимо-

вича / Ф.Я. Савченко // Україна. – 1927. – Кн. 6. – С. 25 – 79. 

46. Синявський О.Н. Дещо про Шевченкову мову / О.Н. Синяв-

ський // Україна. – 1925. – Кн. 1 – 2. – С. 100 – 114. 

47. Січинський В.Ю. Брама в Мілеті і фасад катедри у Володимирі-

Волинському [з ілюстраціями] / В.Ю. Січинський // Україна. – 1928. – 

Кн. 3. – С. 24 – 26.  

48. Смаль-Стоцький С.Й. Українська літературна мова / С.Й. Смаль-

Стоцький // Україна. – 1928. – Кн. 4. – С. 3 – 13. 

49. Студинський К.Й. Іван Франко і товариші в соціалістичному 

процесі 1878 р. / К.Й. Студинський // Україна. – 1926. – Кн. 6. – С. 56 – 114. 

50. Студинський К.Й. Перша зустріч Михайла Драгоманова з 

галицькими студентами / К.Й. Студинський // Україна. – 1926. – Кн. 2 – 

3. – С. 70 – 75. 

51. Ткаченко М.М. [Рец.:] Крип’якевич І. Учитель Богдана 

Хмельницького / М.М. Ткаченко // Україна. – 1924. – Кн. 4. – С. 160 – 162.  

52. Ткаченко М.М. [Рец.:] Оглоблин О. Очерки истории 

украинской фабрики. Мануфактура в Гетьманщине. Предкапиталистическая 

фабрика / М.М. Ткаченко // Україна. – 1928. – Кн. 1. – С. 147 – 155. 

53. Україна. Науковий журнал українознавства під редакцією 

акад. М. Грушевського. – 1930. – Кн. 40. 

54. “Україна” науковий часопис українознавства (1907 – 1932) : 

покажчик змісту / Р. Майборода, В. Врублевський. – К., 1993. – 140 с. 

55. Україна. Науковий двохмісячник українознавства під редакцією 

акад. М. Грушевського. – 1925. – Кн. 1 – 2. 

56. Україна. Науковий двохмісячник українознавства під редакцією 

акад. М. Грушевського. – 1926. – Кн. 6. 

57. Україна. Науковий двохмісячник українознавства під редакцією 

акад. М. Грушевського. – 1927. – Кн. 6. – С. 1 – 106. 

58. Україна. Науковий двохмісячник українознавства під редакцією 

акад. М. Грушевського. – 1928. – Кн. 5. – С. 17 – 116. 



ЖУРНАЛ “УКРАЇНА”…  157 

59. Україна. Науковий двохмісячник українознавства під редакцією 

акад. М. Грушевського. – 1925. – Кн. 6. 

60. Україна. Науковий двохмісячник українознавства під редакцією 

акад. М. Грушевського. – 1927. – Кн. 4. 

61. Шахматов О.О. До питання про початок української мови / 

О.О. Шахматов // Україна. – 1914. – Кн. 1. – С. 7 – 19.  

62. Щербаківський Д.М. Малюнки Дж. Джемса з його подорожі 

по Україні [з ілюстраціями] / Д.М. Щербаківський // Україна. – 1926. – 

Кн. 4. – С. 54 – 61. 

63. Юркова О. “Україна” на історичному фронті: від наукового 

часопису українознавства до журналу циклу наук історичних / Оксана 

Юркова // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : 

міжвід. зб. наук. пр. – 2007. – Вип. 16 (2). – С. 327 – 355. 

64. Якимович С. Етнографічні записи Якова Демченка 1857 – 

1858 р. / С. Якимович // Україна. – 1930. – Кн. 41. – С. 89 – 129. 

 

Савчук Инна. Журнал “Украина” сквозь призму тема-

тических интересов его авторов. В статье проанализирована 

тематика публикаций, представленная на страницах “Украины”. 

Выяснено значение обнародованных в журнале материалов в 

разработку актуальных проблем украиноведения. Сделан вывод, 

что среди опубликованных работ доминировали материалы син-

тетического характера, которые сыграли важную роль в станов-

лении научных основ украиноведения. 

Ключевые слова: украинская историография, журнал 

“Украина”, авторский коллектив, тематика публикаций, М. Гру-

шевский. 

 

Savchuk Inna. The journal Ukraine through the prism of 

thematic interests of its authors. Topics of publications, presented 

on the pages of the journal Ukraine, are analyzed in the article. 

Contributions of the published on the journal pages materials to 

actual problems of Ukrainian Studies are found out. The author 

concludes that among the published works materials of the synthetic-

general character dominated, this fact played a major role in 

developing scientific foundations for Ukrainian Studies. 

Key words: Ukrainian historiography, journal Ukraine, authors, 

topics of publications, M. Hrusheskyi. 

  



158 ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ НАУК. ВИПУСК 34. ІСТОРІЯ 

 

 

 

УДК: 262.2 (477.83) “1739/1780” 

С 79 

 

Юрій СТЕЦИК 

 

ВАСИЛІАНСЬКЕ ЧЕРНЕЦТВО  

ПЕРЕМИШЛЬСЬКОЇ ЄПАРХІЇ В ПЕРІОД 

ФУНКЦІОНУВАННЯ СВЯТОПОКРОВСЬКОЇ ПРОВІНЦІЇ: 

СОЦІАЛЬНЕ І ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПОХОДЖЕННЯ 

(1739 – 1780 рр.) 

 
На підставі узагальнення каталогів та біограм василіанського 

чернецтва Перемишльської єпархії визначено чисельність 
монастирів і ченців, їх типологізацію, територіальну і соціальну 
приналежність, вікові та освітні характеристики. Проаналізовано 
кількісний та якісний склад монастирської братії. Показано 
процес реформування чернечих осередків. Окреслено етапи духовної 
формації василіанського чернецтва.   

Ключові слова: чернецтво, василіани, Чин Святого Василія 
Великого, провінція, єпархія. 

 

Постановка проблеми. У сучасній українській церковній 

історіографії основний акцент робиться на вивчення інституційного 

розвитку монастирів, але поза увагою дослідників перебуває 

постать самого монаха, а зокрема вивчення його особистісних 

характеристик: соціальне і територіальне походження, освітній 

рівень та вікові етапи аскетичного життя. Такий підхід, очевидно, 

зумовлений наявністю досить фрагментарних спеціальних джерел, 

які здебільшого не дають можливості досліднику відповісти на 

низку питань. 

Для проведення дослідження використано каталоги мона-

стирів і ченців Святопокровської провінції Чину Святого Василія 

Великого (ЧСВВ) [VІІ]. Ці каталоги укладалися в різні роки 

протоігуменами провінції з метою збору статистично-довідкової 
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інформації, необхідної для ефективного управління монашими 

спільнотами та для звітування перед Апостольським Престолом. 

Адже в досліджуваний період василіанські монастирі були вилучені 

із юрисдикції місцевих єпископів, митрополитів і переведенні у 

пряме підпорядкування папи римського. Така система управління 

Унійною Церквою була запозичена із Католицької Церкви. Дос-

лідники Василіанського Чину віднайшли у Ватиканських архівах 

та опублікували каталоги монастирів Святопокровської провінції, 

які надсилалися до Апостольського Престолу в 1754, 1772, 1776 та 

1780 рр. Ці досить малоінформативні реєстри доповнює каталог 

біограм василіанського чернецтва цієї ж провінції, який зберігся 

до нашого часу в рукописному вигляді та опрацьовується нами з 

метою укладення спеціального археографічного видання [I], [II], [III]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що 

розглядувана тема не була об’єктом спеціального вивчення у 

церковній історіографії. Натомість віднаходимо студії з інститу-

ційного розвитку василіанських монастирів Перемишльської єпархії 

[1], [2], [4]. Тільки поодинокі праці присвячені вивченню чернецтва 

як певного духовного прошарку суспільства ранньомодерної 

доби, однак пов’язані з іншими теренами України [8]. У сучасній 

польській церковній історіографії спостерігається тенденція 

розвитку просопографічних досліджень католицького чернецтва 

середньовічного та нового періодів історії Речі Посполитої [11]. 

Відповідно адаптація новітніх європейських наукових методо-

логій до сучасної української церковної історіографії уможливить з 

іншого погляду розглянути історію Церкви та монастирів Київ-

ської унійної митрополії. 

У статті ставимо собі за мету, вивчивши біограми 

чернецтва, узагальнити соціальні, територіальні, вікові та освітні 

характеристики, які в подальшому слугуватимуть основою для 

проведення комплексного просопографічного дослідження.  

Перед тим, як розпочати розгляд характеристик василіан-

ського чернецтва, слід зупинитися на підставовій інформації про 

чисельність монастирів і ченців. До складу Святопокровської 

провінції, утвореної в 1739 р., увійшли 130 монастирів і 700 

ченців із теренів новоприєднаних єпархій (Луцької, Львівської, 

Перемишльської) до Київської унійної митрополії. Зокрема, 
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серед них дослідники нараховують 65 монастирів і 300 ченців із 

Львівської та Перемишльської єпархій. 

Також слід зауважити, що більшість монастирів Пере-

мишльської унійної єпархії одразу ж на Львівській капітулі 

(1739) заявили про входження до нового адміністративно-

територіального утворення – Святопокровської провінції: Добро-

миль, Дережичі, Лаврів, Лішня, Летня, Перемишль, Стрий, Спас, 

Самбір, Топільниця, Улюч, Чернелява, Щеплоти, Сушиця Велика. 

Проте менша частина монастирів Перемишльської єпархії (Білина 

Велика, Дорожів, Рибник, Яжів Старий), очевидно, через упередже-

ність і зволікання ігуменів, заявили про входження до провінції 

значно пізніше, зокрема під час проведення Дубнівської капітули 

(1743). Отже, усі монастирі Перемишльської єпархії заявили про 

входження до складу Святопокровської василіанської провінції 

[3, 26]. 

Після утворення Святопокровської провінції та визначення 

і затвердження в Римі її статусу у Василіанському Чині Святого 

Василія Великого постала проблема впорядкування монастирських 

фундацій. Порівнянно з Святотроїцькою (Литовською) провінцією, в 

Святопокровській (Польській) провінції, зокрема в Перемишль-

ській єпархії, були поширені дрібні монастирі, де, в середньому, 

проживали 5 – 6 ченців. Перед 1744 р. ліквідовано кілька най-

менших чернечих осередків, деколи навіть із одноосібною обсадою 

(Крушельниця, Лука, Лісько). Найбільшим у Святопокровській 

провінції був монастир у Почаєві, який у 1748 р. нараховував 67 

монахів, а більше 20 ченців мали монастирі в Добромилі та 

Лаврові [3, 28]. 

Очевидно, що в малих монастирях, які мали досить бідні 

фундації, монахи утримували себе із власної господарської праці, 

тому в таких обителях вже не йшлося про організацію життя 

відповідно до правил, ані про дотримання дисципліни. Тому в 

1744 р. папа Бенедикт XIV, затверджуючи постанови Дубенської 

капітули, доручив митрополитові, щоб він із верховною владою 

Чину провів реорганізацію монастирів Святопокровської провінції, 

аби вони нараховували принаймні по 8 монахів. Призначена комісія 

з цього питання зібралася 1745 р. на Дубенську нараду і на підставі 

наданих їй документів про прибутки монастирів провінції 

постановила залишити як самостійні тільки ті обителі, які могли 
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утримати 8 осіб. Решту монастирів об’єднувалося з багатшими, а 

частина ліквідовувалася.  

До першої категорії із теренів Перемишльської єпархії 

потрапили Лаврівський, Добромильський, Лішнянський, Щеплот-

ський монастирі. Саме до них мали бути прилучені менші обителі 

так званої другої категорії: до Лаврова – Спас та Топільниця; до 

Добромиля – резиденція із церквою Св. Івана у Перемишлі; до 

Лішні – Летня, Дережичі, Білина; до Щеплотів – Чернилява та 

Смільниця. 

До третьої категорії належали монастирі, які підпадали під 

ліквідацію, а їх надбання передавалися у відання найближчих 

обителей. Так, фундації ліквідованих у Перемишльській єпархії 

осідків Брюховиця, Улюч, Колодка, Накло, Стрий передавалися 

у відання Добромильського монастиря; Яжів Старий у 1764 р. 

переданий до Черниляви; Дорожів та Лужок Долішній зникли 

безслідно [IV, 2]. 

У подальшому помітною тенденцією розвитку василіанських 

монастирів Перемишльської єпархії впродовж другої половини 

XVIII ст. було скорочення чисельності чернечих осередків шляхом 

об’єднання їх із більшими монастирями. Проект про об’єднання 

василіанських монастирів у Святопокровській провінції укладено на 

згаданій Дубенській нараді (1745), який упроваджувався в життя 

упродовж другої половини XVIII ст. під ревним контролем Риму.  

Так, у 1748 р. Апостольська Столиця вислала анкету для 

Святотроїцького та Святопокровського протоігуменів, зажадавши 

докладніших звітів про стан монастирів. Протоігумен Сильвестр 

Коблянський до своєї обширної відповіді на запропоновану 

анкету долучив табель підлеглих монастирів. У ньому було вміщено 

38 монастирів і приєднаних до них 60 резиденцій Святопокров-

ської провінції. Проте відомо, що, окрім згаданих монастирів, 

продовжували існувати дрібні чернечі осідки, що були призна-

чені до ліквідації, а також ті, які були не зареєстровані в укладених 

списках Дубенської наради [3, 25]. 

На прикладі Перемишльської єпархії бачимо, що запропо-

нований процес укрупнення дрібних монастирів набув затяжного 

характеру. Часто в дрібних монастирях, які мали підлягати 

ліквідації та перебували без зв’язку із іншими обителями, ченці 

не хотіли переходити до інших осередків, хоча не були 
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спроможні утримувати власну обитель, чи (в іншому випадку) 

не бажали приймати до себе недисциплінованих ченців із 

розформованих осередків. Ще більше була ускладнена справа 

монастирів, ліквідації яких противилися фундатори чи їхні спад-

коємці, які із входженням василіанських монастирів до провінції 

втратили своє право патронату над фондованими обителями у 

власних дрібношляхетських посілостях.  

Процес ліквідації дрібних монастирів на певний час 

спричинив безлад серед чернецтва. Зокрема, низка монахів із 

ліквідованих осередків мандрують із монастиря до монастиря 

без відповідної на це потреби. Провадили, таким чином, досить 

свавільний спосіб життя та уникали зверхності будь-якого 

ігумена, оскільки вони не мали сталого місця проживання. За 

таких обставин Апостольська Столиця прийняла ще один декрет 

від 27.03.1754 р. про об’єднання малих монастирів, які не мали 

достатніх фундацій для утримання 8 ченців. Також зазначалося, 

що потрібно посилити дисципліну в монастирях. Зокрема, 

пропонувалися шляхи розв’язання актуальної для того часу 

проблеми міграцій ченців із монастиря до монастиря. Рекомен-

дувалося обмежити відсилання ченців до інших обителей тільки у 

церковних справах, а не у власних, із виділенням на дорогу 

грошей та наданням відповідного листа [3, 30].   

Порівняльний аналіз статистичних даних каталогів ЧСВВ 

дає змогу говорити про прогресивну редукцію монастирів у другій 

половині XVIII ст. Протягом 1754 – 1773 рр. у провінції чисель-

ність монастирів зменшилася на 20 осередків унаслідок скасування 

незадовільних фундацій, згідно з директивами Апостольської 

Столиці. За цими даними у 1772 – 1773 рр. у Перемишльській 

єпархії зафіксовано тільки 6 василіанських монастирів (Дережичі, 

Добромиль, Лаврів, Лішня, Спас, Щеплоти). Однак відомо, що ще 

продовжували функціонувати чернечі резиденції у Білині, Летні, 

Черниляві та Топільниці [VІІ, 107]. 

Розглянемо кількісний та якісний склад монастирської 

братії василіанських осередків Перемишльської єпархії в другій 

половині XVIII ст. Адже перші іменні каталоги ЧСВВ почали 

укладатися тільки у середині XVIII ст. [I], [ІІ], [III]. На основі 

опублікованих та рукописних іменних каталогів спробуємо про-

аналізувати особовий склад монастирської братії. Передовсім у 
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монастирях мешкали ченці віком від 22 до 75 років. Час 

висвячення, відповідно до Конституції ЧСВВ, охоплював вік від 

21 до 25 років. Проте маємо поодинокі випадки ранішого вступу 

до ЧСВВ (у 16 – 19 років) та і пізнішого (40 – 50 років). Отже, у 

монастирях були як досить молоді за стажем ченці – від 2 до 7 

років перебування в Чині (таких була меншість), так і досвідчені 

ченці, які протягом 20 – 40 років перебували у ЧСВВ. Таке 

співвідношення певною мірою впливало на духовне і моральне 

формування нового покоління василіанського чернецтва. Більшість 

ченців за своїм соціальним походженням були вихідцями із 

дрібношляхетських і міщанських родів Перемишльської землі. 

Проте із утворенням Святопокровської провінції ЧСВВ помітна 

тенденція до заселення місцевих монастирів вихідцями із простих 

селянських родів та з інших країв Речі Посполитої – Волині, 

Поділля [III].  

Щодо якісного складу монастирської братії василіанських 

монастирів Перемишльської єпархії в другій половині XVIII ст. 

зауважимо, що істотну перевагу в ньому мали ієромонахи 

порівняно з братією. Для прикладу подаємо динаміку чисельності 

особового складу Лаврівського монастиря впродовж другої 

половини XVIII ст.: 1754 р. – 18 отців, 9 братів; 1772 р. – 11 отців, 

9 братів; 1776 р. – 11 отців, 9 братів; 1780 р. – 10 отців, 7 братів; 

1782 р. – 14 отців, 7 братів; 1783 р. – 13 отців, 7 братів; 1784 р. – 

13 отців, 7 братів; 1791 р. – 10 отців, 7 братів [VІІ]. 

З огляду на подану інформацію мають рацію ті дослідники, 

які стверджують, що в цей час ЧСВВ був суто капеланським 

згромадженням [12, 180].  

Так, чисельність чернечої братії залежала від розмірів 

фундацій та обов’язків, які покладалися на певний осередок. 

Так, найбагатолюднішими на теренах Перемишльської єпархії 

були ті монастирі, при яких провадилися різні чернечі студії. 

Зокрема, Лаврівський та Добромильський монастирі протягом 

другої половини XVIII ст. налічували від 13 до 27, а деколи 38 

ченців. Надалі в дрібніших монастирях (Спас, Щеплоти, Чернилява, 

Лішня, Дережичі та ін.) чисельність монастирської братії коливалася в 

різний час від 6 до 13 ченців. Найменші чернечі спільноти діяли 

у монастирських резиденціях (Топільниця, Білина, Летня та ін.) 

де передовсім мешкало від 2 до 5 монахів [VІІ].  
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Нестабільність складу чернечих спільнот була зумовлена 

тогочасною практикою постійних переїздів ченців із монастиря 

до монастиря з метою проходження студій, для проведення 

освітніх викладів, для виконання інших духовних обов’язків. 

Розглянемо також освітні характеристики василіанського 

чернецтва. Адже у XVIII ст. після постанов Замойського синоду 

на капітулах у Львові (1739) та Дубні (1743) василіани займалися 

вихованням молодого покоління. Із цією метою ченці Пере-

мишльської єпархії провадили різноманітні внутрішні студії: у 

Добромилі (догматичне богослов’я – 1757 – 1771 рр.), Спасі 

(риторика – 1776/77, 1779/80, 1783/84 рр.), Щеплотах (моральна 

теологія 1770 – 1782 рр. та риторика 1783/84 рр.), Лаврові 

(богослов’я, філософія та риторика 1740 – 1780 рр.) [7, 3]. 

Внутрішні студії не були сталим явищем, оскільки вони 

зазнавали постійних змін і були пов’язані із загальним станом не 

тільки василіанських монастирів Перемишльської єпархії, але й 

всієї Святопокровської провінції. Так, наприклад, у Лаврові в 

1739 – 1741 рр. започатковано філософські студії разом із 

моральною теологією, які згодом у 1741 р. перенесено до Гощі. І 

тільки у 1752 – 1753 рр. відновлено студії з моральної теології та 

філософії, однак у 1754 р. моральну теологію перенесено до Добро-

миля, а в Лаврові залишено філософські студії до 1767 р. [13, 85]. 

Кількісний склад монастирських студій характеризується 

такими даними. Зазвичай, у них навчалося кілька, а інколи 

кількадесят отців і кліриків-професів. Нечасто кількість студентів 

перевищувала 20 осіб. У Святопокровській провінції станом на 

1754 р. риторику студіювали в Гощі 6 кліриків, філософію у 

Луцьку – 3 отці та 7 кліриків, теологію у Львові – 8 отців і 3 

клірики. Того ж року 4 клірики із тієї ж провінції студіювали в 

Римі та по 2 алюмнати – в Браневі та Вільні. Невеликим був і 

персонал учителів. Студії риторики, як подає інформація за 

1774 р., викладав завжди один професор. Філософські студії – 1 – 2 

професори, теологію – найчастіше 2 професори [9, 1016]. 

Окремої уваги заслуговують богословські студії, які діяли 

в Добромилі впродовж другої половини XVIII ст. Зокрема, у 

1758 р. управа Святопокровської провінції видала розпорядження 

про перенесення вивчення спекулятивно-догматичної теології до 

Добромильського монастиря [VІ, 127]. 
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Викладання богослов’я в Добромилі тривало 3 роки. 

Виклади провадили переважно 2 професори, що навчали у різні 

роки від 4 до 10 слухачів. 

У 1771 р. спекулятивне богослов’я із Добромиля було пере-

ведено до Лаврова, а у 1773 р. до Кам’янця-Подільського. У Лаврові 

було залишено догматичне й моральне богослов’я, яке 1775 р. 

переведено до Сатанова, а у Лаврові започатковано студії з 

риторики для ченців, які згодом доповнено студіями з філософії 

(від 1776 р.) та догматичного богослов’я (від 1778 р.) [V, 162]. 

Про освітній рівень василіанського чернецтва Перемишльської 

єпархії подає відомості каталог 1760 р.: 

1. Пройшли чернечі студії з риторики, філософії, теології 

та отримали ієрейські свячення 49% ченців.  

2. Пройшли два напрями студій 12% ченців.  

3. Пройшли тільки один навчальний напрям 12% ченців.  

4. Не пройшли жодних студій 27% ченців, які викону-

вали господарські обов’язки у монастирських фільварках: кравця, 

шевця, коваля, тесляра, фіртянина. 

5. Місця проходження студій: 

– риторика – Щеплоти, Краснопуща, Гоща, Бучач. 

– філософія – Лаврів, Замостя, Перемишль (школа отців-

єзуїтів), Львів, Теребовля, Добромиль. 

– теологія – Добромиль, Гоща, Львів, Сатанів, Підгірці. 

6. Виконання обов’язків після здобуття богословської освіти: 

–  а) освітні функції – магістр новиків, професор теології, 

префект школи, катехит; 

–  б) душпастирські функції – ієромонах, проповідник, 

сповідник, місіонер; 

–  в) адміністративні функції – ігумен, вікарій, прокуратор, 

економ, протоконсультор, провінціал, секретар, архівіст [І].  

Василіанський Чин не обмежувався тільки своїми внут-

рішніми студіями, але й відправляв своїх студентів на навчання 

до папських семінарій, які тоді були у Вільні, Браунсбурґу, 

Львові, Оломоуці, Празі, Відні, Ґраці та Римі. Випускники цих 

папських колегій і семінарій займали потім провідні посади в 

церковній ієрархії Київської унійної митрополії.  
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Зокрема, у Римі діяли 2 папські колегії, в яких навчалися 

українські студенти-василіани: грецька колегія Св. Атанасія та 

колегія папи Урбана Конгрегації Пропаганди Віри.  

Можемо назвати ченців ЧСВВ, вихідців із теренів Пере-

мишльської єпархії, які навчалися в колегії папи Урбана: 1708 р. – 

Антоній Винницький; 1733 р. – Цезарій Стебновський; 1739 р. – 

Августин Новосільський; 1741 р. – Максиміліан Рило; 1747 р. – 

Ієронім Маркевич; 1747 р. – Атанасій Шептицький; 1760 р. – 

Єротей Корчинський [10, 202].  

Нове покоління чернецтва свій духовний вишкіл проходило в 

другій половині XVIII ст. головно у новіціатах, розташованих у 

Почаєві та Добромилі. Монах, який пройшов усі ступені чернечого 

вишколу (послушник – брат – отець), отримував відповідну духовну 

освітню підготовку. Зокрема, отці-василіани знали кілька мов: 

польську, латинську, грецьку, а із кінця XVIII ст. німецьку. 

Проте траплялися поодинокі випадки, коли ченці не вміли ані 

читати, ані писати навіть рідною “руською” мовою. Також василіани 

отримували відповідну фахову підготовку, студіюючи риторику, 

філософію, теологію [VІ, 25, 31, 138].  

Висновки. У процесі проведеного дослідження з’ясовано, 

що соціальною базою, із якої рекрутувалося чернецтво, були – 

шляхта, міщани та селяни, що походили із різних теренів Речі 

Посполитої, оскільки Святопокровська провінція ЧСВВ охоплювала 

декілька єпархій Київської унійної митрополії. Загалом у 

монастирях єпархії проживали ченці віком від 22 до 75 років. 

Співжиття молодого та старшого поколінь впливало як на духовне, 

так і на моральне формування чернецтва. Вагому перевагу в 

особовому складі монастирської братії мали ієромонахи. Чисельність 

чернецтва залежала від розмірів фундацій та обов’язків, що 

покладалися на певний монастир. Освітній рівень чернецтва 

визначався проходженням студій із риторики, філософії та бого-

слов’я, які пройшла більша половина монахів єпархії. 

Перспективним напрямом дослідження вбачаємо у віднай-

денні, опрацюванні та публікації досі невідомих у церковній 

археографії каталогів монастирів і чернецтва Святопокровської 

провінції ЧСВВ, до якої належали обителі Перемишльської єпархії.  
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Стецык Юрий. Василианское монашество Перемышль-

ской епархии в период функционирования Святопокровской 

провинции: социальное и территориальное происхождение 

(1739 – 1780 года). На основании обобщения каталогов и 

биограмм василианского монашества Перемишльской епархии 

определено численность монастырей и монахов, их типологи-

зацию, территориальную и социальную принадлежность, вековые и 

образовательные характеристики. Проанализирован количественный 

и качественный состав монастырской братии. Показан процесс 

реформирования монашеских ячеек. Очерчены этапы духовной 

формации василианського монашества.  

Ключевые слова: монашество, василиане, Чин Святого 

Василия Великого, провинция, епархия. 

 

Stetsyk Yuriy. The Basilian monkhood of the Przemysl 

Eparchy in functioning period of the St Intercession (Svyato-

pokrovsk) province: social and territorial origin (1739 – 1780). 
On the basis of generalization of catalogues and biogrammes of the 

Basilian monkhood of the Przemysl Eparchy the author finds out 

quantity of monasteries and monks, their typologization, territorial and 

social belonging, age-old and educational characteristics. Quantitative and 

quality composition of monasterial fraternity is analysed. The process 

of reformation of monastic centers is shown. The stages of spiritual 

structure of Basilian monkhood are outlined. 

Key words: monkhood, Basilian monks, Order of St Basil the 

Great, province, eparchy. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ 

РЕФОРМУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ: 

ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ 

 
Стаття присвячена дослідженню історичних аспектів 

реформування аграрного сектору в Україні у 1991 – 1999-х рр. 
Автор характеризує початковий етап проведення аграрної та 
земельної реформ, що розпочали трансформаційні процеси в 
економіці. Аналізує нормативно-правову базу реформ, а також 
процеси реорганізації колгоспної системи, роздержавлення та 
приватизації земельного фонду. 

Ключові слова: аграрний сектор, аграрна і земельна 
реформи, роздержавлення, приватизація, земельний пай. 

 

Постановка проблеми. Сьогодні у нашій державі активно 

йдуть процеси євроінтеграції, що вимагають реформування усіх 

сфер економіки країни. Одним із них постає аграрний сектор. 

Упродовж усієї історії незалежності України саме трансформації 

у сфері сільського господарства мали суперечливий характер: 

недосконалість проведення аграрної та земельної реформ зумовила 

суцільні перекоси в розвитку всіх сфер аграрного сектору.  

З огляду на це важливим і актуальним є ґрунтовне дос-

лідження історичних аспектів реформаційних процесів аграрного 

сектору, які пройшли у перше десятиліття незалежності України, що 

уможливить чіткіше і об’єктивніше визначити перспективи його 

розвитку на шляху інтеграції до європейського економічного 

простору. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми 

аграрної історії завжди були в центрі уваги багатьох науковців. 

 
© Федоренко Яніна, 2014 
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Так, реформаційним змінам, що відбувалися в аграрній сфері, 

присвячено декілька дисертаційних досліджень, зокрема “Аграрна 

реформа в Україні (1991 – 2001 рр.)” С. Живори [2], де вчений 

детально охарактеризував зміни економічних відносин у сільсько-

господарському виробництві України у 1991 – 2001 рр. 

Позитивні і негативні аспекти реформування форм власності 

та господарювання в аграрному секторі України, а також аналіз 

процесів проведення аграрної і земельної реформ розкриває 

колективна праця таких відомих істориків-аграрників, як Л. Берен-

штейн, Г. Мигрин, П. Панченко “Українське село у 20 – 90-х 

роках ХХ століття (короткий історико-економічний нарис” [12]. 

Слід також виокремити колективну монографію згаданого 

вище авторського колективу “Україна на зламі історичних епох 

(формування нових виробничих відносин в аграрному секторі 

економіки сучасної України)”, в якій значна увага приділена 

концептуальним підходам та правовим засадам реформування 

АПК [11]. 

Однак найзначніший масив наукових праць належить саме 

науковцям-економістам: П. Саблуку [9], [10], В. Юрчишину, 

О. Онищенку [13], М. Маліку [6], І. Лукінову [4], [5], в яких 

автори із власних позицій дають оцінку аграрній та земельній 

реформам, що загалом ознаменували ті трансформаційні процеси, 

які пройшли у агарній сфері. 

Проте всі оціночні судження були зроблені ще на початку 

2000-х рр. Тому виникає потреба на тлі сучасних подій об’єктивно 

оцінити історію реформування сільськогосподарського сектору в 

1991 – 1999-х рр., щоб у подальшому, узагальнивши отриману 

інформацію, а також врахувавши усі недоліки та помилки, 

зроблені у той період, розробити досконалішу стратегію розвитку 

аграрної сфери економіки України. 

Отже, метою цієї статті є комплексне дослідження 

історичних аспектів проведення реформування аграрного сектору 

упродовж першого десятиліття існування незалежної держави. 

Адміністративно-командна система управління у СРСР 

привела наприкінці 1980-х рр. до занепаду усі галузі, що форму-

вали економіку держави. Не оминуло його і сільське господарство, 

кризовий стан розвитку якого був зумовлений монополією дер-

жавної власності на землю, майно і вироблену продукцію, 
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пануванням колгоспно-радгоспної форми організації товарного 

виробництва, а також одержавленням соціально-економічних 

відносин на селі. За таких умов держава виявилася неспроможною 

раціонально використовувати головне багатство – землю.  

Необхідність реформування земельних відносин в Україні 

була визнана керівництвом країни ще на початку 90-х рр. Зокрема, 

оцінка соціально-економічного стану в сільському господарстві 

України того часу міститься у праці В. Масола “Упущеный 

шанс”. У ній констатується наявність кризових явищ у аграрному 

секторі та продовольчих труднощів в Україні, неефективна 

діяльність колгоспів і радгоспів. Автор також вказує на потребу 

введення ринкових відносин до агропромислового комплексу в 

усіх його ланках без будь-яких обмежень [7, 5]. 

Після розпаду Радянського Союзу, а з ним і центра-

лізованої планової системи, в Україні розпочалося негайне 

реформування усіх галузей економіки. Визначальна роль відводи-

лася сільськогосподарському сектору, де керівництво намагалося 

вдосконалити соціально-економічні відносини шляхом проведення 

аграрної реформи (багатоетапного і відносно тривалого у часі 

процесу, мета якого полягала у трансформації суспільних аграрних 

відносин шляхом реорганізації агропромислового комплексу через 

переведення командно-адміністративної економіки, що склалася 

в СРСР, на засади приватновласницького землеволодіння та 

ринкової економіки, а також інтегрування селян до сфери агро-

бізнесу).  

Науковці по-різному визначать аграрну реформу і її завдання. 

Так, В. Юрчишин і О. Онищенко дотримувалися думки, що 

аграрна реформа – це здійснення соціально-економічних пере-

творень у продовольчому секторі економіки і передовсім у 

сільському господарстві, які можна розглядати загалом як 

найбільш суттєву складову сучасної аграрної політики [13, 191]. 

М. Малік стверджував, що завдання аграрної реформи полягає у 

забезпеченні продовольчої безпеки країни і конкурентоспромож-

ності сільськогосподарської продукції на світовому ринку [6, 10]. 

І. Баланюк розглядав аграрну реформу як чітко сформульовану, 

скоординовану за етапами і механізмами здійснення, підпорядко-

вану стратегічній меті єдність соціальних, економічних, орга-

нізаційних і правових заходів, покликаних вивести продовольчий 
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сектор на рівень найбільш аграрно розвинутих країн при 

обов’язковому забезпеченні стійкого і надійного підвищення 

рівня життя населення України [1, 11]. А П. Cаблук уважав, що 

аграрна реформа не може здійснюватися відірвано від реформу-

вання економіки країни загалом. Тобто вона перебуває під 

постійним впливом інших складових і сама певною мірою на 

них впливає [10, 3].  

Ядром аграрної реформи стала земельна реформа – комплекс 

правових, економічних, технічних і організаційних заходів, здійсне-

ння яких мало на меті удосконалення земельних відносин, 

перехід до нового земельного ладу, адекватного характерові 

соціально орієнтованої ринкової економіки країни.  

Слід зазначити, що досить часто у науковій літературі 

земельна реформа є тотожною з аграрною. Проте лінгвістична 

подібність назв реформ не має значення: реформи різні, але вони 

пов’язані між собою, оскільки спрямовані на піднесення рівня 

сільськогосподарського виробництва. Їх відмінність полягає у 

законодавчому розмежуванні суспільних відносин, що реформу-

ються. Земельна реформа спрямована на реформування суспільних 

земельних відносин, аграрна – на реформування суспільних 

аграрних відносин. До того ж, на думку С. Живори, земельна 

реформа була одним із напрямів проведення аграрних транс-

формацій і становила їх перший етап [2, 17]. 

Науковці по-різному визначають періодизацію обох реформ. 

Виокремлюється два етапи аграрних трансформацій. Перший – 

1991 – 1999 рр. (становлення нових форм господарювання, 

заснованих на приватній власності на землю і майно), другий 

розпочався після 2000-го року і триває досі (завершення реорга-

нізації колективних сільгосппідприємств та утвердження прозорої 

інфраструктури агроринку). 

Земельна реформа провадилася у три етапи. Перший (бере-

зень 1991 – листопад 1994) був пов’язаний із інвентаризацією 

земельного фонду України з визначенням юридичних і фізичних 

осіб, які були власниками певних земельних масивів або ділянок, 

створювали резервні фонди земель з метою їх подальшого 

перерозподілу та використання за цільовим призначенням. На 

другому етапі (1994 – 1999) проведено безоплатну передачу землі в 

колективну та приватну власність для виробництва сільсько-
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господарської продукції на добровільних засадах, виходячи з того, 

що земля повинна належати тим, хто її обробляє. Проведено поділ 

земель, які були передані до колективної власності, на земельні 

частки (паї) без виділення їх в натурі і видані документи – 

сертифікати на право приватної власності на земельну частку 

(пай). Третій етап розпочався у грудні 1999 р. – з моменту 

реорганізації колективних сільгосппідприємств. І багато хто вважає 

земельну реформу незавершеною до цього часу. 

Отже, аграрна і земельна реформи розпочалися майже одно-

часно. Характерним є й те, що в низці регіонів України реформу-

вання форм власності та господарювання відбувалося ще до 

проголошення незалежності України. По-перше, почалося пере-

творення радгоспів у колгоспи. У липні 1990 р. статус колгоспів 

одержали радгоспи “Комуніст” Любомирського району Волинської 

області, а на початку 1991 р. радгоспи “Косовський” у Івано-

Франківській області, “Старосамбірський”, “Прикордонник”, 

“Прогрес”, “Стрілківський”, “Дніпровський” у Львівській області, 

імені Мічуріна та “Маринівський” у Миколаївській області [ІІ, 

41]. По-друге, створювалися агрофірми, в яких виробничі відносини 

будувалися на принципах госпрозрахунку, виникли аграрні 

кооперативні об’єднання і малі підприємства [І, 71], [ІІІ, 40 – 42]. 

18 грудня 1990 р. Верховна Рада Української РСР схвалила 

постанову № 563-ХІІ “Про земельну реформу”, відповідно до 

якої всі землі республіки були оголошені об’єктом реформи. 

Мета реформи полягала у перерозподілі земель із одночасним 

наданням їх у довічне успадкування володіння громадянам, 

постійне володіння підприємствам, установам і організаціям, а 

також у користування з метою створення умов для рівноправного 

розвитку різних форм господарювання на землі, формування 

багатоукладної економіки, раціонального використання й охорони 

земель. Також було прийнято Земельний кодекс УРСР, що перед-

бачав реформування наявного права на землю – користування 

землею – за трьома формами: 1) довічне успадковане володіння 

для громадян; 2) постійне володіння для сільськогосподарських і 

лісогосподарських підприємств і організацій; 3) користування 

(постійне і тимчасове, зокрема на правах оренди) для несільсько-

господарських та інших підприємств, установ, організацій і громадян. 
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Продовження земельної реформи відбулося в січні 1992 р., 

коли був прийнятий Закон України “Про форми власності на 

землю”, який закріпив такі форми власності на землю, як державна, 

колективна та приватна. Усі вони оголошувалися рівноправними 

[ІХ]. У березні 1992 р. Верховна Рада ратифікувала ще важливі 

документи – Земельний кодекс, прийнятий у 1990 р., та Поста-

нову № 2200-ХІІ “Про прискорення земельної реформи і прива-

тизації землі” [VІІІ]. Зміни й доповнення до цього Закону і Земель-

ного кодексу фактично перетворилися у новий Земельний кодекс.  

Тому є всі підстави вважати, що нова редакція Земельного 

кодексу України від 13 березня 1992 р. була однією з форм 

реалізації земельної реформи і спрямовувалася на перехід до 

ринкових відносин. З прийняттям цього документа в новій редакції 

відкрився шлях до ухвалення дуже важливих законодавчих та інших 

нормативно-правових актів. Один із них – постанова Верховної 

Ради “Про прискорення земельної реформи і приватизацію 

землі” затвердила нові форми державних актів на право приватної 

власності на землю та право постійного користування нею. А 

Декрет Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. “Про 

приватизацію земельних ділянок” [VІІ] надав можливість безоплатно 

передавати у приватну власність присадибні земельні ділянки 

для ведення особистого підсобного господарства, будівництва й 

обслуговування жилого будинку і господарських будівель, садів-

ництва, дачного і гаражного будівництва у межах норм, встанов-

лених Земельним кодексом України.  

Одночасно із прийняттям нормативно-законодавчих актів 

у 1991 – 1993 рр. відбувалася інвентаризація земель сільсько-

господарського призначення. На її основі був сформований фонд 

земель запасу, за рахунок якого 1,3% усіх сільськогосподарських 

угідь країни відводилися для створення фермерських господарств. 

Набрали обертів процеси, пов’язані з роздержавленням й 

приватизацією земель сільськогосподарських підприємств, передачі 

громадянам ділянок у приватну власність. Якщо станом на 

1 січня 1992 р. усі земельні угіддя країни перебували у державній 

власності, то на 1 січня 1993 р. в приватній власності громадян 

вже було 13,8 тис. га землі (0,02% земельної площі країни і 

141,8 тис. га – у власності недержавних сільськогосподарських 

підприємств (0,24%) [3]. 
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Наступний період реформування аграрного сектору визначив 

Указ Президента України від 10 листопада 1994 р. № 666 “Про 

невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері 

сільськогосподарського виробництва”. За ним встановлювалося, 

що потрібно провести поділ земель, які передано у колективну 

власність, на земельні частки (паї) без виділення їх у натурі і 

видачу документа-сертифіката на право приватної власності на 

земельну частку (пай). До того ж вказувалося на право вільного 

розпорядження селянином земельною часткою (паєм), яке може 

бути об’єктом купівлі-продажу, дарування, обміну, успадкування, 

застави. Акцент робився на тому, що член колективного госпо-

дарства має право виходу з нього з своєю земельною часткою 

(паєм) і виділення її в натурі з видачею державного акта на право 

приватної власності на землю з відповідними правами розпо-

рядження земельною ділянкою без зміни її цільового призна-

чення. Слід зазначити, що цей указ базувався на досвіді окремих 

регіонів, оскільки на той час Сумська, Івано-Франківська і 

Львівська області вже почали вводити свої регіональні зразки 

документів, що підтверджували право приватної власності на 

земельну ділянку (пай). В окремих регіонах, зокрема в Глобинському 

районі Полтавської області, право на земельний пай надавалося 

не тільки колишнім колгоспникам, а й працівникам соціальної 

сфери села [8, 4]. 

За час проведення земельної реформи з 1994 до 2000 р. із 

загальної площі земель у 60,3 млн га 26,7 млн га було передано у 

власність недержавних сільськогосподарських підприємств, що 

становило 44,2% земельного фонду держави. Площа земель у 

власності та користуванні громадян зросла у 2,7 рази і сягала 

7 млн га, з них 0,8 млн га залишалося у фермерів [3]. До 1 грудня 

1999 р. в Україні понад 6 млн сільських жителів отримали 

сертифікати, що підтверджували їх право на виділення земельних 

паїв у приватну власність.  

Цей період реформування був достатньо складним і тривалим, 

оскільки був пов’язаний із зміною психології селян, їх способу 

мислення, укладу буденного життя. Але наявність у більшості 

сільських жителів сертифікатів, що гарантували право на земельну 

частку (пай) і відсутність при цьому реальних земельних ділянок 

(виділених на місцевості), не могла забезпечити формування 
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повноцінного ринку землі в Україні та не сприяла підвищенню 

ефективності сільськогосподарського виробництва.  

Слід зазначити, що загалом 1990-ті рр. в історії проведення як 

агарної, так і земельної реформи були не зовсім вдалими. Як 

виявилося, держава дуже слабо регулювала трансформаційні 

процеси. На думку відомого вченого економіста І. Лукінова, ринкові 

і державні регулятори спрацьовували у той час тільки на при-

скорення втрат національного товаровиробництва і розширення 

простору для зовнішньоторговельної експансії продуктів харчування 

на український ринок. Цінова, податкова і фінансово-кредитна 

політика держави, що активно впливає на рівень доходності 

сільськогосподарських товаровиробників, перетворилася з актив-

ного стимулятора проведення ефективних агропродовольчих реформ 

на могутню руйнівну силу виробничого і ринкового потенціалу [5, 4]. 

Спроби негайно трансформувати колгоспи і радгоспи, не 

створивши елементарних економічних передумов для формування 

конкурентоздатних, більш продуктивних нових господарських 

структур, не дали позитивних результатів. Була зруйнована і 

розкрадена значна частина основних фондів сільськогосподарського 

сектору [4, 241]. Річні темпи скорочення основних засобів загалом, 

обладнання і транспортних засобів зокрема досягли 8 – 10%. 

Рівень оновлення техніки становив менше 3%, до того ж її вибу-

вання було майже в 4 рази більше.  

Істотно знизився відсоток отримання валової продукції 

сільського господарства. Якщо у 1990 р. сільськогосподарські 

підприємства виробляли 72,5% валової продукції сільського госпо-

дарства, то у 2002 р. усього 40,1%. Рентабельність сільсько-

господарських підприємств впала з 46,8% у 1994 р. до 10,6% у 

1995 р. Тваринництво перейшло в розряд хронічно збиткової галузі 

[ІV]. Оскільки не тільки різко знизився генетичний потенціал 

поголів’я худоби, але водночас погіршився кадровий склад 

працюючих у сільському господарстві [9, 68]. 

У 1990 р. із 12 421 господарства збитковими було визнано 

тільки 51, що становило 0,41%, у 1994 р. із 12 455 підприємств 

збитковими було вже 715 (5,7%), у переломному 1995 р. 30,2% – 

стали збитковими, а у 1998 р. – збитковими були 91,9% під-

приємств, а прибутковими усього 1 011 із 112 421 [V]. 
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Висновки. Перший етап проведення реформування аграрного 

сектору не розв’язав багатьох важливих проблем. Так, не було 

створено ринкового за змістом економічного механізму. Крім того, 

стратегія і тактика проведення як аграрної, так і земельної реформи 

мала чимало недоліків, помилок і збоїв. Законодавчі і виконавчі 

органи так і не спромоглися впровадити у життя соціально 

орієнтовану схему приватизації державної земельної власності з 

належною послідовністю і наполегливістю. А постійне запізнення з 

правовим забезпеченням і низький рівень роз’яснювальної роботи 

серед населення тільки погіршували очікувані результати. Усе 

це привело до різкого падіння економічних показників у аграрному 

секторі та вплинуло на зниження рівня життя селян, втрату ними 

не тільки життєвих орієнтирів, а дуже часто і робочого місця. 

Перспективним напрямом подальшого вивчення цієї 

проблеми є дослідження реформування аграрного сектору на 

початку ХХІ ст. 
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Федоренко Янина. Особенности начального этапа 

реформирования аграрного сектору в Украине: исторический 

аспект. Статья посвящена исследованию исторических аспектов 

реформирования аграрного сектору в Украине в 1991 – 1999-х 

годах. Автор дает характеристику начальному этапу проведения 

аграрной и земельной реформ в сельскохозяйственном секторе. 

Анализируется нормативно-правовая база реформ, а также процессы 

реорганизации колхозной системы и приватизации земельного 

фонда.  

Ключевые слова: аграрный сектор, аграрная и земельная, 

разгосударствление, приватизация, земельный пай. 

 

Fedorenko Yanina. Peculiarities of initial stage of agrarian 

sector reform in Ukraine: historical aspect. The article is devoted 

to the research of historical aspects of reforms of agrarian sector in 

Ukraine in 1991 – 1999. The author characterizes an initial stage of 

launching agrarian and land reforms that started transformation process 

in economics; analyzes regulatory basis of reforms as well as processes of 

reorganization of a collective farm system, denationalization and 

privatization of land fund. 

Key words: agrarian sector, agrarian and land reforms, 

denationalization, privatization, land share. 

 

  



180 ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ НАУК. ВИПУСК 34. ІСТОРІЯ 

 

 

 

УДК 821.162.1.09:821.161.2 “1918/41” 

Х 76 

 

Леся ХОМИЧ 

 

БРУНО ШУЛЬЦ У ПУБЛІЧНОМУ ПРОСТОРІ 

МІЖВОЄННОЇ ГАЛИЧИНИ: ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ 

МИТЦЯ І ПИСЬМЕННИКА 

 
У статті проаналізовано процес формування іміджу 

митця та письменника Бруно Шульца у публічному просторі 
міжвоєнної Галичини. Зроблено огляд перших виступів Б. Шульца 
перед галицькою публікою як художника та літератора. Про-
аналізовано відгуки в міжвоєнній дрогобицькій пресі та рецензії 
критиків на його творчий доробок. 

Ключові слова: експозиція, рецензія, публічність, імідж. 
 

Постановка проблеми. Сучасне шульцознавство вирізняється 

значними кількісними характеристиками та тематичним розмаїттям. 

Отже, становлення Бруно Шульца як художника та письмен-

ника простежується чи не у кожній праці. Проте окремо форму-

ванню іміджу мистця не присвячено жодної розвідки. Отже, назріла 

необхідність дослідження цієї проблеми для подальшого відтво-

рення цілісної картини життя та творчості видатного Дрого-

бичанина. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зберігає наукову 

актуальність ґрунтовна праця Є. Фіцовського [3]. Процес входже-

ння Бруно Шульца до галицького публічного простору розглянуто в 

монографії Єжи Яжембського [16]. Дослідник аналізує перші 

публічні виставки художника, його входження до польських літе-

ратурних кіл та формування іміджу письменника. Р. Мних пише 

про визначальну роль Дебори Фоґель у житті та творчій долі 

Шульца, становленні його як письменника зокрема [2]. Спеці-

ально перших публічних виступів Шульца торкався Ґ. Юзефчук, 
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який стверджує, що, незважаючи на інші поширені думки, 

художня творчість Шульца була відомою і шанованою [17]. 

Формування іміджу Шульца як митця та письменника можна 

простежити також із праць мемуарного характеру. Зокрема, спогади 

учнів Шульца зібрав відомий шульцознавець В. Будзінський [9]. 

У більшості із них переважають свідчення про незрозумілість і 

непопулярність Шульца в його оточенні. Інколи галицька, 

зокрема дрогобицька, публіка піддавали його творчість гострій і 

дошкульній критиці.  

Метою статті є дослідження процесу формування іміджу 

митця та письменника Бруно Шульца у публічному просторі 

міжвоєнної Галичини. 

Першим відкриттям Шульца як учня дрогобицької гімназії 

ім. Франца Йосифа в дрогобицькому публічному просторі 

можна вважати видання поштової листівки з фотографією його 

скульптурної роботи та підписом: “Робота Бруно Шульца, учня 

шостого класу Гімназії в Дрогобичі”. Поштівка найімовірніше 

була приурочена до 50-ліття гімназії та була видана за сприяння 

батька молодого мистця, проте невідомо чи на його кошт [9, 

229]. Творчий потенціал молодого Шульца розвивається зі 

вступом 1918 р. до групи “Kalleia” (“Красні речі”), у колі якої 

створюються автопортрети та перші портрети приятелів [3, 482]. 

До слова, група стала джерелом витоку єврейської інтелігенції. 

До її складу входили такі майбутні видатні постаті, як Марія 

Темпеле, Отокар Явровер та ін. 

Однозначно, першими кроками до публічності були не 

літературні досягнення Шульца, а представлення його особи 

невеликій публіці як мистця-графіка творів мазохістського змісту, 

скомпонованих у цикл під назвою “Ідолопоклонна Книга” при-

близно 1920 р. Провокаційна тема “Книги” змушувала Шульца 

шукати прихильників у Львові та дальших містах. Уже в березні 

1922 р. у Варшаві в Товаристві заохочення красних мистецтв 

відбулася перша виставка графіки Шульца [3, 246]. Наступна 

відбулась у червні 1922 р. під час “Весняного Салону” у Львові, 

учасниками якого було шістдесят художників. Було експоновано 

роботи таких видатних митців, як Ксаверій Дуніковський, Леопольд 

Готліб, Еміль Крха, Фридерик Пауч, Леон Вичулковський, Ста-

ніслав Виспянський. На виставці експоновано два десятки праць 
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Б. Шульца, з них десять із циклу “Ідолопоклонна книга”. Більшість 

малюнків і графіки походила з приватних колекцій [17, 687]. 

Відгуком львівських мистецьких заходів була публікація A. Бенен-

стока у львівському журналі “Chwila” [5, 4], декілька років пізніше 

там же була опублікована рецензія-огляд А. Лаутербаха, присвячена 

графіці Шульца [22, 3]. До слова, А. Лаутербах пізніше клопотав і 

про співпрацю Бруно з сатиричним тижневиком “Chochol”, органі-

затором якого він був [1, 233]. Проте жодної роботи Шульца у 

цьому часописі не було опубліковано. 

Звичайно, відгукам критиків передували виставки робіт 

Шульца у Вільні, Львові, Кракові та перша персональна виставка 

графічних робіт у Трускавці. Вона відбулася влітку 1928 р. в 

одному з санаторіїв і викликала різноманітні оцінки у пересічних 

відвідувачів. Після відвідин експозиції Шульца професором Львів-

ської Політехніки Максиміліаном Туле роботи було названо 

“огидною порнографією”, а самій виставці загрожувало закриття 

[3, 53]. Перший невдалий дебют Б. Шульца врятував Раймунд 

Ярош, що було зумовлене, як вважають деякі науковці, особис-

тими та діловими зв’язками Яроша з Ізидором Шульцом [23, 

101]. Наступній трускавецькій виставці 1930 р. передує оголошення 

на сторінках “Głos Drohobycko-Borysławsko-Samborsko-Stryjski” 

під назвою “Незвикла імпреза артистична в Трускавці”: “Як 

довідуємось найближчими днями буде розпочата виставка малюн-

ків і графік БРУНО ШУЛЬЦА в залі Оздоровчого клубу в 

Трускавці. Спільна виставка, що недавно відбулась у Весняному 

Салоні у Львові показала талант цього видатного графіка, про 

що свідчать з ентузіазмом подані відгуки всієї без винятку 

львівської преси. Доказом успіху є те, що Львівська галерея 

придбала для своєї колекції два малюнки цього мистця…” [25, 5]. У 

середині серпня 1930 р. і справді відбулася виставка графіки 

Б. Шульца, яка, судячи з відгуків місцевої преси, була дуже 

успішною, позаяк “високий рівень образів і графіки цього естета 

привернув увагу одного із відомих критиків, який зачислив 

Шульца до одного з найвитонченіших (тонких) графіків сучасної 

Польщі” [20, 6]. 

Попри старання Шульца донести широкому загалові свої 

графічні роботи, лише “Цинамонові крамниці” принесли йому 

світову славу. Велике значення для його становлення як письмен-
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ника мало налагодження зв’язків із представниками літературних 

та мистецьких кіл. Зокрема, з листування з молодим студентом 

польської філології Ягеллонського університету Владиславом 

Ріфом почалася літературна творчість Шульца. 1925 р. Шульц 

знайомиться з С. Віткевичем, а 1930 р., відвідуючи Віткаци в 

Закопаному, налагоджує контакти з Деборою Фогель, в якій 

знайшов інтелектуально близьку йому особистість. Саме завдяки 

клопотанням Д. Фогель, за посередництвом Магдалени Грос 

було встановлено зв’язки з Соф’єю Налковською. Як відомо, ця 

зустріч була визначальною для втілення творчих планів Шульца. 

Не варто відкидати ролі родинного чинника в публічності 

Шульца. Смерть брата Ізидора Шульца неабияк вплинула на 

життя Шульців, а Бруно зокрема. Невідомо, наскільки швидше і 

грандіозніше розвинувся б творчий потенціал Бруно, якби йому 

не довелося, на зміну братові, стати єдиним годувальником родини. 

Педагогічна праця, якою він заробляв на прожиття, змушувала 

залишати творчі пориви другорядними.  

Ознакою входження дрогобицького вчителя та митця до 

літературних кіл є хвиля рецензій у пресі, серед яких переважають 

доброзичливі відгуки та критично-літературні рефлексії. Одним 

із перших таких відгуків була рецензія Т. Брези, що вислов-

лювала захоплення автором “Цинамонових крамниць”. Бреза звертає 

увагу на мову Шульца, що “справляє враження надзвичайно 

багатої простоти” та заслуговує окремої розвідки [7, 350]. Слід 

відзначити, що у 2013 р. була віднайдена ще одна невідома досі 

рецензія на шульцівську прозу під назвою “Дивний поет. За 

прилавком цинамонових крамниць Бруно Шульца”, підписана 

ініціалами Sz. G. Рецензент відзначає спорідненість автора 

“Цинамонових крамниць” з Ф. Кафкою, проте вказує і на те, що 

“Шульц є для польської літератури є явищем самодостатнім і від 

минулого незалежним. Сильна, нова індивідуальність письмен-

ницька, на яку критики повинні звернути увагу. Вражає новизна 

і не банальність тематики, що ніколи раніше в літературі не 

використовувалася. Усе дивне і фантастичне… Свідчить це, без 

сумніву, про багату і оригінальну уяву письменника” [34, 3]. 

Одночасно з’являються амбіційніші синтетичні статті, що інколи 

знаходять відгук у повоєнних роботах. З числа тодішніх критично-

літературних статей вирізняється робота Леона Півінського, 
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розміщена в періодиці “Rocznik Literacki” [28, 106 – 107], а 

згодом і в журналі “Wiadomości Literackie” [27, 3]. Автор пише 

про “Цинамонові крамниці” як про дуже оригінальну і правдиво 

фантастичну симфонію дитинства. Твір загалом, за аналізом 

Півінського, виходить за межі будь-яких класифікацій, дуже 

багатосторонній і багатозначний. Погляди Л. Півінського були 

розвинені іншими рецензентами. Його напрацювання можна вважати 

підґрунтям популярності Шульца в літературних колах. 

Сном повним фантастики називає “Цинамонові крамниці” 

критик видання “Tygodnik Illustrowany” Я. Яновський. У своїй 

публікації він пише про незвичність твору Шульца, відсутність 

психоаналітичних з’ясувань та захоплюючої інтриги у тексті. На 

думку критика, Шульц переносить дитячі спогади з малого містечка 

у вимір фантастики, світ дивної казки, що анітрохи немає якоїсь 

звичайної алегорії чи відповідних життєвих ситуацій. Фантастич-

ність тут не тільки в стилістичних фігурах, але і в самому 

перебігу подій [15, 385]. 

Серед інших авторів можна виокремити З. Несьоловську-

Ротертову [24], Т. Холендера [14], Е. Красовську [18], які 

акцентують увагу на особливості стилю і мови творів Шульца, 

A. Гжимала-Седлецького [13] та ін. На думку останнього, Шульц 

володіє настільки гострими і тонкими відчуттями, що нагадує 

телепата, який здатний сягнути до нових вимірів дійсності. 

Прикладом критично-літературного відгуку в такому ж дусі 

може слугувати виступ Віктора Годзішевського на сторінках 

“Poradnik Językowy” в 1935 р. зі статтею в іронічному дусі. 

“Автор, заполонений аверсією до нормальної мови”, – пише 

Годзішевський [13, 4].  

Не лише між літературними критиками були розбіжності в 

оцінці творчості Шульца. Виявом захоплення особою Шульца з 

боку преси є звернення редакції місцевої газети “Głos Drohobycko-

Borysławski” до читачів. Зокрема, 24 грудня 1933 р. редактор 

тижневика М. Танненбаум на першій сторінці видання пові-

домляє своїх читачів про те, що вдалося “залучити до сталої 

співпраці з редакцією газети пана професора Б. Шульца, відомого на 

сьогодні літератора, автора повісті “Цинамонові крамниці”, яка 

викликала щире захоплення у колах літературних критиків” [26, 1]. 

Крім того, на останній сторінці номера міститься ще одна згадка 
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про Б. Шульца. У рубриці під назвою “Наш співвітчизник в числі 

провідних польських письменників” редакція з гордістю пові-

домляє про те, що “останніми днями на книжкових полицях 

магазинів з’явилася в продажі повість дрогобичанина Шульца, 

ажіотаж за якою частково відбувається і в нашому місті”. Редакція 

також зазначає, що “літературні кола столиці з нетерпінням чекали 

цієї праці, яка стала сенсацією сезону і одним із рідкісних явищ 

на літературній ниві. В особі цього дебютанта, але вже дозрілого 

автора постає польська література як репрезентація фантастичних і 

дивних закамарків людської душі” [29, 4]. Натомість пересічними 

читачами “республіки мрій” літературний дебют гімназійного 

вчителя був сприйнятий неоднозначно. За спогадами А. Хцюка, 

учня Шульца, на Дрогобич “як грім з ясного неба, впала вістка 

про книжку Шульца. Що, як? Що, хто? Той непоказний Шульц? 

І як? Цинамонові крамниці? Моя ж ти пані, чи він не того? (І кола на 

чолі...) [...] Одні насміхалися з Шульца, інші тільки дивувалися, 

а в гімназії вчителі почали обходити здалека” [4, 100].  

Учням Шульца було мало відомо про його творчість, а дехто 

із них взагалі не здогадувався, що їх навчає видатний письменник. 

Учень гімназії ім. Ягелли А. Лібер розповідає: “Нам навіть не 

приходило на думку, що нас навчає великий митець. Про його 

творчість у середовищі гімназії ніхто нічого не розповідав, і 

ніхто з нас не помічав, що він займається літературою. Пам’ятаю, що 

про це лише одного разу згадував мій батько” [8, 79]. А. Шрайєр 

також констатує, що в Дрогобичі про Шульца ніхто ніколи так 

не згадував, як сьогодні. На його думку, в час Б. Шульца його 

твори могли читати тільки високоерудовані люди [8, 371]. На 

підтвердження читаності Шульца в міжвоєнному Дрогобичі 

можна навести слова Г. Юзефчука. У кімнаті-музеї Б. Шульца, 

де раніше розташовувалася гімназія ім. Ягелли, міститься як 

музейний експонат перше видання “Цинамонових крамниць” 

Шульца і “Фердидурке” В. Гомбровича. Книжки походять з 

бібліотек дрогобичан [17, 698]. 

Літературні досягнення гімназійного вчителя стали цілко-

витою несподіванкою для дрогобицького середовища, проте одно-

часно вони принесли шкільні почесті. У квітні 1936 р. Шульцові 

спеціальним декретом був наданий титул “професора” [32, 8], а 

у 1938 р. він досягнув ще вищого рангу серед дрогобицьких 
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учителів: “Шульц Бруно, професор, нагороджений золотим акаде-

мічним лавром ПАЛ (Польської Академії Літератури)” [33, 24]. 

Одночасно з письменницькою працею Шульц не полишав 

і свої малярські спроби. У грудні 1935 р. Шульц взяв участь у 

виставці львівських художників, що було висвітлено на сторінках 

“Tygodnik Illustrowany”. Автор публікації зауважує, що виставка 

зуміла об’єднати рівносильних митців трьох національностей: 

поляків, українців і євреїв; “звертають на себе увагу малюнки 

Шульца, з яких більшість є автентичними образами на склі” [21, 

96]. Поруч із Б. Шульцом свої роботи представляли Фриц Клейман, 

Анджей Пронашко, Ярослава Музика. До слова, остання знана 

українська художниця, член Асоціації незалежних українських 

митців. 

Бурхливу реакцію викликала епістолярія В. Гомбровича та 

Б. Шульца [31, 794]. Критик “Tygodnik Illustrowany” засуджує 

ідею публікації листування на сторінках “Studio”, тобто починати 

письменницьку кар’єру з персональної епістолярії було невдалим 

заходом. Зміст листів, вважає автор відгуку, більше свідчить про 

акторські здібності Гомбровича і Шульца, аніж про літературні. 

Першим, хто з великим ентузіазмом відгукнувся на літературні 

починання Бруно Шульца, був С. Віткевич. Зокрема, на шпальтах 

часопису “Pion” у розвідці “Літературна творчість Бруно Шульца” 

автор висловлює своє захоплення письменницькими спробами 

Шульца та публічно визнає за ним найвищий мистецький ранг [36]. 

На сторінках “Tygodnik Illustrowany” розміщено інтерв’ю з Шульцом, 

де тексту передує вступ Віткевича у вигляді інформаційного 

нарису. С. Віткевич говорить про дивовижний талант та інди-

відуальність автора, неймовірні враження від прочитання “Цина-

монових крамниць”. Сам твір він називає явищем первороднім, а 

Шульца новою зіркою першої величини [35, 322]. 

Серед відомих критиків “Цинамонових крамниць” був Еміль 

Брейтер, який стверджує, що Шульц створив власний позачасовий і 

позапросторовий світ. На шпальтах “Wiadomości Literackie” він 

пише: “Вміння перебільшення подробиць, надання їм нових кольо-

рів і незвичайних можливостей є особливим видом деформації 

реальності” [6, 4]. Міхал Хмельовец [10] характеризує творчість 

Шульца в загальній категорії “фантастика”; Ігнаци Фік [11] наго-
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лошує на різних визначеннях поняття часу залежно від галузі певної 

науки. Автор назвав Шульца найбільшим бунтівником проти часу. 

Після публікації 1937 р. “Санаторію під Клепсидрою” Б. Шульц 

зіткнувся з другою хвилею рецензій. Першим рецензентом нового 

твору Шульца став його земляк, молодий літературний критик 

Артур Сандауер, який у повоєнні роки відіграв важливу роль у 

популяризації та інтерпретації творчості Шульца. На думку 

рецензента, друга збірка Шульцової прози поступається першій 

поетичною майстерністю. Рецензент вважає більш вдалою першу 

збірку, яка, на його думку, й була творчим дебютом письменника 

[30, 8 – 9].  

Були і вкрай негативні відгуки на Шульцівську прозу авторства 

Казімєжа Вика і Стефана Напєрского. Критики не надавали 

письменству Шульца великої вартості. Своє бачення стосовно 

творів Шульца вони обґрунтовували тим, що його проза втікає 

від реальних суспільних і політичних проблем, закриваючись у 

автономному світі чистої літературності [37]. З прихильністю 

подав проблему Адам Кравчук у статті “Час у Бруно Шульца” 

[19]. Іншим реакціям критиків перешкодила війна. 

Висновки. Формування іміджу Бруно Шульца як митця та 

письменника не було одномоментним явищем. Спочатку його 

ім’я прославили художні твори, що можна простежити на сторінках 

міжвоєнної преси. А з публікацією свого першого літературного 

твору Бруно Шульц став відомий галицькій публіці як письменник. 

Пересічний галицький читач не завжди сприймав його літературний 

доробок з розумінням, проте фахові літературні критики високо 

оцінювали письменницькі спроби Б. Шульца. Завдяки власному 

таланту та впливовим знайомствам Шульц зміг прославити свій 

край не лише як письменник, але і як художник та графік. Отже, 

підсумовуючи, можемо посперечатися з великим шульцологом 

Є. Фіцовським, що характеризує Шульца як “типового аутсайдера”. 

“Типовому аутсайдеру”, мабуть, не вдалося б виставляти свої 

графічні роботи під час колективних і власних виставок не 

тільки у рідних краях, але й поза його межами, не вдалося б без 

відповідної кваліфікації стати вчителем гімназії та бути успіш-

ним педагогом (про що свідчать часті участі у конференціях 

учителів та відгуки учнів), налагодити зв’язки з найвизначнішими 

інтелектуалами Польщі, успішно публікувати результати свого 
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творчого доробку і, крім того, публікуватися на сторінках літе-

ратурних часописів як критик. 

Перспективним напрямом дослідження є аналіз становлення 

Б. Шульца як митця та письменника світового рівня. 
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Хомыч Леся. Бруно Шульц в публичном пространстве 

межвоенной Галичины: формирование имиджа художника и 

писателя. В статье проанализирован процесс формирования 

имиджа художника и писателя Бруно Шульца в публичном 

пространстве межвоенной Галичины. Сделан обзор первых 

выступлений Бруно Шульца перед галицкой публикой в качестве 

художника и литератора. Проанализированы отзывы в межвоенной 

дрогобычской прессе и рецензии критиков на творческую наработку 

Б. Шульца. 

Ключевые слова: экспозиция, рецензия, публичность, 

имидж. 

 

Khomych Lesya. Bruno Schulz in public space of interwar 

Galicia: shaping the image of an artist and a writer. The article 

analyzes the process of the image forming of the artist and writer in 

the public space of interwar Galicia. The review of the first 

performances to Galician audience as an artist and a writer is done. 

The reviews in the interwar Drohobych press and critic’s articles of 

the creative heritage of B. Schulz are analyzed. 

Key words: exposition, review, publicity, image. 
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УЧАСТЬ ЦЕРКОВНОГО КЛІРУ ФРАНЦІЇ  

У СТОЛІТНІЙ ВІЙНІ: ЗА МАТЕРІАЛАМИ  

“ХРОНІК” ЖАНА ФРУАССАРА (1325 ‒ 1340 рр.) 

 
У статті проаналізовано джерельні свідчення про участь 

церковного кліру Франції у початковому етапі Столітньої війни 
(1325 ‒ 1340 рр.) на ґрунті чотирьох “Хронік” французького 
хроніста та поета Жана Фруассара. Розкрито короткий зміст 
описів Ж. Фруассара участі білого та чорного духовенства у 
здійсненні духовних чинностей та безпосередньої допомоги рицарям 
у військових кампаніях. Окрему увагу зосереджено на духовно-
релігійній діяльності багатих (маркграфів, графів, баронів) та 
бідних (ремісників, дрібних рицарів, селян) мирян, спрямовану на 
розвиток і підтримку конкретних абатств, парафіяльних храмів 
та церковного кліру.  

Ключові слова: медієвістика, Столітня війна, Жан Фруассар, 
хроніка, Франція. 

 

Постановка проблеми. У західноєвропейській медієвістиці 

“Хроніки” Жана Фруассара [І] вважаються головним джерелом 

для всебічного вивчення Столітньої війни періоду 1337 – 1340 рр. 

Щоправда, в українській медієвістиці, яка культивується сьогодні 

винятково в науковому середовищі Харківського національного 

університету ім. Каразіна та Львівського національного універ-

ситету ім. І. Франка, це джерело щойно починає залучатися до 

спеціального аналізу. Водночас аналіз джерельних свідчень 

“Хронік” про духовно-релігійне життя Франції має нині узагалі 

невизначений характер, оскільки ця проблема практично не 

порушується навіть у провідних наукових середовищах росій-

ської медієвістики, яка у країнах Східної Європи досі вважається 
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показовою. З іншого боку, сучасні аналізи “Хронік” Ж. Фруа-

ссара в Україні та Росії передовсім обмежуються переважно 

вивченням тогочасної політичної та військової історії, а також 

проблемами авторства, структури та умов написання чотирьох книг. 

Актуальність джерелознавчого аналізу “Хронік” Ж. Фруассара 

в сучасних українських дослідженнях, окрім узагальнювального, 

має мати більш рефлексивний характер, зокрема у межах кон-

кретних контекстів: історії військової справи, феодальних відносин, і 

найголовніше у контексті історії середньовічної церкви. Це зумов-

лено передовсім “довгою” відсутністю в українській медієвістиці 

історії духовно-релігійного життя Франції.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Історіографія цієї 

проблеми має доволі суперечливий характер, позаяк, незважаючи на 

доволі серйозну та розлогу джерелознавчу традицію вивчення 

“Хронік” Ж. Фруассара, у світовій медієвістиці досі немає 

спеціальних праць, які б узагальнювали свідчення хроніста про 

життя єпископів, парохів, монахів і мирян безпосередньо на 

початковому етапі війни (1325 – 1340 рр.). У 1945 р. з’явилася 

праця бельгійської дослідниці Джулії Бастін, яка остаточно 

спрямувала науковий дискурс “Хронік” у контекст аналізу авторства 

джерела: “Ж. Фруассар писав свої хроніки як романтик та поет, а 

не прихильник чи людина тої чи тої воюючої сторони” [8]. У 

1983 р. з’явилася сенсаційна розвідка американського медієвіста 

Пітера Дембовського, у якій автор чи не вперше розглянув сенс 

релігійного життя за матеріалами “Хронік” Ж. Фруассара [12]. 

На його думку, в “Хроніках” присутня особлива увага Ж. Фруассара 

до топосу смерті, який він зустрічав серед ортодоксальних християн 

як під час битв, так і відносного спокою [12, 41 – 43].  

Найновішим підсумком французької історіографії теми 

“Хронік” Ж. Фруассара стала книга паризького медієвіста, 

професора Бернарда Жуаньє (1927 – †2010), присвячена взаєминам 

відомого французького коннентабля та воєначальника Столітньої 

війни Бертрана дю Геклена та Жана Фруассара [14]. Автор 

вважає, що без спільної участі у походах хроністу було б надто 

важко описувати та переосмислювати пережиті події, позаяк 

захист рицарів дю Геклена дав змогу Ж. Фруассару працювати 

над записами тексту різних частин “Хронік” [14, 35]. Б. Жуаньє 

надто не зупиняється на описах духовно-релігійного життя 
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Франції, наголошуючи винятково на “соціальній славі” згаданих 

постатей [14, 18]. 

У польській медієвістиці спеціальні розвідки над текстом 

“Хронік” Ж. Фруассара мають лише узагальнений характер. 

Наприклад, польськомовна “Історія Франції” (1999) під редакцією 

Яна Башкєвича містить доволі скупі свідчення навіть про самого 

хроніста, не говорячи вже про зміст джерела [9]. Проте Анжей 

Ґрабський зумів свого часу довести, що в контексті світової 

історіографії “Хроніки” Ж. Фруассара є єдиним достовірним 

джерелом, яке не потребує складних критичних підходів для 

перевірки свідчень, у тому числі в контексті політичної та 

церковної історії [9, V – XIX]. 

Найповнішу картину бібліографії західноєвропейських 

досліджень проблематики “Хронік” Ж. Фруассара нещодавно 

уклав на офіційному сайті “Bibliography Jean Froissart” відомий 

медієвіст, доктор історії Ліверпульського університету Ґодфрід 

Кронен [10]. Щоправда, тематика досліджень світових медієвістич-

них шкіл ХІХ – ХХІ ст. не містить прямого аналізу духовно-

релігійного життя [11].  

У радянській історичній науці обставини написання “Хронік” 

та біографію Ж. Фруассара серйозно вивчала Н. Мелік-Гайказова 

[5]. Дослідниця вважала, що мету своєї праці Ж. Фруассар на 

початку твору роз’яснює особисто, що так чи так пояснює 

головний задум джерела. Якщо б Ж. Фруассар переповідав те, 

що відбулося в ті часи, не розкриваючи і не пояснюючи причин, 

які мали важливе значення, то це був би просто сухий опис 

подій без належного аналізу, якого вимагає справжнє написання 

історії, що якраз є найбільш характерне цьому хроністу [5, 23]. 

На пострадянському просторі найповніші переклади 

текстів “Хронік” Ж. Фруассара здійснили російські дослідники, 

які в своїх ґрунтовних передмовах намагалися узагальнити не 

тільки досвід світової історіографії цієї теми, але й подати 

власне бачення перспектив для вивчення найрізноманітніших 

проблемних контекстів. Так, переклад “Хронік” під редакцією 

М. Анікєєва сьогодні вважається найповнішим. У своїй ґрун-

товній передмові дослідник здійснив аналіз усіх відомих обставин, 

за яких здійснювалося написання тексту джерела, підтримуючи 

версію про те, що саме фаворит англійського королівського 
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двору Роберт Намюрський порекомендував Фруассару взяти 

приклад із “Правдивих хронік” льєзького каноніка Жана Ле Беля 

(1292 – 1370 рр.) [І, 7]. Отже, запозичення концепції “історичної 

справедливості” у Ле Беля стало, на думку російського дослідника, 

запорукою успіху “Хронік” Ж. Фруассара, аргументом довіри до 

них з боку наступних поколінь дослідників теми Столітньої 

війни. Редакція “Хронік”, опублікована М. Анікєєвим, сьогодні 

найповніше дає змогу реконструювати усю проблемно-тематичну 

картину подій першого етапу Столітньої війни, позаяк дослідник 

уперше на теренах Східної Європи уклав серйозні покажчики та 

примітки до тексту джерела [І, 518 – 528]. 

Російська дослідниця Марина Бобкова найбільш предметно 

підійшла до оцінювання свідчень Ж. Фруассара про ідентичність 

духовенства та мирян під час Столітньої війни [2]. На її думку, 

концепція “Хронік” відрізняється від традиційної дидактичної 

концепції написання подібних праць доби XIV – XV ст. Як влучно 

наголошує дослідниця, сам Жан Фруассар на початку І-ї частини 

“Хронік” зазначає, що він пише “історію”, а не “хроніку”. Отже, 

М. Бобкова вважає  автор якомога більше вникає у пояснення подій 

та з’ясування причин появи тих чи тих фактів [2, 53 – 54].  

Білоруська дослідниця Олена Смірнова вперше на пост-

радянському просторі проаналізувала “Хроніки” Ж. Фруассара 

як джерело до історії повсякденності християнського життя періоду 

1425 – 1340 рр. у Англії, Франції, Італії та Шотландії [6]. На 

думку дослідниці, саме на підставі джерела Ж. Фруассара вповні 

можна вивчити увесь християнський символізм рицарської етики в 

середовищі феодальної знаті Франції, а також усю повноту іден-

тичності церковного кліру, включаючи главу латинської церкви – 

папу римського [6, 118 ‒ 119]. 

В українській історіографії тема “Хронік” Ж. Фруассара 

щойно починає свої студії. Так, у найновішому підручнику з 

“Історії середніх віків” під редакцією львівського дослідника 

професора Леонтія Войтовича [1] подано коротку характеристику 

постаті хроніста, а також його позиції щодо приводів до 

Столітньої війни. Водночас співавтор розділу книги Ю. Овсінський 

уважає, що верхня межа подій описаних у “Хроніках” датується 

1400 р. [1, 277], що є доволі дискусійним, оскільки на сьогодні 

точно невідомо, коли Ж. Фруассар остаточно припинив власно-
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ручні записи. На думку Юрія Борискіна, цінність свідчень 

Ж. Фруассара як хроніста полягає передовсім у тому, що хроністу 

вдалося створити хронікальну епопею, яка не має аналогів за 

широтою тематичного охоплення й джерельними свідченнями 

[3]. Дослідник твердить, що причинами частих переписів тексту 

І-ї частини “Хронік” Ж. Фруассара було те, що автор під час 

війни неодноразово змінював своїх покровителів, тому в різних 

частинах джерела авторські симпатії переходять від французів 

до англійців і навпаки [3, 13]. Це свідчить про суб’єктивність 

хроніста. Окремі аспекти християнської символіки у рицарських 

ритуалах під час початкового етапу Столітньої війни сьогодні 

вивчає Дарія Шамшина [7].  

Так, Михайло Куцин сьогодні студіює “Хроніки” Ж. Фруа-

ссара винятково у контексті військово-морської історії Англії та 

Франції [4]. Дослідник акцентує, що особисті подорожі хроніста 

островами Британії найповніше відображають тактику та місце-

перебування французького і англійського флоту на початковому 

етапі Столітньої війни [4, 220 – 221]. 

Однак спеціальних розвідок, присвячених аналізу духовно-

релігійного життя Франції за матеріалами свідчень хроніста 

Жана Фруассара, наразі немає. 

У цій розвідці на ґрунті джерельних свідчень “Хронік” 

Жана Фруассара (при цьому І-а книга розглядається за “Амєнським”, 

“Римським” манускриптами, а також текстом групи “А/В”) 

аналізується повсякденне духовно-релігійне та військове життя 

церковного кліру середньовічної Франції.  

Мета статті полягає у аналізі свідчень Жана Фруассара про 

взаємини кліру із рицарством, взаємовпливи “тих, що нас 

годують” (селян) з абатствами, зокрема про здійснення духовно-

релігійних практик у світському та церковному середовищі на 

найбільш ранній фазі Столітньої війни (1325 – 1340 рр.), що 

завершилася підписанням Есплешенського перемир’я у 1340 р. 

Добре відомо, що упродовж усього ХІV ст. відбувалося 

“оновлення” теологічної картини минулого, особливо того мину-

лого, про яке писали мислителі ХІІ ст. Водночас власне у XIV ст. під 

канонічні заборони римо-католицької Церкви продовжували під-

падати винятково дразливі питання віри (право тлумачення біблійних 

текстів, символіка традиційних ритуалів та обрядовості, критика 
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методів інквізиції тощо). Отже, у XIV – на початку XV ст. серед 

світських авторів історичних творів з’являються праці, що ставили 

перед собою не стільки виховні, скільки практично-навчальні 

або аналітично-розважальні цілі. Прикладом таких праць є 

“Хроніки” Ж. Фруассара, що справедливо вважаються одним з 

найважливіших і найцікавіших джерел історії Столітньої війни. 

Починаючи від 12-ти років і до самої смерті, Ж. Фруассар уміло 

поєднував у собі таланти поета і історіографа. Користуючись 

заступництвом своїх патронів-замовників серед знатних феодалів, 

він здійснював поїздки у різні регіони Зх. Європи, збираючи 

“найсвіжіший” матеріал про війну, яка відбувалася між Англією 

і Францією. У результаті йому вдалося створити хронікальну 

епопею, якій досі немає аналогів у контексті тематичної розлогості, 

художньої цінності та передовсім у контексті відображення 

реалій духовно-релігійного життя періоду 1325 – 1340 рр. 

“Хроніки” Ж. Фрассара складаються із 4-х книг, однак 

лише І-у з них автор доповнював та редагував усе своє життя. У 

своєму творі він подав загальний опис політичних, військових і 

культурно-релігійних подій у декількох європейських країнах: 

Англії, Франції, Іспанії, Італії, Шотландії тощо. Для того, щоб 

окреслити “правдиву” картину, він багато подорожував, збирав 

найдокладніші подробиці подій, шукаючи їх причини і наслідки 

у діяльності конкретних особистостей. Проте це не перешкодило 

йому не раз вносити “правки” і “виправлення” у текст праці, 

залежно від політичних поглядів своїх монархічних покровителів (як 

відомо, хроніст тричі змінював свою політичну орієнтацію з 

профранцузької на проанґлійську). 

Причини тих чи тих подій він шукав не у Святому Письмі, як 

того вимагала теологічна догматика, а у мотивах діянь знатних осіб – 

вірності, честі, жадобі до управління людьми чи рицарській 

хоробрості, їх внутрішній ідентичності, зумовленій феодаль-

ними законами. Якщо Ж. Фруассар і вдавався до пояснень прикла-

дами із Святого Письма, то завжди намагався показати законо-

мірності та аналогії. Наприклад, у першій главі “Про сутність 

доблесті…” хроніст наголошує на тому, що “навіть після Великого 

Потопу, коли нащадки Ноя знову заселили Землю, вони й надалі 

продовжували носити зброю, нападати один на одного і вдаватися 

до війни через суперечки володіння землею” [І, 226]. Усі мотиви 
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діянь людини та її характер Ж. Фруассар співвідносив із мораль-

ними постулатами християнства, повертаючись до античних 

понять вільної волі мирянина. Паралелі з античною літературою не 

залишали сумніву й принесли історику прізвисько “Геродота 

середньовічної Європи”. На думку М. Бобкової, фактично усі 

причини соціально-політичних подій Ж. Фруассар знаходив у 

мотивах людської поведінки. У текстах його “Хронік” зв’язок 

подій із абсолютним образом – Богом, зумовлений людиною та 

її правом вибору, яке їй і надає Бог. У “Хроніках” чітко просте-

жується перехід від символічної до причиново-наслідкової інтер-

претації подій [І, 59]. 

Прикладом цього є опис коронації монсеньйора Філіпа VI 

де Валуа (Французького) у Реймському соборі 1328 р. одразу 

після “світських виборів”. Так, обіцянка майбутнього короля 

покарати фламандців за провину перед графом Фландрським 

спровокувала низку подій, які дискредитували владу сюзерена і 

ще більше загострила відносини із Англією. Щоправда, саму цере-

монію Ж. Фруассар передає із найбільш точними поясненнями її 

християнського символізму й усталеної традиції. У день Пресвятої 

Тройці у Реймському соборі з’їхалася практично уся знать Франції 

для того, аби віддати честь новому миропомазанику та другій 

особі “після Бога в очах французького народу”. Серед присутніх 

сюзерена постійно супроводжували король Карл Богемський і 

король Філіпп Наваррський. Також були присутні герцог Брабант-

ський, граф Ено, мессір Жан д’Ено, герцог Бретонський, герцог 

Бургундський, граф Блуаський, граф Алансонський, граф Фландр-

ський, мессір Робер д’Артуа (потратив багато зусиль, щоб ця 

коронація відбулася), герцог Лотарингський, граф Барський, граф 

Намюрський, граф Осерський, герцог Бурбонський, сір де Кусі, 

граф де Сен-Поль, граф Омальський, граф д’Аркур і стільки 

інших сеньйорів, що їх хроніст навіть не зумів полічити [І, 74]. 

На церемонії миропомазання перебували ті знатні сеньйори, 

котрі мали взяти безпосередню участь у коронації. Один мав пере-

поясати короля мечем, який символізував хрест, другий – надіти 

йому шпори і так далі [І, 74]. З римського манускрипту дізнаємося 

також про взаємини нового французького короля із папою римським 

Бенедиктом ХІІ. Як виявилося, Філіп VI прагнув отримати від 

єпископа Риму благословення на те, щоб відправитися в хрестовий 
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похід на Святу Землю з метою “визволення Гробу Господнього”. 

Відтак чимало королівських дарів і церковних бенефіцій для папи 

були зумовлені саме цією причиною. Навіть сама коронація 

Філіпа VI відбувалася безпосередньо з благословення папи [І, 

314 – 315].  

У червні 1332 р. Філіп усе ж відправляється разом із королем 

Робертом Сицилійським до Авіньйона на зустріч з папою. Папа, 

кардинали і вся курія вкрай зраділи їхньому приїзду. З цього 

приводу Ж. Фруассар писав: “І давав папа багато раз обітниці у 

своєму дворі, який в ту пору ще не був настільки красивий і не 

мав так багато покоїв і галерей, як сьогодні” [І, 315]. Та 

найважливішим є опис церемонії “прийняття червоного хреста” 

на організацію нового хрестового походу. Перед усіма сеньйорами 

та королями папа римський виголосив “глибокі богословські 

проповіді” про тяглість хрестових походів та духовну візію, яку 

бере на себе король Франції. Згодом у папській каплиці Філіп VI 

“прийняв хреста в ім’я Бога…”, і разом “з королем Сицилій-

ським, графом Аланським, графом Савойським, графом Арман’я-

ком, дофіном В’єнським, дофіном Оверньським, герцогом Бурбон-

ським, графом Форезським, кардиналом Неаполітанським, карди-

налом Остийським, кардиналом Міланським та кардиналом Урхель-

ським дав клятву нести його за море на Святу Землю” [І, 315]. 

Свою роль у церемонії відіграли і найвищі чини церковного 

кліру Франції. Так, Елі де Талейран, кардинал області Перігор – 

одної із найбагатших на південному-заході Франції, також брав 

участь у церемонії надання хреста Філіпові VI та оголошенні 

хрестового походу. Кардинал навіть виявив бажання особисто 

взяти участь у хрестовій місії [І, 438]. 

Зауважимо, що взаємини Філіпа VI із папою римським 

особливо зблизилися через спільне бажання підтримати коронацію 

німецьким імператором Карла Богемського, а не Людвіга Бавар-

ського, як цього бажала переважна більшість населення Священної 

Римської Німецької імперії [І, 316].  

Так, Ж. Фруассар пояснює, чому згаданий Хрестовий 

похід, ініційований зусиллями французького короля та папи, 

таки не відбувся, що певною мірою в історії хрестових походів є 

своєрідним парадоксом, адже для відправлення рицарів усе було 

готово. У манускриптах “сімейства А/В” хроніст причиною 
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усього вважає зовнішню загрозу для Франції з боку Англії: “Тоді 

найближчі і знатні друзі короля Філіпа повідомили і попередили 

його, що якщо він, відповідно до даної клятви, відправиться в 

заморський похід, він піддасть своє королівство дуже великій 

небезпеці. Найкраще, що він може зробити, – це прийняти і 

витратити свої сили на охорону підданих і володінь, які повинні 

відійти у спадок його дітям” [І, 442]. У цьому джерельному 

свідченні бачимо серйозний факт порушення духовно-релігійної 

клятви короля, даної перед Богом і Світом, який, як виявилося, в 

контексті королівського обов’язку захисту власних підданих був 

у смисловому та правовому значенні важливішим за будь-що. 

Традиційна ідентичність особи короля пророкувала йому долю 

не тільки захисника власних васалів та підданих у королівському 

домені, але й долю “миропомазаника-спасителя” французького 

народу.  

Показово, що папа Бенедикт ХІІ був за національною 

приналежністю французом, і у різний час під іменем Жак (Фурньє) 

був абатом бульбонського монастиря, з 1337 р. – владикою 

Памьє, а з 1326 р. – владикою Мірпуа, у 1334 р. – обраний 

єпископом Риму [І, 101, 110, 142, 173, 176, 222, 223, 314 – 317, 368, 

387, 408, 410, 437 – 439, 504, 517]. 

Одним із перших французьких єпископів, який відчув 

англійське вторгнення у свої володіння був єпископ Камбре та 

Отюєна Гільом д Осон. У 1339 р. англійський мессір Готьє де Моні, 

не бажаючи порушити рицарську гідність, все ж відправив 

владиці Гільому д Осону листа із попередженням про напад. Проте 

єпископ навіть гадки не мав, що армія англійських рицарів вже 

була настільки близько до його володінь, тому доволі спокійно 

віднісся до попередження. Але вже наступного дня англійці 

напали на замок Тєн-Л Євек, з легкістю захопивши міст, ворота 

і сам замок разом із каштеляном. Коли французький король 

дізнався від владики про втрату цього замку, він сильно розгні-

вався, адже це був стратегічний оборонний пункт [І, 144 – 145]. 

Щоправда, згодом владика все ж реабілітував себе, давши серйозну 

відсіч в обороні міста Камбре. Перед облогою англійський 

король Едуард ІІІ зустрівся із своїми союзниками у м. Валансьєнне в 

одному із замкових залів для спільної вечері. Під час розмови 
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лінкольнський єпископ зверхньо виголосив погрозу в бік кембрій-

ського владики, якого на зустрічі не могло й бути: “Гільйом 

д Осон, камбрейський єпископе! Від імені римського імператора ми 

вам веліємо, щоб ви прийняли в місті Камбре його вікарія, короля 

Англії, адже в іншому випадку, якщо ви порушите васальний 

обов’язок, ми увійдемо до міста силою” [І, 151]. Король та граф 

Ено погодилися із цими словами. 20 вересня 1339 р. англійський 

король із своїми васалами повністю взяв м. Камбре в облогу, 

командну ставку було розміщено у містечку Івюі. На шостий день 

до армії приєднався герцог Брабантський з 900-ма рицарями. 

Облога міста була невдалою, а англійський король вирушив у 

глиб Франції. Після цього подвиг кембрійських рицарів владики 

Гільома д Осона ще довго оспівувалися в одах французьких 

трубадурів.  

З іншого боку, кембрійський владика завжди брав участь у 

політичних нарадах із королем, згідно з свідченнями Ж. Фруа-

ссара, навіть був причетний до воєнних інтриг у власних цілях. 

Наприклад, саме з ініціативи Гільома д Осона у 1337 р. графство 

Ено було втягнуто у воєнні дії. Перебуваючи у Парижі біля короля, 

владика невпинно переконував сюзерена, що у нього беззаперечні 

аргументи для того, щоб скаржитися на еноерців, адже вони 

спалили і розорили його область і захопили його фортеці. Врешті 

найманці французького короля, які кватирували у Камбре і Като-

Камбрезі, отримали наказ на вторгнення в Ено [І, 167]. Заува-

жимо, що довгий час на службі у владики перебували німецькі 

найманці [І, 186], які серйозно переважали у тактиці як французів, 

так і англійців. 

Інший епізод із біографії кембрійського владики пов’язаний із 

поховальною церемонією над графом Гільомом д Ено, який загинув 

у червні 1337 р. під час битви за острів Кадзанд. Поховальна 

церемонія відбулася 20 червня 1337 р. у день Пресвятої Тройці у 

церкві кордельєрів у м. Валансьєнне. Це була дуже торжественна 

церемонія, що відбулася в присутності численної кількості герцогів, 

графів і баронів. Тоді владика виголосив дуже патріотичну про-

мову, у якій згадав про особливу місію французького рицарства 

перед Богом, королем та Францією [І, 328]. 
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Свою лепту в організацію військових і політичних проектів 

Франції на початку Столітньої війни вніс шартрський владика 

Жан Плессі-Патьє, який управляв у Шартрі впродовж 1324 – 

1332 рр. Наприклад, під час організації церемонії оммажа англій-

ським королем Едуардом для Філіпа IV Красивого французький 

король особисто відправив владику до Англії, щоб він взяв 

активну участь у зборах ради англійського короля в Лондоні у 

Вестмінстерському палаці [І, 293]. Завдяки отриманій від владики 

інформації французький сюзерен добре відав намірами англій-

ської корони у майбутньому. 

Інший шартрський владика Емері Шалю, який управляв 

упродовж 1332 – 1342 рр. від імені французького короля, брав 

участь у надскладних переговорах із фламандцями у м. Турне, 

які закінчилися фактично безрезультатно, але розв’язали руки 

Філіпу VI, що отримав після цього від папи Климента дозвіл на 

рішучі дії проти Фландрії. У цих же переговорах також брав 

участь паризький єпископ Гільом де Шанак [І, 368]. 

Серед іншого важливе значення мають джерельні вістки 

Ж. Фруассара про діяльність одного із найодіозніших кліриків 

Зх. Європи – єпископа Льєжського Адольфа (Маркського) (1288 – 

1344 рр.). Будучи ставлеником ще в часи Філіпа IV Красивого, 

владика завжди користувався підтримкою французьких монархів, 

які за його сприяння намагалися утримати вплив у Лотарінгії та 

на території Священної Римської імперії. Під час Столітньої 

війни владика Льєжський служив Філіпу VI разом із 500-ма 

рицарями-латниками і брав безпосередню участь у походах 

упродовж 90 днів. Зауважимо, що для епохи зрілого 

середньовіччя під час військових кампаній не було дивним, коли 

владика виїжджав із свого церковного бенефіція на коні разом із 

військом, виконуючи тим самим заклик короля до війни як 

головну умову утримання землі. Відомо, що під час облоги 

англійцями м. Турне Адольф (Маркський) приїхав на великий 

збір рицарського воїнства з метою негайної допомоги оборонцям. 

Діставшись табору неподалік м. Турне, військо владики отабори-

лося біля невеличкої річки і мало разом із рицарями короля Богемії 

контролювати єдиний і доволі вузький прохід англійців через 

міст [І, 207]. В одному із таборів біля Понт-а-Трессена розвідка 

Льєжського єпископа на чолі із мессіром Робером де Байєлем вчасно 
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повідомила про наступ англійських воїнів з числа еннюерців. 

Французьке військо дало відсіч і перемогло. Це була одна із 

перших відомих перемог владики на користь Франції [І, 208 – 

209]. Згодом з ініціативи сестри короля Жанни де Валуа владика 

брав активну участь у переговорах про підписання річного 

перемир’я з Англією у церковці містечка Есплешен, яке вияви-

лося вдалим [І, 221]. Саме завдяки зусиллям владики лише на 

третій спробі англійці і французи зуміли домовитися про перемир’я, 

що мало особливе значення, адже наслідки битви могли бути 

роковими, позаяк з обох сторін стояли стотисячні армади рицарів [І, 

408]. Рицарська доблесть і вірність французькій короні з боку 

владики Адольфа не раз підтверджується свідченнями Ж. Фруа-

ссара. Наприклад, коли англійські сеньйори намагалися із 

м. Валансьєнне здійснити лоббі на підкуп французької знаті, 

владика відповів англійським баронам, що “ніколи не виступить 

проти Філіпа VI” [І, 323]. З іншого боку, між єпископом та королем 

Франції 29 липня 1337 р. було підписано угоду, за якою владика 

зобов’язувався служити лише королю разом з 500-ма латниками, 

а король зобов’язувався підтримувати цих рицарів провіантом та 

озброєнням [І, 577]. 

В операції визволення м. Турне брав участь також мецський 

єпископ Адемар де Монтейль, який утримував власних рицарів і 

фактично від самого початку Столітньої війни підтримував 

французького короля. З реєстру бувінського табору також відомо 

про його подвиги на інших плацдармах, зокрема у битві при 

Кресі у 1346 р. [І, 206, 460, 563]. 

Окремої уваги заслуговують джерельні вістки “Хронік” 

про дещо нижчого за саном церковної ієрархії, проте не менш 

шляхетного клірика середньовічної Франції карменського (часто 

караманського) віконта Арно д Еза, який був сином Пьєра 

д Еза, рідного брата папи Йоанна ХХІІ. Станом на 1339 р. Арно 

д Ез мав у своєму підпорядкуванні одного рицаря, з яким воював у 

1341 р. у Гієні в дружині графа Валентинуа. У серпні 1341 р. він 

брав участь у набігу на замок Аженуа, після чого потрапив у полон, з 

якого 29 травня 1346 р. д Еза викупили його ж васали. Станом 

на 1379 р. Арно д Ез у розпорядженні мав уже 58 озброєних 

латників [І, 545 – 546]. Зазначимо, що під час кампанії графа 
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де Л Іля в Гасконі напади цього віконта завдали населенню та 

парафіям Аквітанії непоправної шкоди. Позиція французьких 

рицарів була доволі виправданою, адже гасконці перейшли на бік 

англійського короля, зрадивши присягу “Франції” [І, 177, 200].  

Важливу роль у підписанні Гасконського перемир’я із англій-

цями відіграв ангулемський владика єпископ Англе де Блай, 

який домігся відтягування часу до 1347 р. і зупинив облогу 

замка Мірмон [І, 123]. 

Проте не завжди доля кліриків складалася щасливо. 

Наприклад, Віконт Алєн VII де Роган, який практично від початку 

Столітньої війни воював на боці французького короля, у битві 

при Мороне 14 серпня 1352 р. героїчно загинув у битві із англій-

ськими рицарями [І, 206, 564]. 

Єпископ дієцезії Камбре Гі ІІ Булонський, що керував цим 

урядом упродовж 1324 – 1336 рр. ,також долучився до розв’язання 

політичних суперечок. Так, у 30-х рр. XIV ст. владика брав 

участь у переговорах між французьким королем і графом Ено, 

який намагався реабілітувати статус мессіра Робера д Артуа, 

котрого король прагнув стратити за зраду [І, 97].  

Важливу роль у регулюванні перемир’я між ворогуючими 

сторонами відіграв також клермонський кардинал та єпископ 

Нуайона та Остийї Обер Етьєн. Так, під час 15-тиденних переговорів 

у Аррасі 1336 р. кардинала особисто відрядив папа Климент VI. 

Незважаючи на численні дискусії, Обер (Етьен) разом із 

кардиналом Неаполя привезли до Парижа вістку про підписання 

перемир’я на два роки “на суші і на морі”. Зауважимо, що під час 

переговорів від імені французького короля брав активну участь і 

архієпископ Сансський Філіп де Мелєнта, оссерський єпископ 

Жан де Бланжи [І, 211, 223, 410, 517]. Традиція організації 

домовленостей саме у цьому містечку стане прийнятною для 

обох сторін до 1435 р.  

Чимало французьких кліриків, не маючи змоги особисто 

брати участь у війні, відряджало до королівських кампаній своїх 

воїнів, серед яких було багато середнього рицарства, що прагнуло не 

тільки слави, але й економічної поживи. Щоправда, були й такі, 

які намагалися усіма силами боронити рідну землю. Наприклад, 

доволі легендарною є постать знатного рицаря мессіра Аме де 
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Вернана, який від Льєжського єпископства (з м. Вернан) брав 

героїчну участь у обороні абатства Маршьєнн на Півночі Франції від 

англійського графа Ено. Цікаво, що захопивши ворота, які охороняв 

цей рицар, англійці убили практично усіх рицарів і монахів, а Аме 

де Вернана взяли у полон. Після цього абатство було пограбоване і 

спалене вщент [І, 215, 400].  

На початковому етапі Столітньої війни окремі абатства 

Франції надавали усіляку підтримку англійській армії чи союзникам 

англійської корони. Так, під час свого рейду єпископством Кембре 

мессір Готьє де Моні зупинився із рицарями на перепочинок у 

абатстві Денен, у якому управляла його кузина абатиса (настоя-

тельниця) Агнесса де Ліверде [І, 145]. Тоді було влаштовано таємну 

вечерю, позаяк кембрійський єпископ не мав дізнатися про 

просування рицарів Готьє де Моні. 

Особливе місце у “Хроніках” Ж. Фруассара відведено топосу 

духовно-релігійного патрона та покровителя Франції – Святого 

Діонісія з абатства Сен-Дені. Так, французький Карл IV до своєї 

сестри королеви Франції Ізабелли навіть у найпотаємніших 

родинних розмовах завжди прирікався цим святим. Також у 

середньовічній Франції існувала неписана традиція страчувати 

винних на центральних площах у день Св. Діонісія, що 

символізувало торжество французького правосуддя та право-

заступництво Св. Діонісія над французьким народом. Наприклад, у 

цей день, за даними Ж. Фруассара, у п’ятницю в жовтні 1326 р. в 

англійському місті Херифорді було страчено графа Арендуела та 

мессіра Хьюго Диспенсера (насправді страта відбулася 17 листо-

пада) [І, 29, 246, 570]. 

Важливу роль у військових кампаніях Франції відіграли 

абатства та їх монахи. Так, Ж. Фруассар із особливим смисловим 

піднесенням переповідає історію про подвиги французького монаха, 

який був його однофамільцем і обороняв абатство Сент-Аман у 

1340 р. Монах Фруассар під час облоги абатства рицарями графа 

Ено обороняв одну із вхідних брам, з якої неймовірними 

подвигами зумів убити і поранити близько 18 рицарів, через що 

натиск у цьому місці став найменшим. Монаху все ж довелося 

відступити, коли еннюерці, зумівши проломити оборонну стіну в 

кількох інших місцях, увійшли до абатства. Монах Фруассар з 
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боями через найрізноманітніші закамарки все ж зумів покинути 

абатство і разом із іншими рицарями відступив до м. Мортань [І, 214]. 

Показово, що практично усі дрібні та середні монастирі, а 

також абатства Франції безпосередньо брали участь у Столітній 

війні, надаючи французькій армії фінансово-господарську чи 

військову допомогу. Духовна візія абатств під час військових 

кампаній усе ж полягала у збереженні французької церковної 

традиції, здійсненні духовних практик відпущення гріхів, хрещення 

та вінчання та ін. (див. табл. 1).  

 

Таблиця 1 

 

Абатства та храми Франції на початку Столітньої війни 

 
№ 
п/п 

Назва 
місце-
вості  

Тип і  
титул 
церковної 
інституції 

Імена  
урядників, 
парохів і  
монахів 

Інформація про події  
під час війни 

1 м. Аспр церква 
Святого 
Агера 

ктиторами та 
управите-
лями церкви 
були монахи 
монастиря 
Св. Вааста у 
м. Аррас 

у другій половині  
30-х рр. XIV ст. кам-
брезький гарнізон 
французьких рицарів 
ущент спалив церкву 
та місто; у церкві 
зберігалися мощі 
Св. Агера 

2 м. Кам-
брезі біля 
гори Сен-
Кантен 

абатство 
Воссель-
сюр-

Л єско 

– у 1339 р. абатство 
розорив англійський 
король і німецькі 
рицарі сеньйора 
Фалькенберга під час 
кампанії у землях 
Вермандуа та Тьєраша  

3 м. Мон-
Сен-
Мартен 

абатство 
білих 
монахів 

Підпорядко-
вувалося 
Премонстран-
ському 
ордену у 
Вермандуа 

на початку англій-
ського вторгнення у 
Францію першим 
потрапив під штурм, 
як ворота у Францію; 
два дні тут була ставка 
англійського короля  
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4 м. Оннен-
кура на 
границі із 
Камбрезі 

абатство – під час облоги міста 
та абатства мессіром 

Жаном д Ено 1339 р. 

оборону абатства 
організував один 
“славний монах”, 
який заздалегідь 
наказав полагодити 
укріплення та брами. 
Завдяки згаданому 
монаху було орга-
нізовано серйозну 
відсіч, адже монах 
наказав озброїтися 
усім, хто може 
тримати зброю в 
руках, а також наняв 
на службу арбалет-
ників із Сен-Кантена, 
облогу було знято 

5 м-ко 
Оріньї-
Сент-
Бенуат, в 
області 
Верман-
дуа біля 
Сен-
Кантена 

жіночий 
монастир 

– У 1339 р. англійські 
рицарі взяли в облогу 
абатство, яке 
опиралося кілька 
годин, адже місцеві 
люди не були 
військовими і не 
вміли воювати; 
абатство було 
серйозно пограбоване 
і розорене 

6 Біля 
м. Турне 

Абатство 
Св. Мико-
лая 

– у 1340 р. абатство 
перебувало в облозі 
англійської армії 
(рицарі брабант-
ського герцога) 

7 Сен-Вааст 
на лівому 
березі 

Л Єско 

біля 
Влансьєна 

монастир – У 1340 р. біля 
монастиря відбулася 
одна із найкрово-
пролитніших битв 
між англійськими та 
французькими 
рицарями 
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10 Сен-Мор-
де-Фоссе 
на березі 
р. Марни 
біля 
Парижа 

абатство – Після того, як 
англійський король 
захопив Шотландію у 
1333 р., король Девід 
Шотланський разом 
із дружиною 
переодягнувшись 
паломниками втекли 
у Францію і зупини-
лися в цьому абатстві 

11 Фарвак 
або 
Фервак на 
північний 
схід від 
Сен-
Кантена 

жіночий 
цистеріан-
ський 
монастир 

– заснований у ХІІ ст.; 
грабуючи французькі 
землі областей 
Вермандуа та 
Тьєраші у 1339 р., 
англійський король 
зупинився у цьому 
монастирі  

12 Фамі-

Л Аббеі в 

Тьєраші 

абатство – У 1340 р. армія 
англійського короля 
проходила повз 
абатство, яке фактично 
було приєднано без 
жодної краплі крові 

13 Фонтенель 
біля 
Валан-
сьєна 

жіноче 
абатство 

– Після смерті графа 

Гільома д Ено його 

мати Жанна де Валуа 
прийняла постриг і 
відправилася у це 
абатство 

14 Шато-

Л Аббеі 

біля 
Мортане 

абатство – абатство було плац-
дармом під час 
кампанії графа Ено 
проти Франції у 1337 – 
1338 рр. 

 

Висновки. Отже, під час подорожей країнами Зх. Європи 

Жан Фруассар зібрав унікальний матеріал про діяльність церков-

ного кліру Франції на усіх рівнях ієрархії. Як виявилося, 

практично усі потужні абатства та монастирі Франції були втягнуті 

до військової кампанії 1325 – 1340 рр., бо їхні економічні потуги 

давали змогу тримати необхідну для Філіпа VI оборону від 
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англійських або німецьких рицарів. Значна частина монастирів 

розташовувалася у стратегічних районах або поряд із замками, 

через які проходив загарбницький шлях англійського короля.  

Окремі джерельні вістки “Хронік” уповні дають змогу 

реконструювати позицію вищого французького кліру стосовно 

характеру розгортання Столітньої війни. Так, папа римський, 

його прелати та французькі владики одностайно підтримали позицію 

французького короля і засудили намагання англійської корони 

приєднати Францію. У зв’язку із цим на початку виникнення 

перших приводів до війни (1328) папа римський миропомазав 

Філіпа VI як єдиноправного правителя французького народу у 

Реймському соборі.  

З іншого боку, навіть під час розгортання військових кампаній 

більшість французьких єпископів особисто взяли участь у війні, 

що цілком правомірно засвідчує не тільки виконання васальної 

присяги на ґрунті церковних бенефіціїв, але й авторитет Філіпа VI. 

Загалом рицарські загони французьких владик за різними 

підрахунками на початковому етапі війни становили приблизно 

третину усієї армії французів. Водночас навіть дрібні монахи, за 

даними “Хронік”, часто самі обороняли потужні укріплення, 

презентуючи так рицарську доблесть і серйозну налаштованість 

на збереження ідентичності французької Церкви під опікою 

єпископа Риму.  

Перспективним напрямом дослідження теми участі 

церковного кліру Франції у Столітній війні є вивчення проблеми 

на ґрунті пізніших джерел. 
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Лазорак Богдан. Участвие церковного клира Франции 

в Столетней войне: по материалам “Хроник” Жана Фруассара 

(1325 – 1340 гг.). В статье проанализированы исходные сведения 

об участии церковного клира Франции в начальном этапе Сто-

летней войны (1325 – 1340 гг.). Раскрыто краткое содержание 

http://www.liv.ac.uk/~gcroenen/biblio.htm
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описаний Ж. Фруассара участия белого и черного духовенства в 

осуществлении духовных визий и непосредственной помощи 

рыцарям в военных кампаниях. Отдельное внимание сосредоточено 

на духовно-религиозной деятельности богатых (маркграфов, графов, 

баронов) и бедных (ремесленников, мелких рыцарей, крестьян) 

мирян направленную на развитие и поддержку конкретных 

аббатств, приходских храмов и церковного клира.  

Ключевые слова: медиевистика, Столетняя война, Жан 

Фруассар, хроника, Франция. 

 

Lazorak Bohdan. Participation of the church clergy of 

France in the Hundred Years’ War: on the materials of the 

“Chronicles” by Jean Froissart (1325 – 1340). The source 

evidences about participation of the church clergy of France at the 

initial stage of the Hundred Years’ War (1325 – 1340) are analyzed 

in the article. Jean Froissart’s short descriptions of the participation 

of white and black clergy in committed spiritual force and direct 

assistance to knights in military campaigns are revealed. Special 

attention is focused on the spiritual and religious activities of the rich 

(margraves, counts, barons) and poor (artisans, small knights, peasants) 

laymen aiming at developing and supporting of the specific abbeys, 

parish churches and church clergy.  

Key words: medieval studies, Hundred Years’ War, Jean 

Froissart, Chronicles, France.  
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НАПАД ХАНА ВЕЛИКОЇ ОРДИ СЕЇД-АГМЕДА І 

НА ПОЛЬСЬКЕ ПОДІЛЛЯ у 1438 р. 

 
У статті розглянуто причини організації та визначено 

класифікацію татарських нападів на сусідні землі, проана-
лізовано перебіг подій татарського нападу на Західне Поділля 
влітку 1438 р., що завершився розгромною поразкою польського 
війська. З’ясовано, що татарська перемога 1438 р. відкрила 
ординцям шлях до плюндрувань українських етнічних земель 
Польського королівства завдяки факторам внутрішньополітичної 
нестабільності та незахищеності кордонів. 

Ключові слова: татари, Сеїд-Агмед І, поляки, Міхал 
Бучацький, напад 1438 р. 

 

Постановка проблеми. Тематика татарських нападів на 

етнічні українські землі є предметом дослідження багатьох 

українських і зарубіжних учених. Хоча перші татарські напади 

припадають на часи протистояння між великим князем литов-

ським Вітовтом Кейстутовичем і засновником Ногайської Орди 

Едиґеєм (битва на р. Ворскла 1399 р. і наступне плюндрування 

Київщини та Волині, облога Києва 1416 р.), вони були лише 

епізодами в боротьбі цих двох володарів за поставлення на 

престолі Золотої Орди своїх ханів-маріонеток. Але напад війська 

хана Великої Орди Сеїд-Агмеда І на польське (Західне) Поділля 

на початку літа 1438 р. став подією нового порядку – для нього 

характерним було економічне підґрунтя, а політична причина 

була зігнорована. 

Джерельною базою, що містить інформацію про татарський 

напад влітку 1438 р. на Західне Поділля, є польська хроніка Яна 

Длуґоша. Вірогідно, хроніст описав події, пов’язані з цим збройним 
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конфліктом, зі слів учасника битви з татарами, польського шляхтича 

Яна Влодка [III, 549 – 550]. Наступні польські хроністи XVI ст. – 

Марцін Бєльський [II, 178], Марцін Кромер [V, 956 – 957], Мацей 

Стрийковський [IV, 198-199], Александр Гваньїні [I, 141], – описували 

польсько-татарську битву 1438 р. на основі хроніки Я. Длуґоша 

та констатували, що ця татарська перемога полегшила ординцям у 

майбутньому грабунок українських етнічних земель, які перебували 

в складі Польського королівства. Львівські хроністи Бартоломей 

Зіморович і Денис Зубрицький, згадуючи про подільську поразку 

поляків улітку 1438 р., наголосили, що після неї татари спробували 

сплюндрувати головне місто Галичини – Львів [8, 80 – 81], [9, 89]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Військові події 

1438 р. на Поділлі, що завершилися польсько-татарською битвою, 

тривалий час залишалися на маргінесі наукових зацікавлень 

провідних істориків сучасності. Уперше в історіографії про 

польсько-татарську битву на Поділлі 1438 р. згадав польський 

дослідник другої половини ХІХ ст. Антоній-Юзеф Роллє на 

сторінках своєї історико-краєзнавчої праці про подільські замки 

[19, 10, 13]. Відомий польський учений міжвоєнної доби Людвік 

Колянковський у монографії, присвяченій політичній історії 

Яґеллонської Польщі, вписав подільські події 1438 р. у між-

народний контекст і наголосив, що татарська перемога взагалі 

зупинила приготування військової експедиції, спрямованої на 

здобуття чеської корони для Владислава ІІІ [17, 80]. 

Українська історична наука звернула увагу на подільські 

події 1438 р. зовсім недавно – тільки на початку ХХІ ст. Уперше 

їх висвітила історик Ольга Білецька в наукових публікаціях з 

історії Поділля другої половини XIV – першої половини XV ст. 

Однак вона припустилася двох хибних висновків: по-перше, 

татари були зображені ворогами Свидригайла Ольґердовича і, 

по-друге, битва нібито відбулася на підконтрольному Свидри-

гайлі Східному Поділлі [1, 100], [2, 160]. Іван Тимів у дослідженні 

про татаро-турецькі напади на територію Руського воєводства 

запропонував уважати 1438 р. роком початку систематичних 

ординських нападів на українські етнічні землі [16, 64]. Отже, 

дослідник підтримав погляд, який домінував у середовищі 

польських хроністів.  
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Метою статті є аналіз причин організації воєнних нападів 

татарських ханів на землі сусідніх держав, розгляд класифікації 

ординських нападів і висвітлення перебігу маловідомої польсько-

татарської битви на території Західного Поділля влітку 1438 р. 

Спочатку ми розглянемо геополітичні зміни, що відбулися 

у Литві, Польщі та Золотій Орді напередодні літа 1438 р. Так, 27 

жовтня 1430 р. помер Вітовт Кейстутович (його супротивник, 

бейлярбей Едиґей, загинув ще 1419 р.) і Велике князівство Литов-

ське у 1432 – 1437 рр. пережило криваву міжусобицю між 

двоюрідними братами Свидригайлом Ольґердовичем і Сиґізмундом 

Кейстутовичем. Сиґізмунд переміг і перетворив Литву на 

протекторат Польського королівства, де з 1434 р. правив король-

підліток Владислав ІІІ Яґеллон [7, 278 – 290]. Лідер “самостій-

ницької партії” Свидригайло після Львівської угоди-капітуляції 

(4 вересня 1437 р.) залишився жити в Руському воєводстві 

Польщі, де мав давніші володіння з центрами у Городку, 

Жидачеві, Коломиї і Тлумачі [6, 226], [17, 78]. 9 грудня 1437 р. 

помер його союзник, німецький імператор і чеський король 

Сиґізмунд Люксембург, і за чеську корону повели боротьбу 

австрійський герцог і майбутній імператор Альбрехт ІІІ 

Габсбурґ та Владислав ІІІ Яґеллон. У березні 1438 р. до Кракова 

прибули чеські посланці з пропозицією прийняття Владиславом 

ІІІ чеської корони. 20 квітня 1438 р. у Новому Корчині король 

прийняв її, наприкінці травня походом на Чехію вирушило 9-тисячне 

військо під проводом воєвод Сендзівоя Остророга та Яна Тенчин-

ського. Як виявилося, цих сил було недостатньо для перемоги 

над 25-тисячним військом Альбрехта ІІІ. Було вирішено направити 

допомогу в Чехію, але в цей час Західне Поділля почала 

плюндрувати невелика орда хана Сеїд-Агмеда І, що відтягнула 

на себе значні сили місцевої шляхти на чолі з кам’янецьким 

старостою Міхалом Бучацьким, для якого майбутня битва стала 

фатальною [17, 79 – 80]. 

Якщо всередині 1430-х рр. Польща фактично підпорядкувала 

собі Литву, то Золотій Орді, що серйозно постраждала від епідемії 

чуми 1429 р. [15, 235], довелося пережити свій остаточний розпад. 

Усе почалося з виступу 1432 р. проти останнього золотоордин-

ського хана Улуг-Мугаммеда двох претендентів на престол: онука 

Тімур-Кутлуга Кучук-Мугаммеда і онука Тохтамиша Сеїд-Агмеда І 
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[14, 205]. Останній восени 1433 р. з ініціативи конгратського бея 

Айдера був проголошений ханом Криму й наказав прогнати 

звідти внучатих племінників Улуг-Мугаммеда – Хаджі-Ґерая і 

Джанатая. Під час утечі до Литви, що стала місцем еміграції 

знатних татарських родів, які зазнали поразок у боротьбі за 

золотоординський престол, на переправі через Дніпро у сутичці 

загинув Джанай, а Хаджі-Ґерай прибув до Сигізмунда Кейстутовича, 

від якого отримав посаду лідського старости [3, 23 – 24]. У 1436 – 

1437 рр. Сеїд-Агмед І і Кучук-Мугаммед із двох сторін вдарили 

на Улуг-Мугаммеда, який змушений був відступити на південні 

рубежі Великого князівства Московського (м. Бєлєв) [14, 206]. 

Золота Орда остаточно розпалася і новопостала Велика Орда, 

першим ханом якої став Сеїд-Агмед І, вважала себе законною 

спадкоємницею зниклої імперії. 

Які ж причини почали штовхати татарських ханів та їхніх 

підданих до організації воєнних нападів проти своїх сусідів? 

Таких причин можна виокремити дві.  

По-перше, це політична причина. Правителі Великої Орди 

та Кримського ханства (наприклад, Сеїд-Агмед І чи Менґлі-

Ґерай) військовими діями такого плану намагалися вплинути на 

політичну ситуацію в Східній Європі. Однак обмежені людські 

ресурси та кочовий спосіб життя переважної більшості татар не 

давав ханам реальної можливості для тривалих завоювань 

територій лісостепової чи лісової природних зон, не говорячи 

вже про їхню колонізацію [12, 209]. Крім того, на динаміку 

татарських нападів впливала не так неефективна польсько-

литовська оборона, як систематичні чвари між обома ханствами 

чи внутрішньополітичні кризи упродовж XV – початку XVI ст.  

По-друге, це економічна причина. Родичі, васали чи звичайні 

піддані ханів, особливо на прикордонні, часто-густо розглядали 

воєнну здобич (“ясир” – невільники чи худобу) як джерело 

засобів до існування, передовсім у неврожайні роки, тому напади 

траплялися й у мирний час. Такі напади з економічним підґрунтям 

стимулювали чи були стимульовані – питання залишається від-

критим – розвитком ґенуезької, а пізніше турецької, работорго-

вельної інфраструктури [5, 65]. Кастильський мандрівник Перо 

Тафур, відвідавши в травні – липні 1438 р. головний форпост 

ґенуезьких колоній у Криму – Кафу, зазначає, що вона вже у той 
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час була центром работоргівлі, де продавалося два види рабів обох 

статей і різного віку: християнські бранці, захоплені татарами в 

полон (русини, мінгрели, кавказці, черкеси, болгари, вірмени та 

інші) і мусульманські невільники-татари, яких продають родичі, 

щоб врятувати їх від голоду й жебрацтва [4, 176 – 179, 182]. 

Згадані причини татарських нападів на практиці тісно 

перепліталися між собою. 

Відповідно до політичної та економічної причин можна 

виокремити два типи нападів у кримськотатарській військовій 

традиції [3, 312 – 313]: 

1) військово-політичні походи (“сефери”), які організовував 

або санкціонував сам хан, калга чи нуреддін для задоволення 

своїх стратегічних потреб у зовнішній політиці, а саме: а) здій-

снення тиску на ворожу країну; б) відтягування ворожих сил з 

інших фронтів; в) примус ворога до зміни його зовнішньої політики; 

г) захоплення ворожої території; ґ) знищення ворожої прикор-

донної оборони [18, 59]; класичним прикладом “сеферу” є взяття 

Києва 10 вересня 1482 р. кримським ханом Менґлі-Ґераєм; 

2) військово-економічні набіги (середньої чисельності 

нападників – “чапули” і малої чисельності – “беш-баші”), що 

найчастіше здійснювалися з приватної ініціативи з метою захоп-

лення здобичі, яку можна було вдало продати. Окрім того, “чапул” 

виступав своєрідною формою політичного тиску на татарських 

сусідів – змусити їх платити “упоминки” чи змінити зовнішньо-

політичну орієнтацію [18, 60].  

Власне до типу “чапула” належав напад на Західне Поділля на 

початку літа 1438 р. невеликої за чисельністю орди Сеїд-Агмеда І, 

що мала на меті зібрати значну кількість невільників та худоби 

[III, 549]. Існує погляд, що ханський напад був спровокований 

невиплатою щорічної данини [1, 100], але саме на грабіжницький 

характер набігу вказують джерела.  

У ханському поході брали участь не всі татарські піддані. 

Про це свідчать відомості П. Тафура про напад кафинських 

ґенуезців на головне місто Криму – Солхат. Як виявилося, 

місцева татарська орда залишилася на півострові і до того ж вона 

була попереджена про ворожий наступ. У результаті татари 

“перемогли ґенуезців, захопили їхню артилерію і військові 

штандарти, а також вбили і полонили так багато, що ці татари 
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задумали того ж дня захопити саму Кафу. Вони наблизилися до 

стін і спробували залізти на них по драбинах, але багатьох було 

вбито, і тоді ґенуезці зрозуміли, що їхній народ сильніший на 

морі, аніж на землі” [4, 180]. 

Перед тим, як перейти до розгляду подій навколо походу 

1438 р., слід вказати на те, що обидва воєначальника брали 

участь у литовській династичній війні 1432 – 1437 рр. У ній вони 

воювали по різні сторони, але не зустрічалися між собою на полі 

бою. Наприклад, хан Великої Орди Сеїд-Агмед І брав участь у 

нещасливих для Свидригайла Ольґердовича битвах під Ошмянами 

(у ніч з 31 серпня на 1 вересня 1432 р.) [6, 318] та Вількомиром 

(1 вересня 1435 р.) [13, 42], Сеїд-Агмед І прислав допомогу 

Свидригайловому київському наміснику Юрші Івановичу, який 

1436 р. успішно відбив напад Сиґізмунда Кейстутовича, що 

отримав поранення стрілою [6, 226], [10, 161] й втратив під 

містом 7 стягів і 130 знатних шляхтичів полоненими [13, 43]. 

Крім того, є відомості, що хан плюндрував Подільське і Руське 

воєводства Польщі ще 1433 і 1436 рр. [13, 42]. Отже, можна 

констатувати, що Сеїд-Агмед І мав досвід ведення бою з поль-

ським військом.  

Його супротивник, кам’янецький староста Міхал Бучацький, 

під час польсько-литовської війни 1431 – 1432 рр. хитрістю зумів 

втримати Західне Поділля у складі Польщі – майбутнє Подільське 

воєводство, а 1434 р. разом з руським старостою Віцентієм 

Шамотульським успішно відбив напад Свидригайла на цей край 

[I, 335]. Тобто, незважаючи на серйозну військову практику, 

староста не мав досвіду ведення битв проти татарських орд. 

Хан, напевно, знав про чеські приготування польського 

королівського двору і напав на Західне (польське) Поділля 

приблизно на Зелені Свята 1438 р. Це не було Східне (литовське) 

Поділля [1, 100], тому що, по-перше, шляхетське військо очолював 

би литовський воєначальник, а не польський, як це сталося 

насправді; по-друге, хроніст указує про час, який мали місцеві 

шляхтичі для своєї мобілізації; по-третє, відступаючих татар 

досить швидко догнали у межах Поділля, а це було би пробле-

матично, якщо би останні перебували на литовсько-татарському 

прикордонні. 
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Сеїд-Агмед І не сподівався на швидкий збір великої 

кількості місцевої русинської і польської шляхти. Про цю 

раптову (для хана) мобілізацію шляхти можна зрозуміти зі слів 

Я. Длуґоша, який описав татарську хитрість: для віртуального 

збільшення кількості своєї орди хан наказав зробити манекени 

воїнів, яких одягли і посадили на запасних коней. Нечисленна, 

традиційно легкоозброєна татарська кіннота, обтяжена пограбованим 

майном, худобою і невільниками, почала відступати за межі 

Подільського воєводства. Зрозуміло, що це їм не вдалося – орду 

наздогнало військо на чолі з Міхалом Бучацьким. Бачачи, що 

сил для відкритої битви недостатньо, Сеїд-Агмед І наказав 

вишикуватись орді за болотом, яке чомусь не було помічене 

польським військом. Битва розпочалась із самовільної лобової 

атаки численної шляхетської кінноти з першої лінії. Але одразу 

ж її перші шеренги потрапили в баговиння і були знищені 

татарами. Прагнучи вирватися з пастки, решта кінноти почала 

відступати для перегрупування, щоб знову вдарити по татарах, 

оминаючи болото. Цей маневр свідчив, що на той час староста 

був живий. Але така тактика мала зворотній ефект – у другій лінії 

польського війська розпочалася паніка через поголос про нібито 

повний розгром першої лінії. У результаті бойові порядки 

змішалися і шляхтичі поодинці кинулися тікати хто-куди з поля 

бою. Цим повною мірою скористалися татари, які вдарили у тил 

польському війську й оточили його. Живими залишилися лише 

ті шляхтичі, які не потрапили в оточення. Увійшовши в раж, 

татари не брали полонених, битва перетворилася на безжальну 

різанину. У ній загинув Міхал Бучацький, а також декілька 

знатних подільських поляків: Скарбек з Гури, Міколай Гіза, Ян 

Кола. Завершивши битву, татари почали мародерствувати: 

знімати з трупів убитих шляхтичів взуття і коштовності (про це 

свідчив Я. Длуґошу шляхтич Ян Влодек) [III, 549 – 550]. 

Можна констатувати, що в цій битві татари вповні викорис-

тали три фази традиційного татарського кінного бою: спершу 

обстріляли ворожі сили, потім нанесли шоковий списовий удар, а 

вкінці добили відступаючого супротивника [12, 213]. 

Після такої несподіваної для себе перемоги татари, пере-

обтяжені полоном, худобою та іншою здобиччю, повернулися до 

Орди. Доля подільських полонених була незавидною – існує 
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велика ймовірність того, що їх було у великій кількості продано 

в рабство на кафинському ринку, як це відбувалося століттям 

пізніше. Польський хроніст О. Гваньїні коротко підсумував: 

“Відтоді татари проклали легкий шлях до Поділля, яким потім 

будь-коли нападали на руські краї та спустошували їх” [I, 141].  

Дослідники історії м. Львова Б. Зіморович і Д. Зубрицький 

писали, що після подільської перемоги татари, радше частина 

ханської орди, дійшли аж до Львова, спаливши його передмістя 

[8, 80 – 81], [9, 89]. 

Поразка польського війська відкрила Великій Орді, так 

званим заволзьким татарам, шлях для плюндрувань українських 

земель, підконтрольних Короні. Ординці вміло використали фактори 

політичної нестабільності та незахищеності південно-східних 

кордонів Польського королівства. Зокрема, такі напади відбулися у 

1442, 1452 і 1453 рр. [10, 30 – 31, 44 – 45, 325]. Паралельно заволзькі 

татари нападали на сусідню Молдову, що була польським 

союзником: у 1439 р. вони сплюндрували північ князівства, а 

наступного року – південь, коли спалили Васлуй і Бирлад [11, 

59]. З другої половини XV ст. “естафету” татар Великої Орди 

підхопили татари Кримського ханства. 

Висновки. Отже, червнева битва 1438 р. на території Поділь-

ського воєводства Польського королівства розпочала понад 300-

річну еру татарських нападів на етнічні українські землі, що вражали 

сучасників своєю періодичною систематичністю, географічним 

розмахом і всеохопливою спустошливістю. 

Перспективним напрямом подальшого вивчення проблеми є 

дослідження набігів типу “чапул” на українські етнічні землі, які 

здійснювали заволзькі татари упродовж середини XV ст. 
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Мандзяк Виктор. Нападение хана Большой Орды 

Сеид-Ахмеда І на польское Подолье в 1438 г. В статье 

анализируются причины нападения татар Большой Орды на 

польское (Западное) Подолье летом 1438 г., завершившееся их 

неожиданной победой над ополчением местной русинской и 

польской шляхты. Битва 1438 г. на Подолье начала длительную 

эру опустошительных татарских нападений на украинские 

этнические земли, которые преследовали как военно-полити-

ческие, так и военно-экономические цели. 

Ключевые слова: татары, Сеид-Агмед І, поляки, Михал 

Бучацкий, нападение 1438 г. 

 

Mandziak Viktor. The attack of Seid-Ahmed I, Khan of the 

Great Horde, on Polish Podilliy in 1438. The article deals with the 

causes and defines the classification of Tatar attacks on the 

neighboring land. This article analyzes the developments of Tatar 

attacks on Western Podillya in the summer of 1438, culminating 

devastating defeat of the Polish army. It was found that Tatars’ 

victory in 1438 opened the way for the horde plunder of the 

Ukrainian ethnic lands as a part of Kingdom of Poland due to factors 

of internal instability and insecurity of borders. 

Key words: Tatars, Seid-Ahmed I, Poles, Michal Buchatskiy, 

attack in 1438. 
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DAMNATIO MEMORIAE 

І СТАНОВЛЕННЯ ПРИНЦИПАТУ 

 
У статті доведено, що практика damnatio memoriae була 

запозичена імператорами разом з іншими елементами управління 
доби Республіки. Під damnatio memoriae ми переважно розуміємо 
оголошення сенатом якоїсь особи ворогом держави та знищення 
пам’яті про неї після її смерті. Встановлено, що засудження 
пам’яті могло здійснюватися навіть без формального рішення 
сенату. Застосування damnatio memoriae у добу принципату 
стало важливою складовою політичної пропаганди режиму, 
сприяло ідеологічному обґрунтуванню влади імператора. 

Ключові слова: damnatio memoriae, засудження пам’яті, 
принципат, імператор. 

 

Постановка проблеми. Покарання засудженням пам’яті 

було притаманне не лише стародавнім римлянам. У середині 

ІІ тис. до н. е. Тутмос ІІІ вилучив ім’я Хатшепсут із написів і 

знищив її зображення. Руйнували зображення правителів і у 

Стародавній Месопотамії. Сліди навмисного пошкодження добре 

видно на фрагменті мідної скульптури невідомого аккадського 

правителя, знайденій у Ніневії. Можливо, зображення було 

пошкоджене після пограбування Ніневії мідянами та вавилонянами 

[10, 332]. У книзі Екклезіаста, що датується, імовірно, ІІІ ст. до 

н. е. висловлена ідея засудження пам’яті. Текст Вульгати містить 

такі рядки: “frustra enim venit et pergit ad tenebras et oblivione 

delebitur nomen eius” (Ecclesiastes 6.4), “Бо в марноті прийшов 

він, і в темряву йде, і в темряві сховане буде імення його” 

(переклад Івана Огієнка). 

Термін damnatio memoriae широко використовується у 

сучасній історіографії, хоча не вживався у Стародавньому Римі. 
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Сам термін є коректним, але послуговуватися ним потрібно із 

застереженнями, позаяк важко бути впевненим у тому, що він 

докладно означає. У довідниках, намагаючись подати чітко 

визначену правову дефініцію, його пов’язують з maiestas та 

perduellio [4, 156]. Сьогодні під damnatio memoriae здебільшого 

розуміють оголошення сенатом якоїсь особи ворогом держави та 

знищення пам’яті про неї після її смерті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що у 

сучасній історіографії немає єдиної думки щодо суті та правової 

основи damnatio memoriae. Гарріет Флауер припускає, що 

засудження пам’яті було освяченою віками римською практикою, 

що здійснювалася родом під тиском обставин задля власного 

збереження. На конкретну людину накладали низку покарань, 

сукупність яких ми окреслюємо цим терміном. Мета означених 

заходів полягала у тому, щоб вилучити винного громадянина з 

його сім’ї та общини, ніби його ніколи не існувало [4, 155 – 179]. 

Висловлено міркування, що основою засудження пам’яті був не 

так закон, як mos maiorum. Сесіл Хілтон стверджує, що рішення 

сенату щодо засудження пам’яті накладалося як додаткове 

покарання на того, хто був засуджений за якийсь важкий злочин, 

зокрема на підставі Lex Julia [2, 80]. Справді, немає достатніх 

підстав уважати, що Lex Julia передбачав засудження пам’яті. 

Джон Бодел робить такий висновок  в основі засудження пам’яті 

було як публічне право, так і mos maiorum [1, 60]. 

Метою дослідження є з’ясування значення damnatio memoriae 

для функціонування системи принципату.  

Засудження пам’яті неодноразово застосовувалося уже в 

добу Республіки. Плутарх детально описує жахливе покарання, 

яке очікувало жрицю богині Вести за втрату цноти (Plut. Num. 10). 

Винна не просто засуджувалася до жахливої смерті, але також 

позбавлялася належної поховальної церемонії. Ім’я покараної 

мало бути вилучене з офіційних записів. У написі 364 р. н. е. 

ім’я весталки було затерто, можна розібрати тільки першу і 

останню літери – С та Е (ILS 4938). 

У IV ст. до н. е. Марк Манлій був засуджений до смертної 

кари. Окрім того, були вжиті заходи щодо засудження його пам’яті. 

Патриціям було заборонено оселятися навколо Капітолію, у районі, 

де стояв будинок Манлія. Роду Манліїв було заборонено давати 
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дітям ім’я “Марк Манлій” (Dio Cass. 7.26.1; Liv. 6 20.14; Plut. 

Quaes. Rom. 91). У ІІІ ст. до н. е. були засуджені до страти винні 

у злочині стосовно жителів міста Регій, поховання їхніх тіл та 

оплакування було заборонено (eorumque corpora sepulturae 

mandari mortemque lugeri vetuit) (V. Max. 2.7.15) рішенням сенату 

(senatus consulto cautum est, ne quem ex eis sepelire vel lugere fas 

esset) (Frontin. Strateg. 4.1.38).  

Після розправи над Гаєм Гракхом та його прихильниками 

стосовно них було прийнято рішення про damnatio memoriae. 

Було заборонено провести традиційну поховальну церемонію за 

загиблими. Тіла трьох тисяч убитих було кинуто у Тібр, а їхнє 

майно конфісковано. Їхнім дружинам було заборонено оплакувати 

чоловіків (ἀπεῖπαν δὲ πενθεῖν ταῖς γυναιξί) (Plut. CG 17.5). 

Заборона проведення традиційної поховальної церемонії була 

дуже важким покаранням. Римляни сприймали потойбічний світ 

як фізичну реальність, що дає притулок душам померлих. 

Достойне існування душі після смерті було можливе за умови 

гідно прожитого людиною життя. Але важливим був також 

належним чином проведений поховальний обряд. 

Римська поховальна традиція багато уваги приділяла 

облаштуванню могили та посмертному вшануванню. У заповіті 

могло бути передбачено, щоб спадкоємці доглядали могилу 

заповідача. У написі із Македонії щодо майна заповідача визначено, 

щоб воно “ніколи не вийшло із сім’ї, але щоб із його прибутку 

ті, що вище записані, турбувалися про заповідача та його батьків 

надгробні пам’ятники і харчувались” (ne unquam / [d]e familia 

exeant sed ut ex reditu eorum ii qui s(upra) s(cripti) s(unt) 

monument[um] / [eiu]s et parentium eius colant at ipsi alantur) (CIL 

III, 656). Заповідач міг оформити свободу комусь зі своїх рабів, 

поклавши на звільнених обов’язок догляду за його могилою. З 

цією ж метою міг бути створений спеціальний фонд. Заповідач 

міг також передбачити створення фонду для фінансування 

суспільних свят у дні його народження [16, 32]. Такі заходи 

давали змогу римлянину сподіватися, що його ім’я зберігати-

меться у написі на могильному пам’ятнику під час вшанування 

дня померлих (Lemuria – 9 травня) та суспільних свят. 

Інколи важко розрізнити політично мотивоване переслідування 

пам’яті конкретної особи і звичайні заходи щодо міського 
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благоустрою чи ліквідації наслідків стихійного лиха. У 80 р. до 

н. е. курія Гостілія, місце засідання сенату, була розширена за 

наказом Сулли. Згодом будівля була пошкоджена вогнем. Юлій 

Цезар розпочав на її місці спорудження нової курії. Кассій Діон 

стверджує, що справжнім мотивом було бажання усунути з 

будівлі ім’я Сулли і назвати новозбудовану курію ім’ям Юлія 

(Dio Cass 44.5.2). Свого часу Сулла, прийшовши до влади, вжив 

заходів щодо засудження пам’яті політичного опонента, Марія. 

Це стосувалося і заборони його зображень. Лише у 69 р. до н. е. 

зображення (εἰκόνες) Марія були показані Гаєм Юлієм Цезарем 

під час похорону його дружини Юлії (Plut. Caes. 5.1).  

Перше політично вмотивоване рішення про damnatio memoriae 

було прийнято сенатом стосовно Марка Антонія після битви біля 

мису Акцій [9, 137]. Сталося це, мабуть, ще до смерті Антонія. 

Усталеної форми накладання кари у таких випадках не існувало. 

Щодо damnatio memoriae Антонія було передбачено низку заходів. 

День його народження (14 січня) оголосили dies vitiosus, членам 

його роду заборонили використовувати преномен “Марк”, усі 

зображення Антонія були усунуті, призначені раніше йому 

почесті були відмінені (Dio Cass. 51.19.3; Plut. Cic. 49.4). Таціт 

говорить, що ім’я Антонія не було вилучене з фаст (Tac. Ann. 

3.18). Карстен Ланге акцентує  у джерелах ім’я Антонія певний 

час не згадувалося, що було наслідком damnatio memoriae. Згодом 

ситуація змінюється і Антоній згаданий у восьмій книзі Енеїди. 

Зміна, на думку дослідника, сталася після прибуття Октавіна до 

Риму. Незважаючи на рішення сенату, ім’я Antonii було 

відновлене у Fasti Consulares. Сенат не знав, якого роду почесті 

Октавіан готовий прийняти і з огляду на це діяв хибно. Октавіан 

відхилив damnatio memoriae Антонія, що був збезчещений, але 

не забутий. У сучасній історіографії не існує єдиної думки щодо 

того, чи мало таке рішення сенату силу закону і чи було воно 

обов’язковим до виконання членами роду засудженого. Карстен 

Ланге стверджує, що не існувало офіційного рішення не згадувати 

Антонія [9, 140 – 156.]. Джон Бодел уважає, що сенат не мав 

права наказувати щодо питань родового ритуалу і, напевно, був 

несхильний втручатися у ці питання [1, 48]. 
Немає відомостей про рішення сенату щодо damnatio 

memoriae Брута і Кассія. Проте засудження їхньої пам’яті 
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існувало. Октавіан, побачивши бронзову статую Брута в Медіолані, 
у Цизальпійській Галлії, дорікнув місцевим магістратам за те, 
що вони надають притулок його ворогу, хоча і обернув згодом 
це на жарт (Plut. Comp. Dion. Brut. 5). Засудження пам’яті Брута і 
Кассія проявилося у забороні на використання їх зображень під 
час похорону 22 р. н. е. Юнії, дружині Гая Кассія та сестрі Марка 
Брута (Tac. Ann. 3.76). Трьома роками пізніше був притягнутий 
до суду і покінчив життя самогубством Кремуцій Корд, що 
схвально відгукнувся у своєму творі про Брута і Кассія. Його 
книги, за рішенням сенаторів, були спалені едилами (libros per 
aedilis cremandos censuere patres) (Tac. Ann. 4.35). Рішення 
сенату щодо спалення книг засвідчило damnatio memoriae не 
тільки Брута і Кассія, але і самого Кремуція Корда.  

У добу Імперії засудження пам’яті часто застосовували 
стосовно політичних противників. У 16 р. н. е. Марк Скрибоній 
Лібон Друз був звинувачений у підготовці державного перевороту 
(res novas clam moliebatur) (Suet. Tib. 25.1). Сенат заборонив 
використовувати його зображення у поховальних церемоніях, 
роду Скрибоніїв було заборонено уживати когномен “Друз”. Майно 
Лібона Друза було розділене між його обвинувачами (Bona inter 
accusatores dividuntur) (Tac. Ann. 2.32).  

У 20 р. н. е., не дочекавшись вироку, вчинив самогубство 
Гней Кальпурній Пізон. Його старший син змушений був змінити 
ім’я “Гней” на “Луцій”. Вилучення імені Пізона з фаст не відбулося 
лише через втручання імператора Тіберія, який суттєво пом’якшив 
вирок, винесений після смерті Пізона сенатом (Tac. Ann. 3.17-
18). Зберігся текст постанови сенату, що відомий сьогодні як Senatus 
consultum de Cn. Pisone patre, що повністю підтверджує та 
доповнює відомості Таціта (AE 1996, 885), [7; 13]. Сенатусконсульт 
передбачає низку заходів стосовно damnatio memoriae Пізона. 
Зокрема, жінкам було заборонено оплакувати смерть засудженого, 
як це передбачено звичаєм предків: ne quis luctus mortis eius 
causa a feminis quibus {e}is more maiorum (SCPP 73-74). Статуї та 
зображення Пізона, незалежно від місця розташування, мали 
бути усунуті: utiq(ue) statuae et imagines Cn. Pisonis patris, quae 
ubiq(ue) positae essent, tollerentur (SCPP 75-76). Зображення Пізона 
було заборонено використовувати у поховальних церемоніях усім, 
хто належав до його сім’ї за кровним спорідненням чи через 
шлюб, його посмертну маску не можна було розміщувати серед 
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посмертних масок роду Кальпурніїв: imago Cn. Pisonis patris 
duceretur neve imaginibus familiae Calpurniae imago eius 
interponeretur (SCPP 76-82). Ім’я Пізона мало бути усунуте з напису 
на статуї Германіка, яку sodales Augustales поставили йому на 
Марсовому полі поблизу aram Providentiae: nomen Cn. Pisonis patris 
tolleretur ex titulo statuae Germanici Caesaris, quam ei sodales 
Augustales in campo ad aram Providentiae posuissent (SCPP 82-84). 
Майно Пізона підлягало конфіскації: (vacat) utiq(ue) bona Cn. 
Pisonis patris publicarentur (SCPP 84). Але значна частина його 
майна була передана синам – Гнею та Марку (Tac. Ann. 3.17-18). 
Ужиті стосовно Пізона заходи стосувалися більше його імені, 
ніж його майна і можуть бути охарактеризовані як damnatio 
memoriae [1, 44]. 

У 24 р. н. е., згідно з законом про образу величі, був 
засуджений Гай Сілій, консул 13 р. н. е., що вчинив самогубство, не 
дочекавшись вироку. Покарання, окрім конфіскації майна, 
передбачало і засудження його пам’яті. Його зображення (effigies) 
мали бути знищені за постановою сенату. Всупереч рішенню 
сенату, зображення Гая Сілія зберігалося у вестибюлі (vestibulum) 
дому його сина, що також мав ім’я Гай Сілій і мав обійняти 
посаду консула у 49 р. як consul designatus. Сілій Молодший 
досягнув найвищої магістратури, незважаючи на те, що його 
батька засудили до damnatio memoriae. Наявність статуї Гая Сілія у 
домі його сина, всупереч рішенню сенату, стала обтяжуючою 
обставиною в очах імператора Клавдія, з дружиною якого, 
Мессаліною, у Сілія Молодшого був інтимний зв’язок (Tac. Ann. 
4.20; 11.35). У 48 р. Сілій та Мессаліна були страчені.  

Засудження пам’яті могло здійснюватися стосовно окремих 
осіб навіть без формального рішення сенату. Імператор Клавдій 
не дозволив провести через сенат рішення щодо damnatio memoriae 
Калігули. Але і без рішення сенату, за наказом Клавдія, усі 
зображення Гая були усунуті упродовж однієї ночі. Його ім’я 
було вилучене з клятв та молитов, як це зробили раніше щодо імені 
покійного імператора Тіберія. Про нього також не було офіційного 
рішення сенату про засудження його пам’яті (Dio Cass. 60.4). 

Практика застосування damnatio memoriae, що склалася у 
добу принципату, давала змогу імператорам на свій розсуд 
трактувати пам’ять попередників, виходячи з політичної доцільності 
поточного моменту. Наприклад, у Lex de imperio Vespasiani ім’я 
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Тіберія згадується, а ім’я Гая оминається (ILS 244). Очевидно, 
імператор Веспасіан уважав, що для обґрунтування його влади 
корисним буде посилання на Тіберія, але шкідливим буде згадувати 
повноваження Гая. Не згадується в Lex de imperio Vespasiani ім’я 
Нерона, першого римського імператора, що був оголошений сенатом 
ворогом римського народу (hostis) (Suet. Nero 49.2; Tac. Hist. 1.16). 

Вище йшлося про заборону патриціям оселятися навколо 
Капітолію, у районі, де стояв будинок Манлія. Ця заборона була 
складовою засудження пам’яті Манлія. Будинок для римлянина 
був чимсь більшим, ніж помешкання у наш час. У будинку було 
домашнє вогнище (focus), куди здійснювали ритуальне узливання 
(libatio) (Serv., Aen. I, 730). За римськими народними віруваннями, 
боги домашнього вогнища та дому, lares і penates, контролюють 
справи повсякденного життя. Тому руйнування будинку було 
жорстоким покаранням для усієї сім’ї покараного. Дім (domus) 
був центром пам’яті (memoria) сім’ї, його руйнування було 
ефективним засудженням (damnatio) цієї пам’яті [6, 45]. У 509 р. 
до н. е. був повністю зруйнований будинок вигнаного з Рима Тарк-

вінія Супербуса (τὴν δὲ οἰκίαν κατέσκαψαν) (Plut. Publ. 8.1). У 58 р. 
до н. е., після вигнання з Рима Ціцерона, були дотла спалені його 

заміські будинки (ἐπαύλεις) і будинок (οἰκία) у Римі (Plut. Cic. 33.1). 
Ставлення до пам’яті колишнього імператора могло зміню-

ватися разом зі зміною правителя. Храм імператора Клавдія був 
зруйнований Нероном і відбудований, згодом, Веспасіаном (Suet. 
Ves. 9.1.). Оттон дозволив відновити зображення і статуї Нерона 

(imagines statuasque eius reponi passus est; καί τινων εἰκόνας 

Νέρωνος εἰς τοὐμφανὲς προθεμένων οὐκ ἐκώλυσε) (Suet. Otho 7.1; Plut. 
Oth. 3.1). Після позбавлення влади імператора Вітеллія на 
прохання Доміціана, сина нового імператора Веспасіана, сенат 
прийняв рішення про відновлення шани (honor) Гальби (Tac. Hist. 
4.40). Мала бути встановлена статуя Гальби на ростральній колоні у 
тій частині форуму, де він був убитий. Але Веспасіан це рішення 
сенату відмінив (sed decretum Vespasianus abolevit) (Suet. Gal. 23). 

У 96 р. стався успішний замах на імператора Доміціана. 
Сенат радісно сприйняв звістку про його вбивство і виніс постанову 
про засудження пам’яті Доміціана та знищення зроблених на 
його честь написів (novissime eradendos ubique titulos abolendamque 

omnem memoriam decerneret) (Suet. Dom. 23.1). Зображення (εἰκόνες) 
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Доміціана, велика кількість яких була виготовлена із срібла та 

золота (πολλαὶ μὲν ἀργυραῖ πολλαὶ δὲ καὶ χρυσαῖ οὖσαι), були 
переплавлені (συνεχωνεύθησαν). Було знищено багато арок, 
споруджених на честь Доміціана (Dio Cass. 68.1.1; Plin. Pan. 52). 

Храм Флавіїв, збудований Доміціаном у Римі на місці дому, 
у якому він народився, не був зруйнований (Suet. Dom. 1). У 
ІІІ ст. імператор Клавдій Готський (268 – 270) розширив (propagavit) 
цей храм (HA. Claud. 3.6). Важко сказати, якою мірою така доля 
храму була визначена тим, що у ньому шанували не тільки 
Доміціана, але також Веспасіана, Тіта та його доньку Юлію. Так 
само пережив damnatio memoriae Доміціана храм Флавіїв у Ефесі, 
збудований близько 90 р. Мабуть, статуї Доміціана з нього були 
усунуті, але поклоніння Веспасіану та Тіту тривало [3, 33 – 34]. 

Громадські споруди (терми, мости, продовольчі склади 
etc.), збудовані принцепсами, які згодом були засуджені до 
damnatio memoriae, за незначними винятками продовжували 
функціонувати до тих пір, доки не були знищені пожежею або 
часом. Основним чинником, який охороняв їх, було їхнє практичне 
значення. Марціал влучно охарактеризував цю ситуацію: “Що є 
гіршим за Нерона? Що є кращим за Неронові терми?” (Quid 
Nerone peius? Quid thermis melius Neronianis?) (Mart. 7.34). 
Руйнували ті арки, які не мали практичного значення, а виконували 
тільки пропагандистські функції. Ті ж арки, які були складовою 
акведуків, оберігали і підтримували у належному стані. Єдиним 
винятком є ситуація з громадськими спорудами імператора 
Коммода. Стосовно цього правителя свідчення літературних джерел 
дають підстави твердити про застосування damnatio memoriae в 
архітектурі [3, 32 – 35]. Елій Лампрідій указував, що не існує 
жодних громадських споруд Коммода, окрім збудованої від його 
імені Клеандром лазні (lavacrum). Але Коммод звелів вирізати 
своє ім’я на спорудах, до яких не мав жодного стосунку. Ці 
написи сенат наказав затерти (Opera eius praeter lavacrum, quod 
Cleander nomine ipsius fecerat, nulla exstant, sed nomen eius alienis 
operibus incisum senatus erasit) (HA. Comm. 17. 5-7). Засудження 
пам’яті Коммода супроводжувалося руйнуванням усіх його 
статуй. Перейменованим на його честь місяцям року повернули 
попередні назви (HA. Comm. 20. 4-5). 

Аргументованим видається твердження про те, що після 
битви біля мису Акцій, у новій політичній ситуації засудження 
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пам’яті (damnatio memoriae) та обожнення (consecratio) стали 
визначальними елементами нової політичної системи – принципату 
[11, 295]. Розвиток правової думки у добу імперії привів до 
юридичного оформлення засудження пам’яті як покарання. 
Зокрема, в Інституціях Юстиніана державна зрада (perduellio) 
асоціюється з покаранням через засудження пам’яті (memoria 
eius damnata fuerit) (Just. Inst. 3.1.5). 

Засудження пам’яті стало інструментом впливу на суспіль-
ство. Формуючи негативний образ політичного опонента в очах 
сучасників, воно також було покликане вилучити ім’я засудженого з 
історичної пам’яті наступних поколінь. Іноді запровадження 
damnatio memoriae було ефективним. Наприклад, у написі доби 
Флавіїв, на колоні з Єрусалиму, затерто п’яту лінійку так, що 
можна прочитати тільки першу літеру імені “L”. Сьогодні немає 
однозначної інтерпретації цього імені [5], [8, 76 – 78], [14, 547], 
[15, 12 – 13]. Але деколи досягти бажаного результату не 
вдавалося. Попри рішення сенату щодо спалення книг Кремуція 
Корда, вони вціліли, бо деякі копії були таємно збережені і згодом 
оприлюднені (manserunt, occultati et editi) (Tac. Ann. 4.35). 
Незважаючи на чисельні руйнування зображень Доміціана, велика 
кількість його ліпних портретів уціліла, багато з них не містять 
ознак навмисного пошкодження в античну добу [12, 6]. 

Висновки. Підбиваючи підсумки, наголошуємо: практика 
damnatio memoriae була запозичена імператорами разом з іншими 
елементами управління доби Республіки. Під damnatio memoriae 
ми переважно розуміємо оголошення сенатом якоїсь особи ворогом 
держави та знищення пам’яті про неї після її смерті. Рішення 
сенату значною мірою приймалося з урахуванням думки імператора, 
який за необхідності міг його коригувати. Імператор міг відмінити 
прийняті до початку його правління рішення щодо damnatio 
memoriae. Засудження пам’яті могло здійснюватися навіть без 
формального рішення сенату. Реалізація damnatio memoriae здійсню-
валася через заборону проведення належного поховального 
обряду, руйнування зображень та архітектурних споруд, конфіскацію 
майна, заборону нащадкам використовувати ім’я засудженого, 
усування імен з написів etc. Метою його застосування було не так 
заперечення минулих учинків, як нове трактування мотивів і 
наслідків діянь засудженої особи. Застосування damnatio memoriae у 
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добу принципату стало важливою складовою політичної пропаганди 
режиму, сприяло ідеологічному обґрунтуванню влади імператора. 

Перспективним напрямом у цьому контексті є дослідження 
damnatio memoriae у добу домінату. 
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Петречко Олег. Damnatio memoriae и становление 

системы принципата. В статье доказано, что практика damnatio 
memoriae была заимствована императорами вместе с другими 
элементами управления периода Республики. Под damnatio 
memoriae мы преимущественно понимаем объявление сенатом 
некоего лица врагом государства и уничтожение памяти о нём 
после его смерти. Установлено, что осуждение памяти могло 
осуществляться даже без формального решения сената. Применение 
damnatio memoriae в период принципата стало важной составля-
ющей политической пропаганды режима, способствовало идеологи-
ческому обоснованию власти императора. 

Ключевые слова: damnatio memoriae, осуждение памяти, 
принципат, император. 

 

Petrechko Oleh. Damnatio memoriae and foundation of the 
Principate. It is well determined that practice of damnatio memoriae 
was borrowed by the emperors along with other controls of the 
Republican period. Under this term we mostly understand the 
pronouncement by the Senate of a person an enemy of the state and 
censure of his memory after his death. It is also defined that the 
condemnation of memory could have been put into practice even 
without a formal decision of the Senate. Application of damnatio 
memoriae became an important part of regime’s political propaganda 
during the period of the Principate. It was effective for the 
ideological grounding of Emperor’s power. 

Key words: damnatio memoriae, condemnation of memory, 
Principate, Emperor. 
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ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ  

у 1918 – 1924 роках 

 
У статті висвітлено політику Другої Речі Посполитої в 

освітній сфері у 1918 – 1924 рр. Досліджено нормативно-правову 
базу регулювання діяльності освітніх закладів Польщі, про-
аналізовано основні тенденції розвитку та функціонування 
народних, середніх і вищих навчальних закладів, а також учитель-
ських семінарій.  

Ключові слова: Друга Річ Посполита, освітні заклади, 
учительські семінарії, освітня політика, нормативно-правові акти.  

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розбудови 

української державності важливу роль відіграє виховання 

молодого покоління, адже саме воно вирішуватиме долю нашої 

країни у недалекому майбутньому. Не дивно, що дослідники 

виявляють неабиякий інтерес до проблеми розвитку освіти та 

освітнього законодавства саме у зламні періоди, пов’язані з 

відновленням державності, як-от після проголошення незалеж-

ності Другої Речі Посполитої 1918 р. Комплексний аналіз освітньої 

політики відновленої Польщі дає змогу з’ясувати основні завда-

ння, які постали перед польською освітньою системою, та шляхи 

їх реалізації. Це сприяє всебічному вивченню освітніх процесів у 

Другій Речі Посполитій у контексті польської національної політики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що 

освітня політика Другої Речі Посполитої 1918 – 1924 рр. у 

початковому, середньому та вищому шкільництві спеціально не 

аналізувалася. Окремі аспекти обраної теми висвітлені в публі-

каціях українських і польських дослідників. Л. Алексієвець дослі- 
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дила проблеми розвитку початкової освіти польської держави у 

1918 – 1926 рр. і реформування освітньої системи [1]. А. Василюк 

проаналізувала проблеми розвитку та реформування освіти 

Другої Речі Посполитої початку ХХ ст. [2]. М. Галай дослідив 

політику польської держави 1918 – 1924 рр. у галузі початкової 

освіти та систему підготовки вчителів [3], [4]. Питання 

підготовки учительських кадрів у Польській державі порушено у 

праці Т. Завгородньої [5]. Авторка проаналізувала характерні 

особливості політики Другої Речі Посполитої в сфері підготовки 

учителів, дослідила функціонування учительських семінарій, 

охарактеризувала зміст та методи педагогічної освіти у Польщі. 

Проблемам розвитку початкової освіти Польщі 1918 – 1932 рр. 

присвячена праця польського дослідника К. Тшебятовського 

[12]. Польський учений Е. Юсько дослідив законодавчу базу про 

обов’язкову початкову освіту та шляхи реалізації освітніх 

законів [10].  

Метою статті є висвітлення особливостей розвитку 

освітньої політики Другої Речі Посполитої у 1918 – 1924 рр., 

зокрема політики органів законодавчої та виконавчої влади 

Польщі щодо початкового, середнього та вищого шкільництва 

окресленого періоду. Хронологічні межі дослідження не випадкові: 

нижня збігається із завершенням першої світової війни та 

відновленням самостійності Польщі, а верхня – з прийняттям 31 

липня 1924 р. сеймом закону, що змінив організацію системи 

освіти та зумовив розбудову мережі польськомовного шкільництва, 

скорочення кількості шкіл національних меншин і запровадження 

утраквістичних (двомовних) навчальних закладів. 

Створення нової освітньої системи було однією з ключових 

проблем, яку довелося розв’язувати Польщі після проголошення 

незалежності у 1918 р. Утворена з трьох різних територій, що 

входили до складу Австро-Угорщини, Росії та Німеччини, мали 

різні традиції та історію, багатонаціональна Польська держава 

(за переписом 1921 р. у її кордонах проживало 64% поляків, 16% 

українців, 10% євреїв, 5% білорусів, 4% німців, 1% інших 

національностей, зокрема чехів, росіян, словаків, вірмен, татар, 

литовців та ін.), постала перед проблемою низького освітнього 

рівня населення [6, 459]. Так, на теренах, які раніше перебували 

під владою Росії, обов’язкової початкової освіти взагалі не було. 
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У народних школах, що там функціонували, навчання тривало 

три – чотири роки і велося російською мовою, а польською мовою 

діти навчалися лише в нечисленних приватних закладах. У 

Галичині, хоча й існували постанови та розпорядження щодо 

обов’язковості шкільництва, лише близько половини дітей 

навчалися в шестикласних школах у селах і семикласних у 

містах. Натомість польська мова тут використовувалася в освітніх 

закладах усіх рівнів, включно з вищими. Найкращою ситуація з 

початковою освітою була на тих теренах, які раніше перебували 

під владою Пруссії: тут закон про обов’язкове навчання викону-

вався майже повсюдно. У восьмикласних школах викладання 

велося німецькою мовою [8, 319].  

Організацію шкільництва ускладнювало те, що у кожній з 

трьох об’єднаних частин тривалий час діяли різні економічні, 

політичні, суспільні та правові системи, а отже, різні з 

організаційного, програмного та дидактичного поглядів шкільні 

системи [12, 20]. Передовсім польська влада змушена була 

уніфікувати освітню систему, щоб позбутися чинної двоїстої 

системи шкільної організації та адміністрації. Це стало можливим 

лише після остаточного встановлення державних кордонів, 

важливо було також забезпечити належні умови для поширення 

та засвоєння західноєвропейських освітніх цінностей, налагодити 

зв’язок європейської освіти з національною, а також ізолювати 

польську освіту від впливу держав-анексантів. З огляду на склад-

ність цих завдань, реформування освітньої системи та запро-

вадження єдиної загальної світської освіти потребувало чималих 

зусиль [1, 235 – 237].  

Розвиток освіти на усіх теренах Другої Речі Посполитої 

був визнаний важливим напрямом державної політики. 

Відсутність уніфікованої освітньої системи, а також негативний 

вплив на неї першої світової війни, необхідність розв’язання 

проблем матеріального та кадрового забезпечення освітньої 

сфери змусили уряд незалежної Польщі уже на початку своєї 

діяльності впроваджувати важливі зміни до системи освіти [3, 

41]. Однак, як зазначалося, деякий час у Польській державі ще 

діяла стара освітня система. Так, у Галичині продовжувала існувати 

крайова шкільна рада, а на решті теренів освіта підпорядковувалася 

створеному 1918 р. міністерству віровизнань і публічної освіти, 
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що ділилося на шість департаментів з 21 відділом. Ще до 

відновлення незалежності Польщі 7 листопада 1918 р. Тимча-

совий народний уряд серед низки майбутніх суспільних реформ 

передбачив запровадження загальної та безкоштовної світської 

шкільної освіти [ІІІ].  

Одним із перших документів, які регулювали засади освітньої 

політики держави, став закон від 7 лютого 1919 р. про шкільний 

обов’язок [ІІ]. Він передбачав запровадження безкоштовного 

загального шкільництва, підпорядкованого світським інституціям, та 

обов’язкового навчання дітей віком від 7 до 14 років у державних 

або приватних школах, у домашніх умовах за державними навчаль-

ними програмами з подальшим складанням іспиту шкільному 

інспекторові, який би засвідчив рівень знань учня. Закон запро-

вадив обов’язкове навчання і необов’язкове відвідування школи.  

Згідно з законом, у структурі шкільної адміністрації 

з’явився новий орган – шкільний нагляд, складовою якого став 

відділ шкільної опіки, що з-поміж іншого визначав тривалість 

перерв у навчанні під час сезонних польових робіт. Новостворені 

органи також опікувалися питаннями відвідуваності, зобов’язуючи 

керівників шкіл щомісяця подавати списки учнів, які не 

відвідують заняття. За недотримання батьками чи опікунами 

вимог про обов’язкову освіту, умисне укривання дитини шкільного 

віку від вступу до школи та позбавлення її можливості здобути 

початкову освіту передбачався штраф у розмірі близько 100 

польських марок (150 крон) або до п’яти днів ув’язнення. 

Безпричинне невідвідування учнями школи каралося штрафом у 

розмірі близько 40 польських марок (60 крон) або ув’язненням 

до двох днів. Від навчання у школі звільнялися діти з фізичними 

та розумовими вадами, а також ті, що проживали більше 3 км від 

найближчої школи або були позбавлені доступу до неї через 

природні перешкоди.  

Державні школи мали бути створені у тих місцевостях, де 

упродовж останніх трьох років налічувалося не менше 40 дітей 

шкільного віку. Якщо їх було менше, дозволялося об’єднувати 

учнів із різних місцевостей, розміщених на відстані не більше 

3 км, але лише у межах однієї ґміни (муніципалітету) [6, 499], 

[10, 1].  



236 ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ НАУК. ВИПУСК 34. ІСТОРІЯ 

У ст. 8 закону йшлося про те, що в перехідний період, 

доки семирічні школи не будуть створені на всіх теренах, 

продовжать працювати чотирирічні заклади з обов’язковим 

трирічним доповнювальним навчанням або п’ятирічні школи з 

дворічним навчанням [ІІ, 193]. Згідно з розпорядженням міністра від 

8 серпня 1919 р. про запровадження доповнювального навчання 

на підставі “Декрету про шкільний обов’язок” [X], учні початкових 

шкіл, у яких навчання тривало менше семи років, до досягнення 

чотирнадцятирічного віку мали відвідувати шкільні заняття не 

менше чотири години на тиждень упродовж навчального року, а 

після їх завершення отримували відповідне свідоцтво. Однак 

через складну економічну ситуацію в державі це розпорядження 

повною мірою не виконувалося [10, 2].  

Хоча декрет про шкільний обов’язок набув чинності не 

одразу, а лише 1932 р. (та й у 30-х роках у сільській місцевості 

його не завжди виконували), він значно активізував створення та 

діяльність державних народних шкіл: якщо 1910 р. у 18 404 

школах навчалося 2 431 836 учнів, то 1920/21 навч. р. було 

25 497 шкіл і 2 946 600 учнів, а 1921/22 навч. р. – уже 27 414 

закладів з 3 197 008 учнями [VIII, 278], [IX, 159]. Однак, попри 

розвиток мережі початкових шкіл, у 1922/23 навч. р. у них 

навчалося лише 69% усіх дітей шкільного віку [11].  

Частина учнів навчалася у приватних початкових шкільних 

закладах, що відіграло важливу роль у розвитку освіти національних 

меншин. Проте навіть у тих нечисленних приватних школах 

польська влада всіляко намагалася обмежити навчання учнів за 

національними підручниками та заохочувала вивчення польської 

мови, історії та географії. 

Обов’язкове шкільництво на теренах Польської держави 

запроваджувалося поетапно. Так, 10 березня 1920 р. восьмирічне 

навчання було замінене семирічним на теренах, які раніше входили 

до складу Пруссії. Обов’язкове семирічне навчання було запро-

ваджене у 1923/24 навч. р. на території Варшавського, Лодзького 

та Білостоцького шкільних округів [XI]. Натомість у Галичині 

надалі залишалося чинним австрійське шкільне законодавство, а 

перші зміни до нього почали вноситися лише у 1925 – 1926 рр.  

Хоча, згідно з законом, зміни у системі освіти мали бути 

повністю зреалізовані на усій території Польщі до початку 
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1929/30 навч. р., у 1938 р. у школах навчалося 4 701 200 учнів, 

або 90% усіх дітей шкільного віку Польщі. Запровадження 

обов’язкового навчання гальмувала низка факторів, серед яких 

недостатньо розвинена мережа народних шкіл, низький рівень їх 

організації, брак учителів, приміщень і шкільного обладнання, а 

також скрутне економічне становище в державі, низький рівень 

свідомості сільського населення [10, 2 – 7].  

Згідно з законом від 4 червня 1920 р., керівним органом 

шкільної адміністрації стало міністерство віровизнань і публічної 

освіти. За розпорядженням міністра від 8 лютого 1921 р. було 

уніфіковано шкільну структуру: крайова шкільна рада припинила 

свою діяльність, натомість було створено Львівський шкільний 

округ, до якого увійшли Львівське, Станіславівське, Тернопільське, а 

до вересня 1921 р. – ще й Краківське воєводства [XII]. Головною 

метою запроваджених змін була централізація шкільництва. 

Створені кураторії стали шкільною владою другої інстанції з 

повним вилученням впливу громадських чинників. Чинні повітові 

шкільні ради втратили повноваження, поступившись місцем 

шкільним інспекторам. Міські та сільські шкільні ради були 

позбавлені права добору учителів, цю функцію було передано 

шкільним кураторіям та інспекторам.  

Питання уніфікації шкільництва та запровадження загально-

державного шкільного обов’язку відображенні у Конституції від 

17 березня 1921 р. Зокрема, обов’язком батьків ст. 94 визначала 

“виховання справжніх громадян Вітчизни і забезпечення їм 

щонайменше початкової освіти”. У ст. 117 підтверджено право 

кожного громадянина навчати, засновувати школи чи виховні 

заклади, керувати ними, за умови виконання усіх вимог до 

кваліфікації вчителів, безпеки учнів і лояльного ставлення до 

держави. У ст. 118 ішлося про те, що навчання у початкових 

школах є обов’язковим для усіх громадян держави, в ст. 119 

стверджувалося, що навчання у державних школах є безоплат-

ним, а обдарованим учням держава надає стипендії для подальших 

студій у середніх і вищих навчальних закладах [XVIII, 650 – 655].  

На розвиток шкільництва вплинули також два закони від 

17 лютого 1922 р.: про заснування та утримання народних шкіл і 

про будівництво шкіл. Згідно з законом, обов’язок заснування та 

утримання шкіл покладався на державу та муніципалітет. План 
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шкільної мережі та всі подальші зміни у ньому визначав 

шкільний інспектор за участі органів шкільного самоврядування 

ґміни, затверджував його на підставі рішення шкільної повітової 

ради куратор шкільного округу. Ступінь організації школи 

залежав від кількості учнів у окрузі. Так, якщо у місцевості 

проживало не більше 60 дітей шкільного віку, то створювалася 

однокласна школа, від 61 до 100 – двокласна, від 101 до 150 – 

трикласна, від 151 до 200 – чотирикласна, від 201 до 250 – 

п’ятикласна, від 251 до 300 – шестикласна, понад 300 дітей – 

семикласна [XVII, 282]. Якщо у перші роки відновлення 

незалежності Польщі в державі діяло 92% однокласних шкіл і 

лише 2% – семикласних, то станом на початок 1925 р. 

семикласних шкіл було вже 7%, а однокласних лише 57% [11]. 

Кількість учителів залежала від кількості класів і визначалася за 

співвідношенням: “один клас один учитель”. Однак там, де 

запроваджувалися окремі відділи, учителів могло бути й більше. 

Кошти на створення та утримання шкіл мали покриватися з 

державного бюджету, комунальними службами, фондами та 

меценатами. Згідно з законом, державний бюджет мав покривати 

витрати на наукову допомогу, матеріальне забезпечення навчання, 

потреби бібліотек, підручники, а ґміна – решту потреб школи, 

зокрема, приміщення, зовнішнє облаштування, освітлення та опале-

ння, утримання служб, дотримання порядку і чистоти [3, 43].  

Відповідно до закону про будівництво шкіл, ґміна зобов’язу-

валася надати шкільним закладам відповідні приміщення, землю під 

забудову, для спортивних майданчиків і шкільного городу, 

будівництва житла учителям, а також перебудувати, відповідно 

до чинних вимог, уже наявні приміщення [XVI]. Однак ґміни 

були не в змозі виконати фінансові зобов’язання, покладені на 

них законами від 17 лютого 1922 р. і розпорядженням від 30 травня 

1923 р. “Про виконання Закону від 17 лютого 1922 року “Про 

закладання і утримання публічних початкових шкіл” [XIII]. 

Натомість держава звільнялася від обов’язку покривати ці витрати, 

а мала надавати лише наукову допомогу, зокрема, фінансувати 

витрати на засоби візуалізації навчання, навчальну літературу та 

інші навчальні матеріали. Як наслідок, матеріальне забезпечення, 

створеної розгалуженої мережі народних шкіл, залишалося на 
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низькому рівні, що негативно вплинуло на якість здобутої учнями 

початкової освіти, а в подальшому – й середньої [11].  

Діяльність середніх освітніх закладів зазнала істотних 

змін, вже починаючи з 1919 р. принципи їх роботи упродовж 

1919 – 1925 рр. викладені в науковій програмі для середніх шкіл, 

неодноразово доповнювалися та розширювалися [VII]. Основним 

завданням середньої школи програма визначала фізичне, 

інтелектуальне та моральне виховання молоді, а не підготовку до 

вищої освіти [11]. Відповідно до програми, восьмирічна середня 

школа поділялася на два типи: нижчий, трирічний (нижча гімназія) 

та вищий, п’ятирічний (вища гімназія). Існувало чотири типи 

гімназій: класичні (з латинською і грецькою мовами навчання); 

гуманістичні (з латинською мовою); математично-природничі і 

неокласичні. Типовим прикладом шкільного дуалізму і предметом 

гострих дискусій були восьмирічні гімназії, оскільки вступати до 

вищих навчальних закладів могли лише випускники цих гімназій, а 

навчалися там здебільшого вихідці із заможних родин. Формально 

вступити до гімназії можна було, склавши іспит на базі чотирьох 

класів народної школи, однак насправді переважна більшість дітей 

потрапляла до гімназій після спеціальної домашньої підготовки або 

після підготовчих класів, організовуваних при приватних гімназіях. 

Вихідців із робітничих і селянських сімей там навчалося менше 

14%, а серед студентів вищих навчальних закладів їх частка ледь 

сягала близько 7%, це при тому, що такі родини становили 

близько 80% усього населення Польщі [1, 236 – 238], [2]. 

Частина суспільства критикувала ці гімназії за “елітарність” та 

ускладнення для вступу учнів із незаможних родин, натомість 

консервативна частина вважала, що такі заклади виховують 

культурну еліту суспільства [11]. Лише закон від 11 березня 

1932 р. вніс у середнє шкільництво певні зміни уніфікаційного 

характеру. Загалом же кількість середніх шкіл значно зросла: з 

463 установ (126 179 учнів) у 1910 р. до 719 шкіл (201 153 учні) 

у 1920/21 навч. р. та 762 (227 129 учнів) у 1922/23 навч. р. 

відповідно [VIII, 278], [IX, 158].  

Починаючи з 1919 р. змін також зазнали приватні середні 

навчальні заклади, внесок яких у здобуття учнями середньої 

освіти був чималим. Станом на 1920/21 навч. р. таких шкіл було 

520 (з них 150 чоловічих, 244 жіночих і 126 коедукаційних). 
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Попри те, що міністерство зобов’язувало їх використовувати 

програми, укладені для державних шкіл, вони користувалися 

певною свободою у виборі як програм, так і методики викладання. 

Однак, відповідно до розпорядження міністерства від 17 травня 

1919 р., відмінні програми могли використовувати лише ті 

школи, які брали участь у педагогічних експериментах. Решта 

шкіл використовували типові програми [IV, 10]. У 1921 р. 

міністерство видало розпорядження, яке, в разі його реалізації, 

могло суттєво поліпшити становище приватних середніх шкіл і 

підвищити їх роль у цілій освітній системі. У ньому йшлося про 

можливість отримання цими закладами коштів із державних 

фондів на покриття прогалин у шкільних бюджетах, які виникали 

через звільнення від оплати навчання молоді з незаможних 

родин [IV, 6 – 7]. Однак чинність цього розпорядження, що могло 

істотно вплинути на демократизацію середнього шкільництва, 

через економічну ситуацію в державі та недофінансування 

освітньої сфери була призупинена постановою від 24 листопада 

1923 р. [V], [9, 112 – 115].  

У 20-ті роки ХХ ст. реформування вимагала також система 

підготовки учительських кадрів. Як і шкільництво, вона потре-

бувала загальнодержавної уніфікації, оскільки навчання в держав-

них і приватних учительських семінаріях велося за різними нав-

чальними програмами, з різними назвами навчальних дисциплін, 

змістом і кількістю годин.  

З відновленням польської державності діяльність учительських 

навчальних закладів була регламентована “Декретом про підготовку 

вчителів народних шкіл в Польській державі” від 8 лютого 

1919 р. [І]. Відповідно до цього документа, термін навчання в 

учительських семінаріях, які поділялися на державні та приватні, 

жіночі та чоловічі, продовжувався до п’яти років. Туди могли 

вступати учні віком від 14 до 20 років, які завершили навчання у 

народній школі ІІІ ступеня. Навчання було безкоштовним, перші 

три роки мало загальноосвітній характер, а два останні передбачало 

професійну підготовку. Відповідно до ст. 6, семінаріям надавався 

статус середньої професійної школи, а її випускники не мали 

права вступати у вищі навчальні заклади. Зміст цієї статті був 

зумовлений низкою різноманітних чинників: тогочасними 

суспільними умовами, низьким рівнем загальної освіти, нагальною 
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потребою в учителях, неможливістю надання належного рівня 

освіти в учительських семінаріях через невідповідні матеріальні 

умови цих закладів тощо.  

Базовим документом, який регулював діяльність семінарій, 

була навчальна програма. Перші програми для семінарій міністер-

ство почало впроваджувати наприкінці 1918/19 навч. р., а вже у 

1921/22 навч. р. за новою програмою навчалися в усіх подібних 

закладах. Програма не вносила істотних змін до змісту навчання 

чи переліку предметів (це було зроблено 1926 р.), натомість 

змінювала кількість годин, відведених на навчальний процес [11]. 

У програмі йшлося про те, що навчання повинно зацікавлювати 

майбутніх вчителів і спрямовувати їх на самостійне поглиблення 

своїх знань [4, 283], [5]. 

Вимоги щодо професійної кваліфікації вчителів середніх 

шкіл і учительських семінарій містив виданий 26 вересня 1922 р. 

закон [XIX]. Згідно з законом, право навчати у цих освітніх 

закладах мали особи, які здали іспит на вчителя середньої школи 

або мали вищу освіту та відбули практику в одному з цих закладів. А 

вже 29 січня 1923 р. міністр підписав розпорядження, відповідно 

до якого кандидат на посаду вчителя середньої школи повинен 

здати науковий і педагогічний іспит перед державною екзамена-

ційною комісією [XIV]. До екзамену допускалася молодь, що 

мала польське громадянство, бездоганну репутацію та завершене 

трирічне навчання на філософському факультеті університету [4, 

284]. Як наслідок, найбільше вчителів низького рівня кваліфікації 

було серед українців. Так, 1925 р. таких учителів у середніх школах і 

семінаріях було 43%.  

Вище шкільництво отримало свій “Закон про вищі школи 

Польщі” 13 липня 1920 р., що набув чинності 15 вересня того ж 

року, водночас австрійське освітнє законодавство втратило 

юридичну силу [XV]. Відповідно до цього закону, всі вищі 

навчальні заклади поділялися на академічні (мали право надавати 

наукові ступені та користувалися автономією) та неакадемічні 

(не мали таких прав). Головним їх завданням було визначено 

служіння науці та вітчизні, а також підготовка фахівців для 

різноманітних сфер суспільного життя і наукових досліджень 

[XV, 1277 – 1278]. Закон значно розширив автономні права 

навчальних закладів, зокрема повноваження органів самоуправління 
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установ: академічного сенату, ректора, факультетських рад і 

деканів. Навчальні заклади мали право самостійно ухвалювати 

внутрішні закони, статути, запроваджувати суди для студентських 

справ тощо [7]. Відповідно до ст. 9, єдиною мовою викладання у 

всіх вищих навчальних закладах запроваджувалася польська. Як 

наслідок, Львівський університет втратив статус двомовного, тут 

були закриті усі кафедри з українською мовою викладання. Також 

законом уводився “numerus clausus” – відсоткова норма вступу 

до вищих шкіл представників непольських національностей – з 

метою зменшення перенавантаженості навчальних аудиторій. 

Водночас при вступі перевага надавалася молоді, яка служила в 

польській армії чи закінчила польськомовну школу. І хоча з 

кожним роком вищих навчальних закладів ставало більше (у 

1921/22 навч. р. існувало 16 вишів, де навчалося 5 708 студентів), 

що уможливило доступ до вищої освіти більшій кількості населення, 

українці були певною мірою позбавлені можливості здобувати 

вищу освіту [IX, 238]. 

Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що у перші роки 

існування Другої Речі Посполитої уряд активно заходився рефор-

мувати освітню галузь, зокрема уніфікувати її. Чимало зусиль 

було докладено до розбудови та відновлення шкільної інфра-

структури. Важливим досягненням освітньої політики Польщі у 

20-х рр. ХХ ст. було запровадження низки важливих законів, які 

регулювали діяльність народного, середнього та вищого шкіль-

ництва, що сприяло розбудові шкільної мережі. Зокрема, вагомими 

здобутками стали запровадження безкоштовного загального 

шкільництва та обов’язкового навчання дітей віком від 7 до 14 

років, загальнодержавна уніфікація середнього та вищого шкіль-

ництва, а також системи підготовки учительських кадрів. Однак 

від початків існування самостійної Польщі активно розгорнулася 

політика полонізації, яка головно була спрямована на культурно-

освітню сферу та проходила під гаслами захисту державотворчих 

інтересів Другої Речі Посполитої. Результати цієї політики в 

галузі освіти негативно відобразилися на загальному стані освіти 

національних меншин, зокрема українців, ускладнивши їм доступ 

до вищих (на підставі “Закону про вищі школи Польщі” 1920 р.) 

та середніх навчальних закладів (відповідно до наукових програм 



ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ…  243 

1919 – 1925 рр.), а також учительських семінарій (на підставі 

законів 1922 та 1923 рр.). 

Перспективним напрямом подальшого вивчення проблеми 

є дослідження політики органів законодавчої та виконавчої 

влади Польщі щодо шкільництва національних меншин. 
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Исследована нормативно-правовая база регулирования деятельности 

образовательных учреждений Польского государства, проанали-

зированы основные тенденции развития и функционирования 

народных, средних и высших учебных заведений, а также 

учительских семинарий.  

Ключевые слова: Вторая Речь Посполитая, образовательные 

учреждения, учительские семинарии, образовательная политика, 

нормативно-правовые акты. 

 

Ruda Oksana. Educational policy of the Second Common-

wealth of Poland in 1918 – 1924. The article highlights the policy of 

the Second Polish Republic in the sphere of education in 1918 – 

1924. The legal framework regulating activities of educational 

institutions of Poland is investigated and the main trends in the 

development and functioning of public, secondary and higher 

educational institutions as well as teachers’ seminaries are analyzed. 

Key words: Second Commonwealth of Poland, educational 

institutions, teachers’ seminaries, educational policies, regulations. 
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В И М О Г И 

до матеріалів фахового наукового видання ДДПУ 

“ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ НАУК: 

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ” 
(ФІЛОСОФІЯ, ПСИХОЛОГІЯ, ФІЛОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ) 

 

Президія Вищої Атестаційної Комісії НАН України 

Постановою від 15.01.2003 року ухвалила (серед іншого): 

“3. Редакційним колегіям організувати належне рецензування 

та ретельний відбір статей до друку. Зобов’язати їх 

приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та 

у подальші роки, лише наукові статті, які мають такі необхідні 

елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; 

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, 

виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, 

котрим присвячується означена стаття; формулювання 

цілей статті (постановка завдання); виклад основного 

матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів; висновки з даного дослідження і 

перспективи подальших розвідок у даному напрямку”. 

Статті збірника мають відповідати цій ухвалі. 

 

1. Приймаються статті обсягом від 8 – 12 сторінок. 

Подавати в комп’ютерному наборі (диск і роздрук – два 

примірники): редактор Mikrosoft Word 95 і наступні версії, 

шрифт Times New Roman 14, інтервал 1,5. У разі надсилання 

статті електронною поштою (zbirnyky@gmail.com) паперовий 

роздрук (усі береги по 2,5 см) треба долучити до інших 

документів. У тексті заборонено переноси. Ретельно вивірені 

цитати треба засвідчити підписом на берегах біля кожного 

посилання. Подати УДК, авторський знак та ключові слова. 

2. Статті друкуються українською мовою, резюме до 

кожної – трьома мовами: українською, російською, англійською 

(кожне – до 500 символів з пробілами; два останні обов’язково 

мають містити переклад імені, прізвища автора і назви статті). 

mailto:zbirnyky@gmail.com
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3. Список літератури – за абеткою (спочатку кирилиця, 

потім – латинка); у тексті в квадратних дужках позначається 

позиція та сторінка – [5, 100]. Посилання на античних та 

середньовічних авторів традиційно подаються в тексті у круглих 

дужках і до списку літератури не вносяться – (Cic. N.D. 1. 122); 

(Plin. Ep. 2. 13); (Tac. Ann. 1. 1). 

4. Бібліографія оформляється відповідно до вимог ВАК 

України (Бюлетень ВАК України, № 3, 2008).  

Архівні джерела подаються окремим блоком з 

римською нумерацією (за абеткою назв архівів) перед списком 

літератури. 

5. До статей здобувачів наукових ступенів (аспірантів) 

додається рекомендація кафедри (відділу) установи, де автор 

працює, і рецензія доктора чи кандидата наук. 

6. Авторська картка: прізвище, ім’я, по батькові, посада, 

місце праці, вчений ступінь, звання, адреса (службова, домашня, 

поштова, електронна), телефони. 

Редколегії відхиляють статті з порушенням цих вимог.  

7. Видання здійснюється із залученням коштів авторів (20 

гривень за сторінку). Гроші за статті переказувати на: 

 

Р/р 31251202108508 

у Дрогобицькому УДКСУ у Львівській області 

МФО 825014 

ЄДРПОУ 02125438 

Призначення платежу: за друк статті у науковому 

збірнику. 

 

Адреса редколегії збірника наукових праць: 

каб. 42, вул. Івана Франка, 24 

Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 

м. Дрогобич, 82100 Україна 
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