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КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У 1944–1949 рр.:
ВІД УЧНІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО
ДО АПОЛОГЕТІВ РАДЯНСЬКОГО СВІТУ

Олександр ЦЕЛУЙКО
Львівський національний університет імені Івана Франка,

кафедра давньої історії України та архівознавства,
вул. Університетська, 1, 79000, Львів, Україна

На початку Другої світової війни західноукраїнські землі були зайняті Червоною армією. З
цього часу розпочався процес радянізації усіх сфер суспільно-політичного, економічного та
культурно-освітнього життя цих теренів. Значні зміни відбувалися і у Львівському університеті.
У процесі його радянізації та часткової українізації у жовтні 1939 р. створено кафедру історії
України, керівником якої призначено учня Михайла Грушевського професора Івана Крип’якевича.
Кафедра продовжувала діяти і в 1944–1949 рр., відображаючи усі негативні наслідки радянізації
для гуманітарної сфери. У пропонованій статті докладно проаналізовано персональний склад
науково-викладацького та допоміжного персоналу кафедри історії України в зазначений період.
Наведено біографічні дані її працівників. На основі службової документації відтворено перелік
та обсяг навчальних курсів, викладання яких у 1944–1949 рр. забезпечували викладачі кафедри.

Ключові слова: Львівський університет, кафедра історії України, Іван Крип’якевич, Мирон
Кордуба.

Упродовж двох останніх десятиліть значно зріс інтерес до історії Львівського
університету та розвитку історичної науки і освіти у ньому. Причини цього лежать
на поверхні (відзначення ювілейних років, активізація міжнародної співпраці у
вивченні історіографічного доробку місцевих дослідників у низці спільних проектів,
зрештою, своєрідна боротьба “за львівську спадщину” між українськими та
польськими істориками) та не потребують додаткового обумовлення. Вихід низки
фундаментальних довідникових і спеціальних видань в Україні та за кордоном1

дозволяє стверджувати, що на сьогоднішній день Львівський університет може
тішитися доволі докладно написаною історією. Лише вибрана бібліографія
історичної науки у ньому, за підрахунками Юрія Гудими2, нараховує 242 позиції і
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надалі продовжує зростати. Поряд із цим все виразнішими стають і ті лакуни,
які залишилися поза увагою вчених і потребують докладнішого вивчення та
розпрацювання. Стосується це, зокрема, й кафедри історії України у повоєнний
період її існування –1944–1949 рр. Поодинока публікація Костянтина Кондратюка
та Юрія Киричука у “Ювілейній книзі”3 лише окреслила загальні тенденції в
роботі цієї кафедри, не торкнувшись цілої низки цікавих аспектів і фактів. На
нашу думку, цю прогалину варто заповнити. І зробити це потрібно не лише тому,
що на кафедрі у свій час працювали такі відомі вчені як Іван Крип’якевич та
Мирон Кордуба. Говоримо й про ширший дискурс, пов’язаний із становленням
радянської системи вищої освіти у зазначений час та оцінкою діяльності того
пласту викладачів і вчених, що прибули тоді на роботу до Львова зі східних
областей УРСР та інших республік. Саме вони наприкінці 1940-х – у 1960-х
роках творили ядро викладацького складу історичного факультету Львівського
університету, визначали його обличчя, готували нові покоління майбутніх фахівців.
Попри це, інформація про більшість із них у відомих нам виданнях зводиться, як
правило, до коротких біографічних довідок, які не дозволяють у повному обсязі
зробити належні висновки та узагальнення. Докладніше вивчення навчальної та
наукової роботи кафедри історії України у перші повоєнні роки допоможе краще
зрозуміти й ті процеси, що відбувалися у тогочасному суспільно-політичному
та культурному житті країни, вписати діяльність підрозділу у ширший нарратив
розвитку історичної науки та освіти у Львові, зрештою, відчути ту атмосферу,
яка тоді панувала в Університеті. Зробити це дозволяє наявна джерельна база,
а саме матеріали, що відклалися у фондах Державного архіву Львівської області
(фонд Р-119 “Львівський університет”, опис 3, 6, 11, 17), Архіві Львівського
національного університету імені Івана Франка та Відділі рукописів Львівської
національної наукової бібліотеки імені Василя Стефаника.

Восени 1939 р. західноукраїнські землі були зайняті Червоною армією, а в
подальшому офіційно включені до складу УРСР і СРСР. Розпочався процес
радянізації та часткової українізації окремих сфер політичного, суспільного та
культурного життя, зокрема освіти. Для вищої школи це означало поступове
запровадження радянських стандартів викладання, перебудову роботи
навчальних закладів за новими взірцями, зміну структурного укладу університетів
та інститутів. Що стосується Львівського університету, то деякі його факультети
та кафедри після жовтня 1939 р. продовжили свою роботу, інші (до прикладу,
теологічний факультет) були ліквідовані або ж трансформовані4; натомість було

3 Юрій Киричук і Костянтин Кондратюк, “Кафедра новітньої історії України,” Історичний
факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1940–2000). Ювілейна
книга, упоряд. Олексій Вінниченко та Олександр Целуйко (Львів: ЛНУ імені Івана Франка,
2000), 7–13.

4 Про перебудову роботи Львівського університету в 1939–1940 рр. див.: Володимир Качмар,
“Реорганізація Львівського університету (1939–1940),” Наукові зошити історичного
факультету Львівського університету 7 (2005): 328–338; про структуру Львівського державного
університету імені Івана Франка восени 1940 р. див: Володимир Качмар і Ярослав Притула,
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створено нові навчальні підрозділи. Поряд із колишніми професорами та
викладачами до праці залучили низку місцевих українських учених. На роботу
до Львова спрямували і групу радянських фахівців5, покликаних не лише посилити
науковий та освітній потенціал вишу, але й стати опорою нової влади у
консервативному академічному середовищі. Таке поєднання старого та нового
призвело до певного дуалізму в роботі Університету, що загалом було однією із
характерних ознак першої хвилі радянської інституалізації вищої освіти на
західноукраїнських землях. Поступово відбувався перехід від кафедр старого
кшталту (так званих професорських, які міцно асоціювалися з їхніми керівниками
та мали, як правило, доволі обмежений персональний склад) до великих
спеціалізованих кафедр радянського взірця із більшими штатом. За таким
приципом, до прикладу, у жовтні 1939 р. була створена кафедра історії народів
СРСР, очолювана Василем Осечинським6. Дещо раніше відкрито кафедру історії
України7, завідувачем якої у якості виконувача обов’язків призначили відомого
українського історика Івана Петровича Крип’якевича (1886–1967)8. Як не дивно,
виглядає так, що де-факто сформована вона була за старим, професорським
взірцем, позаяк до її викладацького складу входив лише І. Крип’якевич9.
Ймовірною причиною цього була відсутність достатнього педагогічного
 “Історичний факультет у структурі Львівського університету: 1940 рік,” Вісник Львівського
університету. Серія історична 50: До 75-річчя історичного факультету, ред. Руслан Сіромський
та Роман Тарнавський (2014): 418–447.

5 Степан Макарчук, “Львівський державний університет імені Івана Франка,” Encyclopedia.
Львівський національний університет імені Івана Франка (Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011),
т. 1, 80–81.

6 Докладніше про кафедру історії СРСР у Львівському університеті див.: Роман Сирота,
“Кафедра історії СРСР,” Історичний факультет Львівського національного університету імені
Івана Франка (1940–2000). Ювілейна книга, упоряд. Олексій Вінниченко та Олександр Целуйко
(Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2000), 48–52.

7 Кафедра історії України створена наказом ректора № 2 від 18 жовтня 1939 р., а наприкінці
грудня 1939 р. організовано кабінет історії України. Кафедрі та кабінету було виділено
приміщення, які перед тим займала кафедра історії Польщі. Див.: Накази ректора за 1939 р.,
1939, Архів Львівського національного університету імені Івана Франка (далі – Архів ЛНУ імені
Івана Франка), ф. Р-119, оп. 3, спр. 3, арк. 143; Олександер Домбровський, “До історії Української
науки під час Другої світової війни,” Український історик 1–2 (1975): 107.

8 Професором кафедри історії України І. Крип’якевича призначено 24 жовтня 1939 р., а її
керівником – 7 грудня того ж року (Особова справа Івана Крип’якевича, б. р., Архів ЛНУ імені
Івана Франка, ф. Р-119, оп. 1с, спр. 561, арк. 4–4а; Накази ректора за 1939 р., арк. 7, 113); Богдана
Сипко, “Викладацький склад історичного факультету Львівського університету у 1940 р. крізь
призму службових характеристик,” Вісник Львівського університету. Серія історична 50: До
75-річчя історичного факультету, ред. Руслан Сіромський та Роман Тарнавський (2014): 460,
466). Про діяльність І. Крип’якевича на посаді завідувача кафедри історії України Львівського
університету в 1939–1941 рр. див.: Олександр Луцький, “Науково-організаційна і педагогічна
діяльність І. П. Крип’якевича у вересні 1939 – червні 1941 рр.,” Україна: культурна спадщина,
національна свідомість, державність 8: Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві
(2001): 783–800.

9 У вересні 1940 р. у складі кафедри історії України значилася ставка одного професора, у
той час як по кафедрі історії народів СРСР – одного доцента та двох старших викладачів. Див.:
Качмар і Притула, “Історичний факультет у структурі Львівського університету”: 450.
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навантаження для більшої кількості працівників10. У 1940 р. кафедру історії
України включено до складу новоствореного історичного факультету.

Процес радянізації Львівського університету завершився у повоєнний період
і супроводжувався русифікацією та суттєвими змінами у персональному складі
як студентів, так і науково-педагогічних працівників, кампаніями боротьби з
“українським буржуазним націоналізмом” і “безрідним космополітизмом”. Ці
процеси з часом торкнулися і кафедри історії України, яка відновила свою роботу
відразу після відходу зі Львова німців. На першому її засіданні (протокол датовано
3 серпням 1944 р.) були присутні керівник – професор І. Крип’якевич та незмінний
старший лаборант Ольга Іванівна Сенів11. Через декілька днів (7 серпня) до

10 Якийсь час професором кафедри історії України (за сумісництвом) рахувався ректор
університету, викладач, а в грудні 1939 – січні 1940 р. завідувач кафедри історії народів СРСР
Михайло Марченко. За ним було закріплено курс історії України ХХ ст. Однак уже восени
1940 р. його відкликали до Києва (Див.: Протоколы заседаний ученого совета по вопросу работы
кафедры истории Украины, 1940, Державний архів Львівської області (далі – ДАЛО), ф. Р-119,
оп. 3, спр. 66, арк. 1зв.; Отчет о работе кафедры истории Украины в 1939–1940 и 1940–1941
учебных годах, 25 июня 1941 г., ДАЛО, ф. Р-119, оп. 3, спр. 278, арк. 1, 2; Накази ректора за
1939 р., арк. 113; Накази ректора за 1940 р., 1940, ДАЛО, ф. Р-119, оп. 3, спр. 30, арк. 34;
Сипко, “Викладацький склад історичного факультету”: 461). Ту незначну частину кафедрального
навантаження, яку мав М. Марченко, з часом перебрав інший працівник кафедри історії народів
СРСР, а перед тим викладач Харківського університету (1935–1940) та директор Центрального
архіву давніх актів у Львові (лютий-серпень 1940 р.) Євсевій Одрина (1913–?). Див.: Роман Шуст і
Роман Тарнавський, “Історична наука у Львівському університеті: 350 років розвитку,” Вісник
Львівського університету. Серія історична 49 (2013): 23; Тамара Полещук, “Одрина Євсевій
Антонович,” Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка (Львів: ЛНУ
імені Івана Франка, 2014), т. 2, 216; Марія Кравченко, “Реорганізація Архіву давніх актів міста Львова
у 1939–1941 роках: нарис інституційної історії,” Архіви України 5–6 (2015): 99, 103; Володимир
Качмар, “Доля “Львівського державного українського університету”,” Каменяр, листопад 2012;
Луцький, “Науково-організаційна і педагогічна діяльність І. П. Крип’якевича”: 798; Особова справа
Одрини Євсевія Антоновича, 4 липня 1939 р. – 15 квітня 1941 р., Архів ЛНУ імені Івана Франка,
ф. Р-119, оп. 1, спр. 132, арк. 17–18, 30–30зв.; Накази ректора за 1940 р., арк. 68; Накази ректора за
1940 р. (друга половина), 1940, Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 3, спр. 31, арк. 178.

11 Кафедра історії УРСР. Протоколи засідань за 1944/1945, 1945/1946, 1946/1947, 1947/1948
навчальні роки, 3 серпня 1944 р. – 27 квітня 1948 р., ДАЛО, ф. Р-119, оп. 17, спр. 6, арк. 1.
Ольга Іванівна Сенів народилася 12 березня 1909 р. у Стрию в сім’ї залізничника. Після закінчення
місцевої школи (1928) подавала документи для вступу на медичний факультет Львівського
університету, однак зарахована не була. Більш вдалою була наступна спроба – у 1929–1937 рр.
вона студіювала історію на гуманітарному факультеті. Довгий термін навчання пояснюється
перервою у 1931–1933 рр., викликаною матеріальною нестачею та неможливістю своєчасно
оплатити навчання. Після завершення Університету, не маючи постійного місця праці, заробляла
приватними уроками. 21 січня 1940 р. була призначена лаборантом, а 15 листопада – старшим
лаборантом кафедри історії України Львівського університету. За часів німецької окупації
працювала бухгалтером домоуправи (серпень 1941 р. – червень 1942 р.), бухгалтером та
картотечником українського кооперативу “Народна Торгівля” (до березня 1943 р.), бухгалтером
відділу птахівництва Української хліборобської палати. З 1 серпня 1944 р. – знову на посаді
старшого лаборанта кафедри історії України, а після її ліквідації (1949) і до виходу на пенсію у
листопаді 1970 р. – старший лаборант кафедри історії СРСР. Див.: Особова справа Сенів Ольги
Іванівни, б. р., Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 2, спр. 1083, арк. 4–5, 6; Накази
ректора за 1940 р., арк. 42; Накази ректора за 1940 р. (друга половина), арк. 315. Протягом
березня-липня 1940 р. старшим препаратором по кафедрі рахувався Володимир Олександрович
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них приєднався Мирон Михайлович Кордуба (1876–1947)12. Один із найвідоміших
учнів Михайла Грушевського, професор історії України Варшавського
(Олексійович) Борис. Народився він 24 лютого 1914 р. у Яворові (тепер – Львівська обл.) у
селянській сім’ї. Навчався у місцевій народній школі (1922–1926) та гуманітарній гімназії; у
1936 р. вступив на гуманітарний факультет Львівського університету, де вивчав історію та
німецьку мову. З часу радянізації вишу продовжив навчання на історичному факультеті, закінчити
студії на якому, зі зрозумілих причин, зумів лише у повоєнний час (1945). Згодом здобув і другу
вищу освіту на факультеті іноземних мов Львівського університету (1953). У подальшому –
аспірант (1946), викладач та старший викладач кафедри історії нового часу (1948–1953)
Університету. У 1945–1946 рр. – викладач німецької мови Українського інституту кооперативної
торгівлі (тепер – Львівський торговельно-економічний університет), у 1947–1950 рр. – учитель
англійської мови Львівської музичної школи-десятирічки (тепер – Львівська музична школа-
інтернат імені Соломії Крушельницької). У 1953–1974 рр. – старший викладач, доцент кафедри
історії південних і західних слов’ян Львівського університету. У 1959 р. захистив кандидатську
дисертацію на тему “Селянське питання в революції 1848 р. в Галичині”. У 1974–1985 рр. –
старший науковий співробітник Інституту суспільних наук у Львові. Помер 3 січня 1985 р. Див.:
Відділ кадрів. Заявления лиц о приеме их на работу, с приложением автобиографий и личных
листов по учету кадров и копий дипломов, 10 января 1939 г. – 31 декабря 1940 г., Архів ЛНУ
імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 1, спр. 1429, арк. 2, 3; Особова справа Бориса Володимира
Олександровича, б. р., Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 2/ос., спр. 1219, арк. 2–3, 4–4зв.,
65; Накази ректора за 1940 р., арк. 107, 207–208; Накази ректора за 1940 р. (друга половина),
арк. 4; Микола Крикун, “Борис Володимир Олександрович,” Encyclopedia. Львівський
національний університет імені Івана Франка (Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011), т. 1, 232.
У вересні-жовтні 1940 р. старшим препаратом по кафедрі була Анна Володимирівна Мриц.
Разом із О. Сенів, вона укладала підручну карткову бібліографію історії України. У листопаді
того ж року, в зв’язку із скороченням штатів, А. Мриц було переведено на посаду бібліотекаря
університетської Фундаментальної бібліотеки (Див.: Протоколы заседаний ученого совета по
вопросу работы кафедры истории Украины, арк. 2зв., 5зв., 6, 7; Особова справа Мриц Анни
Володимирівни, 27 червня 1940 р. – 27 грудня 1940 р., Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119,
оп. 1, спр. 1082, арк. 1–2; Накази ректора за 1940 р. (друга половина), арк. 96, 223). Біографічних
відомостей про А. Мриц обмаль. Знаємо, що народилася вона у січні 1906 р. у Чорткові, у 1926–
1930 рр. вивчала історію на гуманітарному факультеті Львівського університету, однак свої
студії так і не завершила. Паралельно, у 1927–1928 рр. на однорічних бухгалтерсько-
кооперативних курсах здобула відповідний фах і у 1930-х роках працювала службовцем у низці
львівських кооперативів та банків. У жовтні 1939 – вересні 1940 р. – секретар і бухгалтер
Львівського облфінвідділу. У Фундаментальній бібліотеці працювала ще навесні 1941 р. Подальша
її доля невідома (Отчет о работе университетской библиотеки, 17 марта 1941 г. – 6 апреля 1941 г.,
ДАЛО, ф. Р-119, оп. 3, спр. 280, арк. 2). Коротко, протягом лютого – квітня (?) 1940 р. старшим
лаборантом кафедри історії України нібито був Олександр Михайлович Домбровський (1914–2014),
у майбутньому – один із засновників Українського історичного товариства на еміграції, член
Української Вільної Академії Наук. Про цей факт він згадував у своїх спогадах. Однак офіційно від
рахувався “старшим лаборантом історичного факультету”. Див.: Личный листок по учету кадров
и автобиография лаборанта Домбровского Александра Михайловича, 11 апреля 1941 г., Архів ЛНУ
імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 1, спр. 485, арк. 1; Трудовая книжка лаборанта Домбровского
Александра Михайловича, 10 ноября 1940 г., Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 718, арк. 2; Накази
ректора за 1940 р., арк. 70; Олександер Домбровський, “До історії Української науки під час Другої
світової війни”: 107–109; Олександер Домбровський, “До історії Львівського університету в 1939–
1941 рр. (Спогад у 20-ті роковини),” Київ 2 (1960): 31–33.

12 Особова справа Мирона Кордуби, б. р., Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 1,
спр. 679, арк. 2, 7 зв.; Накази ректора університету ім. І. Франка за 1944 р., 1 серпня 1944 р. –
28 грудня 1944 р., Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 6, спр. 2, арк. 7; Кафедра історії
УРСР. Протоколи засідань за 1944/1945, 1945/1946, 1946/1947, 1947/1948 навчальні роки, арк. 1зв.
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університету (1929–1939)13, автор низки праць з історії Галицько-Волинської
держави, Холмщини та Підляшшя М. Кордуба не лише був добре відомий
І. Крип’якевичу та співпрацював із ним за часів діяльності Українського
університету у Львові14 та Історичного гуртка при Об’єднанні науковців15, але й
підтримував з Іваном Петровичем тісні дружні стосунки16. Це дозволяє
припустити, що саме І. Крип’якевичу, який у 1944–1945 рр. керував роботою
історичного факультету, належала ініціатива запросити М. Кордубу до викладання
в Університеті на посаді в. о. професора17. Таке поєднання двох іменитих учених
у рамках однієї кафедри перетворювало її на один із найпотужніших наукових та
освітніх центрів українознавчих студій, у більшій чи меншій мірі вільний від
тогочасного суворого ідеологічного диктату. Зрозуміло, що трапитися таке могло
лише у Львові, та й то в умовах перших повоєнних місяців, коли місцевим
партійним органам було не до освіти і науки в місті. До того ж Університет
опинився у складній ситуації через суттєвий брак педагогічних кадрів, головною
причиною якого був від’їзд низки польських професорів на батьківщину18 та
еміграція на Захід тих українських учених (наприклад, Ярослава Пастернака,
Олександра Домбровського), які не бажали залишатися в радянському Львові.
На їхнє місце прибували скеровані зі східних областей України та інших республік

13 Олег Піх, “Науково-освітня діяльність Мирона Кордуби у Варшаві,” Україна–Польща:
історична спадщина і суспільна свідомість 5 (2012): 184.

14 В особовій справі І. Крип’якевича в Архіві ЛНУ імені Івана Франка відклалася підписана у
листопаді 1944 р. Василем Щуратом та М. Кордубою довідка, в якій вони, як колишні керівники
Українського таємного університету у Львові, засвідчували працю в ньому Івана Петровича на
посаді професора історії України. Див.: Особова справа Івана Крип’якевича, арк. 13.

15 Історичний гурток (“Кружок істориків при спілці Українських Наукових Робітників при
УЦК”) під керівництвом І. Крип’якевича створено в складі Об’єднання науковців при
Українському центральному комітеті у 1943 р. Див. про це: Олександр Оглоблин, Українська
історіографія 1917–1956 (Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Центр українознавства, Історичний факультет, Державний комітет архівів України, 2003), 89;
Феодосій Стеблій, “Відділ історії України,” Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН
України. Наукова діяльність, структура, працівники, ред. Ярослав Ісаєвич (Львів: Інститут
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2001), 55–58; Інна Заболотна, “Роки німецької
окупації на Західній Україні за спогадами І. Крип’якевича,” Український археографічний
щорічник 7 (2002): 395.

16 Нінель Клименко, “Іван Крип’якевич як особистість і науковець (за новими джерелами),”
Український історичний журнал 6 (2012): 108. Свідченням цього є, наприклад, лист М. Кордуби
до І. Крип’якевича від травня 1929 р. Див.: Листи істориків, б. р., Відділ рукописів Львівської
національної наукової бібліотеки імені Василя Стефаника (далі – ВР ЛННБ), Архів І. Крип’якевича,
спр. 312/17, арк. 13.

17 Паралельно, у 1944–1946 рр., М. Кордуба – старший науковий співробітник Львівського
відділу Інституту історії України, керівником якого був І. Крип’якевич. Див.: Феодосій Стеблій,
“Кордуба Мирон Михайлович,” Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.
Наукова діяльність, структура, працівники, ред. Ярослав Ісаєвич (Львів: Інститут українознавства
ім. І. Крип’якевича НАН України, 2001), 226–227.

18 Див. про це: Adam Redzik, “Uniwersytet Lwowski w latach 1939–1946,” Academia militans.
Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, red. Adam Redzik (Kraków: Wysoki Zamek, 2015), 1072–
1077.
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СРСР фахівці, чий науковий та педагогічний потенціал часто був далекий від
встановленого у попередні роки в Університеті високого рівня. Так, чи то
наприкінці листопада, чи на початку грудня 1944 р. на кафедрі історії України
почав працювати Володимир Тимофійович Горбатюк (1912–1953)19. Уродженець
Поділля, комсомольський функціонер, випускник Одеського інституту народної
освіти (1933) та місцевого університету (1936), він продовжив навчання в його
аспірантурі (1936–1939). Однак, у 1937 р., на хвилі тогочасних репресій,
В. Горбатюка призначили старшим викладачем, а потім – виконувачем
обов’язків доцента та керівника кафедри історії України Одеського
університету20. У 1940 р. він був призваний до армії, в якій зустрів початок
німецько-радянської війни. У липні 1941 р. під Мінськом потрапив у полон, з
якого втік до рідного села на Вінниччині, де мешкав до приходу радянських
військ. У липні 1944 р. повернувся на роботу до Одеси, звідки був скерований
до Львова21. На відміну від І. Крип’якевича та М. Кордуби, В. Горбатюк не
мав ні поважного імені в науковому середовищі, ні наукового ступеня чи вченого
звання22. Попри це він не лише потрапив на викладацьку роботу до Львівського
університету23, але й з часом став його вченим секретарем (грудень 1944 –

19 Заява В. Горбатюка ректору Львівського університету І. Бєлякевичу з проханням
зарахувати його на посаду доцента кафедри історії України датована 12 грудня 1944 р. Наказ на
зарахування вийшов 14 грудня 1944 р., однак у ньому днем призначення В. Горбатюка доцентом
кафедри вказано 21 листопада 1944 р. Особова справа Горбатюка Володимира Тимофійовича,
1944–1952, Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 1, спр. 2727, арк. 1; Копії наказів ректора,
4 серпня 1944 р. – 31 січня 1945 р., Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 6, спр. 3, арк. 125.

20 В. Горбатюк очолював кафедру історії України в Одеському університеті у 1937–1939 рр.
(за іншими даними – у 1938–1939 рр.), після арешту в серпні 1937 р. доцента, кандидата історичних
наук Івана Івановича Погорілого (1899–1937) та перед О. І. Колесниковим. Зауважимо, що
відбулося це в часі перебування В. Горбатюка в аспірантурі згаданого вишу. Як зазначалося у
матеріалах обстеження Одеського педагогічного інституту наприкінці 1930-х років,
“В. Т. Горбатюк є штатним викладачем педінституту з навантаженням в півтори ставки,
він же викладач держуніверситету теж з навантаженням в півтори ставки (! – О. Ц.), він же
керівник кафедри в держуніверситеті (! – О. Ц.) і аспірант кафедри, якою керує (! – О. Ц.)”.
Див.: Едуард Петровський, “Історичні дослідження на кафедрі історії України Одеського
державного університету в 30-ті роки XX століття,” Записки історичного факультету 16 (2005):
189; Особова справа Горбатюка Володимира Тимофійовича, арк. 10–11, 12–13зв., 35–36.

21 Біографічні дані про В. Горбатюка також див.: Ярослав Дашкевич, “Боротьба з Грушевським
та його школою у Львівському університеті за радянських часів,” Ярослав Дашкевич. Постаті:
Нариси про діячів історії, політики, культури (Львів, 2006), 394–397; Ярослав Серкіз, “Горбатюк
Володимир Тимофійович,” Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка
(Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011), т. 1, 368; Особова справа Горбатюка Володимира
Тимофійовича.

22 Спочатку в особових документах В. Горбатюк стверджував, що йому в 1939 р. було
присвоєно вчене звання доцента. З часом з’ясувалося, що це не так. Особова справа Горбатюка
Володимира Тимофійовича, арк. 10–11, 12–13.

23 Паралельно В. Горбатюк викладав у Львівському державному педагогічному інституті
(1944–1946) та працював (з серпня 1945 р.) у Львівському відділі Інституту історії України АН
УРСР. Див. про це: Олександр Целуйко, “Історичний факультет Львівського державного
педагогічного інституту та політичні кампанії другої половини 1940-х рр.,” Старий Луцьк.
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квітень 1945 рр.)24, деканом історичного факультету (1945–1948)25 та очільником
кафедри (1947–1948)26. Практично у такому складі (І. Крип’якевич, М. Кордуба,
В. Горбатюк) кафедра історії України пропрацювала і у 1945/46 навчальному
році, з тією лише відмінністю, що у жовтні 1945 р. професора М. Кордубу було
призначено завідувачем кафедри історії західних і південних слов’ян27, а тому
навантаження по кафедрі історії України він виконував як сумісник28. Щоправда,
у лютому–серпні 1946 р. тимчасово на півставки старшим викладачем кафедри
історії України рахувався Роман Михайлович Бродський (1907–1992), у
подальшому – доцент та професор кафедри історії нового часу, а на той момент –
редактор-спеціаліст університетської бібліотеки та в. о. доцента кафедри теорії
та історії мистецтва29.
Науково-інформаційний збірник 12 (2016); 452–470; Олександр Луцький, “Львівський відділ
Інституту історії України АН УРСР: від створення до ліквідації,” Історіографічні дослідження
в Україні 22 (2012): 98.

24 Копії наказів ректора, 4 серпня 1944 р. – 31 січня 1945 р., арк. 125; Копії наказів ректора,
2 січня 1945 р. – 27 грудня 1945 р., Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 6, спр. 7,
арк. 92.

25 І. Крип’якевича було звільнено, а В. Горбатюка призначено на посаду виконувача обов’язків
декана історичного факультету 16 квітня 1945 р. Офіційно В. Горбатюка затвердили деканом
наказом Міністерства вищої освіти СРСР № 1403 від 28 серпня 1947 р.; звільнили з цієї посади
18 травня 1948 р. Див.: Особова справа Горбатюка Володимира Тимофійовича, арк. 52, 56; Копії
наказів ректора, 2 січня 1945 р. – 27 грудня 1945 р., арк. 92.

26 Такому швидкому просуванню В. Горбатюка по службовій лінії міг сприяти той факт, що
ректором Львівського університету в 1944–1948 рр. був ще один одесит, кандидат історичних
наук Іван Бєлякевич (1905–1984). Саме за його ректорства на історичному факультеті викладала
низка вихідців з Одеси: В. Горбатюк, Г. Глядківська, О. Бейліс, К. Добролюбський, І. Нефьодов,
Н. Цимбал, Є. Семенов, М. Нестерова.

27 Наказом ректора № 169 від 27 жовтня 1946 р. М. Кордубу призначено в. о. завідувача
кафедри історії західних і південних слов’ян з 15 жовтня 1946 р. У той же час у виписці з наказу,
що відклалася в особовій справі вченого, зазначено як дату призначення на посаду 15 вересня
1945 р. Див.: Особова справа Мирона Кордуби, арк. 14, 16; Копії наказів ректора, 2 січня 1945 р. –
27 грудня 1945 р., арк. [208а]; Володимир Чорній, “Кафедра історії слов’янських країн,”
Історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1940–
2000). Ювілейна книга, упоряд. Олексій Вінниченко та Олександр Целуйко (Львів: ЛНУ імені
Івана Франка, 2000), 35.

28 Відзначимо, що М. Кордуба зберіг за собою студентський семінар по кафедрі історії України
та регулярно брав участь у її засіданнях. Див.: Кафедра історії УРСР. Протоколи засідань за
1944/1945, 1945/1946, 1946/1947, 1947/1948 навчальні роки, арк. 8зв.–13.

29 Копії наказів ректора, 2 січня 1946 р. – 30 грудня 1946 р., Архів ЛНУ імені Івана Франка,
ф. Р-119, оп. 6, спр. 16, арк. 63, 200. Роман Михайлович Бродський народився 18 (31) липня
1907 р. у Миколаєві Херсонської губернії у єврейській сім’ї. Його батько до 1917 р. був
банківським службовцем, а за радянських часів – інспектором Робітничо-селянської інспекції у
Катеринославі, місцевого губфінвідділу. Після його арешту (1922) та смерті Р. Бродський
знаходився під опікою патрональних служб. У подальшому він – уповноважений місцевого
видавництва Народного комісаріату юстиції УСРР та помічник слюсаря на заводі “Комінтерн”
(1924–1928), студент Східного інституту ім. А. Єнукідзе у Ленінграді (1928–1929), солдат
Червоної Армії (1930–1932), співробітник ОДПУ–НКВС (1932–1937) та, паралельно, студент
(1934–1938) згаданого Східного інституту, завідувач. районної політичної школи (1937–1938),
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Більші зміни зайшли у 1946/1947 навчальному році і зумовлені були початком
ідеологічної кампанії боротьби зі школою М. Грушевського, активна фаза якої
розгорнулася у Львові влітку 1946 р.30 Чи не головними об’єктами переслідування
стали професори кафедри історії України І. Крип’якевич та М. Кордуба, яких
примушували, зрештою безуспішно, не лише “порвати із минулим”, але й
публічно зректися та засудити свого вчителя31. Влітку 1946 р. декан історичного
факультету В. Горбатюк ставив питання про звільнення з викладацької роботи
І. Крип’якевича та М. Кордуби32, чого, однак, не відбулося. Тим не менше, одним
із наслідків кампанії став “добровільний” переїзд до Києва І. Крип’якевича33,
якого на кафедрі позбавили лекційного навантаження, залишивши за ним лише
керівництво аспірантами та наукову роботу34. М. Кордуба зосередився на роботі
очолюваної ним кафедри історії західних і південних слов’ян (у протоколах
засідання кафедри історії України навесні 1947 р. (22 березня, 18 квітня) його
прізвище не згадане35), а невдовзі (2 травня) помер після крововиливу36. Щоби
не зірвати навчальний процес та якось забезпечити викладання курсів, тимчасово
(1 вересня – 28 листопада 1946 р.) старшим викладачем на півставки зарахували

аспірант кафедри історії нового часу країн Сходу Ленінградського університету (1938–1941) та
лектор місцевого партійного лекторію (1939–1941). У роки німецько-радянської війни – офіцер
контррозвідки. Демобілізувався восени 1945 р. в чині підполковника. У Львівському
університеті – з 1945 р. У подальшому – старший викладач кафедри історії країн Сходу, доцент
(1949) і професор (1967) кафедри нової та новітньої історії. Захистив кандидатську (1947) та
докторську (1965) дисертації. Помер 1 лютого 1992 р. Особова справа Бродського Романа
Михайловича, б. р., Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 3, спр. 1140, арк. 1–2, 3–4, 6, 7,
25, 76, 92; Микола Рожик, “Бродський Роман Михайлович,” Encyclopedia. Львівський національний
університет імені Івана Франка (Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011), т. 1, 243.

30 Докладніше про це: Дашкевич, “Боротьба з Грушевським та його школою”, 369–401.
31 Богдан Білинський, “Мирон Кордуба – в контексті епохи,” Україна–Польща: історична

спадщина і суспільна свідомість 5 (Львів, 2012): 196.
32 Чорній, “Кафедра історії слов’янських країн,” 37; “Витяг із звіту комісії управління

пропаганди і агітації ЦК ВКП(б) про перевірку стану ідеологічної роботи в Україні, 1 липня
1946 р.,” Культурне життя в Україні. Західні землі, ред. Юрій Сливка (Київ: Наукова думка,
1995), т. 1, 340 (документ 150).

33 У Києві І. Крип’якевич перебував з вересня 1946 р. по березень 1948 р. Див.: Галина
Ковальчук, “І. П. Крип’якевич – завідувач відділу стародруків БАН УРСР,” Україна: культурна
спадщина, національна свідомість, державність 8: Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці,
суспільстві (2001): 802. Перед своїм від’їздом до Києва (офіційно – на засідання Президії АН
УРСР), І. Крип’якевич написав рапорт на ім’я ректора І. Бєлякевича, в якому прохав надати
відпустку з 10 по 17 вересня. Резолюція, накладена на рапорті, визначала термін відпустки 10–
19 вересня. Див.: Особова справа Івана Крип’якевича, арк. 18; Копії наказів ректора, 2 січня
1946 р. – 30 грудня 1946 р., арк. 206. Виглядає так, що ні університетське керівництво, ні сам
Івана Петрович не знали, чим закінчиться для нього ця поїздка. Див. також: Луцький, “Львівський
відділ Інституту історії України АН УРСР: від створення до ліквідації”: 105–107.

34 Кафедра історії України, 1944–46, ВР ЛННБ, Архів І. Крип’якевича, спр. 248, арк. [12].
35 Кафедра історії УРСР. Протоколи засідань за 1944/1945, 1945/1946, 1946/1947, 1947/1948

навчальні роки, арк. 14–18зв., 19–20зв.
36 Чорній, “Кафедра історії слов’янських країн,” 38.
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старшого лаборанта кафедри історії західних і південних слов’ян Євгена
Антоновича Яцкевича37. Паралельно з навчанням в аспірантурі по кафедрі історії
України, на ній деякий час (1 жовтня 1946 р. – 15 квітня 1947 р.) довелося
попрацювати викладачем Ніні Василівні Цимбал (1922–?)38. Однак це були
тимчасові призначення, а вакантне місце викладача кафедри було заміщене
Сергієм Никаноровичем Назаренком (1905–?)39.

С. Назаренко40 народився 27 червня 1905 р. у с. Лазірках Лубенського повіту
Полтавської губернії (нині Оржицького р-ну Полтавської обл.) в українській
селянській сім’ї. Рано залишився напівсиротою (батько помер у 1914 р.) і був
змушений, як він сам згадував в автобіографії, навчатися у школі переважно в
зимовий час, а влітку допомагати матері по господарству. У 1925 р. місцевий
сільський комітет незаможних селян відправив С. Назаренка на навчання на
робфак Дніпропетровського інституту народної освіти. У 1929 р. він вступив на
юридичний факультет Київського інституту народного господарства, звідкіля
перевівся на історичний факультет Київського університету (1930–1933, у той
час – історичне відділення соціально-економічного факультету Київського
інституту професійної освіти), а в подальшому потрапив до історико-архівознавчої
аспірантури при Центральному архівному управлінні УСРР (1933–1936). Ще
під час навчання викладав у Київському комуністичному університеті,

37 Особова справа Яцкевича Євгена Антоновича, 22 вересня 1945 р. – 26 липня 1948 р., Архів
ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 1, спр. 1673, арк. 11–13; Копії наказів ректора, 2 січня
1946 р. – 30 грудня 1946 р., арк. 178, 266. Євген Антонович Яцкевич (1899–1961) народився у
Стрию в сім’ї ремісника. У 1923–1927 рр. навчався на гуманітарному факультеті Львівського
університету. Після його закінчення вчителював у державних гімназія, семінарах та ліцеях
Дрогобича, Дубна, Володимира-Волинського, Ковеля та Кротишина (Познаньщина).
Репатріювався у 1945 р. до Львова, де у жовтні 1945 р. влаштувався в Університеті старшим
лаборантом кафедри історії західних і південних слов’ян. У подальшому – старший лаборант
кафедри історії нового часу, викладач-погодинник по кафедрі історії середніх віків. Звільнений
у липні 1948 р., у 1949–1950 рр. – науковий працівник Львівського історичного музею, у 1951–
1961 рр. – науковий співробітник Інституту суспільних наук. Див.: Особова справа Яцкевича
Євгена Антоновича, арк. 1–2, 3, 4, 9, 18, 24; Копії наказів ректора, 2 січня 1945 р. – 27 грудня
1945 р., арк. 202; Феодосій Стеблій, “Яцкевич Євген Антонович,” Інститут українознавства
ім. І. Крип’якевича НАН України. Наукова діяльність, структура, працівники, ред. Ярослав
Ісаєвич (Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2001), 332–333; Ми –
з Львівського історичного… (1893–2003). До 110-річчя створення ЛІМ. Спецвипуск, ред. Олена
Роман (Львів: Новий час, 2004), 199.

38 Копії наказів ректора, 2 січня 1946 р. – 30 грудня 1946 р., арк. 224; Накази ректора
Львівського університету за 1947 р., т. 1, 4 січня 1947 р. – 26 травня 1947 р., Архів ЛНУ імені
Івана Франка, ф. Р-119, оп. 6, спр. 22, арк. 164.

39 Копії наказів ректора, 2 січня 1946 р. – 30 грудня 1946 р., арк. 216.
40 Біографічні дані про С. Назаренка взято з: Особова справа Назаренка Сергія Никаноровича,

б. р., Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 1, спр. 1756; Особова справа Назаренка Сергія
Никаноровича, б. р., Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 1, спр. 2565; Михайло Кріль,
“Назаренко Сергій Никанорович,” Історичний факультет Львівського національного
університету імені Івана Франка (1940–2000). Ювілейна книга, упоряд. Олексій Вінниченко та
Олександр Целуйко (Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2000), 136–137.



617

О. Целуйко
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Спецвипуск. С. 607–640

Всеукраїнському інституті педагогічної освіти (нині – Харківська державна
академія культури) та Харківському педагогічному інституті. У 1936–1940 рр. –
старший науковий співробітник Центрального історичного архіву у Харкові, звідки
(після вступу до партії) скерований на курси викладачів основ марксизму-
ленінізму при ЦК КПУ(б). У 1940 – червні 1941 р. – викладач основ марксизму-
ленінізму в Карачівській сільськогосподарській школі (нині – у смт Покотилівка
Харківського р-ну Харківської обл.). З початком війни мобілізований до лав
Червоної армії, де його призначили лектором, а в подальшому – заступником
комісара танкової роти 31-го танкового полку. У травні 1942 р. поранений та,
після довгого лікування, комісований. Після звільнення Харкова радянськими
військами повернувся до міста, де працював у місцевому університеті
викладачем основ марксизму-ленінізму. Очевидно, як колишнього архівного
працівника, у березні 1944 р. С. Назаренка включили до спеціальної архівної
оперативної групи УНКВС, сформованої у Кременчуці, разомі з якою, як він
сам стверджував, 27 липня 1944 р. потрапив до Львова (тобто саме того дня,
коли червоноармійці оволоділи центром та головними об’єктами міста). Чи було
саме так, невідомо. Однак ще більші сумніви викликає той факт, що С. Назаренко
нібито 27 липня розпочав свою викладацьку працю у Львівському університеті41.
З упевненістю можемо стверджувати, що старшим викладачем його кафедри
основ марксизму-ленінізму С. Назаренко працював з осені 1944 р., до того ж
спершу (до 30 листопада того ж року) лише на півставки42. У червні 1945 р. він
клопотав перед Вченої радою Львівського університету про присвоєння
“наукового звання доцента”, однак безрезультатно. Ймовірно, ще напередодні
Другої світової війни43 почав збирати матеріали для кандидатської дисертації
“Боротьба за хліб і продовольча політика Радянської влади на Україні у
1920–1921 рр. ”, яку захистив у травні 1947 р.

Наказом від 27 вересня 1946 р. С. Назаренка перевели на кафедру історії
України – на місце І. Крип’якевича44, а через два роки призначили виконувачем
обов’язків її завідувача. Невідомо, наскільки добрим викладачем він був, однак
в особовій справі відклалися копії декількох характеристик, датованих 1947–
1948 рр., в яких і тогочасний ректор Університету Іван Бєлякевич, і секретар

41 Особова справа Назаренка Сергія Никаноровича, спр. 1756, арк. 4зв.
42 Особова справа Назаренка Сергія Никаноровича, спр. 1756, арк. 4зв.; Накази ректора

університету ім. І. Франка за 1944 р., арк. 71; Відділ кадрів. Накази ректора університету по
особовому складу, 17 листопада 1944 р. – 31 січня 1945 р., Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-
119, оп. 28 /ос, спр. 2, арк. 13.

43 На жаль, інформації про “дольвівський” період наукової діяльності С. Назаренка обмаль.
Відомо лише, що у 1930-х роках він займався організацією роботи по тематичному описуванню
архівних матеріалів до історії громадянської війни. Особова справа Назаренка Сергія
Никаноровича, спр. 2565, арк. 46.

44 Особова справа Назаренка Сергія Никаноровича, спр. 2565, арк. 15; Копії наказів ректора,
2 січня 1946 р. – 30 грудня 1946 р., арк. 216. Офіційно був переведений з 5 вересня, тобто, де-
факто, до переїзду І. Крип’якевича до Києва, хоча сама заява С. Назаренко датована 14 вересня.
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місцевої парторганізації Рєзніков наголошували на його недисциплінованості,
нестриманості, відсутності “большевистської закалки”, посередньому рівні
викладання та слабкому володінні матеріалом, ухилянні від суспільно-корисної
роботи тощо. Однак, у С. Назаренка був один суттєвий плюс, який, напевно,
переважував усе інше: як відзначалося у низці документів, він брав активну
участь у боротьбі з “буржуазно-націоналістичної концепцією “школи”
Грушевського”45.

Офіційно обов’язки керівника кафедри історії України з 1 березня 1947 р. по
21 травня 1948 р.46 виконував В. Горбатюк. Хоча, припускаємо, що він фактично
керував нею і раніше: з вересня 1946 р. – з часу від’їзду І. Крип’якевича до
Києва. За деканства В. Горбатюка, на початку січня 1946 р. для кафедри історії
України було додатково виділено посаду лаборанта, котру спочатку обіймала
Минодора Модестівна Коцюба47, з 20 вересня 1947 р. по 30 червня 1948 р. –
студент четвертого курсу Василь Іванович Макаренко48, а з грудня 1948 р. –

45 Особова справа Назаренка Сергія Никаноровича, спр. 2565, арк. 51, 54.
46 Накази ректора Львівського університету за 1947 р., т. 1, арк. 89; Накази ректора

Львівського університету за 1948 р., т. 2, 21 травня 1948 р. – 30 вересня 1948 р., Архів ЛНУ
імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 6, спр. 33, арк. 1.

47 Копії наказів ректора, 2 січня 1946 р. – 30 грудня 1946 р., арк. 15; Накази ректора
Львівського державного університету ім. Ів. Франка за 1947 р., т. 3, 2 серпня 1947 р. – 1 листопада
1947 р., Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 6, спр. 24, арк. 124. Коцюба Минодора
Модестівна (23.09.1906 – ?) народилася у с. Близянка Ряшівського повіту (нині – село у складі
Небилецької ґміни Підкарпатського воєводства, Польща) у родині вчителя. Після смерті батька
(1914) переїхала із сім’єю до родичів у с. Остальці коло Тернополя. У 1917–1921 рр. через
матеріальну скруту перебувала на вихованні у сирітському закладі в Перемишлі, де закінчила
народну та загальну школи. З 1921 р. разом із матір’ю оселилася у Львові та у 1922–1927 рр.
навчалася в Учительській семінарії. Довший час не могла знайти роботи, а тому підробляла
приватними уроками. У 1932 р. влаштувалася експедитором при редакції українських часописів
у місті. Після декількамісячної важкої хвороби ніг у липні 1939 р. виїхала до тітки у м. Радомсько,
де до всього ще й захворіла черевним тифом. Опинившись восени 1939 р. у німецькій зоні
окупації, більше року підробляла торгівлею у Радомсько, а на початку 1941 р. перебралася до
Кракова та влаштувалася у місцевій книжковій експедиції. У 1942 р. повернулася до Львова та
працювала машиністкою і завгоспом в Українському видавництві. Влітку 1943 р. закінчила у
сільськогосподарській школі у с. Дубляни спеціальні курси для техніків, що працювали з
інкубаторами, та була зарахована на роботу за фахом до Львівської хліборобської палати.
Ймовірно, тут познайомилася із О. Сенів, яка могла спряти її подальшому працевлаштуванню –
після повернення до міста радянської влади у 1944 р. її призначають “відповідальним виконавцем
історичного факультету” Львівського університету. З червня 1945 р. – лаборант кафедри
стародавньої історії і археології. З 15 січня 1946 р. переведена на аналогічну посаду на кафедру
історії України. З 1 жовтня 1947 р. – лаборант кафедри західних і південних слов’ян. У
подальшому – лаборант, старший лаборант кафедр нової історії (1947), історії країн Сходу (1948),
філософії (1950–1970). Особова справа Коцюби Минодори Модестівни, б. р., Архів ЛНУ імені
Івана Франка, ф. Р-119, оп. 2/ос, спр. 538, арк. 4, 5–6зв, 7, 14, 16, 18–19, 20, 24, 127; Копії наказів
ректора, 4 серпня 1944 р. – 31 січня 1945 р., арк. 23.

48 Накази ректора Львівського державного університету ім. Ів. Франка за 1947 р., т. 3, арк.
124; Накази ректора Львівського університету за 1948 р., т. 2, арк. 126. Василь Іванович
Макаренко народився 27 грудня 1918 р. в с. Петропавлівці Вовчанського району Харківської
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Євгенія Антонівна Басай49. У листопаді 1947 р. повністю відійшов від праці на
кафедрі (зокрема, і від роботи з аспірантами) професор І. Крип’якевич, офіційно –
через недозволене сумісництво50. Ще більше змінився викладацький склад
кафедри упродовж травня – вересня 1948 р. Саме тоді в Університеті вибухнув
скандал, пов’язаний із відсутністю у В. Горбатюка заявленого ним вченого
звання доцента. Як наслідок, його увільнили з посади декана факультету і в. о.
завідувача кафедри та перевели на посаду старшого викладача51. Деякий час
обов’язки керівника кафедри виконував за сумісництвом (!) завідувач кафедри
історії народів СРСР Василь Осечинський, що стало грізним
передзнаменуванням наступних подій. Таке дивне поєднання (у цей самий час
В. Осечинський був директором університетської Наукової бібліотеки) однією
особою керівних функцій тривало до вересня 1948 р., коли новим виконувачем
обов’язків очільника кафедри історії України призначили С. Назаренка52. Тоді ж
склад кафедри поповнили викладач Львівської обласної партійної школи Сергій
Іванович Аладкін та директор Львівського історичного музею Богдан Корнилович
Дудикевич (за сумісництвом)53.
обл. у селянській сім’ї. Після закінчення екстерном Красноградського педагогічного технікуму
(1939) вступив до новоствореного місцевого учительського інституту, але навчання не завершив
через призов до лав Червоної Армії. Учасник німецько-радянської війни у 1941–1944 рр.,
лейтенант, командир артилерійського батальйону, начальник постачання артполку. У жовтні-
грудні 1944 р. – воєнрук однієї із середніх шкіл у Яворові Львівської обл. У січні 1945 р.
зарахований студентом історичного факультету Львівського університету, який завершив у
1948 р. У вересні-грудні 1946 р. – старший лаборант кафедри нової історії країн Сходу, у березні-
вересні 1947 р. – старший лаборант кафедри теорії й історії мистецтв. У листопаді 1948 р. –
червні 1949 р. – завідувач кабінету політекономії. Див.: Особова справа Макаренка Василя
Івановича, 5 жовтня 1946 р. – 29 липня 1949 р., Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 1,
спр. 882, арк. 1–2зв., 3–3зв., 4, 18, 19–20, 21.

49 Особова справа Басай Євгенії Антонівни, 2 серпня 1944 р. – 20 липня 1953 р., Архів ЛНУ
імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 1, спр. 3107, арк. 46. Народилася 8 липня 1893 р. в с. Потелич
(тепер – Жовківського р-ну Львівської обл.) у сім’ї робітника місцевої залізниці. Після завершення
нижчої школи у Раві-Руській та дев’ятикласної школи сестер василіянок у Яворові працювала
секретарем-машиністкою у нотаріальній канцелярії у Раві-Руській (1909–1913), кооперативному
банку “Дністер” (1913–1927), Ревізійному союзі українських кооперативів у Львові (1927–1939,
1941–1944), місцевій облспоживспілці (1939–1941). З серпня 1944 р. по липень 1953 р. – у
Львівському університеті: бухгалтер, друкарка, старший лаборант та лаборант низки кафедр
геологічного, біологічного, юридичного, географічного, філологічного та історичного факультету,
секретар деканату історичного факультету.

50 Накази ректора Львівського державного університету ім. Ів. Франка за 1947 р., т. 3,
арк. 177. Спочатку планувалося, що того навчального року за ним буде збережено керівництво
аспірантами, а в другому семестрі Іван Петрович прочитає четвертокурсникам спецкурс з історії
визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Однак зреалізувати намічені плани не
вдалося. Див.: Кафедра історії УРСР. Протоколи засідань за 1944/1945, 1945/1946, 1946/1947,
1947/1948 навчальні роки, арк. 32; Особова справа Івана Крип’якевича, арк. 24.

51 Накази ректора Львівського університету за 1948 р., т. 2, арк. 1, 189.
52 Накази ректора Львівського університету за 1948 р., т. 2, арк. 1, 282. Офіційно С. Назаренко

очолив кафедру 15 вересня 1948 р.
53 Накази ректора Львівського університету за 1948 р., т. 2, арк. 247, 283.
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Перший з них54 народився 17 липня 1901 р. у с. Машликіному Деркуло-
Обливської волості Війська Донського (нині – Міллерівський р-н Ростовської
обл. Російської Федерації) у багатодітній селянській сім’ї. У 1910 р. разом із
родиною переїхав до слободи Бараниківки (нині – однойменне село Біловодського
р-ну Луганської обл.), звідки у 1922 р. був призваний до війська. Служба в армії
(1922–1925 рр., політгруповод Очаківської прикордонної застави) стала добрим
службовим трампліном для сільського юнака. У 1926 р. він став членом ВКП(б)
та був обраний головою сільської ради села Попівки (нині – с. Первомайськ)
того ж Біловодського району. Упродовж наступних 15 років С. Аладкін із
калейдоскопічною швидкістю міняв місця праці55 та, зрештою, був призначений
директором Криворізького педінституту (листопад 1939 – лютий 1941 рр.) і
заступником начальника Управління у справах мистецтв при РНК УРСР
(березень – червень 1941 р.). Паралельно у 1920–1930-х роках навчався у
Харкові на курсах пропагандистів при ЦК КП(б)У (липень – вересень 1928 р.),
на заочному відділенні Комуністичного університету Артема у Харкові (1930–
1931), на вечірньому відділенні історичного факультету Харківського
університету (1934–1937) та в аспірантурі цього ж вишу (1939–1940). У роки
війни та після неї – політпрацівник РСЧА (старший політрук, комісар батальйону,
агітатор політвідділу Південно-Західного фронту, агітатор політуправління
Прикарпатського військового округу). Після демобілізації у лютому 1946 р.,
ймовірно, за сприяння свого довоєнного наукового керівника Івана Давидовича
Бойка (1899–1971), який у 1945–1949 рр. обіймав посаду завідувача навчальної
частини Республіканської партійної школи при ЦК КП(б)У в Києві56, скерований
на роботу до Львівської обласної партійної школи, де працював директором (до
квітня 1948 р.), завідувачем кафедри та викладачем історії СРСР.

54 Біографічні дані про нього: Особова справа Аладкіна Сергія Івановича, 1 вересня 1948 р. –
1 вересня 1953 р., Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 1с, спр. 3096; Тамара Полещук,
“Аладкін Сергій Іванович,” Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка
(Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011), т. 1, 129.

55 Зокрема, член президії Біловодського райвиконкому (травень 1926 р. – грудень 1927 р.),
завідувач чотирилітньої школи та секретар партійного осередку у с. Бараниківка (грудень
1927 р. – червень 1928 р.), інструктор пропаганди Старобільського окружкома КП(б)У (жовтень
1928 р. – серпень 1930 р.), завідувач районної агросемилітки у с. Містки Сватівського району
Ворошиловградської обл. (вересень – жовтень 1930 р.), завідувач відділу освіти (жовтень
1930 р. – червень 1931 р.) та культурно-просвітницького відділу, редактор місцевої газети
(липень 1931 р. – вересень 1932 р.) того ж району, завідувач семиліткою у с. Циркуни (вересень
1932 р. – лютий 1934 р.) та директор середньої школи у с. Дергачі (березень 1934 р. – червень
1936 р.) Харківського району, директор однієї із середніх шкіл у Харкові (червень 1936 р. –
лютий 1938 р.), заступник завідувача відділу шкіл і науки Харківського обкому КП(б)У (березень
1938 р. – квітень 1939 р.), викладач історії та інспектор-методист у Харківському педінституті
(травень 1939 р. – жовтень 1939 р.).

56 Особова справа Аладкіна Сергія Івановича, арк. 50; Василь Швидкий, “Бойко Іван
Давидович,” Енциклопедія історії України (Київ: Наукова думка, 2003), т. 1, 325.
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Не менш цікавою постаттю був і Б. Дудикевич (1907–1972)57. Галичанин,
уродженець с. Кропивника (нині – Калуського р-ну Івано-Франківської обл.), син
сільського священика-москвофіла, у міжвоєнний період він був одним із активних
діячів комуністичного підпілля в краї, за що поплатився виключенням із лав
студентів Львівського університету (1928) та довготривалим тюремним
ув’язненням (1928–1929, 1931–1936). Восени 1939 р. включився у процес
радянізації західноукраїнських земель на посадах працівника оргбюро обласної
профспілки, старшого інспектора тимчасового управління міста та заступника
начальника житлового відділу Залізничного району Львова. У січні 1940 р.
Б. Дудикевича поновлено на навчання у Львівському університеті – на
історичному факультеті. Паралельно він працював бібліотекарем, а в
подальшому – завідувачем читального залу Наукової бібліотеки Університету58.
У роки німецько-радянської війни – учитель історії у с. Білоскелюватому
Новосвітлівського району Ворошиловградської області, солдат Червоної армії,
а в подальшому (1942–1944) – учитель історії у школах Куйбишевської області
РРФСР. Після повернення до Львова восени 1944 р. Б. Дудикевича призначено
штатним лектором Львівського обласного лекційного бюро, а влітку 1945 р.,
після офіційного отримання диплому про завершення навчання у Львівському
університеті59, заступником, з вересня 1946 р. – директором Львівського
історичного музею.

Таким чином, наприкінці останнього “передліквідаційного” року персональний
склад кафедри історії України був таким: виконувач обов’язків завідувача,
кандидат історичних наук С. Назаренко та незахищені старші викладачі
В. Горбатюк, С. Аладкін та Б. Дудикевич. Як бачимо з наведених фактів їхніх
біографій, вони були “перевірені товариші”, викладачі нового радянського
штибу, чиї наукові інтереси лежали в галузі дослідження радянського та
революційного (передусім, більшовицького) руху в Україні. Лише один з них –
Б. Дудикевич – був галичанином і випускником історичного факультету
Львівського університету, інші – приїжджі. З відстані часу важко оцінити їхню
навчальну та наукову діяльність у зазначений період, зокрема через незначну

57 Біографічні дані взято з: Особова справа Дудикевича Богдана Корниловича, 29 серпня
1948 р. – 31 серпня 1949 р., Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 1, спр. 372; Личный
листок по учету кадров библиотекаря Дудыкевича Богдана Корниловича, 19 мая 1940 г., Архів
ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 1, спр. 1050; Особова справа Дудикевича Богдана
Корниловича, б. р., Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 2, спр. 3531; Роман Генега,
“Дудикевич Богдан Корнилович,” Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана
Франка (Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011), т. 1, 466.

58 Накази ректора за 1940 р., арк. 53, 62.
59 Б. Дудикевич був допущений до складання державних іспитів у червні-липні 1941 р., однак

у зв’язку з початком німецько-радянської війни зробити цього не встиг. Свій диплом, як і ще двоє
його однокурсників-випускників 1941 р. (П. Завада та П. Фостик), він отримав лише у серпні
1945 р. Див.: Історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка
(1940–2000). Ювілейна книга, упоряд. Олексій Вінниченко та Олександр Целуйко. (Львів: ЛНУ
імені Івана Франка, 2000), 189.
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кількість наукових публікацій. Видається, що найнеоднозначнішою постаттю
серед них був В. Горбатюк. З одного боку, він – активний, принаймні позірно,
учасник кампанії переслідування українських учених у 1946–1947 рр.60 Доволі
критично (і це м’яко кажучи!) про нього відгукувалися й представники місцевої
львівської наукової інтелігенції61. Виглядає на те, що поведінці В. Горбатюка
була притаманна авантюрність. Його успішна кар’єра в стінах Львівського
університету перервалася, як свідчать документи особової справи, після
виявлення того факту, що він приписав собі вчене звання доцента, якого насправді
тоді не мав62. А чого вартує різка зміна впродовж усього декількох років тематики
його майбутньої кандидатської дисертації – від походження українського народу
(“Утворення українського народу в світлі новіших історичних досліджень”,
“До питання про утворення української народности”) до історії
західноукраїнських земель та, зрештою, вивчення російського революційного
руху початку ХХ ст.63 Чи, наприклад, узяте ним у березні 1947 р. зобов’язання
до 1 травня того ж року здати та захистити дисертацію, текст якої, як
припускаємо, ще не був написаний64. У той самий час В. Горбатюк користувався
повагою серед студентів65, та й у своїх навчальних курсах не цурався братися
за складні та не завжди усталені в радянській історіографії питання.

Збережена до наших днів службова документація дозволяє відтворити перелік
та обсяг навчальних курсів, викладання яких у 1944–1949 рр. забезпечували
працівники кафедри історії України66. Зрозуміло, що основним з них була історія

60 “Протягом останніх 3-х років я [В. Горбатюк. – О. Ц.] працюю деканом факультету,
постійно перевантажений і, як це вам відомо, все робив, щоб допомогти Ректорату і партійній
організації створити на історичному факультеті потрібну обстановку для нормальної
навчальної й наукової роботи на такому рівні, як цього вимагають від нас партія і уряд”. Див.:
Особова справа Горбатюка Володимира Тимофійовича, арк. 34–34зв.

61 Олександр Іщук і Наталія Ніколаєва, Реакція львівської інтелігенції на розгром історичної
школи Михайла Грушевського у 1946 р. (Київ: Б.в., 2007), 16, 21.

62 Особова справа Горбатюка Володимира Тимофійовича, арк. 50, 55. У червні 1948 р.
університетське керівництво скерувало прокурору Залізничного району м. Львова матеріали
на В. Горбатюка, якого звинувачували у підробці документів про присвоєння вченого звання
доцента. Там само, арк. 62.

63 Кафедра історії УРСР. Протоколи засідань за 1944/1945, 1945/1946, 1946/1947, 1947/1948
навчальні роки, арк. 46; Протоколи засідань Вченої ради [історичного] факультету, 8 вересня 1948 р. –
30 червня 1949 р., ДАЛО, ф. Р-119, оп. 17, спр. 92, арк. 126зв.; Кафедра історії України. Протоколи
засідання кафедри, 19 жовтня 1948 р. – 28 травня 1949 р., ДАЛО, ф. Р-119, оп. 17, спр. 102, арк. 7зв.

64 Кафедра історії УРСР. Протоколи засідань за 1944/1945, 1945/1946, 1946/1947, 1947/1948
навчальні роки, арк. 15. Кандидатську дисертацію В. Горбатюк захистив у 1951 р., в часі праці
на кафедрі історії СРСР, а її тема відрізнялася від усього того, про що він писав раніше –
“Розвиток капіталізму в землеробстві і буржуазний розклад селянства на Україні в другій
половині ХІХ ст.”.

65 Дашкевич, “Боротьба з Грушевським та його школою,” 397.
66 У радянський період Університет відмовився від практики попередніх років, коли перед

початком навчального року або ж його окремих семестрів чи триместрів видавалися докладні
плани лекційних та практичних занять (так звані “Spisy” та “Programy wykladуw”). Це дещо
утруднює процес реконструкції навчальних планів у тій їх частині, що стосується спеціальних
курсів. Додаткові труднощі також пов’язані із частою зміною викладацького складу.
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України, яку викладали впродовж чотирьох семестрів на третьому і
четвертому курсах історичного факультету67. Обсяг навчально часу, який
відведеного на цей курс, був доволі значним – більше 200 годин щорічно.
Суттєво переважали лекційні виклади, натомість семінарські заняття
відігравали радше допоміжну роль. Зважаючи на те, що курс містив матеріал
від найдавніших часів аж до 40-х років ХХ ст., було запроваджено практику
виділення декількох менших структурних блоків, викладання яких забезпечували
декілька працівників. Так, уже в перший рік роботи відновленої кафедри було
домовлено, що княжі часи та події до Люблінської унії викладатиме М. Кордуба
(80 год.), а від 1569 р. до середини ХІХ ст. – І. Крип’якевич (50 год.). Наступний
період (друга половина ХІХ – середина ХХ ст., 40 год.) планували доручити
комусь із викладачів кафедри історії СРСР68. Зрештою, такою була практика
передвоєнного часу, однак із приходом на роботу В. Горбатюка ці години
передали йому69. У подальшому хронологічна схема розподілу лекційного
матеріалу хоча і зазнала певної корекції, однак черговість праці викладачів
залишилася. Так, М. Кордуба завершував свою частину 1340 р.; події до кінця
XVIII ст. викладав І. Крип’якевич, період 1800–1945 рр. – В. Горбатюк70.
Як уже згадувалося, після відходу з кафедри М. Кордуби та І. Крип’якевича
їхні місця за лекційним бюро зайняли С. Назаренко та С. Аладкін. Саме вони
разом із В. Горбатюком забезпечили викладання історії України у наступні роки.
З 1945/1946 навчального року в меншому обсязі цей курс слухали й студенти
заочної форми навчання, а також українські філологи71. Подані у додатках

67 У звіті в. о. декана факультету І. Крип’якевича (Звіт про роботу факультету за 1944/1945
навчальний рік, 1944–1945, ДАЛО, ф. Р-119, оп. 17, спр. 2, арк. 12–12зв.) зберігся перелік
предметів та курсів, які викладалися (чи, точніше, мали б викладатися) студентам-історикам у
1944/1945 навчальному році. На І курсі це були: основи марксизму-ленінізму, іноземна мова,
латина, російська мова, українська мова, мовознавство, історія докласового суспільства і
стародавнього Сходу, історія народів СРСР, основи археології, військова підготовка; на ІІ курсі:
основи марксизму-ленінізму, іноземна мова, латина, російська мова, українська мова, історія
середніх віків, історія народів СРСР, військова підготовка, логіка, російська література; на
ІІІ курсі: політекономія, німецька мова, російська мова, українська мова, історія народів СРСР,
історія України, історія російської літератури, історія української літератури, військова історія,
нова історія, дисципліни за вибором; на IV курсі: політекономія, педагогіка, методика викладання
історії, історіографія, російська мова, українська мова, нова історія, джерелознавство, історія
російської літератури, історія української літератури, дисципліни за вибором, діалектичний
матеріалізм, педагогічна практика. Щоправда, частина з цих курсів (вони виділенні курсивом)
із незнаних причин того навчального року не викладали.

68 Кафедра історії УРСР. Протоколи засідань за 1944/1945, 1945/1946, 1946/1947, 1947/1948
навчальні роки, арк. 2зв.

69 Там само, арк. 5.
70 Там само.
71 Там само, арк. 7–7зв., 8, 32–32зв.; Кафедра історії України. Плани роботи кафедри на

1945/1946 навчальний рік, б. р., ДАЛО, ф. Р-119, оп. 17, спр. 22, арк. 2; Кафедра історії України.
Звіти про роботу кафедри за 1945/1946 навчальний рік, б. р., ДАЛО, ф. Р-119, оп. 17, спр. 23,
арк. 1–1зв., 2; Кафедра історії України. Звіти про роботу кафедри за 1946/1947 навчальний рік,
б. р., ДАЛО, ф. Р-119, оп. 17, спр. 44, арк. 2, 3.
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програма та робочий план курсу “Історія України”, авторства І. Крип’якевича
та М. Кордуби, дозволяють зрозуміти, як тематично були вибудувані виклади
цими відомими істориками, вихованцями старої академічної школи. Уявлення ж
про те, якими були лекції їхніх менш досвідчених наступників, дають декілька
збережених стенограм цих викладів72. Вони були наповнені тогочасними
ідеологічними та історичними штампами (німецькі пси-лицарі) та міфами (як
от віковічне прагнення українців до об’єднання з Росією), а їхній текст та
фактична канва так уміло конструювалися, що це мало допомогти уникнути
будь-яких можливих закидів з боку рецензентів чи партійних органів.

Крім історії України кафедра додатково забезпечувала низку інших
нормативних (“Джерелознавство історії України”, “Історіографія історії України”)
та спеціальних курсів. Особливо цікавою є тематика останніх, позаяк вони
певним чином відображали наукові інтереси працівників кафедри. Так, у 1944/
1945 навчальному році було заплановано два спеціальних курси (так звані
дисципліни за вибором) під умовними назвами “Галицько-Волинська держава”
та “Богдан Хмельницький”73. Забезпечувати викладання першого з них,
вочевидь, мав М. Кордуба, другого – І. Крип’якевич. У подальшому тематика
цих курсів змінилася на таку: “Західноукраїнські землі під гнітом Австро-Венгрії
(так в оригіналі. – О. Ц.) в першій половині ХІХ ст.” та “Економічний розвиток
України в період перетворення капіталізму в імперіалізм” (В. Горбатюк),
“Методика та практика архівної справи” та “Методика і техніка роботи над
архівним джерелом” (С. Назаренко), “Боротьба трудящих Західної України за
возз’єднання з УРСР” (Б. Дудикевич)74.

Ще однією формою навчальної роботи були науково спрямовані тематичні
семінари, які провадилися досвідченими викладачами кафедри зі студентами
спеціалізації. Уже в першому семестрі 1944/1945 навчального року запланували

72 Кафедра історії України. Стенограми лекцій викладачів [В.] Горбатюка і [С.] Назаренка,
16 вересня 1947 р. – 4 жовтня 1947 р., ДАЛО, ф. Р-119, оп. 17, спр. 78, арк. 1–18 (“Трипільска
культура” В. Горбатюка), арк. 20–31 (“Боротьба України з польським пануванням”
С. Назаренка), арк. 32–47 (“Україна під владою Литви і захоплення України Польщею”
С. Назаренка).

73 Кафедра історії УРСР. Протоколи засідань за 1944/1945, 1945/1946, 1946/1947, 1947/1948
навчальні роки, арк. 2зв.–3, 31зв., 52зв.–53; Кафедра історії України. Звіт про роботу кафедри
за ІІ-й семестр 1947/1948 навчального року, б. р., ДАЛО, ф. Р-119, оп. 17, спр. 77, арк. 1–2;
Кафедра історії України. Протоколи засідання кафедри, спр. 102, арк. 7зв, 11, 11зв.; Кафедра
історії України. Семестрові плани роботи кафедри і кабінету [історії України] на 1948/1949
навчальний рік, 1948–1949, ДАЛО, ф. Р-119, оп. 17, спр. 103, арк. 5; Кафедра історії України.
Звіт про роботу кафедри за 1948/1949 навчальний рік, 1948–1949, ДАЛО, ф. Р-119, оп. 17,
спр. 104, арк. 1.

74 Кафедра історії УРСР. Протоколи засідань за 1944/1945, 1945/1946, 1946/1947, 1947/1948
навчальні роки, арк. 10зв.–11, 31зв., 39зв.–41, 52зв.–53; Кафедра історії України. Звіт про роботу
кафедри за ІІ-й семестр 1947/1948 навчального року, арк. 1; Кафедра історії України. Протоколи
засідання кафедри, спр. 102, арк. 2, 11; Кафедра історії України. Звіт про роботу кафедри за
1948/1949 навчальний рік, 1948–1949, арк. 1зв.
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спільний семінар для студентів третього і четвертого курсів під назвою
“Галицько-Волинський літопис” (М. Кордуба) (Додаток Г). Семінар, однак, не
відбувся через, як відзначалося у звіті, перевантаження навчальної програми та
брак необхідних для роботи умов (відсутність освітлення)75. Більш-менш
повноцінно професорські наукові семінари запрацювали у наступному
навчальному році. Їх було два. Один, для студентів другого курсу, вів М. Кордуба,
і стосувався він історії Галицько-Волинського князівства; інший (І. Крип’якевича)
був призначений для четвертокурсників та початково був заявлений як
“Методика історичних дослідів”, однак пізніше його тематику змінено в напрямі
тогочасних наукових зацікавлень ученого – “До історії визвольної боротьби
українського народу проти шляхетської Польщі (1648–1654)”76. Семінари
проіснували до моменту ліквідації кафедри, щоправда з 1947/1948 навчального
року їх вів В. Горбатюк. Відома тематика одного з них – “До питання про
утворення трьох братніх народів: російського, українського та білоруського”77.

Відзначимо ще декілька цікавих моментів у процесі роботи кафедри історії
України у повоєнний час. Свою роботу вона відновила одразу після відходу німців
та заняття Львова радянськими військами. Відомо, що перші збори викладачів
Львівського університету скликали 30 липня 1944 р.78; 1 серпня на своєму
робочому місці з’явилася старший лаборант кафедри О. Сенів, а 3 серпня
відбулося перше офіційне засідання кафедри79. Головні завдання, які постали у
той час перед підрозділом, стосувалися у тому чи іншому обсязі усього
історичного факультету та університету – потрібно було відновлювати та
приводити до ладу аудиторний фонд, приміщення кафедр і кабінетів,
налагоджувати навчальну та наукову діяльність. Робити це в умовах війни було
вкрай важко. Кабінети та бібліотека (кафедра у цей час була розташована у
трьох кімнатах, одну з яких відвели для підручної бібліотеки та місця праці
лаборанта, дві інші – під кімнати професорів та студентів) не були устатковані
належним обладнанням, не вистачало допоміжного приладдя; упродовж зими
1944–1945 рр. приміщення не опалювались, що практично унеможливлювало
проведення у них занять чи будь-якої іншої роботи80. З вересня 1944 р. намітили

75 Кафедра історії УРСР. Протоколи засідань за 1944/1945, 1945/1946, 1946/1947, 1947/1948
навчальні роки, арк. 3, 3зв.

76 Там само, арк. 9, 10.
77 Кафедра історії України. Звіт про роботу кафедри за 1948/1949 навчальний рік, арк. 1зв.
78 Макарчук, “Львівський державний університет імені Івана Франка”, 83. За іншими

відомостями, перші збори викладачів Університету відбулися 29 липня 1944 р. Див.: “З стенограми
наради працівників науки, культури та мистецтва м. Львова, 24 серпня 1944 р.,” Культурне
життя в Україні. Західні землі, ред. Юрій Сливка (Київ: Наукова думка, 1995), т. 1, 198–199
(документ 88).

79 Кафедра історії УРСР. Протоколи засідань за 1944/1945, 1945/1946, 1946/1947, 1947/1948
навчальні роки, арк. 1; Особова справа Сенів Ольги Іванівни, арк. 6.

80 На вкрай важких умови, в яких доводилося відновлювати навчання у Львівському університеті,
наголошено у звіті про його роботу за 1944–1945 навчальний рік. Див.: Звіт про роботу університету
за 1944/1945 навчальний рік, 1944–1945, ДАЛО, ф. Р-119, оп. 11, спр. 4, арк. 6.
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розпочати повернення кафедральної бібліотеки (3 741 том на вересень 1940 р.81),
котру за часів німецької окупації переховували у стінах бібліотеки Академії наук
(нині – ЛННБ імені Василя Стефаника). Займатися цим упродовж усього 1944/
1945 навчального року мала О. Сенів та лаборанти кафедри української
літератури та юридичного факультету82. Однак, де-факто, робота з перевезення,
впорядкування та інвентаризації книг кафедральної бібліотеки розпочалася
навесні, а більш-менш завершилася лише у другій половині 1945 р.; тоді ж
частину видань передано на кафедру історії західних і південних слов’ян83.

Навчання студентів другого-четвертого курсів відновили 15 жовтня,
першокурсників – 1 листопада 1944 р.84 Таке відтермінування початку викладів
призвело до передбачуваного невиконання освітніх програм, наздоганяти які
довелося у другому семестрі85. Не сприяли роботі й складні побутові умови в
університеті: в окремі грудневі дні температура в аудиторіях опускалася до -2є
за Цельсієм86. Ситуація більше-менше покращилася з початком 1945 р. Значним,
особливо у порівнянні з міжвоєнним періодом, було і педагогічне навантаження
викладачів кафедри. Так, у 1945/1946 навчальному році воно сумарно склало
більше 1300 год., з яких у І. Крип’якевича – 491 год., М. Кордуби – 404 год.,
В. Горбатюка – 382 год.87 Майже всі ці години були “горловими”, тобто
пов’язаними із проведенням лекційних та практичних занять, спецкурсів та
іспитів. Якщо врахувати, що викладачі кафедри ще й працювали за сумісництвом
в інших наукових і педагогічних установах (І. Крип’якевич був керівником
Львівського відділу Інституту історії України, М. Кордуба та В. Горбатюк –
науковими працівниками цієї ж установи, а останній ще й викладачем Львівського
державного педагогічного інституту), постійно “підвищували свій ідейний рівень”
на різного штибу курсах чи у так званому Університеті марксизму-ленінізму88,

81 Качмар і Притула, “Історичний факультет у структурі Львівського університету”: 428.
Щоправда, за іншими зведеннями, на березень 1941 р. бібліотеку кафедри мало б складати ще більше
число книг – близько 6 тисяч томів. Див.: Отчет о работе университетской библиотеки, арк. 12–12зв.

82 Кафедра історії УРСР. Протоколи засідань за 1944/1945, 1945/1946, 1946/1947, 1947/1948
навчальні роки, арк. 1–1зв.

83 Кафедра історії України, 1944–46, арк. [15].
84 Звіт про роботу університету за 1944/1945 навчальний рік, арк. 6.
85 Звіт про роботу факультету за 1944/1945 навчальний рік, арк. 12зв.; Кафедра історії УРСР.

Протоколи засідань за 1944/1945, 1945/1946, 1946/1947, 1947/1948 навчальні роки, арк. 3зв.
Навчання у другому семестрі розпочалося 1 березня 1945 р. Див.: Копії наказів ректора, 2 січня
1945 р. – 27 грудня 1945 р., арк. 52.

86 Звіт про роботу факультету за 1944/1945 навчальний рік, арк. 11. Відзначимо, що опалювати
аудиторії почали лише 4 січня 1945 р.

87 Кафедра історії УРСР. Протоколи засідань за 1944/1945, 1945/1946, 1946/1947, 1947/1948 навчальні
роки, арк. 7–8. Частина годин у відомих нам навчальних документах не була докладно розписана.

88 Кафедра історії України. Звіт про роботу кафедри за 1 семестр 1944/1945 навчального
року, 1944–1945, ДАЛО, ф. Р-119, оп. 17, спр. 8, арк. 1; Деканат історичного факультету. Звіт
про роботу факультету за 1945/1946 навчальний рік, 1945–1946, ДАЛО, ф. Р-119, оп. 17, спр. 17,
арк. 8; Матеріали (план, звіт, доповідні записки і ін.) про ідейно-виховну роботу за 1946/1947
навчальний рік, 1946–1947, ДАЛО, ф. Р-119, оп. 6, спр. 17, арк. 6.
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виїжджали з доповідями на підприємства та установи міста й області, регулярно
брали участь у зборах і мітингах, писали газетні статті, можна лише
подивуватися, коли вони встигали займатися наукової роботою та готувати нові
лекційні курси.

Найбільш напруженим і складним періодом в історії кафедри став час кампанії
боротьби зі школою М. Грушевського. Як відомо, перші її відголоски пролунали
ще у 1945 – навесні 1946 рр., однак особливо активних і хижацьких форм вона
набула влітку того ж року89. Навесні 1946 р. із Києва, за підписом заступника
народного комісара освіти УРСР І. Гуленка, надійшов наказ про затвердження
І. Крип’якевича завідувачем кафедри90. Це ставило керівництво університету
в доволі пікантне становище: хоча офіційне погодження завідувачів кафедр
здійснював Народний комісаріат освіти (з березня 1946 р. – Міністерство освіти),
однак на основі подання Університету (не догледіли!). Щоб зняти із себе можливі
звинувачення, ректор І. Бєлякевич у другій половині літа 1946 р. звернувся до
начальника відділу кадрів Управління вищої школи при Раді Міністрів УРСР
А. Щербаня із проханням зняти їхнє попереднє представлення кандидатури
І. Крип’якевича у зв’язку, як відзначалося у листі, із отриманням додаткових
відомостей про його діяльність у 1941–1944 рр.91 Ще одним із безпосередніх
наслідків цієї кампанії, як уже згадувалося, став від’їзд І. Крип’якевича до Києва
та часткове переформатування викладацького складу кафедри історії України.
Прикметно, що впродовж вересня 1946 – лютого 1947 рр. не відбулося
жодного (!!!) засідання цієї кафедри, а вся поточна робота, як зазначалося у
виступі її нового керівника В. Горбатюка, “виконувалася співробітниками
кожним зокрема, в погодженні шляхом приватніх переговорів”. Уперше
на повноцінне засідання працівники та аспіранти кафедри зібралися 22 березня
1947 р. Крім них було запрошено й групу студентів – учасників семінару з історії
України92. Різке падіння наукового та навчального потенціалу кафедри у
післяпогромні часи мало одним із наслідків і той факт, що і В. Горбатюк, і

89 Дашкевич, “Боротьба з Грушевським та його школою,” 373–385. Перша “м’яка” критика
І. Крип’якевича та О. Терлецького прозвучала у доповіді ректора І. Бєлякевича на бюро
Львівського обкому КП(б)У ще в серпні 1945 р. Тоді цих поважних викладачів звинуватили у
небажанні займатися “самовикриванням” – йшлося про публічну відмову від “ідейно-ворожих
“теорій”” у працях минулих років. Див.: Доповідь ректора університету на бюро обкому КП(б)У
про “Підсумки 1944/1945 навчального року та підготовку до 1945/1946 навчального року”,
серпень 1945 р., ДАЛО, ф. Р-119, оп. 11, спр. 5, арк. 53.

90 Наказ НКО УРСР № 1564 від 4 квітня 1946 р. Див.: Особова справа Івана Крип’якевича,
арк. 15.

91 Там само, арк. 17.
92 Кафедра історії України. Звіти про роботу кафедри за 1946/1947 навчальний рік, арк. 1;

Кафедра історії УРСР. Протоколи засідань за 1944/1945, 1945/1946, 1946/1947, 1947/1948
навчальні роки, арк. 14–18зв.; Це були: І. Шульга, Г. Полякова, А. Полякова-Герцева, А. Пашук,
Т. Соколовська, Д. Барановський, Я. Кісь, Ф. Тарасенко, І. Чепурний, Е. Галушко, О. Данченко
та П. Мегаль.
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С. Назаренко очолювали її у статусі виконувачів обов’язків93. Прохання
оголосити повноцінний конкурс на заміщення посад завідувачів кафедр деканат
історичного факультету спрямував на ректорат у грудні 1948 р. До того ж, якщо
для більшості тогочасних кафедр (історії стародавнього світу, нової історії, історії
середніх віків, історії народів СРСР, історії країн Сходу) в умовах конкурсу як
одну з обов’язкових вимог до претендентів було прописано наявність
професорського диплому, то для кафедри історії України зробили виключення –
ним міг стати і доцент94.

Останні два роки своєї діяльності кафедра історії України перебувала під
пильним контролем керівництва університету та факультету. Лише 1948 р. її
роботу перевіряли тричі (!!!) – у березні, травні та листопаді95. Незважаючи на
різного штибу зусилля та акції працівників, як от проведене у березні 1949 р.
засідання, присвячене боротьбі з космополітизмом96, чи активну участь у
пропагандистських акціях, підозри щодо них не були зняті навіть після повного
відходу від праці “неблагонадійних” професорів І. Крип’якевича та М. Кордуби.
Так, активна участь у цих кампаніях не врятувала В. Горбатюка від звільнення
з посади декана і в. о. завідувача кафедри та переведення його у старші
викладачі. Навесні 1949 р. роботу кафедри знову перевіряла комісія, очолена
заступником (“помічником”) декана історичного факультету Олександром
Цибком97. За результатами її роботи на початку квітня того ж року відбулося

93 Офіційного подання на завідування кафедрою історії України В. Горбатюком до
Міністерства вищої освіти від університетського керівництва, очевидно, не надходило.
Стверджувалося, що його скерують лише після захисту ним кандидатської дисертації у жовтні
1948 р. Особова справа Горбатюка Володимира Тимофійовича, арк. 54.

94 Протоколи засідань Вченої ради факультету, арк. 17.
95 У березні 1948 р. роботу кафедри історії України перевіряла комісія у складі старших

викладачів М. В. Загорського (голова), Я. Ф. Шарипкіна та кандидата історичних наук
Г. Ю. Гербільського; у травні комісія у складі в. о. доцента В. К. Осечинського (голова) та старших
викладачів О. Н. Мороза та О. С. Зашкільняка; у листопаді комісія у складі заступника декана
О. Г. Цибка (голова), Г. Ю. Гербільського та старшого викладача М. Н. Нестерової. Див.: Накази
ректора університету за 1948 р., 5 січня 1948 р. – 20 травня 1948 р., Архів ЛНУ імені Івана
Франка, ф. Р-119, оп. 6, спр. 15, арк. 91, 235; Накази ректора ЛДУ ім. Ів. Франка за 1948 р., т. 3
і останній, 2 жовтня 1948 р. – 31 грудня 1948 р., Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 6,
спр. 34, арк. 128.

96 На засіданні з доповіддю “Проти безродного космополітизму” виступив С. Аладкін. Див.:
Кафедра історії України. Протоколи засідання кафедри, спр. 102, арк. 9–9зв.

97 Олександр Гнатович Цибко (1906–1976) працював на кафедрі історії народів СРСР
Львівського університету з 1946 р. У грудні 1949 р. – березні 1950 р. виконував обов’язки
декана історичного факультету. Варто додати, що на час “деканування” О. Цибко не мав ні
наукового ступеня (кандидатську дисертацію захистив у 1953 р.), ні вченого звання. Саме він, до
слова, у 1957 р. очолив відновлену кафедру історії УРСР. Див.: Ярослав Серкіз, “Цибко
Олександр Гнатович,” Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка
(Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014), т. 2, 632; Накази ректора Львівського університету імені
Івана Франка за 1949 р., т. 2, 1 липня 1949 р. – 31 грудня 1949 р., Архів ЛНУ імені Івана Франка,
ф. Р-119, оп. 28/ос, спр. 36, арк. 437; Накази ректора [Львівського] університету, т. 1, 2 січня
1950 р. – 15 травня 1950 р., Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 6, спр. 54, арк. 158.
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98 Протоколи засідань Вченої ради факультету, арк. 116–116зв.
99 Наказ датовано 3 червня 1949 р. Див.: Накази, директивні вказівки Міністерства вищої

освіти СРСР, Управління в справах вищої школи при Раді Міністрів УРСР і Міністерства геології
СРСР, 6 січня 1949 р. – 28 грудня 1949 р., ДАЛО, ф. Р-119, оп. 6, спр. 39, арк. 32.

100 Накази ректора Львівського університету імені Івана Франка за 1949 р., т. 2, арк. 1–2.
Тоді ж об’єднали ще низку кафедр історичного факультету: історії стародавнього світу і археології
та історії середніх віків у кафедру історії стародавнього світу і середніх віків, а історії нового
часу і нової історії країн Сходу – у кафедру історії нового часу і країн Сходу. Однак вони, на
відміну від кафедр історії України та історії народів СРСР, об’єднувалися “тимчасово”, без
внесення відповідних змін до Статуту Університету та штатного розпису. Наказом Міністерства
вищої освіти СРСР № 1002 від 3 серпня 1949 р. на історичному факультеті ліквідовано ще одну
кафедру – історії та теорії мистецтв. Накази, директивні вказівки Міністерства вищої освіти
СРСР, арк. 62.

101 Особова справа Дудикевича Богдана Корниловича, спр. 372, арк. 9, 10.
102 Особова справа Назаренка Сергія Никаноровича, спр. 2565, арк. 26; Кріль, “Назаренко

Сергій Никанорович,” 137.
103 Особова справа Горбатюка Володимира Тимофійовича, арк. 109; Стеблій, “Відділ історії

України,” 61; Дашкевич, “Боротьба з Грушевським та його школою,”, 395–396.

розширене засідання Вченої ради факультету за участю ректора університету
Гурія Савіна. Зі звітом виступив в. о. завідувача кафедри; заслухали й результати
роботи факультетської комісії (тексти доповідей не збереглися). Загальний
висновок засідання підвів С. Назаренко, який традиційно для радянських
функціонерів був готовий погодитися із критикою керівництва стосовно себе та
інших працівників, відзначивши у той самий час, що “не зовсім здорова”
атмосфера та “нездорові” відносини, які були на кафедрі, вже усунуті98.

Зрештою, літо 1949 р. стало переломним у долі кафедри історії України. Саме
тоді на виконання відповідного міністерського наказу99 припинено її існування.
Офіційно – через брак достатнього педагогічного навантаження. Формально
останнім днем роботи кафедри стало 30 червня 1949 р., а підставою – наказ по
Університету № 216 від 1 липня того ж року. Кафедри історії України та історії
народів СРСР об’єднано у кафедру історії СРСР, завідувачем якої призначили
ще одного “борця” зі школою М. Грушевського В. Осечинського100. Саме під
його “опіку” потрапила більшість колишніх працівників кафедри історії України.
Усім їм не судилося довше попрацювати в університеті. Б. Дудикевич, у зв’язку
із призначенням його директором Львівського філіалу Музею ім. В. Леніна,
наприкінці серпня 1949 р. відмовився від викладання101. С. Назаренка переведено
на посаду в. о. доцента новосформованої кафедри, а у червні 1951 р. звільнено102.
Подальшу його долю не встановлено. В. Горбатюк пропрацював в Університеті
до вересня 1952 р., після чого опинився в Інституті суспільних наук АН УРСР, а
у червні 1953 р. раптово помер103. С. Аладкіна перевели з посади старшого
викладача кафедри історії України на посаду викладача, а з лютого 1950 р. –
старшого викладача кафедри історії СРСР. Влітку 1953 р., на хвилі
післясталінських партійних пертурбацій та, як припускаємо, за сприяння того ж
І. Бойка – одного з керівників Вищої партійної школи при ЦК КПУ, С. Аладкіна
призначили завідувачем кафедри історії Тернопільської обласної партійної школи,
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що призвело до його від’їзду зі Львова104. Коли у 1957 р. на історичному
факультеті було створено кафедру історії УРСР, у її складі нікого із колишніх
працівників кафедри-попередниці уже не було105.

Доволі важко оцінити науковий доробок чи б пак наукову активність кафедри
історії України у 1944–1949 рр. Необхідно виразно виділити два періоди: 1944–
1946 рр., коли працювали І. Крип’якевич та М. Кордуба, та 1947–1949 рр., коли
обличчя кафедри визначали їхні наступники. Вперше питання про тематику
наукової роботи постало у жовтні 1944 р. Саме тоді магістральними напрямами
досліджень визначено бібліографію історії України для М. Кордуби та біографію
Богдана Хмельницького і саму Хмельниччину для І. Крип’якевича106. Обидві
теми були заявлені для наукових досліджень і на наступний навчальний рік,
щоправда з тією відмінністю, що Іван Петрович додатково зголосився розробити
тему “Братська школа у Львові”107. Дослідження І. Крип’якевичем біографії
Б. Хмельницького передбачав і складений у травні 1946 р. п’ятирічний план
розвитку кафедри на 1946–1951 рр.108 Зрозуміло, що у випадку з іменитими
професорами йшлося про чітке розуміння зазначеної проблематики і того, шо
вони хочуть зробити, та й розробляли її не перший рік. На заваді стали труднощі,
перебороти які учені самостійно не могли: тогочасні умови праці та політично-
ідеологічна атмосфера не дозволили розгорнутися їхньому науковому потенціалу
в повному обсязі, а кількість публікацій, порівняно із попередніми роками, була
малою109. Інакше стояла справа з В. Горбатюком. Його перші статті вийшли
ще у довоєнний період: саме тоді у “Наукових записках” Одеського університету
надруковано розвідку “Т. Г. Шевченко і Кирило-Мефодіївське товариство”110.

104 Особова справа Аладкіна Сергія Івановича, арк. 39, 42, 83, 84.
105 У 1960–1970-х роках Б. Дудикевич, як сумісник, був залучений до праці у Львівському

університеті, однак по кафедрі історії КПРС. Особова справа Дудикевича Богдана Корниловича,
спр. 3531, арк. 2, 5, 13, 16, 18, 21, 24, 27.

106 Кафедра історії УРСР. Протоколи засідань за 1944/1945, 1945/1946, 1946/1947, 1947/1948
навчальні роки, арк. 3.

107 Там само, арк. 9.
108 Кафедра історії УРСР. Протоколи засідань за 1944/1945, 1945/1946, 1946/1947, 1947/1948

навчальні роки, арк. 11зв.; Кафедра історії України, 1944–46, ВР ЛННБ, арк. [39].
109 Див. список публікацій І. Крип’якевича за ці роки у: Україна: культурна спадщина,

національна свідомість, державність 8: Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві
(2001): 61–62. Більшість з них – це різні за обсягом газетні матеріали, за винятком написаного у
співавторстві короткого довідника про Львів, випущеного українською (1945) та російською
(1946) мовою, і двох більших розвідок над історією книги в Україні. Що стосується М. Кордуби,
то йому протягом серпня 1944 – 1947 рр. в Україні опублікувати нічого не вдалося. Дві
біографічні статті його авторства побачили світ у 1946 р. у Польщі в п’ятому томі “Польського
біографічного словника”, однак підготовані вони були ще до Другої світової війни. Див.: Тетяна
Кульчицька, Мирон Кордуба (1876–1947): історико-бібліографічне дослідження (Львів: Львів.
нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника НАН України, 2012), 101–102.

110 Дашкевич, “Боротьба з Грушевським та його школою,” 394. Окрім названої статті з-під пера
В. Горбатюка в Одесі до війни вийшла ще низка газетних публікацій із промовистими назвами:
“Перемога Жовтня на Україні” (1938) та “Й. Сталін – організатор революційної боротьби
українського народу” (1939). Особова справа Горбатюка Володимира Тимофійовича, арк. 76, 77.
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Однак продовжувати працювати у цьому керунку в подальшому він чомусь не
забажав. У жовтні 1945 р. одну із тем своєї наукової роботи В. Горбатюк
окреслив як “Ленінська “Іскра” і боротьба за соціал-демократичну робітничу
партію на Україні (до кінця 1905 р.)”, іншу – “Драгоманів і історіографія
України”111. У згаданому п’ятирічному плані розвитку кафедри темою своєї
майбутньої роботи він уже бачив розвиток історичної науки на західноукраїнських
землях у другій половині ХІХ ст. Що саме зацікавило В. Горбатюка у цій
проблематиці – невідомо, однак паралельно він узявся і за “критичне вивчення”
доробку М. Грушевського (“Характеристика М. Грушевського”) та
дослідження етногенезу українського народу. Якщо звіритися із списком
друкованих праць В. Горбатюка за 1944–1952 рр., у ньому побачимо лише дві
більші журнальні публікації (“М. Грушевський та його так звана школа” у
Наукові записки. Львівський університет 1: Серія історія, вип. 1 (1946): 3–39;
“До питання про утворення української народності,” у Доповіді та повідомлення.
Львівський університет 2 (1949): 21–25) плюс декілька газетних матеріалів.
С. Назаренко підготував низку статей з теми кандидатської дисертації, а після
її захисту зголосився працювати над докторською дисертацією “Народно-
визвольна боротьба трудящих західної України проти німецьких
загарбників у 1941–1944 рр.”. У 1948 р. на кафедрі визначено і тематику
наукових студій С. Аладкіна (“Боротьба селянства в західноукраїнських
землях України проти пансько-шляхетського пригноблення”) та
Б. Дудикевича (“Антифашистський рух в західних областях України”), однак
публікацій за цей час у них було обмаль, до того ж їхня наукова вартість з відстані
часу викликає застереження112. Зрештою, якщо говорити про наукову роботу
кафедри у 1947–1949 рр., маємо справу радше з голосно озвученими планами, а
не їхнім виконанням. Багато з наміченого так і залишилося нереалізованим. Не
побачив світ декілька разів анонсований посібник для студентів Університету з
історії України періодів 1654–1800 та 1917–1941 рр. Його авторами мали б стати
В. Горбатюк та С. Назаренко. В. Горбатюк нібито підготував брошуру “Як

111 Кафедра історії УРСР. Протоколи засідань за 1944/1945, 1945/1946, 1946/1947, 1947/1948
навчальні роки, арк. 9–9зв. Подібна тематика була заявлена В. Горбатюком і для роботи у
Львівському відділенні Інституту історії України. Див.: Стеблій, “Відділ історії України,” 59.

112 Видавнича активність С. Аладкіна у “передльвівський” період обмежилася публікацією в
обласній газеті “Соціалістична Харківщина” у 1938 р. (“Володимир Мономах і боротьба з
половцями”) та загальним редагуванням першого тому “Наукових записок Криворізького
держінституту” у 1941 р. У другій половині 1940-х років він узяв участь у підготовці альбому
“Львівщина до ХХХ річниці Жовтня” (Львів, 1947). Див.: Особова справа Аладкіна Сергія
Івановича, арк. 65. Б. Дудикевич опублікував у 1949 р. дві “актуальні” статті: “В боротьбі за
радянську владу. (До 10-річчя возз’єднання українського народу в єдиній Українській Радянській
державі)” у збірнику “Під зорями Кремля” (Львів, 1949) та “Революційна боротьба трудящих
Західної України проти української буржуазії в 1918–1919 рр.” у другому випуску “Доповідей
та повідомлень” Львівського університету. Див.: Друковані праці професорів, викладачів і
співробітників Львівського університету за 1944–1960 рр. Бібліографічний покажчик (Львів:
Видавництво Львівського університету, 1962), 83.
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трудящі Західної України боролися за своє визволення і возз’єднання з
Радянською Україною (1917–1939 рр.)” та “Нарис історії західноукраїнських
земель (від найдавніших часів до 1939 р.)”, однак друком вони не з’явилася.

Кафедра історії України у 1940-х роках могла похвалитися значною як для
того часу кількістю аспірантів. Радянську систему підготовки наукових та
науково-педагогічних працівників у Львівському університеті запроваджено ще
у довоєнний період. У січні–лютому 1941 р. аспірантами професора
І. Крип’якевича стало троє осіб: Антон Корнійович Криленко, Валентина
Михайлівна Лелюх та Олександр Захарович Куліков113. Всі вони були
перевіреними радянськими людьми із зрозумілим минулим, членами ВКП(б),
перед тим – викладачами університетської кафедри основ марксизму-ленінізму.
Зрештою, вони не мали за плечами ні більшого наукового досвіду, ні жодних
публікацій, не знали іноземних мов, однак, що очевидно особливо важило для
керівництва, були цілком благонадійними. Двоє з них (А. Криленко та О. Куліков)
загинули у роки радянсько-німецької війни; не повернулася до навчання після
відновлення радянської влади в місті і В. Лелюх.

Схожу політику підбору аспірантів продовжили і в подальшому. Перший
повоєнний набір провели восени 1945 р., коли по кафедрі історії України було
зараховано Ніну Василівну Цимбал (1922–?)114. Уродженка Одещини, вищу
освіту вона здобула в Одеському (1939–1940) та Львівському (1940–1941, 1944–
1945) університетах. З осені 1944 р., паралельно із навчанням на четвертому
курсі історичного факультету, була комсоргом Університету та працювала
старшим лаборантом кафедри історії народів СРСР. Керівником її дипломної
роботи (“Полтавська битва 1709 р.”) був В. Осечинський. З часу навчання в
Одесі її вочевидь знав В. Горбатюк. У вересні 1945 р. Н. Цимбал залучено до
викладання на кафедрі основ марксизму-ленінізму115, звідки вона потрапила до
аспірантури. Тему кандидатської дисертації (зрештою, так і не завершеної) було
визначено як “Взаємозв’язки запорізьких та донських козаків в XVI–XVIII ст.
”, однак з часом змінено на “Спільна боротьба запорізького і донського
козацтва проти турецько-татарської агресії у другій половині XVI – першій
половині XVII ст.”. Наступного року до аспірантури зарахували одного з

113 Біографічні дані про них див. у їхніх особових справах: Личное дело аспиранта Криленко
Антона Корнеевича, 9 декабря 1939 г. – 22 октября 1940 г., Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-
119, оп. 1, спр. 1445; Личное дело аспиранта Куликова Александра Захаровича, 21 мая 1940 г. –
2 октября 1940 г., Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 1, спр. 1446; Дело о поступлении
в аспирантуру Лелюх Валентины Михайловны, 19 сентября 1940 г. – 21 ноября 1940 г., Архів
ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 1, спр. 1543.

114 Копії наказів ректора, 2 січня 1945 р. – 27 грудня 1945 р., арк. 206, 237зв. Одночасно з
нею в аспірантуру по кафедрі історії України Львівського університету вступив згаданий вище
Володимир Борис. Однак, уже у березні 1946 р. його перевели на кафедру історії нового часу,
а керівником призначили запрошеного з Одеси професора Костянтина Павловича Добролюбського
(1887–1953). Копії наказів ректора, 2 січня 1946 р. – 30 грудня 1946 р., арк. 48.

115 Копії наказів ректора, 2 січня 1945 р. – 27 грудня 1945 р., арк. 203.
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найкращих студентів історичного факультету Львівського університету,
сталінського стипендіата Василя Фадейовича Інкіна (1922–1999), котрий мав
досліджувати Галицько-Волинське князівство другої половини ХІІІ – першої
половини XIV ст.116 У 1947 р. до аспірантури вступила й випускниця Львівського
державного педагогічного інституту Ольга Федотівна Омельчук (1923–?)117.

Відомо, що І. Крип’якевич достатньо уважно ставився до роботи аспірантів,
докладно визначав програми та плани їхньої праці, вимагав у керівництва кафедри
та факультету, щоб у його учнів було якомога більше часу для наукових студій118.
Цієї опіки аспіранти І. Крип’якевича не були позбавлені навіть під час його
“київського заслання”. Кафедра регулярно розглядала їхні роботи та
заслуховувала підготовлені реферати і виступи. Щоправда, ніхто із згаданих
аспірантів вчасно захиститися так і не зумів: можливо, давався взнаки брак
відповідної наукової компетенції у деяких з них, однак передусім йшлося про
елементарну відсутність часу. Так, Н. Цимбал та В. Інкін у 1946–1948 рр.
викладали на історичному факультеті Університету, а пізніше – Львівського
педінституту119. Паралельно з навчанням в аспірантурі у цьому ж педінституті
на півставки працювала і О. Омельчук120. Вочевидь, науковій праці цих аспірантів
не сприяв і той факт, що після звільнення І. Крип’якевича з Університету їм
було змінено наукового керівника (ним став старший викладач кафедри історії
СРСР, кандидат історичних наук Григорій Гербільський), а В. Інкіну – ще й тему
кандидатського дослідження121.

Створена восени 1939 р. кафедра історії України не лише була першою
кафедрою під такою назвою у Львівському університеті, але й стала символом
емансипації історії України у стінах цього навчального закладу. Її поява вповні
відповідала і настроям місцевої української інтелігенції, а той факт, що завідувати

116 Накази ректора Львівського університету за 1947 р., т. 1, арк. 36.
117 Накази ректора Львівського державного університету ім. Ів. Франка за 1947 р., т. 3,

арк. 163.
118 Кафедра історії УРСР. Протоколи засідань за 1944/1945, 1945/1946, 1946/1947, 1947/1948

навчальні роки, арк. 34. В архіві І. Крип’якевича зберігся зошит, у якому той фіксував усі свої
офіційні контакти з аспірантами. Крім часу та місця зустрічі, записувалися завдання, які вони
отримували від наукового керівника, та робилися позначки про їхнє виконання. Див.: Аспірантура
1945 р. Методика, б. р., ВР ЛННБ. Архів І. Крип’якевича, спр. 173/4, 2–39.

119 Штатный формуляр [Львовского] пединститута на 1953/55 учебный год, 1953–1955, ДАЛО,
ф. Р-7, оп. 1, спр. 113, арк. 6–7.

120 Отчет о работе Львовского Государственного Педагогического и Учительского Институтов
за 1947/48 учебный год, 1947–1948, ДАЛО, ф. Р-7, оп. 1, спр. 45, арк. 60зв.; Штатный формуляр
профессорско-преподавательского состава на 1947/49 учебные годы, 1947–1949, ДАЛО, ф. Р-7,
оп. 1, спр. 46, арк. 2.

121 Питання про закріплення нових керівників обговорено на засіданні кафедри у квітні 1948 р.
(Кафедра історії УРСР. Протоколи засідань за 1944/1945, 1945/1946, 1946/1947, 1947/1948
навчальні роки, арк. 55зв.), офіційне призначення – у березні-червні того ж року. В. Інкін захистив
кандидатську дисертацію у 1955 р. на тему “Селяни Самбірської економії в середині XVIII ст.
(40–60 рр.)”.
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нею призначили одного із найвідоміших учнів професора М. Грушевського Івана
Крип’якевича, нав’язувало зв’язки із попередньою подібною інституцією –
створеною у 1894 р. кафедрою загальної історії зі спеціальним оглядом Східної
Європи, дозволяло сподіватися на подальшу інституалізацію української
історичної освіти у місті. Доволі швидко стало зрозуміло, що пануюча радянська
ідеологічна парадигма не терпітиме відхилень від наміченого більшовицьким
керівництвом генерального курсу, а репресивні органи уважно стежитимуть та
каратимуть за будь-які прояви інакодумства. Попри це, перебування на
історичному факультеті Університету грона відомих українських дослідників
породжувало надію якщо не на лібералізацію режиму в майбутньому, то хоча
би на збереження взятого владою курсу на українізацію вищої школи. Наскільки
марними були ці сподівання стало зрозуміло у повоєнний час.

Кампанія боротьби зі школою М. Грушевського у 1945–1946 рр. стала
визначальною не лише у долях тих, проти кого безпосередньо було спрямоване
її вістря, але й самої кафедри історії України у Львівському університеті.
Фактичне усунення від праці на ній І. Крип’якевича і М. Кордуби та заміна їх на
лояльних викладачів, що прибули до Львова зі “сходу” України, призвели до
зниження наукової та навчально-методичної компетенції кафедри. Більшість цих
вільних чи невільних апологетів радянського світу навряд чи могли стати тими,
кого дійсно потребував Університет у повоєнний час – викладачами високого
рівня, які би достойно продовжили традиції розвитку історичної науки у Львові.
Наукове становлення В. Горбатюка, С. Назаренка і С. Аладкіна проходило у
1930-і роки під акомпанемент постійних репресій та боротьби з українством.
Їхній індивідуальний досвід свідчив про непевність будь-яких авторитетів та
високого становища, дозволяв сподіватися (зрештою, небезпідставно!), що
відсутність поважного наукового доробку чи викладацької практики не стануть
перепоною на шляху їхнього соціального ліфту, котрий винесе на ті вершини, які
здавалися нездоланними. Потрібні лише беззастережне виконання вказівок
партійного керівництва, наявність відповідного соціального походження та певна
доля везіння (фатум). Зрештою, радянська дійсність міжвоєнного періоду змінила
і систему їхніх моральних цінностей та орієнтирів, призвела до ситуації, коли
руками самих українських істориків нищилися традиції галицької наукової школи.
Літо 1949 р. не лише стало фінальною крапкою в долі кафедри історії України,
але й зафіксувало справжній стан української історичної науки на факультеті
Львівського університету – її радянізація була завершена.
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Додаток А. Склад кафедри історії України у 1939–1949 рр.
1939/40 навчальний рік 

Крип’якевич Іван Петрович завідувач кафедри, професор  
Марченко Михайло Іванович  професор (сумісник) 
Домбровський Олександр Михайлович старший лаборант (1939 р.) 
Сенів Ольга Іванівна лаборант (з січня 1940 р.)  
Борис Володимир Олександрович старший препаратор (березень –липень 1940 р.) 

1940/41 навчальний рік 
Крип’якевич Іван Петрович завідувач кафедри, професор  
Одрина Євсевій Антонович  доцент (сумісник) 
Сенів Ольга Іванівна старший лаборант  
Мриц Анна Володимирівна старший препаратор (вересень – жовтень 

1940 р.) 
1944/45 навчальний рік 

Крип’якевич Іван Петрович завідувач кафедри, професор  
Кордуба Мирон Миколайович професор 
Горбатюк Володимир Тимофійович доцент 
Сенів Ольга Іванівна старший лаборант 
Мриц Анна Володимирівна старший препаратор (вересень – жовтень 

1940 р.) 
1945/46 навчальний рік 

Крип’якевич Іван Петрович завідувач кафедри, професор 
Кордуба Мирон Миколайович професор (сумісник) 
Горбатюк Володимир Тимофійович доцент 
Бродський Роман Михайлович старший викладач (лютий – серпень 1946 р.) 
Сенів Ольга Іванівна старший лаборант 
Коцюба Минодора Модестівна лаборант (з січня 1946 р.) 

1946/47 навчальний рік 
Крип’якевич Іван Петрович завідувач кафедри (до березня 1947 р.), 

професор 
Горбатюк Володимир Тимофійович завідувач кафедри (з березня 1947 р.), доцент 
Назаренко Сергій Никанорович старший викладач 
Цимбал Ніна Василівна  викладач (жовтень 1946 р. – квітень 1947 р.) 
Яцкевич Євген Антонович викладач (вересень –листопад 1946 р.) 
Сенів Ольга Іванівна старший лаборант 
Коцюба Минодора Модестівна лаборант  

1947/48 навчальний рік 
Горбатюк Володимир Тимофійович завідувач кафедри (до травня 1948 р.) 
Назаренко Сергій Никанорович доцент 
Крип’якевич Іван Петрович професор 
Сенів Ольга Іванівна старший лаборант 
Коцюба Минодора Модестівна лаборант (до вересня 1947 р.) 
Макаренко Василь Іванович лаборант (з вересня  1947 р.) 

1948/49 навчальний рік 
Назаренко Сергій Никанорович  в.о. завідувача кафедри  
Горбатюк Володимир Тимофійович старший викладач 
Аладкін Сергій Іванович старший викладач 
Дудикевич Богдан Корнилович викладач 
Сенів Ольга Іванівна  старший лаборант 
Басай Євгенія Антонівна лаборант 
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Додаток Б. Робочий план курсу “Історія України від найдавніших часів до кінця
XVIII ст.” для студентів ІІІ курсу історичного факультету (80 год.) проф. І. П. Крип’якевича122

І. Від найдавніших часів до утворення Київської держави.
1–2. Первісна людина. Палеоліт, неоліт, трипільська культура.
3–4. Степові народи. Грецькі колонії.
5–6. Слов’яни. Анти.

ІІ. Київська держава і феодальні князівства.
7–8. Утворення Київської держави. Перші князі.
9–10. Володимир. Християнство.
11–12. Ярослав. Соціальний лад.
13–14. Ярославичі. Володимир Мономах. Поділ держави.
15–16. Галичина і Волинь.
17–18. Галицько-волинська держава.
19–20. Господарство і культура X–XIV ст.

ІІІ. Україна під владою татар, Литви і Польщі.
21–22. Татарське ярмо. Завоювання Литвою.
23–24. Західні землі під владою Польщі.
25–26. Польсько-литовські унії і опозиція князів.
27–28. Кримські татари. Туреччина. Зв’язки України з Росією.
29–30. Господарство XV–XVI ст. Шляхта.
31–32. Закріпощення селян.
33–34. Міста. Братства.

IV. Боротьба з Польщею і приєднання до Росії.
35–36. Економічно-соціальні відносини Наддніпрянщини. Козаки.
37–38. Перші виступи козаччини. [К.] Косинський. [С.] Наливайко.
39–40. [П.] Сагайдачний. Війни 1625, 1630.
41–42. Повстання 1637-1638.
43–44. Б. Хмельницький. Війна 1648 р.
45–46. Зборів і Берестечко.
47–48. Переяславська рада, приєднання України до Росії.
49–50. Устрій козацької республіки.

V. Україна в другій пол[овині] XVII і XVIII ст.
51–52. Боротьба проти наступу Польщі в 1650–60 рр.
53–54. Боротьба з Туреччиною.
55–56. Лівобережна Україна в 1660–80 рр.
57–58. Економічно-соціальні відносини, зріст старшини.
59–60. Україна у північній війні.
61–62. Реформи Петра [І] і політика російського уряду.
63–64. Ліквідація автономії Лівобережжя.

122 Підготовано за: Кафедра історії України, 1944–46, ВР ЛННБ, арк. [16].
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65–66. Запоріжжя і Слобожанщина.
67–68. Правобічна і західна Україна у XVIII ст.
69–70. Народні рухи. Коліївщина.
71–76. Культура XV–XVIII ст.
77–80. Доповнення і репетиція.

Додаток В. Робочий план предмету “Історія України” для студентів ІІ курсу
історичного факультету проф. М. Кордуби. Львів, 5 грудня 1945 р.123

123 Підготовано за: Кафедра історії України, 1944–46, ВР ЛННБ, арк. [65–65зв.].

1. Історіографія. 4 год. 
2. Археологія. 6 год. 
3. Мандрівка народів і грецькі колоні ї. 6 год. 
4. Східно-слов’янські п лемена, їхній устрій і куль тура. 8 год. 
5. Початки Київської держави. Перші князі. 4 год. 
6. Володимир Великий і Ярослав Мудрий. 4 год. 
7. Устрій Київської держави в добі розквіту. 2 год. 
8. Доба розпаду на уділи, огляд поодиноких областей. 6 год. 
9. Галицьке князівство Ростиславичів. 4 год. 
10. Роман Мстиславич і Романовичі до смерті Льва. 10 год. 
11. Останні Романовичі. Придніпровє під монг[оль ським] ярмом. 6 год. 
12. Політ[ичний] і  сусп[ільний] лад в добі роздроблення. Культура 

князівської доби. 
4 год. 

13. Боротьба Польщі з Литвою за спадщину Романовичів. 
Експансія Литви. Унія в Креві. 

8 год. 

14. Українські повстання за московською поміччю. Татари. 4 год. 
15. Господарські відноси ни в XIV–XV I ст. Початки козаччини. 4 год. 
16. Люблінська унія і її наслідки. 4 год. 
17. Запорізька Січ. Берестейська унія. Козацько-селянські 

повстання. 
6 год. 

18. Культурне життє в XIV–XVII ст. 2 год. 
19. Хмельниччина. 8 год. 
20. Наступники Богд[ана] Хмельницького. Руїна. 6 год. 
21. [І.] Самойлович і [І.] Мазепа. 4 год. 
22. Політичний і суспільни й лад на Гетьманщині. 2 год. 
23. Обмеження гетьм анської влади за Петра І. 2 год. 
24. Останні гетьмани. Зруйновання Січі. 4 год. 
25. Гайдамаччина. Скасованнє автономії України. 2 год. 
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Лекційний курс:

124 Підготовано за: Кафедра історії України, 1944–46, ВР ЛННБ, арк. [65зв.]. Вписано на
звороті бланку в графі практичних вправ робочого плану курсу “Історія України” під назвою
“Семінар української історії в князівській добі”.

1.   
2. Дві екскурсії до археологічного відділу історичного музею. 6 год. 
3. Мапа племен за Геродотом. 2 год. 
4. Мапа розселення укр[аїнських] племен. 2 год. 
5. Критика норманської теорії. 2 год. 
6.   
7.   
8. Наростання феодалізму. 2 год. 
9.   
10. Особливості сусп[ільної] структури в Галичині. 4 год. 
11.   
12. Літописи і мистецтво. 2 год. 
13.   
14.   
15.   
16.   
17. Економічні зміни в Зах[ідній] Европі. 2 год. 
18.   
19. Роля національного моменту в повстанню Хмельницького. 2 год. 
 Додаток Г. План тематичного семінару “Галицько-Волинський літопис”

для студентів ІІІ і IV курсів історичного факультету професора М. Кордуби124

1. Ціль і метода праці в семінарі. 2 год. 
2. Роздача і обговорення тем. 4 год. 
3. Гал[ицько].-вол[инський] літопис (генеза, уклад, зміст, 

прикмети). 
4 год. 

4. Лєктура Гал[ицько].-вол[инського] літопису рр. 1200–1231 
(переклад, аналіза, річеві пояснення, критика звісток і 
хронології, становисько автора супроти подій і осіб). 

30 год. 

5. Відчитування семінарійних праць і дискусія над ними. 16 год. 
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THE DEPARTMENT OF HISTORY OF UKRAINE AT LVIV UNIVERSITY
IN 1944–1949: FROM DISCIPLES OF MYCHAILO HRUSHEVSKYI

TO THE APOLOGISTS OF THE SOVIET WORLD

Oleksandr TSELUIKO
Ivan Franko National University of Lviv,

Chair of the Ancient Ukrainian History and Archival Studies,
1, Universytetska str., 79000, Lviv, Ukraine

After beginning World War II, the Red Army has occupied the Western Ukrainian lands. Since that
time it has begun the process of Sovietization all spheres of socio-political, economic, cultural and
educational life these lands. Significant changes occurred in the Lviv University, which was renamed as
Ivan Franko State University of Lviv. In the process of Sovietization and partial Ukrainization of this
University it was created the Department of History of Ukraine in October 1939. Its head became a
famous national scholar, one of the Mykhailo Hrushevskyi’s former student professor Ivan
Krypiakevych. In 1940 the Department of History of Ukraine was included into the newly established
Faculty of History.

The process of Sovietization and Russification was ended at Lviv University in the postwar period
(after World War II), and it was accompanied by significant changes in the personal composition of
both students and teaching staff and some ideological campaigns against so-called “Ukrainian Bourgeois
Nationalism” and “Rootless Cosmopolitanism”. Over time, these processes affected the Department
of History of Ukraine, which was resumed its work immediately after the departure of the german
troops from the city. In that time Myron Korduba, another disciple of M. Hrushevskyi and a former
professor at the University of Warsaw, joined to the staff of the department. This combination of two
well-known scientists converted Department of History of Ukraine of Ivan Franko State University of
Lviv in the one of the most powerful scientific and educational center of Ukrainian Studies, which was
free, more or less, from the strict ideological dictatorship of that time. However, this potential was not
realized. The most tense and difficult period in the history of the Department was in 1945–1946, when
in the city began the campaign against “Hrushevskyi’s scientific school”. Gradually professors
I. Krypiakevych and M. Korduba were removed from work at the Department of History of Ukraine.
They were replaced by Soviet lecturers, who came from Eastern Ukraine (V. Gorbatyuk, S. Nazarenko,
S. Aladkin). The level of their scientific and educational competences were significantly lower than
their predecessors, while they were implicitly agree to comply with all instructions of the communist
party and the Soviet leadership, strictly adhered to Marxist-Leninist ideology in their research. The
Galician historical school, which was established before World War II, was mostly corrupted by their
efforts. Remarkable, that even this big loyalty of these Soviet lecturers did not save them from regular
inspections and suspicions. After all, elimination the Department of History of Ukraine in summer of
1949 by its association with Department of History of USSR fixed the completion of Sovietization of
Faculty of History at Ivan Franko State University of Lviv.

The author analyzes in this article in detail the personal composition of the teaching and support
staff of the department of history of Ukraine, the biographical data of these employees. Based on the
official and service documents the author has reproduced the list of educational courses, which were
teaching by the lecturers of this department in 1944–1949. Of course, the main discipline was history
of Ukraine. However the lecturers of the department have taught some additional standard and special
courses (are listed in the text of the article). The themes of research studies of workers of the Department
of History of Ukraine was of diverse nature – from Ethnogenesis of the Ukrainians, history of Galicia-
Volhynia state and the Khmelnytsky insurrection to the study of peasant and revolutionary movements
in 19th – early 20th centuries. Some difficulties were in the way of implementing these research tasks.
Some of them was caused by working conditions of scientists of that time and political and ideological
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atmosphere that prevailed in the country. During that period, there were many postgraduate students
at the Department of History of Ukraine, and their supervisor was professor I. Krypiakevych.

Key words: Ivan Franko State University of Lviv, Department of History of Ukraine, Ivan
Krypiakevych, Myron Korduba.


