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КАФЕДРИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ:
СПЕЦИФІКА СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ (1894–1949)

Дмитро ПУГАЧ
Львівський національний університет імені Івана Франка,

кафедра новітньої історії України імені Михайла Грушевського,
вул. Університетська 1, 79000, Львів, Україна

У статті досліджено специфіку створення та навчально-наукової діяльності кафедр Львівського
університету, які впродовж кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. спеціалізувалися на історії
України. Комплексна характеристика історії цих кафедр, окреслених збірним терміном “кафедри
історії України”, й становить мету дослідження, конкретизовану у завданнях: на основі
першоджерел реконструювати історію створення кафедр загальної історії зі спеціальним оглядом
Східної Європи (1894–1914/16), української історії (перша половина 1920-х років) та історії
України (1939–1941, 1944–1949); охарактеризувати роль Михайла Грушевського та його наукової
школи в організації роботи цих структурних підрозділів університету; проаналізувати вплив на
них політичних процесів в Галичині.

У результаті дослідження встановлено, що, незважаючи на кількарічні перерви у діяльності
кафедр історії України Львівського університету кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. та їхнє
існування на різних за специфікою етапах історії навчального закладу (в австрійський, міжвоєнний
та радянський періоди), між цими підрозділами існувала безпосередня тяглість, заснована на
закладених ще М. Грушевським засадах українознавчих історичних наукових студій.

Створення у Львівському університеті кафедри загальної історії зі спеціальним оглядом
Східної Європи (першої кафедри історії України) відбулось у руслі політичного етапу
національного відродження українців Галичини, за участі інтелектуалів з Наддніпрянщини.
Навчально-науковий діяльність  М. Грушевського стала основою формування у Львівському
університеті окремої наукової школи, одним з чільних представників якої став І. Крип’якевич.

Упродовж 1920–1940-х років (з перервами) у Львівському університеті існувало дві кафедри
історії України: кафедра української історії Українського університету у Львові (перша половина
1920-х років) та кафедра історії України Львівського державного університету імені Івана Франка
(1939–1941, 1944–1949). Завдяки постаті їхнього завідувача І. Крип’якевича, між підрозділами
існував безпосередній зв’язок та історична тяглість до кафедри загальної історії зі спеціальним
оглядом Східної Європи М. Грушевського. Специфіку діяльності кафедри української історії
визначало те, що вона існувала в таємному Українському університеті у Львові, під тиском
польської влади, а кафедри історії України – співіснування традицій школи М. Грушевського та
радянської школи історіописання, що у післявоєнні роки переросло у спровоковане партійним
керівництвом протистояння – “боротьбу зі школою Грушевського”.

Ключові слова: Львівський університет, кафедра загальної історії зі спеціальним оглядом
Східної Європи, кафедра української історії, кафедра історії України, Михайло Грушевський,
Іван Крип’якевич.

Львівський університет – навчальний заклад з багатовіковою історією, один
із провідних інтелектуальних центрів Галичини. З ним пов’язані імена багатьох
науковців зі світовим ім’я, зокрема, серед українських істориків, це – Михайло
Грушевський, Іван Крип’якевич, Мирон Кордуба та ін. Їхні праці давно стали
класичними, про цих учених написано безліч досліджень. Проте, масштаб
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постатей залишив у тіні університетські кафедри, на яких вони працювали.
Проаналізувавши, наприклад, праці про М. Грушевського та І. Крип’якевича, бачимо,
що історію кафедр, очолюваних ними у Львівському університеті, охарактеризовано
лише фрагментарно, до того ж, у багатьох розвідках є відмінна інформація щодо
назв підрозділів, періоду їхньої діяльності тощо. Навіть попри те, що у 2019 р.
відзначається 125-річчя початку педагогічної діяльності М. Грушевського у
Львівському університеті, докладної праці, яка висвітлювала б усі її особливості,
досі немає. У двотомній “Енциклопедії Львівського університету”, підготованій до
ювілеїв від часу створення (2011) та відновлення (2014) навчального закладу1, наголос
також зроблено на постатях, натомість історію деяких структурних підрозділів
реконструйовано не в повній мірі. Це стосується й кафедр під керівництвом
М. Грушевського та І. Крип’якевича. Натомість їхня історія надзвичайно
складна.Дозвіл на створення та визначення напрямів діяльності вказаних кафедр у
значній мірі залежали від політичної ситуації в Галичині, адже край тоді перебував
під владою іноземних держав, які мали протилежні від українського національного
погляди на історію, зокрема, й історію України.

Мета статті – комплексно дослідити діяльність кафедр Львівського
університету, які впродовж кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. спеціалізувалися
на вивченні історії України.

Різноманітні аспекти досліджуваної теми наявні у наукових публікаціях
істориків, які займаються вивченням української історіографії ХІХ–ХХ ст.
(Леонід Зашкільняк2), історії Львівського університету (Володимир Качмар3),
комплексних наукових біографіях М. Грушевського, І. Крип’якевича, М. Кордуби
та ін. (Руслан Пиріг і Владислав Верстюк4, Сергій Плохій5, Нінель Клименко6).
Особливо важливою при висвітленні повоєнної діяльності кафедри історії України
є стаття Ярослава Дашкевича7.

1 Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка (Львів: ЛНУ імені
Івана Франка, 2011), т. 1; Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка
(Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014), т. 2.

2 Леонід Зашкільняк, “Українська історіографія у міжвоєнній Польщі: організаційні та
методологічні аспекти,” Вісник Львівського університету. Серія історична 50 (2014): 55–72.

3 Володимир Качмар, “Михайло Марченко – ректор Львівського державного українського
університету в 1939/1940 рр.,” Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини 15
(2005): 81–90.

4 Владислав Верстюк, Руслан Пиріг, М. С. Грушевський: коротка хроніка життя та
діяльності (Київ: Либідь, 1996).

5 Сергій Плохій, Великий переділ. Незвичайна історія Михайла Грушевського, авториз. пер.
з англ. (Київ: Критика, 2011).

6 Нінель Клименко, “Іван Крип’якевич як особистість і науковець (за новими джерелами),”
Український історичний журнал 6 (2012): 96–110.

7 Ярослав Дашкевич, “Боротьба з Грушевським та його школою у Львівському університеті
за радянських часів,” Михайло Грушевський і українська історична наука : матеріали наукових
конференцій, присвячених Михайлові Грушевському (Львів, 24–25 жовтня 1994 р., Харків,
25 серпня 1996 р., Львів, 29 вересня 1996 р.), ред. кол.: Ярослав Грицак, Ярослав Дашкевич (Львів:
ЛДУ імені Івана Франка, 1999), 226–267.
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* Наголосимо, що у цих переважно польськомовних матеріалах, назви лекційних курсів і
практичних занять М. Грушевського вказані мовою, якою проводилися, – українською.

8 Інна Заболотна, “Спогади Івана Крип’якевича (1904–1911),” Український археографічний
щорічник 15 (2010): 476–497; Іван Крип’якевич, “Спогади (Автобіографія),” Україна: культурна
спадщина, національна свідомість, державність 8 (2001): 77–140; Іван Крип’якевич, “Михайло
Грушевський: життя й діяльність,” Україна: культурна спадщина, національна свідомість,
державність 8 (2001): 233–255; Омелян Пріцак, “Спогад про вчителя,” Україна: культурна
спадщина, національна свідомість, державність 8 (2001): 562–566; Микола Андрусяк, “Іван
Крип’якевич,” Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність 8 (2001):
573–577.

9 Роман Шуст, Роман Тарнавський, “Історична наука у Львівському університеті: 350 років
розвитку,” Вісник Львівського університету. Серія історична 49 (2013): 12–17.

Головними джерелами до написання пропонованої статті стали матеріали
Державного архіву Львівської області (далі – ДАЛО), у т. ч., особової справи
професора Львівського університету М. Грушевського, Архіву Львівського
національного університету імені Івана Франка (далі – Архів ЛНУ імені Івана
Франка) та фондів Музею історії Львівського національного університету імені
Івана Франка (далі – МІ ЛНУ імені Івана Франка), зокрема, оригінали документів
з історії досліджуваних кафедр, матеріали щорічних довідникових видань з
інформацією про тематику лекцій та практичних занять у Львівському
університеті австрійського періоду*. Серед інших джерел варто акцентувати
увагу на спогадах І. Крип’якевича, його учнів та колег8.

Традиції викладання і дослідження історії у Львівському університеті сягають
створення навчального закладу (1661). Проте як самостійну дисципліну історію
в університеті почали викладати від 1739 р., а перші історичні кафедри (загальної
історії та допоміжних історичних наук) відкрито лише 1784 р. На створення
наступних кафедр, які спеціалізувались з історії, значний вплив мала політична
ситуація. Так, у 1869 р. в Цісарсько-королівському університеті імені Франца І
у Львові (офіційна назва Львівського університету впродовж 1817–1918 рр.)
засновано кафедру австрійської історії, завданням якої було забезпечити
викладання історії імперії Габсбурґів із наголосом на історії Королівства Галичини
та Лодомерії. У 1882 р. створено кафедру історії Польщі, причиною чого було
зміцнення після “Весни народів” становища поляків у Галичині, зокрема, у
Львові9.

У 1869 р. у державних установах краю урядовою мовою стала польська
(замість німецької), що сприяло політичному домінуванню поляків. Тому, коли у
1871 р. Франц Йосиф І затвердив утраквістичний (двомовний польсько-
український) характер викладання у Львівському університеті, більшість кафедр
обійняли саме поляки. Це в останній третині ХІХ ст. викликало напруження та
кризи у відносинах галицьких українців і поляків. Громадсько-політичні діячі з
обох сторін безрезультатно намагалися врегулювати їх шляхом певних
компромісів. Так, у 1890 р. офіційний Відень та польські владні кола краю
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погодились піти на компроміс із місцевими українцями, відомий як “нова ера”
(його підтримала й низка українських інтелектуалів Наддніпрянщини з числа
т. зв. австрофілів)10.

Однією з умов польсько-українського компромісу 1890 р. була згода польської
адміністрації Галичини на відкриття у Львівському університеті кафедри історії
з українською мовою викладання. Дозвіл імператора Франца Йосифа І на її
заснування датований кінцем березня 1892 р. Так, 12 жовтня 1892 р. намісник
Галичини Казимир Бадені надіслав деканату філософського факультету
Львівського університету листа, у якому йшлося:

“Його Ціс[арська] і Кор[олівська] Апостольська Милість Найвищим
розпорядженням від 31 березня 1892 р. найласкавіше дозволив створення другої
звичайної кафедри загальної історії у ц[ісарсько-]к[оролівському] Університеті у
Львові, почавши від шкільного року 1893/4, з отриманням конституційного дозволу
використання потрібних на те коштів. Повідомляємо про це у відповідності до
рескрипту Високого ц[ісарсько-]к[оролівського] Міністерства Віровизнань та
Освіти від дня 9 квітня 1892 р. № 6.898, та від імені Його Ексциленції Пана Міністра
закликаємо Ґроно професорів Філософського факультету представити відповідні
кандидатури для обіймання тієї посади. Визначено, аби професор, який обійме ту
кафедру, у своїх лекціях робив наголос на історії Сходу Європи, і викладав руською*

мовою. Це треба мати на увазі при розгляді кандидатур”11.

Отже, як видно з цього документа, у Львівському університеті дозволили
відкрити “звичайну* кафедру загальної історії [...] з наголосом на історії Сходу
Європи”. Чому ж не кафедру історії України? Адже в університеті уже існувала
кафедра історії Польщі, й логічно було б, щоб і найчисельніша національна
спільнота Галичини – українці, також мали у місцевому університеті кафедру
своєї історії. Вирішальним при цьому було слово австрійського міністра
віровизнань та освіти Пауля фон Гавча, який заявив, що “історія України – це не
вироблена наука”, погодившись на відкриття у Львівському університеті лише

10 Микола Крикун, “Львівський університет австрійського періоду (1784–1918),”
Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка (Львів: ЛНУ імені Івана
Франка, 2011), т. 1, 44, 48–51.

* На той час для позначення прикметника “український” у Галичині вживали, здебільшого,
“руський”, утворений від етноніма місцевих українців – “русини”.

11 ДАЛО, ф. 26, оп. 5, спр. 510 (Особова справа професора Грушевського Михайла), арк. 3
(пер. з пол.).

* Прикметник “звичайна” у назві кафедри спричинений тим, що її мав очолити т. зв. звичайний
професор. Справа у тому, що у класичних університетах (у Львівському університеті – до 1939 р.)
професорів поділяли на звичайних (ординарних) та надзвичайних (екстраординарних). Різнилися
вони головно педагогічним стажем та розміром платні. Проте за посадою звичайного професора
вважали вищим за надзвичайного (Інформація за: Крикун, “Львівський університет австрійського
періоду,” 45). Тому те, що молодий М. Грушевський одразу став звичайним професором, було
дуже престижно.
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кафедри загальної (тобто всесвітньої) історії зі спеціальним оглядом Східної
Європи. І. Крип’якевич писав, що оптимальним кандидатом для обіймання
майбутньої кафедри інтелектуальні кола Галичини вважали одного з ініціаторів
“нової ери” Володимира Антоновича (1834–1908), професора історії Київського
імператорського університету Святого Володимира. Проте, зважаючи на похилий
вік, учений відмовився від цієї пропозиції, рекомендувавши замість себе свого
найкращого учня – Михайла Грушевського. Попри те, що П. фон Гавч довго не
погоджувався на цю кандидатуру (з мотивацією, що той – російський підданий,
до того ж православного віровизнання), М. Грушевського врешті призначили
“звичайним професором загальної історії з руською мовою викладання”12.
Натомість С. Плохій стверджує, що М. Грушевського вважали майже ідеальним
кандидатом на обіймання новоствореної у Львівському університеті кафедри
майже усі сторони. Так, польські професори не вбачали у ньому загрози, адже у
характеристиках на молодого ученого йшлося, що він увесь час приділяє науці,
а не активній політичній діяльності, до того ж не є панславістом чи радикальним
націоналістом. Австрійська влада як русофіла та панславіста сприймала
В. Антоновича, намагаючись перешкодити йому обійняти університетську
кафедру у Львові13.

Свою першу лекцію у Львівському університеті молодий професор
М. Грушевський прочитав студентам філософського факультету 12 жовтня
(30 вересня ст. ст.) 1894 р. У ній він у загальних рисах торкнувся початкового
періоду історії Русі, головну увагу зосередивши на методологічних засадах
дослідження історії: “Народ [...] і єсть, і повинний бути альфою і омегою історичної
розвідки. Він – з своїми ідеалами й змаганнями, з своєю боротьбою, поспіхом і
помилками – єсть єдиний герой історії. Зрозуміти його стан економічний,
культурний, духовний, його пригоди, його бажання й ідеали – єсть мета нашої
історії. [...] Устрій державний по всі часи цікавий нам переважно тим, оскільки
він впливав на стан народу, оскільки сам підупадав впливу громади й оскільки
відповідав її бажанням і змаганням. І культура, що розвивається в верхніх
верствах народу, цікава нам головним чином не так сама в собі, як тим, що
відбивається в її загальнонародного”14.

Тобто, у цій лекції М. Грушевський виклав головні методологічні засади т. зв.
народницького напряму, який полягає у погляді на народні маси (а не державу)
як головний суб’єкт історії. С. Плохій пише, що ці тези були узяті молодим
науковцем у Миколи Костомарова та Володимира Антоновича. Він також
стверджує, що багатьох консервативно налаштованих галицьких українців

12 Іван Крип’якевич, “Михайло Грушевський: життя й діяльність,” 239.
13 Сергій Плохій, Великий переділ, 54.
14 Михайло Грушевський, “Вступний виклад з давньої історії Русі, виголошений у Львівськім

університеті 30 вересня 1894 р.,” Михайло Грушевський. Твори у 50 томах (Львів: Світ, 2002),
т. 1, 73.
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концепція історії Русі як боротьби народних мас проти своїх правителів просто
шокувала15.

Наперед зазначимо, що саме теоретичні положення народницького напряму
згодом стали основою однієї з найважливіших праць М. Грушевського
львівського періоду його життя – розвідки “Звичайна схема “русскої” історії й
справа раціонального укладу історії східного слов’янства” (уперше опублікована
у виданні: Сборник статей по словяноведению. – Санкт-Петербург, 1904). У ній
сформульовано концепцію самостійного історичного розвитку українського
народу, окремішного від своїх сусідів (насамперед, росіян). М. Грушевський
писав, що у Російській імперії “русскую” історію розглядали за схемою:
розселення слов’ян – Київська Русь – Велике князівство Володимирське (ХІІ–
XIV ст.) – Велике князівство Московське – Московське царство – Російська
імперія.

“З історії українсько-руських і білоруських земель, що лишалися поза
границями Московської держави, часом беруться деякі важніші епізоди (як держава
Данила, сформування В[еликого] кн[язівства] Литовського і унія з Польщею,
церковна унія, війни Хмельницького), часом не беруться зовсім, а в кождім разі з
прилученням до Російської держави сі землі перестають бути предметом сеї
історії”16, – зазначав М. Грушевський.

Натомість учений запропонував розглядати історію України за такими
етапами: розселення слов’ян – Київська Русь – Галицько-Волинське князівство –
українські землі під владою Великого князівства Литовського та Польського
королівства – період козаччини і т. д.

Тематика лекційних курсів М. Грушевського охоплювала період від давнини
до середини ХVІІ ст., і викладалась поетапно, зазвичай, один період історії
України на рік. Зокрема упродовж 1894/95 н. р. професор розкрив головно період
ранньосередньовічної історії України (“Курс історії Русі, період давній”,
“Історіографія руська, період давній (загальний огляд і розбір критичний
важнійших джерел)”), а також прочитав лекційний курс “Великий Новгород,
історія, устрій і побут єго до кінця ХV в.”. У 1895/96 н. р. характеризував в
основному періоди т. зв. високого та пізнього середньовіччя (“Курс історії Русі,
період середній”, “Огляд джерел до історії Русі вік ХІІ–ХІІІ”, “Огляд джерел до
історії Русі, вік ХІV–ХVІІ”). У 1896/97 рр. розпочав огляд ранньомодерного періоду
(“Курс історії Русі, новий період”, “Курс історії Русі, ХVІІ–ХVІІ вік”), у наступному
навчальному році повернувшись до середньовічної тематики (“Великий рух
народів”, “Старинна історія Східної Європи”). Починаючи з 1898/99 н. р. професор

15 Сергій Плохій, Великий переділ, 54.
16 Михайло Грушевський, “Звичайна схема “русскої” історії й справа раціонального укладу

історії східного слов’янства,” Михайло Грушевський. Твори у 50 томах (Львів: Світ, 2002), т. 1,
75.
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практикував паралельне викладання ранньомодерної та середньовічної історії.
Наприклад, у 1898/99 н. р. – “Хмельниччина”, “Вибрані питання з історії Східної
Європи в ХІ–ХІІ вв.”; 1910/11 н. р. – “Політичне і культурницьке життя України
в 1630–1640 роках”, “З історії Східної Європи Х віка”; 1911/12 н. р. – “Україна
в середині ХVІІ віку”, “З історії Східної Європи: часи Володимира Великого”;
1912/13 н. р. – “Хмельниччина”, “Вибрані питання з історії Східної Європи”, 1913/14 н. р. –
“Велике князівство Литовське в ХIV–ХVІ вв.”, “Вибранні питання з історії
Київської держави в Х–ХІ вв.”. На 1914/15 н. р. у навчальних програмах були
заплановані такі лекційні курси М. Грушевського, як “1649 рік”, “Вибрані питання
з історії Східної Європи ІХ–ХІІ ст.”. Кожного тижня, впродовж своєї викладацької
діяльності у Львівському університеті, професор проводив також практичні
заняття – “Історичні вправи”17.

Із наведених назв лекційних курсів М. Грушевського можна зробити висновок,
що вони стосувалися, здебільшого, історії українських земель, хоча часто учений
розглядав і ширші терени Східної Європи. Цікавим є і той факт, що наприкінці
ХІХ ст. у назвах його лекцій про українські землі присутній лише термін “Русь”
(і щодо ранньомодерного періоду), натомість на початку ХХ ст. уже вживається
й “Україна”. Наголосимо, що саме М. Грушевський багато у чому спричинився
до поширення на західноукраїнських землях термінів “українці”, “український”
(замість “русини”, “руський”, через проміжну форму “русини-українці”, “русько-
український”).

І. Крип’якевич, який був студентом М. Грушевського впродовж 1904–
1908 рр., у своїх спогадах зазначив, що попри величезну кількість маловідомого
фактажу, почерпнутого професором із першоджерел, його лекції були
“малоінтересні”*. Натомість студент надзвичайно високо оцінював “Історичні
вправи” М. Грушевського. Cаме ці практичні заняття (на жаль, повноцінного
семінару професору не дозволили запровадити), учасниками яких було в
середньому 20 осіб на рік, стали основою для формування багатьох майбутніх
українських істориків, зокрема, Мирона Кордуби (випускник 1895 р.), Омеляна
Терлецького (1896), Степана Томашівського (1900), Івана Шпитковського (1908),
Івана Крип’якевича (1908) та інших, яких об’єднують у наукову школу

17 МІ ЛНУ імені Івана Франка, Програми гуманітарних дисциплін у Львівському університеті
австрійського періоду (витяги з видання “C. K. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowe.
Skład Uniwersytetu i program wykładów” за 1869–1918 рр.).

* “Він (М. Грушевський. – Д. П.) читав частини своєї “Історії України”, яку поступнево, том
за томом, підготовляв до публікації. Він давав багато фактів, серед яких загублювались
узагальнення. Він не любив синтезу – раз висловився навіть: «ми збирайомо матеріали, а інші
будуть робити висновки»” (Інформація за: Заболотна, “Спогади Івана Крип’якевича,” 478);
“Передусім відвідував я лекції Грушевського, що став моїм науковим керівником. Лекції його
були малоінтересні. Він відчитував частини своєї Історії України-Руси, які готовив до друку, не
приготовляючи їх спеціально для викладу, так, що матеріал був сухий і непрозорий. До колоквій
ми вчилися прямо з томів його історії – вимагав багато, але ставив високі ноти” (Інформація за:
Крип’якевич, “Спогади (Автобіографія),” 89).
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М. Грушевського. Для її представників (незалежно від того, чи вони належали
до народницького, чи державницького напрямів), характерне скрупульозне
ставлення до історичних джерел і розгляд, передовсім, українознавчої
проблематики. Власне ці засади й формували “Історичні вправи”
М. Грушевського. На них студенти виступали з рефератами, а після обговорення
та дискутування заслуханих тем, професор підводив підсумки. На практичних
заняттях М. Грушевський виявляв неабияку ерудицію та педагогічний хист:
заохочував студентів до роботи з історичними джерелами та написання на їхній
основі історичних розвідок, які, за його сприяння як голови Наукового товариства
імені Шевченка, часто публікували у “Записках НТШ”. Наголосимо, що учасники
“Історичних вправ” значною мірою допомагали професору опрацьовувати
історичні джерела для написання його колосальної “Історії України-Руси”18.
Публікація її першого тому відбулась у Львові у 1898 р. (наступні томи вийшли
друком упродовж 1899–1936 рр.), й була приурочена до святкування 100-річного
ювілею появи “Енеїди” Івана Котляревського19.

Як викладач М. Грушевський (за спогадами І. Крип’якевича) відзначався
такими особистісними характеристиками, як ввічливість, доступність для
студентів та непохитність у відстоюванні прав українців перед викладацькою
громадою університету:

“Низького зросту, з бородою, в окулярах. Він був тоді привітною людиною, з
деяким скептичним гумором, прихильний до молоді. Студентам говорив «пане
товаришу» і студенти звали його (поза очі) «пан товариш»”20; “Він усе вмів
заохочувати молодь до праці, давав поради у важких питаннях, підтримував
знеохочених. Часто запрошував студентів до своєї хати, де мав чудову бібліотеку;
у кожній хвилині двері його хати були для них відчинені, він ніколи не шкодував
свого дорогоцінного часу на балачки з «недопеченими» вченими. Він мав таку
вдачу, що не раз одним жартівливим слівцем умів підігнати до праці, а загонистих
умів усе стримати легеньким насміхом. [...] В самім університеті Грушевський
виступав усе сміливо й різко в обороні прав української мови й цим стягував на
себе багато неприємностей і диких не раз нападів вуличної преси”21.

М. Грушевський викладав у Львівському університеті 20 років (з перервами).
У 1914 р. розпочалася Перша світова війна. 11 грудня 1914 р. професора, який
тоді перебував у Києві, заарештували за звинуваченням в австрофільстві й
вивезли до Росії. Оскільки у тодішньому Львівському університеті кафедра
ототожнювалась з професором, який вів самостійний курс (т. зв. професорська
кафедра), кафедра загальної історії зі спеціальним оглядом Східної Європи, de

18 Іван Крип’якевич, “Спогади (Автобіографія),” 89–90; Нінель Клименко, “Іван Крип’якевич
як особистість і науковець (за новими джерелами),” Український історичний журнал 6 (2012):
102–103.

19 Михайло Грушевський, Історія України-Руси (Київ: Наукова думка, 1994), т. 1.
20 Інна Заболотна, “Спогади Івана Крип’якевича,” 478–479.
21 Іван Крип’якевич, “Михайло Грушевський,” 241.
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facto, перестала існувати22. Проте, de jure, її ліквідували у 1916 р.: 31 березня
того року Академічний сенат Цісарсько-королівського університету імені
Франца І у Львові позбавив М. Грушевського звання професора23.

Після розпаду Австро-Угорської імперії та поразки українців в українсько-
польській війні 1918–1919 років, Галичина опинилася під владою Польщі (Другої
Речі Посполитої). Це вплинуло і на Львівський університет: у 1919 р. його
перейменували на Університет Яна Казимира у Львові, а у 1920 р. до того
утраквістичний навчальний заклад повністю полонізували (ліквідували кафедри
з українською мовою викладання). Легальні спроби українців Галичини
домогтися від польської влади відкриття українського університету зазнали
невдачі*. Тож 19 серпня 1919 р. представники західноукраїнської інтелігенції
Василь Щурат, Іларіон Свєнціцький, І. Крип’якевич, Богдан Барвінський та інші
(без офіційного дозволу влади Другої Речі Посполитої) ініціювали створення
приватних університетських курсів для українських студентів. У 1921 р. їх
реформували в Український університет у Львові (відомий у науковій літературі
як Львівський таємний університет чи Український таємний університет), що
проіснував до 1925 р.24. Оскільки між Українським університетом у Львові та
згаданими курсами існувала тотожність у факультетській структурі
(філософський, правничий та медичний факультети) та викладацькому складі,
вважаємо можливим вживати термін “Український університет у Львові”
стосовно організації таємного навчання українських студентів у 1919–1925 рр.

За інформацією, наведеною Василем Мудрим, із 25 кафедр філософського
факультету дві спеціалізувались на історії (обидві очолювали учні
М. Грушевського): кафедрою української історії керував І. Крип’якевич, а всесвітньої
історії – Мирон Кордуба. Навчання відбувалось у межах навчального відділення
“Історія”. Якщо говорити про І. Крип’якевича, то, наприклад, у 1921/22 н. р.
він читав студентам лекційний курс “Погляд на історію української держави
XVII–XVIII в.”* (три години на тиждень), у 1922/23 н. р. – “Українська
історіографія ХІХ і ХХ вв.” (дві години на тиждень), а також проводив “Семінар
для української історії” (дві години на тиждень)25.

22 Микола Крикун, “Львівський університет австрійського періоду,” 45.
23 ДАЛО, ф. 26, оп. 5, спр. 510, арк. 134.
* Вперше ідею заснування у Львові окремого українського університету виголосив у 1897 р.

М. Грушевський, проте через опір польської влади Галичини її не реалізували (Сергій Плохій,
Великий переділ, 58, 60).

24 Докладніше див. Василь Мудрий, Змагання за українські університети в Галичині, ред.
О. Романів (Львів, Нью-Йорк: Наукове товариство ім. Шевченка у Львові; Фундація Українського
вільного університету в ЗСА, 1999).

* На початку ХХ ст. М. Грушевський наголошував І. Крип’якевичу на недослідженості в
історії України ХVІІІ–ХІХ ст. (Інформація за: Клименко, “Іван Крип’якевич,” 101). До того ж, з
назви цього курсу видно, що І. Крип’якевич, на відміну від М. Грушевського, був представником
державницького напряму.

25 Василь Мудрий, Змагання за українські університети в Галичині, 86–89, 102, 107–108.
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Натомість Л. Зашкільняк вказує, що у 1921 р. на філософському факультеті
Українського університету у Львові відкрили відділення історії, яке учений
ототожнює із “Семінаром для української історії” (складався з “нижчого та
“вищого” відділень). Усі заняття на ньому проводив І. Крип’якевич, а окремі
курси викладали М. Кордуба та Б. Барвінський. Спочатку на цей семінар
записався лише один студент, проте до кінця літнього семестра 1921 р. там
навчалося 30 студентів, у 1921/22 н. р. – 55, 1922/23 н. р. – 45 (фактично, навчання
в Українському університеті у Львові, через заборону польської влади та погрози
викладачам і студентам, припинилося саме у 1923 р.)26. Проте у пізнішій
службовій характеристиці І. Крип’якевича, уже як професора Львівського
державного університету імені Івана Франка (1940), зазначено, що він викладав
історію України в Українському університеті у Львові впродовж 1923–1925 рр.27

Тобто, як бачимо, різні джерела містять відмінну інформацію про викладання
І. Крип’якевича в Українському університеті у Львові, а тому ця тема ще
потребує докладнішого опрацювання з використанням значної кількості
першоджерел. Після ліквідації Українського університету у Львові й заборони
відкрити кафедру української історії в Університеті Яна Казимира у Львові*, у
1930-х роках І. Крип’якевич створив при джерелознавчій комісії Наукового
товариства імені Шевченка семінар історії України, членами якого у другій
половині 1930-х років були Теофіл Коструба, Олександр Домбровський, Ольга
Сенів та ін.28

Після вступу у вересні 1939 р. у Західну Україну Червоної армії та входження
цих теренів до складу УРСР (і, відповідно, – СРСР), розпочалась їхня радянізація.
Як писав відомий український історик Микола Андрусяк “в початках совєтської
окупації Галичини в 1939 р. Сенат університету Яна-Казимира задумував
покликати нашого історика на кафедру історії України, якою хотів тоді
прислужитися для українсько-польського замирення під совєтською
окупацією. Але цього не вдалося полякам здійснити, бо скоро совєтський
ректор, а був ним київський історик Михайло Іванович Марченко в ранзі
капітана, змінив ректора польського й університет прибрав назву
«Львівського державного університету»”29 (у 1940 р. йому присвоїли ім’я
Івана Франка).

26 Леонід Зашкільняк, “Українська історіографія у міжвоєнній Польщі,” 57–58.
27 Богдана Сипко, “Викладацький склад історичного факультету Львівського університету у

1940 р. крізь призму службових характеристик,” Вісник Львівського університету. Серія
історична 50 (2014): 460.

* Деякі проблеми української історії висвітлювалися тут лише у курсах історії Польщі. Тільки
наприкінці 1930-х років польський історик Броніслав Влодарський прочитав окремі лекційні
курси “Історія Русі перед періодом роздроблення” та “Політична історія Русі перед татарською
навалою” (Інформація за: Олег Бондар, Роман Тарнавський, “Тематика історичних дисциплін у
Львівському університеті (1930–1939),” Вісник Львівського університету. Серія історична 50
(2014): 411, 413).

28 Омелян Пріцак, “Спогад про вчителя,” 562.
29 Микола Андрусяк, “Іван Крип’якевич,” 576.
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Вочевидь, одним із кандидатів на згадану щойно кафедру історії України міг
бути український історик-медієвіст Т. Коструба. Уже Михайло Марченко
пропонував йому очолити в університеті кафедру середньовічної історії України,
але той відмовився30. Щоб заручитись підтримкою місцевого українського
населення, радянська влада поєднувала радянізацію з українізацією
(М. Марченко був її активним прибічником). Тому у Львівському університеті
відкрили низку українознавчих кафедр. Зокрема у наказі ректора від 18 жовтня
1939 р. йшлося: “Утворити при Львівському Державному Університеті
Кафедри Історії України та Історії Української Літератури”31. 24 жовтня
1939 р. професором кафедри історії України став І. Крип’якевич32. У грудні того
ж року створено історичний факультет, й кафедра історії України опинилась у
його структурі*.

7 грудня 1939 р. завідувачем кафедри історії України призначили
І. Крип’якевича33 (він обіймав цю посаду до початку німецько-радянської війни
22 червня 1941 р.). 28 грудня при кафедрі відкрили кабінет історії України, який
також очолив І. Крип’якевич. Кабінет розмістили у приміщенні ліквідованої
кафедри історії Польщі, площею 167,3 м2 (чотири кімнати на п’ять робочих місць
для наукових працівників). У відання кабінету перейшло й усе майно кафедри
історії Польщі, зокрема, бібліотека (налічувала 3741 томів наукової та навчальної
літератури)34.

Наприкінці 1939 – у 1940 рр. професором кафедри історії України був і ректор
університету М. Марченко. Його постать у цьому контексті надзвичайно цікава,
адже у більшості матеріалів учений фігурує лише як очільник Львівського
університету. У службовій характеристиці на нього як в. о. професора кафедри
історії України зазначено:

“Марченко М. І. народився у 1902 році, українець, член ВКП(б), закінчив
інститут червоної професури у Києві, працював старшим науковим співробітником
інституту історії України ВУАН, з жовтня 1939 [р.] – ректором Львівського
Державного Університету та в. о. професора кафедри історії України, має учену

30 Володимир Качмар, “Теофіл Коструба: життєвий шлях і наукові пошуки історика та
богослова,” Вісник Львівського університету. Серія історична 50 (2014): 265.

31 МІ ЛНУ імені Івана Франка, фотокопія док. “Наказ Ч. 2. По Львівському Державному
Університету 18 жовтня 1939 р.”.

32 МІ ЛНУ імені Івана Франка, фотокопія док. “Наказ Ч. 10. По Львівському Державному
Університеті, 24 жовтня 1939 р.”.

* Крім неї, на новоствореному факультеті на січень 1940 р. діяло ще вісім кафедр: археології
та історії матеріальної культури, історії докласового суспільства, історії стародавнього світу,
історії середніх віків, історії допоміжних наук, історії мистецтва, історії народів СРСР, новітньої
історії (Інформація за: Шуст, Тарнавський, “Історична наука у Львівському університеті,” 22).

33 Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 1, спр. 410 (Списки заведующих кафедрами,
16 апряля 1939 – 29 октября 1940 гг.), арк 18.

34 МІ ЛНУ імені Івана Франка, фотокопія док. “Наказ Ч. 10. По Львівському Державному
Університету, дня 28 грудня 1939 р.”.
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ступінь кандидата історичних наук. Т[овариш] Марченко є добре підготованим
для ведення педагогічної та науково-дослідницької роботи, має усі дані обіймати
посаду професора кафедри історії України до захисту ним докторської дисертації,
яку він неодмінно упродовж наступних 1,5–2 років захистить”35.

Деякий час на початку 1940 р. на кафедрі історії України (й водночас – на
кафедрі історії СРСР) працював старший викладач36 (за іншими даними –
доцент37) Євсевій Одрина – випускник вищих навчальних закладів Харкова,
дослідник впливу Російської революції 1905–1907 рр. на робітничий рух у цьому
місті. Проте дуже скоро склад кафедри історії України змінився: завідувач і
професор кафедри І. Крип’якевич, лаборант О. Сенів (з 26 січня 1940 р.), старші
викладачі Олександр Домбровський (з 9 лютого 1940 р.) та Борис Олексієвич
(з 20 березня 1940 р.)38 (нагадаємо, що О. Сенів та О. Домбровський були
учнями І. Крип’якевича на семінарі історії України в НТШ). На 1941/42 н. р.
(нереалізований через війну) працівниками кафедри були вписані лише завідувач
кафедри, професор І. Крип’якевич та старший лаборант О. Сенів. У документі
зазначено також посаду доцента, але навпроти неї немає прізвища, тож вона
була вакантною39. Відзначимо, що у книзі присутності членів кафедри історії
України, датованій проміжком від 18 вересня 1940 р. до 21 червня 1941 р., є
підписи таких осіб (окрім І. Крип’якевича і О. Сенів), як Анна Мриц, Олександр
Куліков, Валентина Лелюх, Антон Криленко, а також Максимович та Дрівко
(Дровко)40. Згідно книги присутності, І. Крип’якевич востаннє був на кафедрі
11 червня 1941 р., а О. Сенів – 21 червня.

Навчально-науковий процес на кафедрі історії України у 1940–1941 роках вдало
характеризує така цитата з документа:

“На ІІ курсі план виконано[,] а зараз лекції читаються понад планом. Матеріал
буде вичерпано до половини XVII століття. На ІІІ курсі виконання йде нормально,
весь матеріал буде закінчено. На IV курсі за скороченим планом також весь курс
буде закінчено. Проф. Крип[’]якевич працює над архівними матеріалами до історії
І-ої половини XVII століття. Лаборант Сенів працює над бібліографією по історії
України, склала вже понад 1000 карток. При кафедрі є науковий гурток, що

35 Богдана Сипко, “Викладацький склад історичного факультету,” 461 (пер. з рос.).
36 Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 1, спр. 404 (Списки профессорско-

преподавательского состава по кафедрам с указанием оклада, 1940 г.), арк 3, 7.
37 Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 1, спр. 405 (Списки викладачів та накази зам.

нар. комісара від 19.Х.1940 р. Штатний контингент професорсько-викладацького персоналу),
арк. 21.

38 Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 1, спр. 413а (Списки преподавателей,
ассистентов и лаборантов, 1940 г.), арк. 6.

39 Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 1, спр. 407 (Штатное расписание профессорско-
преподавательского состава с приложение указания к расчету штатов на 1941–1942 уч. год),
арк. 18.

40 МІ ЛНУ, оригінал док. “Книга присутності членів кафедри історії України”.
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складається з 10 студентів. Гурток провадить свої засідання 2 рази на місяць, працює
над темою “Історії м. Львова”. 2 студенти готують доповіді до наукової сесії. Крім
того кафедра дає консультації і кореспондує з київськими та харківськими
професорами й аспірантами”41.

Зазначимо, що у 1941 р. І. Крип’якевич був у відрядженні в Києві, де упродовж
місяця опрацьовував фонди місцевих архівів. У цей період він займався головно
історією козаччини, зокрема, Хмельниччиною. Так, весною 1941 р. підготував
лекцію “Перемога Хмельницького під Зборовом 1649 р.”. Також професор
написав доповідь “Оцінка програми до історії України Інституту історії України
Академії Наук УРСР”42.

Я. Дашкевич наголошував, що упродовж 1939–1941 рр., попри те, що
радянізація Львівського університету відбувалась під гаслами “боротьби з
польським, українським та єврейським націоналізмом” (до того ж, радянська
влада вважала, що саме “український буржуазний націоналізм” становить
особливу небезпеку), у наукових публікаціях дозволяли цитувати праці
М. Грушевського, а його учні могли здобувати наукові ступені* та відносно
спокійно викладати43. Так, у першому томі “Записок історичного та філологічного
факультетів” (1940) уміщено історико-краєзнавчу розвідку І. Крип’якевича
“З минулого Шевченкової батьківщини”, у якій учений покликається на “Історію
України-Руси” М. Грушевського (томи IV, VII, ІХ)44. У цьому ж виданні
опублікували й статтю М. Марченка “До питання розвитку феодальних відносин
на Україні в рр. 1650–1660”, у якій відчутний відбиток радянської методології
історії, опертої на вчення про суспільно-економічні формації45.

Під час нацистської окупації України (1941–1944) Львівський університет не
діяв. Навчальний заклад розпочав роботу лише на початку серпня 1944 р. (на
його історичному факультеті тоді відновили такі кафедри, як історії України,
історії СРСР, стародавньої історії, історії середніх віків, нової історії та кабінет
історії мистецтв)46. Новий навчальний рік розпочався лише 1 жовтня 1944 р. На
той час професорсько-викладацький склад кафедри історії України був таким:
в. о. завідувача, професор Іван Крип’якевич, в. о. професора Мирон Кордуба

41 ДАЛО, ф. Р-119, оп. 3, спр. 108 (Протоколы заседаний Совета профессоров и
преподавателей исторического факультета, 12 апреля 1941 г.), арк. 2.

42 ДАЛО, ф. Р-119, оп. 3, спр. 108, арк. 16.
* 28 квітня 1941 р. відбулось голосування Ради Львівського університету щодо присвоєння

І. Крип’якевичу наукового ступеня доктора історичних наук та вченого звання професора.
Результати голосування: “за” – 26; “проти” – немає (Інформація за: МІ ЛНУ імені Івана Франка,
оригінал док. “Выписка из решения Совета Львовского Государств[енного] Университета
им. И. Франко от 28.IV.1941 г.”).

43 Ярослав Дашкевич, “Боротьба з Грушевським та його школою,” 228.
44 Іван Крип’якевич, “З минулого Шевченкової батьківщини,” Записки історичного та

філологічного факультетів 1 (1940): 142, 144.
45 Михайло Марченко, “До питання розвитку феодальних відносин на Україні в рр. 1650–

1660,” Записки історичного та філологічного факультетів 1 (1940): 25–39.
46 МІ ЛНУ імені Івана Франка, оригінал док. “Акт приймання [2 листопада 1944 р.]”.



654

Д. Пугач
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Спецвипуск. С. 641–657

(призначений 7 серпня 1944 р.) та доцент Володимир Горбатюк (офіційно
затверджений на посаді лише 21 листопада 1944 р.). Старшим лаборантом
кафедри продовжила працювати Ольга Сенів47*.

На відміну від 1939–1941 рр., післявоєнна робота кафедри історії України
відбувалась в атмосфері “боротьби зі школою Грушевського”. Ініційована
партійним керівництвом та підтримана низкою істориків Львівського університету
(у т. ч. ректором Іваном Бєлякевичем та деканом історичного факультету
В. Горбатюком), вона проводилась під гаслом, що “розкриття ворожих ідей
Грушевського і його школи є одним з найголовніших завдань ідеологічного
виховання мас”. В. Горбатюк у другій половині 1940-х років написав статті
“Викорінимо залишки буржуазно-націоналістичних концепцій Грушевського і його
«школи»” (Вільна Україна, 1946, 3–4 серпня) і “М. Грушевський та його так
звана школа (Історіогр[афічні] замітки)” (Наукові записки. Серія історична 1
(1946): 3–39). У руслі цієї ідеологічної кампанії професорів І. Крип’якевича та
М. Кордубу (з 1945 р. – завідувача новоствореної кафедри історії південних і
західних слов’ян) звинуватили у поширенні серед студентів “буржуазно-
націоналістичних концепцій Грушевського”, й у тому, що вони “допускають
неправильні тлумачення в своїх університетських курсах в державному
університеті”. Попри тиск, учені не виступили з осудом М. Грушевського та
своїх колишніх праць, а М. Кордуба навіть виголосив в університеті доповідь
“Михайло Грушевський як дослідник княжого періоду в історії України”. Щодо
І. Крип’якевича, то він подав до видання “Наукові записки” статтю
“Б. Хмельницький та Західна Україна”, у якій стверджував, що Іван Виговський
продовжував політику Богдана Хмельницького (редколегія “Наукових записок”
публікацію статті не дозволила). Критики зазнала і його стаття “Перші зв’язки
Західної України з Росією” (Радянський Львів, 1946, № 2–3), у якій Росію
трактовано як “сусіда”, а не як “братній народ”48.

У 1947 р., під тиском владних структур, І. Крип’якевич змушений був
залишити Львівський університет, перед тим публічно визнавши деякі свої
“помилки”. Кафедру історії України очолив В. Горбатюк, а 1949 р. її об’єднали
з кафедрою історії СРСР, що стало початком русифікації навчального процесу у
Львівському університеті49.

47 МІ ЛНУ імені Івана Франка, фотокопія документа “Наказ заступника Наркома Освіти
УРСР [грудень 1944]”; фотокопія “Копії наказів ректора, 1944 р.”, арк. 25, 166, 170.

* Докладніше про зміни у професорсько-викладацькому складі кафедри історії України у
середині – другій половині 1940-х років див. статтю Олександра Целуйка “Кафедра історії України
у 1944–1949 рр.: від учнів Михайла Грушевського до апологетів радянського світу”, опубліковану
в цьому випуску “Вісника Львівського університету. Серія історична” (Ред.).

48 Докладніше див.: Дашкевич, “Боротьба з Грушевським та його школою,” 226–267.
49 Юрій Киричук, Костянтин Кондратюк, “Кафедра новітньої історії України,” Історичний

факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1940–2000). Ювілейна
книга, упоряд. Олексій Вінниченко і Олександр Целуйко; відп. за вип. Роман Шуст (Львів: ЛНУ
імені Івана Франка, 2000), 8.
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Отже, у Львові, як інтелектуальному центрі Галичини, де впродовж ХІХ–
ХХ ст. розвинувся надзвичайно сильний український національний рух, одним із
важливих питань громадсько-політичного та культурного життя було існування
у місцевому університеті українознавчих кафедр. Серед них одне з чільних місць
завжди займала кафедра історії України.

Упродовж кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. у Львівському університеті
існувало три кафедри, які можна окреслити збірним терміном “кафедри історії
України”. У хронологічній послідовності це: кафедра загальної історії зі
спеціальним оглядом Східної Європи (1894–1914/16), кафедра української історії
(перша половина 1920-х років) та власне кафедра історії України (1939–1941,
1944–1949). Незважаючи на кількарічні перерви у діяльності, а також на
існування у різні за специфікою етапи історії університету (в австрійський,
міжвоєнний та радянський періоди), між вказаними кафедрами існувала
безпосередня тяглість. Її підґрунтям була традиція викладання та дослідження
історії України, започаткована М. Грушевським (завідувачем кафедри загальної
історії зі спеціальним оглядом Східної Європи) та продовжена його учнями
Іваном Крип’якевичем (очолював кафедри української історії та історії України)
і М. Кордубою (професор кафедри історії України). Такі ж працівники кафедри
історії України як О. Сенів та О. Домбровський, були вже учнями
І. Крип’якевича (вихованцями очолюваного ним у 1930-х роках семінару історії
України при Науковому товаристві імені Шевченка, – своєрідного замінника
забороненої на той час кафедри української історії).

Вказаних працівників кафедр історії України університету (незалежно від того,
чи вони належали до народницького, чи до державницького напрямів у
трактуванні української історії), об’єднували такі засади українознавчих наукових
студій (закладені ще М. Грушевським) як скрупульозний аналіз першоджерел і
розгляд історії України за схемою: давні слов’яни – Київська Русь – Галицько-
Волинське князівство – українські землі у складі Великого князівства
Литовського та Польського королівства – період козаччини.

Специфіку досліджуваних кафедр історії України Львівського університету
(зокрема і їхніх назв) визначала національно-політична ситуація в Галичині на
різних історичних етапах, зокрема, рівень самоусвідомлення та організації
місцевих українців, ставлення окупаційних режимів до викладання історії України
у вищій школі краю. Так, на характерні особливості кафедри загальної історії зі
спеціальним оглядом Східної Європи, зокрема на її назву (відсутність у ній слова
“Русь” чи “Україна”), вплинуло зверхнє ставлення польської (крайової) та
австрійської (державної) влади до українського населення Галичини. Повна
полонізація вищої освіти краю у міжвоєнний період змусила місцеву українську
інтелігенцію шукати різноманітні шляхи навчання молоді, зокрема й історії
України. Серед них – організація кафедри української історії у структурі
Українського університету у Львові, згодом – семінару історії України при НТШ.
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У межах кафедри історії України, створеної з початком радянізації Львівського
університету, відбулась “зустріч” двох наукових шкіл: традиційної для Львівського
університету школи М. Грушевського та нової радянської (викладачі – Михайло
Марченко, Євсевій Одрина, Володимир Горбатюк).

DEPARTMENTS OF HISTORY OF UKRAINE AT LVIV UNIVERSITY:
SPECIFICATION OF CREATION AND ACTIVITY (1894–1949)

Dmytro PUHACH
Ivan Franko National University of Lviv,

Mykhaylo Hrushevskyi Chair of Contemporary History of Ukraine
1, Universytetska str., Lviv 79000, Ukraine

The article examines the specifics of the creation, educational and research activities of the
departments of Lviv University, which specialized in the history of Ukraine during the late XIX – the
first half of the twentieth century. The purpose of this research is to give the complex characteristic of
the history of these departments, outlined by the collective term “department of history of Ukraine”.
This goal is specified in the tasks: to reconstruct the history of the creation of the departments of
Universal History, with special reference to the History of Eastern Europe (1894–1914 / 16), Ukrainian
history (the first half of the 1920s) and History of Ukraine (1939–1941, 1944–1949) on the basis of
primary sources; to characterize the role of Mykhailo Hrushevskyi and his scientific school in organizing
the activity of these structural units of the university; to analyze the impact of political processes in
Galicia on them.

The topic of the article is relevant one, considering that the history of mentioned departments of
Lviv University (unlike the biographies of such employees as M. Hrushevskyi, I. Krypiakevych,
M. Korduba, M. Marchenko) is covered in the historiography fragmentarily and with a considerable
number of inaccuracies.

The main statement of the article is that, despite several years of interruption in the activities of the
departments of history of Ukraine at the end of 19th – the first half of 20th century and their existence
at different stages of history of Lviv University (in the Austrian, interwar and Soviet periods), there
was a direct continuity between these subdivisions, based on M. Hrushevskyi’s principles of Ukrainian
historical scientific studies.

The creation of the Department of Universal History, with special reference to the History of
Eastern Europe (the first department of Ukrainian history) at Lviv University was in line with the
political stage of the national revival of Galician Ukrainians, with the participation of intellectuals from
Dnieper Ukraine. M. Hrushevskyi, a student of V. Antonovych, provided the educational and scientific
process at the department: he gave lectures on medieval and early modern history of Ukraine from
populist direction (in the context of work on “History of Ukraine-Rus”), held practical classes (“Historical
Exercises”). These lessons (as M. Hrushevskyi’s actual seminar) became the basis for the formation of
his separate scientific school at Lviv University, one of the leading representatives of which was
I. Krypiakevych.

During 1920s–1940s (intermittently) there were two departments of history of Ukraine at Lviv
University: the Department of Ukrainian History of the Ukrainian University in Lviv (the first half of
the 1920s) and the Department of History of Ukraine at Ivan Franko State University of Lviv (1939–
1941, 1944–1949). Thanks to their manager I. Krypiakevych, there were a direct connection and
historical continuity between these units and the M. Hrushevskyi’s Department of Universal History,
with special reference to the History of Eastern Europe. The main forms of the educational and
scientific process at the mentioned departments were lectures (on problems of medieval and modern
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history of Ukraine, which were taught from the state direction) and seminars. The specifics of the
Department of Ukrainian History was determined by the fact that it existed in the secret Ukrainian
University in Lviv under pressure from the Polish authorities. The particular feature of the Department
of History of Ukraine was the coexistence of the traditions of the M. Hrushevskyi’s School and the
Soviet School of History, which developed in the postwar years into a confrontation, provoked by
party-state authorities – “the struggle with the school of Hrushevskyi”.

Key words: Lviv University, Department of Universal History with special reference to the History
of Eastern Europe, Department of Ukrainian History, Department of History of Ukraine, Mykhailo
Hrushevskyi, Ivan Krypyakevych.
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