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КРАЄЗНАВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ІСТОРИЧНІ ПАМ’ЯТКИ ГАЛИЧИНИ»
Кафедра історичного краєзнавства Львівського національного університету імені Івана
Франка підготовила черговий випуск матеріалів конференції «Історичні пам’ятки Галичини».
Це матеріали VII-ї конференції що була запланована на березень 2020 р. В силу об’єктивних
причин вона не могла відбутись у традиційному форматі, а проходила у «дистанційному»
режимі. До запропонованого збірника включено матеріали, що надійшли від авторів до
оргкомітету упродовж 2020 р.
Традиційно учасники конференції не обмежуються лише колом професійних
науковців, працівників вищих навчальних закладів. Оскільки краєзнавство є не тільки
науковим напрямком, але й широким громадським рухом, то зазвичай учасниками
конференції можуть бути усі хто працює в різного роду історико-краєзнавчих установах або
ж самостійно проводить дослідження у галузі краєзнавчої проблематики. Гадаємо, що власне
такий симбіоз співпраці академічної науки і громадськості є корисним для розвитку
історико-краєзнавчих студій. Особливістю цього збірника є те, що до нього включені
матеріали підготовані студентами львівських навчальних закладів і є їхньою першою
«пробою пера».
Матеріали конференції згруповані відповідно до тематичних секцій:


Історико-краєзнавча

спадщина

Галичини:

проблеми

вивчення,

збереження та використання;


Суспільство, політика, економіка Галичини;



Галичина в контексті європейської історії;



Військова історія Галичини;



Студентські краєзнавчі студії.

До збірника матеріалів конференції редакційна колегія включила ті, які надійшли
до неї і були оформлені відповідно до вказаних у програмі конференції вимог.
Відповідальність за достовірність даних поданих у статтях несуть автори публікацій.

Редакційна колегія
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РОЗДІЛ 1. ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧА СПАДЩИНА ГАЛИЧИНИ: ПРОБЛЕМИ
ВИВЧЕННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Микола Литвин
д-р історичних наук, професор,
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України
ІНОВАЦІЇ СУЧАСНОГО КРАЄЗНАВСТВА В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ
Впродовж останнього десятиліття в Україні та Польщі вийшло чимало праць історикорегіонального характеру, традиційних нарисів про міста і села, просопографічних
публікацій. Нещодавно на книжковому ринку почали з’являтися краєзнавчі розвідки з
використанням новітніх методологій. Серед них книга «Obertyn. Обертин. Opowieści o życiu
miasteczka. Оповіді про життя містечка»1, яку підготували автори з Польщі та України. У
вступі до книги один з її упорядників П. Зубовський (осередок «Пам'ять і Майбутнє»,
Вроцлав), родина якого походить з Обертина, визнає, що вказаний книжковий проект
українською і польською мовами має сприяти активізації «дискусії, хоча б локальної, в
Польщі та Україні про співіснування у минулому поляків, українців і євреїв у Східній
Галичині, що може прислужитися розвитку кращого взаєморозуміння»2. Видається, цієї мети
досягнуто: презентації концепції проекту в Полтаві (2018), Львові, Івано-Франківську,
Обертині (2019) засвідчили правильність застосування методики польових досліджень,
здобування джерельних матеріалів у архівах та бібліотеках та спосіб їх використання у
книжці, яка стала символічним діалогом поляків, українців та євреїв про історію Обертина
трьох періодів – доби Другої Речі Посполитої, Другої світової війни, перших двох десятиліть
після її закінчення.
Першу частину книги відкриває вступна стаття відомого польського краєзнавця
Владзімежа Менджецького (Інститут історії Польської академії наук), який в 1990-х роках
проходив стажування в Інституті історії України НАН України і добре знає українську
історіографію, основні краєзнавчі публікації. Зрештою, популярною у Польщі та знаною в
Україні стала його недавня велика праця про населення західноукраїнського регіону та його
традиції у міжвоєнний період ХХ ст. 3. Автор вважає, що постійне заселення території, яка в
майбутньому отримає назву Східної Галичини, починається в Х, можливо, навіть у ІХ ст.,
1

Obertyn. Opowieści o życiu miasteczka,Wrocław, 2018. 510.
Там само, 12.
3
Mędrzecki W. Kresowy kalejdoskop. Wędrówki przez Ziemie Wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1939.
Warszawa, 2018. 424.
2
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коли хвиля розселення руського люду зі сходу перетнула Буг і Сян. Декілька сотень років
Сянок, Кросно і Ярослав були руськими княжими містами та важливими оборонними
пунктами західних регіонів Русі. У XIV ст. ситуація радикально змінилася: король Казимир
Великий завоював Галицьку Русь і включив її до Корони Польського королівства в XV ст.,
започаткувавши «складні міграційні процеси й культурні зміни, які тривали століттями та
перетворювали етнічно однорідну руську територію на розмаїте за національним складом
пограниччя».
Особливо цінним у книзі є нарис Й. Клюби і М. Якімович «Методологічні рефлексії
щодо польових досліджень серед колишніх і теперішніх мешканців Обертина», де
розкривається «кухня» діяльності інтердисциплінарної міжнародної дослідницької групи із
семи осіб, яка в 2016–2018 рр. записала або ж віднайшла спогади уродженців цього
галицького містечка в Україні, Польщі, Ізраїлі, Австрії, США, проаналізувала документальні
колекції в архівах України, Польщі, Росії, США. Інтерв’ю записувалося за технікою
Ф. Шютце, що закладала певні методологічні правила, дотримання яких дозволяло визнати
запис історичним джерелом. Інтерв’ю складалося із трьох частин. Перша була вільною
біографічною розповіддю свідка історії. Друга частина починалася після кінця розповіді, й
тоді з’являлася можливість з’ясувати науковцям усі неточності. У третій частині ставилися
питання на важливі теми, про які не говорилося раніше. Інколи запис здійснювався за
присутності третіх осіб, членів родини. За таких обставин дослідники приймали рішення про
здійснення групового інтерв’ю, яке за суттю було ближче до фокусного, ніж до
біографічного інтерв’ю. Фокусні інтерв’ю використовувалися для реконструкції історичної
пам’яті

й ідентичності.

«узурпування» історії

Загалом

містечка

вказаній дослідницькій
однією

з

національних

групі

вдалося

перспектив й

уникнути
відтворити

багаторелігійний і поліетнічний характер міжвоєнної Східної Галичини, мешканці якої мали
специфічну ідентичність, характерну для пограниччя. Важливо й те, що частину записів
проведено в змішаних польсько-українських дослідницьких парах, завдяки чому зменшено
ризик свідомого модифікування з боку співрозмовника. Загалом свідчення усної історії у
книзі виступають не лише історичним джерелом, але й суб’єктивним актом пам’яті.
Читач знайде в книжці літопис не лише Обертина, але й матеріали про науковоосвітнє життя Львова, Чернівців, Коломиї, Станиславова, Перемишля, Кракова; формування
та склад різних військових структур, що мобілізовували місцеве населення; діяльність
еміграції у Чехословаччині, США та Палестині; господарські зв’язки краю з різними
країнами; долі політв’язнів у сталінських таборах Росії; умови та наслідки депортацій
українців та поляків після Другої світової війни тощо. Важливо й те, що до написання
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приміток залучено науково-інформаційний матеріал не лише польських, але й українських
науковців,

зокрема

А. Боляновського,

Б. Боцюркова,

О. Зайцева,

С. Качараби,

Т. Мартиненка, В. Меламеда, Я. Стоцького, Я. Хонігсмана та ін. Добре укладеним є також
іменний покажчик книги, однак відсутній – географічний.
Того ж року у Львові видано книжку «Чижки: погляд крізь час. Історія села очима
його мешканців»4, в якій подано традиційні історичні нариси, а також спогади односельчан
(здебільшого переселенців із Надсяння 1944–1948 рр.), короткі біографії відомих вихідців із
села. На жаль, порівнюючи з попереднім виданням, спогади відредаговано згідно із сучасним
правописом і тому вони втратили свій колорит. Відсутні й спогади поляків, більшість з яких
було виселено після Другої світової війни. Не вистачає книзі також фахового узагальнення
емпіричного м матеріалу.
Натомість вартує схвалення і підтримки ідея громадських середовищ Львова,
студентів і викладачів Українського Католицького Університету щодо впорядкування
українських цвинтарів у селах Польщі, з яких депортовано місцевих українців. Зокрема
2019 р. за їхньою участю видано путівник про Любачівський повіт у Польщі, який описує
українську спадщину Надсяння – подає описи збережених дерев’яних і мурованих церков,
аналізує особливості культури та народного мистецтва цього прикордонного терену;
особливу увагу приділено доробку Бруснівської школи каменярства. Путівник завершує
інформація про відомих громадсько-політичних та культурно-освітніх діячів новітньої доби
(четар легіону УСС А. Артимович, діяч ОУН І. Равлик, єпископ ГКЦ К. Чехович, священник
С. Метеля, архітектор Р. Жук, художник В. Юрчишин, скульптор Г. Кузневич)5. Віриться, що
аналогічні нариси з’являться й про інші повіти Надсяння.
Перспективними, на нашу думку, є також академії-зустрічі родин переселенців з
Надсяння, як-от із с. Глідно (Львів,23 лютого 2020 р.).
Новаторськими є також історико-краєзнавчі видання українця з Перемишля
О. Колянчука про українські маркери пам’яті в Польщі, зокрема місця інтернування Армії
УНР, біографії її діячів6. Вказані книги є своєрідним закликом до влади та громадськості
обох країн якнайшвидше відновити українські військові меморіали та окремі цивільні
поховання співвітчизників на території Польщі.

4

Чижки: погляд крізь час. Історія села очима його мешканців, Львів, 2018, 352.
Стежками предків: Любачівський повіт, Путівник. Львів, 2019, 200.
6
Aleksander Kolańczuk, Ukraińscy. Emigranci polityczni w życiu naukowym, kulturalnym, społecznym i gospodarczym
Drugiej Rzeczypospolitej. Przemyśl, 2017, 392.; Олександр Колянчук, За нашу і вашу свободу. Учасники
Українських визвольних змагань1917–1921 рр.: місця пам’яті в Польщі.,Довідник, Дрогобич, 2018, 288.
5
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Поліна Вербицька
д-р педагогічних наук, професор,
Національний університет «Львівська політехніка»
КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ В УМОВАХ ПЕРШОЇ
СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Доля національної культурної спадщини в умовах війни і окупації є актуальним
об’єктом сучасних наукових досліджень в Україні у зв’язку із окупацією території АР Крим,
міста Севастополя, а також частини територій Донецької та Луганської областей. Внаслідок
цих подій Україна не лише понесла природні, економічні збитки, але й під загрозою
опинилася й культурна спадщина. Адже на цих територіях був зосереджений колосальний
історико-культурний та науковий потенціал – нерухомі пам’ятки культури, архіви,
бібліотеки, наукові установи1.
Дослідження стану й умов збереження культурної спадщини в умовах війни збагачує
наше розуміння минулого. На сьогодні різні аспекти Першої світової війни переосмислені і
ґрунтовно висвітлені у працях українських істориків. Українська історіографія Першої
світової війни доби незалежності збагатилася дослідженнями В. Литвина, Л. Дещинського,
А. Панюка, О. Кучика,

К. Науменка,

В. Солдатенка, Ю. Павленка, Ю. Храмова,

О. П. Реєнта, В. Ф. Верстюка та ін. Сучасні дослідження різних аспектів життя українського
народу у 1914–1918 рр. висвітлено у колективній праці українських істориків за редакцією
академіка НАНУ В.Смолія «Велика війна 1914–1918 рр. і Україна», виданій до сторіччя цієї
події.
У монографії Г.Денисенко «Культурна спадщина у формуванні історичної пам’яті»
аналізується роль культурного надбання у формуванні історичної пам’яті у різні історичні
періоди. Історія фортифікацій Галичини та проблема їх реставрації стали предметом
вивчення науковців С. Цимбалюк, У. Піхурко, І. Могитича, А. Новаківського, Л. Носової,
Ю. Дубика, Т. Піняжко та ін. В Україні також активно здійснюються краєзнавчі дослідження
пам’ятних місць і некрополів Першої світової війни. Водночас варто зазначити, що
проблематика становища культурних цінностей різних регіонів України в умовах війн і
збройних конфліктів має неабиякий потенціал для подальших наукових розвідок.
Метою цієї розвідки є розгляд стану і особливостей організації у справі збереження
фортифікаційних споруд у Східній Галичині в роки Першої світової війни на прикладі римо1

Титова, О. М. «Культурна спадщина Криму та Донбасу: сучасний стан, можливості збереження», Праці
Центру пам'яткознавства, 2016, 30: 5–24.
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католицького костелу і замку у м. Бережани. Джерелознавчою базою дослідження є архівні
документи із зібрань Центрального державного історичного архіву України (ЦДІАУ) у
м. Львові, зокрема матеріали справи 124 «Матеріали про стан і збереження пам’яток
архітектури і мистецтва на теренах Бережанського повіту» фонду 616 «Коло консерваторів
пам’яток старовини Східної Галичини, м. Львів».
Історична довідка. Бережанський замок збудовано у 1534–1554 рр. руським
воєводою, великим коронним гетьманом Миколою Синявським за проектом невідомого
італійського архітектора. У 1672–1675 роках зведено фортифікаційне укріплення бастіонного
типу, що перетворило замок на неприступну фортецю для нападників. Як свідчать історичні
джерела, у залах палацового корпусу знаходилася велика книгозбірня, що налічувала понад
чотири тисяч томів, портретна галерея польських королів, власників замку, воєначальників,
вельмож, полотна на батальну тематику – «Битва під Хотином, 1621 р.», «Битва під Журавно,
1676р.», «Битва під Віднем, 1683р.». В інкрустованих скринях зберігалися географічні карти,
глобуси, родовий архів та генеалогічні матеріали. Інтер’єр палацових кімнат та залів був
оздоблений кам’яними та мармуровими порталами, камінами, дерев’яними різьбленими
сволоками, покритими поліхромією і золотом, над оздобленням яких працював придворний
скульптор Іоан Пфістер. Власниками замку у різні роки були Синявські, Чарторийські,
Любомирські Потоцькі. Занепад замку розпочався в кінці XVIIІ ст. за часів АвстроУгорщини, внаслідок конфіскації австрійською владою цінностей замку і розквартирування
свого війська. У 1809–1812 рр. були знесені всі фортифікації, здійснено перебудову,
розібрано верхні поверхи п’ятибічної вежі та занижено бастеї. У 1916 р. замок постраждав
від російської артилерії – впала частина південно-східного крила. Відтоді його руйнація з
кожним роком збільшувалася2. Характер фортифікаційної споруди мав і костел Святого
Петра й Павла у Бережанах, що був частиною системи міських укріплень. Римо-католицький
костел збудовано в 20-х рр. ХVIІ ст. П. Римлянином на замовлення князя Адама
Синявського.
Важлива інформація про стан цих пам’яток культурної спадщини у 1914–1918 рр.
міститься в архівних матеріалах справи 124 «Матеріали про стан і збереження пам’яток
архітектури і мистецтва на теренах Бережанського повіту (доповідні записки, донесення)
1917–1920» фонду 616 «Коло консерваторів пам’яток старовини Східної Галичини, м. Львів»
ЦДІАУ в м. Львові. Документи справи розкривають зміст офіційної переписки органів
державної і місцевої влади стосовно долі цих пам’яток у зазначений період.
2

Державний історико-архітектурний заповідник у м. Бережани. URL: http://diaz.org.ua/index.php/ua/pam-iatkyarkhitektury-zapovidnyka/pam-iatnyky-natsionalnoho-znachennia/29-berezhanskyi-zamkovyi-komplkeks-zamok (дата
звернення: 19.02.2020).
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Зокрема, у зверненні до цісарсько-королівського крайового консерваторського уряду
в Кракові архієпископа Львова Йозефа Більчевського від 14 травня 1917 р. повідомляється
про те, що 7 травня 1917 р. російська граната влучила у верхній фасад парафіяльного костелу
в Бережанах, понищила дах, продірявила склепіння і пошкодила фасад. У документі
підкреслюється культурна вартість цієї пам’ятки, що створена в готичному стилі Адамом
Синявським на початку XVII ст. У зверненні висловлюється занепокоєння тим, що внаслідок
відсутності даху може бути повністю зруйновано склепіння костелу. Відтак артикулюється
прохання до консерваторського уряду про впровадження негайних заходів, передусім
здійснення тимчасового покриття костелу3.
У зверненні крайового грона консерваторів Східної Галичини у Львові до крайового
уряду консерваторів у Кракові від 8 лютого 1918 р. повідомляється про тяжкий стан двох
цінних пам’яток минулого – замку в Бережанах і Жовкві. На підставі дослідження стану
справи на місці професором Подляхом, як зазначається у документі, німецькі війська, що
мешкають у замку в Бережанах, не шанують пам’яток, розбирають цеглу з мурів і
покривають написами алебастрові скульптури в каплиці. Цікаві відомості стосуються й стану
замку в Жовкві, дах котрого є ушкодженим і незахищеним від дощу і снігу, незважаючи на
запевнення влади щодо готовності здійснити його термінове покриття. Відтак, у документі
повідомляється, що крайове гроно консерваторів Східної Галичини звернулося до правління
маєтностей графа Якуба Потоцького у Бережанах про забезпечення замку від подальшого
знищення, а також просить ц.-к. консерваторський уряд про докладання зусиль, аби
військова влада звільнила замок в Бережанах від квартирування й про активізацію справи
видачі субвенції на покриття частини даху замку в Жовкві 4.
Детальний опис стану Бережанського замку наприкінці Першої світової війни, у
вересні 1918 р., міститься у відповіді керівника будівельної експозитури у Бережанах на
відозву ц.-к. крайового уряду консерваторів у Кракові. Так у документі наводяться дані про
відсутність даху на північно-східній башті; пошкодження значної частини північно-східного
даху і східної виїзної брами, а також те, що перебування німецьких військ руйнує замок. У
пошкодженому гранатами південно-східному крилі замку, як вказується у листі, необхідно
здійснити якнайшвидше охоронні роботи, щоб запобігти його подальшому руйнуванню, а
також. У документі зазначаються заходи, що необхідно здійснити для порятунку цієї
вартісної пам’ятки. Зокрема, йдеться про необхідність розчищення будівлі, делегування
архітекторів для опрацювання кошторису реконструкції й охоронних робіт, що мають бути
3

ЦДІАУ у Львові, ф. 616. Коло консерваторів пам’яток старовини Східної Галичини, м. Львів. оп. 1, спр. 124.
Матеріали про стан і збереження пам’яток архітектури і мистецтва на теренах Бережанського повіту (доповідні
записки, донесення), арк. 3.
4
Там само, арк. 8.
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завершені у поточному році. Зазначається, що експозитура не є здатною самостійно
зайнятися опікою такої вартісної пам’ятки за браком інженерних кадрів, натомість готова
допомогти будівельними матеріалами й робітниками5.
У цьому документі відчувається вболівання його автора за долю пам’ятки: «Прикро
бачити, як з дня на день руйнується пам’ятка культури через брак постанов своїх та вищих
органів влади, бракує почуття обов’язку влади і розуміння цінності пам’ятки загалом.
Пречудова каплиця Синявських покалічена, злуплені стін, які кришиться і сиплеться, ганок
аркадний служить для прання брудної білизни, а в залах рубається дерево. Ми є безпорадні,
тому просимо консерваторськй уряд здійснити у цій справі енергійні кроки: звільнити замок
від війська; дійти до згоди з управлінням маєтків графа Я. Потоцького щодо фінансування
відбудови і загалом щодо вирішення подальшої долі замку; делегувати архітекторів з числа
ц.-к. уряду для дослідження на місці стану пошкодження, вироблення остаточного
кошторису і наочного пересвідчення здійснення рятівних заходів. Просимо про трактування
цієї справи як надзвичайної і термінової»6.
Отже, здійснений аналіз дав змогу охарактеризувати чинники, що впливали на стан
культурної спадщини у роки Першої світової війни. Архівні матеріали містять важливі
відомості про руйнування культурного надбання у роки Першої світової війни внаслідок
воєнних дій; висвітлюють процеси прийняття рішення щодо покращення їх стану і
збереження; а також відображають відповідальне ставлення конкретних посадових осіб,
науковців, духовенства у справі охорони культурних цінностей у воєнний час. З’ясовано
значення історичного досвіду у справі збереження культурного надбання Галичини.
Водночас результати наукового пошуку не вичерпують усього спектру порушеної проблеми
й актуалізують подальші дослідження стану культурної спадщини і культурних цінностей
України в умовах війни і збройних конфліктів.

5

ЦДІАУ у Львові. Ф. 616. Коло консерваторів пам’яток старовини Східної Галичини, м. Львів. Оп. 1, спр. 124.
Матеріали про стан і збереження пам’яток архітектури і мистецтва на теренах Бережанського повіту (доповідні
записки, донесення), арк. 9.
6
Там само, арк. 9.
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Назарій Гаращак
Магістрант кафедри архітектурного проектування
Інституту архітектури Національного університету «Львівська Політехніка»
Науковий керівник – професор Габрель М.М.
ІСТОРИЧНІ РЕКРЕАЦІЙНІ ОСЕРЕДКИ В ПРИМІСЬКІЙ ЗОНІ ЛЬВОВА
У сучасних умовах міста і приміського середовища повсякчас спостерігається
стрімкий підйом зацікавленості історичними рекреаційними осередками. Активізація
означених процесів є результатом дії численних глибинних соціокультурних процесів, що
відбуваються на різних рівнях суспільно-політичного, комунікативно-психологічного,
інтелектуального, етико-естетичного та ін. розвитку людства ІІІ тисячоліття. Рекреація
завжди була і залишається цінною складовою життєдіяльності людини. З-поміж загальних
понять

рекреації

–

відновлення

фізичних,

психологічно-емоційних,

духовних,

інтелектуальних сил людини.
Мета статті. Дослідити історичні рекреаційні осередки приміської зони Львова, що
почали набирати швидкі темпи розвитку в часі сьогодення. Наявність рекреаційних ресурсів,
їх кількість та різноманітність засвідчують рекреаційний потенціал досліджуваної території.
На прикладі Львова і його околиць розглядається рекреація приміських зон, яка пов’язана із
природнім середовищем регіону, «середовищем, що включає культурні цінності, має
особливе значення в житті й розвитку людини, пов’язується з ототожненням людини з цим
середовищем, тяглістю культурних процесів, культурною спадщиною як важливий критерій
використовується якості життя.»1.
Історико-культурні рекреаційні ресурси Львова і приміської зони вирізняються
багаточисленністю і різноманітністю та ступенем збереження архітектурної спадщини, яка
своїми джерелами сягає періоду Княжої Доби. Дослідженню проблем рекреаційної сфери
присвячені праці В. Бирковича, Н. Білої, М. Білинської, В. Василенка, Миколи Габреля,
Михайла Габреля, П. Гамана, Д. Карамишева, М. Корицького, С. Майстро, С. Домбровської,
В. Мегедя, О. Моркляник, О. Покладок, Я. Радиша, А. Рудницького та ін. Теоретичні
питання рекреації у синтезі з пов’язаною з нею ландшафтною архітектурою висвітлені в
дослідженнях

І. Родічкіна,

Т. Панченко,

В. Нудельмана;

термінологічні

поняття

досліджували Микола Габрель, Михайло Габрель, Н. Мироненко, І. Смаль; проблематика
рекреаційно-туристичного

природовикористання

розглядалися

в

роботах

В. Дідика,

1

Микола Габрель, “Теоретичні основи просторового підходу до проектування архітектурних об’єктів”, у книзі
Просторовий підхід до обгрунтування архітектурних рішень, (Львів: Вид-во «Сполом», 2016), 12.
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С. Тупіся; аспекти міської рекреації представлені в розвідці О. Мещерякової; питання
організації рекреаційних послуг висвітлені в дослідженні В. Величко. Беззаперечну цінність
представляють історичні

дослідження

Ю.Б. Зиморовича

(1597−1677) і

Й. Альнпеха

(Альпнек), написані в ХVІ і ХVII ст., оскільки вони «значною мірою грунтуються на
давніших джерелах і матеріалах, які до наших часів не дійшли.» 2. В часі сьогодення
відбуваються наукові конференції, симпозіуми, форуми, семінари, присвячені питанням
рекреації, де історичні рекреаційні осередки посідають чільне місце.
Рекреації позначені рисами динамічності і високоприбутковості, і є «невід’ємною
складовою світового ринку і посідають друге місце у світовій економіці після комп’ютерної
та

електронної

промисловості,

випередивши

такі

галузі,

як нафтопереробна

й

автомобілебудування,»2 – і в цьому беззаперечна їх актуальність. «Розміщення та організація
рекреаційної

системи

безпосередньо

унікальністю

природно-ландшафтних

визначаються
характеристик

передусім
території.

особливостями
Виникає

та

проблема

дослідження архітектурно-естетичних умов рекреаційного простору та врахування
історичних, культурно-етнографічних та інших особливостей.».3 Львівщина має достатньо
розвинуту інфраструктуру з головним культурним та транспортним центром – м. Львів.
Підкреслюючи значне зростання ролі розвитку курортного і рекреаційного руху в Західній
Україні на зламі ХІХ і ХХ ст., відомий український архітектор, доктор архітектури Андрій
Рудницький (1928−2009) наголошував, що тоді «відбувалося поступове формування
численних кліматичних курортів в гірських районах Карпат (Ворохта, Беркут, Яремча,
Тершів-Спас та ін.), а також в низькогірних масивах Розточчя і Опілля (Янів) або Дністра
(Заліщики). Виникають спеціалізовані водо- і грязелікувальні комплекси (Люблінь Великий,
Шкло, Трускавець, Моршин, Черче та ін.). Численні західноукраїнські курорти і кліматичні
місцевосці, що володіли унікальними лікувальними факторами, вже в ті часи [на зламі ХІХ і
ХХ ст. – Н.Г.] користувалися досить суттєвою популярністю не лише в Галичині, але і в
сусідніх країнах. Проте жоден з них не піднявся до рівня великого рекреаційного центру,
подібно до, наприклад, Карлових Варів або хоча б Закопаного чи Криниці.»4. І нині
прослідковується подібна ситуація. Розуміється, що інфраструктура не може гарантувати

2

Андрій Рудницький, «Розвиток містобудівництва в XIV-XV ст.», у книзі Розвиток містобудування на
території західних областей України. Монографія, (Львів: Ліга-Прес, 2018), 100.
3
Сергій Майстро, Світлана Домбровська, “Теоретичні основи державного управління рекреаційним туризмом в
Україні”, у книзі Особливості державного управління рекреаційнім туризмом України: монографія,, (Харків:
НУЦЗУ, 2017), 10.
4
Андрій Рудницький,“Розвиток містобудівництва в XIV−XV ст.”, у книзі Розвиток містобудування на
території західних областей України. Монографія, (Львів: Ліга-Прес, 2018), 100.
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процвітання певному місцю, але «її відсутність гарантує неможливість процвітання.».5
Тож, незважаючи на досить високий рівень розвитку окремих компонентів інфраструктури, її
загальний стан, на нашу думку, повинен відповідати світовим стандартам. Значною мірою
покращення подібної ситуації пов’язане, зазвичай, з надходженням інвестицій, джерелами
фінансування. Зауважимо, що «...рекреаційна сфера є об’єктом багаторівневої правової
регуляції.»6

Якщо ліс – це своєрідні «легені», «регулятор клімату» постає справжнім

володарем цілісності водо- і ґрунтозахисного середовища, – є найдосконалішим місцем
рекреації, то пам'ятки архітектури – найбільша цінність краю, поряд із природним і,
водночас, найціннішим ресурсом рекреації. «Особливе місце серед природних рекреаційних
ресурсів займає природно-заповідний фонд, тобто природні комплекси і об’єкти, які мають
особливу природноохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну тощо цінність.» 7. Унікальна
природна гірськолісова екосистема Карпатського регіону України, як невід’ємна складова
«рекреаційного потенціалу – сукупність природних і культурологічних умов, що позитивно
впливають на людський організм і забезпечують відтворення працездатності людини»8,
охоплює 37,0 тис. км2 усієї її території.
До найважливіших історичний рекреаційних осередків приміської зони Львова, що є
об’єктами туризму, належать 5 заповідників, де з-поміж інших: державні історикоархітектурні заповідники у містах Львові та Жовкві; «Нагуєвичі» (Дрогобицький район),
«Тустань» (Сколівський район), наскельного оборонного комплексу мiста-фортецi Тустань
IХ-ХIII ст.; Державний музей-заповідник «Олеський замок» (Буський район), монастирський
комплекс у Крехові, давньоруські городища Х–ХІІІ ст. у Звенигороді та Стільському;
Олеський замок ХІІІ–ХVІІ ст.; найдавніші архітектурні пам’ятки Львова, що займає перше
місце в Україні за кількістю історико-архітектурних пам'яток: Високий замок, Миколаївська
церква, Вірменський собор, пам’ятки в стилі готики, бароко – костьол кармеліток босих
1644 р. та ін. Під охорону взято 3965 споруд ХІІ−ХХ століть (25% від усієї кількості в
Україні), у тому числі 512 загальнодержавного значення. Львів завжди виділявся свою
неповторною красою, унікальними пам'ятками, мозаїкою архітектурних стилів. Місто
славиться зеленою окрасою – своїми парками, де Стрийський парк (1880−1890 рр.), а також
5

Микола Габрель, Михайло Габрель, “Термінологічний словник”, у книзі Просторовий підхід до
обґрунтування архітектурних рішень, [Текст]: навч. посібник, (Львів: СПОЛОМ, 2016), 268.
6
Сергій Майстро, Світлана Домбровська, “Теоретичні основи державного управління рекреаційним туризмом в
Україні”, у книзі Особливості державного управління рекреаційнім туризмом України : монографія /
С. Майстро, С. Домбровська, (Харків, НУЦЗУ, 2017), 14.
7
Микола Габрель, Михайло Габрель, “Прикладні аспекти застосування просторового підходу до обгрунтування
архітектурних рішень” у книжці Просторовий підхід до обґрунтування архітектурних рішень, [Текст]: навч.
посібник, (Львів: СПОЛОМ, 2016), 198.
8
Микола Габрель, Михайло Габрель, “Термінологічний словник” у книзі Просторовий підхід до обґрунтування
архітектурних рішень: навч. посібник, (Львів: СПОЛОМ, 2016), 277.
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парк Високий Замок, парк імені Б. Хмельницького, парк Залізна Вода та ін. Цінність
представляють музеї, театри, де з-поміж інших: Львівський державний академічний театр
опери

та

балету

імені

Соломії

Крушельницької,

Львівський

драматичний

театр

ім. М. Заньковецької, духовний театр «Воскресіння», Львівська державна картинна галерея,
Музей народної архітектури та побуту України, музей етнографії та художнього промислу,
літературно-меморіальний музей І. Франка, Львівський історичний музей та Арт-салони,
Органний зал і Філармонія, Музей-заповідник «Личаківський цвинтар» (1786). Центральна
частина міста внесена до списку світової спадщини ЮНЕСКО.
Історичний простір приміських зон з культурним центром м. Львів пишається красою
ландшафтно-містобудівних територій, подіями, легендами. Історична рекреаційна спадщина
Жовківщини має загальноєвропейське значення, де з-поміж численних пам'яток історії,
архітектури та культури ренесансною пам'яткою iсторичного середмiстя є Державний
iсторико-архiтектурний заповiдник у м. Жовквi. Понад 40 пам'яток мiстобудування,
архiтектури, iсторiї та монументального мистецтва, з яких 25 мають національне значення,
представлені на 27 га території заповiдника, де зокрема один з найвеличнiших в Європi –
замок Жолкевських-Собеських (1592-1674 рр.), Парафіяльний костел Св. Лаврентiя (1604–
1618 рр.), двi дерев'янi церкви (поч. XVIII ст.), ансамбль костелу і монастиря домініканців у
стилі Бароко (1653р.), Ренесансна синагога (1692-1700 рр.), дерев'яна Святотроїцька церква,
дерев’яна церква Параскеви (1723р.) у Крехові, ансамбль Крехівського монастиря (17–
18 ст.), найдавніша на Галичині дерев'яна церква Св. Духа (1502р.) у с. Потеличі.
Пам'ятки старовини формують архітектурне обличчя і нинішнього м. Золочева,
зокрема замковий комплекс, Золочівський двір (поч. XV cт.), церкви: Воскресенська
(1624−1627) та Миколаївська (кінець 16 ст., що перебудова у 1765 р.), Костел (1730 р.). До
історичних рекреацій Перемишлянського району на Львівщині відносяться пам'ятки
архітектури XV ст.: Костел святого Станіслава Єпископа у с. Дунаїв; Свірзький замок (автор
проекту: Павло Гродзицький), а також значні рекреаційні ресурси: лікувально-оздоровчі,
спортивно-відпочинкові комплекси.
Державний музей-заповiдник «Олеський замок» (Буський район) представлений
iнтер'єрами та екстер’єрами замку ХIII−XVIII ст., де експонується понад 500 творів
середньовiчного мистецтва, вiдтворено парк XVII – XVIII ст., парковi споруди, водойми.
Монастир капуцинiв (1739 р.) біля підніжжя Олеського замку володіє фондосховищем з
вiдкритими фондами. Унікальним зразок ренесансного фортифікаційного будівництва є
Золочівський замок (перша половина XVII ст.). Одним з найгарніших замків вважається
Підгорецький Замок (1635–1640), прекрасний силует якого добре збережений. Зачаровує
18

прегарне довкілля із залишками старого саду, старовинною бароковою каплицею, величні
фортифікаційні мури. Романтичністю образу наповнений Замок у с. Свірж, розташований
над мальовничим озером з чудовими краєвидами довкілля, а добре збережений перекидний
міст через рів, додає колориту старовинним замковим мурам. До закладів рекреації в
приміській зоні Львова відносяться пансіонати, бази відпочинку та короткотермінові (1–2
денного перебування) установи, що є важливим напрямком діяльності в рекреаційній сфері
природокористування,

оскільки

«функціонування

курортів,

будинків

відпочинку,

туристичних баз засновано на використанні 12 природних ресурсів.»9 Вигідне географічне
розташування, багатство і різноманітність природних умов, рекреаційних ресурсів, історикокультурний потенціал приміської зони Львова створюють сприятливі умови для пошуку
балансу між соціальними потребами і комерцією з орієнтацією на гармонійний розвиток
населення. Приміська зона Львова славиться мінеральною водою «Нафтуся» (курорти
«Трускавець», «Східниця»), лікувальними розсолами з високим вмістом сульфатів (курорт
«Моршин»), лікувальними грязями (Немирівське, Велико-Люблінське та Моршинське
родовища), родовищами озокериту (Борислав). Нині залишається актуальною потреба
відпочинку у гірській місцевості околиць Львова з природно сформованим комплексом гір,
що сприяють розвитку гірських видів спорту та туризму. Для активних видів відпочинку та
оздоровлення (фізкультурно-оздоровчі та водно-спортивні

комплекси) сприятливою є

мережа річок Дністер, Західний Буг, Стрий та ін. Туристів і відпочиваючих приваблюють
озера: с. Блищовода, на Львівщині, 5 км. від м. Жовкви («Сонячні озера»); с. Руда
(відпочинкова база «Лісна»); м. Пустомити (відпочинкова база «Озерний край»); с. Старе
Село («Бухта вікінгів»); «Журавлине озеро» в парку «Сколівські Бескиди»; с. Давидів
(спортивно-оздоровчий комплекс «Мала Швейцарія»); Озеро «Байкал» (с. Задорожнє), а
також Левандівське озеро, Винниківське озеро (на реконструкції), Брюховецьке озеро та
ін., – привертають увагу чудовими краєвидами. .
В розрізі вивчення теми, розглянутої у даній статті, автором проведені додаткові
обстеження території озера Наварія (Щирецьке водосховище) на річці Щирка (басейн
Дністра), побудованого 1949 року. Статистично середня глибина озера – 3,60 м, а
максимум – 7, 80 м; довжина – 4, 7 км; найбільша ширина – 0, 42 км. Озеро Наварія
розташоване в селі Наварія Пустомитівського району Львівської області, яке має давню
історію. Цікаво довідатися, що це було містечко Руського воєводства (кінець XVI –
поч. XVIII ст.). Король Стефан Баторій (1533-1586), Великий князь Литовський та Руський,
9

Сергій Майстро, Світлана Домбровська,“Теоретичні основи державного управління рекреаційним туризмом в
Україні”, у книзі Особливості державного управління рекреаційнім туризмом України : монографія /
С.В. Майстро, С.М. Домбровська, (Харків, НУЦЗУ, 2017), 12−13.
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очільник Речі Посполитої обох народів надав містечкові Наварія магдебурзьке право
(1578 р.) і привілеї з дозволом на проведення торгівлі, що мало великий вплив на розвиток
містечка. Герб Наварії «замкова стіна з воротами і 3 баштами» виник наприкінці XVI ст. Зпоміж пам’яток архітектури до нині збереглися: Костел Внебовзяття Пресвятої Діви Марії,
Дзвіниця (1776 р., архітектор Петро (Пйотр) Полейовський); Церква Зіслання Святого Духа,
споруджена у 1872 році на місці дерев'яної церкви Пресвятої Трійці (1754 р.). Дзвіниця і
Храм разом творять гармонійний ансамбль, що відноситься до львівської архітектурної
школи. Іконостас, датований 1730 роком, який був перенесений зі старої церкви до нової
церкви, свідчить про існування на цьому місці більш давнього храму. До слова, при церкві
знаходилась дерев'яна дзвіниця із двома дзвонами.
Щодо сьогодення, то відомо, що в селі Наварія від 1974 року функціонувала
Спортивна дитячо-юнацька школа олімпійського резерву «Веслярик». На озері Наварія до
1992 року проводилися змагання всесоюзного та всеукраїнського рівня, проводилися
чемпіонати Львівщини з веслування на байдарках і каное. З-поміж призерів всеукраїнських
змагань, учасників чемпіонатів Світу, Європи та Олімпійських ігор зустрічаємо імена
визначних спортсменів: Роман Нагірний, Василь Береза, Лілія Гайор, Олег Тарновський,
Віталій Вергелес.
Для формування нового бачення рекреаційного простору в сучасних умовах і з метою
підвищення ефективності функціонування рекреаційного середовища, нами проведено
додаткові спостереження, оскільки «оцінка значення історико-архітектурної спадщини в
сучасному

формуванні

рекреаційного

простору

проводиться

відносно

ступеня

збереження»10 території озера, яке в минулому використовувалося як зона відпочинку, було
улюбленим місцем риболовлі: виконувало рекреаційну функцію приміської зони Львова.
Одним з негативних факторів нинішнього стану водойми є її забруднення шляхом скидання
стічних вод із прилеглих до озера населених пунктів, засмічення та замулення води.
Спостерігається порушення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення
господарської діяльності; відсутність належного догляду за водними та прибережними
рекреаціями, що призводить до зникнення фауни, «цвітіння озера».
Особливу увагу потрібно приділяти ревіталізації

водного плеса та прибережних

територій озера Наварія на Львівщині. Обмежити вирубування зелених насаджень з ціллю
збереження мікроклімату, дотримуватися санітарних норм збереження водоохоронних зон,
створити

відповідну

інфраструктуру

з

метою

відновлення

спортивно-оздоровчого

10

Микола Габрель, “Прикладні аспекти застосування просторового підходу до обґрунтування архітектурних
рішень” у книзі Просторовий підхід до обґрунтування архітектурних рішень: навч. посібник, (Львів:
СПОЛОМ, 2016), 198.
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туристично-рекреаційного потенціалу приміської зони Львова. Доцільно розвинути
територію шляхом спорудження багатофункціонального спортивно-оздоровчого водного
комплексу.
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доцент, кандидат мистецтвознавства, Doctor of Philosophy (Ph. D.),
Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка
КАМЕРНИЙ СВІТ ПІАНІСТА ОЛЕГА КРИШТАЛЬСЬКОГО
(до 90-ліття від дня народження)
Камерно-інструментальна культура, що є вельми цікавим феноменом, посіла особливу
нішу в духовному доробку нації. Важко назвати інший жанр музичної творчості, що з такою
граничною ясністю втілив би найбільш суперечливі і багатовимірні проблеми нашого
духовного буття. Інтелектуальна напруга камерної музики упродовж багатьох віків
зумовлювала певну елітарність її побутування, а в новіших, більш демократичних умовах
розвитку культури, в епоху прагматизму і раціоналізму світосприйняття несподівано набуває
актуальності, висвітлюючи глибинні духовні процеси, що продовжують нуртувати в
суспільстві. У мистецькому житті галицького краю глибокий слід залишив

прекрасний

музикант – піаніст, ансамбліст, мистецтвознавець, педагог Олег Романович Криштальський
(08.09.1930–13.04.2010). Професор (1977, Атестат професора Пр № 002427 від 10 червня
1977 протокол № 24 Рішення ВАК СРСР: копія)1. Заслужений артист України (1967, Указ
Президії Верховної ради Української РСР від 24 жовтня 1967р.: За заслуги в розвитку
радянського музичного мистецтва / 25 жовтня 1967 р. № 731/ Підписи: Голова Президії
Верховної ради Української РСР; Секретар Президії Верховної Ради Української РСР: копія)2.
Народний артист УРСР (Посвідчення № 313 від 22 лютого 1990 року до почесного звання
Української РСР, присвоєного Указом Президії Верховної Ради Української РСР,
1990 р.: копія)3. Після перемоги у Конкурсі піаністів Фестивалю молоді Української РСР
(Диплом Першого ступеня, Київ, 1957) піаніст О. Криштальський здобув ще одну перемогу −
став Лауреатом Міжнародного Конкурсу піаністів на VI Всесвітньому фестивалі молоді та
студентів у Москві (Диплом і Премія ІІ ступеня – срібна медаль, Москва, 1957)4. Завідувач
кафедри спеціального фортепіано ЛДК імені М. В. Лисенка (Наказ № 91 від 23 березня
1966 року)5. Проректор з наукової та навчальної роботи ЛДК імені М. В. Лисенка (Наказ
№ 109-к від 18 жовтня 1971 року по Львівській державній консерваторії ім. М.В. Лисенка), а
від 1979 року – проректор по науковій роботі (Наказ Міністерства культури Української РСР

1

Архів ЛНМА імені М.В. Лисенка, Особова справа Криштальського Олега Романовича (професор, зав.
кафедрою спец. фортепіано).
2
Там само.
3
Там само.
4
Там само.
5
Там само.

22

№ 146-к від 16.03.1979: підпис Міністр − О. Д. Безклубенко)6.
Важко переоцінити внесок О. Криштальського у розвиток українського фортепіанного
і камерно-інструментального мистецтва другої половини ХХ століття. Закінчивши Львівську
державну консерваторію імені М.В. Лисенка у 1952 році як “концертний виконавець”,
“педагог”, “концертмейстер” (Диплом В № 294380 від 20.06.1952 р.)7,

піаніст впродовж

(1952–1956 рр.) навчався в аспірантурі на фортепіанному факультеті Московської ордена
Леніна Державної консерваторії ім. П. Чайковського, по закінченні якої отримав профіль:
“концертний виконавець”, “педагог ВНЗу” (Свідоцтво Московської консерваторії А № 160
від 16.05.1952 р.)8. “Піаніст пройшов довгим шляхом традиції,”9 що стало вирішальним у
формуванні

мистецької особистості О. Криштальського. Його виконавський стиль – це

синтез кращих рис львівської піаністичної школи (навчався у Романа Савицького, Леопольда
Мюнцера, Галі Левицької, Василя Барвінського), піаністичної школи Людмили Уманської,
яка в свою чергу була ученицею Бориса Янкелевича (Київська консерваторія) і Самуїла
Фейнберга в аспірантурі Московської консерваторії, незабутні спілкування із знаним
педагогом, “світилом піанізму” Генріхом Густавовичем Нейгаузом в часі навчання
О. Криштальського у аспірантурі Московської консерваторії ім. П. Чайковського (клас
професора С. Фейнберга), які розпочалися

участю О. Криштальського у майстер класі

(відкритий урок, 1951, Львів), де піднімалися проблеми інтерпретації творів Ф. Шопена, а
також “періодично їздив на консультації до професора Нейгауза”10, відвідував відкриті лекції
Г. Нейгауза і

Я. Мільштейна (учня К. Ігумнова),
11

генеративні енергетичні посили”

максимально увібравши “найкращі,

своїх Вчителів. Мистецькі грані особистості музиканта

висвітлені на шпальтах газет, журналів, статей, відгуків та наукових досліджень
Р. Савицького,

В. Барвінського,

Л.

Мюнцера,

Г.

Левицької,

Л. Уманської,

М.Крушельницької, Л. Криштальської, Л. Кияновської, А. Терещенко, Н. Кашкадамової,
Л. Мазепи, Т.Мазепи, М. Гордійчука, О. Козаренка, Т. Старух, О. Зелінського, Л. Бабюк,
Ю. Булки, О. Ейдельмана, Й. Ерміня, Г. Блажкевич, Д. Канделакі, Г. Лєснік, М. Гальцкенера,
О. Жаринової, Х. Чаплін, В. Козлова, Л. Думи, Н. Мариняко, Т. Воробкевич, Н. Дикої,
Т. Дубровного, Г. Фотченко, П. Ясенєва та ін. Найціннішими вважаються дослідження і
6

Архів ЛНМА імені М.В. Лисенка, Особова справа Криштальського Олега Романовича (професор, зав.
кафедрою спец. фортепіано).
7
Там само.
8
Там само.
9
Стефанія Павлишин, “Піаніст-інтелектуал,” у книзі Олег Криштальський. Спогади. Статті. Матеріали.: до
70-річчя від дня народження, Наукові збірки ВДМІ імені М. Лисенка, Випуск 3, ред.-упоряд. Наталія
Кашкадамова, (Львів, 2000), 27.
10
Тереса Старух, “Олег Криштальський (до 70-річчя від дня народження та 50-річчя творчої діяльності),”
(Львів: Вищий музичний інститут ім. М. Лисенка, 2000), 22.
11
Ігор Пилатюк, “Право на правду,” у книзі Олег Криштальський. Спогади, упоряд. та ред.Тарас Дубровний,
(Львів, 2010), 4.
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спогади О. Криштальського. Матеріали, друковані у періодиці та наукових виданнях,
якнайповніше розкривають світ галицького музичного мистецького життя з пошуками і
здобутками, з переживаннями, втратами, перемогами. Представлене дослідження є спробою
зібрати,

систематизувати

і

узагальнити

відомості

про

українського

піаніста

О. Криштальського в контексті розвитку камерно-інструментального виконавства другої
половини ХХ ст. Розвідка вміщує документи архіву ЛНМА імені М.В. Лисенка, де інтерес
представляє Автобіографія, 3/VI. 1979 р. О. Криштальського12. Спільне музикування піаніста
О. Криштальського з Львівським струнним квартетом постає основною метою даної статті.
Піаніст виступав не лише як

піаніст численних сольних концертів,

з симфонічними

оркестрами під орудою прекрасних диригентів, а й і у складі камерно-інструментальних
ансамблів – тріо, квартет, квінтет, секстет, наголошуючи, що “без камерного виконавства,
музики не існувало би як такої.”13 Розвиткові музичного обдарування Олега батьки приділяли
особливу увагу: від 4 років навчався гри на скрипці, згодом на фортепіано, а також грі у
камерному ансамблі, яку він чув з дитинства. “До нас додому постійно приходили музиканти:
Василь Барвінський, Роман Савицький, Лев Туркевич, Петро Пшеничка, мій батько був
скрипалем, і я постійно слухав, як вони виконували камерну музику. До слова, перед тим як
розпочати сольну кар’єру піаніста я вже грав в квартеті мого батька як віолончеліст”14 і
“навіть під час окупації вони систематично збиралися, граючи при свічках”15.
Співпраця з Львівським

струнним квартетом, заснованим 1965 році з ініціативи

Зенона Дашака, ознаменувалася справжньою творчою атмосферою. Концертні виступи з
Л. Деркач (скрипка), Б. Каськівим (скрипка), З. Дашаком (альт), Х. Колессою (віолончель),
їхні спільні гастрольні поїздки засвідчували спорідненість музичного мислення камералістів.
Музиканти перебували у вирі сучасного мистецького життя, а постійне спілкування з
творчою молоддю було одним із стимулів їх творчої активності. Ніхто з камералістів не
перервав своєї педагогічної діяльності у Львівській консерваторії ім. М. В. Лисенка. З
кращого боку зарекомендували себе в новому творчому амплуа – ансамблевому
музикуванні16. Творча індивідуальність О. Криштальського – “піаніста академічного типу,
12

Архів ЛНМА імені М.В. Лисенка, Особова справа Олега Криштальського (професор, зав. кафедрою спец.
фортепіано).
13
Олег Криштальський, “Про камерну музику,” у книзі Олег Криштальський. Спогади, упоряд. та ред. Тарас
Дубровний, (Львів, 2010), 96.
14
Там само, 96.
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Наталія Мариняко, “Виступи Олега Криштальського у камерному ансамблі,” у книзі Олег Криштальський.
Спогади. Статті. Матеріали. До 70-річчя від дня народження, pед.-упоряд. Н. Кашкадамова, (Львів: Місіонер,
2000), 41–44.
16
Ніна Дика, “Львівський струнний квартет: феномен цілісності концертно-презентативних та освітньодидактичних аспектів,” Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка. Вип. 24.
“Камерно-інструментальний ансамбль: історія, теорія, практика”: Збірка статей. Серія: Виконавське
мистецтво. Кн.1, гол. ред. Ігор Пилатюк, ред.- упор. Ніна Дика, (Львів: Сполом, 2010), 406.
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який надавав великого значення логічності, майстерності та технічній довершеності
виконання”17 значною мірою спричинилася до вміння успішно вирішувати найсерйозніші
мистецькі завдання, “зберігаючи певну рівновагу між особистісним і колективно-груповим
початками та гармонійно поєднуючи в собі вільний самовираз кожного індивіда,
самоцінність кожної особистості та відчуття умісності, неподільності й цілісності
буття і себе як частини спільного замкненого цілого, своєрідного мікрокосмосу”18.
Впродовж творчого життя

“розкішний квартет”19 зазнав певних змін у

виконавському складі, зокрема, від 1984 – партію 1 скрипки виконував Б. Каськів; 2-а
скрипка – Т. Шуп’яна, а від 1991- Т. Сиротюк; альт – Я. Горбачевська. Від 1977р. – за
пульт першої скрипки Львівського струнного квартету сіла учениця О.П. Деркач - Лідія
Шутко. Для виконання ансамблів нетрадиційного складу залучались інші музиканти,
як-от: М. Байко (вокал); Л. Оленич, О. Брикса, Ю. Женчур (альт); О. Журова,
З. Залицяйло, Ю. Ланюк, Я. Мигаль, Р. Фесюк (віолончель); Ю. Смирнов, В. Жолубак
(флейта); В. Цайтц (гобой); К. Геннел, Ю. Кровицький (кларнет), О. Щеглов,
О. Лучанко (контрабас).
Концерти львівських камералістів проходили з великим успіхом. Зауважимо, що
дружні стосунки піаніста О. Криштальського з учасниками квартету склалися в роботі над
інтерпретаціями фортепіанних квінтетів Ф. Шуберта, Й. Брамса та інших авторів, а “перші
наші виступи були з квінтетом Д. Шостаковича, далі з квінтетом Й. Брамса, іншими
камерними творами різних композиторів”20. З виконанням Квінтету Д. Шостаковича (перше
виконання, 1965р.) львів’яни багато гастролювали. Успіху зазнали інтерпретації камерноінструментальних полотен М. М’ясковського, Д. Шостаковича, А. Філіпенка на сцені ІваноФранківської філармонії (26.12.1966р.), а незабаром, ця ж програма прозвучала у концерті
“Радянська музика за 50 років” (Львів, 16.01.1967). Львів’яни гідно презентували Секстет
В. Барвінського і Квінтет Д. Шостаковича у гастрольній поїздці (10-12.04.1967; Донецьк,
Черкаси, Київ). Вже в травні 1967 року шанувальники камерної музики насолоджувалися
інтерпретаціями Фортепіанного квінтету Д. Шостаковича, Квартету № 13 М. М’ясковського
і Фортепіанного Секстету В. Барвінського (виконавці: О. Криштальський – фортепіано,
О. Щеглов – контрабас і Львівський струнний квартет). У фондах львівського радіо зберігся
17

Наталія Кашкадамова, “Криштальський Олег Романович,” Українська музична енциклопедія., Том 2, (Київ:
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, 2008), 612.
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музичної академії ім. М.В. Лисенка. – Вип. 24. “Камерно-інструментальний ансамбль: історія, теорія,
практика”: Збірка статей. Серія: Виконавське мистецтво. Кн.1 (2010), гол. редактор Ігор Пилатюк, ред- упор.
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запис квартету М. М’ясковського (№№ 455-А, 22012). Новаторські здобутки вітчизняних
композиторів (С. Людкевича, М. Колесси, В. Барвінського, Б. Лятошинського) посіли
чільне місце у репертуарі львів’ян. Камералісти постали ініціаторами циклу концертів
“Творчість композиторів сучасного радянського Львова” (1978). Цікавою є історія
виконанням Секстету В. Барвінського (Варіації на власну тему і фінал-коломийка для
фортепіано, двох скрипок, альта, віолончелі та контрабасу). “Цей твір [Секстет
В. Барвінського – Н. Д.] так як і інші композиції Барвінського у Львові виконувати не
дозволяли (це був кінець 50-х років). А в Києві якраз в цей час проходив Пленум Спілки
композиторів України ,на який ми були запрошені, де нам дозволили виконати цей твір.
Учасниками секстету були: З. Дашак, Б. Каськів, Х. Колесса, О. Лучанко, Л. Деркач і я. Після
цього виступу в Києві ми багато гастролювали з цим твором, зокрема по центральній
Україні.”21 Твір звучав в численних концертах: до 100-річчя В. Барвінського; до 70-літтю
від дня народження О. Криштальського (2000 р.); з нагоди 187-ї річниці від дня
народження

Т.

Шевченка

(9.03.2001,

Львівський

оперний

театр)

у

виконанні

О. Криштальського, Л. Шутко, Х. Колесси, Б. Каськіва, Я. Горбачевської, О. Лучанко.
Виконання Фортепіанного квінтету В. Барвінського у Києві 21 отримало схвальну оцінку
самого автора, який на згадку подарував виконавцеві фортепіанної партії фотографію з
дедикацією: «Дорогому Олегу Криштальському на трівкий добрий спогад першого
прилюдного виконання І ч. фортепіанного квінтету /15.П.1960/”.
Камералісти постали ініціаторами мистецьких імпрез, зокрема, лекції-концерті
“Музиканти – вихованці Львівської консерваторії” (1967, Львів). На Фестивалі мистецтв
“Львівська золота осінь” (листопад, 1967) прозвучав Фортепіанний квінтет Д. Шостаковича.
Запис Фортепіанного квінтету Д. Шостаковича у виконанні: О. Деркач (скрипка), Б. Каськів
(скрипка), З. Дашак (альт), Х. Колесса (віолончель) і О. Криштальський (фортепіано) зберігся
у фондах львівського радіо (№ 20910 і 455). У програмі творчого звіту ВНЗу “На відзначення
40-річчя Воз’єднання західноукраїнських земель в єдиній радянській Українській державі у
складі СРСР” (25.10.1979 р., Львівська філармонія) у виконанні струнного квартету –
Л. Шутко, Б. Каськів, З. Дашак, Х. Колесса, де партія фортепіано – Заслужений артист УРСР
Олег Криштальський прозвучали дві частини з Партити № 3 М. Скорика і “Скерцо” з
Фортепіанного квінтету Д. Шостаковича, згодом “Скерцо” з Фортепіанного квінтету
Д. Шостаковича пролунало зі сцени Театру імені М. Заньковецької (Львів, 6 листопада
1979 р.).
Музикування у складі камерно-інструментальному тріо – це ще одна сторінка
21
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концертно-виконавського амплуа

О. Криштальського. Ще студентом консерваторії він

навчався в класі камерного ансамблю Всеволода Задерацького, “прекрасного піаніста”, який
“зумів по-справжньому зацікавити нас камерною музикою.”22 Фортепіанне тріо у складі:
Б. Каськів (скрипка), Х. Колесса (віолончель) і Олега Криштальський (фортепіано) провело
серію концертних виступів з нагоди Ювілейних дат С.П. Людкевича до 95-річчя від дня
народження патріарха, де прозвучали: Фортепіанне тріо (fis moll) і Фортепіанний квартет
(Львів, 2.04.1975 р.), а згодом здобули успіх в Москві, Києві, Харкові. Музична критика
відзначала “романтичну схвильованість” твору, “летючість музики” композитора;
“динамічне

виконання

фортепіанної

партії

заслуженим

артистом

УРСР

О. Криштальським, припіднесено-експресивна інтонація скрипки (Б. Каськів) і віолончелі
(Х. Колесса)

сприяли

Фортепіанного

тріо.

точному

розкриттю

Інтерпретація

авторського

“Меланхолійного

задуму”
вальсу”

першої
у

частини
виконанні

О. Криштальського, О. Деркач, Б. Каськіва, Л. Оленича, Х. Колесси “зачарувала
витонченістю ліричних нюансів, захопила напруженим розвитком музики від блискучих
початкових епізодів до сумного ніжного фіналу.”23 За участі львів’ян відбулися Ювілейні
концерти до 100-річчя С. Людкевича у Львові, Києві, Баку, Москві (1980).
Унікальними вважаються виступи О. Криштальського з Львівським струнним
квартетом на “Днях музики Баха і Генделя” (27.03.1985, Львівська картинна галерея), де у
інтерпретації

Бранденбурзького концерту № 2 Й.С. Баха і Кончерто-гроссо № 8

Г. Ф. Генделя партію контінуо О. Криштальський виконував на клавесині 24, а гастрольне
турне львів’ян охопило міста України: Черкаси, Чернігів, Суми, Кишинів (Молдова), Сочі,
Майкоп (Краснодарський край), Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці, Одеса, Херсон,
Миколаїв. Знаковими вважаються інтерпретації Квінтету Es dur Л. ван Бетховена для
фортепіано (О. Криштальський) і духових у складі: Ю. Смірнов-флейта, В. Цайтц-гобой,
В. Носов-кларнет, В. Семеніченко-фагот (жовтень 1987, Львів) і Фортепіанного квінтету
f moll Й. Брамса (1988, Львів). Львів’яни концертували на сценах Київської консерваторії,
Харківського і Донецького інститутів мистецтв, Київської філармонії, в храмах, церквах,
музеях України. Музиканти

гармонійно поєднувати наукову, виконавську, культурно-

громадську і педагогічну діяльність. Олега Криштальського іменують Вчителем сотні
музикантів.

Мені

пощастило

навчатись

в

класі

професора

Олега

Романовича
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Криштальського. В пам’яті назавжди залишаться фантастичні лекції у 26 аудиторії на
другому поверсі Львівської консерваторії ім. М.В. Лисенка, репетиції і сценічні виступи:
виконання в ансамблі з Олегом Романовичем Клавірного концерту d-moll Й. С. Баха і
Фортепіанного

концерту

О. Глазунова

(на

випуск

в

консерваторії),

де

піаніст

О. Криштальський блискуче виконав партії оркестру (в перекладі для фортепіано). Кожна
лекція Професора, зустріч, спілкування в часі конференцій, мистецьких імпрез – унікальні.
Динамічне концертно-виконавське життя піаніста Олега Криштальського, де
природно перепліталися його сольні концерти з виступами у камерно-інструментальних
ансамблях, вирізняючись високою професійною майстерністю, своєрідною манерою гри,
визначеністю художньо-технічних прийомів, а головне – специфічними національними
рисами, посіло чільне місце в просторі високого мистецтва Музики.
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Уляна Молчко
доцент кафедри музикознавства та фортепіано
навчально-науковий інститут музичного мистецтва,
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
ПОВЕРНЕННЯ АРХІВУ ОМЕЛЯНА НИЖАНКІВСЬКОГО
Розвиток сучасної національної культури сьогодні невіддільний від вивчення творчих
надбань митців, які в силу суспільно-історичних обставин початку ХХ століття змушені були
емігрувати, покинути рідну землю. З цього приводу професор Ганна Карась наголошує, що
“музична культура українців діаспори, як інтегральна частина загальноукраїнського
музичного процесу, після довгих років ігнорування потребує вивчення, систематизації,
критичного аналізу з боку вчених, митців, діячів культури” 1. Сьогодні до нас повертаються
численні приватні архіви українських митців, які своєю творчою працею сприяли розбудові
світової культури, і які проливають світло на процеси становлення і розвитку українського
мистецтва. Це архіви: Модеста Менцинського, Мирослава Скала-Старицького, Йосипа
Гошуляка, Осипа Залеського, Зиновія Лиська, Андрія Гнатишина, Василя Безкоровайного,
Ярослава Барнича, Остапа Бобикевича, Мирослава Антоновича, Ігоря Соневицького, Богдана
Весоловського, Остапа Пицка, Любки Колесси, Софії Дністрянської, Антона Рудницького,
Марії Сокіл-Рудницької, Євгена Цегельського, Володимира Луціва та інших.
25 вересня 2019 року невістка українського композитора Нестора Нижанківського, Зоя
Лісовська-Нижанківська

передала

архів

відомого

піаніста,

педагога,

композитора,

музиколога Омеляна Нижанківського Стрийському краєзнавчому музею “Верховина”.
Омелян Нижанківський належить до яскравих представників музичного роду
Нижанківських. Варто згадати імена органіста собору св. Марії в Римі, а згодом в Кракові
Андрія Нижанківського (1590 (92?)-1645), диригента, композитора, культурно-освітнього
діяча о. Остапа Нижанківського (1863-1919), його братів, хорових диригентів Володимира і
Петра, корифея української музики, композитора, піаніста, педагога, музичного-критика,
громадсько-мистецького діяча Нестора Нижанківського(1893-1940), музичного-критика,
письменницю Меланію Нижанківську, їх сина, соліста Женевської опери, співака-баритона
Олега Нижанківського (1924−2003).

1

Ганна Карась, Музична культура української діаспори у світовому часопросторі ХХ століття. (ІваноФранківськ: Тіповіт, 2012), 10.

29

Короткі відомості про творчі здобутки Омеляна Нижанківського стисло подані в Малій
українській музичній енциклопедії2, в історико-критичному огляді А. Рудницького3, у
спогадах М. Антоновича 4, в нарисі Ю. Булки5. У 2013 році вийшла друком стаття У. Граб6, у
якій представлені життєві віхи та лист митця до М. Антоновича.
Постать Омеляна Нижанківського є маловідомою в Україні. На сьогоднішній час нам
відомо, що він є сином рідного брата о. Остапа Нижанківського, о. Петра Нижанківського.
Мати Северина Івасик, була уродженкою м. Дрогобича7. В сім’ї зростало троє дітей Мирон,
Омелян, Зеновій. Омелян народився 20 серпня 1895 році в Рогатині, де батько мав парафію.
Навчався в Ягелонському університеті в Кракові. Музичну освіту здобув у Музичній
академії Відня, працював у філії Лондонської консерваторії в Каїрі у Єгипті (1924-1928). З
1928 року проживав у Швейцарії в м. Берн, де викладав у консерваторії Берну. Згодом у
1960 році закладає свою школу в м. Ляйсені. Працював органістом, створив три Служби
Божі, є автором мелодії ґимну ОУН “Зродились ми з великої години” на слова Олеся Бабія,
“Розкрийте зіниці” на вірші Олега Ольжича.
6 серпня 1951 року Омелян Нижанківський захистив дисертацію в Українському
Вільному Університеті в Мюнхені на тему “Die Historisch-systematische aufschichtung des
Ukrainischen

Volkslides

(Grundriss)”,

яка

присвячена

історично-систематичному

нашаруванню української народної пісні.
Відійшов у засвіти у 1973 році.
Архів Омеляна Нижанківського знаходиться сьогодні на стадії опрацювання. Першу
групу матеріалів становлять особисті документи Омеляна Нижанківського: паспорт
О. Нижанківського, залікова книжка його як студента Ягелонського унверситету в Кракові за
1913 рік з оцінками, студентське посвідчення та диплом УВУ в Мюнхені, диплом про
закінчення музичної консерваторії у Фрібурзі(Швецарія), довідка про доктора в університеті
Фрібурзі, Документ родоводу Нижанківських, Медична книжка, фотоальбом, касетка з
нагородами і значками, два блокноти з приватними адресами, картка членства в музичному
товаристві в Берні, Концертні програми 1960, 1961 років, які засвідчують участь в концертах,
машинопис автобіографії на німецькій мові дружини Омеляна – Геді Нижанківської.

2

“Нижанківський Омелян,” у книзі Мала українська енциклопедія, упор. Осип Залеський, (Мюнхен: Дніпрова
хвиля, 1971), 80.
3
Антін Рудницький, Українська музика: історично-критичний огляд. (Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1968). 289.
4
Мирослав Антонович, Між двома світовими війнами: Спогади. (Київ, 2003). 247.
5
Юрій Булка, Нестор Нижанківський: Життя і творчість. (Львів-Нью Йорк, 1997). 12.
6
Уляна Граб, “Професор Омелян Нижанківський (1895-1973),” Українська музика, No. 4, (2013): 67–70.
7
Зоряна Кордуба. “Северина Нижанківська,” Галицька зоря, отримано доступ 4 квітня 2020, https://halzoria.io.ua/s514950/severina_nijankivska.
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Архів містить багаточисленні газетні вирізки про членів родини Нижанківських,
машинописний матеріал про братів Мирона і Зенона Нижанківських, пакет матеріалів про
Зенона Нижанківського (вирізки з газет, фото могили З. Нижанківського на українськім
кладовищі в Бавнбрук, Америка).
До другої групи належать авторські нотні рукописи Омеляна Нижанківського, а саме:
три Служби Божі, текст дисертації “Історично-систематичне нашарування української
народної пісні”.
Третю групу становлять численні листи до відомих суспільно-громадських та
культурно-освітніх діячів. Митець вів кореспонденцію з апостольським візитатором
єпископом-монсеньйором Мирославом Марусином, з дружиною полковника Євгена
Коновальця, Ольгою Коновалець, дружиною полковника Андрія Мельника, Софією
Мельник, з громадсько-політичним діячем, журналістом Михайлом Єреміївим, українським
політичним діячем, публіцистом, одним із ідеологів Організації Українських Націоналістів
Степаном

Ленкавським,

істориком,

громадсько-політичним

діячем,

засновником

видавництва “Дніпрова Хвиля” Олексою Вінтоняком, письменницею Ольгою Дучимінською,
українською

поетесою,

перекладачем,

мистецтвознавцем

Мартою

Калитовською,

французьким та іспанським кінорежисером українського походження, активним діячем
українського емігрантського руху Євгеном Деславом, українським педагогом, громадським
діячем, дружиною Володимира Кубійовича Дарією Сіяк.
Омелян Нижанківський вів активну переписку з музичними діячами:

українським

письменником, музикознавцем, джерелознавцем, автором “Словника співаків України”
Іваном Лисенком, співачкою Іриною Маланюк, композитором Марком Брікюстом,
польським митцем Ігнацієм Падеревським, українським піаністом, педагогом Романом
Савицьким, українським співаком, хоровим диригентом і музикознавцем, доктором
музикології Мирославом Антоновичем, українським диригентом та педагогом Богданом
П’юрком, піаністом, професором Українського музичного інституту в Детройті Борисом
Максимовичем, українським співаком Мирославом Скала-Старицьким, композитором,
культурно-освітнім діячем Антіном Рудницьким.
Окрему групу становлять листи до його дружини Геді Нижанківської-Рінгер, зокрема
від композитора, культурно-освітнього діяча Антіна Рудницького та інших.
Архів містить публікації Омеляна Нижанківського на музичні теми у пресі. Автор
порушує питання про завдання українських музикантів, які перебувають на чужині.
Отже, подальше впорядкування та детальне вивчення архіву Омеляна Нижанківського
дасть ґрунт для написання дослідження про життя та творчість відомого українського
31

піаніста, педагога, громадського діяча з Швейцарії. Багатий епістолярій, який потребує
фахового перекладу на українську мову, висвітлить окремі сторінки з біографій визначних
діячів української діаспори.
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Василь Парацій
Бережанський краєзнавчий
музей (Тернопільська обл.)
ЗАВАЛІВСЬКИЙ ЗАМОК (ПІДГАЄЧЧИНА): ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ЕСКІЗ ПРО
ВТРАЧЕНУ ПАМ'ЯТКУ
На думку знаних французьких істориків: «Факти минулого пізнаємо тільки на підставі
слідів, які після них збережені»1. Дуже показовими джерелами (зокрема – візуальними) цього
минулого є замкові комплекси – свого часу реальні свідки й безпосередні учасники
історичних подій, а нині збережені (дуже часто) у вигляді руїн. І вони були доволі
чисельними свідками й учасниками; адже, як підрахувала Е. Горнова, з 79 міських населених
пунктів Галицької землі 43 міста «мали замки, будовані частково з каменю, а частково з
дерева»2.
Але існує категорія історичних замків, які втратили до сьогодення навіть видимі сліди
свого існування. І лише історичні документи та народна пам’ять є інформативною базою про
їх історичну долю. Причини зникнення з поля зору для кожної такої пам’ятки є
індивідуальними; хоч, в основі кожної, закладені два фактори: воєнні руйнації та людська
байдужість. Тема ця – вічна.
І одним з таких візуально втрачених, але історично динамічних пам’яток житловооборонної архітектури, є замок у с. Завалів (Підгаєцького району, Тернопільської обл.), який
уже був для нас об’єктом інформаційно-довідкових й дослідницьких акцентувань3.
Незважаючи на своє пізньосередньовічне (XV ст.) походження на основі джерельної
фіксації, як оборонний центр територія Завалова активно використовувалася з києво-руських
часів. Власне, ойконімічна етимологія населеного пункту пов’язана з місцерозташуванням
поселення «за валами» (чи від «замку, потрійними валами оточеного»4).
А події про князя Романа та «хана Боняка» стали основою народних легенд. Сліди
трьох ліній земляних укріплень візуально і сьогодні прослідковуються майже в центрі села,
на горі Карачин. Легенди (відомі, як мінімум,

дві) пов’язують ці оборонні об’єкти з

галицьким князем Романом, який поблизу Завалова переміг у битві половецького хана
Боняка (збірний літературно-фольклорний, в цьому випадку – негативний – образ).

1

Ch.Langlois, Ch.Seignobos, Wstep do badan historycznych. (Lwow, 1897). S. 68.
E. Hornowa, Stosunki ekonomiczno-spoleczni w miastach ziemi Halickiej w latach 1596–1648. (Opole, 1963), 321.
3
В. Парацій, “Завалівський замокˮ , в книзі Тернопільський енциклопедичний словник: у 4 томах. (Тернопіль,
2010), 233–234; В. Парацій, “Замок у Заваловіˮ, в книзі Підгайці та Підгаєччина. (Тернопіль, 2012). 437–442.
4
Starożytna Polska pod względem historycznym, geograficznym i statystycznym, opisana przez M. Balinskiego i
T. Lipinskiego. T. 2, Cz. 2. (Warszawa, 1845), 711.
2
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Відрубана голова половецького зверхника котилася аж до Тисмениці5. Незважаючи на
легендність події, збережені вали мають безумовно давньоруське походження.
З цими валами ототожнюються пізніші повідомлення про населений пункт. Так, у
XVII ст. відомості про Завалів знаxодимо в книзі архімандрита Чернігівського Єлецького
монастиря Іоаникія Галятовського «Нове небо» (видрукуваній 1660 року): «На малій Русі, в
землі Галицькій, є місто Завалів, названого від давно висипаних валів, якиx є три. На горі
поміж цими валами є монастир при церкві святого Миколая, що відноситься до князювання
Романа Галицького»6.
Завалів протягом XVI-XVII ст. переживає разом з іншими населеними пунктами
регіону постійну загрозу від татарських набігів і планомірної турецької агресії. Уже в 1516 р.
відбулася перша (документально зафіксована) битва з татарськими загонами на землях
Підгаєччини. Такі ж напади відбувалися і в 1612, 1615, 1620, 1621, 1633 роках. Зокрема, від
татарських набігів у 1615 та 1620–1621 рр. Підгаєччина втратила найбільшу кількість
населення за пп. XVII ст.7
Тому кожен більш-менш значимий населений пункт регіону – це завжди цілісний
фортифікаційний об’єкт, в якому гармонійно поєднувалися оборонні властивості замкудитинця та зовнішніх міських укріплень. Будівництво в межах поселення приватного
оборонного замку, було не шаблоном чи волевиявленням власника, а логічною необхідністю.
Завалівський замок збудовано Маковецькими в перших роках XVII ст. Львівський
історик (архівіст, музейник, консерватор) А. Чоловський вважав його одним з найкращих і
найчарініших замків; який, проте, в місцевих воєнних зіткненнях «не отримав однак
важливої ролі».
А повна руйнація його в квітні 1675 р. представлена як «кривава катастрофа». Хоч
комендант замку Петро Маковецький власне сам здав замок Ібрагіму-Шишману, який
наказав спалити цю житлово-оборонну споруду. Жителів, зокрема й родину Маковецьких,
було взято в полон8. Ібрагім Шишман змусив колишнього власника Завалівського замку
Петра Маковецького, взятого в неволю, звернутися з листом про капітуляцію й до
коменданта Теребовлянської фортеці Яна Самуеля Грановського. На що останній відповів

5

Змієві вали. Українські легенди та перекази. (Київ,1992), 27–28; Slownik geograficzny Krolestwa Polskiego i
innych krajów slowiańskich. (Warszawa, 1895), 485.
6
Starożytna Polska pod wzgledem historycznym, geograficznym і statystycznym..., 711.
7
Підгаєцька земля. Історико-мемуарний збірник. (Нью-Йорк – Париж – Сідней – Торонто, 1980), 123.
8
A. Czolowski, “Dawne zamki i twierdze na Rusi galickiejˮ, in Teka konserwatorska. ( Łwów, 1892), 123;
A. Czolowski, B. Janusz, Przeszlosć i zabytki województwa Tarnopolskiego. (Tarnopоl, 1926), 124; Slownik
geograficzny Krolestwa Polskiego..., 485.
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відмовою, окремо звертаючись до Маковецького з обвинуваченням у зрадницькій
діяльності9.
Відбудований з ініціативи кн. Станіслава Яблоновського – великого коронного
гетьмана, каштеляна краківського, «військового товариша» та приятеля польського короля
Яна ІІІ Собеського – новий Завалівський замок перетворюється на своєрідний плацдарм для
гетьманських антитурецьких походів10, «становив важливу підставу» для його військових
рушень». Часто перебував у замку син Станіслава Яблоновського Йозеф Александр – знаний,
перш за все, як учений11.
Та упродовж XVIII ст. обороноздатна функція замку занепадає через суттєве
зменшення зовнішньої небезпеки. Син і внук великого коронного гетьмана часто бували в
замку, який «по-панському був впорядкований», зокрема – оздоблений високоякісними
живописними розписами, формується галерея родових портретів12. Поступово він
перетворюється на приватновласницький палац.
З 1757 р. замок переходить у власність від спадкоємців Станіслава Яблоновського до
родини Груїв (внучка Йозефа Александра Яблоновського Теофіла продала загалом землі
Завалівські Йозефу Грую Котельницькому). А в 1847 р. його викупляє Клеменцій
Рачинський, який посилює палацовий ектер’єрний та інтер’єрний естетичний фон13.
У 1875 році лікар д-р Францішек Медвей – керівник «гідропатичного закладу» в
Сасові, використавши наявність в прилеглому парку смачних і «розбризкуючих»
мінеральниx джерел, заснував тут водолікарню та «кліматичну станцію»14. Збереглася навіть
рекламна листівка про цей оздоровчий заклад15.
А в 1892 році замок вивчає відомий львівський історик архітектури та консерватор
пам’яток старовини Александр Чоловський. Адже пам’ятка, як зазначає сам дослідник, «до
цього часу описана ще не була»16. Тому, уявимо собі її вигляд через призму опису
дослідника: «Замок в загальних обрисах збережений і до цього часу заселений, знаходиться
на значному підвищенні на захід від містечка… Представляв він собою обширну на три
9

B. Komplikowicz “Obrona Trembowli r.1675ˮ, in Kresy wschodnie Rzeczypospolitej. (Lwów, b. r.), 140–143.
A.Czolowski Dawne zamki i twierdze na Rusi Galickiej..., 123; A. Czolowski, B.Janusz, Przeszlosć i zabytki
wojewodztwa Tarnopołskiego..., 124.
11
Starożytna Polska pod względem historycznym, geograficznym i statystycznym, opisana przez M. Balinskiego i
T. Lipinskiego. (Warszawa, 1845), 711; Przewodnik po wojewodztwie Tarnopolskiem. (Tarnopol, 1928). 62.
12
Czolowski A. Dawne zamki i twierdze na Rusi Galickiej..., 123; Czolowski A., Janusz B. Przeszlosć i zabytki
wojewodztwa Tarnopołskiego..., 124; Betlej A. “Nagrobek Jablonowskich w kosciele jezuitow we Lwowieˮ, Folio
historiae artium. Seria nowa, 2007.
13
Starożytna Polska pod względem historycznym, geograficznym i statystycznym, opisana przez M. Balinskiego i
T. Lipinskiego. (Warszawa, 1845),711; A. Czolowski, B. Janusz. Przeszlosć i zabytki wojewodstwa Tarnopołskiego.
(Tarnopoł,1926), 124–125.
14
Slownik geograficzny Krolestwa Polskiego...,. 485.
15
Підгайці та Підгаєччина. (Тернопіль, 2012), 451.
16
A.Czolowski, Dawne zamki i twierdze na Rusi Galickiej..., 123.
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крила в два поверхи висотою споруду, збудовану з каміння і цегли у формі букви U. Наріжні
стіни з півночі і південного сходу замикають округлі (чи п’ятикутні) дещо вищі й винесені
назовні башти, добре збережені та для житлових помешкань пристосовані. Третя подібна
башта, яка також винесена наперед, знаходиться при фасаді північного крила. Фасад
південного крила замикає каплиця замкова, утримувана до цього часу в порядку... Вхідна
брама з сходовою кліткою знаходиться в середині головного крила, масивнішого за бокові.
Інтер’єр замку представляє собою чередування менших приміщень і великих залів. На
першому поверсі було 12 склепінчастих приміщень, а на другому 10 та одна велика зала».
Вона прикрашалася живописним розписом, що представляв батальну сцену з участю
Станіслава Яблоновського. Наприкінці згаданого століття його знищено (пояснення цьому в
автора відсутні). Під замком глибокі пивниці. Чотирикутну площадку навколо замку
оточували вали і рови, «з яких зараз залишилися лише слабі сліди»17.
Цей опис тривалий час був єдиним професійним і залишався «еталонним» для
тогочасних довідникових видань18.
А про стан Завалівського замку на перше десятиліття ХХ ст. згадує автор методично
досконалих і надзвичайно пізнавальних туристичних путівників (зокрема по Галичині)
Мечислав Орловіч, який описує його як добре збережену та заселену споруду; як
двохповерховий будинок з трьома баштами і каплицею, зведений в XVII ст., знищений у
1675 р. і «потім знову відбудований»19.
До Першої світової війни в замку зберігалася велика бібліотека, архів, іконографічна
та живописна (зокрема й портретна) колекція, мистецькі цінності, зібрані його тогочасним
власником Александром Рачинським, внуком Клеменція. Але з 1915 р. він тривалий час
знаходиться в зоні бойових дій і, як результат цього, отримує перші руйнації та переживає
перші розграбування. А відступаючі у 1917 р. російські війська підпалили нещодавно перед
тим реставрований замок, «остаточно довівши цю прекрасну пам’ятку до стану руїни»20.
Новий опис А. Чоловського 1926 р. (на доповнення попередньої історичної інформації
1892 р.) і відображає, власне, існуючий стан замку на сер. 1920-хх рр.
Але надії на його відновлення залишалися. Підтвердженням цьому – лист власника
А. Рачинського від 17 жовтня 1928 р. про стан замку та спробу ліквідації пошкоджень.

17

A.Czolowski, Dawne zamki i twierdze na Rusi Galickiej..., 122.
Для прикладу: Slownik geograficzny Krolestwa Polskiego…, 485.
19
M.Orlowicz, Ilustrowany przewodnik po Galicyi, (Lwów, 1914), 127.
20
А. Czolowski, B. Janusz, Przeszlosć i zabytki wojewodztwa Tarnopołskiego..., 125; Przewodnik po województwie
Tarnopolskiem..., 67.
18
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Документ зберігається у Державному архіві Львівської області; текст подаємо у перекладі на
українську та в публікації О. Бойко й В. Слободяна21:
«Від замку залишилися лише внутрішні мури, які, щоби запобігти дальшому
руйнуванню, треба покрити дахами, що вимагало би таких великих коштів, що не зможемо
через знищення цілого маєтку приступити до ремонту. Добрих бажань мені не бракує.
1910 року на підставі проектів архітектора проф. Т. Тальовського і архітектора
Т. Мокловського розпочав перебудову даху і веранди, роботи які виконав інж. Мокловський,
зараз полковник і шеф фортифікації у Вільнюсі. Ті роботи закінчилися 1914 року перед
самою війною. Замок отримав новий дах, вкритий дахівкою, спеціально з цією метою
випаленою за кордоном, а башти покрили міддю. Росіяни в 1915 році вивезли все обладнання
замку і знищили бібліотеку разом з архівом, а австрійські війська збомбардували замок. Не
зламаний тим, в 1916 році наново приступив до реконструкції даху, а, власне кажучи, в той
спосіб перебрав дахівку і покрив нею фронтовий дах, а бляхою тильний. У 1917 році
російське військо, відступаючи, спалило цілий замок так, що залишилися тільки деякі мури.
1921 року архітектор Тадей Мокловський виконав (третій раз) проект відбудови замку, але з
60 господарських будинків залишився тільки один, та й той сильно пошкоджений. Перед
реставрацією мусів конче відбудувати господарські будівлі, а коли вже мав розпочати
відбудову замку, змінилася кон’юнктура і виконання того проекту стало неможливим.
Залишаюся кожної хвилини готовий запропонувати Відділу культури і Мистецтва плани або
фотографії замку та обговорити справу його відбудови. На мою думку, бажано було би перед
тим натурно обстежити стан замку делегатом Відділу».
Як відповідь на це, 26 квітня 1929 р. до Завалова було делеговано консерватора
пам’яток Й. Піонтровського. На жаль, конкретні результати від цієї поїздки нам невідомі.
У

характеристиці

статистичного,

економічного,

суспільно-політичного

стану

Підгаєцького староства та географічного місцерозташування повіту, представленого до
Тернопільського воєводського управління першого грудня 1929 року, окремо згадується (як
пам’ятка, що заслуговує на увагу) Завалівський замок: «...Завалів, старе поселення, знане з
XV ст. як власність Бучацьких. Донедавна тут був прекрасний замок, збудований в XVII ст.,
по якому залишилися одні руїни внаслідок світової війни»22.
Правда, фіксуючи стан руйнації пам’яток архітектури Тернопільського воєводства в
період відносно недавніх воєнних дій, проф. Й. Піонтровський зазначає, що Завалівський
«замок Маковецьких, зведений у XVII ст. і перед війною заселений, дуже сильно знищений,
21

О. Бойко, В.Слободян, “Замок у Завалові на Підгаєччині в історичних джерелахˮ, в Підгайці та
Підгаєччина…, 450–451.
22
Державний архів Тернопільської області, ф. 231, оп. 4, спр. 1253, арк. 6.
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але має бути відновлений»23. Отже, якісь домовленості були, та й перспективи на майбутнє
окреслювалися.
Як не шкода, але цього не сталося. Подальші ідеї відтворення замку не мали свого
практичного втілення, тому до сьогодення пам’ятку остаточно знівельовано на місцевості. І,
як зафіксовано в місцевій пресі за 1965 р., «тепер тільки громаддя каменю нагадує про його
існування»24.
Сучасність стерла будь-які візуально видимі сліди існування замку в с. Завалів. Його
не відновиш і не використаєш. Тому ця пам’ятка залишиться свідком і носієм історичної
епохи (а також естетики минулого) лише у збережених описах, кресленнях, світлинах,
дослідницьких (історичних, архітектурно-археологічних) реконструкціях, людській уяві. Але
й на подібних одиничних фактах будується те, що Карл Ясперс називав «смислом історії».
Таким чином, залишається лише дослідницька сфера. Висвітлені архівні матеріали
(зокрема – із збірки А. Чоловського), якісне опрацювання пам’яткоохоронної документації
кін. ХІХ – перших десятиліть ХХ ст., археологічне вивчення території – усе суть перспектива
подальшого пізнання оборонних, архітектурно-мистецьких особливостей пам’ятки, її місця в
історичному процесі; а, через це – шлях до нових інтерпретацій окремих історичних подій,
життєвих ракурсів історичних особистостей.

23
24

Wojewodztwo Tarnopołskie. (Tarnopoł, 1931), 445.
“Завалівˮ, Нове життя. 1965: 4.
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САКРАЛЬНА СПАДЩИНА У С. ПРИЛБИЧІ НА ЯВОРІВЩИНІ.
За даними Міжнародного центру з дослідження, збереження та реставрації культурних
цінностей (ICCROM) релігійна спадщина має характеристики, які відрізняють її від інших
форм культурного надбання. Усі її складові певним чином служать для артикуляції відносин
між громадою та її релігійними звичаями, а також для виявлення відносин між людиною та
Богом.
Релігійна спадщина передає інформацію та апелює до збереження вікових цінностей,
пов'язаних і з духовною ідентичністю. Приблизно двадцять відсотків об'єктів, внесених до
Списку всесвітнього культурного надбання, мають певний релігійний чи духовний зв’язок 1.
Значна частина збереженої сакрально-архітектурної спадщини, що апелює до давньої
української ідентичності, локалізована у західних регіонах країни, зокрема у селі Прилбичі,
що на Яворівщині.
Станом на 2020 р. у селі діє три релігійні громади: дві унійні (УГКЦ і УГКЦ «Святої
Традиції») та УПЦ (ПЦУ). У кількісному співвідношенні православна громада становить бл.
80% мешканців села (станом на 2015 р. сайт «Кіріос» вказує

280 осіб в громаді, яка

юрисдикційно підпорядкована Львівській архієпархїі УГКЦ). Сакральну архітектуру
представляють: храм Собору Пресвятої Богородиці (датування дискусійне), дерев'яна
дзвіниця (ХVIII ст.), каплиця, в якій встановлено давній іконостас (бу-во кн. 90-х рр. ХХ ст.,
інколи в ній проводять богослужіння), храм бл. Климентія Шептицького (2006 р., у
спільному використанні між двома греко-католицьким громадами), неоготична каплиця –
усипальня роду Шептицьких (1860-ті рр.).
Збереженою є значна частина іконографічного надбання. Серед основних пам'яток
варто відзначити ікони: Богородиці (сер. ХVIII ст.), свт. Миколая (ХVІІІ ст.), влмч.
Параскеви П’ятниці, «Розп’яття Христа», переносну ікону (зроблена із давнішої ХVІІІ ст.)
«Поклоніння волхвів» (на зворотній стороні домальовані ікони Бориса і Гліба), Царські
ворота, дві ікони XIX ст. ін.2. Стінопис храму поновлюваний у ХІХ, ХХ, ХХІ ст.
1

“Heritage of Religious Interest. UNESCO Initiative on Heritage of Religious Interest”, UNESCO, accessed March 12.
2020, https://whc.unesco.org/en/religious-sacred-heritage/
2
“Акт обстеження іконостасу с. Прилбичі Яворівського району 5 вересня 1994 року”, Патріярхат, No. 1,
(1995), отримано доступ 12 березня 2020, http://www.patriyarkhat.org.ua/statti-zhurnalu/do-problemy-ikonostasu-utserkvi-u-prylbychah/
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Попри непросту міжконфесійну ситуацією у селі православна громада в 1994 р., через
підписання договору, погодила передати фрагменти іконостасу та деякі ікони на зберігання
та реставрацію до Національного музею у Львові ім. А. Шептицького. Згодом директор
музею Василь Откович зініціював реставрацію отриманих ікон та фрагментів іконостасу.
Роботи впродовж 1996 –1997 рр. виконували під кервництвом Ярослава Мовчана та Бориса
Іваніва реставратори ЛФ ННДРЦ України та студенти відділу реставрації Львівського
коледжу декоративно-ужиткового мистецтва ім. Івана Труша. Частину ікон та царські врата
згодом повернули громаді.
Юрисдикційна приналежність громади в Прилбичах, а відповідно «власник/утримувач»
об'єктів сакральної спадщини: від 1494 (перша згадка) по 1691 православна громада, 1691–
1946 – греко-католики, 1946–1951 – православні, 1950-ті – 1960-ті – держава/громада (церква
не діюча), кн. 1960-х – по сьогодні – православна громада. Частиною іконографічної
спадщини опікується Національний музей ім. А. Шептицького у Львові. У віданні грекокатолицьких громад – храм бл. Климентія (2006 р.) та каплиця-усипальня (1860-х рр.)3.
Дискусії та гіпотези:


Перша згадка про священика на парафії – 1494 р., про церкву перша відома дата –

1654 р.4 Так як, протяжність часу між згадкою про священика та про церкву становить
160 років дослідники припускають, що: сакральна пам'ятка є давнішою, або храм, згаданий в
джерелах у 1654 р. – друга сакральна святиня православних прилбичан.


Інвентар парафільний, Словник географічний, частина унійних Шематизмів та

модерної публіцистики дату будівництва храму Собору Пресвятої Богородиці зазначають
1741 р. і вказують, що ктитор «архієрей Шептицький» 5. У такому випадку в деяких
дослідників з'являється питання: куди «зник», вказаний в джерелах, храм 1654 р. (до слова,
між першою згадкою про священика на парафії (1494) та датою «1741» – 247 років).
Варіанти дослідників: згорів, розібрали і побудували новий, «митрополича реконструкція»
попереднього храму. Якщо «митрополича реконструкція», то чим умотивована «позиція»
частини шематизмів та дослідників? Мешканець села, вчитель історії, автор дослідження про
Прилбичі Василь Бубісь зазначає, що «в церковній будівлі помітні були конструкції
добудови. Навіть нижня балка зрубу дубового (підвалина) з південної сторони має сліди від

3

Андрій Цебенко, “Сакральна спадщина православних у с. Прилбичі на Яворівщині” у Християнська сакральна
традиція: віра, духовність, мистецтво: матеріали ХIІ Міжнародної наукової конференції, (Львів: ЛПБА,
2019): 261–262; Андрій Цебенко, “Достойний православний пастир Яворівщини”, Духовна криниця, No 6,
(2013): 8.
4
Akta qrodskie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie,
T. 14, No. 2389, (Lwow, 1889), 318.
5
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Т. IX, (Warszawa, 1888), 215.

40

пожежі. То чи не згоріла вона в 1648 р. разом з частиною села…, а вже в 1654 р. була
відбудована заново, а за часів Атанасія Шептицького була розбудована»6.


У кн. 1980-х православна громада проводила реставраційно-оновлювальні роботи

храму7. Це спричинило чергові зміни, зокрема й екстер’єру. Деякі дослідники та
медіаресурси кн. 1980-х чи поч. 1990-х. зазначають як нову дату будівництва 8. Рестараційні
зміни відбулися й у 2016 р., тоді вони заторкнули і дерев’яну дзвіницю. Відтак маємо й
версію «трьох реконструкцій».


Варто також відзначити, що у багатьох медіаресурсах трапляється різне

найменування греко-католицького храму побудованого у 2006 р. в селі: «церква Собору
Пресвятої Богородиці», «церква на честь Андрея та Климентія Шептицьких», «церква
бл. Климентія

Шептицького»,

«церква-музей

митрополита

Андрея»9.

Це

може

дезорієнтувати. На офіційній сторінці Львівської Архиєпархії УГКЦ вказано, що парафія –
«Собору Пресвятої Богородиці», а храм названо на честь «бл. Климентія Шептицького»10.
Викликано це очевидно тим, що громада звикла святкувати «парафіяльний празник» на
другий день різдвяних свят – Собор Пресвятої Богородиці.

6

Дмитро Бубісь, Прилбичі крізь призму віків (історичний нарис). (Львів: ТзОВ «Гердан Графіка», 2005), 86–87.
Андрій Цебенко, «Достойний православний пастир Яворівщини», Духовна криниця, No 6, (2013): 8.
8
“Прилбичі”,
Дерев'яні
церкви
Західної
України,
отримано
доступ
12
березня
2020,
http://decerkva.org.ua/prylbychi.html
9
“Постать Митрополита Андрея Шептицького вшанували прощею до Прилбич”, Львівська Обласна Державна
Адміністрація, отримано доступ 12 березня 2020, https://loda.gov.ua/news?id=38061; “У гості до Шептицьких.
Прилбичі”, Патріарший паломницький центр УГКЦ, отримано доступ 12 березня 2020, http://pilgrimage.in.ua/uhosti-do-sheptytskyh-prylbychi/; «Церква на честь Андрея та Климентія Шептицьких», Google maps, отримано
доступ 12 березня 2020; “Церква Собору Пресвятої Богородиці (с. Прилбичі, Львівська обл.)”, Інтерактивна
карта УГКЦ, отримано доступ 12 березня 2020, https://map.ugcc.ua/
10
“Парафії”, Львівська архиєпархія УГКЦ, отримано доступ 12 березня 2020, https://ugcc.lviv.ua/parafiyi/
7
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СТАНІСЛАВ ГРУДЗІСКІ (1929−2020)
ПАМ’ЯТІ ІСТОРИКА ГАЛИЧИНИ
Дня 30 травня 2020 p. на 91 році життя відійшов у вічність професор Станіслав
Грудзіскі: знаний польський історик права, автор понад 450 праць в здебільшого
присвячених історії держави і права Польщі нового часу від 1772 р. по 1918 р. У науковому
доробку Професора є фундаментальні роботи з історії Галичини періоду її приналежності до
монархії Габсбургів. Очевидно це не було випадковістю адже своїми родинними коренями
він пов'язаний із західною Галичиною.
Професор Станіслав Грудзіскі народився 2 січня 1929 р. у селі Пруси в околицях
Кракова у родині інтелігентів: мати була вчителькою, а батько адвокатом. Дитячі та юнацькі
роки майбутнього вченого припали на драматичні часи: вибух Другої світової війни,
німецька окупація, конфіскація спочатку німецькою у 1939 р., а потім у 1945 р. уже
польською комуністичною владою родинного маєтку, передчасна смерть батьків. Попри
скрутне матеріальне становище, у якому опинився хлопець, у нього не згасала жага до
навчання. Ще у роки німецької окупації він відвідував таємні гімназійні курси, поєднуючи
навчання із важкою фізичною працею вантажника у каменоломнях, шляхового обхідника,
сільськогосподарського робітника, керуючого будинків. Після закінчення війни продовжував
навчання. Закінчивши вечірню школу, за прикладом свого батька у 1947−1948 навчальному
році записався на правничий факультет Ягеллонського університету у Кракові, відвідуючи
одночасно як вільний слухач заняття на історичному факультеті. Від цього часу улюбленим,
а згодом і пріоритетним у науковій діяльності молодого вченого стає історично-правова
проблематика. Правничий факультет Ягеллонського університету стає на довгі роки місцем
праці і наукових досліджень Станіслава Грудзіского. У 1954 р. захистив
дисертацію, а 1963 р. докторську, у 1972 р. отримав

кандидатську

звання професора, продовжуючи

працювати до 1999 р. Цікавинкою є те, що працюючи в умовах тоталітарної держави на
факультеті, так би мовити, «ідеологічного» спрямування він не належав до жодних
політичних структур.
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Притаманною особливістю наукових праць вченого є з одного боку ґрунтовна
фактографічна база оперта на солідному джерельному матеріалі, з іншого доступність і
манера викладу складних наукових проблем, котре викликає захоплення і «втягує» читача до
їх лектури. Одне із чільних місць у науковому доробку Професора належить дослідженню
історії держави і права країн Центрально-східної Європи, що володіли польськими землями
після поділів Речі Посполитої. Серед них особливу увагу вченого притягала габсбурзька
монархія, відтак і Галичина у постаті Королівства Галичини і Лодомерії. При цьому не
йдеться лишень про вузький правовий профіль наукових досліджень. Найперше мова йде про
багатогранність наукових досліджень історії права як частиною суспільної історії. Подаючи
її на сторінках своїх праць, він майстерно їх вмонтовує у повсякденні суспільні практики.
Саме улюбленим тереном його досліджень була Галичина у часи панування Габсбургів,
зокрема пправління Франца Йосифа І. Цій постаті, що дотепер будить ремінісценції у
свідомості мешканців Галичини (йдеться як про східну її частину, тепер українську, так і
західну, нині польську) він присвятив спеціальну монографію, що пережила кілька видань 11.
Очевидно, що увагу автора найбільше притягували проблеми пов’язані із польською
політикою імператора. Одначе

для нас є цікавим сприйняття тогочасним поліетнічним

соціумом Галичини його постаті. У книжці подані яскраві картини неодноразових відвідин
імператором головних міст Королівства Галичини – Львова та Кракова, що ілюструють
формування його міфу у ментальності галицького населення.
Мабуть найбільш значущою і найфундаментальнішою працею вченого з історії
Галичини так званої доби автономізму є двотомна монографія «Галицький крайовий сейм
(1861−1918)» (1992)12. Як відомо, сейм, як представницький орган хоча й не був
демократично обраною інституцією оскільки формувався за куріальною системою, а його
компетенції були обмежені лише «крайовою культурою» все ж викликав жваве зацікавлення
серед галицької суспільності. Відтак його політичне значення було набагато вагомішим за
формально визначені йому компетенції. Попри домінування польських впливів у
Галицькому крайовому сеймі, він став також школою для набуття політичного досвіду й для
українців, а також відіграв важливу роль у формуванні українсько-польських взаємин і
традицій парламентаризму.
Високим науковим рівнем відзначається й інша монографія Станіслава Гродзіского
«Історія суспільно-політичного устрою Галичини 1772−1848»13 (1971), у якій він подав
широку панораму суспільно-політичних та адміністративних перетворень у краю від часу
11

Stanisław Grudziski,Franciszek Józef I,Wrocław,Warszawa,Kraków,Gdańsk,Lódź 1990
Stanisław Grudziskiб Sejm krajowy galicyjski 1861−1918,t,1-2,Warszawa 1992.
13
Stanisław Grudziskiб Historia ustroju społeczno-politycznego Galicji 1772-1848,Zakład Narodowy im.Ossolińskich,
1971.
12

43

входження його до складу Австрійської імперії до «Весни народів» 1848 р. Тематично
спорідненою є інша книга автора «У королівстві Галичини і Лодомерії», написана у науковопопулярному стилі і адресована широкому колу читачів. Попри те це зовсім не применшує її
наукової цінності14.
Професор Станіслав Грудзіскі виступав і популяризатором краєзнавчих студій про
Галичину. Результатом проведених подорожей стала краєзнавча багато ілюстрована
монографія «Вздовж Вісли, Дністра і Збруча: подорожі по Галичині диліжансом, залізницею,
автомобілем» (1998), у якій в захоплюючий спосіб виступає гідом по галицькому краю у
просторі і часі.
Очевидно, що цей лаконічний фрагмент із життєпису вченого лише краплина у його
багатій науковій спадщині серед якої

дослідження суспільно-політичних і юридичних

аспектів історії Галичини посіло важливе місце. Без сумніву вона заслуговує на увагу і
популяризацію в Україні зокрема серед молодих науковців, особливо тих хто напрямком
своїх досліджень обрав історію галицького краю.

14

Stanisław Grudziski, W Królestwie Galicji i Lodomerii, Kraków 1976.
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РОЗДІЛ 2. СУСПІЛЬСТВО, ПОЛІТИКА, ЕКОНОМІКА ГАЛИЧИНИ
Ірина Лозинська
канд. історичних наук,
доцент кафедри всесвітньої історії,
Дрогобицький державний педагогічний
університет імені Івана Франка.

НАФТОВИЙ ПРОМИСЕЛ ДРОГОБИЧА В ЧАСІ РОСІЙСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ
1914–1915 РР.
Тема Східної Галичини в часі Першої світової війни продовжує бути об’єктом
наукових досліджень. В українській історіографії вивчено різні проблеми періоду Першої
світової війни. Такі дослідники, як І. Кучера 1 , О. Мазур2 , Р. Берест3, І. Баран4 загалом
об’єктивно описали суспільно-політичні та соціально-економічні процеси у Східній Галичині
в 1914–1917 рр., але ряд питань є недостатньо вивчені, зокрема, політика російської влади у
промисловій сфері. Тому ми, залучаючи широке коло архівних та інших джерел, поставили
за мету з’ясувати діяльність російської окупаційної влади щодо нафтової промисловості в
краї.
Першочергово уряд Росії

цікавило майно, яке належало австрійській казні:

нафтопереробний заводі у Дрогобичі, соляні родовища та казенні ліси. З’ясування дійсного
стану речей було покладено на чиновників міністерства фінансів та Головного управління
землевпорядкування та землеробства, які були направлені в Галичину. Особливу
зацікавленість викликав Дрогобицький завод.
На території Галичини була зосереджена велика кількість нафтових родовищ, проте
законодавчі нюанси стосовно права власності на землю та її надра дозволяли надзвичайно
обмежену їх розробку. Незважаючи на нафтові запаси, Галичина постачала тільки 5%
світового добування нафти, адже розробка нафтових родовищ відбувалася лише у деяких

1

Ірина Кучера, “Політика російської окупаційної адміністрації в Східній Галичині у 1914–1917 рр.”, Вісник
Прикарпатського університету. Історія, вип. 23 - 24 (2013): 194–201.
2
Олег Мазур, “Наслідки війни для села Східної Галичини”, у книзі Перша світова війна і слов’янські народи:
Матеріали міжнародної наукової конференції, (К.: Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, 1998): 101–108.
3
Ігор Берест, Соціальне становище населення Східної Галичини і Західної Волині в роки Першої світової війни ,
автореф. дис. на здобуття ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 “Історія України” (Львів, 2009), 20.
4
Ігор Баран, “Вплив бойових дій на становище міст і сіл Східної Галичини на початку Першої світової війни”,
Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: “Держава та армія”, No 652, (Львів: Вид-во НУ
“ЛП”, 2009): 46–55.

45

пунктах. Проте, де-юре, на території Галичини було зосереджено до 70% нафтопереробних
заводів австрійської імперії, а, де-факто, це були тільки дрібні підприємства.
Дрогобицький державний нафтопереробний завод було відкрито у 1910 році, він
зосередив в собі переробку 54 % нафти видобутої на території усієї Австро-Угорської
імперії. Видобуток і переробка нафти були одним з основних та найприбутковіших способів
заробітку галицького населення до Першої світової війни. Левова частка економічного життя
південної половини Східної Галичини була пов’язана з нафтовим промислом5.
У вересні 1914 року, при відступі австрійці Дрогобицький нафтовий завод не рушили.
Проте при зайнятті Дрогобицького району російськими військами їм не було надано вказівок
стосовно важливості Дрогобицького заводу, про це зазначалося у звіті представника
міністерства торгівлі і промисловості. Тому, після окупації “вся бухгалтерія і канцелярія
заводу були розгромлені, документи знищені, цінна лабораторія розгромлена, телеграфна і
телефонна сітка заводу і його відділень знищені”6.
В Галичину було відправлено Марковського, дійсного статського радника,
представника

гірничого

департаменту

міністерства

торгівлі

і

промисловості,

для

ознайомлення з ситуацією на місці. Згідно його спостережень на складах Дрогобицького
нафтопереробного заводу зберігалося більше 10 млн. пудів сирої нафти. На підставі своїх
спостережень Марковський пропонував передати завод в приватним орендарям, проте під
контролем уряду. Марковський пропонував надати концесію до кінця 1915 року7.
14 жовтня 1914 рокі генерал-губернатор Г. Бобринський зібрав у Львові нараду, у
складі якої були представники з місцевої адміністрації та з відправлених у Галичину
чиновників міністерства фінансів та міністерства торгівлі і промисловості, на якій
обговорювалась ідея Марковського. Проте ніяких рішень прийнято не було. Ідея активно
заперечувалась

міністром

фінансів

та

начальником

штабу

Верховного

головнокомандуючого. 28 жовтня 1914 року, у своєму звернені до І. Л. Горємикіна, міністр
фінансів писав, що Дрогобицький завод – “не рядове промислове підприємство, запаси
нафти в його складах не випадковий наявний запас такого підприємства, а матеріальний
фонд для регулювання всього нафтового виробництва8. Також він зазначав, що регулювання
5

Об организации гражданского управления в районах Австро-Венгрии, занятых русскими войсками,
Российский Государственный исторический архив в Санкт-Петербурге (далі – РГИА), ф.1276, оп. 10, спр. 895,
арк.100.
6
Отчет представителя Министерства торговли и промышленности о нефтяной промышленности Галиции и
казенном заводе в Дрогобыче,( Киев, 1915), 5.
7
Об организации гражданского управления в районах Австро-Венгрии, занятых русскими войсками,
Российский Государственный исторический архив в Санкт-Петербурге, РГИА, ф.1276, оп. 10, спр. 895, арк. 99.
8
Об организации гражданского управления в районах Австро-Венгрии, занятых русскими войсками,
Российский Государственный исторический архив в Санкт-Петербурге, РГИА, ф.1276, оп. 10, спр. 895, арк.101–
101 зв.
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нафтової галузі є необхідністю. Міністром фінансів висловлені побоювання, що діяльність
приватних осіб з переробки нафтових запасів Дрогобицького заводу (міністр був
переконаний, що саме цим вони і займуться) і випуск їх на ринок без аналізу стану галицької
нафтової промисловості можуть спричини порушення економічного балансу. Також ним
було зазначено, що приватні нафтопереробні заводи Галичини призупинили свою діяльність,
адже, російською адміністрацією не надано офіційного дозволу на відновлення їхньої
роботи. А тому втілення пропозиції Марковського спричинить монополізацію нафтових
промислів. Адже, якщо на ринку залишиться один завод-монополіст замість цілої низки
нафтоперегінних підприємств це може дезорганізувати основне заняття населення.
У своєму зверненні до Горємикіна міністр фінансів наголосив на тому, що значна
частка у власності Дрогобицького заводу належить іноземному, зокрема англійському,
капіталу. А перетворення такого заводу у монополіста може спричинити непотрібні
дипломатичні ускладнення. Міністром запропоновано, спираючись на наведені факти,
розглянути питання про те, “чи не можна запропонувати нам встановлену австрійською
владою систему проведення справ на цьому заводі і відрядити туди чиновника акцизного
нагляду ”9. В результаті управління Дрогобицьким нафтовим заводом було доручено
представнику міністерства торгівлі та промисловості Остроградському на підставі
розпорядження військового генерал-губернатора Галичини. У своїй діяльності він повинен
був спиратися на зазначені принципи: “завод не буде вимагати ніяких державних асигнувань;
основна увага буде зосереджена на роботах з постачання необхідним паливом залізниць
Галичини; на заводі будуть працювати представники місцевого населення” 10.
В кінці листопада – на початку грудня 1914 року Остроградський приступив до
виконання своїх обов’язків. Проте одразу стикнувся з проблемою, що незважаючи на ріст цін
та незадовільні умови життя, робітники відмовлялися виходити на роботу.
Лінія фронту знаходилась не надто далеко від Дрогобичини, що викликало
побоювання у цивільного населення про те, що австрійські війська можуть повернутися та
розпочати репресивні дії за підтримку російської влади. Основна робота Дрогобицького
заводу протягом трьох місяців зводилася до видачі палива для деяких підприємств Львова
(міського газового заводу, міського електричного заводу) та для залізниць. Остроградському
вдалося найняти перших 200 робітників та розпочати роботи з реконструкції та ремонту
заводу тільки у березні 1915 року. Ці роботи планувалося завершити та ввести завод в
9
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експлуатації у травні 1915 року. Однак, австрійський наступ 27 квітня, спричинив отримання
наказу військовим генерал-губернатором про знищення державних і приватних нафтових
заводів та запасів нафти та евакуацію Дрогобицького заводу. Частина запасів була знищена,
інша частина, а також частина обладнання заводу були вивезені у Львів.
Отже, спроби організації

нафтопереробної промисловості краю мали досить

фрагментарний характер, і реальних прибутків російській казні не принесли.
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Юрій Пуківський
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Львівський національний університет імені Івана Франка
СУЧАСНІ ПРОЯВИ ЛОКАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
В ЖИТЕЛІВ ШЛЯХЕТСЬКИХ СІЛ БЕРЕЗОВІВ НА КОСІВЩИНІ
Окрему етносоціальну групу населення Галичини до середини ХХ ст. становила
дрібна українська шляхта. Її представники виводили своє походження з привілейованого
шляхетського стану і стійко зберігали свою самосвідомість. Найчастіше дрібна шляхта
проживала компактними поселеннями або розпорошено серед сільського населення1.
Недавні польові етнографічні дослідження на північному сході Косівського району ІваноФранківської області засвідчили живучість шляхетської традиції серед місцевого населення.
Мешканці чотирьох сіл – Нижній Березів, Середній Березів, Вижній Березів та Баня-Березів
відомі під назвою “березуни”.
Ці села, розташовані на покутсько-гуцульській етнографічній межі віддавна
привертали увагу народознавців. Найвідоміший дослідник Гуцульщини другої половини ХІХ
століття Володимир Шухевич відносив Березови до гуцульських сіл, однак зауважував
особливі – відмінні від гуцульських – риси у традиційній культурі їхніх мешканців2.
Польський народознавець Ян Фальковський називав Березови якнайдалі висунутими на
південь негуцульськими селами, яких найбільше об’єднувало загальне почуття шляхетства3.
Предметом спеціального вивчення стали також окремі аспекти історії березівської шляхти 4.
Усвідомлення своєї приналежності до шляхетства притаманне і сучасним березунам.
Юлія Малкович з Нижнього Березова випікає весільні короваї. Згори коровай обкладає
“косицями”: з прісного тіста треба виробити 250 різних фігурок, переважно домашніх тварин
та квітів. Посередині на короваєві дві пари волів “везуть” на санях “кнєзя” і “кнєгиню” до
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Любов Сливка. “Польові дослідження етносоціального розвитку дрібної шляхти Галичини впродовж ХІХ – на
початку ХХ століття”, Матеріали до української етнології, 8, (2009), 301.
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шлюбу. Такий коровай як обов’язковий атрибут весілля – одна з локальних прикмет
традиційної культури березунів, що відрізняє їх від сусідніх сіл, де коровай не випікають 5.
Про знатне походження березунів Юлія Малкович знає із переказів свого батька: “Ми
сі відділяємо. Наші села, наш рід мали герб Сас. Ми не відроблєли ніколи панщини. В нас це
Арсеничі, Малковичі, Симчичі, Урбановичі. Це в нас усіх, в Березові, герб Сас. Якихось
таких инших прізвищ в нас нема. Ми взагалі з князівського роду. В нас нема молодий,
молода. В нас кнєзь і кнєгині були. Ми не були такі з мужицького роду. Ми входили до
української шляхти”6.
Докладно про те, чому шляхетські села мають назву Березів, пояснює Микола Васкул
із Бані-Березова: “Походження самої назви Березів – утримувати під наглядом, тобто під
опікою. Навіть тих людей, які збирали в нас “Меланки” чи Коляду організовували, то
називали березами. Тобто люди, які брали на себе відповідальність за якусь справу. А береза
– це була залога, яку тут поставив, за переказами, князь Володимир. Тут оселилися його
воїни і це був такий стан професійних воїнів, які займалися суто оборонними завданнями”7.
Пан Микола – організатор аматорського фольклорного колективу, який відтворює
давні березівські співанки й обряди. Учасники художньої самодіяльності під час виступів
одягають давній березівський одяг. Низка елементів традиційного вбрання у минулому
відрізняла березунів від їхніх сусідів. Серед них “каптур” – головний убір заміжньої жінки,
який березівські шляхтянки носили ще до Другої світової війни. Цей наголовок із шовку,
який нашивали на шкіряний обруч, одягав наприкінці весілля молодій дружині її чоловік.
Ніби запозиченою у народів Півночі виглядає чоловіча “клапачка” – суконна шапка, обшита
лисячим хутром із клапанами на вуха, які зав’язували під бороду8.
Шляхетність помітна й у народній житловій архітектурі. Хата, у якій народилася
Юлія Малкович, одна із небагатьох осель Нижнього Березова, яка зберегла цю ознаку –
наявність веранди, яку тут називають опасанею9.
Попри низку етнографічних особливостей, в побуті представники дрібної шляхти
мало відрізнялися від “мужиків” (так тут називали звичайних селян). Вони так само вели
своє господарство, обробляючи землю і розводячи худобу, а за рівнем заможності нерідко
5
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могли поступатися своїм нешляхетним землякам. Проте яскраво виражена самосвідомість
березівської шляхти спричинилась до певної ізольованості від жителів довколишніх сіл. Це
передусім проявлялося у регламентованій традицією ендогамії, пережитки якої є і нині: “Не
дуже так хотіли, шоб женилисі з других сіл. Там одна пішла за парубка з Лючі, то тато
говорив: “Може би цего не треба, та то лючін. То лючіни, то мужики». Переважно між
своїми женилисі. У нас ше не так, а у Баньках – вони не випускають. Мають сі женити в селі.
Вижній Березів і Баня-Березів, ці два Березови, то вони дуже такі, шо за своє. Вони стоят за
своє”10.
Ольга Симчич, завідувачка Народного дому у Бані-Березові, уродженка сусіднього
села Текуча ділиться своїм досвідом березівської невістки: “Особливо в Бані старалися
женитися в своєму селі. Мало бути в своєму селі. І так це є: наші, а це вже не є наші. Раз
уродженка в Бані, то вона є наша. Чи хлопець, чи дівчина. А якщо брали когось з других сіл,
то їх називали зайшлими. Я понині не своя, а зайшла, і всьо”11.
У всій околиці жителі Березовів мають славу людей гордовитих. Березуни усіляко
намагалися наголосити на своїй відмінності від простого люду. У святкові дні шляхта
одягала сорочки з вишитими комірцями, зав’язуючи їх на грудях червоною стрічкою.
Березівські шляхтичі ревно стежили за тим, щоб так не вбиралися звичайні селяни: “Якби
вбрав лючін вишиту сорочку з ковніром, то могли відорвати, і ти би не був навіть лютий.
Колись наші березуни – з ковніром вішита сорочка, а ці, шо без ковніра сорочки, – це
мужицькі сорочки. То якби ці вбралисі у цих з ковніром, то ці би відорвали. Він би не мав
права уже убирати цю сорочку. Бо це мужики”, – простими словами пояснює складну
специфіку етносоціальних контактів Юлія Малкович12.
Яскраві приклади не надто теплих добросусідських взаємин відображені у
жартівливих співанках про березунів та жителів сусідніх сіл:
“А я піду в полонинку та натешу клині,
Березіські хлопці файні, лючінські - як свині!
Березіські леґіники файно траву косіт,
А лючінські, репухаті, жидам воду носіт!”13.
Березівське зверхнє ставлення викликало зворотній ефект:
“Бодай би вас, березуни, татари забрали,
10

Зап. 21. 12. 2019 р. у с. Нижній Березів Косівського р-ну Івано-Франківської обл. від Малкович Юлії Іванівни,
1941 р. народж.
11
Зап. 21. 12. 2019 р. у с. Баня-Березів Косівського р-ну Івано-Франківської обл. від Симчич Ольги
Ярославівни, 1963 р. народж.
12
Зап. 21. 12. 2019 р. у с. Нижній Березів Косівського р-ну Івано-Франківської обл. від Малкович Юлії Іванівни,
1941 р. народж.
13
Микола Негрич. Співанки, посіяні горами. (Львів: Астролябія, 2011), 134.

51

Що ви мені березунку за простибіг дали,
Коби дали, коби дали, я би собі вібрав,
Отче-наші зговорив бим ще й поклони відбив”14.
Добре збереженою донині, хоча й малопомітною для чужого ока, є і внутрішня
мозаїчність березунів. Михайло Томащук з Бані-Березова пригадує прізвиська, якими
дражнили жителі Березовів одні одних: “Раньче Верхній Березів відрізнявся, бо дуже билисі
там. І між собою, і з другими селами. Десь там з другого села на весіллю хтось не так удав,
не так сказав, не так заспівав – там уже бійка пішла. Такі войовничі. Верхній Березів
називали “гачуджіники”. Бо там більше тих гачугів, знаєте таких смерічок, якихось корчів
росте. Та й так їх назвали їх гачуджіники, шо вони як з ліса. Якісь дикі люди. А цей Середній
Березів там більше плели кошики такі, то їх називали “кошельники” 15. Кожне з березівських
сіл має певний стереотипний образ у жителів сусідніх Березовів: “Нижній Березів – то є
більш самолюби, вважають їх. В Бані є родовища глини. І там люди ту глину копали, сушили
і носили продавати. І так їх і прозвали “глиняники”, – розповідає Ольга Симчич16. “А
березуни були гонорові. Усе любили шось таке віробити, аби ніґде не було. Особенно в
Верхнім Березові. То були герої”, – підтверджує чоловікові слова дружина, Анна Томащук17.
Попри взаємні, часом дошкульні жарти і кпини, внутрішні та зовнішні стереотипи й
упередження, березуни – приклад справжньої спільноти, добре згуртованої і свідомої своєї
тотожності. Їхня локальна ідентичність жодним чином не заперечує, а, навпаки, лише
підсилює ідентичність національну – загальноукраїнську.

14

Jan Falkowski. Północno-wschodnie pogranicze Huculszczyzny. (Lwów, 1938), 21.
Зап. 22. 12. 2019 р. у с. Баня-Березів Косівського р-ну Івано-Франківської обл. від Томащука Михайла
Дмитровича, 1943 р. народж.
16
Зап. 21. 12. 2019 р. у с. Баня-Березів Косівського р-ну Івано-Франківської обл. від Симчич Ольги Ярославівни,
1963 р. народж.
17
Зап. 22. 12. 2019 р. у с. Баня-Березів Косівського р-ну Івано-Франківської обл. від Томащук Анни Іванівни,
1944 р. народж.
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УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКИХ АДВОКАТІВ У СПРАВІ ОЛЬГИ БАСАРАБ
Поразка українського визвольного руху в ході польсько-української війни, включення
її території до складу Другої Речі Посполитої, зумовило загострення стосунків між
українцями та поляками. Завдяки високому рівню національної самосвідомості українства,
Східна Галичина стала об’єктом особливої уваги польської влади1. На початку 1920-х рр.
польська поліція здійснювала ревізії та арешти серед українських студентів Таємного
українського університету в Львові. Під час однієї із них відбувся арешт, який надалі призвів
до смерті Ольги Басараб.
Обставини досліджуваних подій у справі О. Басараб в історичній науці висвітлено
недостатньо. В українській діаспорній літературі, на основі спогадів безпосередніх
учасників, української преси, на проблему справи О. Басараб звертав увагу Зиновій Книш2.
Також невід’ємним джерелом є збірник спогадів про О. Басараб за редакцією Ірени Книш3.
Про свою участь та перебіг справи описав у спогадах Степан Шухевич 4. У праці Петра
Мірчука5, події пов’язані з О. Басараб, подано як один із епізодів формування та становлення
Української військової організації (далі – УВО). Відомою дослідницею життя та діяльності
О. Басараб є Ольга Бежук6. Однак розгляд обставин участі адвоката С. Шухевича у
з’ясуванні смерті О. Басараб запропоновано вперше.
Мета публікації полягає у розкритті обставин участі адвоката С. Шухевича у подіях,
пов’язаних із загибеллю О. Басараб, що відбувалися у лютому 1924 р. у Львові.
9 лютого 1924 р. у Львові на вул. Виспянського 34, у помешканні, де проживала
О. Басараб, представники інформаційного відділення поліції провели обшуки, виявивши
значну кількість розвідувальних матеріалів. Зокрема, знайдено детальний план дислокації

1

Богдан Гудь, З історії етносоціальних конфліктів. Українці й поляки на Наддніпрянщині, Волині й у Східній
Галичині в ХІХ - першій половині ХХ ст., (Харків: Акта, 2018), 316.
2
Зиновій Книш, Власним руслом. Українська військова організація від осені 1922 до літа 1924 року, (Торонто,
1966), 184.
3
Незабутня Ольга Басараб. Вибране, ред. Ірена Книш, (Вінніпег, 1976), 240.
4
Степан Шухевич, Моє життя. Спогади, (Лондон: Українська Видавнича Спілка, 1991), 619.
5
Петро Мірчук, Нарис історії ОУН. 1920 – 1939 роки, (Київ: Українська Видавнича Спілка 2007), 1006.
6
Ольга Бежук, “Матеріали Ольги Басараб: ще раз про розвідувальну діяльність УВО”, Вісник Національного
університету Львівська політехніка, No. 584, (2007), 129–133.
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польської армії, інструкції розвідувального підрозділу УВО, порівняння розвідувальної
інформації, зібраної з території Польщі від серпня 1923 р. – до лютого 1924 р.7.
Вилучені матеріали давали підстави польській поліції припускати, що вони мають
справу з УВО. Розвідницю арештували й почали допитувати, але вона заперечувала свою
належність до розвідувальної мережі УВО 8. Після допитів та тортур О. Басараб померла у
в’язниці. Смерть поліція цинічно приховала, поховавши її під іншим прізвищем у спільній
могилі на Янівському цвинтарі Львова, не повідомивши родину 9.
Для преси поліція подала фальшиві дані. Так, польський часопис «Kurjer Lwowski»
15 лютого 1924 р. у дописі повідомив про вчинення самогубства 20-ти річною Юлією
Баравською у поліційній в’язниці, що знаходилася на вул. Яховича,10 відомої як «Бригідки».
Новину про самогубство невідомої жінки у в’язниці пригадувала одна із сучасників
тих подій та добра знайома О. Басараб, Марія Бачинська-Донцова. «Приголомшена
страшною звісткою я сиділа мовчки і серце стискалося, бо я знала, що в слідчій тюрмі […]
сиділи дві мої шкільні подруги з Українського дівочого ліцею в Перемишлі: Ольга з
Левицьких Басараб і Стефанія Савицька»11.
Інформація із часописів та від знайомих занепокоїла родину О. Басараб. 19 лютого
1924 р. брат Ольги, Северин Левицький вирушив до дирекції поліції, де очікував отримати
більше відомостей про останні події. Зустрівшись із комісаром поліції, останній повідомив
йому, що вночі з 12 на 13 лютого його сестра повісилися на віконних ґратах в’язничної
камери12.
Вранці 22 лютого 1924 р. в Окружному кримінальному суді Львова адвокати, спільно
із представниками родини загиблої в присутності судді заслухали судово-медичного
експерта Влодзімєжа Сєрадського, який проводив розтин загиблої. Він зазначив, що під час
розтину на тілі виявлено сліди побиття. Після почутого С. Левицький через клопотання
адвокатів Володимира Бачинського та С. Шухевича подали заяву про кримінальне
правопорушення. У якій вони вимагали негайної ексгумації тіла покійної та провадження
повторного судового розтину, через особистого лікаря покійної Маріяна Панчишина;
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Петро Мірчук, Нарис історії ОУН. 1920–1939 роки, (Київ: Українська Видавнича Спілка 2007), 467.
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Незабутня Ольга Басараб. Вибране, ред. Ірена Книш, (Вінніпег, 1976), 66–67.
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Зиновій Книш, Власним руслом. Українська військова організація від осені 1922 до літа 1924 року, (Торонто,
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додаткового слухання В. Сєрадського та усіх, хто брав учать при першому розтині тіла;
переслухання в’язнів, які перебували 13 і 14 лютого у в’язниці, де померла О. Басараб13.
23 лютого 1924 р. адвокати подали заяву на: доступ до поліційних актів, щоб
дізнатися, хто допитував потерпілу та був при допиті; дізнання вартових та в’язнів, які
перебували під час допитів потерпілої, для підтвердження факту, чи потерпіла перебувала
одна в камері та виключити підозру, що її могли побити в’язні; отримання від дирекції
поліції предмету, на якому повісилася О. Басараб; заслуховування свідків, Єви Дибів, яка
стверджувала, що у в’язниці є камера для спеціальних допитів, з якої вночі й над ранком
перед днем смерті Ольги були чути крики і стогони жінки; огляд в’язничної камери, для
підтвердження факту, чи покійна самостійно вчинила самогубство, зважаючи на
конструкцію будинку, висоту вікон14.
Однак суддя не взяв до уваги усі згадувані факти, подані адвокатами. На численні усні
та письмові прохання до судді Казімєржа Анґельського, В. Бачинський та С. Шухевич так і
не отримали оригіналів акту справи та протоколу судового розтину тіла загиблої 15.
Під тиском родини, адвокатів та громадськості, суддя К. Анґельський призначив
проведення ексгумації тіла на 26 лютого 11 год. дня16. Зазначеного дня на Янівському
цвинтарі зібралася велика кількість людей, переважно молодь. У призначений час прибули
адвокати С. Шухевич та В. Бачинський, які отримали право бути при ексгумації. Однак
процес провели ще до приїзду адвокатів, а до огляду тіла їх не допустили, позаяк згідно із
ухвалою суду, адвокати мали право бути тільки при ексгумації тіла 17. Таким вчинком
польська влада свідомо уникнула присутності адвокатів, щоб забезпечити алібі у процесі
ексгумації.
При огляді тіла були присутні суддя К. Анґельський, прокурор Гіртлер, В. Сєрадський
та лікар-українець М. Панчишин. Стверджено, що тіло О. Басараб було ідентичне з
Ю. Баравською, яку поліція доставила до Інституту судової медицини для проведення
розтину, який проводив В. Сєрадзький18. М. Панчишин не бачив підстав робити висновки
про самогубство і вважав, що нічого стверджувати ні заперечувати на основі ексгумації не

13

Справа Коваленка Василя, Мельника Андрія, обвинувачених в шпигунстві, Центральний державний
історичний архів м. Львів (Далі-ЦДІА України у м. Львові), ф. 371, оп. 1, спр. 39, арк. 252–253 зв.
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Справа Коваленка Василя, Мельника Андрія, обвинувачених в шпигунстві, ЦДІА України у м. Львові, ф. 371,
оп. 1, спр. 39, арк. 254–255 зв.
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Степан Шухевич, Моє життя. Спогади, (Лондон: Українська Видавнича Спілка, 1991), 324.
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“Ексгумація”, Діло, 27 лютого 1924.
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Степан Шухевич, Моє життя. Спогади, (Лондон: Українська Видавнича Спілка, 1991), 324.
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“Карне донесення”, Діло, 29 лютого 1924.
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було можливим. Згідно із висновками і постановою Окружного кримінального суду,
О. Басараб вчинила самогубство19.
Таким чином, незважаючи на судові донесення, резонанс справи та ексгумацію тіла,
не вдалося з’ясувати чи дійсно покійна вчинила самогубство, чи була закатована у в’язниці
під час допитів. Старанням адвокатів доведено факт приховування польською поліцією
смерті та вірогідного інсценування самогубства, повідомлено українство про тортури над
в’язнями, особливо у політичних справах.

19

Ліліана Гентош, Митрополит Шептицький: 1923-1939. Випробування ідеалів, (Львів: ВНТЛ-Класика, 2015),
151–152.
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АНДРІЇВСЬКІ ВЕЧОРНИЦІ ЯК ТРАДИЦІЙНА ФОРМА ДОЗВІЛЛЯ МОЛОДІ
НА ГОРОДЕНКІВЩИНІ
Одне з найпомітніших місць у періоді Різдвяного посту або Пилипівки займають
вечорниці. Вони розпочиналися тоді, коли з полів уже було зібрано ввесь урожай, з’являлося
більше вільного часу, а світла половина доби ставала дедалі коротшою.
Основним святом періоду вечорниць є свято Андрія (13 грудня). На Городенківщині
дівчата починали ходити на вечорниці переважно з 12–14 років. Ось як про це згадує
респондентка з Городенківщини: “Та я ходила ще змалечку, від тринаціть літ я вже пішла,
вечорниці все тривали десь до 12 до 1 години, а потом ся розходили. Хлопці повели дівчит
додому та й всьо” (с. Чернелиця)1. Більшість стверджують, що дівчата ходили ночувати
додому, проте є свідчення про те що дівчата могли ночувати і в тій хаті де проводилися
вечорниці: “та й ночували, а де м мала ночувати” (с. Чернелиця)2.
На вечорницях колективно виконували різну роботу – лущили кукурудзу, пряли,
вишивали тощо. Дівчата переважно збиралися або в найвеселішої дівчини в гурті, або в
кожної почергово. Також поширеним був звичай збиратися у вдови, чи просто в самотньої
жінки (с. Копачинці)3. Кожна дівчина мала з собою принести щось до святкового столу4.
Після цього починали замішувати тісто та готувати традиційні страви для цього дня. За
записами М. Тимчука зі с. Грушка на Тлумаччині, цей процес супроводжували музики5.
Парубоча громада в цей час робила збитки, або “виворотки”, як кажуть на Покутті: “В
той день ще хлопці знімали брами, робили збитки, замотували нитками нам двері, би ми не
повиходили з хати, всяко було” (с. Семаківці)6.
Найпоширенішим ворожінням було випікання так званих балабушок, які місилися на
«непочатій» воді, набраній в криниці вдосвіта. Дівчата бігли до криниці або потічка
1

Польові етнографічні матеріали до теми: “Традиційна зимова календарно-побутова обрядовість українців”,
зібрані Романівим Михайлом Григоровичем 1–14 липня 2015 р. у Городенківському р-ні Івано-Франківської
обл., Архів Львівського національного університету імені Івана Франка (далі – Архів ЛНУ імені Івана Франка),
ф. Р-119, оп. 17, спр. 561-Е, арк. 5.
2
Там само, арк. 2.
3
Там само, арк. 19.
4
Там само, арк. 19.
5
Микола Тимчук, Обпалена земля. Історія села Грушки. (Тлумач, 1994). 32.
6
Архів ЛНУ, ф. Р-119, оп. 17, спр. 561-Е, арк. 65.
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набирали в рот води і мали донести до хати і там місити кожна свій балабушок на цій воді.
Хлопці дуже часто перестрівали дівчат по дорозі і смішили їх коли ті несли воду
(с. Кунисівці)7. Цікаво, що води треба було принести аж тричі (с. Дубки)8. Подекуди від
хлопців в цей вечір можна було відкупитися варениками, щоб вони не смішили дівчат 9. Коли
балабушки вже були готові, робили наступне: “Кликали собаку до хати. Клали – це мій
балабух, а то – тої, тої і так клали на такий маленький стільчик. А тоді кликали пса і чий
балабух він перший з’їст – то та найперше вийде заміж” (с. Семаківці)10. У разі, коли
собака чи кіт занесли коржик в куток, це віщувало, що дівчина вийде заміж у чужий край11.
Надаючи серйозного значення «годуванню» домашніх тварин ритуальним печивом та вірячи
у цей спосіб ворожби, дівчата на виданні отримували найточніші результати 12.
Інколи, на тій же “непочатій” воді, що приносили дівчата, мали замішувати калиту,
або як кажуть на Покутті – корж (с. Кунисівці)13. Переважно цей корж причіплювали до
сволка і кожен присутній на вечорницях по черзі мав доскочити до нього і вкусити. Кому це
не вдавалося – того вимащували сажею (с. Кунисівці)14. Кому з дівчат таки пощастило
відкусити шматок, то робили так: “І той корж також клали під подушку потім, як вже
вкусила, то той кусок і мав приснитися майбутній чоловік” (с. Семаківці)15.
Також поширеним ворожінням було витягнути заздалегідь підготовлену річ навгад з
мішка або з-під миски чи макітри. Вірили, який предмет витягала дівчина – така доля її і
чекатиме: “І ще макітрами накривали, під ту ляльку, під це мірт, під це перстень, під ту
гребінь. Гребінь, то буде ще дівочити, а як перстень – то буде ся віддавати, а як ляльку –
то

покриєшся,

будеш

мати

дитину”

(с. Чернелиця)16.

Про

подібний

обряд

на

Городенківщині згадує відомий польський народознавець Оскар Кольберг. Дівчата, за його
записами, перевертали дві миски під які клали намистинки та чіпець. Кожна по черзі
виходила за двері й поверталася, коли її кликали, щоб відкрити одну з мисок. Якщо під нею
був чіпець, то дівчина піде того року заміж, а як намистинки − ще дівочитиме17. Атрибутика
в цьому звичаї була найрізноманітніша. Зокрема на Городенківщині в одному із сіл навіть
ставили невеличкий кусочок кори чи дерева або сірникову коробку – це означало труну і

7

Там само, арк. 23.
Там само, арк. 42.
9
Б. О. Когуч, О. Л. Сас, Нариси з історії села Павелча (Павлівки). (Івано-Франківськ: Лік, 1998). 200.
10
Архів ЛНУ, ф. Р-119, оп. 17, спр. 561-Е, арк. 64.
11
Ярослав Жолобайло, “Це Матіївці – наше село...”. Історико-етнографічний нарис. (Коломия: Вік, 2000), 150.
12
Иван Беньковский, “Девичій праздникъ св. Андрея”, Кіевская старина. Т. 51, Кн. 12, (Кіев, 1895), 102–103.
13
Архів ЛНУ, ф. Р-119, оп. 17, спр. 561-Е, арк. 30.
14
Там само, арк. 25.
15
Там само, арк. 65.
16
Там само, арк. 47.
17
Oskar Kolberg, Pokucie. Obraz etnograficzny. Т. 1, (Krakόw, 1882), 79–81.
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саме цю річ серед всіх було витягнути найстрашніше (с. Семаківці)18. Микола Савчук,
описуючи цей звичай на Покутті, зазначає, що у цьому ворожінні насамперед
актуалізувалась семантика похоронного атрибуту19. Зафіксовано, що в цьому обряді брали
участь і хлопці, так само витягаючи для себе різні атрибути як і дівчата (с. Михальче)20.
Поширеним серед ворожінь було також кидання чобіт через хату дівчатами: “Ще
кидали чоботом через хату. І дивилися – куди впаде той чобіт халявою, куда та халява, то
значить звідтам буде твій чоловік” (с. Семаківці)21. Інколи хлопці з другого боку хати мали
ловити ті чоботи: чиєї дівчини він зловив – та і буде його доля (с. Дубки)22. Якщо дівчині не
вдавалося перекинути чобіт через хату, то це означало її подальше дівування 23. Також за
допомогою чобіт можна було визначити, чи дівчина піде за невістку чи залишиться вдома:
“Ще чоботом від стола до порога: якщо до порога пальцем, то вийде заміж і піде за
невістку, а якщо п’ятов, то вийде заміж і лишиться вдома” (c. Далешево)24.
Щодо ворожінь з одягом, поширеним було ворожіння на жіночій крайці. Ось як про
це розповідає, одна з інформаторок: “Ще в нас були такі крайки і кожна їшла так по тій
крайці нога коло ноги і казала вдовець – молодець, вдовець – молодець і то було так, що на
кого попаде, чи вийде заміж за хлопця, чи за вдівця” (с. Семаківці)25.
Всюди на Покутті побутував звичай рахувати кілки в огорожі від одного до дев’яти.
При цьому намагались надкусити кілок і шматочок поставити собі під подушку, який
хлопець вночі присниться – то і є твоя доля (с. Семаківці)26. Хлопці інколи і з цим робили
збитки, намащуючи дев’ятий кілок болотом (с. Копачинці)27. За формою кілка визначали
статуру майбутнього чоловіка: “А потому йшли і рахували колики наосліп і рахуют від
одного і до дев’яти, і тоді обмацує його який він, якийсь не дуже великий і кривий, а друга
каже – мій що високий, то високий” (с. Михальче)28. Часто зустрічається таке, що колик
зразу не оглядали, а перев’язували його якоюсь стрічкою чи ниткою і визначали свій успіх в
подальшому заміжжі вже на наступний ранок. Зокрема Юзеф Шнайдер зауважує, що
позначенню дев’ятого кілка мотузком або шматкою передувало його цілування. Зранку

18

Архів ЛНУ, ф. Р-119, оп. 17, спр. 561-Е, арк. 64–65.
Микола Савчук, Від Пилипівки до Говіння. (Коломия: Вік, 2003), 9.
20
Архів ЛНУ, ф. Р-119, оп. 17, спр. 561-Е, арк. 88.
21
Там само, арк. 65.
22
Там само, арк. 42.
23
Олена Серебрякова, “Символіко-функціональні особливості ритуальних атрибутів у клеромантичних діях
покутян”, Народознавчі Зошити, 1, (2017), 89.
24
Архів ЛНУ, ф. Р-119, оп. 17, спр. 561-Е, арк. 62.
25
Там само, арк. 65.
26
Там само, арк. 65.
27
Там само, арк. 19.
28
Там само, арк. 88.
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дівчата раділи, якщо кілок виявлявся прямим, та журилися в разі обрання кривого,
поламаного або обдертого29.
Ворожили також на зерні перед тим його розсипаючи, а згодом збираючи визначали в
кого парна кількість зерен, та і вийде заміж: “Це було таке, що ходилося по дворі, навіть
розсипалося, тако з хати кине чи кукурудзи, чи пшениці в сіни і закриває хату. А ті дівочки
ходять і мацают , кожна кілько назбирає і рахує, в тої є пара, а в тої нема пари”
(с. Михальче)30. Дослідники вважають, що використання зерна у мантиці передріздвяного
посту пов’язано з тим, що воно здавна вважалося символом родючості, вічного оновлення,
зародком нового життя31.
Отже, період андріївських вечорниць є важливим циклом у житті молодіжних громад.
Цікаві ворожіння та обрядові традиції в цей час переважно спрямовані на визначення пари на
подальше життя, а також сімейного добробуту та благополуччя. Локальна специфіка
покутських ворожінь є надзвичайно різноманітною.

29

Jozef Schnajder, “Lud peczeniżyński. Część II”, Lud, T. XIII, Zesz. I, (1907), 32–33.
Архів ЛНУ, ф. Р-119, оп. 17, спр. 561-Е, арк. 88.
31
Олена Серебрякова, ““Андрію, Андрію, я колопні сію: дай ми, Боже, знати, з ким їх буду брати” (мантичний звичай
“засівання конопель”: семантика, символіка, функції)”, Народознавчі Зошити, 5, (2015), 1034.
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СОЦІАЛЬНИЙ ВИМІР РАДЯНІЗАЦІЇ ДРОГОБИЧЧИНИ
У ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ (1944–1953)
На час, коли із західних областей України були вигнані німецькі окупанти і
відновлювалася радянська система, соціум Дрогобиччини був надзвичайно багатоскладовим.
Жителі краю були різні за етнічним походженням та соціальним статусом, конфесійною
приналежністю, освітою, політичними орієнтаціями, занятістю, матеріальним становищем,
часом перебування в регіоні, усвідомленням тодішніх подій і свого місця в них.
Офіційно вся соціальна строкатість мала бути зведена до класу робітників та
колгоспників і прошарку – радянської інтелігенції. Однак, з огляду на супротив і не
сприйняття влади більшістю місцевого населення, суть соціального виміру радянізації
полягала у відфільтровуванні всіх через призму лояльності до системи – на “своїх”та
“ворогів”.
“Свої” це однозначно радянсько-партійні працівники, представники каральнорепресивних органів, військові, на яких опиралася влада у здійсненні радянізаційних заходів.
Номенклатура Дрогобицької області у перші повоєнні роки майже повністю формувалася з
присланих з різних регіонів СРСР кадрів. Дехто працював тут до війни, залучались учасники
радянського партизанського руху, демобілізовані з армії. У 1944 р. в область скерували 5 783
“відповідальних працівники”1. Кадрові пріоритети влади диктувалися не тільки потребою,
але й умінням “присланих”, втілювати накази, розпорядження, захищати інтереси влади. У
звітах, які надходили до Дрогобицького обкому партії, поряд з персональними даними
працюючих на підприємствах та установах у навчальних та культосвітніх закладах,
вказувалося – чи із “західних областей України”2. Через політичну недовіру місцевих майже
не було серед керівництва. На початку 1950 р. у Дрогобицькому міськкомі партії з 215 осіб –
таких було 20, в Бориславському з 109 – 22, у Стрийському з 117 – 173. Незначне
представництво було і в інших сферах, навіть директором лазні в Дрогобичі мав бути не

1

Державний архів Львівської області (далі – ДАЛО), ф. П.-5001, оп. 2, спр. 111, арк. 1.
ДАЛО, ф. П-5001, оп.2, спр. 107.
3
ДАЛО, ф. П-5001, оп. 10, спр. 105, арк. 15.
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уродженець західних областей України4. Для своєї легімітизації влада здійснювала
висування активістів з місцевого населення, але на другорядні посади. В соціальному
просторі Дрогобиччини надовго усталилися такі визначення щодо її мешканців, як
“визволителі”, “східняки”, “западенці”, “місцеві”, “бандерівці”.
Щоб перетягнути більшість до “своїх” була розроблена ціла система ідеологічнопропагандистського впливу, основний зміст якого, був направлений на поширення
комуністичної ідеології, вихвалювання всього радянського та дискредитацію національновизвольних сил. Засобами ідеологічної накачки, які розроблялися та застосовувалися, як
загалом до всього населення, так і спеціально для окремих його груп, стали: збори, наради,
мітинги, конференції, паради, гуртки, преса, література, радіомовлення, театр, кіно, плакати,
лозунги, нав’язувалася сфальсифікована історична пам'ять та символіка, прищеплювалася
ненависть до церкви та релігії. Найбільш дієвими щодо переконання мали стати звернення до
громадян, авторитетної інтелігенції, місцевих жителів, які демонстрували підтримку влади,
виходили з підпілля, “розкаювалися” у своїй попередній діяльності5. Позитивний соціальний
резонанс мали викликати офіційна політика щодо жіноцтва, доступ до освіти, медицини,
допомога окремим категоріям населення. Всеосяжність політико-ідеологічного впливу при
відсутності альтернативної інформації, впливала на свідомість людей, мала змінювати її у
“потрібному напрямку”.
Своєрідним маркером приналежності до “своїх”, було членство в комуністичній
партії, комсомолі. Попри всі зусилля влади місцевих мешканців серед таких було мало.
Активно цьому протистояли ОУН та УПА. Повстанські звіти свідчать, що більшість у
комсомольських організаціях Дрогобиччини становила “молодь з СУЗ” 6. Важко визначити
всі обставини та мотиви тих, хто поповнював лави партії та комсомолу: вплив пропаганди,
страх репресій, прагнення здобути освіту, влаштувати кар’єру, чи завданням підпілля,
можливо, і свідомо. Збільшення цієї когорти відбувається на початку 50-х років ХХ ст., за
умов, коли слабшає національно-визвольний рух.
Влада розуміла, що зовнішня, часто вимушена прихильність, не завжди відповідала
дійсності. Агентурні відомості, які збирали радянські спецслужби, розкривали реальні
настрої населення, його окремих національних та професійних груп, показували реакцію на
ті чи інші заходи. Пересіювання населення з огляду його “політичної благонадійності”
відбувалася систематично у перші повоєнні роки. До категорії найзапекліших “ворогів”
зараховували учасників ОУН та УПА, членів їх родин, тих хто співчував та допомагав
4

Культурне життя в Україні. Західні землі. Документи і матеріали, т. 1. 1939–1953. (Київ: Наукова думка,
1995), 687–688.
5
“Ганьба і смерть клятим зрадникам”. Радянське слово, 5 квітня 1946, 4.
6
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повстанцям, і навіть тих, хто не доносив7. Їх таврували як “українських буржуазних
націоналістів”, “фашистських недобитків”, “нацистських прислужників”, “бандитів”.
“Ворогами народу”, “куркулями” оголошували селян, які не хотіли вступати до колгоспу,
їхати на роботу на Донбас. Не було довіри і до репатріантів, “переселенців”, загалом до всіх
тих хто під час війни перебував на окупованих територіях. Виловлювали “дезертирів”, які
самовільно залишали підприємства військової промисловості і втікали в західний регіон8. У
радянському соціальному просторі не було місця і для українського греко-католицького
духовенства, якому інкримінували стандартний набір звинувачень: “антирадянська агітація”,
“контреволюцінйна діяльність”, “співпраця з окупантами”.
У звіті ОУН зазначалося, що “арешти, вивози, погрози, облави, грабежі і всілякі інші
благодаті є щоденними гостями в наших селах і містах”9 Жертвами репресій ставали не
тільки окремі люди, а цілі родини, соціальні групи, тоталітарна машина була безжальна до
жінок, дітей, літніх людей. 40,9 % визнаних владою злочинів, які здійснили працівники
органів міліції, НКВС, НКВД і військовослужбовці військ НКДБ в Дрогобицькій області в
першій половині 1945 р., були  вбивства10. За чотири роки з 19441948 рр. з Дрогобицької
області депортували 19728 осіб11. За підрахунками повстанців тільки 21 жовтня 1947 року із
сіл Дрогобицького району вивезли 1 141 особу12. Масштабні насильницькі переселенськодепортаційні і репресивні акції здійснені сталінським тоталітарним режимом у перші
повоєнні роки, суттєво змінювали традиційний національний і соціальний уклад
Дрогобиччини, усували для влади перепони у реалізації радянських трансформацій.
Отже, соціальний вимір радянізації на Дрогобиччині у перші повоєнні роки мав
класовий підхід, однак, для свого відновлення/утвердження радянська система насамперед
ділила людей з точки зору їх ставлення до неї. Політико-ідеологічний тиск та терор мали
забезпечити соціальний простір без “ворожих елементів”.
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ДАЛО, ф. П-5001, оп. 9, спр. 62, арк. 23, 25.
Там само, .арк. 24, 26.
9
ГДА СБУ, ф. 13, спр. 376, т. 76, арк. 433.
10
ДАЛО, ф., П-5001, оп. 6, спр. 46, арк. 230.
11
Реабілітовані історією. Львівська область. Книга перша. (Львів: Астролябія, 2009), 349.
12
ГДА СБУ, ф. 13. спр. 376, т. 78, арк. 390.
8

63

Василь Чура
д-р історичних наук,
професор кафедри історичного краєзнавства,
Львівський національний університет
імені Івана Франка
ДО ПИТАННЯ ПРО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР У
РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Не таємниця, що Станіславівське воєводство Польської республіки було анексоване
Радянським Союзом внаслідок домовленості із гітлерівською Німеччиною про поділ сфер
впливу у вересні 1939 р. Його було включено до складу УРСР 27 листопада 1939 р. під
назвою Станіславська область з центром у Станіславі (до 1939 р. – Станіславів, у 1941–
1944 рр. – Станіслав, від 1962 р. – Івано-Франківськ)1. Як наслідок, московський партапарат
розпочав політику комунізації, а відтак зросійщення Галичини. Для цього 1 жовтня 1939 р.
ЦК ВКП(б) оприлюднив постанову «Про створення комуністичних організацій у Західній
Україні і Західній Білорусії», а 27 листопада затвердив склади майбутніх обласних партійних
комітетів на завойованих українських землях2.
Так було утворено компартійну організацію Станіславської області, яка стала
ключовим інструментом насадження комуністичної доктрини у регіоні адаптованої
більшовиками до вимог перманентної російської імперської традиції. У першу чергу до
діапазону її тотально-девіантного впливу потрапляла галицька інтелігенція, як магістральний
носій національного розвою українського народу, що базувався на глибокій визвольній
генезі. Відтак, 20 грудня 1939 р. була опублікована постанова Ради народних комісарів УРСР
«Про організацію театрів, музичних колективів, будинків народної творчості і театральних
музичних закладів». Вона розпочала офіційне існування Станіславського обласного музичнодраматичного театру імені Івана Франка (сьогодні – Івано-Франківський академічний
обласний музично-драматичний театр імені Івана Франка)3. Він виник не на «порожньому
місці», а на основі двадцяти популярних мандрівних театральних труп, керівниками яких
були Юрій Кононів, Роман Войтович, Степан Крижанівський, Іван Когутяк, Йосип Стадник,
Володимир Петрик, Ярослав Чуперчук. Репертуар, що нараховував до двадцяти вистав,
відразу увійшов у русло «соціалістичного реалізму», який був покликаний рекламувати
неіснуючі переваги радянського способу життя. Ключовим серед них був спектакль
1

Нариси історії Івано-Франківської обласної партійної організації. (Ужгород, 1979), 43.
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3
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Олександра Корнійчука «Платон Кречет», який у ліричному руслі ілюстрував народження
новочасної комуністичної інтелігенції.
Однак, 22 червня 1941 р. нацистська Німеччина напала на свого союзника – СРСР та
швидко окупувала усю територію УРСР. Але 3 липня у Станіслав першими увійшли
угорсько-гортистські війська. Після урочистих подій з нагоди відновлення Української
Держави, що відбулися 12 липня на площі Адама Міцкевича, галицька патріотично
налаштована громадськість розгорнула справу національного відродження краю від
більшовицького ярма. Було утворено Обласну управу, яку очолював Ілля Сем’янчук,
започатковано періодичний друкований орган – «Вісник», редактором якого став Василь
Яшан. 25 липня до столичного Львова скеровано делегацію, до якої входили представники
місцевого проводу ОУН Василь Бандера та Василь Рибчук.
Проте, 7 серпня 1941 р. місто окупували регулярні німецькі частини, а з ними й
військова та цивільна адміністрації і таємна державна поліція відома як гестапо. Українська
та угорська влада припинили існування. Окружним шефом гестапівців було призначено
Ганса Крюгера, керівником цивільної адміністрації – Ганса Альбрехта, військової – Едвіна
фон Роткірха. Очільник угорської управи – поручник Самбатгелі й української – Ілля
Сем’янчук склали повноваження. Незважаючи на це, Театр імені Івана Франка продовжив
діяльність, здійснюючи постановки в основному німецьких та австрійських авторів, рідше –
українських й угорських. Серед особливо популярних – «Летюча миша» і «Циганський
барон» Йоганна Штрауса, «Весела вдова» Франца Легара та «Ой не ходи, Грицю, та й на
вечорниці» Михайла Старицького. Остання показана 14 серпня 1941 р. у присутності
німецьких та угорських офіцерів з нагоди візиту нацистського губернатора Галичини Карла
Лаша4.
Одним із виразних ілюстраторів ставлення гітлерівської влади до відновлення
державності України була прем’єра оперети Ярослава Барнича «Шаріка, або кохання
січового стрільця», що так і не відбулася 14 листопада 1943 р. Як пригадував у мемуарах
директор театру Юрій Кононів, після початку другої дії виставу було припинено на вимогу
керівника міського відділку гестапо Брандта та його заступника Асмана. Як стало зрозуміло
згодом, місцеві мешканці німецького походження брати Мауери, що працювали у гестапо,
отримали від таємного інформатора звістку про знаходження серед глядачів вистави членів
обласного проводу ОУН. Озброєні гестапівці оточили театр, замкнули електротехніка у його
приміщенні та зігнали артистів і відвідувачів до глядацької зали. У тому числі й мистецького
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директора театру Олександра Яковліва. Він мав у кишені позичений для вистави
бельгійський браунінг «Сімка», але встиг позбавитися його і тому уник покарання.
Серед крісел глядацької зали гестапівці знайшли бойову гранату, яку передали
Брандту. Здійнявши її над головою, він звернувся до голови Українського національного
комітету, професора Богдана Лепкого із погрозливим вигуком: «Бачиш? Оце і є ваша
культурна діяльність!»5 Після того як нацисти відпустили усіх жінок й готувалися до
ретельного обшуку чоловіків, один із них вихопив револьвер, поранив пожежника, вискочив
у вікно й зник. Знаходячись за розрізаною кулісою, інформатор таємно вказував гестапівцям
на тих, кого він позиціонував як оунівців. Таких виявилося понад сто осіб. Їх закували в
кайданки й зосередили у кабінеті директора, а згодом «повкидали» у вантажівки і відвезли
до місцевого відділку гестапо, що знаходився на вулиці Поліції, яка у радянські часи носила
назву – Чекістів. У відповідні роки тут розташовувалися управи австро-угорської та
польської поліції, гестапо, НКВС та КДБ6.
Коли гестапівці залишили театр, він перейшов під охорону місцевої поліції –
щуцкоманди, яка здебільшого складалася із фольскдойчів – поляків та українців німецького
походження. Тому директорам театру вдалося вмовити керівника щуцкоманди відпустити
тридцять глядачів. Решту було затримано до обіду наступного дня. Після ретельної
перевірки більшість із них через два тижні було звільнено, але справи передано до
«Арбайтсамт» – установи, що займалася поповнення трудових таборів нацистської системи
«Арбайтлагер». Згодом багатьох із них було вивезено на примусові роботи до Німеччини.
Юрій Кононів ледве не потрапив до концентраційного табору «Аушвіц-Біркенау», більш
відомого як «Освенцім», що знаходився на території Польщі. Серед акторів та працівників
театру не постраждав ніхто7.
Після трьох днів катувань й суду, який вів шеф міського гестапо Брандт, двадцять
вісім українців було засуджено до страти. Серед тих, які не були на прем’єрі вистави
«Шаріка» знаходився війт села Микуличин, звинувачуваний у тому, що у його районі
гестапівці знайшли криївку УПА. Мешканець села Нижнів на прізвище Долішній був
арештований за знайдений у нього пістолет системи «Наган». Жінку із села Єзупіль
затримали через сина, який втік з примусових робіт у Німеччині. Двоє селян із села
Блюдники отримали вирок за те, що самовільно зарізали власну корову. Однак, найбільше
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засуджених було серед присутніх на виставі членів оунівського підпілля. На них інформатор
гестапо вказував у першу чергу.
Для виконання вироку, 17 листопада 1943 р. на площі біля синагоги, що мала назву
«Під жидівською Божницею» (сьогодні – вулиця Страчених), було вкопано десять стовпів. Їх
оточили загони гестапівців, військові гітлерівської та гортиської армій та шуцкоманда. Коли
угорський солдат спробував сфотографувати страту, гестапівці вихопили й розбили його
фотоапарат. Це призвело до бійки між німцями та угорцями у результаті якої останні
невдоволено й галасливо покинули площу. Українців стріляли трьома групами: десять,
десять і вісім осіб. Вирок до виконання приводила екзекутивна рота щуцкоманди. Ніхто із
приречених не благав і не плакав, а молилися усі. Оунівці вигукували гасло «Слава Україні!»
Особливу повагу викликала жінка із села Єзупіль, яка прийняла страту із гордо піднятою
головою, дивлячись у вічі катам. Коли все закінчилося приїхали вантажівки й поліцаї
забрали трупи та викопали стовпи, а пожежники змили кров. Жертви були поховані у
заздалегідь підготованій братській могилі у районі єврейських поховань, знаних як
«Окописька»8.
Згодом Українському національному комітету, а відтак ОУН-УПА, стали відомі
обставини облави у театрі та ключова причина її трагічних наслідків. Про них повідомив
електротехнік, якого гестапівці зачинили на робочому місці. Він упізнав й спостерігав за
поведінкою інформатора, що стояв за розрізаною кулісою театру та вказував на оунівців.
Насправді гранату підкинуло гестапо, щоб спровокувати облаву, арештувати українське
підпілля й звинуватити мистецьку інтелігенцію у співпраці із ОУН-УПА. Члени обласного
проводу ОУН були присутніми на прем’єрі вистави, один із яких врятувався втечею через
вікно. Проте, вони перебували як звичайні глядачі, що прийшли переглянути виставу.
Таким чином, через три тижні після страти оунівці викрили інформатора, схопили
його і передали в один із підрозділів УПА у Чорному лісі. Ним виявився виходець із
польсько-української родини, батько якого був поляком, а мати українкою. Він мешкав
неподалік села Микитинці, де була розташована польська колонія й служив секретним
співробітником у гестапо9. Очевидно, до свої гестапівських керівників він вже не
повернувся…

8

Ю. Кононів,“«Прем’єра» гестапо під час прем’єри «Шаріки» у театрі ім. І. Франка у Станіславові Наш театрˮ,
Книга діячів українського театрального мистецтва 1915–1975. (Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто: ОМУС,
1975), 741.
9
Там само, 741.

67

Олександра Чура
канд. історичних наук,
наукова співробітниця
Національного музею-меморіалу жертв
окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького»
КОРЕСПОНДЕНЦІЯ ЛЬВІВСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КПРС-КПУ ПЕРІОДУ
ПЕРЕБУДОВИ
Першим перебудовним кроком нового Генерального секретаря ЦК КПРС М. Горбачова
став квітневий пленум 1985 р. де він офіційно визнав передкризовий стан у СРСР. Тут
йшлося про необхідність негайного виправлення деформацій у соціально-економічному, а
згодом й політичному аспектах під патронатом правлячої партії1. Однак, мова про зміну
політичного ладу не йшла. Не піддавалися сумніву й соціалістичні орієнтири радянського
суспільства. КПРС та її регіональні структури надалі залишалися ядром політичного устрою
СРСР, а Генеральний секретар – керівником держави2. Таким чином, перебудова була
спробою вбудови в радянське політичне тло елементів демократичного устрою, а у планову
виробничу систему – засобів ринкової економіки. Тому, із початком перебудови соціальноекономічне становище львів’ян почало значно погіршуватися. Наприклад, у 1976–1980 рр.
було збудовано 1 млн. 368 тис. кв. м. житла, у 1981–1985 рр. – 1 млн. 205 тис. кв. м., у 1985–
1988 рр. – 1 млн. кв. м.3 У Шевченківському районі у 1983 р. було введено в дію 73,4 тис. кв.
м. житла, у 1984 р. – 52,8 кв. м., у 1988 р. – 47,1 кв. м.4 Відремонтованого житла у 1983 р.
було здано 3,9 тис. кв. м., 1984 р. – 6,3 тис. кв. м., 1985 р. – 5,3 тис. кв. м.5 Кількість середніх
шкіл у Львові становила у 1981 р. – 117 закладів, 1986 р. – 116, 1990 р. – 114, 1991 р. – 1116.
У 1976 – 1980 рр. було введено в дію 14 тис. учнівських місць, у 1981–1985 рр. – 9 тис. У
1985 р. «стало в стрій» 1 908 учнівських місць, у 1986 р. – 1 1767. Упродовж 1976–1980 рр.
було введено в дію 8 130 місць у дитячих садках, у 1981–1985 рр. – 4 0908. Якщо у 1980 р. у

1

Проекты выступлений членов и кандидатов в члены политбюро ЦК Компартии Украины, ЦДАГО, ф. 1, оп. 32,
спр. 2213, арк. 23.
2
Вільна Україна, (26 квітня 1985):1.
3
Львівщина за роки Радянської влади, Держкомстат УРСР. Львівське обласне управління статистики, (Львів,
1989), 110.
4
Шевченківський район в ХІІ п’ятирічці (1981–1985 роках), Шевченківський райком компартії України
м. Львова, (Львів, 1985), 11.
5
Там само, 12.
6
Народне господарство Львівської області 1992 році, Міністерство статистики. Львівське обласне управління
статистики, (Львів, 1993), 143.
7
Львівщина за роки Радянської влади, Держкомстат УРСР. Львівське обласне управління статистики, (Львів,
1989), 116.
8
Там само, 118.
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місті було введено в дію 240 лікарняних ліжок, то у 1985 р. – 1209. Кількість клубних установ
та будинків культури упродовж 1980–1985 рр. зменшилася від 600 до 200 закладів10.
Особливо гострим було «квартирне питання». Якщо на покращення житлових умов у
1975 р. очікувало 64,9 тис. сімей, то у 1980 р. – 71,8 тис. сімей, 1985 р. – 78,8 тис. сімей,
1986 р. – 83,2 тис. сімей, 1987 р. – 85,1 тис. сімей, 1988 р. – 88,8 тис. сімей, 1989 р. – 97,5 тис.
сімей, 1990 р. – 98,6 тис. сімей, 1991 р. – 100 тис. сімей11. Отримали житло у 1985 р. –
2 321 сім’я, 1986 р. – 3 137 сімей, 1987 р. – 3 551 сім’я, 1988 р. – 3 876 сімей, 1989 р. – 4710
сімей 1990 р. – 3 697 сімей, 1991 р. – 3 579 сімей. 30% претендентів очікували на житло від
1 до 5 років, 40% – від 6 до 10 років, 30% – від 10 до 20 років12. Для того, щоб до 2000 р. усі
міщани отримали житло Львів повинен був збудувати 133 тис. квартир із розрахунку, якщо
чисельність мешканців становитиме 935 тис. жителів13.
Відтак, міськкомівська кореспонденція на етапі проголошення перебудови у 1985–
1986 рр. носила здебільшого соціально-економічний характер. Аналіз листів та скарг, що
надходили у партійні установи Львова засвідчував не стільки їх кількісне збільшення,
скільки наростання незадоволенням матеріальним становищем. 25 грудня 1985 р. секретар
міського комітету П. Омельченко інформував, що минулоріч на адресу міськкому поступило
2 549 листів, цьогоріч – 2 720. З них 71% – це схвальні реляції перебудовних починів у яких
наскрізною думкою була надія на покращення житлових, побутових та виробничих умов.
Прохання щодо вирішення «квартирного питання» зросли на 4,3%14. Зокрема, вдова інваліда
війни І. Цимбал від 1977 р. просила райком відремонтувати помешкання. Проте, 29% скарг
стосувалися негативної поведінки партійних керівників й лунали здебільшого у анонімних
листах. Приміром, невідомі автори скаржилися на секретарів парткомів СШ № 46, 51, 61,
трамвайно-тролейбусного управління та районних судів, які зловживали службовим
становищем й вели аморальний спосіб життя15. У 1986 р. на ХХVII з’їзді КПУ голова
ревізійної комісії Ю. Олененко був стурбований помітною політизацією партійної
кореспондеції. Особливо він виділяв скарги на недоліки в роботі партійних посадовців, які не
9

Львівщина за роки Радянської влади, Держкомстат УРСР. Львівське обласне управління статистики, (Львів,
1989), 122.
10
Там само, 120.
11
Місто Івано-Франківськ серед обласних центрів України, Держкомстат УРСР. (Івано-Франківськ, 1991), 3–71.
12
Львів у цифрах, Державний комітет статистики України. Головне управління статистики у Львівській області,
(Львів, 2006), 38.; Народне господарство Львівської області у 1991 р., Міністерство статистики України, (Львів,
1992), 94.
13
Материалы к протоколам № 11–14,16,18 заседаний бюро горкома Компартии Украины, ДАЛО, ф. 4, оп. 43,
спр. 9, арк. 11.
14
Справки, информации общего отдела, горкомов, райкомов партии, советских и правоохроанительных органов
о выполнении постановления бюро обкома партии о мерах по выполению ЦК КПРС от 15 июля 1982 г. “О
фактах серьезных нарушений партийных требовний в роботе с письмами и заявляниями трудящихся”, ДАЛО,
ф. 3, оп. 56, спр. 92, арк. 17–19.
15
Там само, арк. 24–25.
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звертали уваги на запити рядових комуністів16. У львівський міськком надійшло 2 856
звернень, 67% яких ще носили соціально-економічний характер17. З них: 43% торкалися
«квартирного питання», 35% – комунального устрою, 22% – трудових суперечок. Але 31%
листів вже мали політичне забарвлення. Це скарги на неправомірні дії керівників, їх
незаконні пільги, формальне проведення партійних зібрань та невиконання обіцянок18.
Наприклад, члени Ради трудового колективу ВО «Промінь» ще від 1984 р. скаржилися на
заступників директора підприємства, які в обхід черги придбали автомобілі19.
На етапі розгортання перебудови у 1987–1988 рр. у міськком партії поступило 2 560
листів. Їх аналіз показував, що 68% скарг носили соціальний характер. З них 60%
стосувалися покращення житлових умов, 20% – роботи комунальних установ, 20% –
покращення умов праці. 347 листів отримано повторно, а 174 – багатократно20. З політичним
забарвленням надійшло 32% кореспонденції. Звертає на себе увагу те, що 189 скарг носили
персональний характер і торкалися безпосередньо партноменклатури, що раніше траплялося
вкрай рідко. У результаті 107 керівних членів КПРС було притягнуто до партійної
відповідальності, а сімох звільнено21. Лейтмотив цієї кореспонденції добре виражала у листі
львів’янка І. Решетняк, яка 28 вересня 1987 р. писала: «Хочеться щоб гласність і перебудова
були не загальним, а конкретним явищем. Щоб люди знали, хто і в чому винен і які заходи
приймаються»22. У 1988 у міськком надійшло 6 459 листів. За змістовим наповненням лише
35% скарг носили соціально-економічний характер23. У два рази збільшилася кількість листів
в яких обговорювалися політичні питання. Вона становила 71%, на релігійну тематику –
52%24. Кількість листів, які були адресовані в міськком і райкоми була в два рази більшою
ніж письмових звернень в обком25.
Період згортання перебудови у 1989–1990 рр. ілюструє цілковиту політизацію
міськкомівської кореспонденції. На адресу міськкому та райкомів надійшло 8 131 лист.

16

Протокол XXVII з’їзду Комуністичної партії України, ЦДАГО, ф. 1, оп .2, спр. 843, арк. 75.
Информации горкрмов, райкомов партии о роботе с письмами и приѐме граждан, ДАЛО, ф. 3, оп. 56, спр.
154, арк. 9.
18
Там само.
19
Там само, арк. 31.
20
Справка отдела о роботе с письмами и заявлениями трудящихся. Планы работи отдела, ДАЛО, ф. 4, оп. 45,
спр. 26, арк. 1.
21
Там само, арк. 2.
22
Там само, арк. 1.
23
Протокол ХХV конференции городской организации, ДАЛО, ф. 4, оп. 47, спр. 1, арк. 54.
24
Інформації про роботу бюро і секретаріату з документами в обкомі партії, ДАЛО, ф. 3, оп. 62, спр. 321, арк.
31.
25
Там само, арк. 32.
17
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Кількість скарг від львів’ян у 6 разів перевищувала чисельність обласних звернень 26. У
1989 р. їх цілковиту політизацію демонструє лист на ім’я першого секретаря обкому
Я. Погребняка від І. Калинець, Г. Мороз, С. Шабатури (15 підписів), у якому говорилося: «Ви
довели, що ніколи не станете на захист прав народу, не проголосуєте за оновлюючі і правові
реформи, а надалі будете перетворювати людей у безмовних роботів»27. У 1990 р. львівський
партапарат перестає вести ретельний облік кореспонденції. Компартійні органи втратили
владу а разом важелі вирішення політичних й соціально-економічних проблем. Особисті
відвідування скоротились з 216 до 9228. У міськкомі

було отримано 135 листів. На їх

тотальну політизацію вказував лист викладача Поліграфічного технікуму Д. Петрушка до
головного редактора газети «Правда» І. Фролова. Він говорив: «Нині, коли хитається ґрунт
під ногами партократів, вони все роблять для того, щоб блокувати вихід України із
провалля»29. Гостро критикував компартійні організації, переконаний у минулому комуніст,
інвалід Другої світової війни, ветеран КПРС із 1956 р. С. Кравченко. Повертаючи партійний
квиток, він публічно вимагав скерувати 6 тис. крб. його партійних внесків сплачених за
тридцять років на лікування постраждалих від аварії на Чорнобильській атомній
електростанції30.
Отже, у період перебудови партійна кореспонденція львівського міськкому КПРСКПУ пройшла шлях синхронний із розгортанням спроби комуністичного керівництва СРСР
врятувати власний домінантний статус за допомогою поєднання рис тоталітарного та
демократичного устрою. Якщо у період проголошення реформ міськкомівське листування
носило здебільшого соціально-економічний характер, то наприкінці перебудови воно
цілковито політизувалося, ілюструючи прагнення львів’ян до відновлення державної
самостійності України.

26

Документи про виконання постанов бюро обкому Компартії України з питань роботи з листами трудящих,
керівництва перебудовою, добору і розстановкою кадрів, прискорення комплексного розвитку економіки і
соціально-культурної сфери постановки, довідки, інформації та ін., ДАЛО, ф. 3, оп. 62, спр. 491, арк. 9.
27
Листи, заяви і скарги членів КПРС, громадян у ЦК КПРС, ЦК Компартії України, обком партії про суспільнополітичну обстановку, проведення мітингів, прийняття статусу української мови, національної символіки,
відгуки на доповіді партійних керівників та ін. і документи про їх розгляд. Том 2 останній, ДАЛО, ф. 3, оп. 62,
спр. 557, арк. 80.
28
Протокол № 8 пленуму міськкому Компартії України, ДАЛО, ф. 4, оп. 49, спр. 63, арк. 15.
29
Дмитро Петрушко, “Відкритий лист,” Вільна Україна, (16 серпня 1990): 1.
30
Сергій Кравченко, “Чому я вийшов з КПРС,” За вільну Україну. (1 серпня 1990): 2.
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Юрій Турега
аспірант кафедри давньої історії України та архівознавства,
Львівський національний університет імені Івана Франка
УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ XVII ст. ОЧИМА НАСЕЛЕННЯ
МІСТА БРОДИ
У 1648 р. Броди, на той час власність роду Конєцпольських, опинилися у вирі
бурхливих подій початку Української національної революції (1648–1676). Для міста похід
військ Богдана Хмельницького на Львів виявився фатальним1. Травматичний досвід
пережитого, а також нелегка доля міщан під час кампаній 1649 р. та 1651 р. у поєднанні з
властивою людям дихотомією «свій» / «чужий» вплинули на сприйняття бродівчанами як
подій початкового етапу революції, так і одного з її головних учасників – козацтва.
Відповідно метою представленого матеріалу є висвітлення цього сприйняття і розгляд
наслідків військових подій для м. Броди.
Бродівські міщани для означення подій початку Української національної революції
XVII ст. використовували 5 груп слів та словосполучень.
1. Тривога. Вживалося для окреслення часу перед і після битви під Пилявцями в таких
контекстах: «...коли велика тривога від козаків наступала» (йшлося про поч. липня) 2 або «А
коли прийшли тривоги з-під Пилявець...»3.
2. Напад ворога чи козацька інкурсія в Корону4. Оцінювали як раптовий та
несподіваний, а ворога поділяли на коронного та домового5. Наслідком козацької інкурсії
стали неспокій, замішання та зникнення права6.
3. Перший наїзд козаків або час козацького наїзду7.
4. Спустошення (і спалення) / девастація8. Уточнювалося, що вчинене козаками /
ворогами / пилявецькою експедицією в Короні Польській 9, а також у Бродах у час після
Пилявець10.

1

Іван Созанський, З минувшини міста Бродів: Причинки до історії міста в XVII в. (Броди: Просвіта, 2003), 66;
Юрій Турега, “«Особливо в той час нещасливий...»: місто Броди в середині XVII століття,” Вчені записки
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Історичні науки», № 2 (2019): 77.
2
Актова книга уряду ради, 1640−1654, ЦДІАУ м. Львів, ф. 24, оп. 1, спр. 31, арк. 110 зв.
3
Там само, арк. 130.
4
Актова книга війтівського уряду, 1629-1649, ЦДІАУ м. Львів, ф. 24, оп. 1, спр. 3, арк. 193; Актова книга
війтівського уряду, 1648-1651, ЦДІАУ м. Львів, ф. 24, оп. 1, спр. 10, арк. 90 зв.; Актова книга війтівського
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5. Козаччина11. Міщани розрізняли першу12, до якої додавали означення пилявецька
(чи козаччина від Пилявецької [експедиції]13) і другу козаччини14. У двох випадках
зафіксовано опускання іменника «козаччина» при вживанні прикметника «пилявецька»15, а
ще в одному останній був замінений словом «війна»16. Події 1655 р. зафіксовані у міських
актах як «московщина»17. Проте, яке б означення не вживалося, в особистому вимірі 1648 р.
для багатьох розпочав добу «нещасливих часів»18.
Трагічність подій була продиктована насамперед фактором людських жертв, яких
зазнали усі сторони протистояння19. Крім того, певна частина міщан потрапила «у неволю до
татар»20, небезпека якої зберігалася й у наступні десятиліття21. У період військових дій також
зросли загрози для мандрівників, зокрема й через «переїзди жовнірські по різних
гостинцях»22. Умови екстраординарного повсякдення вплинули й на сам характер людей.
Один міщанин, розмірковуючи над причиною агресії супроти себе, мовив, що напасник
«...мабуть, був загартований ще отрутою пилявецької крови»23.
Поряд з антропологічними спостерігаємо й економічні наслідки козаччини,
насамперед падіння рівня заможности частини населення24. Саме цим фільварчани
пояснювали своє прохання про звільнення від шосу на 1651 рік25. Водночас частина купецтва
уникнула згубних подій 1648 р. й продовжила торгову діяльність26. Однак кількість купців
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скоротилася27. Військові дії вплинули на місцевий ринок сільгосппродукції, зокрема великої
рогатої худоби (весна 1649 р.28), а події 1651 р. значно знизили вартість землі
сільськогосподарського призначення29.
Розмах майнових втрат бродівчан був спричинений спаленням міста під час облоги
фортеці30. На його наслідки можна неодноразово натрапити в міських актах 1650–1660х рр.31. Разом із житловим фондом згоріли й об’єкти виробництва алкоголю 32, татарська
тюрма33. Деякі міщани в буремних подіях втратили також і документальні підтвердження від
дідича міста на право володіння нерухомістю34. Частину рухомого майна бродівчани
покинули у своїх домівках, ховаючись перед наступом «неприятеля» до замку і в навколишні
ліси35. Відповідно залишені й сховані цінності були привласнені козаками, але не тільки36.
З настанням тепла в 1649 р. брідчани почали відбудову свого житла. Менш заможні
верстви населення на перших порах зводили дерев’яні будки (халупи) 37. За сприяння сім’ї
Нейландів було відновлено шпиталь38. А навесні 1651 р. в актах вже зафіксована «жидівська
божниця»39. Досить оперативно було відновлено житловий фонд мурованих будівель,
можливо тому, що він несильно постраждав від військових дій. Вже в липні 1649 р. окремі
кам’яниці були замешкані40. Деякі з них реставрували нові власники41. Припускаємо, що
участь у відбудові взяв архітектор дідича Дзяни Спінета та його челядь (кільканадцять
мулярчиків)42. До початку 1651 р. було також вимурувано нову Львівську браму43.
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Пережиті брідчанами труднощі не могли не вплинути на сприйняття ними козаків.
Проте однозначно негативного ставлення до них не було, хоча воно й домінувало.
Насамперед слову «козак» міщани, а особливо поляки44, надавали образливого змісту,
вживаючи під час сварок в одному семантичному ряду поряд зі словами «злодій» і «син
розпусниці»45. Негативного забарвлення слову додавало протиставлення способу життя
міщан та козаків. Останні, як представники військової верстви, вели специфічний, часто
неосілий спосіб життя46, який передбачав серед іншого й поведінку, яка не сприймалася
міщанським середовищем. Наприклад, дії і вперте ігнорування рішення війтівського суду
греком Остафієм були окреслені позивачем висловом «чинив козацьким правом»47. Задля
справедливости варто зазначити, що в цивільного населення Бродів на одному щаблі з
козаками сприймалися й інші військовики. Часто слово «гайдук» вживалося у такому ж
негативному сенсі, як і «козак», а під час сварок одна із сторін не нехтувала можливістю
пригадати військове минуле візаві48.
Також зауважимо, що події 1648–1649 рр. загострили негативне сприйняття русинів
окремими бродівчанами. Вони наголошували, що представники рутенської віри − не гідні
довіри вороги й бунтівники49, народ, який завжди ненавидів поляків, а особливо в «той
нещасливий час були б раді вижити поляка не тільки з майна, але й із здоров’я»50.
Поряд з негативними конотаціями в міських актах також знаходимо нотки
позитивного сприйняття на основі захоплення молодецтвом − рисою, властивою козацькому
способу життя. Можливо, серед його симпатиків був і парубок та наймит Стефана
Панчишина, який так звертався після танцю до двох винників: «...хто на мене, козака,
гнівається, нехай зі мною поб’ється»51. Окрім конфронтаційної, контакти бродівчан із
козаками мали й мирну сторону. У 1660-х рр. місто відвідувала козацька старшина в статусі
послів на сейм52, а Юрій Хмельницький адресував замковому й міському урядам Бродів один
зі своїх листів53. Розголосу в місті отримала й перемога під Конотопом54.
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Таким чином, опрацювання джерел чітко показує, що сприйняття міщанами козацтва
та оцінка подій початку Української революції середини XVII ст. не були однозначними й
визначалися насамперед досвідом негативного контакту між сторонами в ході бойових дій.
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Зеновія Ханас
заступниця директора за наукової роботи
Стрийського краєзнавчого музею “Верховина”
ПІДПІЛЛЯ УГКЦ – ПРОВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ НА
СТРИЙЩИНІ
Відродження Української Греко-Католицької Церкви у 1989–1991 роках в Україні і на
Стрийщині – це феномен, який здивував світ. Відчувалася дія Божого Провидіння, супроти
якого людська сила є мізерною. Зрушилася з заціпеніння людська маса приспаного і
заляканого тоталітарним режимом народу, який свій порив до свободи розпочав з
відродження церкви.
Відомо, що після трагічного сталінського собору 1946 року багато греко-католицьких
священиків, монахів і монахинь опинилися у таборах тоталітарного режиму. Але у 1960-х
роках, в час хрущовської відлиги, вони поверталися на рідну землю. На Стрийщині підпільна
УГКЦ діяла, тому багато хто з духовних осіб прибував з заслання саме сюди. Гарантованим
місцем, де вони могли зупинитися у Стрию, було житло монахинь Згромадження сестер
служебниць Непорочної Діви Марії. Тут діяв підпільний монастир, настоятелькою якого
була сестра Діонікія, їй допомагали монахині Ольга Соляник і Марія Соляник, сестра
Кесарія. Крім того, у місті працювали медичними сестрами монахині Згромадження сестер
Пресвятої Родини Оксана Сенюта та Марія Нагірна, у Моршині – Сестра Пахомія. Сестра
служебниця Мокрина (Стефанія Цебрій) працювала у стрийському швейному ательє № 1.
Обов’язком монахинь була поміч католицьким священикам.
Активними помічниками у житті підпільної церкви були також стрияни, вірні грекокатолицької церкви: Олена Пеленська, Осипа Сосенко, Галина Добрянська, Юлія Никулін.
Підтримували церкву і педагоги: Олена Яцишин, Ніна Гречак, Галина і Марія Тимкевичі,
Марія Мостиська, Іванна Цигелик та інші. В помешканні п. Олени Пеленської, що у центрі
міста, відправлялася Служба Божа, на якій були присутні до 50-ти і більше людей1.
До Стрия і у села Стрийщини приїздили для релігійної праці та виконання обрядів
о. Боберський, о. Володимир Тарнопільський, о. Анастазій Ключик, о. Молярчук, о. Янтух,
о. Павло Роскіп, о. Савчин, єпископ Йосафат Федорик, о. професор Єронім Тимчук, а також
єпископ Софрон Дмитерко, о. Шабан, єпископ Василь Величковський, о. Мисак. У Моршині
правили підпільно Служби о. доктор Максимець і о. Заплатинський.
1

Ярослава Ковцун-Шозда, Усні спогади. (Стрий, 1994).
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У Стрию діяла підпільна духовна семінарія. Майбутні священики приїздили до Стрия
на навчання. Їм викладали отець-професор Єронім Тимчук, о. Яків Тимчук, о. Ключик.
Лекції проходили у помешканні родини Антона та Ярослави Ковцунів. Навчання тривало
два-три дні. Про це свідчив о. Йосафат Каваців2.
Підпільна церква готувала також молодших священиків. Підпільні навчання
о. Михайло Пецюх проходив в о. Йосафата Каваціва, а після його арешту – в о. професора
Єремія Тимчука. У 1982 році був висвячений єпископом Сафроном. Також під впливом
о. Каваціва до підпілля долучилися о. Василь Процик та о. Іван Барабаш, які сьогодні
служать у м. Стрию.
Відомо, що велика група греко-католиків відвідували Богослужіння у римокатолицькому костелі Стрия, де правив о. Бернард Міцкевич. Роман Гуменюк згадував, що
отець Бернард допомагав нав’язати контакти з греко-католицьким підпіллям. Роман
Гуменюк відвідував духовні реколекції, на яких познайомився з о. Ярославом Лесівим,
Теодозієм Чабаном, Зеновієм Красівським, які опікувалися підпіллям церкви 3.
Влада зацікавилася о. Міцкевичем. То ж у 1972 році його арештували. Якраз в той час
арештували о. Ключика. Сестра Мокрина згадує, що допити монахинь з цього приводу
тривали від грудня до травня4.
Стриянка Ніна Бучко пережила складні роки переслідувань за віру батьків. У кінці
вісімдесятих років вона брала участь у підпільних відправах у селах Рудному на Пісочній.
Тут відправляли священики о. Микола Сивик, о. Михайло Пецюх, о. Михайло Гаврилів,
о. Ярослав Лесів5.
Духовні особи УГКЦ гідно пошановані після їх смерті. У Стрию ще за радянських
часів встановлені пам’ятні надмогильні хрести на могилах о. Анастазія Ключика,
о. Йосафата Федорика, о. Павла Роскіпа, о. Володимира Тарнопільського, сестер-монахинь
Агнети (Марії Грис), Євлампії (Юлії Квіт), Ольги Сольчаник та інші. Завдяки непохитній вірі
та відданості народу Українська Греко-Католицька Церква у кінці вісімдесятих років
минулого століття стає провісницею національного відродження краю, виходить з катакомб і
вимагає повернення свого попереднього статусу.
Ось кілька фактів цього могутнього руху у Стрию. 21 травня 1989 року у неділю на
цвинтар зійшлося кілька тисяч людей. Через гучномовці комсомольські ватажки
пропонували «зборищу» розійтися, не слухати “екстремістів”. Незважаючи на це, відбулося
Богослужіння на могилах батьків кардинала Мирослава Любачівського. Панахиду проводили
2

о. Йосафат Каваців, Усні спогади. (Стрий, 1999).
Роман Гуменюк. Усні спогади. (Стрий, 2008).
4
Стефанія Цебрій. Усні спогади. (Стрий, 1992).
5
Ніна Бучко. Усні спогади. (Стрий, 2009).
3
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священики з підпілля о. Іван Білик, о. Володимир Юрга, о. Микола Костюк. На цій акції був
присутній голова “Комітету захисту УГКЦ” Іван Гель. Під час Служби був піднятий
національний прапор. Очевидець події Михайло Мандрик так описує цю подію: “Тисячі очей
були прикуті до рідних знамен як загіпнотизовані. Боже! Що тут робилося! Люди
зааплодували, хтось крикнув: “Слава!” 6.
Черговий похід на цвинтар відбувся на Зелені свята у червні 1989 року. На цей раз
організаторами виступили парафіяни церков Благовіщення Діви Марії та Успення Матері
Божої. Чисельно з піднесеним настроєм стрияни рушили до цвинтаря. Люди несли хоругви і
синьо-жовті прапори. Після цієї відправи на цвинтарі біля могили Українських Січових
Стрільців з’явилася капличка з брезенту, де відбувалися Богослужіння підпільної УГКЦ.
Догляд і охорону каплички організував Петро Берник. Йому допомагали Володимир
Миханьцьо, Дмитро Матійців, Микола Самиців, Софія Ярко, Василь Цюрко, Іван Маноло,
Софія Самиців, Катерина Осташ, Василь Грубий, Микола Петриків.
Одночасно у місті почався процес національного відродження. Розгорнули свою
діяльність Товариство української мови ім. Тараса Шевченка, “Меморіал”, “Народний Рух
України за перебудову”. Члени цих організації під натхненним провідництвом поета Віктора
Романюка також піднімали питання про відродження греко-католицької церкви. 9 липня
1989 року у Стрию відбулася Установча конференція Народного Руху України, в резолюції
якої зазначалося, що слід “утвердити історичну справедливість щодо Української грекокатолицької та Автокефальної православної церков”7.4 серпня 1989 року стрияни подали у
міську раду заяву про реєстрацію греко-католицької громади.
Влітку 1989 року у Москві на Арбаті під час голодування греко-католиків брали
участь і стрияни. Під опікою о. Миколи Костюка тут протестували Василь Грубий разом зі
своїми синами Ігорем та Андрієм та інші. Вони тримали плакати: “Мы хотим молиться в
родных Церквях, в родном обряде”.
На Стрийщині діяльність підпільної Української Греко-Католицької Церкви сприяла
створенню благодатного ґрунту для боротьби за незалежність і державність. Громади
відстояли і повернули церкви і майно, своєю твердою позицією вплинули на рух за
відродження віри і традицій, а також надихали до боротьби за визволення нації з
тоталітарного режиму.

6

Михайло Мандрик, Стрийщина: шлях до волі. (Стрий: Щедрик, 1998), 131.
Федір Кравець. “Біля витоків нашої боротьби,” у книзі Хвилі Стрия. Сторінки з історії культури та
національно-визвольного руху. Сучасне літературно-мистецьке життя, ред. Віктор Романюк. (Стрий: Щедрик,
1995), 166.
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РОЗДІЛ 3. ГАЛИЧИНА В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІСТОРІЇ

Олена Науменко
аспірантка кафедри нової та новітньої
історії зарубіжних країн,
Львівський національний університет імені Івана Франка.
ЗАХОДИ УГКЦ ІЗ ЗАПОБІГАННЯ ПОВОЄННОЇ РЕПАТРІАЦІЇ ДО СРСР
ВИХІДЦІВ З ГАЛИЧИНИ
Одним з найменш досліджених питань донині залишається уникнення членами дивізії
Ваффен СС “Галичина” репатріації до СРСР після Другої світової війни. Для того, аби
зрозуміти чому примусова репатріація дивізійників все-ж не відбулася та за яких умов їм
було надано притулок на території Великої Британії, необхідно висвітлити діяльність УГКЦ,
яка неабияк цьому посприяла.
Згідно з домовленостями, досягнутими в лютому 1945 р. в рамках Ялтинської
конференції, усі радянські громадяни станом на 1 вересня 1939 р. підлягали обов’язковій
репатріації до СРСР. Це визначення не стосувалося жителів західної України, куди радянські
війська увійшли 17 вересня 1939 р. Результатом цих домовленостей визначилась і подальша
доля вояків дивізії Ваффен СС “Галичина”, адже не будучи громадянами Радянського Союзу
станом на 1 вересня 1939 р., вони могли уникнути примусового повернення.
Відомо, що після 8 травня 1945 р. дивізія Ваффен СС “Галичина” здалася у полон
британсько-американським військам та була інтернована у табір для переміщених осіб в м.
Ріміні (Італія). Дивізійники, які перебували під юрисдикцією американців (близько 1 500
осіб) були звільнені з полону влітку 1946 р. та в січні 1947 р. Натомість, близько 11 тис.
вояків, інтернованих британцями, були перевезені 25 травня 1945 р. з Австрії в Італію1. Вони
спершу перебували в таборі м. Белярії поблизу Венеції, а з листопада 1945 р. до травня
1947 р. – поблизу м. Ріміні, де отримали статус “підданих ворожого персоналу, що здалися у
полон” (Surrended Enemy Personel, SEP)2.
Під час перебування українських вояків у італійському таборі для переміщених осіб,
священики УГКЦ приїжджали з Риму та надавали духовну опіку інтернованим дивізійникам,
відправляючи літургії, виголошували проповіді, проводили бесіди з ними, які давали надію
1
2

Mark Wyman. DPs: Europe’s Displaced Persons, 1945–1951. (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1998), 167.
Ibide.
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на щасливе майбутнє. Так діяв священик УГКЦ Мирослав-Іван Любачівський, який
приїжджав із Риму, переодягався у форму дивізійника та йшов у табір відправляти літургії3.
Священнослужителі не пропускали жодної можливості провести релігійні відправи,
особливо у великі релігійні свята – Різдво, Водохреща та ін. Варто зазначити, що українські
вояки відрізнялися релігійністю. Так, коли відомий німецький командувач Ервін Роммель
побачив бійців дивізії Ваффен СС “Галичина”, що відвідують церкву, то дуже здивувався.
Зазвичай офіцери СС не відвідували храмів та церков4.
Вже у червні 1947 р. за егідою британської місії з питань репатріації, українських
вояків було перевезено до Великої Британії. Варто зазначити, що безпосередньо цьому
посприяло те, що колишній генерал дивізії Павло Шандрук мав аудієнцію у папи Римського
Пія XII, під час якої виклав йому історію створення дивізії, її мету та основні завдання, за що
вона боролася та чим відрізнялася від німецьких формувань СС. У свою чергу, Папа Пій XII
надіслав офіційний запит до держдепартаменту США та британського парламенту щодо
українців, які опинилися у західноєвропейських країнах, у тому числі й стосовно полонених
дивізійників. У отриманій відповіді роз’яснювалося, що дивізія була галицькою, а її вояки –
колишніми підданими Польщі до 1939 р., тож не підпадали під ялтинські домовленості
союзників щодо примусового повернення5. Саме тому, папа Пій XII особисто посприяв, щоб
їх не передали радянським репатріаційним органам, та відповідно – врятував їх від
неминучої загибелі.
Варто зауважити, що допомогою папства вдалося заручитись через діяльність
місцевих дивізійних капеланів, які у свою чергу мали тісні зв’язки з українським грекокатолицьким духовенством при Ватикані. Найбільше до цієї справи долучився архієпископ
Іван Бучко, котрий з 1942 р. був представником УГКЦ при Ватикані. З благословення Папи
Пія ХІІ він очолив духовну опіку над втікачами від сталінського режиму в Україні. У своїй
діяльності І. Бучко показав себе не тільки як відданий священослужитель, але як і
патріот. Зокрема, маючи зв’язки з впливовими особами та прямі зносини з Пієм ХІІ, він
захищав своїх співгромадян від насильницької репатріації, піклувався про матеріальну
допомогу для дітей та немічних. Завдяки його зусиллям, багато українських displaced persons
(DPs) спромоглися дістати дозвіл на виїзд до країн західної Європи й США6. Чи не
найбільшим досягненням архієпископа був захист українських вояків дивізії Ваффен СС
3

Р. Колісник, Військова Управа та українська дивізія “Галичина”, Т. 30. (Торонто: Наукове товариство
ім. Шевченка в Канаді, 1990), 115.
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Там само.
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Українська дивізія "Галичина". Історико-публіцистичний збірник. (Київ-Торонто: ТОВ “Негоціант-плюс”,
Братство колишніх вояків 1-ої УД УНА, УВКР, ред. газ. "Вісті з України", 1994), 98–99.
6
Українська дивізія "Галичина". Історико-публіцистичний збірник. (Київ-Торонто: ТОВ “Негоціант-плюс”,
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81

“Галичина”, які перебували в таборі м. Ріміні. Коли по закінченню війни постала загроза їх
видачі радянській владі, І. Бучко вночі наніс екстрений візит до Папи, у результаті якого
надіслано звернення до британської влади щодо недопущення їхньої репатріації. Пізніше,
завдяки зусиллям владики чимало вояків дивізії змогли вступити до університетів та навіть
отримувати стипендії під час навчання7.
Проте,
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репатріацію. Як згадував пізніше ветеран дивізії Михайло Климчук, який безпосередньо
перебував у таборі м. Ріміні, вирішували це наступним чином: місцеві капелани надавали
українським дивізійникам інформацію про власне місце проживання, а ті у свою чергу – при
опитування британською комісією видавали ці адреси за власні8. Варто уточнити, що
перевірити достовірність цієї інформації було практично неможливо, адже більшість вояків
не мали при собі особистих документів. Також, члени дивізії Ваффен СС “Галичина” при
розмові із британськими урядовцями нерідко надавали фальшиві дані, про себе, які теж не
піддавались сумнівав за браком офіційної документації.
Таким чином, при допомозі вищого греко-католицького духовенства та лояльного
ставлення до українців збоку британської комісії, члени дивізії Ваффен СС “Галичина”
отримали притулок у державах західної Європи та обох Америк. Зокрема, після переміщення
(близько 8 500 осіб) до Британії вони отримали статус “військовополонених” (Prisoners of
War, PoW). У 1948 р. їм було надано статус т. зв. “волонтерів праці”, що дозволило залучити
їх як робочу силу для сільськогосподарських робіт, і, відповідно – надати їм умови для
повноцінного проживання на території Великої Британії9. Остаточне звільнення відбулося в
листопаді 1948 р., відповідні підтверджуючі документи надано 15 лютого 1949 р. 10. За таких
обставин, справа дивізії Ваффен СС “Галичина” є свого роду феноменом, адже її члени
уникнули примусового повернення до СРСР, на відміну від інших військових формувань –
донських, кубанських козаків та військових Російської визвольної армії генерала Андрія
Власова, котрих силоміць, за допомогою обману, було видано радянській владі.

7

Там само, 119.
Там само, 122–123.
9
Mark Wyman. DPs: Europe’s Displaced Persons, 1945–1951. (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1998), 215.
10
Ibid., 218.
8
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ВИДАТНИЙ ЛЬВІВ’ЯНИН МУХАММАД АСАД (1900‒1992)
Постать Мухаммада Асада є знаковою для мусульманського світу. Впродовж 1927‒
1934 рр. він був наближеним до засновника Королівства Саудівської Аравії – Абдель-Азіза
ібн Сауда, 1947 р. очолив новостворений Департамент ісламської реконструкції Пакистану, у
1949 ‒ 1951 рр. перебував на дипломатичній службі, а 1951‒1952 рр. представляв цю країну в
ООН. Для європейських мусульман М. Асад відомий насамперед як автор автобіографічного
твору “Шлях до Мекки” (1954 р.), в якому описана історія його навернення в іслам, а також
перекладач Корану (1980 р.) і низки ключових хадісів з арабської на англійську мову.
Показово, що його син Талал, професор антропології Нью-Йоркського університету,
наголошував на тому, що М. Асад був насамперед релігійним, а не політичним діячем1.
Однак, Мухаммад Асад – це нове ім’я уродженця Львова Леопольда Вайсса, який
таким чином виокремив новий період у житті, що розпочався наверненням в іслам. До
1947 р. Мухаммад Асад користувався австрійським паспортом, відтак не дивно, що у жовтні
2007 р. площу перед Віденським міжнародним центром, у якому перебуває низка структур
Організації Об’єднаних Націй, назвали на його честь. П’ять років перед тим віденський
дослідник Ґюнтер Віндхаґер видав фундаментальну працю “Леопольд Вайсс і Мухаммад
Асад. Від Галичини до Аравії 1900 ‒ 1927 рр.”2, у якій скрупульозно проаналізував період
життя Л. Вайсса, що передував його наверненню. Закономірним було би й вивчення цієї
постаті у Львові, його рідному місті, тим паче, що тут від 2015 р. діє Ісламський культурний
центр імені Мухаммада Асада, а 28 червня – 3 липня 2020 р. у місті Лева відбуватиметься
Дев’ята міжнародна ісламознавча школа.
Отож, пропоную на основі автобіографічних творів М. Асада “Шлях до Мекки” та
“Духовне повернення”, які у 2018‒2019 рр. були перекладені українською мовою,
простежити, як діяч згадує львівський період свого життя, і спробувати виокремити впливи
багатокультурного міста на його світогляд.
1

Talal Asad, “Muhammad Asad between Religion and Politics,” İnsan & Toplum (The Journal of Humanity and
Society), № 1(2) (2011): 156.
2
Murad Wilfried Hofmann, “Gunther Windhager. Leopold Weiss alias Muhammad Assad. Von Galizien nach Arabien
1900–1927. Vien: Bohlau verlag, 2002. 230 p.,” The American Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 19. № 3.
(2002): 143–145.
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Леопольд Вайсс народився 2 липня 1900 р. у сім’ї адвоката Ківи (Кароля) Вайсса та
Малки (Амалії), уродженої Фейґенбаум, які мешкали на вул. Пекарській, 313. У “Шляху до
Мекки” надзвичайно тепло описане рідне місто: “Моє дитинство пройшло у приналежному
нині Польщі Львові [показово, що М. Асад не надто цікавився сучасним становищем міста,
оскільки у 1952‒1954 рр., коли писалася книга, Львів уже входив до УРСР. – Б. С.] – у той
час під австрійським володінням – у будинку і на вулицях, які були одночасно тихими і
величними. Довга вулиця мала якусь припорошену елегантність […] я любив її, гадаю, через
особливу ауру шляхетної самосвідомості, з якою вона лилася з розкішного центру цього
міста в бік миловидного лісу на околиці і великого цвинтаря, захованого в цьому лісі” 4.
Згадав про Львів М. Асад і в другій частині мемуарів, розповідаючи про свій допит у
Британській Індії*: “у Львові, чи Лемберзі, як він називався в часи Австро-Угорської імперії,
коли він був столицею австрійської провінції Галичини”5. Таким чином, видається, що після
того, як покинув рідне місто М. Ассад не надто цікавився його подальшою історією.
Л. Вайсс подає інформацію про своїх батьків, приділяючи більше уваги татові. Кароль
Вайсс був сином чернівецького рабина Беньяміна Вайсса, який відзначався широтою
світогляду: один із найкращих гравців у шахи в своїй окрузі, що стало підвалиною його
тривалої дружби з православним ієрархом, з яким під час партій активно полемізували на
релігійні теми. Попри таку відкритість до представника іншої деномінації, Беньямін не
толерував бажання Ківи стати фізиком. Проте, у 22 роки Каролю вдалося потай від батька
скласти іспит і почати вивчення юриспруденції в Університеті. Прагнучи самоствердитися,
Ківа переїхав до Львова, де одружився з Малкою – донькою багатого банкіра Менделя
Фейґенбаума.
У 1900 р. у них народився син Леопольд – друга з трьох дітей. І, як згодом іронізував
сам Мухаммад, він став своєрідною покутою для Ківи за непослух Беньяміну: “Я завжди
переходив із класу в клас, балансуючи на межі виключення” 6. Хлопець не цікавився
природничими науками чи математикою, натомість мав хист до літератури, іноземних мов та
історії. Слідуючи родинній традиції, Леопольд відвідував приватні уроки іудаїзму, а в
13 років міг не лише читати на івриті, а й вільно розмовляти цією мовою, ознайомився з
арамейською мовою й опрацьовував Старий Заповіт в оригіналі. Ці теологічно-філологічні
студії згодом полегшили його перекладацьку діяльність.

3

Андрій Козицький, Ігор Смольський, “Вайсс Леопольд,” Енциклопедія Львова. (Львів: Літопис, 2007), т. 1, 319.
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Наприкінці 1914 р. вперше проявився бунтарський дух хлопця – він втік зі школи та
вступив до лав австрійської армії під фальшивим іменем. Оскільки неповнолітніх на
військову службу не приймали, прийшлося “приписати” собі чотири роки. Вже через
тиждень поліція, реагуючи на заяву батька, зловила утікача та з ганьбою повернула до Відня,
куди не початку Великої війни переїхала сім’я, тікаючи від незручностей 7. Леопольд Вайсс
до Львова більше не повернувся. Але якщо 1914 р. Леопольда вдалося “повернути в сім’ю”,
то 1926 р. він перетнув точку неповернення – внук рабина прийняв іслам. З того часу
Л. Вайсс перестав існувати для батька (матір померла ще 1919 р.). Навіть у 1936 ‒ 1939 рр.,
коли М. Ассад, переймаючись можливими наслідками приходу до влади нацистів і
аншлюсом Австрії, намагався організувати переїзд батька з мачухою до Британською Індії,
листування велося через сестру, бо Ківа не відповідав на кореспонденцію блудного сина8.
Захоплення ісламом зовсім не означало, що Мухаммад апологетично ставився до
всього, що робили мусульмани. Зокрема, М. Ассад гостро критикував поширене серед
одновірців захоплення Заходом. Найбільш обурливою для нього в цьому контексті була
ситуація в Туреччині: “Батько турків перетворив турків, свій власний народ, на расу
культурних покручів, людей, які не належали по-справжньому ані до Заходу, ані до Сходу…
Натомість стали расою байстрюків…”9. У політиці Мустафи Кемаля М. Ассада дратувала не
заборона помітних релігійних атрибутів, а секуляризація суспільного простору. Що ж
стосується жіночих головних уборів, то Мухаммад ставився до них дуже критично. Пишучи
про Британську Індію, він зазначає: “більшість мусульманок, на жаль, були закутані з голови
до пальців ніг у білі накидки, які називалися бурками, тому й виглядали неначе шатра, але то
тут, то там можна було побачити дівчат, які звільнялися від того огидного вбрання”10.
Хоча Асад прагнув звільнити жінок від бурок і хіджабів, оскільки вважав їх виявом
доісламської традиції, він хотів зберегти традиційну модель відносин у сім’ї, за якої дружина
повинна слухати чоловіка. Це добре помітно в уривку, у якому Мухаммад розповідає про
необхідність переїзду в 1951 р. його саудівської дружини Муніри (у шлюбі з 1932 р.):
“Оскільки сесія [ООН. – Б. С.] в Парижі була лише тимчасовим явищем, моя дружина
залишалася на той час в Карачі – і, окрім того, яким було б життя в Парижі для індіанізованої
[1934 ‒ 1951 рр. мешкала у Британській Індії та Пакистані – Б. С.] неіндійської жінки? Мій
син Талал на той час вивчав архітектуру в Лондоні: тож я вирішив, що буде краще для всіх,
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якщо його матір житиме з ним”11. Але Асад недооцінив західних впливів на свою дружину, а
саме тривалого проживання на британській території.
Переїхати до Лондона Муніра погодилася, але пропозиція визнати другий шлюб
М. Асада із американкою польського походження наштовхнулася на її різкий опір. Попри те,
що в ісламі дозволяється мати чотирьох дружин, а Саудівська Аравія відома чітким
дотриманням шаріатських приписів, Муніра звернулася зі скаргою до посла Пакистану в
Лондоні (Мухаммад на той час представляв Пакистан в ООН). І з огляду на те, що Пола
Хаміда була іноземкою, а Асад – дипломатом, Мухаммада відправили у відставку. Обурений
поведінкою першої дружини, М. Асад розлучився з нею. Сподівання на те, що хоча б син
Талал зрозуміє батька, виявилися марними – Мухаммад отримав від нього листа, в якому,
серед іншого, були рядки: “Мій тато помер”12.
Таким чином, коло замкнулося – син Беньяміна Вайсса потай від батька здобував
освіту, відмовившись стати рабином, Ківа Вайсс зрікся сина, бо той прийняв іслам, від
Леопольда Вайсса (Мухаммада Асада) відвернуся власний син, бо той розлучився з його
матір’ю. Львів, як місто, у якому на початку ХХ ст. переплелися різні культури, та
відбувався діалог між представниками численних деномінацій, вплинув на світогляд
Мухаммада Асада. Недаремно, симпозіум, який відбувався 11 квітня 2011 р. в Ер-Ріяді
називався: “Доктор Мухаммад Асад – життя для діалогу”. Однак гіперболізувати вплив
Львова також ненауково – зокрема, пояснення нового прізвища “Асад”, яке перекладається з
арабської мови, як “Лев”, любов’ю до рідного міста неправильне, оскільки йдеться про
кальку до імені Леопольд. Аналогічно не варто наголошувати на польських коренях
останньої дружини Поли.
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ВІДДІЛЕННЯ ВАТ “ІНТУРИСТ” У ЛЬВОВІ: РЕГЛАМЕНТАЦІЯ
ДІЯЛЬНОСТІ, КАДРОВА ПОЛІТИКА ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
У 1964–1965 РОКАХ
Потреба в створенні спеціальної інституції, яка б “турбувалася” про представників
закордонних делегацій та тих небагатьох іноземних туристів, які з різних причин опинялися
в Радянському Союзі, виникла ще в період сталінізму. Відтак, у 1929 р. при Наркоматі
зовнішньої і внутрішньої торгівлі було створене Державне акціонерне товариство
“Інтурист”, яке зазнало значних пертурбацій у повоєнний час. Під час хрущовської відлиги,
коли комуністичний режим перейнявся поліпшенням свого іміджу на міжнародній арені,
підходи до функціонування такої організації змінилися. Перші зміни припадають на 1954–
1955 рр., коли було затверджено новий статут Всесоюзного акціонерного товариства (ВАТ)
“Інтурист”, а госпрозрахункові підприємства, зокрема готелі в Києві, Харкові і Львові,
внесли в Державний реєстр Міністерства фінансів1.
Чергова зміна підпорядкування “Інтуристу” відбулася 1964 р., саме тоді товариство
вилучили з юрисдикції Міністерства зовнішньої торгівлі і долучили до структури
новоствореного Управління з іноземного туризму при Раді Міністрів. Управління з
іноземного туризму вважалося союзно-республіканським органом й підпорядковувалося Раді
Міністрів УРСР та Головному управлінню з іноземного туризму при Раді Міністрів СРСР. У
дусі часу перед управлінням ставилося завдання “виконувати директиви партії й уряду з
питань іноземного туризму в УРСР і туризму з УРСР в закордонні країни, забезпечення
постійного контролю за виконанням цих директив відділеннями і агентствами “Інтуриста”,
міністерствами, відомствами й громадськими організаціями республіки”2.
Відштовхуючись від статуту та директив Управління з іноземного туризму, завдання
“Інтуристу” полягало в організації на регулярній основі прийомів закордонних гостей в
Радянському Союзі та сприянні транзитному й виїзному туризму. Де-юре, “Інтурист”

1

Ольга Радченко, “Интурист” в Украине 1960–1980 годов: между красной пропагандой и твердой валютой:
монография. (Черкассы: Издательство Чабаненко Ю. А., 2013), 18.
2
Переписка с ЦК КПУ по вопросам проведения иностранного туризму. 15 февраля – 9 сентября 1965 г.,
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України) ф. 4672,
оп. 1, спр. 3, арк. 22–23.
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фігурував як окрема юридична особа із чітко визначеним статутним капіталом, однак, дефакто, держава цілковито контролювала діяльність організації3. Це, зокрема, позначалося на
діяльності співробітників товариства, котрі поруч із монопольним правом обслуговувати
туристів-іноземців (таксі, послуги

гіда

і

т. д.), виконували важливу ідеологічно-

пропагандистську функцію режиму – доносити “вивірену й потрібну інформацію”
іноземцям4. У методичних роз’ясненнях на цю тему, зокрема, йшлося про “популяризацію
серед іноземних туристів досягнень радянського народу в галузі господарського і
культурного будівництва, наукового і технічного прогресу, розширення інтернаціональних
зв’язків, роз’яснення миролюбної зовнішньої політики Радянського Союзу” 5.
Історія львівського відділення “Інтуристу” формально почалася у

1940-х роках:

спершу, 1940 р. готель “Жорж” по вул. Міцкевича, 1 перейменували на “Львів”, а 1945 р. –
на “Інтурист” і внесли в готельну мережу товариства 6. Втім, реальна розбудова
інфраструктури відділення “Інтуристу” у Львові почалася у середині 1960-х років і то не без
проблем. Наприклад, влітку 1964 р. Начальник Управління з іноземного туризму при Раді
Міністрів СРСР В. Анкудінов бідкався: “Львівському виконкому належало відвести у Львові
дві земельні ділянки для будівництва готелю на 500 місць і мотелю на 200 місць. Рішенням
міськвиконкому відведено лише одну ділянку для готелю. Яка розміщується за 4 км від
центру міста і тому не може були використана для будівництва готелю, призначену для
прийому іноземців”7.
Станом на квітень 1965 р. в УРСР діяли відділення “Інтуристу” в Запоріжжі, Києві,
Львові, Одесі, Харкові, Чопі та Ялті; агентства товариства – у Вінниці, Донецьку, Ізмаїлі,
Полтаві, Севастополі, Сімферополі, Ужгороді, Херсоні і Чернівцях8. У розбудові
інфраструктури Управління з іноземного туризму основну увагу приділяло в першу чергу
Києву, Одесі і Ялті, тоді як Львів у 1960-х роках годі назвати пріоритетним туристичним
містом, навіть попри його культурне багатство. Це зумовлювалося різними причинами, але

3

“Добро пожаловать в СССР: Туризм для иностранцев,” доступно 30 березня 2020 року, http://www.stena.ee/
blog/dobro-pozhalovat-v-sssr-turizm-dlya-inostrantsev
4
Руслан Сіромський, “Під пильним оком КДБ: іноземні туристи у Львові в 1960–1970-х роках,” Україна
модерна, доступно: http://uamoderna.com/md/siromsky-under-kgb-control?fbclid=IwAR3nVhsy5P5PDyhPRZFIHv
LGICFLFEMxltIs3l85niYwI1eBB0vMNZpHD5Q
5
Протоколы заседаний коллегии Управления и документы к протоколам, 2 ноября – 25 декабря 1965 г.,
ЦДАВО України ф. 4672, оп. 1, спр. 6, арк. 42.
6
Ілько Лемко, Володимир Михалик і Георгій Бегляров, 1243 вулиці Львова (1939–2009). (Львів: Апріорі, 2009),
60.
7
Переписка с Советом Министров УССР по организационным вопросам, связанными с образованием
Управления, 15 июля – 17 ноября 1964 г., ЦДАВО України ф. 4672, оп. 1, спр. 2, арк. 2.
8
Протоколы заседаний коллегии Управления и документы к протоколам, 2 ноября – 25 декабря 1965 г.,
ЦДАВО України ф. 4672, оп. 1, спр. 6, арк. 42.
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ключова – “політична неблагонадійність” львів’ян, яка неабияк турбувала радянське
керівництво й органи державної безпеки9.
Зважаючи

на

вищенаведений

чинник,

центральне

керівництво

намагалося

укомплектувати львівське відділення “Інтуристу” перевіреними кадрами. Перелік керівного
складу середини 1960-х років більш, ніж красномовний: керівник відділення – Георгій
Козлов, головний бухгалтер – В. Алєксін, інженер готелю – В. Пігальов, старший інспектораквізитор – В. Добронравов, старший інспектор по кадрах

М. Шишенков, директор

ресторану – П. Когутов і так далі10. Політико-виховна робота серед персоналу проводилася
постійно: 15 осіб навчалися у вечірньому університеті марксизму-ленінізму, 12 – на
теоретичному семінарі з вивчення окремих проблем марксистсько-ленінської теорії, 10 – у
початковій політшколі (керівник – Т. Єфімова).
Працівників “Інтуристу” інструктували як правильно проводити інформаційнопропагандистську роботу, організовувати вечора дружби тощо 11. Для цих потреб слугували
три кімнати, “обладнані стендами й іншими наочними засобами пропаганди, матеріали якої
розповідають про боротьбу Радянського Союзу за мир і дружбу народів” 12. Рядовим
співробітникам “Інтуристу” читали лекції про “Сучасне міжнародне становище і зовнішню
політика СРСР”, “Прийоми і методи імперіалістичної пропаганди і боротьбу проти
буржуазної ідеології”, “Про моральний кодекс будівничого комунізму” і т. п. 13.
До вимог часу пристосовувалися й екскурсійні маршрути та інформація, яку гіди
подавали іноземним туристам. Основне завдання екскурсійних програм для іноземців
полягало у знайомстві з “соціалістичними досягненнями”. Кожну свою екскурсію гід
починав з даних про країну, її устрій, роль компартії, нерозривний зв’язок української та
російської історії, планах чергової п’ятирічки14. У 1964 р. на Львівщині, як туристичні,
значилися 73 об’єкти, але тоді ж було вирішено “для повнішого відображення в екскурсійній
роботі паростків нового комуністичного життя радянських людей, а також соціалістичних
перетворень” додати нові об’єкти15. Туристичні маршрути для іноземців детально

9

Руслан Сіромський, “Під пильним оком КДБ: іноземні туристи у Львові в 1960–1970-х роках,” Україна
модерна, доступно: http://uamoderna.com/md/siromsky-under-kgb-control?fbclid=IwAR3nVhsy5P5PDyhPRZFIHv
LICFLFEMxltIs3l85niYwI1eBB0vMNZpHD5Q
10
Годовые отчеты отделений и агентств “Интурист” о численном составе и о работе с кадрами за 1965 год,
ЦДАВО України ф. 4672, оп. 1, спр. 10, арк. 175–176.
11
Годовые отчеты отделений и агентств “Интурист”, ЦДАВО України ф. 4672, оп. 1, спр. 10, арк. 182.
12
Документи (програми, доповіді та ін.) республіканської наради керівників відділень і завідувачів агенцій
Всесоюзного акціонерного товариства “Інтурист” в м. Києві від 20–22 квітня 1965 року, ЦДАВО України
ф. 4672, оп. 1, спр. 7, арк. 36.
13
Річні звіти відділень і агентств “Інтурист”, ЦДАВО України ф. 4672, оп. 1, спр. 10, арк. 5–6.
14
Радченко, “Интурист” в Украине 1960–1980 годов, 109.
15
Документи (програми, доповіді та ін.) республіканської наради, ЦДАВО України ф. 4672, оп. 1, спр. 7,
арк. 36.
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розроблялися. Вони залежали і від країни походження, і від термінів перебування гостей (у
Львові дозволялося перебувати не більше десяти днів).
Станом на 1965 р. у львівському “Інтуристі” було задіяно 312 осіб (186 жінок і
126 чоловіків), більша половина з яких (151 особа) числилися ресторанними працівниками,
ще 80 осіб працювали в готелях, 27 – в гаражі, 12 – в бухгалтерії, 5 – в апараті управління, а
37 значилися як обслуговуючий/допоміжний персонал16. За національною приналежністю
174 працівники були українцями, 110 – росіянами, 11 – євреями, 8 – поляками, 4 –
білорусами, 5 – представниками інших національностей. З усіх працівників львівського
відділення “Інтуристу” 137 осіб володіли хоча б однією іноземною мовою17. Гідівперекладачів налічувалося 26 осіб, зокрема, перекладачів з англійської мови – 6 осіб,
французької – 2, німецької, іспанської й угорської – по 1, чеської – 1518. Некомплект
працівників “Інтуристу” становив п’ять осіб: два інспектори групових подорожей й по
одному перекладачу, перукарю та вантажнику. Троє осіб працювали за сумісництвом
(слюсарі). Плин кадрів у 1965 р. становив 25 осіб (переважно з ресторану), тоді як в 1964 р. –
31 особа. Стаж роботи працівників львівського “Інтуристу” був різним: менше року тут
працювало 20 , від 1 – до 2-х – 34, від 2 – до 5-ти – 102, від 5 – до 10-ти – 84, від 10 – до 15ти – 43, понад 15 років – 29 осіб19.
Львівський “Інтурист” у 1964 р. обслужив 9 766 іноземних туристів (третина –
автотуристи). З-поміж них, туристів з “капіталістичних країн” – 2 725, “народних
демократій” – 7 041 особа. Збільшення заїзду іноземних туристів у Львів у 1964 р., порівняно
з 1963 р., склало 29%. Традиційно, найбільша кількість іноземних туристів відвідувала місто
влітку. У наступні роки спостерігалася виразна тенденція до подальшого зростання кількості
іноземних туристів у місті20 (1968 р. – 19,4 тис., 1970 р. – 25,9 тис., 1972 р. – 32,8 тис., станом
на 1979 р. за кількістю іноземних туристів Львів поступався лише Києву). Припускаємо, що
їхня чисельність могла бути незрівнянно більшою, але хронічною проблемою розвитку
туристичної сфери Львова стали закриті кордони для багатьох категорій бажаючих та
нестача готельних номерів. Так, станом на 1965 р. Г. Козлов звітував про наявність 122 місць

16

Документи (програми, доповіді та ін.) республіканської наради, ЦДАВО України, ф. 4672, оп. 1, спр. 7,
арк. 36.
17
Годовые отчеты отделений и агентств “Интурист”, ЦДАВО України ф. 4672, оп. 1, спр. 10, арк. 174, 178.
18
Там само, арк. 184.
19
Там само, арк. 170–174.
20
Документи (програми, доповіді та ін.) республіканської наради, ЦДАВО України, ф. 4672, оп. 1, спр. 7,
арк. 35.
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із зручностями і 249 місць – без зручностей, покладаючи великі сподівання на впровадження
в експлуатацію готелю “Львів” на 680 місць, будівництво якого затягнулося в часі21.
Крім труднощів з будівництвом нових об’єктів, спеціальна комісія з Києва, яка
інспектувала проблеми туристичної сфери Львівщини, виокремила цілу низку проблем.
1. Деформація дорожнього покриття дороги Львів-Шегині.
2. Занедбаність АЗС.
3. Незавершеність будівництва Львівської станції технічного обслуговування.
4. Обмежений асортимент сувенірів в спеціальному кіоску “Інтуристу”, листівок та
буклетів. Значна кількість зауважень стосувалася забезпечення ресторану львівського
“Інтуристу” (начальник відділу постачання Ф. Фішбейн), наприклад, неоднакові за розміром
скатертини, відсутність “трійників” для спецій, нестача посуду, малий вибір овочевих і
рибних страв, обмежений асортимент солодкого22. Інспектори констатували, що ресторан
“Інтуристу” відчуває “труднощі з постачанням сортового м’яса, птиці, сирокопчених ковбас,
буженини, рибних делікатесів, цитрусових, парникових овочів, марочних вин” 23. До
забезпечення алкогольних напоїв увага була особливою, оскільки, як йшлося у звіті
“Львівський лікеро-горілчаний завод не забезпечує ресторан українськими напоями, зокрема
горілкою з перцем, мисливською старкою. Обмежений асортимент сухих вин і коньяків”.
Урізання забезпечення делікатесів з боку центру у відсотковому відношенні у 1965 р. було
значним (порівняно з 1964 р.): постачання червоної риби централізовано зменшили на 60%,
ікри і птиці – на 40%24.
Цікавим є аналіз скарг в львівському “Інтуристі” за 1965 р. – їх надійшло чотири
(у 1964 р. – 12) і всі вони стосувалися неналежного обслуговування в ресторані: нетактовна
поведінка з клієнтами (офіціантка Єрмоліна), неакуратне сервірування (офіціантка Блінова),
несмачні страви (кухар Біркіна), відсутність салатів і погано приготовлений шашлик 25.
Зазвичай фігурантів таких скарг позбавляли премій. Проте фіксувались і позитивні відгуки
про роботу “Інтуристу”, як наприклад, відгук Празького обкому чехословацько-радянської
дружби чи правління сільськогосподарського кооперативу Шестайовіц.
Отже,

діяльність

регламентувалася

ВАТ “Інтурист”

директивами

Управління

у

Львові
з

у

іноземного

1964–1965 роках
туризму,

жорстко

контролювалася

партійними структурами та органами державної безпеки. Завдання, які покладалися на

21

Документи (програми, доповіді та ін.) республіканської наради, ЦДАВО України, ф. 4672, оп. 1, спр. 7,
арк. 39.
22
Там само, 38–39.
23
Там само,. 39.
24
Там само, арк. 39.
25
Годовые отчеты отделений и агентств “Интурист”, ЦДАВО ф. 4672, оп. 1, спр. 10, арк. 183.
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“Інтурист”, зумовлювали особливий підхід до кадрової політики, внаслідок якої на керівних
посадах львівського відділення призначалися “перевірені люди”. Діяльність ВАТ “Інтурист”
у Львові ускладнювалася господарськими труднощами, які були віддзеркаленням стану
радянської економіки і планування.
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Руслан Сіромський
канд. іст. наук, доцент кафедри нової та новітньої історії
зарубіжних країн, Львівський національний університет
імені Івана Франка
З ІСТОРІЇ ВСТАНОВЛЕННЯ ПОБРАТИМСЬКИХ СТОСУНКІВ
МІЖ ЛЬВОВОМ І ВІННІПЕҐОМ 1973 РОКУ
Згідно з офіційними даними сьогодні у Львова понад двадцять міст-побратимів у
різних куточках світу328. Найстаршим “братом” Львова судилося стати канадському
Вінніпеґу (Winnipeg), з яким ще 26 листопада 1973 року встановлені побратимські стосунки.
На той час це була безпрецедентна подія, адже “капіталістичне” місто поріднилося з
“радянським” – причому західноукраїнським містом, на будь-які зовнішні ініціативи якого
центральна комуністична влада дивилася вкрай прискіпливо*. Показово, що хронологічно
другу угоду про розвиток і зміцнення дружніх зв’язків із закордонним містом львівська
міська рада уклала лише 1989 року – в час горбачовської перебудови (цим містом став
західнонімецький Фрайбурґ). І хоч у випадку з Вінніпеґом формально йшлося про
розширення контактів із найбільш “українським” містом Канади, де на той час проживало
близько 100 тис. осіб українського походження, як випливає із архівних документів –
радянська влада керувалася передусім міркуваннями ідеологічно-пропагандистського
характеру329.
Ставлення до встановлення побратимства між Львовом і Вінніпеґом з боку
українських канадських громадських організацій було неоднозначне. Частина канадських
українців (здебільшого лівого спрямування) схвалювала встановлення побратимських
відносин між Львовом, інша частина – ні. Противники тіснішої співпраці двох міст
побоювалися наслідків надмірної радянської пропаганди, називаючи культурний обмін в
рамках побратимства “культобманом”. Справді, сторони апріорі опинялися в нерівних
умовах через свободу переміщення (відсутність такої свободи) та свободу культурного

328

“Міста-побратими,”
доступно
1 квітня
2020,
https://lvivrada.gov.ua/deputaty/2013-12-02-11-3810/itemlist/category/334-mista-partnery?limitstart=0
*
У радянський період історії, а саме в 1971 році, було встановлено побратимські відносини між Одесою і
Ванкувером. Інші випадки побратимства українських і канадських міст – Києва і Торонто, Чернівців і
Саскатуна, Ужгорода і Гамільтона – датуються з 1991 року.
329
Записи бесід, щоденники співробітників посольств чи місій СРСР в зарубіжних країнах, 8 січня –
18 листопада 1974 р., Галузевий державний архів Міністерства закордонних справ України (далі – ГДА МЗС
України), ф. 1, оп. 2, спр. 2711, арк. 22.

93

вибору330. Адептами встановлення і підтримання побратимських відносин між Вінніпеґом і
Львовом були канадські українці лівих поглядів, згуртованих навколо Товариства
об’єднаних українців Канади (ТОУК). Водночас важливою обставиною встановлення
дружніх відносин між містами стало те, що мером Вінніпеґа впродовж 1956–1977 роках був
політик українського походження Степан Дзюба (Steve Juba). Він особисто на початку
1974 р. відвідав Радянський Союз, ведучи перемовини про налагодження співпраці.
Напередодні приїзду делегації міста Львова до Канади, 27 березня 1974 р. відбулася
зустріч першого секретаря Посольства СРСР в Оттаві В. Лапицького з представниками
ТОУК П. Прокопчаком, П. Кравчуком, В. Гарасимом і М. Гринчишиним. Радянська сторона
рекомендувала організувати львів’янам зустріч з “нейтральними” прошарками української
еміграції, щоби не було нарікань на встановлення “зв’язків з націоналістами”331. Мер
Вінніпеґа

Степан

Дзюба

скерував

запрошення

голові

Львівського

виконкому

Роману Мусієвському. Приїзд планувався на час, коли місто святкуватиме 100-річчя з часу
створення і в дні фестивалю ТОУК. Цей візит, не більше не менше, радянська сторона
трактувала “ударом по реакційних націоналістичних колах, котрі намагаються протидіяти
росту симпатій до Радянської України”332.
Головою Комітету мерії Вінніпеґу у зв’язках зі Львовом призначили канадця
українського походження Богдана Хевака. У комітет запросили й інших канадців
українського походження, зокрема представницю ТОУК Н. Пелович та представника
Міністерства у справах туризму і культури Манітоби Ярослава Семчишина 333 (став
співголовою комітету). Поява Я. Семчишина в Комітеті не надто подобалася канадським
“прогресистам”, які, не надто підбираючи слів, називали його “сучим сином, хитрюгою і
негідником, бо допомагає і коштами, і всім іншим націоналістам, а не прогресивній (читай –
комуністичній) організації”334.
У розмові з В. Лапицьким 22 травня 1974 р. Б. Хевак висловив своє захоплення
українською культурою та зацікавлення у співпраці зі Львовом. Крім стандартних фраз про
330

Cold War Crossings. International Travel and Exchange across the Soviet Bloc, 1940–1960s, edited by Patryk
Babiracki and Kenyon Zimmer. (College Station: Texas A&M University Press, 2014), 168.
331
Листування з Постпредством УРСР при ООН та Посольством СРСР у Канаді з питань української еміграції,
25 березня – 12 серпня 1974 р., ГДА МЗС України, ф. 1, оп. 2, спр. 2863, арк. 83.
332
Записи бесід, щоденники співробітників посольств, ГДА МЗС України, ф. 1, оп. 2, спр. 2711, арк. 22.
333
“Запис розмови першого секретаря Посольства СРСР в Канаді В. Т. Лапицького з працівником
Манітобського провінційного комітету ТОУК Р. Мельником про його навчання в Україні, підготовку до
фестивалю у Вінніпезі, протиріччя в українських мистецьких колективах Канади, візит до СРСР мера
м. Вініпегу С. Дзюби, Оттава, 18 лютого 1974 р.,” На скрижалях історії: З історії взаємозв’язків урядових
структур і громадських кіл України з українсько-канадською громадою в другій половині 1940–1980-ті роки.
Збірник документів та матеріалів, кн. 1, редколегія Петро Тронько (голова) та ін. (Київ: Інститут історії
України НАН України, 2003), 506.
334
“Звіт голови правління Товариства “Україна” В. Я. Бровченка про поїздку делегації Товариства до Канади,
Київ, 29 липня 1979 р.” На скрижалях історії, 645.
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важливість стосунків між містами, Б. Хевак поділився й сумнівами щодо правильності того,
що відбувається в УРСР. Він, зокрема поставив такі питання. 1. Чому наші батьки тут в
Канаді нерідко виношують злісне ставлення до сучасної України? 2. Чи дійсно український
народ прагне виходу зі складу Радянського Союзу і який би міг бути результат, якби з цього
питання провели референдум? 3. Наскільки відповідають дійсності повідомлення, що
українська мова гине в результаті проведення політики русифікації? 4. Чому канадські
українці позбавлені права відвідувати рідні села в Україні і чому взагалі існують обмеження
на переміщення іноземних туристів в Україні335. На жаль, відповіді В. Лапицького не
зафіксовані в документі, а зазначені лише фрази на зразок “відповів на питання
співрозмовника” і “Б. Хевак висловив задоволення від обміну думками” 336.
Сторони заходилися готувати програму співпраці між Львовом і Вінніпеґом, в яку
планувалося включити обмін делегаціями міст, мистецькими групами, виставками, візитами
окремих діячів культури, науки і спорту337. Однак станом на вересень 1974 року конкретики
у наповненні програми співпраці двох міст ще не було. Канадська сторона порушувала
питання

відновлення

зв’язків

між

Едмонтонським

і

Київськими

університетами,

перерваними 1967 року після раптового неповернення додому з канадського стажування
фізика Бориса Доценка338. Ці питання, як і визначення кого запрошувати в Українську РСР і
до Львова, особисто курував секретар ЦК КПУ Валентин Маланчук, інформуючи про це
Надзвичайного і Повноважного Посла СРСР в Канаді Олександра Яковлєва339.
Делегація з Вінніпеґу у складі Б. Хевака – голови Комітету побратимства ВінніпеґЛьвів і Я. Семчишина – співголови цього ж Комітету перебувала в Радянському Союзі
упродовж 5 – 26 листопада 1974 р. на запрошення Українського товариства дружби і
культурних зв’язків з закордоном, Товариства “Україна” і Львівської міськради. За той час
вони відвідали – крім Львова – Тернопіль, Київ, Полтаву, Канів і Москву. У Львові канадців
запросили на військовий парад, присвячений 57-й річниці “Великого Жовтня”, організували
з ними зустріч “активістів” львівського обласного відділення Товариства “СРСР-Канада”,
відвели на концерт заслуженого самодіяльного ансамблю танцю “Юність” та ансамблю
“Галичина”, показали фільми про Львів. Канадців встигли зводити також у зразковий
335

Записи бесід, щоденники співробітників посольств, ГДА МЗС України, ф. 1, оп. 2, спр. 2711, арк. 71.
Там само, арк. 72.
337
“З листа Надзвичайного і Повноважного Посла СРСР в Канаді О. М. Яковлєва ЦК КПУ з пропозиціями по
роботі серед української еміграції, Оттава, 17 липня 1974 р.,” На скрижалях історії, 534.
338
Детальніше про цей епізод див. Руслан Сіромський, “«Вживаються заходи з повернення на Батьківщину»”:
справа Бориса Доценка 1967 року,” Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Історія 4(139). 2018: 65–69.
339
“Лист секретаря ЦК КПУ В. Ю. Маланчука Надзвичайному і Повноважному Послу СРСР в Канаді
О. М. Яковлєву з питань подальшого розгортання Інформаційно-пропагандистської роботи серед української
еміграції, Київ, 16 вересня 1974 р.,” На скрижалях історії, 539
336
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дитсадок, Палац піонерів, Політехнічний інститут, редакцію газети “Вільна Україна”,
автобусний завод і завод “Електрон”. Виступаючи після всього цього у міській раді
Я. Семчишин відзначив: “Без таких контактів (між Вінніпеґом і Львовом) збереження і
розвиток української культури в Канаді тепер неможливий… Нам необхідна ваша допомога,
ваша підтримка. Поріднення наших міст відкрило нам двері для культурної співпраці, що
було неможливим довгі роки”340.
Унаслідок візиту до Радянського Союзу представники Комітету мерії Вінніпеґу у
зв’язках зі Львовом погодилися взяти за основу план поріднених зв’язків на 1975–1976 роки,
запропонованих львівською владою, однак з правом корекції запропонованого репертуару.
Наприклад, Б. Хевак відразу ж запропонував виключити з програми російські танці у
виконанні ансамблю “Юність”341. Зрештою, радянська сторона погодилася з пропозицією і
корегування стало взаємним (вірогідно, канадські українці могли виконати у Львові
“ідеологічно небезпечні” для комуністичного режиму твори).
За наслідками візиту до Львова у 1974 р. представники канадської делегації Б. Хевак і
Я. Семчишин у бесіді з першим секретарем Посольства СРСР в Канаді В. Лапицьким
висловили намір організувати восени 1975 року “Дні Львова у Вінніпезі” (на 1976 рік
планувалися “Дні Вінніпеґа у Львові”). У потенційній програмі заходу пропонували
організувати приїзд львівського ансамблю “Юність”, делегації Львівського міськвиконкому,
надсилання кінофільмів й інших матеріалів для телебачення. Звісно, на таке радянська
сторона

була

готова,

володіючи

як

пізнавальними,

так

й

“інформаційно-

пропагандистськими” програмами, які таврували “українських буржуазних націоналістів на
службі капіталізму”342. Що цікаво, Б. Хевак пообіцяв не допустити антирадянських виступів
на майбутніх “Днях Львова”, твердячи що пік кампаній на захист арештованого в
Радянському Союзі історика Валентина Мороза вже минув.
Розсипаючись у компліментах радянській стороні, канадські делегати не оминули і
деяких дражливих тем. Так, Б. Хевак висловив жаль, що йому не дозволили відвідати рідне
село, хоч він перебував лише за 3–4 км від нього. І Хевак, і Семчишин звернули увагу на
надмірну політизованість візиту, що проявилося навіть у виголошенні застільних
“пропагандистських” тостів, не зважаючи на світоглядні переконання гостей. Щоправда,
радянські дипломати теж знайшли, що закинути канадцям, а саме передачу львівським
340

“Інформація голови президії Українського товариства дружби і культурного зв’язку з зарубіжними країнами
В. С. Шевченко ЦК КПУ про перебування в СРСР делегації Комітету побратимства Вінніпег-Львів, Київ, 24
грудня 1974 р.,” На скрижалях історії, 552.
341
Там само.
342
“Лист голови президії Українського товариства дружби і культурного зв’язку з закордоном В. С. Шевченко
Надзвичайному і Повноважному Послу СРСР в Канаді О. М. Яковлєву з пропозиціями по роботі з українськими
організаціями Канади, Київ, 2 вересня 1974 р.,” На скрижалях історії, 536.
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посадовцям прапорців із синьо-жовтою емблемою до 100-річчя Вінніпеґу343 (такий крок
трактувався ледь не “ідеологічною диверсією”).
На питання про неможливість відвідати рідні села Б. Хеваком і Я. Семчишиним,
голова президії Українського товариства дружби і культурних зв’язків з закордоном
Валентина Шевченко надала таку відповідь Посольству СРСР в Канаді: “З приводу
відвідання сіл можемо повідомити, що ні Хевак, ні Семчишин офіційно це питання не
порушували. Не торкалися вони його і в Києві. Щобільше, вони всіляко приховували, хто
їхні родичі і де вони живуть. Б. Хевак в автобіографічній довідці взагалі вказав, що його
батьки з Тернопільської області. Насправді ж вони з Львівської…” 344.
В подальші роки співпраця Львова з Вінніпеґом розвивалася в тому ж дусі, що її
окреслили у 1973–1974 роках. Радянська сторона не втрачала нагоди продемонструвати
“найкращі взірці” своєї пропаганди. Наприклад, у 1977 році у Вінніпеґу відбулася виставка
“досягнень трудящих міста Львова”, приурочена до 50-річчя більшовицького перевороту345.
Це перепліталося із власне культурно-мистецькими заходами. Скажімо, у 1978 році львівські
артисти і мистці взяли участь в етнічному фестивалі “Фольклорама”, виставці українських
книг і робіт графіків, виставці “Народні мотиви в сучасному українському одязі і вишивці”
художниці С. Кульчицької тощо346.
Отже, для канадських українців встановлення побратимських стосунків зі Львовом
було можливістю відродити зв’язок з “малою батьківщиною” й отримати культурний
імпульс для збереження національної ідентичності. Радянська сторона розглядала подібну
співпрацю крізь призму можливості просувати комуністичну пропаганду за океан. Як
наслідок різного роду обмежень, співпраця між Львовом і Вінніпеґом не набула
повноцінного характеру. З часу проголошення незалежності України форма, і що головне,
зміст відносин змінився і наповнився новими видами співпраці. У 2003 році між Львовом і
Вінніпеґом підписано нову угоду про продовження побратимських зв’язків, яка включає
обмін досвідом у веденні міського господарства, в галузі освіти, науки та культури.
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“Запис розмови першого секретаря Посольства СРСР в Канаді В. Т. Лапицького з головою Комітету
Вінніпега по зв’язкам з Львовом Б. Хеваком і співголовою Комітету Я. Семчишиним з приводу їх перебування
на Україні, Оттава, 13 грудня 1974 р.,” На скрижалях історії, 549–550.
344
“З листа голови президії Українського товариства дружби і культурних зв’язків з закордоном
В. С. Шевченко першому секретарю Посольства СРСР в Канаді В. Т. Лапицькому про перебування в Україні
голови Комітету по зв’язкам з Львовом з Б. Хевака та Я. Семчишина, Київ, 17 січня 1975 р.”, На скрижалях
історії, 558.
345
Документи та інформації з питань української еміграції, 14 квітня – 18 грудня 1977 р., ГДА МЗС України,
ф. 1, оп. 2, спр. 3502, арк. 101.
346
З інформації першого секретаря Посольства СРСР в Канаді В. Ф. Скофенка ЦК КПУ про розмову з мером
м. Вінніпегу Р. Стіном з приводу перспектив культурних зв’язків між Україною і Канадою, Оттава, 24 лютого
1979 р.,” На скрижалях історії, 634.
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аспірант кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн,
Львівський національний університет імені Івана Франка
ПІДГОТОВКА НАЦИСТСЬКОЇ НІМЕЧЧИНИ ДО ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ:
ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ
Економічна політика уряду Ваймарської республіки в перші повоєнні роки
характеризувалась гострими розбіжностями серед правлячої верхівки стосовно нагальних
заходів подолання кризи. Найдискусійнішими залишались питання регулювання фіскальної
й грошово-кредитної діяльності. Водночас не менш важливою залишилась проблема
репараційних виплат. З метою її урегулювання 1923 р. розпочали засідання дві міжнародні
комісії1. Підсумком роботи експертів стало прийняття репараційного плану. Він встановив
чіткі розміри виплат протягом наступних п’яти років – ануїтети, фіксував джерела
надходжень до бюджету, а також зобов’язав французькі війська покинути Рур 2.
Ухвалення змін щодо репарацій позитивно вплинуло на німецьку економіку. Численні
американські кредити, які отримала країна, сприяли господарському підйому. Про це
свідчили показники зростання виробництва, які у березні 1925 р. становили 102 %, що були
значно вищими, ніж у попередньому кварталі. Однак, починаючи з літа того ж року,
економіка Німеччини розвивалась більш циклічно3. Ці процеси підкріплювались поступовим
погіршенням інвестиційного клімату в країні, що викликало занепокоєння з боку фінансових
кіл Німеччини у можливості продовження сплати ануїтетів, розмір яких із 1929 р. вже
складав 2, 5 млрд марок4.
Численні побоювання щодо невиконання “плану Дауеса” змусило світову спільноту
вдруге переглянути репараційні зобов’язання Німеччини. З цією метою розпочала свою
роботу комісія під головуванням американського економіста Оуена Д. Юнга. Пропозиції
експертної групи були враховані, і репараційна система зазнала модифікації. Так, встановили
фіксовану суму виплат – 113, 9 млрд марок, термін сплати якої продовжили до 1988 р.
1

Hans-Joachim Braun, The German economy in the twentieth century: The German Reich and the Federal Republic
(New York: Routledge, 1990), 19.
2
Geoff Layton, Access to History: Democracy and Dictatorship in Germany 1919-63 (London: Hodder Education,
2009),
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5,
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https://books.google.com.ua/books?id=qI1yQS7oh58C&pg=PT114&dq=dawes+plan&hl=uk&sa=X&ved=0ahUKEwja
06q8mszoAhUi0aYKHbiCB3c4ChDoAQg8MAI#v=onepage&q=dawes%20plan&f=false
3
Costantino Bresciani-Turroni, The Economics of Inflation - A Study of Currency Depreciation in Post War Germany
(Hong Kong: Hesperides Press, 2011), 406.
4
Albrecht Ritschl, Was Schacht right? Reparations, the Young Plan, and the Great Depression in Germany, 1929–
1932.
(Mimeo:
Universitat
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Fabra,
2014),
4,
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Водночас зменшили розмір щорічних репарацій, а також змінили порядок їхнього збору5.
На подальше зростання Німеччини кардинально вплинула світова економічна криза,
яка розпочалась з падіння американської фондової біржі у жовтні 1929 р. Незадовго вона
досягла Європи й уразила всі без винятку держави старого світу. Німеччина, яка не встигла
оговтатись від тяжких наслідків Першої світової війни, відчула це чи не найсильніше. Це
проявилось у згортанні іноземних кредитних програм, зменшенні інвестицій, зниженні
національного доходу країни6.
“Велика депресія” спричинила кардинальні зміни у політичному житті Німеччини.
Неспроможність правлячих еліт ефективно реагувати на виклики, які диктували обставини,
змусили очільника країни Пауля фон Гінденбурга відмовитись від парламентської демократії
на користь президентської диктатури 7. Варто зазначити, що на тлі владних пертурбацій
відбувалось стрімке піднесення правих політичних сил, які не вирізнялись особливою
популярністю серед населення у докризовий період. Утім, результати виборів до Рейхстагу в
листопаді 1932 р. продемонстрували протилежні електоральні настрої. Значну підтримку
отримала Націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини (далі – НСДАП), лідер якої 30
січня 1933 р. очолив уряд8.
Ставши канцлером, Адольф Гітлер взяв курс на ревізію Версальських домовленостей.
Погляди фюрера знайшли своє відображення у партійній програмі – “25 пунктів”, прийнятій
1 квітня 1920 р. Головний документ НСДАП декларував необхідність перегляду рішень,
ухвалених після Першої світової війни, акцентувавши увагу на вимозі “[…] рівноправності
для німецького народу нарівні з іншими націями та відміни положень Версальського та СенЖерменського мирних договорів”. Наступний пункт програм передбачав розширення
території Райху шляхом приєднання земель з метою задоволення потреб німецького народу9.
Ця

теза

згодом

розвинулась

у широко

відомий

концепт

“життєвого

простору”

(“Lebensraum”), про який неодноразово згадували як сам фюрер у книзі “Моя боротьба”
(“Mein Kampf”), так й інші предстаники партії, зокрема, Альфред Розенберг.
Експансіоністські плани А. Гітлера залишались нездійсненними в умовах кризи,
позаяк територіальне розширення вимагало значних людських й матеріальних ресурусів та,
5

Reinhard Sturm, “Zwischen Festigung und Gefährdung 1924−1929”, Bundeszentrale für politische Bildung, accessed
March 5, 2020, https://www.bpb.de/geschichte/nationalsozialismus/dossier-nationalsozialismus/39534/zwischenfestigung-und-gefaehrdung-1924 – 1929
6
Dietmar Petzina, “Problems in the Social and Economic Development of the Weimar Republic” in Michael
N Dobkowski and Isidor Wallimann (eds), Towards the Holocaust: the social and economic collapse of the Weimar
Republic (Westport, Conn, 1983 ), 42.
7
Stephen J. Lee, Europe, 1890–1945 (London: Routledge, 2003), 132.
8
Thomas Childers, The Nazi Voter: The Social Foundations of Fascism in Germany, 1919−1933 (Chapel Hill: The
University of North Carolina Press, 1983), 264.
9
Gottfried Feder, Das Programm der NSDAP und seine weltaunschauliche Grundgedanken (München: Zenralverlag
der NSDAP, 1935), 11–12.
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безсумнівно, потужної економіки. Відтак нагальне завдання, яке стояло на порядку денному,
полягало у швидкій відбудові господарства. З цією метою влада підготувала комплекс
заходів, серед яких першочерговий пріоритет відводився зменшенню кількості безробітних,
чисельність яких станом на 1933 р. сягала 6 млн осіб10. У рамках кампанії “битви за роботу”
(“Arbeitsschacht”) уряд презентував два плани працевлаштування для населення, які
отримали назву “програма Райнгардт” на честь автора Фріца Райнгадта, очільника
міністерства фінансів. Даний проект закріплював на законодавчому рівні гарантії надання
державою нових робочих місць, отримання податкових пільг та ін. На його реалізацію влада
виділила 5, 2 млрд рейхсмарок11.
Не менш ефективними виявились інфраструктурні проекти, наймасштабніший з який
стосувався будівництва доріг. Ідею спорудження мережі автомагістралей по всій країні
висунули ще ваймарські політики, однак практична реалізація цього задуму розпочалась за
правління А. Гітлера. Для будівництва автобанів залучали велику кількість людей, що, у
свою чергу, сприяло послабленню соціального напруження серед населення й зменшило
безробіття. Утім, високий відсоток зайнятості пояснювався відсутністю належного
технічного забезпечення для ведення робіт. Тому попит на людські ресурси був значний 12.
Антикризові заходи влади поступово дали результат. Реальний ВВП країни зріс на
55%, протягом 1933 – 1937 рр., однак споживчі можливості німців лише на 19%13. Дана
статистика яскраво відображає диспропорцію економіки Райху в зазначений період.
Очевидно, що левова частка коштів відводилась на переозброєння й забезпечення усім
необхідним армії. Відтак споживчий сектор суттєво недофінансовували14.
Підготовка до війни вимагала встановити тісні контакти з офіцерським складом та
бізнесовими колами. Від результату цієї співпраці залежало як подальше економічне
зростання країни, так і можливість нацистського режиму втримати владу. З огляду на це
А. Гітлер мав вирішити два основні завдання: забезпечити лояльне ставлення військових до
себе та переконати представників великої індустрії у матеріальній вигоді такої кооперації з
державою. На заваді реалізації першої цілі стояло існування потужної парамілітарної
організації НСДАП – штурмових загонів або СА (нім. Sturmabteilung, SA), яку очолював
10
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Zweiten Weltkrieg und die Folgen für die Nachkriegszeit“, Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte Vol. 47, Heft 4 (1999):
505.
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Reich von 1933–1936 (Hamburg: Diplomica Verlag GmbH, 2014), 33.
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Joerg Baten, “Autarchy, market disintegration, and health: The mortality and nutritional crisis in Nazi Germany,
1933–1937”, Economics & Human Biology 1(2003): 7.
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Ернст Рем15. Відтак усунення з політичної арени країни потенційного конкурента влітку
1934 р. цілком влаштувало військових, оскільки дана акція відновила їхній авторитет серед
населення і, найважливіше, дала підстави розглядати фюрера як надійного партнера.
Наступним кроком стало налагодження добрих відносин із представниками
бізнесового істеблішменту. А. Гітлер прекрасно усвідомлював той факт, що без фінансової
підтримки найзаможніших людей країни не вдасться швидко і якісно переозброїти армію та
підняти економіку. Тому 20 лютого 1933 р. вище партійне керівництво провело зустріч із 25ма найвпливовішими бізнесменами, на якій обговорили їхню роль у відбудові Німеччини.
Можновладці гарантували безпеку корпораціям в обмін на співпрацю та можливість
отримати низку матеріальних дивідендів16.
Завершивши пошуки союзників всередині держави, нацистський режим розпочав
останню фазу підготовки до збройного конфлікту. У серпні 1936 р. фюрер розіслав усім
високопосадовцям конфіденційний меморандум, в якому наголошував на необхідності
перелаштувати економіку країни на військові рейки в мирний час. Ці твердження він
підкріплював трагічним досвідом Німеччини під час Першої світової війни, коли через
слабкість господарства й брак ресурсів, держава програла17. Його погляди лягли в основу так
званого чотирилітнього плану (Vierjahresplan), який розпочався в жовтні того ж року.
Відповідальною особою за реалізацію цієї програми призначили Рейхсмаршала авіації
Германа Герінґа, в руках якого зосередилась значна влада, яку той мав використати на
досягнення автаркії протягом визначеного періоду18.
Попри жорсткий контроль і мобілізаційні заходи, які проводила нова інституція,
досягти поставлених цілей не вдалось. Це зумовлювалось низкою причин, серед яких варто
виокремити відносну самостійність підприємств у прийнятті рішень щодо виконання
окреслених державою планів виробництва, які ті отримували 19. Водночас важливим
залишалось також те, що німецька промисловість не могла функціонувати винятково за
рахунок власних ресурсів. Вона і надалі потребувала імпорту сировини, обсяг якої постійно
нарощували у передвоєнні роки, аби продовжувати мілітаризацію20.
15
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Таким чином, підготовка Німеччини до нового збройного конфлікту передбачала
низку етапів. Ключове місце у нацистській політиці займали заходи щодо покращення
економічного становища країни, яка внаслідок поразки після Першої світової війни й впливу
“великої депресії” знаходилась на межі колапсу. Тому на подолання кризи влада кинула усі
наявні їй засоби й ресурси, що, врешті-решт, дало результат. Вирішивши проблему
безробіття, А. Гітлер разом із своїм оточенням докорінно змінив економічну структуру
Райху, яка орієнтувалась тепер винятково на потреби армії. Утім, такий перерозподіл
виявився неефективним, оскільки протекціоністська політика й система автаркії все одно не
вирішили проблему ресурсів й цілковитого забезпечення країни в умовах війни.
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Івана Франка

ВАРШАВСЬКА УГОДА 1920 Р. МІЖ ПОЛЬЩЕЮ ТА УНР
У ВИСВІТЛЕННІ ПОЛЬСЬКОЇ ПРЕСИ ЛЬВОВА
Варшавська угода 1920 р. між Українською Народною Республікою та Польською
Республікою, відома ще як договір Пілсудський-Петлюра, викликав гострі дискусії у
тогочасній українській та польській громадській думці. Очевидно, що найкращим
виразником настроїв активної частини громадськості є преса, яка є своєрідним “нервом”, що
реагує на усе, що нуртує в суспільних настроях.
Після завершення збройної боротьби із ЗУНР, відчуваючи нестабільність кордонів
відновленої держави, польська преса Львова жваво цікавилася подіями на теренах
східноєвропейського регіону, намагалася з’ясувати їхній вплив на галицькі справи. У своєму
ставленні до українського питання, зокрема можливості створення Української держави на
Наддніпрянщині, перспектив українсько-польського примирення вона далеко не завжди була
монолітною. Усе залежало від того інтереси яких політичних сил вона представляла. Загалом
можна виділити три її напрямки: націонал-демократів, речником яких виступала газета
“Słoowo Polskie”, котре публікувало відверто українофобські матеріали, заперечуючи право і
навіть спроможність українців до створення власної держави, другий – соціалісти,
репрезентовані газетою “Dziennik Ludowy”, котрі підтримували федералістську концепцію
Ю. Пілсудського й допускали можливість створення Української держави при підтримці
Польщі і третій напрям представляли формально позапартійні газети, які поміщали статті
авторів різних політичних орієнтацій, надаючи усе ж перевагу поміркованим публікаціям.
Зокрема це “Gazeta Lwowska”, “Kurjer Lwowski”, “Dzień”, “Gazeta wieczorna”. Львівська
польська преса по-різному пояснювала перспективи розв’язання українського питання.
Загалом у великому масиві матеріалів львівської польської преси можна простежити
декілька ключових проблем котрі найбільше її цікавили. Мабуть найголовніша з них – чи
варто Польщі ангажуватись у підтримку УНР у її боротьбі проти агресії більшовицької Росії.
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У цьому автори публікацій мали різні думки в залежності від їхніх політичних уподобань.
Непримиренну позицію займали націонал-демократи, котрі дотримувались думки, що
“українство штучне”. Показовою у цьому є редакційна стаття Вацлава Мейбаума “До
авантюри”, що опублікувало ендецьке “Słowo Polskieˮ1. Безкомпромісно поборюючи право
галицький українців на державне самовизначення, на шпальтах львівської польської преси
лунала й критика антиукраїнських концепцій націонал-демократів, котрі готові були
добиватися польсько-російського зближення коштом розчленування українських земель.
“Gazeta wieczorna”, що ідентифікувала себе як незалежне видання, у розлогій редакційній
статті “Петлюра” сягаючи до історичних аргументів доводила, що незважаючи на поки-що
малу

імовірність

польсько-української

угоди

“вона

не

може

бути

для

Польщі

несимпатичною. Факт, що українська ідея навіть у формі старої козаччини може стати
бастіоном супроти Москви...”2.
Разом з тим за для добра справи, стверджувала редакція, поляки мають врахувати
негативний досвід політики шляхетської Речі Посполитої щодо України: не втручатися до
конфесійних, політичних відносин, дотримуватися демократичних засад у взаєминах з
українцями.
У публікаціях з грудня 1919 – січня 1920 рр. порушувалась на шпальтах львівської
преси ще одна важлива проблема – чи підтримка уряду УНР у його прагненні збройною
силою відновити свою владу i завести лад на теренах Наддніпрянської України є під силу
Польщі.
Підтримуючи ідею польсько-українського зближення, позитивно чи нейтральноналаштовані до цього газети намагалися по можливості менше вплітати у цей контекст
проблему Східної Галичини. Доволі популярною була думка, що Польща повинна створити
на Правобережній Україні “український П’ємонт”, нейтралізувати галицьких українців й тим
забезпечити приналежність Східної Галичини до Польщі 3.
Констатуючи факт ворожого ставлення галицьких українців до Варшавської угоди,
публікації

львівської

загальноукраїнської

польської
справи

преси

часто

проблему,

як

порушували

й

таку

співвідношення

важливу

для

всеукраїнських,

загальнонаціональних і регіональних галицьких інтересів у контексті боротьби за українську
державність. Редакційна стаття газети “Kurjer Lwowski” “Історія не чекає”, засуджувала
бойкот галицькими українцями незалежної України (УНР – В.Г.), який є видовищем, “гідним
вузького галицького партикуляриста, котрий поза своїм подвір’ям нічого іншого не бачить”.
1

W[acław].M.[ejbaum], “Ku awanturze”, Słowo Polskie, no. 22, 14 stycznia 1920: 1.
J. B. “Petlura”, Gazeta wieczorna, no.5053, 29 stycznia 1920: 2.
3
“Pokój z Rosją a kwestia ukraińska”, Kurjer Lwowski, no.85, 2 kwietnia 1920: 1.
2
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У той же час газета зазначає, що “зараз нелегко досягти порозуміння між українцями і поляками, бо поміж ними стало надто багато ненависті, крові і страждань”4.
Польсько-український договір від 21 квітня 1920 р. польська преса Льва також
оцінила по-різному. Орган соціалістів газета “Dziennik Ludowy” назвав його “актом
величезної ваги” і “якщо буде тривалим стане історичною пам’яткою у житті Східної
Європи”5. Разом з тим газета окреслювала небезпеки, що з нього виходили для Польщі:
продовження війни з Росією, прагнення польських землевласників повернутись до своїх
маєтків в Україні, з яких їх вигнали у роки революції селяни, відібрати їх у них і тим самим
розв’язати соціальну боротьбу, яка знищить навіть ідеально сприйняту місію польського
жовніра, різко негативне ставлення до неї галицьких українських політиків, а саме вони за
визнанням польської сторони були найпридатнішим державотворчими елементом. Оскільки
договір відбувся і означав визнання суб’єктності України як держави з боку Польщі, навіть
ендецьке “Słowo Polskie” брало це до відома однак й надалі стверджувало, що до цього
“Україна повинна дозріти”6.
Події на фронті, що розгорталися після підписання Варшавського договору, поразки
російських більшовицьких військ та наступ польсько-українських союзних армій вглиб
України польська преса Львова сприймала позитивно. Розглядаючи питання участі Польщі у
державотворчих процесах на Наддніпрянській Україні, вона цікавилася й таким аспектом, як
підтримка наддніпрянськими українцями польсько-українського союзу, наявністю у них
достатніх для цього інтелектуальних сил. У статтях зверталась увага на те, що для
широкомасштабного державного будівництва українцям бракувало інтелігенції. У зв'язку з
тим часто дискутувалося питання про роль польського інтелектуального потенціалу в
українському державотворенні на Наддніпрянщині. Останнє тлумачилася двояко: по-перше,
як зовнішня допомога Польської держави УНР і, по-друге, як участь польських культурницьких елементів Правобережної України у ньому. Те, й інше, мало працювати на
користь польських інтересів
Контрнаступ червоних військ наприкінці травня 1920 р., захоплення ними 12 червня
1920 р. Києва і відступ польсько-українських військ з Наддніпрянської України також
знайшов жвавий відгук у польській пресі Львова. У момент найбільшого напруження на
польсько-радянському фронті коли російські війська рвались до Львова і Варшави газетні
публікації порушували питання чи УНР дотримає свій союзницький обов’язок супроти
Польщі.
4

“Historia nie czeka! Przestroga dla Ukraińców”, Kurjer lwowski, no.111, 14 maja 1920: 1.
“Uznanie niepodległości Ukrainy”, Dziennik Ludowy, no.103, 29 kwietnia 1920: 1.
6
L.Z., “Do czego prowadzi polityka buforowa”, Słowo Polskie, no. 199, 29 kwietnia 1920: 4.
5
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Підписання Польщею 12 жовтня 1920 р. в односторонньому порядку сепаратного
перемир’я з РРФСР, що поставило УНР у безвихідь і означало одностороннє зламання нею
Варшавської угоди, польська преса зустріла без “докорів сумління”. Проте в основному вона
продовжувала публікувати переважно прихильні статті до УНР.
Характеризуючи ставлення львівської польської преси до Варшавської угоди 1920 р.,
можна зробити певні висновки:
– всупереч крайньому загостренню українсько-польських відносин у Східній
Галичині, викликаних польсько-українською війною 1918-1919 рр. на своїх шпальтах вона
публікувала матеріали, що позитивно сприймали ідею примирення обох народів,
підтримували думку про створення спільного фронту проти загрози реанімації імперської
політики Росії щодо України та Польщі. Непримиренну ж позицію у цьому питанні займали
публікації націонал-демократичного табору, котрі принципово заперечували право України
на незалежність або у кращому випадку відкладали його на віддалене майбутнє;
– українсько-польська співпраця в справі відбудови Української держави розглядалася
крізь призму польського протекціонізму, що загалом відтворювало тогочасні реалії, в яких
опинилася Україна;
– практично усі публікації львівської польської періодики не залежно від політичних
симпатій одностайно заперечували право Української держави на терени Східної Галичини,
хоча й визнавали її значення для українського національно-визвольного руху. Як
альтернатива ними висувалась ідея створення при допомозі Польщі “Наддніпрянського
П'ємонту”, що було нереальним і не могло привести до тривалої польсько-української
співпраці;
–

польсько-українське

військово-політичне

співробітництво

оцінювалося

суперечливо – з одного боку як перемога над віками існуючою взаємною ворожнечею, з
іншого – як прагматичний

розрахунок польського державного

керівництва,

що

переслідувало свої стратегічні цілі в Україні;
– для публікацій, в яких висвітлювалися українсько-польські взаємини був
характерним надмірний “історизм”, тобто намагання екстраполювати події 1920 р. на ті, що
мали місце у попередні історичні епохи, зокрема часів козаччини і робити з них прогнози на
майбутнє;
– можна стверджувати, що польська преса Львова певною мірою намагалася
сформувати позитивне бачення українських державотворчих процесів, які ототожнювала
виключно з керівництвом УНР, водночас гостро поборюючи національно-державницькі
аспірації галицьких українців.
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Володимир Рутар
канд історичних наук,
стипендіат Вишеградського фонду
ОРГАНІЗАЦІЯ ЖАНДАРМЕРІЇ ВІЙСЬКА ПОЛЬСЬКОГО НА ТЕРИТОРІЇ СХІДНОЇ
ГАЛИЧИНИ В ЛИСТОПАДІ 1918 – ЛИПНІ 1919 рр.
Із початком листопадових боїв на усій території Східної Галичини, щоб зупинити
зріст бандитизму, виникла нагальна потреба утворення мережі відділів жандармерії.
6 листопада 1918 р. першим комендантом польської поліції у Львові, призначено пор. Яна
Шаффа, до завдань якого належала підготовка плану організації польової сторожі1.
Прийнятим рішенням НК ВП, визнала за жандармами, що продовжили службу у польських
відділах, збереження виплат, які ті отримували ще за австрійських часів. Решта отримувала 3
кор. денно2. Поряд з жандармерією діяла і громадська міліція. У 6 окрузі командантом був
Людвік Геллер, його заступниками − Володимир Стрелецький і Альфред Рудек, шефом
карного розшуку – Юстин Скринярж і начальником варти – Владислав Міндовіч3. Вже
8 листопада наказом № 5 нечисленні відділи поліції, підпорядковано політичному відділу
при НК ВП4. 11 листопада відбулася зміна на посаді коменданта жандармерії, на місце пор.
Шаффа призначено полк. Пірго, а його заступником – майора Бошовського5. В цей час
жандармерія забезпечувала не тільки охорону порядку, а й залучалася до проведення
мобілізації, обшуків і реквізицій, брала участь у військових діях на різних ділянках фронту6.
22 листопада 1918 р. військові коменданти повітів отримали наказ утворити “службу
охорони

порядку”

на

місці

колишньої

жандармерії.

Ці

відділи

безпосередньо

підпорядковувалися НК ВП у Львові7.
Після захоплення Львова, 23 листопада 1918 р., прийнято рішення про створення
громадської варти і поліції під керівництвом президіума міста. На чолі новостворених

1

Rozkaz dzienny № 3, Naczelna Komenda W.P. Lwów, 6.XI.1918, Wojskowe Biuro Historyczne (далі – WBH), zesp.
I.341.1, sygn. 67, k. 1.
2
Koncept norm uposażenia za służbę w Wojsku Polskim, WBH, zesp. I.341.1., sygn. 71, k. 153–154; Zarządzenia
polskiej komendy wojskowej // Nowa Reforma (1918, 10 listopada), Archiwum Akt Nowych, № 38, sygn. PPII/193, k.
1.
3
Pobudka, Lwów (1918, 12 listopada), nr. 7: 4.
4
Rozkaz dzienny № 5, Naczelna Komenda W.P. Lwów, 8.XI.1918, WBH, zesp. I.341.1, sygn. 67, k. 8.
5
Rozkaz dzienny № 8, Naczelna Komenda W.P. Lwów, 11.XI.1918, Ibidem, k.12.
6
Leszek Kania, “Ochrona porządku prawnego i bezpieczeństwa publicznego podczas obrony Lwowa (listopad 1918–
marzec 1919)”, w Studia Lubuskie : Prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie, (Sulechów, 2006),
294.
7
Rozkaz L.1 K.W. wydanego dnia 22 listopada 1918 r. przez „Tymczasowego Komendanta wojskowego dla Galicji
Wschodniej”, generała Roję, WBH, zesp. I.341.1, sygn. 92, k. 23.
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органів, призначено капітана Сулімірського8. В умовах початку єврейських погромів,
насамперед в середмісті і жовківській дільниці, команді плацу, визначено завдання
забезпечити порядок і безпеку у Львові. Для цього на вулицях міста з’явилися патрулі у
складі 2 офіцерів і 10 вояків, до завдань яких належало роззброєння і арешт цивільних та
військових затриманих на місці злочину. Арештованих направляли до будинку жандармерії.
У разі опору патрулям дозволялося застосовувати вогнепальну зброю 9. Даміан Марковський
аналізуючи події 22–24 листопада 1918 р. вказує лише на кілька спроб жандармерії
втрутитися у вище згадані події10. Низьку ефективність їх дій, можна пояснити тим, що в
основному участь у погромах взяли польські військові з різних секторів оборони Львова.
Протистояти добре озброєним воякам з досвідом ведення бойових дій у місті жандармерія
просто не могла. Повертаючись до Д. Марковського у своїй книжці він намагається зняти
відповідальність з польських військових наголошуючи, що багато злочинців були лише
одягнуті у військову уніформу, але згодом, сам визнає, що все ж, більшість учасників була
так, чи інакше пов’язана з Військом Польським 11.
Щоб збільшити чисельність правоохоронців, 15 грудня 1918 р. створено жіночу
поліцію, яку зрівняли у правах з чоловічою. Основне завдання – перевірка легітимацій, як у
цивільних, так і у військових. При команді міста створювалася варта, що виконувала функції
військової поліції. Серед її головних завдань була перевірка у військових легітимацій, їх
можливий арешт, контроль за приватними і публічними будинками та за дотриманням
гарнізонної служби12.
Служба правопорядку в Східній Галичині керувалася наказами генштабу ВП № 45 від
7 грудня 1918 р. і № 23 від 16 січня 1919 р. й підпорядковувалася коменданту жандармерії
при генеральному окрузі Краків. Керівні посади до прийняття цих наказів у жандармерії
займали підполковник Сас-Гошовський, ротмістр Врублевський, капітан Піхур, ротмістр
Стейнбок, підпоручники Конвалінка і Золинський. Ці офіцери переводилися до польової
жандармерії, а на їх місце мали призначити нових. Відбулося розмежування функцій так, що
польова жандармерія діяла на фронті, а на звільнених територіях – крайова. Одночасно
планувалося розпочати формувати резерв жандармів і її офіцерів13. Наказом НК ВП на
Східну Галичину № 29 від 28 грудня 1918 р. до Львова, скеровано льотний відділ
жандармерії чисельністю 120 осіб, завдання якого полягало у роззброєнні цивільних осіб і
8

Rozkaz dzienny № 20, Komenda miasta Lwowa. Lwów, 23.XI.1918, WBH, zesp. I.341.1, sygn. 67, k. 54.
Instrukcya dla Komendanta placu we Lwowie. Komenda miasta i powiatu Lwów. Lwów, z dnia 24.XI.1918, WBH,
zesp. I.341.1, sygn. 76, k. 9.
10
Damian K. Markowski, Dwa powstania. Bitwa o Lwów 1918, Kraków, 2019, 332.
11
Ibidem, 335 – 336.
12
Rozkaz dzienny № 42, Komenda placu i miasta Lwowa. Lwów, 15.XII.1918, WBH, zesp. I.341.1, sygn. 73, k. 14.
13
L. 229, Organizacya żandarmeryi w Galicji, WBH, zesp. I.304.1, sygn. 63, k. 1.
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банд у тилу діючої армії. Цей відділ, приділено до групи полк. Сікорського. Окрім
безпосередніх завдань він брав участь і у бойових діях, через що зазнав чималих втрат і був
відправлений на перепочинок14.
Дня 10 лютого 1919 р. вийшов наказ № 35 про організацію польової жандармерії при
кожній дивізії, групі і бригаді. Відділ доповнення формувався в осередку головної команди
жандармерії у Львові. Утворювався і відділ “DEF”, що поділявся на слідчий відділ для
кримінальних справ і політично-розвідувальний. Останній складався з 2 комісарів поліції, 4
жандармів, 4 агентів і необхідної кількості цивільних агентів розвідки. Створювалося і
командування жандармерії етапу. Зокрема, до такого осередку Львів входили повіти – Львів,
Городок, Жовква і Рава Руська; командування Перемишль – Перемишль, Ярослав, Ланцут,
Ніско, Цєшанув, Пшеворськ і Мостиська; командування Сянок – Сянок, Бжозув, Доброміль,
Ліско і Старий Самбір. Командантами жандармерії на територіях етапу могли бути лише
штабові офіцери або старші ротмістри. У повітах – ротмістри і поручники. Схематично,
містились наступні осередки: постерунки поліції, команди повітових сил, головне
командування жандармерії у Львові. Цим наказом оголошено формування льотної
жандармерії для роззброєння цивільного населення. Кожен відділ складався з піших
жандармів, кінного і санітарного патрулів, відділу кулеметів і табору. Вони виконували
накази груп операційних, але не брали участь у бойових діях15.
Станом на 1 січня 1919 р. харчовий стан польової жандармерії у Львові налічував 79
осіб, з яких 12 офіцерів, 10 вершників-жандармів, 44 піші жандарми, у слідчому відділі,
допоміжні сили і ординанси – 13 осіб16. 1 березня у жандармерії перебувало 39 офіцерів, 45
підофіцерів, 378 вояків, 24 цивільних, 8 верхових, 2 тяглових коней і віз17. 18 березня на
випадок можливих безпорядків у Львові до диспозиції були: школа пробних жандармів – 2
офіцери і 120 курсантів; льотний відділ– 2 офіцери, 8 кінних жандармів і 39 вояків, на
озброєні 2 кулемети; польова жандармерія (вул. Зелена 10) – 8 офіцерів, 60 жандармів і 6
вершників. Разом – 12 офіцерів, 219 жандармів, 14 кінних і 2 кулемети. У львівському повіті
спокій забезпечували 14 відділів жандармерії з приблизною кількістю жандармів по 15 в

14

Prez. L. 81. Lotny oddział Żandarmeryi sciagnięcie do Lwowa celem odpoczynku i uzupełnienia ucylych ludzi i koni,
WBH, zesp. I.304.1, sygn. 63, k. 1.
15
Rozkaz № 35, Dowództwa Wosk Polskich na Galicję Wschodnią z dnia 10/2 1919, WBH, zesp. I.304.1, sygn. 35, k.
1; Dowództwa W.P. na Galicję Wschodnią. Organizacja żandarmerii na terenie operacyjnym w Galicji Wschodniej:
ważne tylko na czas wojny, Ibidem, k. 1; Organizacja lotnych oddziałów żandarmeryi. Rozkaz № 35 Dowództwa
Wojsk Polskich na Galicję Wschodnią. C.w. 4 z dnia 10 lutego 1919 r., Ibidem, k. 1.
16
Raport dzienny. Żandarmerya polowa. Naczelne Dowództwo W.P. Lwów, z dnia 1 stycznia 1919, WBH, zesp.
I.304.1, sygn. 36, k. 1.
17
Komenda żandarmeryi dla Gal. Wsch. Wykaz stanu wyżywienia. Lwów, dnia 1 marca 1919, WBH, zesp. I.304.1,
sygn. 39, k. 1.
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кожному18. 23 березня у польовій жандармерії перебувало 10 офіцерів і 72 жандарми. У
льотній жандармерії в Ярославі 5 офіцерів і 183 вояки, у Львові 3 офіцери і 81 вояків, у
Перемишлі 2 офіцери і 72 вояків19. 11 квітня в Яворівському повіті був 1 офіцер, 10
вахмістрів і 139 жандармів. Очолював підпоручник Артур Бєлецькі 20.
31 березня 1919 р. відбулася реорганізація польової жандармерії армії “Схід”. Її
організаційна структура набула чітких форм і кожен відділ отримав нових керівників і штат.
У Львові жандармерію очолив ротмістр Казимир Свєнціцький. Йому підпорядковувалися 16
офіцерів, 34 вояки і кінний відділ: 1 офіцер та 6 жандармів. Слідчий відділ очолив поручник
Ян Домбровський, у його складі було 7 офіцерів і 6 жандармів. У Львівській бригаді
жандармерію очолював підпоручник Генрік Мостовський, входили 1 офіцер і 17 жандармів.
У групах батальйонів Detachowanych IV I V польських легіонів жандармерію очолив
підпоручник Тадеуш Геллер і 12 жандармів. У групі полковника Кулінського її очолив
поручник Францішек Подвапінський, у складі 1 офіцера і 5 жандармів. У дивізії полковника
Сікорського жандармерію очолив підпоручник Хейєр у складі 1 офіцера і 8 жандармів. При
групі Мінкевича – поручник Зигмунд Хмєлєвський, 2 офіцери і 37 жандармів. При
командуванні армії “Схід” – поручник Пьотр Тарнавський, 3 офіцери і 15 жандармів21.
Наступна реорганізація жандармерії при армії “Схід” відбулася 16 травня 1919 р. У складі її
підрозділів було 23 офіцери і 268 жандармів22.
З огляду на стратегічну роль залізниць у цей час виникла потреба безпечного
переміщення людей і транспорту. 24 лютого 1919 р. видано положення для функціонування
відділів контролю на залізничних вокзалах, що підпорядковувалися командуванню
жандармерії на Східну Галичину. До їх обов’язків належав контроль руху на вокзалі, у
пасажирських і товарних потягах, військово-поліційна служба, а також канцелярія23. Служба
контролю на вокзалі у Перемишлі на 4 квітня 1919 р. складалася з 9 офіцерів і 40 жандармів.
Виконувала військово-поліційну і розвідувальну службу в потягах на лінії Ланцут – Ярослав
– Перемишль – Хирів24. Для забезпечення правопорядку на залізниці був виданий новий
наказ № 2 від 16 квітня 1919 р. Але через відсутність достатньої кількості людей його так і не
18
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20
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вдалося втілити. У той час найбезпечнішими вважалися станція Львів і залізнична колія на
відстані між Львовом і Городком. З метою виправити ситуацію, проведено конференцію, на
якій вирішено виділити для залізничних вокзалів у Перемишлі – 50 вояків, Ярославі – 30 і в
Пшеворську – 20. Окрім того, для цих вокзалів передбачалося надати достатню кількість
офіцерів25.
Польська жандармерія у Східній Галичині під час польсько-української війни,
незважаючи на свою малу чисельність виконувала важливу функцію з охорони
правопорядку, як на фронті, так і у тилу. НКВП у важких умовах намагалося надати цьому
підрозділу чіткої структури, але відсутність вишколених жандармів зводив усі спроби
нанівець. Недостатня кількість документів про діяльність школи жандармів у Львові не
дозволяє прослідкувати кількість її випускників, керівників курсів чи бодай встановити коли
її було відкрито. Потребує подальшого вивчення і питання бездіяльності польських
жандармів під час “єврейських погромів”, що відбулися у різних куточках Східної Галичини
у листопаді 1918 – травні 1919 рр.

25

L. 565. Dowództwo etapu. Przemyśl, dnia 16 kwietnia 1919, WBH, zesp. I.304.1, sygn. 63, k. 1.
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Степан ГЕЛЕЙ
д-р історичних наук, професор,
Львівський торговельно-економічний інститут
ВАСИЛЬ КУЧАБСЬКИЙ І УВО: ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ З ПОЗИЦІЇ
«ВІЙСЬКОВОГО НАЦІОНАЛІЗМУ» ДО СВІТОГЛЯДНИХ ПОЗИЦІЙ
УКРАЇНСЬКОГО КОНСЕРВАТИЗМУ
Після Ризького договору 1921 р., що закріпив поділ українських земель між
Радянською Росією та ІІ Річчю Посполитою, відносини Галичини з Польщею ще більше
загострилися. Кількість ув'язнених та інтернованих поляками українців досягла 100 тисяч
осіб1. У 1919 р. закрито всі українські кафедри у Львівському університеті, започатковано
акцію знищення українського шкільництва. У 1920 р. ліквідовано Галицький Сойм та
Крайовий Виділ як автономний уряд Східної Галичини. Саму назву «Східна Галичина»
замінено на новочасну вигадку «Східна Малопольща». Тисячі українців, колишніх
державних урядовців не були прийняті на державну службу. Запроваджено політичну
цензуру української преси. Окремим кооперативним законом у 1920 р. українську
кооперацію віддано під польський урядовий контроль. Під час парцеляції селяни не могли
набувати землю. В той час поляки заселяли українські землі своїми військовими та
цивільними колоністами.
Така ситуація стала підставою для військової еліти організуватися для боротьби за
права українців Галичини. Дня 30 липня 1920 р. в Празі було засновано Українську
Військову Організацію (УВО). Група старшин колишнього Корпусу Січових Стрільців, серед
яких Є. Коновалець, А. Мельник, Р. Сушко, В. Кучабський та ін., вирішила боротися
революційними засобами, розглядаючи себе як зародок армії у підпіллі 2. Від літа 1921 р.
Є. Коновалець став Начальним Командантом Української Військової Організації. До складу
Начальної Команди входив також В. Кучабський. З. Книш згадував, що Дмитро Паліїв,
Михайло Матчак, Василь Кучабський і Богдан Гнатевич виконували ріжні доручення
Організації3. В. Кучабський був призначений першим заступником Центрального Проводу
«Волі», а також командантом одного з її осередків у Львові 4. Він також співпрацював із
львівським двотижневиком націоналістичного спрямування «Заграва», про що повідомляв В.
Мартинець: «У “Заграві” співпрацювали такі члени тодішньої Начальної Команди УВО, а
1

В. Мартинець, Українське підпілля. Від УВО до ОУН, (1949), 25.
І. Лисяк-Рудницький, Нариси з історії нової України, (Львів, 1991), 58-59.
3
З. Книш. «Начальна команда УВО у Львові», Євген Коновалець та його доба, (Мюнхен, 1974), 293.
4
ЦДІА України, м Львів, ф. 360, оп. 1, спр. 379, арк. 96.
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потім Краєвої Команди УВО, як

Василь Кучабський, Остап Коберський і Михайло

Матчак»5.
Зусиллями вчених та студентської молоді розпочато створення таємних українських
університетських курсів у Львові. Відтак 1–3 липня 1921 р. у приміщенні відбувся
студентський з’їзд, організаторами якого були члени Начальної Команди УВО –
В. Кучабський, М. Матчак та Я. Чиж6.
З доповіддю на з'їзді «Завдання української суспільности у поточному моменті»
виступив В. Кучабський7. Ця доповідь була програмовим політичним документом, який
визначав напрями подальшої боротьби не лише молоді, а й усієї галицької суспільности.
Саме з цієї причини вона призначалася і членам УВО. Основні її засади ґрунтувалися на
січово-стрілецькій ідеології, яка з розвитком Стрілецтва, участи його у Визвольних
змаганнях та осмислення пройденого шляху базувалася на ідеях національної свободи. У ній
В. Кучабський охарактеризував міжнародно-правове становище Східної Галичини, довів
неспроможність статтей Вільсона «Про право націй на самовизначення» справедливо
вирішити галицьке питання, наголосив на потребі власної держави для вільного розвитку
нації, проаналізував ставлення всіх верств населення, особливо інтеліґенції, до створення
держави. Він закликав: перенести національну роботу на шлях послідовної боротьби, в якій
би основну роль відігравала постійна енергія зігнутої пружини; знищити пасивну й ілюзорну
надію на чужу допомогу; орієнтуватися вийнятково на власні сили; визнати шкідливими
поодинокі виступи, терористичні акти, не підтримані масовою активністю всього
громадянства; знищити гіпноз масового страху перед польською тюрмою8. Таємним
голосуванням з'їзд обрав Комітет Української Молоді у складі восьми осіб, серед яких був і
В. Кучабський9.
Восени 1921 р. Українська Військова Організація уперше відкрито заявила про себе
як сила, здатна продовжувати боротьбу за українську справу. 25 вересня 1921 p. вчинено
заздалегідь підготований замах на голову Польської держави Ю. Пілсудського. який в ці дні
здійснював першу офіційну поїздку до Львова. Хоча сам замах не був вдалим
(Ю. Пілсудський залишився живий), уже сам факт проведення такої акції, відгомін про яку

5

В. Мартинець, «Українська націоналістична преса», Організація Українських Націоналістів. 1929–1954,
(Париж, 1955): 231.
6
ЦДІА України, м. Львів, ф. 360, оп. 1, спр. 370, арк. 96.
7
ЦДІА України, м. Львів, ф. 360, оп. 1, спр. 370, арк. 113.
8
В. Мартинець, Українське підпілля. Від УВО до ОУН, (1949), 39−40.
9
Діло, Ч. 50, 3 листопада.1992.
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розійшовся по всьому світу, засвідчив про Українську Військову Організацію як про реальну
антипольську силу10.
Задум здійснити замах на Ю. Пілсудського зародився серед членів Начальної УВО.
Його готували Я. Чиж, Д. Паліїв, В. Кучабський, М. Матчак та О. Коберський. На випадок
вдалого розвитку подій до краю мали вступити українські військові сили з Чехо-Словаччини,
підпорядковані Є. Петрушевичу. А далі – захоплення влади й відновлення усіх чинників
влади Західно-Української Народної Республіки. Після невдалої спроби замаху С. Федака на
Ю. Пілсудського В. Кучабський залишив Львів і переховувався у маминого брата
Т. Головацького (1866–1935), який був управителем маєтку графа Лібіга у селі Майдан, біля
Борислава11.
В. Кучабський повернувся до Львова і зупинився на Святоюрській горі в явочній
квартирі Української Військової Організації. Проте він не знав, що квартира вже була
викрита поліцією. Відтак 1 січня 1922 р. В. Кучабського заарештували і запроторили до
слідчої в'язниці при вулиці Баторія12. Дня 18 листопада 1922 р. дванадцять товаришів
С. Федака, в тому числі В. Кучабського,

виправдано та звільнено з-під варти. Самого

С. Федака позбавлено волі на шість років. Проте після численних апеляцій захисту,
12 серпня 1924 p., згідно з рескриптом міністра справедливости Польщі, його звільнили
достроково13. Після того, коли в березні 1923 р. Рада Послів прийняла рішення приєднати
Східну Галичину до Польщі, рішення, яке розвіяло в українців усякі надії справедливо
вирішити галицьке питання, В. Кучабський покинув Львів та еміґрував до Німеччини.
Першим місцем перебування В. Кучабського упродовж дванадцяти років (1923–1935) був
Берлін. На тривалий час він пов'язав свою долю з Берлінським університетом Фрідріха
Вільгельмома14. Одночасно з навчанням в університеті, від 1924 р., коли був організований
періодичний двотижневий бюлетень української інформації для німецької преси під назвою
«Osteuropäische Korresporirdenz», В. Кучабський працював його головним редактором 15.
Виявляючи велике прагнення до наукової роботи, В. Кучабський у 1926 р. залишив посаду
головного редактора бюлетня і став співробітником новоствореного у Берліні з ініціятиви та
заходами гетьмана П. Скоропадського Українського Наукового Інституту, що функціонував
як філія університету Фрідріха Вільгельмома.

10

В. Мартинець, Українське підпілля. Від УВО до ОУН, (1949), 39−40.
І. Кедрин, «Видатна індивідуальність», Євген Коновалець та його доба, (Мюнхен, 1974): 348; З. Книш,
«Начальна команда УВО у Львові», Євген Коновалець та його доба, (Мюнхен, 1974): 293.
12
ЦДІА України, м. Львів, ф. 360, оп. 1, спр. 370, арк. 96.
13
ЦДІА України, м. Львів, ф. 373, оп. 1, спр. 22, арк. 40.
14
М. Швагуляк, «Українська політична еміграція в Німеччині у 30-х роках ХХ ст.», Українська еміграція,
(Львів, 1992): 316−334.
15
В. Мартинець, Українське підпілля. Від УВО до ОУН, 129.
11
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Своє життєве кредо В. Кучабський влучно охаректеризував у листі до І. Крип'якевича
від 26 лютого 1929 p.: «Щоби ми колись створили свою державу, від нас залежить, чи
доложимо усіх зусиль, щоб перемогти. Я особисто хочу ці зусилля класти, бо инакше не було
б рації залишатись українцем...»16.
Заява про готовість брати участь в березні 1928 р. у виборах до польського сейму
означала, по суті, визнання українцями польської влади у Східній Галичині. Така ситуація не
могла не вплинути на Українську Військову Організацію, яка вже не мала одностайної
підтримки всіх політичних сил. З цього приводу І. Лисяк-Рудницький писав: «УВО спочатку
включала людей різних партійних переконань, від соціялістів до консерваторів, і не
претендувала на політичний провід. Але поступово не націоналістичні сили відійшли, а
керівництво наблизилось до націоналізму»17. У ці роки від Української Військової
Організації відійшли такі її засновники, як Д. Паліїв, В. Целевич, М. Матчак, Я. Чиж,
О. Коберський, М. Саєвич, О. Навроцький та В. Кучабський.
У статті «Начальна Команда УВО у Львові» З. Книш зазначав: «Василь Кучабський
по звільненні з тюрми, на ділі вже не брав видатнішої участи в УВО» 18. Поштовхом для
виходу В. Кучабського з Української Військової Організації стала, мабуть, невдала спроба
замаху на Ю. Пілсудського, яка відбулася на тлі загальної політичної пасивноси українців і
показала неефективність революційної тактики, а це означало переорієнтацію з позиції
«військового націоналізму» до світоглядних позицій українського консерватизму.
У листопаді 1927 р. в Берліні проходила двотижнева конференція Української
Військової Організації. Серед чільних членів були Є. Коновалець, В. Кучабський, Р. Ярий,
С. Чучман, М. Сціборський та инші. Конференцію відкрив Є. Коновалець, який зробив
загальний аналіз політичної ситуації в Европі та на українських землях. На цьому заході, на
думку В. Янева, «блискучу доповідь зробив сотник В. Кучабський»19.
Після конференції В. Кучабський довідався про те, що з відома керівництва
Української Військової Організації Є. Врецьону та В. Янева німці хочуть використати для
своєї розвідувальної служби. Це було цілком правдоподібним, бо, як писав Т. Гунчак, «у
пошуках підтримки своїх політичних прагнень УВО вдавалась до співпраці із німецькою
військовою розвідкою»20. Така співпраця українців з німецькими спецслужбами викликала
серед деяких членів Української Військової Організації, в їх числі й у В. Кучабського,

16

Лист В. Кучабського до І. Крип'якевича від 26 лютого 1929 року (зберігається в родинному архіві
Крип'якевичів).
17
І. Лисяк-Рудницький, Нариси з історії нової України, 59.
18
З. Книш, «Начальна команда УВО у Львові», Євген Коновалець та його доба: 293.
19
В. Янів В, «Зустріч з полк. Євгеном Коновальцем на тлі настроїв доби», Євген Коновалець та його доба: 435.
20
Т. Гунчак, Україна: перша половина XX століття, (Київ, 1993), 225.
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певний спротив, адже вона порушувала один із основних принципів січово-стрілецької
ідеології – ведення боротьби лише власними силами21.
Маючи найкращі наміри, В. Кучабський у приватній розмові з Є. Врецьоною та
В. Яневим застеріг їх від необачних кроків, зазначивши, що обоє ще дуже молоді, але здібні
й перспективні юнаки, і могли б, наприклад, стати добрими науковцями. Дізнавшись про це,
Є. Коновалець зробив висновок про неможливість подальшої співпраці з В. Кучабським 22.
Вийшовши з Української Військової Організації, він уже більше ніколи не належав до
жодної з політичних партій.

21

О. Бойдуник, «Як дійшло до створення Організації Українських Націоналістів», Євген Коновалець та його
доба: 370.
22
Є. Врєцьона, «Мої зустрічі з полковником», Євген Коновалець та його доба: 470-471.
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Лариса Шелестак
аспірант кафедри історичного краєзнавства,
Львівський національний університет імені Івана Франка
ПОЛІТИКО-ПРОПАГАНДИСТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОЇ КАФЕДРИ
ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ У ПОВОЄННОМУ ДЕСЯТИЛІТТІ
(1944−1953)
Військова кафедра Львівського університету була сформована наприкінці 1944 року,
відповідно до Постанови РНК СРСР № 413 від 13 квітня 1944 р. “Про військову підготовку
студентів вищих навчальних закладів”. Однак, навчання студентів на кафедрі розпочалось
лише з другого семестру 1944−1945 н. р., що було зумовлено витраченим часом на
комплектування кафедри офіцерським складом та матеріальною базою.
Для студії детально розглянуто та досліджено неопубліковані матеріали: протоколи
засідання кафедри (Ф. Р-119. Оп. 23), та партійних зборів університету (Ф. П-92), звіти,
довідки та акти перевірки військових кафедр ВНЗ Львова (Ф. П-4, Міський комітет
Компартії Львова), та статті університетської газети “За радянську науку”.
Мета студії − дослідити та показати роль військової кафедри в політичному вихованні
студентів Львівського університету.
У перші повоєнні роки на військовій кафедрі студенти навчались за профілем
підготовки командир взводу дивізійної артилерії, а студентки − за програмою підготовки
медсестер запасу1.
Військова кафедра, як структурна одиниця університету, виконувала завдання не
лише військового вишколу. Офіцери кафедри брали активну участь в оборонно-масовій,
політико-пропагандистській та ідейно-виховній роботі зі студентами університету. Сама ж
кафедра станом на 1951 р. мала свою партійну організацію, а викладачі були у більшості
комуністами (1940−1961 рр. − 75%)2. Політико-пропагандистська діяльність офіцерів
військової кафедри, мала кілька напрямів реалізації.
Офіцери військової кафедри були прикріплені до факультетів, на яких вони
відповідали не лише за військову підготовку чи оборонно-масову роботу, але безпосередньо
1

Отчеты о работе отдела социального обеспечения, Акты проверки военной и физкультурной работы на
предприятиях, в школах, техникумах и высших учебных заведениях города. Справки о трудоустройстве
инвалидов Отечественной войны, обеспечения семей погиблих воинов Советской Армии и др. (01.01. −
22.12.1947 г.), Державний архів Львівської області (Далі − ДАЛО), ф. П-4, оп. 1, спр. 187, арк. 95.
2
Штатні формуляри професорсько-викладацького складу Львівського державного університету імені Івана
Франка за 1945−1949 рр., 1954−1960 рр., Архів Львівського національного університету імені Івана Франка, ф.
Р-119 Львівський державний університет імені Івана Франка, оп. 3 Відділ кадрів.
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займались питанням ідейно-політичного виховання. Для цього офіцери кафедри спирались
на партійну та комсомольську організації факультету, профспілкову та академічну групи3. За
кожним офіцером було закріплено декілька академічних груп для вивчення особового складу
і проведення відповідної виховної роботи4. Це був один із найважливіших видів роботи
офіцерів зі студентами, спрямований виявляти так званих “українських буржуазних
націоналістів” та “ворожих елементів”5. Однак, інформацію, яка б підтверджувала викриття
студентів завдяки діям офіцерів кафедри не знайдено. Основна мета роботи офіцерів у
навчальних групах була спрямована на те, щоб виховати студентів, майбутніх офіцерів
запасу, в дусі відданості комуністичній партії, прищепити патріотизм до радянської держави.
Офіцери військової кафедри систематично проводили лекції та бесіди із студентами
на теми, що стосувались радянських свят, разом із студентами споруджували стенд-виставки
присвячені радянській армії (від 1946 р.)6. Викладачі кафедри були частими дописувачами у
студентській газеті “За радянську науку”7, а також залучали студентів-учасників війни
писати статті про бойове минуле. У військовому вихованні особливу увагу приділяли
презентації переваги радянської військової науки над західною.
Для святкування радянських свят офіцери військової кафедри допомагали іншим
підрозділам університету підготувати студентів до параду. Репетиції проводили на заняттях
зі стройової підготовки. У протоколі засідання кафедри за 1949 р., зустрічається інформація,
де виконувач обов’язків начальника кафедри полковник Л. Устимович

наголошував

офіцерам “відпрацювати зі студентами у строю вигуки “ура!” 8.
Офіцери кафедри приділяли увагу військовій виправці та зовнішньому вигляду
студентів. Однак, із довідки про перевірку організації і методики проведення військової,
оборонно-масової роботи і фізичного виховання студентів Львівського державного
університету імені І. Франка дізнаємося, що часто викладачі військової кафедри недостатньо
звертали увагу на військову виправку і зовнішній вигляд студентів9. У висновках довідки
3

Протоколы партсобраний парторганизации военной кафедры ЛГУ с 11 апреля 1951 г. по 21 марта 1953 г.,
ДАЛО, ф. П-92, оп. 1, спр. 302, арк. 17.
4
Факультетские партийные информации секретарю партийной организации Львовского государственного
университета им. И. Франко о расписании идейно-воспитательной работы на факультетах.
(21.01.1950−29.12.1950 г.), ДАЛО, ф. П-92, оп. 1, спр. 133, арк. 23−24.
5
Протоколы партсобраний парторганизации военной кафедры ЛГУ с 11 апреля 1951 г. по 21 марта 1953 г.,
ДАЛО, ф. П-92, оп. 1, спр. 302, арк. 17.
6
Факультетские партийные информации секретарю партийной организации Львовского государственного
университета им. И. Франко о расписании идейно-воспитательной работы
на факультетах.
(21.01.1950−29.12.1950 г.), ДАЛО, ф. П-92, оп. 1, спр. 133, арк. 23−24.
7
Протоколи засідання кафедри за 1949 р., ДАЛО, ф. Р-119, оп. 23, спр. 66, арк. 22.
8
Там само, арк. 12.
9
Отчеты о работе отдела социального обеспечения, Акты проверки военной и физкультурной работы на
предприятиях, в школах, техникумах и высших учебных заведениях города. Справки о трудоустройстве
инвалидов Отечественной войны, обеспечения семей погиблих воинов Советской Армии и др.
(01.01.−22.12.1947 г.), ДАЛО, ф. П-4, оп. 1, спр. 187, арк. 97.
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вказано, що райкоми партії мало цікавились роботою військових кафедр і не допомагали
вишам у політико-масовій і виховній роботі зі студентами, а також, що міськком і райкоми
комсомолу погано керували організаціями вишів та не допомагали поширювати військові
знання серед студентів10. У період від 20 до 24 лютого 1953 р. полковник політуправління
ПрикВО Воловик провів перевірку військової кафедри Львівського університету та
зауважував, що загальна дисципліна на заняттях військової підготовки була недостатньою,
офіцери мало звертали увагу на стройовий вишкіл, а до зовнішнього вигляду студентів не
було достатньо вимог11. Все це вказує на те, що на кафедрі впершу чергу приділяли увагу
навчанню студентів військової справі.
Ідейно-політичне виховання продовжувалось і в період навчальних зборів. Студенти у
наметовому містечку були весь час під наглядом офіцерів кафедри. Тут також проводились
партійні та комсомольські зібрання12. Для студентів проводились різноманітні лекції на
військово-історичні та політичні теми, систематично демонструвались кінокартини.
Студенти активно брали участь у військово-спортивних змаганнях із солдатами військових
частин13.
Зауважуємо, що військова кафедра була допоміжним інструментом політичного та
ідейного виховання студентів у структурі університету, тому політико-виховна робота
поводилась у першу чергу для підвищення дисципліни та покращення успішності студентів
із військової підготовки14.
Отже, військова кафедра Львівського університету, окрім навчання, займалась ідейновиховною та політико-пропагандистською роботою зі студентами. Офіцери кафедри
відповідали за оборонно-масову роботу в університеті, проводили виховні та політичні
заняття зі студентами, допомагали партійним та комсомольським організаціям вивчати
студентський особовий склад. Важливою складовою ідейно-політичного виховання була
організація навчання та дозвілля студентів. Офіцери активно проводили зустрічі, лекції та
бесіди, а також для поширення ідейного впливу армії на студентів, активно використовували
університетську пресу “За радянську науку”, спільно зі студентами організовували
10

Отчеты о работе отдела социального обеспечения, Акты проверки военной и физкультурной работы на
предприятиях, в школах, техникумах и высших учебных заведениях города. Справки о трудоустройстве
инвалидов Отечественной войны, обеспечения семей погиблих воинов Советской Армии и др.
(01.01.−22.12.1947 г.), ДАЛО, ф. П-4, оп. 1, спр. 187, арк. 32.
11
Протоколы собраний партийной организации Львовского государственного университета имени И. Франко.
(8 сентября 1949 −19 ноября 1949 г.), ДАЛО, ф. П-92, оп. 1, спр. 76, арк. 67.
12
Протоколы партсобраний парторганизации военной кафедры ЛГУ с 11 апреля 1951 г. по 21 марта 1953 г.,
ДАЛО, ф. П-92, оп. 1, спр. 302, арк. 18.
13
Там само.
14
Справка о проверке фактов, указанных в статье “Радянська Україна”. Итоговый доклад о результатах
марксистско-ленинской подготовки офицеров военных кафедр и военной подготовке студентов вузов. План
подготовки и проведения празднования десятилетия воссоединения украинского народа в едином украинском
советском государстве. (03.02.−30.12.1949 г.), ДАЛО, ф. П-4, оп. 1, спр. 316, арк. 58.
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кафедральні стінгазети. Офіцери військової кафедри звертали увагу студентів на зовнішній
вигляд та дисципліну. Варто зазначити, що військова кафедра була не єдиним підрозділом
університету, що брав участь в ідейно-політичному вихованні студентів. Зауважуємо, що
повоєнне десятиліття було періодом становлення військової кафедри, яка була специфічною
структурою в університеті, адже поєднювала військове навчання та виховання студентів із
цивільними стандартами вищої освіти.
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РОЗДІЛ 5. СТУДЕНТСЬКІ КРАЄЗНАВЧІ СТУДІЇ
Назарій Гаращак
магістрант кафедри архітектурного проектування
Інституту архітектури Національного університету
«Львівська політехніка»

РЕТРОСПЕКТИВА І ПЕРСПЕКТИВА ДОСЛІДЖЕНЬ ТВОРЧОСТІ
«АРХІТЕКТУРНОГО СКУЛЬПТОРА» ЛЕОНАРДО МАРКОНІ

Предметом пропонованого дослідження є практична і педагогічна діяльність
Леонардо Марконі (Leonard Marconi) (6.10.1835 р., Варшава – 1.04.1899 р., Львів) –
скульптора, майстра декоративного оздоблення споруд, педагога, громадського діяча.
Об’єкт: мистецтво в архітектурному середовищі Львова. Народився Л. Марконі у Варшаві 6
жовтня 1835 року. Тогочасне середовище Варшави, багате на історичну спадщину та
приклади взаємодії різних культур, значно вплинуло на формування особистості.
Беззаперечно, глибокі родинні коріння цілої династії архітекторів, скульпторів та
живописців італійського походження мали найпотужніший вплив на майбутнє митця.
Відомо, що архітектором і живописцем був його дід Леандро (Leandro) Марконі, який
викладав орнаментику в Болонській академії мистецтв. Архітектором також був його рідний
дядько Генрик (Henryk) Марконі. Архітекторами були і його двоюрідні брати: Леандр та
Владислав (1848–1915) – діти Генрика Марконі. Батько Ферранте Марконі (1798−1868) –
відомий скульптор. Скульптором був Анджей Прушинський (Andrzej Pruszyński), чоловік
сестри Аделаїди і т.д. Після закінчення реальної гімназії у Варшаві Л. Марконі вступив до
Варшавської школи образотворчих мистецтв (1856–1858), де навчався на скульптурному
відділенні у Константи Геґеля (Konstanty Hegel). Мистецтву скульптури вчився в батька, а
потім навчався в академії Св. Луки в Римі впродовж 1859−1862рр.
Навчання проходило під керівництвом провідних вчених. Л. Марконі здобував освіту
під керівництвом Адамо Тадоліні (Adamo Tadolini). Згідно з публікацією Ю. Бірюльова на
ранній (1860–1870-ті рр.) період творчості майстра вплинув «італійський неокласицизм, який
тоді був популярний в Римі»1. Здобув перемогу у двох конкурсах, які проводила Академія
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Пантеону: за рельєф «Христос і Св. Петро» (срібна медаль); за рельєф «Прощання Св. Петра
із Св. Павлом» (золота медаль). Після закінчення навчання у 1862 році, Л. Марконі
повертається до Варшави і поринає у роботу. Результати вражаючі: близько 20 скульптур для
архітектурних споруд, а також скульптурних портретів, релігійних композицій тощо.
Зберігся «скульптурний фонтан зроблений у 1866 році»2.
Переломним у житті Л. Марконі стає 1873 р. Митець приймає запрошення працювати
у Технічній академії Львова на посаді викладача на кафедрі орнаментального рисунку та
моделювання на будівельному відділенні. Початок 70-х років ХІХ століття у Львові – це час
значного «пожвавлення будівництва і утвердження архітектури історизму» 3. Впродовж
1876–1877 років Л. Марконі викладав малювання та архітектуру у Львівській крайовій школі
лісового господарства4. У 1877 році він очолив кафедру рисунку та моделювання, якою
керував до останнього дня свого життя. Кілька разів Л. Марконі переобирався деканом.
Остання чверть ХІХ ст. примітна будівництвом у Львові низки значних громадських
об’єктів, які сформували нове архітектурне обличчя міста, де Головний корпус Львівської
політехніки став «найзначнішою архітектурною домінантою»5. Споруду «зведено у
популярному у європейській архітектурі історичному стилі італійського ренесансу з
коринфським порядком колон і завершенням фронтону аттиковою

скульптурною

композицією «Інженерія, Архітектура, Механіка» роботи Леонарда Марконі»6.
Отримавши офіційний дозвіл на виконання скульптурних робіт у Львові, Л. Марконі
від 1880 року активно працює в галузях ліплення, різьблення, лиття, реставрації скульптури
та скульптурного оздоблення. До співпраці долучалися архітектори: Ю. Захарієвич,
Е. Герматник, С. Гавришкевич, Я. Шульц, А. Каменобродський, В. Равський та інші. З поміж
скульпторів – Міхал Стефан Корпаль, Габріель Красуцький, Антон Попель та ін. Відомо, що
в одному із корпусів Політехніки Л. Марконі відкрив майстерню декоративної скульптури,
яка стала його «творчою лабораторією», хоча митець, як відомо, працював і у інших
майстернях, зокрема П.- Г. Дзаккі, Л. Шимзера та інш. Мистецькі роботи Л. Марконі, одного
із найбільш плідних скульпторів Львова II пол. ХІХ ст., здобували номінації на конкурсах,
демонструвалися на виставках.
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Популярність Л. Марконі зростала. В каталозі виставки будівельного промислу у
Львові (1892) він зафіксований як член комітету виставки, член журі та делегат від
Промислової палати (Izba Handlowa) Львова, Кракова та Бродів. У дослідницьких працях
Л. Марконі іменується вчителем відомих львівських скульпторів, зокрема А. Попеля,
П. Гарасимовича, П. Війтовича, живописця та скульптора М. Созанського, К. Клоса,
З. Лянгмана, М. Корпаля, В. Бжега, І. Вдовицького, Ф. Микульського тощо. Цінно, що
Л. Марконі володів талантом комплексно підходити до проектування скульптурного
оздоблення архітектурної споруди загалом. Згідно з публікацією Ю. Бірюльова, Л. Марконі
«мав хист архітектора, робив креслення фасадів, намагався їх перетворити в самостійні
художні твори. Колега митця, архітектор Тадеуш Мюнніх про нього писав, що Марконі –
архітектурний скульптор, але йому було недостатньо оздоблювати споруди, він, як сам
говорив, «бавився в архітектора», брав участь майже в усіх архітектурних конкурсах тоді в
Галичині. Писав Т. Мюнніх також, що в його мистецькому хисті сполучались три напрямки:
архітектурний, рисувальний і скульптурний. На загальнокрайовій виставці у Львові в
1894 році Марконі отримав похвальний лист за архітектурні проекти»7.
У дослідженні розглядаються градації творчості митця: громадські споруди; житлові
споруди; меморіальні надгробки; наповненість інтер’єрів: сходові клітини, вази; церковні та
костельні зони. Творчість митця, який завжди перебував у вирі динамічного розвитку
суспільства, справила значний вплив на львівську архітектуру, де фасад – повнота змісту,
ідеї – обличчя споруди, зміст – інтерпретуючи – це творчість. Аналіз сучасного стану
творчості Л. Марконі висвітлює метод митця. «Особливе місце в творчості її [львівської
архітектурної школи – Н.Г.] послідовників посідає діяльність Леонардо Марконі, який є
автором багатьох аттикових скульптурних композицій, будинків політехніки, ощадної каси,
готелю «Жорж» та інших»,8 численних скульптурних робіт, переважно алегоричного плану
для архітектурних споруд Львова та інших міст.
Приміром, до приїзду імператора Франца-Йосифа у Львів 1880 р. митець створив
портик міської ратуші з трьома кам’яними статуями – алегоріями “Патріотизму”,
«Гостинності» та «Мужності» (не збереглося). Л. Марконі для оздоблення як екстер'єрів, так
і інтер'єрів споруд активно використовував скульптурну орнаментацію, що була ще одним
важливим аспектом його діяльності. Окрім оздоблювальних скульптурних робіт у творчості
Л. Марконі зустрічаються окремі релігійні композиції, зауважимо, переважно, в італійський
та у варшавський період його творчості. Щодо львівського періоду – це вівтар в костелі
7
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Францисканок, «спільно із Юліаном Захарієвичем вівтар в костелі святого Михаїла в
с. Заріччя біля Ярослава (1879 – 1880)»,9 меморіальна, монументальна та портретна пластика.
Наділений природним талантом архітектора, Л. Марконі намагався досягнути цілісності і
гармонійності художнього задуму в роботі над проектами фасадів будівель. Працював з
мармуром, місцевим алебастром, гіпсом, звертався до декоративної кераміки, зокрема
фаянсу і теракоти, а також створював проекти дерев’яних скульптур. Славився як автор
власних «рецептів сумішей», які відшліфовував, вдосконалюючи технологію виконання
скульптурних композицій. Згодом, винайдену рецептуру Л. Марконі впроваджував у
виробництво. Відомо, що наприкінці 1870-х рр. у селищі Берездівці (тодішній повіт Бібрка)
біля одного із найвідоміших в Галичині покладів «руського мармуру» – алебастру,
Л. Марконі відкрив майстерню виробів із нього. Поряд з роботою із архітектурними
об'єктами це було теж ще одним із його зацікавлень. Львівські дослідники неодноразово
згадують про цю сферу діяльності Л. Марконі. Зокрема, Ігор Сьомочкін наголошує на
ситуаціях «пов'язаних з витратами на алебастровий промисел», який, за його твердженням, –
«після смерті Л. Марконі у 1899 році промисел у Берездівцях поступово занепав»10.
Окремі роботи митця зберігаються в Національному музеї у Кракові, Національному
музеї у Варшаві, Львівській галереї мистецтв, приватних збірках. Колишній особняк
Леонардо Марконі у Львові – один із найстаріших будинків цього району, який споруджений
у 1878 р. на розі вул. Антоновича та вул. Русових, 11 (зберігся). Хист скульптора й
архітектора в одній особі Л. Марконі застосовував у роботі над пам’ятниками і нагробками,
зокрема він є автором проекту надгробка поета М. Гославського на цвинтарі в Станіславові
(1875). Цінність представляють меморіальні пам’ятки, зокрема, фігуративний надгробок на
могилі

дівчинки

на

ім'я

Дзюня

(1881)

і

неоренесансний

гробівець

Адама

Гейдeля (Adam Heydel) (1887) на Личаківському цвинтарі у Львові; мармуровий надгробок
поетеси Марії Бартус у костелі Домініканців у Львові (спільна з Ю. Захарієвичем робота,
1888); посмертний медальйон та портрет Юліана Захарієвича (1898) із збірки Львівської
галереї мистецтв. У Варшаві зберігається мармурова меморіальна таблиця Фредерика
Шопена у Костелі Святого Хреста.
Отже, сучасний стан спадщини Л. Марконі досліджено і проаналізовано на прикладі
25 об’єктів11. Фахівцями-науковцями піднімалися питання пов’язані з життям і творчою
9

Юліан Захаревич, https://www.wikiwand.com/uk/
Галина Глембоцька, «Леонард Марконі», Інтерактивний Львів, https//lia.lvivcenter.org persons
11
Зокрема: алегорична група «Інженерія, Архітектура, Механіка» на аттику Головного корпусу Львівської
політехніки (1874-1877) і оздоблення сходової клітки, аудиторії та бібліотеки; портик Хімічного факультету
Львівської політехніки; скульптурний декор будинку В. Равського на вул. Матейка, 8: скульптурне оздоблення
будинків №№ 1 і 23 на вул. Крашевського (сучасна: вул. Соломії Крушельницької (1878-1894), а також у
співавторстві архітектурних проектів будинків №№15, 17, 21; Університет імені Івана Франка; Атланти на
10
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спадщиною митця в часі проведення науково-практичної конференції у Львові (до 180-річчя
від дня народження видатного скульптора і педагога Леонардо Марконі)12. Виготовлено
стенд – спільної праці: Х. Охрім, М. Брич, І. Знака; портрет Л. Марконі – роботи ст. викл.
каф. ДОА В. Кузьмича; афіша конференції (к. арх., асистент каф. ДОА О. Оконченко).
Наукові розвідки представили д. арх., проф., зав. кафедрою ДОА С. Лінда; д. мист.,
доц. каф. ДОА Ю. Бірюльов; д. арх., проф., зав. кафедрою РАМС М. Бевз; к. філос. н.,
доц. каф. ДОА О. Ремешило-Рибчинська і студент Інституту архітектури Н. Гаращак13;
к. арх., доц. каф. РАМС О. Рибчинський; к. арх., доц. каф. РАМС Ю. Дубик; к. арх.,
асистент каф. ДОА Ю. Петровська. Результати дослідження сучасного стану спадщини
Л. Марконі на 2015 рік наступні: 10% – дуже поганий стан; 15% – поганий стан; 60% –
допустимий стан; 15% – відновлено.
Щодо стану на 2020 рік (5 років опісля) – зміни як наслідок екології природнього
середовища:

атмосферні

викиди,

численні

бензинові

випари,

вібраційні

процеси

громадського та інших видів транспорту і т. ін. В результаті: скульптури, що знаходяться
назовні дуже страждають. Тому з балкону

музично-меморіального музею Соломії

Крушельницької у Львові статуї демонтовано і проводиться реставрація. На реставрації
перебувають: скульптурна композиція «Тріумф Справедливості» на фасаді Крайового суду
(1892-1893) на вул. Князя Романа, 1-3 і помешкання Л. Марконі у Львові на розі
вул. Антоновича та вул. Русових, 11. Відновлено в процесі реставраційних робіт декори
фасаду будинку на вулиці Панській (тепер – вул. Івана Франка, 2). У стані руйнації
перебувають скульптури на фасаді будинку № 28 на вул. Винниченка. Особливої уваги
потребує пам’ятний надгробок Леонардо Марконі на Личаківському кладовищі (поле № 57):
дерево позаду пам’ятника створює загрозу руйнації.
фасаді будинку на вул. Гоголя, 10; погруддя Міцкевича, виготовлене з білого пісковика на фасаді будинку № 14
по вул. Листопадового Чину; постать Меркурія на будівлі Львівської дирекції залізниць на вул. Січових
Стрільців; кам’яні атланти Гранд-готелю на Проспекті Свободи, 13 (1890-1893); трифігурна скульптурна група
«Ощадність» на аттику будівлі Галицької ощадної каси (1890-1891) (проспект Свободи, 15), а також рельєфи у
вестибюлі будинку; cкульптурне оздоблення Національного музею на проспекті Свободи, 20 (скульптури з
фасаду будівлі втрачені ще у 1950р.); пластичне оздоблення Преображенської церкви у Львові (1880-ті) на вул.
Краківській, 21 під центральним куполом якої -12 кам’яних статуй Апостолів (1890-1896); cкульптури на фасаді
будинку № 28 на вул. Винниченка (зруйновано); оздоблення сходової клітки будинку Галицького намісництва
(1876-1880) на вул. Винниченка, 18; кам’яна скульптурна група «Тріумф Справедливості» на фасаді Крайового
суду (1892-1893), що на вул. Князя Романа, 1-3; статуї-алегорії чотирьох континентів і барельєф «Св. Георгій»
на фасаді готелю “Жорж”; скульптурне оздоблення будинку Юзефа Солецького на вул. Івана Франка, 38;
кам’яне погруддя Міцкевича на будинку № 104 на вул. Івана Франка; Богоматір із немовлям Ісусом (1897) на
фасаді вілли Давида Шварцвальда на вул. Івана Франка, 117 та інш.
12
Ірина Шутка, «Без Марконі Львів був би не такий: видатного скульптора і педагога вшанували на
конференції в ІАРХ», (Львів, Тижневик “Аудиторія”, 25 грудня 2015 року).
13
Ореста Ремешило-Рибчинська, Назарій Гаращак, «Вплив скульптурних символів на формування
архітектурного образу архітектурних ансамблів Львова на прикладі творчості Л. Марконі», у програмі
Науково-практичної конференції в рамках святкування 180-річчя від дня народження Леонардо Марконі,
(Львів, Інститут Архітектури НУ “Львівська Політехніка”, 16 грудня 2015 року).
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Слід зазначити, що розвиток архітектури як синтетичного виду творчості другої
половини ХІХ ст., що «переймалася пошуками нових матеріалів, композицій, тобто власної
мови»,14 був гідною часткою загальноєвропейського архітектурного процесу, де постать
«архітектурного скульптора» Л. Марконі, спадщина якого – «це образи епохи, цілий світ
знань і пізнань»15 посіла чільне місце. Сподіваємось, що подальші дослідження «середовища,
що включає культурні цінності, має особливе значення в житті й розвитку людини,
пов’язується з ототожненням людини з цим середовищем, тяглістю культурних процесів,
культурною спадщиною – використовується як важливий критерій якості життя», 16
сприятиме кращому пізнанню історії рідного краю і матиме підстави ще більше нею
пишатися. Ретроспектива дослідження творчої спадщини митця полягає у можливості,
передовсім, навчатися на системності підходів до оздоблення архітектурних споруд.
Перспектива: ще багато мистецьких робіт Л. Марконі не досліджено, а те що збереглося,
потребує особливої уваги та реставрації. В часі новітніх технологій і креативних підходів
хотілося б цілісного виділення скульптурних композицій Л. Марконі (підсвічування;
можливо з елементами музично-світлового шоу і т. ін.) як особливе явище архітектурного
стилю Львова.

14

Ореста Ремешило-Рибчинська, «Архітектура доби еклектики та історизму», у книзі Історія архітектури:
образно-графічні студії: навч. посібник, (Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018), 201.
15
Там само, 4.
16
Микола Габрель, «Теоретичні основи просторового підходу до проектування архітектурних об’єктів», у книзі
Просторовий підхід до обгрунтування архітектурних рішень, (Львів: Вид-во «Сполом», 2016), 12.
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Науковий керівник: доц. Середяк А.В.
«ПРАЗЬКА ВЕСНА» В ДОЛІ САМБІРСЬКОГО ХЛОПЦЯ
Події «Празької весни» 1968 року мали колосальний вплив на долі людей та їхній
світогляд. Під лязг гусениць радянських танків, які придушували зародки демократії в
сусідній Чехословаччині, люди розчаровувались в ідеалах соціалізму. Розплата за це була
страшною – табори та заслання. Звідкіля громадяни України отримував інформацію про
події в Чехословаччині? Як Празька весна відобразилася на долі людей здатних аналізувати
події і вчинки влади? Відповісти на ці питання можна тільки відтворивши життєвий шлях
тих, хто наважився чинити супротив ідеологічному пресингу та діям влади, базованій на
військовій силі та залякуванні суспільства.
Спроби чехословацького керівництва вийти з під контролю СРСР достатньо
висвітлені в українській історіографії. Однак бракує публікацій, які показують як резонансні
у світі події відбилися на формуванні світогляду пересічного українця, як гусениці
радянських танків переїхали не по бруківці Праги, а по свідомості і долі невільних учасників
подій серпня 1968 року. Пропоноване дослідження має на меті заповнити цю прогалину на
прикладі аналізу життєвого шляху, у ті буремні роки, юнака з районного центру Львівщини –
Зоряна Попадюка.
Основу джерельної бази дослідження склали інтерв’ю з дисидентом Попадюком
Зоряном Володимировичем, який був ув’язнений за розповсюдження правдивої інформації
про події в Чехословаччині та заклики чинити опір радянській агресії і пропаганді. Поряд з
інтерв’ю, нами використано та введено до наукового обігу матеріали його кримінальної
справи, що зберігається в архіві управління Служби безпеки України у Львівській області1.
«Празька весна» стала переломною у житті Зоряна: через незгоду з грубим
втручанням у внутрішні справи суверенної держави радянська влада позбавила його
молодості, а його матір залишків здоров’я. У зрілому віці дисидент згадував: «Ми не думали,
що Совєтський Союз наважиться вторгнутися в Чехословаччину. Для нас було дуже великим

1

Архів Служби Безпеки України (СБУ) у Львівській області. Кримінальна справа Попадюка Зоряна
Володимировича і Микитки Яромира Олексійовича, П-22586 у 8 томах (автором використано копії документів
Архіву СБУ у Львівській області з приватного архіву А. Середяк).
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розчаруванням, що світ зреагував, із нашої точки зору, погано»2. Акт агресії, прикритий
лозунгами про «пролетарський інтернаціоналізм» обурив хлопця, котрому на момент
серпневих подій 1968 року виповнювалось лише 15 років. Звідкіля така свідомість та
розуміння подій? Зорян Попадюк народився та виріс в освіченій, патріотичній родині де
панував підтримуваний бабусею культ діда Івана – активного члена «Просвіти» й січового
стрільця. Мати Зоряна – Любомира Попадюк активно спілкувалася з шестидесятниками та
була під прицілом радянських спецслужб через розповсюдження забороненої цензурою
літератури. Хлопець бачив довкола себе не тільки пасивне невдоволення, а й, попри
небезпеку, дію, спробу впливати на свідомість та вчинки оточуючих.
Перші листівки в яких виражався протест проти агресії Радянського Союзу та його
сателітів щодо Чехословаччини, Зорян Попадюк виготовив та розклеїв вже в серпні
1968 року. Відтак щоліта, залучаючи друзів, нагадував про сумні для Праги події мешканцям
Самбора та околиць. Ще школярем, в поминальний день 1 листопада 1971 р. Зорян на місці
захоронення замордованих радянською владою мешканців Самбора встановив хрест з
написом «Жертвам НКВС»3. Нині це місце відоме самбірчанам завдяки бабусі Зоряна, яка
привела онука на військовий цвинтар і наказала запам’ятати де поховані невинні жертви4. На
початку 1970-х років маховик репресій набув нових обертів: влада вперше заборонила
відзначення у Львові Шевченківських днів. 28 березня 1973 р. Попадюк з товаришем
Яромиром Микиткою розповсюдили нову партія листівок у Львові, Самборі, Долині, Стрию.
Саме за ці «летючки» Зорян був арештований. Усі листівки були видані від імені створеної
ним підпільної організації «Український національно-визвольний фронт». Назва організації
апелювала до «Українського національного фронту» – нелеґальної політичної організації
(1964–1967 рр.) яка ставила за мету здобуття незалежності України. З цього приводу Зорян
наголошував: назву своєї організації хлопці обрали свідомо, з метою показати
правонаступність і невмирущість ідей та справи Дмитра Квецка, Зеновія Красівського,
Мирослава Меленя.
Болючою темою для Зоряна, як для студента-філолога Львівського університету було
питання русифікації та витіснення української мови зі сфери суспільного життя. Зорян
Попадюк згадує викладача математика Василя Блащака, який в часі нацистської окупації,
читаючи курс прикладної математики для студентів-німців, казав: «То добре! Німці то німці!
2

Зорян Попадюк, (1953 р.н.), записали Голубець Володимир, Молодецька Марія Середяк Алла, м. Львів, вул.
Дорошенка 41, 17 квітня 2019 р., режим доступу: https://oralhistory.lnu.edu.ua/zhyttiepysy/zorian-popadiuk-prouchast-v-opozytsiynomu-rusi-ta-poshyrennia-lystivok-proty-okupatsii-chekhoslovachchyny-u-1968-r/
3
Архів Служби Безпеки України (СБУ) у Львівській області. Кримінальна справа Попадюка Зоряна
Володимировича і Микитки Яромира Олексійовича, П- 22586, т.1.
4
Інтерв’ю А. Середяк з Зоряном Попадюком (21.04.1953 р.н.). 15.10.2018 р., м. Львів. Приватний архів
А. Середяк.
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Я їм буду читати по-німецьки!»5. Після війни читати свій курс російською мовою для
української молоді Василь відмовлявся.
Члени «Українського національно-визвольного фронту» читали та розповсюджували
самвидав, займались усною пропагандою, впорядковували могили січових стрільців,
спробували налагодити власний періодичний орган – журнал «Поступ». В серпні 1973 р.
Зоряна було засуджено до 7 років ув’язнення та 5 років заслання. Не погоджуючись з
брехливою інформацією радянської пропаганди про «визволення від американської загрози»,
члени УНВФ вирішили донести населенню альтернативну точку зору на події Празької
весни. Вони писали: «І, з другого боку, ми знали, що люди слухали радіо, й так далі, але,
коли воно висітиме на стіні й коли говоритиме про те вже хтось місцевий, той, хто повісив,
це буде дієвіше, з нашої точки зору. Сильніше вплине на свідомість людей»6.
В одній з листівок вказувалось: «Громадяни! Не вірте брехливим заявам радянського
радіо! Війська СРСР, Польщі, НДР, Угорщини і Болгарії – агресори, а не захисники
соціалізму в ЧССР. Ніхто не просив про інтервенцію, радянські війська вторгнулись проти
волі народу, компартії і уряду ЧССР». В іншій листівці прямо говорилося, що одним з
ідеологів радянського вторгнення в Чехословаччину був Петро Шелест – перший секретар
ЦК КПУ, адже українське населення в Словаччині має більше автономії, ніж в себе на
батьківщині – тобто має сприятливі умови для розвитку національної мови, культури, та й
зрештою, навіть для створення власної держави. Зазначалося, що в Чехословаччині
друкуються навіть ті автори-українці, котрі є засудженими в Радянському Союзі.
В інтерв’ю Зорян вказує, що вдома він активно слухав закордонні радіостанції –
«Радіо свобода», «Вільна Європа», «Голос Америки». З чехословацьких радіостанцій –
«Чеський

розглас»,

«Станція

Прага»

(мобільне

радіо,

трансляція

проводилась

з

автотранспорту в ЧСРР, а передачі були доступні і в Самборі, і в Києві). Хлопець мав
радіоприймач, котрий дозволяв «ловити» вкорочені хвилі даних радіостанцій, котрі
найкраще було чути вночі. Інформація з радіостанцій настільки відклалася в пам’яті і в уяві
юнака, що вперше потрапивши до Праги у 1990 р., Зорян добре орієнтувався в місті7.
Влада охарактеризувала вчинки З. Попадюка як такі, що «…на грунті антирадянських
націоналістичних переконань, які склалися в наслідок систематичного прослуховування
закордонних антирадянських передач, та негативного впливу деяких осіб з оточення, з

5

Зорян Попадюк, (1953 р. н.), записали Голубець Володимир, Молодецька Марія Середяк Алла, м. Львів, вул.
Дорошенка 41, 17 квітня 2019 р., режим доступу: https://oralhistory.lnu.edu.ua/zhyttiepysy/zorian-popadiuk-prouchast-v-opozytsiynomu-rusi-ta-poshyrennia-lystivok-proty-okupatsii-chekhoslovachchyny-u-1968-r/
6
Інтерв’ю А. Середяк з Зоряном Попадюком (21.04.1953 р.н.). 15.10.2018 р., м. Львів. / Приватний архів
А. Середяк.
7
Там само.
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1970 р. і до дня арешту, з метою проведення антирадянської пропаганди та агітації, займався
організаційною діяльністю, спрямованою на послаблення радянської влади, шляхом
створення

ворожого

групування,

виготовлення,

збереження,

розмноження

та

розповсюдження документів антирадянського змісту, які містять в собі наклепницькі
вигадки, що порочать державний та суспільний лад. З цією метою проводили пропаганду в
усній формі»8.
Перед судом у хлопця провели особистий обшук та вилучили зошит, в якому він у
камері написав «останнє слово». Сподівався виголосити його на відкритому суді. У записці
від чергового прапорщика вказується, що дані записи є «наклепницькими». Пан Зорян в
своєму «останньому слові» зазначає, що кожного можна зробити злочинцем – для цього
існує 62 стаття КК УРСР9. Юнак вказує, що дана стаття є порушенням Конституції УРСР,
яка передбачає свободу совісті, слова, друку, маніфестацій; також стаття порушує
міжнародну декларацію про права людини, яка підписана Урядом Союзу РСР. Підсудний
збирався

розповісти

про

маніфестацію

незгодних

з

10

Чехословаччину в Москві , поставити присутнім питання:

радянським

вторгненням

у

«… чому такі як Ян Палах

можуть вчинити заради рідної країни самоспалення, інші, замружуючи очі, мовчать?» 11.
Апелював він і до радянських солдатів, котрі найбільше потерпіли від вторгнення в
плані морально-політичного виховання. Вказувалося, що їм говорили про визволення від
західнонімецької загрози, а вони бачили людей зі сльозами на очах: «Що ви робите? Йдіть
додому, вас сюди ніхто не запрошував». Малі хлопчаки, зовсім без страху, підбігали до
радянських танків та малювали поряд з радянськими п’ятикутними зірками свастики.
«Авторитет КПРС серед прогресивних сил світу впав до мінімум», соціалістичний табір дав
нову тріщину, Китай здобув козир у боротьбі за країни третього світу»12. Однак, Зоряну де
дозволили виголосити своє «останнє слово», а суд відбувся в закритому режимі. Документ
про реабілітацію Зорян Попадюк отримав лише у 1991 році.

8

Вирок. Архів СБУ у Львівській області. Кримінальна справа Попадюка Зоряна Володимировича і Микитки
Яромира Олексійовича, П- 22586 у 8 томах, том 7, с.128-138.
9
Антирадянська агітація та пропаганда: «Агітація або пропаганда, проваджена з метою підриву чи ослаблення
Радянської влади або вчинення окремих особливо небезпечних державних злочинів, поширювання з тією ж
метою наклепницьких вигадок, що порочать радянський державний і суспільний лад, а так само
розповсюдження або виготовлення чи зберігання з тією ж метою літератури такого ж змісту – карається
позбавленням волі на строк від шести місяців до семи років і з засланням на строк до п'яти років чи без такого
або засланням на строк від двох до п'яти років.».
10
Відбулась 25 серпня 1968 року – вісім демонстрантів рівно о 12 годині дня розгорнули плакати з гаслами «ми
втрачаємо найкращих друзів», «At 'žije svobodné a nezávislé Československo!» («Хай живе вільна і незалежна
Чехословаччина!»), «Ганьба окупантам!», «Руки геть від ЧССР!», «За вашу і нашу свободу!». Протягом
декількох хвилин демонстранти були арештовані співробітниками міліції і КДБ в штатському.
11
Останнє слово Зоряна Попадюка на суді. Архів СБУ у Львівській області. Кримінальна справа Попадюка
Зоряна Володимировича і Микитки Яромира Олексійовича, П- 22586 у 8 томах, том 7, папка «Речові докази».
12
Там само.

130

Чи можна було реформувати комуністичну систему, котра базувалась на культі
особистості? На думку Зоряна зміни в будь якій соціалістичній державі мали початися з
відміни в Конституції статті про провідну роль комуністичної партії та надання свободи
слова. Спроби чехословацького уряду реформувати, олюднити соціалістичну систему
перекреслили гусениці радянських танків на вулицях Праги.
Таким чином, визначні історичні події мають великий вплив на долі людей.
Переломні події в житті суспільства здатні як скалічити душу, так і загострити почуття,
загартувати характер. Події Празької весни та реакція на них кардинально змінили життя
простого хлопця з Самбора. Життєвий шлях Зоряна Попадюка яскраво засвідчує, що
виховання, середовище та оточення мають вирішальний вплив на поведінку, реакцію та
вчинки людини. Патріотичне виховання Зоряна зумовило його активну непокору
радянському режиму, а 14 молодих років проведених у місцях позбавлення волі не
похитнули переконань, не зламали волю.
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Данило Задунайський
магістрант історичного факультету,
Львівський національний університет імені Івана Франка
КУБАНСЬКІ КОЗАКИ У БОЙОВИХ ДІЯХ 1914–1916 РР. НА
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (ЗА СПОГАДАМИ А. ШКУРО)
Перша світова війна була дуже важливою подією і водночас стала важким
випробуванням для людства. Не оминула вона і українських земель. На території України
відбувались одні з найпотужніших бойових операцій, а західноукраїнські землі взагалі
знаходились в епіцентрі військових подій. Не маючи власної держави, українці змушені були
воювати, захищаючи чужі для них Російську та Австро-Угорську імперії, що зумовлювало
боротьбу по різні сторони фронту. Тому, досить цікавим видається проаналізувати досвід
участі кубанських козаків у Першій світовій війні на прикладі спогадів Андрія Шкуро.
Для більш цілісного розгляду питання та перевірки частини інформації, поданої у
спогадах, варто використати історіографічні праці та відповідні документи, що стосуються
теми дослідження1. Використання мемуарної літератури зумовлює обережне ставлення до
джерела, бо потрібно зважати на суб’єктивність поданої інформації і відповідно
застосовувати комплексні підходи для її критичного аналізу. Все це цілком стосується
нашого дослідження, основним джерелом якого є спогади Андрія Шкуро 2. З цією метою
було, зокрема, використано рекомендації і принципи аналізу мемуарів, представлені в працях
О. Коляструк та Н. Любовець3.
Спогади Андрія Шкуро є досить цікавим джерелом, для розгляду участі кубанських
козаків у бойових діях Першої світової, бо інформація подана у них досить лаконічна і
вичерпна, нерідко схожа на офіційні військові нотатки або звіти. Але крім цього, незначна
деталізація та більший акцент на подіях громадянської війни зумовлює більш загальну
характеристику застосування козаків у період світової війни. Також виділяється
персоналізація опису, увага до подій, які безпосередньо впливали на автора, або вважались
доречними для запису (опис ставлення та зустрічей з військовим командуванням, інформація

1

Авраменко А.М. «Козацьке військо на Кубані», Історія Українського Козацтва. Нариси: У 2 т., Київ: Вид. дім
«Києво-Могилянська академія», 2007, 364−414.; Дерябин А. И. Крестный путь казака Андрея Шкуро, доступ
отримано 09 квітня 2020, http://militera.lib.ru/memo/russian/shkuro_ag/pre.html
2
А. Г. Шкуро. Записки белого партизана. (Москва: «ВЕЧЕ», 2013), 304.
3
Коляструк О. Документи особового походження як джерела з історії повсякденності, доступ отримано 10
квітня 2020, http://www.history.org.ua/JournALL/journal/2008/2/13.pdf; Любовець Н. Вивчення мемуарів як
історичного і біографічного джерела: до історіографії проблеми? доступ отримано 10 квітня 2020,
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/27725/05-Lyubovets.pdf?sequence=1
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про поранення на фронті). Мають місце також міркування про події війни та власного життя.
Хоча спогади А. Шкуро, є суб’єктивними, що притаманне таким творам, але значна частина
інформації, подана автором, знаходить підтвердження іншими джерелами. Це засвідчує,
цінність спогадів Шкуро для досліджень.
Одразу варто розповісти про автора спогадів. Андрій Шкура (таким було його
прізвище, пізніше змінене на Шкуро) народився 7 (20) лютого 1886 року, у родині підосавула
Григорія Шкури у станиці Пашківській Кубанського козацького війська4. Тобто він походив
з давнього чорноморсько-запорозького козацького роду. До речі, більшість кубанських
козаків теж були нащадками козаків – переселенців з України5. Виховувався відповідно до
козацьких традицій, у козацькому середовищі. В останньому чи не найважливішим було
плекання бойового духу та прийомів індивідуального та колективного бойового мистецтва6.
Варто підкреслити, що Андрій Шкуро виховувався і навчався не лише у козацьких
традиціях. З 10 років навчався у Московському кадетському корпусі, а також
Миколаївському кавалерійському училищі у Петербурзі 7. Отже, А. Шкуро здобув досить
якісну військову освіту й міг належним чином застосовувати ці знання під час служби.
Загалом він був досить ініціативною людиною. Свідченням цього є й участь в експедиції до
Персії8.
Перша світова війна застала Андрія Шкуро під час підготовки золотошукальної
експедиції, крім цього, внаслідок поспішності, його було додано до іншого полку: ІІІ
Хоперський замість І Катеринодарського9. Про певний хаос у початковий період війни
досить чітко свідчить і опис подій у спогадах Андрія Шкуро. Цікавим є опис першого бою, а
також подальших подій. Він пригадував: «Без містків, у чистому полі, вистрибнули козаки
верхи з вагонів. З місця, у кінному строю, помчались вони у кінну атаку на німецьку гвардію
та австрійську піхоту…Через річку Сан переправились вплав на конях, під Сенявою, я
командуючи взводом в складі 17 шашок, у роз’їзді, зустрівся неочікувано з ескадроном
гвардійських гусар…Ми збили їх, взяли у полон двох офіцерів, 48 гусар і два справних
кулемета»10. Такі приклади доводять, що навіть у складних і непередбачуваних ситуаціях
козаки змогли швидко пристосуватись до нових умов та вдало протистояти противнику.

4

А. И. Дерябин Крестный путь казака Андрея Шкуро
Авраменко. Козацьке військо на Кубані. А.М.Авраменко та ін. Історія Українського Козацтва. Т. ІІ., 373.
6
Вадим Задунайський. Бойове мистецтво та військова спадщина українських козаків в кінці XІX – на початку
XXІ ст. (Донецьк: Норд-Прес ДонНУ, 2006), 78–81.
7
Шкуро, Записки белого партизана, 6–8.
8
Дерябин А. И. Крестный путь казака Андрея Шкуро.
9
Там само.
10
Шкуро, Записки белого партизана, 10.
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Варто зауважити, що внаслідок служби у кінноті, Шкуро описував події, пов’язані
переважно із застосуванням саме цього роду війська Кубанського козацтва. Стосовно ж
загальної чисельності кубанських козаків, які воювали у І Світовій, то вона складала понад
107 тисяч, або 12% козацького населення області (що було значно вищим за показники
мобілізованого цивільного населення)11.
Крім

ефективного

бойового

застосування,

козаки

здійснювали

і

важливу

комунікаційну функцію. Внаслідок активної зміни та рухливості фронту, особливостям
місцевості, а також високій маневреності у порівнянні з піхотними частинами, застосування
кавалерії на цьому етапі ще видавалось доцільним, але з переходом до позиційної боротьби,
роль кінноти значно зменшилась. Козаки змушені були пристосовуватись до нових умов
ведення бойових дій.
Внаслідок пошуку можливостей доцільного застосування

козаків, А. Шкуро

запропонував створити козацький партизанський загін і ця ідея була підтримана генеральним
командуванням12. Важливе значення для успіху цього задуму полягало саме у використанні
козаків – досвідчених і вмілих воїнів, навчених діяти ініціативно та нестандартно, а також
їхньому ретельному відборі. Крім цього великі надії покладались на місцеве населення, яке
мало б активно допомагати козакам, а також здійснювати повстання проти військ
супротивника. Якщо з першою умовою все складалось досить непогано, то з прямим
виступом населення ситуація була невтішною. Перспектива прямого зіткнення з добре
забезпеченими підрозділами противника не додавала упевненості і без того заляканим і
пасивним цивільним мешканцям13. Стосовно ж вилазок козаків, то вони загалом були
успішними, зокрема було захоплено штаб німецької дивізії (яка знаходилась за 35 км від лінії
фронту) разом з командуванням та документацією14. Така діяльність козацького загону на
чолі з Андрієм Шкуро засвідчувала високу бойову ефективність козаків та їхню гарну
підготовку.
З початком брусилівського прориву та відповідною дестабілізацією фронту, з’явилось
більше можливостей для використання кавалерії. У тій ситуації, доречніше було залучити
спеціальний кубанський загін саме для підтримання і розвитку наступу. Крім цього, Шкуро
прагнув зберегти козаків від неефективного застосування і втрат від розвідки добре

11

Авраменко А.М., Козацьке військо на Кубані. А.М.Авраменко та ін. Історія Українського Козацтва. Т. ІІ,
404−405.
12
Дерябин А. И., Крестный путь казака Андрея Шкуро.
13
Шкуро, Записки белого партизана, 12−13.
14
Дерябин А. И. Крестный путь казака Андрея Шкуро; Шкуро, Записки белого партизана, 14.

134

укріплених позицій противника. Козацький загін на чолі з Андрієм Григоровичем було
перекинуто в район Селятина, недалеко від Чернівців, та збільшено до 600 чоловік15.
Нова місцевість та особливості рельєфу, зумовлювали зміну у діях козацького загону.
Як згадував А. Шкуро: «Діяти доводилось пішки…робота наша координувалась із задачами,
які покладали на піхоту. У той час, як піхота готувала лобову атаку, я забирався у тили
ворожої ділянки, порушував комунікації, проводив розгром тилів, а якщо було можливо, то і
атакував противника з тилу. Гори були надто круті, просування обозів неможливе, підвіз
продуктів доводилось проводити на в’юках по гірським стежкам, вивіз поранених був
ускладнений»16. Хоча такі природо – географічні особливості і були важкими для козаків, але
певний досвід у веденні бойових дій у подібних умовах вони все ж мали, адже проходили
службу у гірських місцевостях Кавказу та Закавказзя. Тим не менше, навіть за згаданих
несприятливих обставин, діяльність кубанців виявилась успішною. Зокрема влітку 1916 року
було здійснено вдалий рейд на 8 км у тил австрійців та майже без втрат захоплено біля 6
тисяч полонених17.
Загалом, військові успіхи кубанських козаків були досить значними, але не могли
кардинально змінити ситуацію, яка склалась у той час на фронті. Глобальні негативні
процеси, які зачіпали більшість частин Російської армії, зумовлювали падіння бойового
духу, дисципліни та організованості військових. Подальші події Революції, агітація і
більшовизація частин зумовили фактичний розпад армії та зрештою й імперії.
Отож, використовуючи спогади Андрія Шкуро, ми дізнались про деякі особливості в
участі кубанських козаків у Першій Світовій війні. На відміну від більшості козаків, загін
Андрія Григоровича вирізнявся завдяки своїм особливим завданням і принципам
застосування. Крім цього, завдяки ретельному відбору, до нього увійшли одні з найкращих
козаків. Основна діяльність полягала у прориві в тил противника та веденні там диверсійної,
партизанської війни. Це зумовлювало значні ризики та водночас вимагало неабиякої
майстерності, навченості та вправності від козаків. Поєднання колективної та індивідуальної
підготовки і якісне керівництво сприяли проведенню досить успішних військових операцій.
Товариськість, злагодженість та взаємоповага і відважність часто відігравали вирішальну
роль у виконанні завдань. Застосування давніх військових традицій та хитрощів, зокрема й
запорозько-чорноморської спадщини, у поєднанні з вдалим пристосуванням до нових умов
ведення війни допомагало підтвердити козакам свій статус одних з кращих воїнів Першої
світової.
15

Шкуро, Записки белого партизана, 15.
Там само, 15.
17
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Магістрант історичного факультету
Львівський національний університет імені Івана Франка
ЕКОНОМІЧНІ ЗЛОЧИНИ В МІЖВОЄННОМУ ЛЬВОВІ 1919–1939 РР.
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ МІСЦЕВОЇ ПРЕСИ)
Розвиток всякої держави нерозривно пов’язаний з розвитком її правової бази, що в
свою чергу неможливо уявити без спроб населення обійти її норми собі на користь. Дане
дослідження буде стосуватися міжвоєнної Польщі. Отримавши після закінчення Великої
війни території в стані економічної кризи, держава не була в силах швидко вирішити всі
посталі проблеми, в тому числі і економічного характеру. Початок валютних спекуляцій,
обман в торгівлі та прості крадіжки ставали шляхом заробітку цілком закономірно. Всі ці дії
підривали і так хитку міжвоєнну економіку краю.
Головною фінансовою проблемою Львова повоєнного часу була економічна розруха,
що спровокувала інфляційні процеси. Це не могло не вплинути на демографічні показники:
за 1910–1921 рр. загальна кількість міського населення краю зменшилася на 10 % 1. Це було
спричинено як активними бойовими діями, так і репресивною політикою місцевої влади2.
Зокрема, лише сума збитків у результаті дій російської окупаційних військ становили
близько 16 млн австрійських корон3. Відповідно на межі 1919–1920 рр. різниця між
видатками і доходами міста складала близько 23 659 500 крон. До 1924 року ледь не єдиною
можливістю фінансування видатків міста були непрямі податки4.
Органи фінансового контролю на місцях називалися фінансовими палатами (Izby
skarbowe)5. Вони мали здійснювати контроль над фінансовими управліннями (urząd
skarbowy), управліннями акцизів і державних монополій (akcyz i monopolów państwowych),
управлінням гербових зборів (urząd opłat stemplowych). Львівська палата створена
розпорядженням Міністерства фінансів від 27 квітня 1921 року, і мала повноваження
стосовно Львівського, Тернопільського і Станіславського воєводств. Перша фінансова палата
1

Орест Мазур, Іван Патер “Львів у роки Першої світової війни.” Карта Львова, отримано доступ 5 вересня
2019, http://map.lviv.ua/statti/mazur.html.
2
Історія Львова, Ред. кол.: В. В. Секретарюк (відп. ред.), А. В. Борзенко, М. В. Брик, М. К. Івасюта,
С. А. Макарчук, В. Ю. Пєхота, Ю. Ю. Сливка (заст. відп. ред.), Ф. І. Стеблій, В. П. Чугайов, (Київ: Наукова
думка, 1984), 164.
3
Там само, 167.
4
Andrzej Bonusiak, Galicja i jej dziedzictwo.T. 13. Lwów w latach 1918-1939: ludność, przestrzeń, samorząd.
(Rzeszow: Wydawn. WSP, 2000), 112.
5
Ігор Бутич, Учреждения Западной Украины до воссоединенияее в едином украинском советском
социалистическом государстве. (Львов : Львовский государственный университет, 1955) С.132.
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у Львові складалася з відділів: загального; прямих податків; рахунково-касового; акцизів і
державних монополій; фінансових зборів; пенсій і рент; дисциплінарної комісії6.
Грошові зобов’язання міста в динаміці мали наступний вигляд: на початок 30-х рр.
ХХ ст. борг Львова вже складав 36,4 мільйони злотих, з яких понад 71 % були кошти,
залучені впродовж 1927–1930 рр. Числовий еквівалент цієї суми – 25,85 млн. Для аналізу
фінансового стану залучили комісію з перевірки (komisjа Rewizyjnа), яка постановила що
більша частина коштів (14 мільйонів) були надані на умовах короткострокових позик, і лише
решта – на довгострокових7. Така ситуація зберігалася аж до кінця існування Другої Речі
Посполитої, впливаючи на ріст злочинності.
У подібних умовах закономірним стало розгортання незаконної діяльності,
спрямованої на власне збагачення. Фінансові зловживання були найбільш вигідним, із
протиправних, способом покращити своє фінансове становище під час кризових міжвоєнних
років. Їхнє поширення також частково пояснюється безробіттям, яке спостерігається у
продовж всього міжвоєнного періоду. Шукаючи легких способів для збагачення злочинці
вдавалися до фальшування валюти, обману та крадіжок. На криміногенну ситуацію у місті
впливала також і невизначеність приналежності регіону (аж до 1923 р.).
Доволі поширеним видом фінансових злочинів було шахрайство. У газеті «Діло»
такий злочин, як обман, зафіксований лише у 1929 році. До 1939 р. налічується 161 випадок
ошуканства8. Найбільш поширеним способом обману було продавання мідних та залізних
прикрас (часто обручок і підвісок) під видом золотих. Поширено використовували любов
населення до азартних ігор. Обман в ході гри в карти був доволі поширеним сценарієм 9.
Дехто вдавася до збору коштів під виглядом працівників комунальних служб (наприклад,
пожежної сторожі)10. Окремими видом шахрайства була спекуляція продуктами харчування.
Серед цього виду злочинів досить поширеними були махінації, пов’язані з торгівлею цукром:
серед способів обману послуговувалися підкручуванням ваг та видаванням місцевого цукру
за імпортний11. Такого роду дії каралися ув’язненням на 2–3 роки.
6

Бутич, Учреждения Западной Украины, 133.
Bonusiak, Galicja i jej dziedzictwo, 123.
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Покарання, що чекало на злочинців, які займалися ошуканством, зводилося до арешту
та ув’язнення. За підрахунками з’ясувалося, що у період 1929 – 1939 рр. за обман арештовано
в 68 випадках12. Термін ув’язнення тривав від чотирьох місяців до шести місяців, однак
зафіксовано поодинокі випадки з терміном покарання у 15 місяців. Крім того,
спостерігаються і махінації іншого характеру. В періодиці зустрічається як мінімум два
випадки фальшивого грабунку: банку13 і продуктового магазину14.
Загалом у міжвоєнний період крадіжки, поміж всіх інших злочинів, були найбільш
поширеними15. Загальна кількість зафіксованих у часописі випадків становить 678 16.
Найменше крадіжок припадало на літо та осінь, а найбільше було вчинено взимку та навесні.
Найчастіше об’єктами крадіжок були гроші17 та одяг18 – 254 і 172 зафіксовані в пресі
інциденти відповідно. Об’єктами крадіжок були також приватні помешкання людей – більше
70 випадків такого сценарію. Місцями здійснення крадіжок переважно виступали державні
та приватні установи19 – близько 300 випадків. Зокрема – це заклади культури (театр),
різного роду громадські установи, де серед натовпу злодія могли не помітити. До числа

12

Діло, № 13, 32, 48, 59 1929; Діло, № 20, 68 1930; Діло, № 56 1931; Діло, № 35, 58, 72 ,81, 93, 124, 139, 145, 157,
163, 165, 172, 189, 204 1932; Діло, № 25, 29, 214, 225, 238, 247, 251, 274, 282, 285, 293 1933; Діло, № 6, 10, 15,
27, 34, 38, 42, 57, 59, 61, 64, 73, 85, 87, 92, 95, 128, 132, 143, 153, 167, 169, 171, 184, 185, 193, 197, 204, 210, 245,
248, 254, 261, 268, 276, 283, 291, 302 1934; Діло, № 5, 10, 14, 24, 26 ,31, 35, 47, 63, 72, 84, 94, 97, 109, 177, 184,
193, 197, 202, 206, 226 1935; Діло, № 24, 37, 48, 53, 59, 192, 197, 207, 213, 217, 230 1936; Діло, № 14, 27, 31, 35,
67, 93, 157, 210, 223, 237, 251 1937; Діло, № 11, 23, 25, 37, 47, 51, 64, 75, 78, 109 1938; Діло, № 16, 27, 38 1939
13
“Napad na bank”, Kurjer Lwowski (29 sierpnia 1926): 4.
14
“Fałszywy rabunek”, Kurjer Lwowski (16 kwietnia 1930): 3.
15
Діло, №203 1939.
16
Діло, №206 1939.
17
Діло, № 59, 75, 94, 127, 168 1918; Діло, № 37 1923; Діло, № 13, 15, 18, 23, 26, 34, 38, 42, 46, 154 1926; Діло,
№ 110, 123, 138, 146, 169, 189, 194 1927; Діло, № 54 ,79, 93, 98, 105, 124, 132, 139, 145, 167, 176 1928; Діло, №
12, 15, 23, 27, 39, 45, 48, 53, 57, 59, 63, 66, 69, 71, 74, 78, 83, 86, 89, 94, 95 1929; Діло, №34, 44, 87, 95 1930; Діло,.
№ 43, 68, 104, 126, 136, 142, 158, 173, 183, 185, 193, 242, 245, 261, 311 1931; Діло, № 12, 14, 16, 67, 78, 79, 85,
87, 93, 108, 113, 123 1932; Діло, 13, 15, 142, 145, 156, 161, 164 1933; Діло, № 12, 15, 28, 38, 40, 46, 49, 58, 65, 74,
86, 105, 113, 123, 128, 138, 158, 163, 164, 178, 184, 194 1934; Діло, № 27, 39, 134, 136, 142 1935; Діло, № 39, 42,
45, 48, 59, 169, 173, 176, 179 1936; Діло, № 18, 25, 58, 95, 96, 169 1937; Діло, № 68, 74, 90, 109, 123, 145, 156,
178 , 187, 269, 321, 322, 324, 327, 329, 337, 343 1938; Діло, № 63, 65, 67, 78, 158, 163 1939.
18
Діло, № 14, 16, 18, 29, 39, 47, 59 1918; Діло, № 37, 150 1923; Діло, № 12, 35, 58, 69, 71, 98 1924; Діло, № 34,
58, 79, 96, 105, 124, 135, 147, 158, 163, 168, 176 1925; Діло, № 13, 15, 18, 23, 26, 86, 94, 95, 98, 105, 164, 168, 175
1926; Діло, № 18, 47, 58, 69, 74, 82, 94, 103, 110, 123, 138, 146, 169, 189, 194 1927; Діло, № 19, 24, 28, 37, 39, 42,
54, 79, 93, 98, 105, 124, 127, 132, 139, 145, 167, 176 1928; Діло, № 12, 15, 59, 63, 66, 69, 153, 198, 203, 206, 248,
352 1929; Діло, № 15, 24, 28, 34, 36, 42, 44, 47, 49, 136, 187, 195, 198 1930; Діло, № 7, 47, 53, 167, 173, 175, 178,
256, 311 1931; Діло, № 34, 39, 42, 45, 48, 194, 196, 199, 205, 215 1936; Діло, № 18, 25, 58, 95, 96, 169, 176 1937;
Діло, № 13, 15, 26, 37, 343, 346, 358 1938; Діло, № 63, 65, 67, 78, 206 1939.
19
Діло, № 59, 75, 94, 127, 168 1918; Діло, № 37 1923; Діло, № 13, 15, 18, 23, 26, 34, 38, 42, 46, 154 1926; Діло,
№110, 123, 138, 146, 169, 189, 194 1927; Діло, № 54, 79, 93, 98, 105, 124, 132, 139, 145, 167, 176 1928; Діло, № 12,
15, 23, 27, 39, 45, 48, 53, 57, 59, 63, 66, 69, 71, 74, 78, 83, 86, 89, 94, 95 1929; Діло, 1930 15, 24, 28, 34, 36, 42, 44,
84, 87, 92, 95, 97; Діло, № 173, 175, 178, 182, 184, 185, 187, 193, 195, 242, 245, 253, 256, 261, 286, 296, 311 1931;
Діло, № 12, 14, 16, 67, 78, 79, 85, 87, 93, 108, 113, 123 1932; Діло, № 13, 15, 142, 144, 145, 156, 161, 164, 167, 169
1933; Діло, № 12, 15, 28, 38, 40, 46, 102, 105, 113, 123, 197, 204 1934; Діло, № 27, 28, 39, 134, 136, 142, 147 1935;
Діло, № 34, 39, 42, 176, 179, 183, 185, 187, 194 1936; Діло, № 13, 15, 26, 37, 109, 123, 145, 156, 178 1938; Діло,
№ 63, 163, 169 1939.
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приватних установ також відносимо крамниці, де злодії забирали головною ціллю були
гроші та продукти харчування – 46 схожих випадків.
Третіми за поширеністю були вуличні крадіжки, які поширилися саме з 1930-х років –
періодика повідомляє про 236 випадків20. Окремо висвітлювали інциденти розбоїв.
Найчастіше подібні акції влаштовувалися також з метою грабунку, але носили вже більш
насильницький характер.
Першими фінансовими злочинами, зафіксованими у періодичних джерелах, були
валютні спекуляції21. Вони були проявом діяльності окремих спекулянтів, котрі мали доступ
до рублів і марок. Держава не була спроможна встановити однаковий курс обміну на всій
території22, бракувало самих грошей для розрахунку і обміну23, при цьому економіка
залишалася надчутливою до зовнішньополітичної ситуації, в тому числі до військових
конфліктів24. Матеріали газети «Діло» містять інформацію, що впродовж 1918–1925 рр. у
місті або не було зафіксовано злочинів, які стосувалися валютних операцій, або ж вони не
носили масового характеру. Поширеним видом злочину було фальшивомонетництво –
підробка грошей та документів, які безпосередньо виконують функції засобів платежу
(марки, ощадні книжки). Проте такі злочини поширилися не одразу. Впродовж 1925–1939 рр.
з фальшуванням валюти пов’язано 66 випадків25. Перші випадки виявлення фальшивих
банкнот у Львівському воєводстві зафіксовано 17 лютого 1926 р.26.
У 1934 р. було викрито подібну групу фальшивомонетників, але в обігу виявляють
підробки лише 20 фунтових банкнот27. Після 1932 р. покаранням за такі дії стало ув’язнення
терміном до 10 років28. Що стосується особи злочинця, то найбільше валютних злочинів

20

Діло, № 215, 225, 238, , 274, 282, , 293 1933; Діло, № 6, 10, 15, 27, 34, 38, 42, 57, 59, 61, 64, 73, 85, 87, 92, 95,
128, 132, 143, 153, 167, 169, 171, 184, 185, 193, 276, 283, 291, 302 1934; Діло, № 5, 10, 14, 24, 26, 31, 35, 47, 63,
72, 84, 94, 97, 109, 177, 184, 193, 197, 202, 206, 226 1935; Діло, №24, 37, 48, 53, 59, 192, 197, 207, 213, 217, 230
1936; Діло, №14, 2767, 93, 157, 210, 223, 237, 251 1937; Діло, №11, 23, 25, 37, 47, 51, 64, 75, 78, 109 1938; Діло,
№16, 27, 38 1939.
21
“Machinacji z kroną”, Kurjer Lwowski (5 lipca 1919): 3.
22
“O regulacji waluty”, Kurjer Lwowski (26 maja 1919): 4.
23
“Sprawa walutowa”, Kurjer Lwowski(2 stycznia 1920): 4.
24
“Chaos walutowy”, Kurjer Lwowski (7 stycznia 1920): 3.
25
Діло, №45, 68, 160, 184, 193, 213, 245, 251 1925; Діло, №36, 75, 94, 123, 157, 247 1926; Діло, №67 1927; Діло,
№32, 47, 165, 179, 254 1928; Діло, №14, 58, 95,125, 153, 187, 204 1929; Діло, №23, 46, 79, 98, 154, 187, 205, 227
1930; Діло, №14, 36, 42, 65, 94, 135, 148, 152, 169, 184, 234 1934; Діло, №103, 124, 147, 194, 215 1935; Діло,
№36, 49, 104, 126, 165, 179, 213 1936; Діло, №53 1938; Діло, №57, 95, 117, 125 1939.
26
“Fałszywe pieniądze” , Gazeta Lwowska (7 lutego 1926): 5.
27
“Fałszywe 20-funtowie banknoty”, Kurjer Lwowski (23 lipca 1934): 5.
28
Kodeks karny z dnia 11 lipca 1932 r. – S. 14. – Art. 177.
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здійснювали чоловіки29 (47 зафіксованих випадки), однак, зазначено і вчинення валютних
злочинів жінками30 (10 зафіксованих випадків).
Окремо слід виокремити спроби створення портрета злочинця. До спроб обману при
продажі коштовних прикрас частіше вдавалися жінки31. Спекуляції продуктами харчування
були прерогативою торговців і здійснювалися ними ж самостійно, або з допомогою
персоналу. При чому відповідальність за обман покупця ніс саме власник. Крадіжки
вчинялися як колективно, так і індивідуально. Частіше колективної праці вимагали
проникнення в квартири та розбої. Найчастіше подібні злочини вчинялися групами по 2–3
особи, згідно доступних матеріалів в основному чоловіками – за відсутністю повідомлень в
пресі про жінок, як учасників безпосередньо злому та / або проникнення. У дописах
фігурують чоловіки, найчастіше середнього віку32.
Беручи до уваги різні напрацювання в галузі дослідження економічних злочинів/
економічної злочинності, можна спробувати подати загальні ознаки цих процесів. На загал,
злочинність у сфері економіки – це корислива злочинна діяльність службових осіб та інших
учасників

економічних

підприємствам,

відносин,

установам,

спрямована

організаціям

на

різних

заподіяння
форм

матеріальної

власності

або

шкоди

суб’єктам

господарювання.
Матеріальною ознакою злочинності у сфері економіки є незаконне збагачень шляхом
заподіянь матеріальної шкоди юридичним і фізичним особам, що займаються економічною
діяльністю. Тому вказана злочинність відноситься до типу корисливої злочинності.
Суспільно небезпечними наслідками економічних злочинів є спричинення матеріальної шкоди державі і суб’єктам господарювання, підрив їхньої ділової репутації, а також
спричинення шкоди інтересам населення на різних рівнях. Основними способами
інформування населення про економічну злочинність були дописи в статистичних виданнях
та періодиці.
29

Діло, №45 1925; Діло, №36, 75, 94 1926; Діло, №67 1927; Діло, №№ 32, 47, 165, 254 1928; Діло, №14, 58, 95,
125, 187, 204 1929; Діло, №23, 46, 98, 154, 187, 227 1930; Діло, №14, 36, 42, 65, 94, 169, 184, 234 1934; Діло,
№103, 194, 215 1935; Діло, №36, 49, 179, 213 1937; Діло, №53 1938; Діло, №57, 125 1939 .
30
Діло, №14, 58 1929; Діло, №36, 94, 234 1934; Діло, №36, 49 1937; Діло, №53 1938; Діло, №57, 125 1939.
31
Діло, №13, 48, 59 1929; Діло, №68 1930; Діло, №56 1931; Діло, №35, 58, 81, 124, 139, 165, 172, 189, 204
1932; Діло, №25, 29, 214, 225, 238, 247, 251, 274, 282, 285, 293 1933; Діло, №6, 10, 15, 27, 34, 38, 42, 57, 59, 61,
64, 73, 85, 87, 92, 128, 153, 167, 169, 171, 184, 185, 193, 197, 204, 210, 245, 248, 254, 261, 268, 276, 283, 291, 302
1934; Діло, №5, 10, 14, 24, 26 ,31, 35, 84, 94, 97, 109, 177, 184, 193, 197, 202, 206, 226 1935; Діло, №24, 37, 48,
53, 59, 192, 197, 207, 213, 217, 230 1936; Діло, №14, 27, 31, 35, 67, 93, 157, 210, 223, 237, 251 1937; Діло, №11,
23, 25, 37, 47, 51, 64, 75, 78, 109 1938; Діло, №16, 27, 38 1939
32
Діло, №68; 75, 81 1930; Діло, №56 1931; Діло, №35, 58, 81, 124, 139, 165, 172, 189, 204 1932; Діло, №25, 29,
214, 225, 238, 247, 251, 274, 282, 285, 293 1933; Діло, №6, 10, 15, 28, 34, 38, 42, 57, 59, 61, 64, 73, 85, 87, 92, 128,
153, 167, 170, 171, 184, 185, 193, 198, 204, 210, 245, 248, 254, 261, 268, 276, 283, 291, 302 1934; Діло, №5, 10, 14,
24, 26 ,31, 35, 84, 94, 97, 109, 177, 184, 193, 197, 202, 206, 226 1935; Діло, №24, 37, 48, 53, 59, 192, 197, 207, 213,
217, 230 1936; Діло, №14, 27, 31, 35, 67, 93, 157, 210, 223, 237, 251 1937; Діло, №11, 23, 25, 37, 47, 51, 64, 75,
78, 109 1938; Діло, №16, 27, 38 1939.
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ЄВГЕН ОЛЕСНИЦЬКИЙ ТА ОЛЕКСАНД БАРВІНСЬКИЙ:
ШТРИХ ДО ІСТОРІЇ ВЗАЄМИН
Політичне життя Галичини др. пол. ХІХ ст. в ідейній площині визначали дві основні,
багато в чому протилежні течії: націонал-демократи та консерватори. Перші репрезентували
політичне угрупування молодих радикалів УНДП, створене 26 березня 1899 р, внаслідок
конфлікту в середовищі українських соціалістів1. В основу їх економічної політики
покладено мінімальну програму радикалів, а в політичному просторі вони виступали за поділ
Галичини та політичну самостійність.2 Безпосередньо завдяки активності УНДП ці гасла
стали визначальними під час наступної збройної боротьби в Галичині.3 Головними діячами
політичного руху були В. Будзиновський, В. Охримович, Є. Левицький та Є. Олесницький.
Натомість консервативна течія репрезентована українським християнсько-суспільним рухом,
який сформувався в Галичині у 90-х роках ХІХ ст., внаслідок розколу народовців щодо
оцінок «нової ери» – політики польсько-українського порозуміння у 1890–1894 рр.4 Відтак,
значна частина народовців, очолюваних Ю. Романчуком, перейшли на опозиціний щодо
польської більшості Галицького сейму рух та уклали союз із русофілами – т. зв.
«консолідацію». В той час як прибічники т.з. «угодової» політики гуртувалися довкола
О. Барвінського і А. Вахнянина. Упродовж кінця ХІХ − першої чверті ХХ ст. членами цього
руху були К. Студинський, О. Маковей, Я. Гординський та ін. Відтак, з «правого» крила
народовців сформувалося християнсько-суспільне середовище.5 «Руслан», як офіціний
друкований орган суспільників піддавав критиці заклики до радикалізації суспільства як такі,
що «породжують вузькоглядний шовінізм»6 Християнські суспільники піддавали гострій
критиці негативні, на їх думку, прояви як українського, так і польського націоналізмів.
Одні із ключових постатей галицької політики кін. ХІХ ст. – зв’язані кровними узами
Євген Олесницький та Олександр Барвінський, вийшли на арену галицької політичної

1

Ярослав Грицак, Молоді радикали в суспільно-політичному житті Галичини, Записки Наукового товариства
імені Шевченка. Том ССХХІI. Праці Історико-філософської секції. (Львів, 1990), 109.
2
Там само, 71−110
3
Юліан Бачинський, Україна irredenta (Львів, 1924), 3-є вид., 170.
4
Роман Лехнюк, “Українські консервативні середовища в Галичині у першій чверті ХХ століття: національнополітичний аспект,” (Канд. дис., Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018), 95.
5
Там само, 96.
6
Там само, 98.
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кон’юктури із неоднозначними та часто протилежними поглядами. Перший із них –
«найсильніший інтелект з-поміж політичних діячів Галицької України»7, «стрийський
будитель»8, «політик європейського масштабу»9, «адвокат за покликанням та захисник
селян», другий – «найавторитетніший християнський суспільник», «живий приклад
точності, обов’язковості і невсипучої праці»10, «безпосередньо вірний ідеї «органічної праці»
та «реаліст за програмою»11– всі ці критерії влучно описують та відображають вузлові
моменти діяльності цих українських галицьких політиків.
У статті висвітлено погляди двох політиків на подальший розвиток українських
галицьких земель, висвітлено критичні відгуки обох діячів щодо їхньої опозиційної
діяльності в сеймі та парламенті, досліджено суть приватних образ Є. Олесницького та
О. Барвінського.
Є. Олесницький відкрито критикував політику «нової ери» та засуджував «крайовий
сервілізм»

(«підлещування»

до

центральної

австрійської

влади)

А. Вахнянина

та

О. Барвінського. Такі оцінки в середовищі радикалів були непоодинокими. У часописі
«Правда», – офіційному друкованому органі націонал-демократів можна знайти таку
іронічну характеристику постаті О. Барвінського: «Пощо та привітливість, як нпр. у
бродського …[О. Барвінського], що всякого товариша парламентарного поздоровить... ба
навіть з міністром розмовляє! Це ж сервілізм і підлещування. Руський посол независимий
повинен вовком на всіх дивитися і бути типом народного «бурмила» ..., повинен стати на
становищі «виборювання», рішуче промовляти: приказую іменем независимих русинів
зробити все, чого нам треба, а ні, то пошлю вас всіх к чортам»12 Лідер клерикалів, у
відповідь, більшу половину життя активно відкидав кліше «угодника» та «полонофіла»,
викриваючи радикалізм націоналдемократів. Відтак, складно досліджувати політичну
біографію діячів, не виявивши глибшого контексту подій, у яких вони брали участь,
насамперед конструкцій україно-польських взаємин, вимушеного переплетення різнобічних
тогочасних орієнтацій у політичному світі, мотивації та безпосередніх причин, котрі
впливали на вибір тієї чи іншої сторони щодо питань тактики та стратегії у політичному
просторі.
7

Олена Аркуша,“Найсильніший інтелект з-поміж політичних діячів Галицької України: громадсько-політична
біографія Є. Олесницького,” у Євген Олесницький, Сторінки з мого життя, упор. М. Мудрий (Львів: Темпора,
2011), 15.
8
Юлія Овсяник,“Один із стрийськихбудителів,” доступ отримано 19.12.2019, https://zbruc.eu/node/72336
9
Дмитро Дорошенко,Мої спомини про давнє минуле (1901–1914 роки),передм. К. Галушко, приміт. К. Галушко,
К. Лобанова (Київ: Темпора, 2007), 98.
10
Олена Аркуша,“Олександр Барвінський,” у Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923. Уряди.
Постаті, гол. ред. Ярослав Ісаєвич; упоряд.: Микола Литвин, Іван Патер, Ігор Соляр(Львів, 2009), 48–66.
11
Уляна Чижова, “Діяльність українських клерикальних партій Галичини в1896–1939 роках,”
Актуальніпитаннягуманітарних наук 25 (2019): 33–38.
12
Олена Аркуша. Галицький сейм: виборчі кампанії 1889 і 1895 рр. (Львів: Світ, 1996), 87.
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Ідея порівняння ідеологічних концепцій на прикладі приватної та офіційної діяльності
Є. Олесницького та О. Барвінського є недостатньо відображеною в українській історичній
науці. Так само актуальною проблемою залишається життєпис та роль цих провідних
галицьких політиків. Громадську та парламентську діяльність Є. Олесницького досліджувала
І. Чуйко, авторка також показала основні причини непорозуміння між досліджуваними
постатями13. Важливими також є студії О. Аркуші.14 та І. Чорновола.15 Прогалини у вивченні
консервативного руху в Галичині першої чверті ХХ ст. останніми роками успішно заповнив
Р. Лехнюк. Він дослідив ґенезу української клерикальної течії та її подальшу диференціацію
на початку ХХ ст.16 Я. Грицак проаналізував витоки українського націонал-демократичного
середовища та з’ясував роль УНДП у формуванні ідеології українського національного
руху17.

Водночас

проблема

особистих

непорозумінь

у

ментальній

площині

між

Є. Олесницьким та О. Барвінським у згаданих працях займала побіжне становище.
Нові можливості для розкриття теми особистих конфронтацій двох галицьких
політиків дає звернення до мемуарних джерел та рукописних фондів діячів християнськосуспільного та радикального руху. Особливо цінними з цього приводу є фонди А. Вахнянина
(ф. 818) та К. Студинського (ф. 362), – потужний пласт джерел з історії галицького
консервативного руху.
Основною джерельною базою цієї проблематики є мемуари «Спомини з мого життя»
О. Барвінського18 та «Сторінки з мого життя» Є. Олесницького19, Спогади – відзеркалення
картини конфлікту обох течій із першоуст основних провідників є надзвичайно цінними для
дослідження відносин цих галицьких «будителів». На сторінках обох робіт ідеться не лише

13

Інна Чуйко, “Громадська та парламентська діяльність Євгена Олесницького (1860–1917 рр.),” (Канд. дис.
Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка, 2007).
14
Олена Аркуша, “Олександр Барвінський,” у Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923. Уряди.
Постаті, гол. ред. Ярослав Ісаєвич; упоряд.: Микола Литвин, Іван Патер, Ігор Соляр (Львів, 2009), 48–66.
Олена Аркуша, “Представники політичної еліти Галичини у Львові початку ХХ століття: між офіційним і
приватним простором,”Вісник Львівського університету. Серія історична 2016 (Спецвипуск),279–309; Олена
Аркуша, “Український християнсько-суспільний рух у Галичині на початку ХХ століття: політичне товариство
«Руська громада»,” у Шляхами історії. Науковий збірник історичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка. На
пошану професора Костянтина Кондратюка (Львів: Видавництво ЛНУ, 2004), 63–99; Олена Аркуша, “Шлях
українського політика з провінції до Львова: політичні дилеми Євгена Олесницького,” wLwów. Miasto –
społeczeństwo – kultura. T. V: LudzieLwowa. Studia z dziejówLwowa, podred. K. Karolczaca (Kraków:
WydawnictwoNaukoweAkademiiPedagogicznej, 2005), 79–103
15
Ігор Чорновол. Тягар прагматизму, або Олександр Барвінський у світлі сучасності. (Смолоскип, 2004), 17–35.
16
Роман Лехнюк, “Українські консервативні середовища в Галичині у першій чверті ХХ століття: національнополітичний аспект,” (Канд. дис., Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018).
17
Ярослав Грицак, Молоді радикали в суспільно-політичному житті Галичини, Записки Наукового товариства
імені Шевченка. - Том ССХХІI. Праці Історико-філософської секції. (Львів, 1990), 71-110
18
Олександр Барвінський,Спомини з мого життя, упор. А. Шацька, т. 1–2 (Нью-Йорк, Київ:“Стилос”, 2009).
19
Євген Олесницький,Сторінки з мого життя,упор. О. Аркуша, М. Мудрий (Львів:“Медицина і Право”, 2011).
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про приватний простір політичної еліти тогочасної Галичини, але й безпосередньо про події
з історії краю другої пол. ХІХ ст., та українсько-польські конфронтації20.
Вагомими джерелом є приватне листування досліджуваних діячів21, а також
листування О. Барвінського із провідними діячами українського руху на Наддніпрянській
Україні. Доповнила відомості мемуаристика, зокрема свідчення сучасників: Д. Дорошенка22
та І. Франка23. Для розуміння політичного тла використано матеріали тогочасної галицької
преси.
З кінця ХІХ ст. на чільне місце в галицькому політичному дискурсі виходять течії
націоналдемократів

та

християнських

суспільників.

Клерикали

часто

критикували

демократів за періодичні контакти з русофілами та опозиційну політику в сеймі. 24 Головним
вістрям невдоволення була ідейна платформа консерваторів, яка була побудована на
концепції «органічної праці» – орієнтація на західноєвропейські цивілізаційні зразки, сім’ю,
церкву, раціоналізм, підприємливість, приватну власність, національну солідарність. 25 Ця
концепція передбачала роботу в освітній та економічній сферах, спрямовану на виховання
готового до економічної і політичної боротьби суспільства.

26

Дві течії різнилися як

програмами, так і своїм політичним інструментарієм: до пропагованих опонентами віч, як
інструменту

політичної

агітації,

широко

застосовуваного

українськими

націонал-

демократами, християнські суспільники ставились скептично.27 Клерикали вважали, що
націонал-демократи висувають порожні гасла, які не мають нічого спільного із реальністю, а
трибуну для масових віч потрібно перетворити на арену культурної школи для галицького
українця28. У спогадах О. Барвінського розкрито основну суть політики тогочасних
суспільників: «наша суспільність одурена дневниками... нам треба меньше оглядатись на
популярність. Треба суспільність обучити. Політика вся опирає ся на компромісах»29.
Натомість Є. Олесницький вбачав програму консолідації українства Галичини у таких
пунктах: 1. Пряме, загальне, таємне голосування для усіх верств суспільства. 2. Боротьба за
автономію і незалежність українського народу (поділ Галичини на національно20

Олена Аркуша,“Представники політичної еліти Галичини у Львові початку ХХ століття: між офіційним і
приватним простором,”Вісник Львівського університету. Серія історична. 2016(Спецвипуск): 298.
21
Лист Є. Олесницького до О. Барвінського у “Споминах..”.
22
Дорошенко, Мої спомини, 98.
23
Іван Франко, Нарис історії україно-руської літератури(Львів: Накладом Укр.-рус. вид. спілки, 1910), 169.
24
Роман Лехнюк, “Українські консервативні середовища в Галичині у першій чверті ХХ століття: національнополітичний аспект,” (Канд. дис., Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018), 95–97.
25
Чижова, “Діяльністьукраїнських клерикальних партій,” 34.
26
Лехнюк, “Українські консервативні середовища в Галичині,” 95–97.
27
Олена Аркуша, “Український християнсько-суспільний рух у Галичині на початку ХХ століття: політичне
товариство «Руська громада»,” уШляхами історії. Науковий збірник історичного факультету ЛНУ ім. Івана
Франка. На пошану професора Костянтина Кондратюка(Львів: Видавництво ЛНУ, 2004), 70.
28
Руслан. 1897. Ч. 243. Відділ періодичних видань. ЛННБУ ім. Стефаника..Арк.46.
29
Центральний державний історичний архів Львівської області,ф. 818. Вахнянин Анатоль. 1. спр. 10. арк. 72
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адміністративні

одиниці).

У

східній

частині

краю

українська

мова

повинна

використовуватись у діловодстві та навчальних закладах. 3. Прагнення до піднесення
громадянської свідомості й освітнього рівня селян під гаслом: «Все з народом, через народ і
для народу».30 Є. Олесницький обґрунтував своє бачення на подальшу економічну політику,
стверджуючи, що «сила держави лежить в господарскій силі горожан – в богацтві
народнім – в економічній силі податників – і для того держава при помочи средств політики
торговельної стремить до осягненянайвисшихкористий..»31 Натомість лідер суспільників
О. Барвінський – заперечував «дикий дух давної «черни», який, як він вважав, неодноразово
ставав на перешкоді розвитку державного життя українців. 32 Необхідними декларованими
конструкціями політики

«органічної праці» було розширення мережі

українських

навчальних закладів, задля просвітницької роботи серед руської молоді. Саме для досягнення
цих ідей необхідною була прагматична співпраця з сеймовою більшістю.33 Опозиційну
політику лідер руського християнсько-суспільного руху вважав неефективною для руського
(українського) суспільства в монархії Габсбургів. Він доводив, що радикальна опозиція
могла б досягти успіху лише маючи на це конкретні умови – свідоме і незалежне
суспільство. Як приклад, автор у своїх листах пригадує історію угорців. Втім, навіть ці
критерії, на думку О. Барвінського як і наявність власної аристократії, не гарантували
успішної опозиційної політики, у вихідному контексті є вагомою історія чеської багаторічної
неучасті в засіданнях парламенту. 34 Він вбачав, що для результативного відстоювання
національних інтересів необхідною умовою було творення власних лобі, а також володіння
правилами закулісної гри, вміння спілкуватися та підтримувати

різних тогочасних

впливових діячів.35 На противагу цим тезам, Є. Олесницький вважав, що «всяке зближене
поляків уважаю справі руській за рішучо шкідливе, а мому личному пересвідченю
непримиримо противне…»36. Відтак, ідеологічні концептуальні відмінності у поглядах обох
політичних діячів є беззаперечним і згодом виллються у конфронтаційну боротьбу
галицьких політиків.
На політичні погляди обох діячів тогочасної галицької політики безпосередньо
вплинуло походження та виховання. Наприклад, у сім'ї Олександра зберігали пам’ять про
30

“Noweczasopismoruskie,”GazetaNarodowa. Wychodzi o godzinie 5-tej wieczorem, 1895 (4 Sierpnia): 1.
Євген Олесницкий,“Політика торговельна а інтереси рільництва,”Господар і Промисловець. Орган
“КраєвогоСоюзагосподарско-молочарского” в Стрию 1909 (9): 1–2.
32
Листи О. Барвінського до Ю. Романчука, 12 січня 1915 р., Львівська національна наукова публічна бібліотека
ім. В. Стефаника. Відділ рукописів,ф. 11. спр. 5386 / п. 333. арк. 4.
33
Лехнюк, “Українські консервативні середовища в Галичині,” 131.
34
Листи О. Барвінського до Ю. Романчука, Львівська національна наукова публічна бібліотека ім. В. Стефаника.
Відділ рукописів, ф. 11. спр. 5387 / п. 332,арк. 1–2.
35
Олена Аркуша,“Представники політичної еліти Галичини,” 300.
36
Лист Є. Олесницького до О. Барвінського у “Споминах…”.
31
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шляхетське походження: Барвінські походили зі шляхетського роду «Ястшембєц», котрий
згадується на Червоній Русі з початку XVI ст.37 Натомість відомо, що батько Євгена –
Григорій Олесницький – не бажав згадувати про своє шляхетське походження. За споминами
Є. Олесницького, він, будучи у середовищі руського духовенства, «соромився свого
шляхотського походження. Про це ніколи не було мови в хаті, а коли часом згадувалося, то
хіба з насмішкою»38. Вислів «наші шляхотські документи наша покійна мама зужила в кухні
під пляцки» навіть стало в українській історіографії хрестоматійним39. Отож шляхетське
походження в середовищі частини греко-католицького парафіяльного духовенства того часу
не вважалося цінністю, а навпаки – тим, що утруднювало русько-українську національну
самоідентифікацію40.
Безпосереднім приводом до дискурсу між двома родичами був інцидент 1888 р.41
Власне, все розпочалося з того, що О. Барвінський запропонував Є. Олесницькому
редагувати газету «Правда» як всеукраїнський літературний, науковий і політичний
місячник, про що обоє згадують у своїх мемуарах. Так, О. Барвінський розповідає про
передумови приєднання до цього процесу Євгена: «Через те, що київська громада бажала
чим скорше розпочати видаване «Правди», приєднав я для сеї справи д[окто]ра Євгена
Олесницького, котрий піднявся вести редакцию до мого приїзду і підписувати місячник яко
одвічальний редактор»42. Сам Є. Олесницький пригадує, що радо приєднався, оскільки:
«..Вірив у Барвінського як у Бога, а тому, що і справа була мені симпатична, відразу
пристав».43 У жовтні, коли О. Барвінський переїхав до Львова, Є. Олесницький отримав
рукописи для «Правди» і 50 зр.(100 к) як винагороду за редакцію.44 Розпочавши роботу у
місячнику Є. Олесницький довідався, що газета пропагує польсько-українську угоду та
виходить за гроші А. Сапіги. На своїх «Сторінках…» він означив події, через які
безпосередньо дізнався про основну мету друкованого органу. 45 Зокрема, він згадує
засідання, котре очолив новопризначений намісник К. Бадені, де взяли участь і українські
делегати, власне, Є. Олесницький представляв «Руську Бесіду», опісля цього засідання
намісник зазначив, що: «pandr. Oleśnicki jestta kżeredaktorem. Panredagujesz Prawdę.»46
Є. Олесницький пояснює, що це його дуже здивувало, бо Бадені звернув увагу на нього як на
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редактора невеликої газети, що тільки почала виходити. Остаточним моментом з’ясування
усіх обставин є розмова із Телєжинський, котрий намагався вказати Олесницькому, що і де
йому

писати.:

«ktopłaci,

tendyktuje.

Panpłaci…»47

Є. Олесницький

написав

листа

О. Барвінському про те, що газета стоїть на польських засадах, а він як «непримиримий»
противник поляків не може прикладати рук до такого видавництва, і, як наслідок, усунувся з
1888 р. Зацитуємо уривки з листа: «З того всего , що я бачу , тут йде о якусь польську
затію, котра руками нашими хотіла би вигребувати гарячі вугля і котру попирає горсточка
українських фанатиків…чим скорше спішу заявити…, я редактором Правди бути не
можу… Я не хочу і не можу стягати на своє ім’я супротив руського загалу навіть
подозріня, що служу ляцькій справі і тим зневечити всі мої дотеперішні, вправді мізерні
труди для руської справи...»48. Оскільки Є. Олесницький був противником угодової політики,
то його обурення розглядаємо як цілком закономірне. Інший тогочасний провідний діяч –
Іван Франко – теж долучився до дискусії, вказавши, що з відходом Є. Олесницького «чим раз
виразнійше почала тягти зовсім погану лінію особистих нападів, калюмній та явних або
маскованих доносів».49 Натомість О. Барвінський пояснював що «Правда» «домагалася
покликуваня свідомих, національно-поступових русинів не тілько на становища урядові, але
й на духовнім». Він наводить прихильні оцінки часопису від М. Коцюбинського,50 І. НечуйЛевицького51, М. Старицького, В. Антоновича, Б. Грінченка, А. Кримського52, П. Мирного53.
Відтак, провідні діячі Наддніпрянської України вітали віднову газети суспільників і чимало
визначних

письменників

пособляли

цьому

видавництву

своїми

творами.

Лідер

християнських суспільників критикував діяльність Є. Олесницького у Руському Народному
театрі, де показували такі на його думку «нісенітниці, як «Зелений острів», «Ґаспароне»,
догоджуючи тут хоробливому налогови сучасної публики. Така робота недостойна такої
інституциї, як «Руська бесіда», не личитьруському народному театрови»54.
Сеймова

каденція

(1889–1895)

прославилася

українсько-польсько-австійським

порозумінням під назвою «нова ера» (1890–1894). «Творить вона, – писав Є. Олесницький, –
в історії того десятиліття рішучий пролом у нашій політиці, якого наслідки тягнуться
довший час… Під знаком нової ери стоїть на кожний спосіб ціле десятиліття ...». Відомо,
що українцям у 1889 р. вдалося здобути 16 мандатів, що значно збільшило їхнє
47
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представництво в сеймі у порівнянні з минулою каденцією (11 мандатів). Єдиний клуб
русинів мав опозиційні наміри і намагався підтримувати найширші верстви українства55. Цей
клуб став результатом угодової акції, розпочатої, але не доведеної до кінця. Врешті, це
призвело до несподіваних, а подекуди і дивних наслідків: у Тернополі не був обраний
О. Барвінський – головний ініціатор акції з української сторони. Однак, це була
найрезонансніша акція русинів (українців) у крайовій репрезентації56.
В Галичині, зокрема на Стрийщині, розпочався масовий вічевий рух, спрямований
проти «нової ери». Активним організатором таких дійств був Є. Олесницький57. Вже у листі
від 22 березня 1891 р. І. Франко пропонував поєднати скликання з’їзду із святкуванням
роковин

Т. Г. Шевченка58.

Умови

таких

заходів

Є. Олесницький

обговорював

з

А. Чайковським59. Зрештою, про останнє ми дізнаємося з листа до М. Павлика від 20 січня
1894 р.60 Відтак, запланований з’їзд відбувся 19 березня 1894 р. у Львові. У ньому взяли
участь три течії українського руху: народовці, москвофіли і радикали. Тут були висунуті тези
про дотримання курсу національної програми від 1848 р. та оголошено протест проти «нової
ери».61 Це зібрання стало каталізатором для виступів провідних діячів на різних зібраннях.
Найбільш загострилися стосунки між двома авторитетами галицького суспільства
після віча у Дрогобичі 23 грудня 1893 р.62. Під час виступу Є. Олесницького з натовпу
пролунав вигук: «зрадник». Пізніше стрийський адвокат пояснював: «Не було моїм наміром
спровокувати подібний оклик», – зазначав політик, коментуючи дані події. Так,
О. Барвінський приписав цю фразу своєму опонентові і резонно образився. Обставини цієї
промови вміщені у спогадах обох діячів, зокрема як стверджує О. Барвінський,
Є. Олесницький сам назвав його зрадником. Однак у мемуарах лідера клерикалів читаємо:
«Як же ж назвати поступованого посла,… котрий хоч заявляє себе русином, не лише
голосує, але промовляє за заведенєм нових фідеікомісів у Галичині? (Голоси: Барвінський!
Зрадник!) …Олесницький говорить серед того дальше: Так єсть, Барвінський! І яким богам
служить сей брідсько-каменецький посол, що без сорому на лиці сам топче інтереси ті,
котрі повинен заступати і боронити?...»63. Ще одним приводом до образи був вірш,
поміщений у гумористичному часописі «Стріла», який розпочинався словами: «Єсть і
55
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радник, що не радить, Бо політику провадить…»64. Оскільки Є. Олесницький у своїх
спогадах не згадує ані про свою роботу у цьому часописі, а ні про згаданий вірш, не можемо
стверджувати, що він мав відношення до публікації.
«Нова ера» завершилася 1894 р. зборами Народної ради, на яких відбувся розкол на
фракцію угодовців на чолі з О. Барвінським і опозиційну їй фракцію Ю. Романчука, що мала
безсумнівну кількісну перевагу65. Активну участь у нараді брав і Є. Олесницький,
критикуючи «нову еру»66. Сьома каденція Галицького сейму закінчилася резонансним
складанням мандатів усіх українських послів67. «Сецесія» назрівала у таємниці, тому стала
несподіванкою. З часом члени «Руського клубу» прийшли до певного порозуміння.
Впродовж останньої сесії українська фракція у сеймі» завдяки Є. Олесницькому помітно
активізувалася. Хоч між ним та О. Барвінським існували тертя, однак і склалися умови для
порозуміння. Невдачі політики «нової ери» відкрили шлях до угоди з націонал-демократами.
Активність українських послів свідчила зростання їхнього впливу, а польські політичні кола,
побоюючись цього, вже не бажали іти на будь-які поступки.
У 1904 р. було призначено додаткові вибори. В цей час голова «Руського клубу»
підтримував кандидатуру О. Барвінського, вказував на потребу його обрання. Однак, лідер
клерикалів став єдиним з усіх «сецесіоністів», котрий не був обраний у своєму окрузі.
Відтак, усі образи спрямував проти націонал-демократів, змусивши Є. Олесницького
виправдовуватися за своє фіаско: «Я нині щиро болію, що вас нема між нами и видчуваю
брак вашого досвіду и знаня – та суть се річи від моєї волі зовсім независимі. Я радів щиро,
що в послідніх літах затерто давні непорозуміня між нами и що можемо іти разом, а ви
бачили и відчували самі, що я з вами у всіх майже головних точках... політичних годився...».68
Відтак, український націонал-демократ став в українській фракції одноособовим лідером,
хоча завжди заперечував такий статус. Депутатський період для О. Барвінського завершився,
і більше він не отримував депутатського мандата. Сам Є. Олесницький поєднував у своїй
роботі принципи політичної опозиції з фаховим аналізом поточних справ («нериторична
опозиція»). Тому такі дії зумовили повагу до посла навіть у поляків, за що він отримав
прізвисько європейця серед українців69.
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Отож, двоє величних тогочасних політиків, маючи протилежні погляди на подальший
розвиток руської фракції, насамперед думали про розширення прав для українства, при
цьому застосовуючи різні методи. О. Барвінський більшу частину політичної діяльності
наполягав на компромісній політиці, другий – Є. Олесницький – прихильник реальної
фахової опозиції. Розбіжності розвели їх у політичній кон’юнктурі Галичини. Однак, попри
деякі взаємні тривалі образи, знаходилося місце для порозуміння (часом нетривалого).
О. Барвінський вважав, що втратив свій останній мандат, через Є. Олесницького. Перипетії
між двома галицькими діячами жодним чином не заперечують їх вагомого внеску суспільнополітичне життя Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст.,
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Дмитро Пугач
студент IV курсу історичного факультету,
Львівський національний університет імені Івана Франка
СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ НАСЕЛЕННЯ ЗУНР НА ПРИКЛАДІ РУДКІВСЬКОГО
ПОВІТУ
У сучасній вітчизняній історіографії Західноукраїнської Народної Республіки
порівняно невелике місце відведено аналізу безпосередньо соціальних аспектів та
практичних побутових проблем населення цієї держави на локальному рівні, що робить це
дослідження актуальним. Територіальні межі – Рудківський повіт (у складі якого також
перебував окремий округ Комарно) вибрані не випадково, позаяк, не лише його тогочасна
історія широко представлена у джерелах (основою яких є матеріали Державного архіву
Львівської області), а й тому що біля цього регіону пролягав фронт польсько-української
війни 1918–1919 рр., що спричинило виникнення певних особливостей суспільногополітичного та економічного життя.
Завершення Першої світової війни та поступовий процес розпаду Австро-Угорської
імперії створили сприятливі умови для відродження української національної держави у
Галичині. Ключовою передумовою цього була наявність достатньої кількості місцевої
інтелігенції, свідомих селян та активних старшин і стрілецтва, яких, втім, було мало як у
Рудеччині, так і у Комарні70. Такі кадрові проблеми вилились у запізнілу (розпочату щойно
19 жовтня 1918 р.) та надмірно залежну від постаті лідера – о. Степана Онишкевича
підготовку до перебирання влади71 та, врешті, спричинились до того, що першими контроль
над повітом 1 листопада встановили поляки. Попри початкову розгубленість, українцям
вдалося зорганізувати декілька озброєних відділів із селян та шляхом мирних переговорів
2 листопада встановити власну адміністрацію у регіоні. З одного боку, листопадовий
переворот у Рудках, аналогічно до революційних подій у інших містах та повітах Галичини,
продемонстрував вирішальну роль демографічної переваги українського селянства та
мирний характер транзиту управління. З іншого боку, його характерними рисами були
провідна роль сільських священників, стихійна самоорганізація, що виникла переважно як
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відповідь

на

встановлення

“чужої

влади”,

та

залежність

від

харизматичних

та

організаторських здібностей кількох активістів.
Вагому роль у соціальному житті Рудківського повіту відігравала державна
адміністрація, попри те, що її справному функціонуванню перешкоджали одразу декілька
проблем. Першою із них був кадровий голод, що виник не лише через відсутність фахової
української інтелігенції, а й відмову частини колишніх службовців, переважно поляків,
співпрацювати із українською владою. Відчутними також були певна неналагодженість і
дезорганізація урядових структур у перші тижні після утворення нової держави 72 та
труднощі у розмежуванні компетенції цивільної, військової влади та жандармерії 73. Також
помітною у повіті була фінансова проблема, позаяк у місцевих податкових касах після
встановлення української влади не було готівки, а збільшення мита та різних оплат разом із
доброчинними пожертвами не могли покрити усіх видатків74. До цього варто додати
відсутність базових матеріальних засобів (для прикладу, Рудківський комісаріат змушений
був реквізувати увесь папір у повіті 75) та практики крадіжок і корупції76. Врешті, як виплаває
із низки скарг селян на дії громадських комісарів, найнижча ланка адміністрації почасти
страждала від зловживань при розподілі продуктів, нафти та інших матеріалів, виборчих
махінації тощо77, що поряд із вищим соціальним походженням більшості урядовців
формувало недовіру населення до державної влади78. Проте, незважаючи на перелічені
проблеми, усе ж на загал державний апарат функціонував достатньо справно та забезпечував
мінімальні потреби населення.
Однією із важливих проблем галицького суспільства у часи ЗУНР було питання
належного забезпечення населення продуктами. Попри регіональні особливості, харчовий
стан у більшості місцевостей новоутвореної держави був критичний, тому продовольчі
проблеми Рудківського повіту не були винятковими 79. Причин для цього було декілька. Поперше, лінія польсько-українського військового протистояння проходила неподалік
Рудківського повіту. Зважаючи на це, місцеве населення змушене було “годувати фронт” –
забезпечувати найближчі військові частини продуктами, віддаючи певну кількість продуктів
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державі80, потерпаючи від реквізицій, масштаби яких подекуди були неспівмірні із
можливостями населення81, а також зазнаючи погроз та “продовольчого” шантажу з боку
армії82. Додатково ускладнювали продуктову ситуацію зловживання та некомпетентність
місцевої адміністрації83, природні лиха (як-от повінь Дністра) та закриття ярмарків у Рудках
через бомбардування міста84. Врешті, обмежень зазнавала торгівля продуктами через
введення державної монополії на реалізацію низки товарів та дозвіл пересуватися лише за
перепустками.
Реагуючи на кризові явища, Рудківська харчова управа та повітовий комісаріат
вдалися до жорстких заходів: 10 грудня 1918 р. вартість усіх продуктових товарів та послуг
було знижено наполовину, а також протягом зими 1918–1919 рр. встановлено тверді
максимальні ціни та м’ясну, молочну продукцію, солодощі, приправи, дріжджі, напої,
фрукти, тощо85. Проаналізувавши ці такси, можемо стверджувати, що вони є суттєво вищі за
ті, що існували під час Першої світової війни, проте не надто відрізняються від цін, що
існували у інших регіонах ЗУНР.
Особливого значення для суспільного життя та злагодженої діяльності адміністрації
мали

засоби

комунікації.

Через

Рудківський

повіт,

завдяки

його

географічному

розташуванню, пролягала важлива залізнична гілка Львів-Самбір довжиною понад 30
кілометрів, на якій розташовувалися три зупинки і стільки ж станцій. Втім, налагодити
ефективний рух по ній вдалося не одразу. З одного боку, помітними були такі проблеми
загально державного характеру як нестача пального, кадровий голод, зловживання та
дезорганізація сталого руху внаслідок розпаду імперії тощо. З іншого боку, функціонування
місцевої залізниці мало і свої особливості: внаслідок втрати Львова тривалість та довжина
пересування збільшилася у декілька разів (наприклад, шлях із Рудок до Тернополя зріс
уп’ятеро), у повіті не було зафіксовано розкрадання залізничного майна86, проте траплялися
випадки самочинної відмови залізничників з’являтися на роботу87. Іншим засобом
пересування були звичайні дороги. Попри намагання військової влади утримати їх у
належному стані та регулярні ремонти із залученням цивільного населення, все ж загальний
стан шляхів був незадовільним, причиною чого були як природні лиха, так і зловживання
місцевих жителів. Працювали у Рудківському повіті також такі засоби комунікації як пошта,
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телеграф, телефон та урядова кур’єрська служба. На прикладі їхнього функціонування
можна помітити відображення загальнодержавних тенденцій у локальному масштабі: заходи
адміністрації із охорони та відновлення телеграфних мереж88 були частиною ширшої
кампанії державного секретаріату, а повільне створення поштових станцій та урядів на
місцях89 – доброю ілюстрацією кадрово-організаційних труднощів у ЗУНР.
Не можна оминути увагою і соціально-гуманітарний аспект життя населення повіту.
Польсько-українська війна 1918–1919 рр. та, як наслідок, масова мобілізація чоловіків,
збільшення кількості біженців, інвалідів, вдів та сиріт зумовлювали виникнення
малозахищених груп, які потребували державної опіки. Зважаючи на це, уряд ЗУНР
поступово розпочав виплачувати т. зв. причинки – своєрідні пенсії таким особам. 28 січня
1919 р. повітовий комісаріат повідомлено про введення військового додатку, 3 березня,
враховуючи, що Рудки розташовувалися біля лінії фронту, запроваджено матеріальну
допомогу евакуйованими, а згодом причинки нараховуватимуться також колишнім
державним службовцям, залізничникам, вчителям та/або їхнім родинам. Збережене
листування між центральною та місцевою владою, детальні інструкції від комісаріату та
швидке формування причинкових комісій свідчить про підвищений інтерес суспільства до
державної допомоги. Ще один цікавий аспект – благодійницькі практики населення на
користь Української Галицької Армії. Опублікована у місцевій газеті “Громадська думка”
подяка т. зв. Групи Гофмана громадам 6 сіл Рудківського повіту за зібраний для армії одяг 90
доводить, що заклики державних діячів (таких як І. Макух чи М. Омельянович-Павленко)
знаходили хоча б частковий відгук у локальному суспільстві.
Не менш вагомим аспектом є і санітарний стан населення, аналіз якого дозволяє
доповнити загальні уявлення про медичні проблеми у ЗУНР. Так, низька статистика недужих
у Руківському повіті (станом на березень – квітень 1919 – це вісім випадків інфекційних та
жодного венеричного захворювання91) спонукає критично поставитися до масштабів
поширення епідемії, традиційно прийнятих у історіографії92, та розглядати їх крізь
регіональну та часову призму. Красномовною ілюстрацією стану медицини у провінції ЗУНР
можуть бути звіти місцевого комісаріату, згідно з якими у повіті протягом лютого – квітня
1919 р. працювало один-двоє лікарів, аптеки є лише у двох повітових центрах, а лікарні
(“лічниці”) у повіті відсутні.
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Отже, аналіз соціального життя населення Рудківського повіту демонструє, що
незважаючи на образ ЗУНР як зразкового та упорядкованого утворення, її жителі на практиці
зустрічалися із продовольчою, комунікаційною, гуманітарною, медичною та іншими
проблемами, масштаби та прояви яких суттєво різнилися. Частина з них була відображенням
загальних труднощів молодої держави, що постала у несприятливих зовнішньополітичних
умовах та відчувала нестачу різноманітних ресурсів, інші витікали із особливостей
політичної, військової чи економічної ситуації конкретної місцевості.
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СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ В АРХІТЕКТУРІ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ ЛЬВОВА
(КІНЕЦЬ ХІХ – ПЕРША ТРЕТИНА ХХ СТОЛІТТЯ)
Аналізуючи процес розвитку банківської справи на території Львова кінця ХІХ –
першої третини ХХ ст., слід зазначити, що появу перших справжніх банкових установ у
Львові пов’язують з австрійською адміністрацією. Цей процес відбувається не одразу після
приєднання Галичини в другій половині XVIII ст., а лише в середині XІХ ст., коли
відбувались значні зрушення у фінансові сфері краю. У 1843 р. починає свою діяльність
Галицький становий кредитний інститут. Уже рік по тому, а саме 1844 р., було створено
Галицьку ощадну касу. А від 1853 р. у Львові розпочала діяльність філія Австрійського
національного банку.
Поява у Львові у 1860-х рр. залізниці посприяла новому поштовху у створенні та
розвитку фінансових установ міста. Зокрема, уже на 1875 р. у Львові, за путівником Антоні
Шнайдера, діяло 12 фінансових закладів, три з яких можна було вважати повноцінними
банками. За даними путівника 1888 р. банків та обмінних фінансових установ налічується
уже 15, вісім з яких віднесено до банків. На початок ХХ ст. у Львові вже діяло 12
банківських установ і 22 фінансові установи загалом. Найбільша ж кількість банківських
закладів діяла в старому Львові за польського періоду. Зокрема, в путівниках по Львову
кінця 1920-х та початку 1930-х рр. вдалось нарахувати аж 38 банківських установ, не
враховуючи їх окремі філії та відділення1.
Аналізуючи стилістичні особливості архітектури Львова кінця ХІХ – першої третини
ХХ ст., можна помітити, що в спорудах відобразились стилі історизм, сецесія та ар деко. В
архітектурі в стилі історизму простежується стилістика неостилів. Львівські архітектори під
час будівництва нової споруди намагалися органічно вписати її в давню міську забудову.
Орієнтуючись на національну архітектурну спадщину, вони запозичували конструктивні й
декоративні елементи (атики, ордери, окремі орнаменти) у ренесансній і бароковій
архітектурі Галичини, при цьому значно модернізуючи форму. Стилізація базувалася на
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особливому трактуванні виражальних особливостей орнаменту, його синтезуючої ролі в
досягненні цілісності пластичної системи образів.
У стилі історизм виділяються дві основні групи тогочасних творчих напрямків за
наслідуванням попередніх історичних художніх стилів. Перша ґрунтувалась на використанні
архітектурних форм епохи середньовіччя – романського, готичного, візантійського та
орієнтального стилів. Друга визначальна для архітектури міста група будівничих оперувала
класичними архітектурними формами та прийомами композиції. Її представники надавали
перевагу неоренесансу у різних національних варіантах (італійський, французький,
німецький), неоеллінізму, необароко та неорококо. Поширеними у львівській архітектурі
були ренесансно-барокові варіанти композицій2.
Фінансові установи Львова відносяться до другої групи. Це пояснює те, що для
банківських споруд часу історичного стилю характерна різниця між помірковано
декорованим тлом та пишно декорованою деталлю. Тло стіни заповнюється рустами,
цегляним та кам’яним муруванням та їх імітацією. Властивий європейському світогляду
тектонічний підхід до трактування фасаду зумовив використання важких типів фактур на
“несучих” частинах споруди, а саме цоколі, першому поверсі та наріжниках, на фасаді панує
безлика сіра тинькована поверхня, яка маскує фактури правдивих будівельних матеріалів.
Риси італійського неоренесансну помітні в будівлі колишнього Крайового банку –
архітектор Ю. Цибульський (вул. Костюшка, 11), до флорентійського неоренесансну
відноситься колишня філія австро-угорського банку – архітектор Юліан Захаревич
(вул. Січових Стрільців, 9), до необароко можемо віднести колишній будинок Галицької
ощадної каси – архітектор Юліан Захаревич (просп. Свободи, 15).
У фінансових будівлях, які відносяться до стилю історизм, простежується активне
використання монументальної скульптури на фасадах та в інтер’єрі, також використання
вітражів, майолікових плиток та кованих решіток на вікнах.
Цікавий зразок так званої «гуцульської сецесії» зведено у Львові архітектурним бюро
І. Левинського – це будівля кредитного товариства «Дністер» (на розі вул. Підвальної та
вул. Руської). Також до львівської сецесії та ар деко відносяться будівлі колишнього
Акціонерного кооперативного банку – архітектор Альфред Захаревич, п’ятиповерхова
будівля колишнього Кредитного земського товариства за проектом Альфреда Захаревича та
Юзефа Сосновського, колишній будинок австро-угорського банку – архітектор Міхал
Лужецький та дім страхової фірми Т. Балабана – архітектори Юзеф Сосновський і Альфред

2

Ю. Асєєв, В. Вечерський, О. Годованюк , Історія української архітектури. (Київ: Техніка, 2003), 338.
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Захарєвич. Одним з кращих варіантів чеського ар деко у Львові став будинок Чеського банку
(на розі вул. Академіка Гнатюка і просп. Свободи), зведений чехом М. Блехою.
На противагу модерну стиль ар деко характеризується тенденцією до спрощення
форми, акцентуванням площинності та відсутністю тривимірності. Майстри найчастіше
намагалися викликати образні асоціації з ампіром за допомогою використання ордера,
стилізованих сюжетних барельєфів, орнаменту вінків і гірлянд. Споруди ар деко вирізняє
чітка пластичність мас, тонко підкреслена скупими декоративними елементами, які тільки
віддалено нагадують класичні зразки3.
Одним з досягнень цього періоду було те, що художники й архітектори, які
проектували вироби декоративно-ужиткового мистецтва, стежили за реалізацією своїх
задумів безпосередньо на виробництві – у кузні, керамічній чи вітражній майстернях.
Почали працювати великі архітектурно-будівельні фірми, де розробляли комплексні проекти
й на базі власних фабрик і виробничих майстерень реалізовували на практиці передові
проекти та новітні інженерні вирішення. У Львові провідні фірми очолювали видатні
архітектори А. Захаревич, І. Левинський, Е. Жихович, М. Улям. Також скульптори
Л. Марконі, З. Курчинський, Е. Кодет, Ю. Белтовський, також вітражна фірма «Тирольське
художнє скло» та фірма Олександр Лушпинський по виробництву декоративної керамічної
плитки.
У художньому образі архітектурі фінансових установ Львова важливу роль відіграє
синтез мистецтв. Поєднання скульптури, вітражів, кованого металу, декоративних
керамічних плиток додає спорудам певного національного характеру, символічного
наповнення та естетизму.
Отже,

архітектура

Львова

в

період

кінця

ХІХ –

першої

третини

ХХ ст.

характеризується впливом стилю історизм, який реалізував в архітектурі риси готики,
ренесансу, бароко та класицизму, також стиль модерн, так звана Львівська сецесія, яка має
виразний акцент на особливостях національної культури. Також характерною рисою цих
стилів це є синтез мистецтв в архітектурі, зокрема, це є поєднання скульптури, керамічної
плитки, фрески.
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М. Студницька “Синтез мистецтв у громадській і житловій архітектурі Галичини першої третини ХХ
століттяˮ, Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії, № 14, (2014): 163.
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