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У статті1 охарактеризовано не введений до наукового обігу пласт до-
кументів українського збройного підпілля Яворівщини, які зберігаються 
у фонді відділу рукописних, стародрукованих та рідкісних книг імені 
Ф. П. Максименка Наукової бібліотеки Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка. З огляду на велику інформативну місткість та 
наукову цінність цієї колекції, опубліковано її опис. 

Ключові слова: Яворівщина, Організація Українських Націоналістів, 
Українська Повстанська Армія, українське збройне підпілля, документи. 

Історія Організації Українських Націоналістів (ОУН) та Української Повстан-
ської Армії (УПА) є однією з яскравих сторінок українського визвольного руху ХХ ст., 
який привертає все більшу увагу не тільки істориків, але й широкого загалу. Вивчення 
окремих аспектів його діяльності вимагає залучати усі збережені джерела. У цьому 
плані дуже важливо віднаходити документи, які переховували повстанці. 

У квітні 2003 р. випадково знайдено документи українського збройного під-
пілля на Яворівщині. Житель с. Рогізне Яворівського району Львівської області Бог-
дан Васильович Сеймівський під час проведення лісопосадки приблизно в 1 км на 
схід від села біля лісового масиву викопав, зачепивши плугом, металеву заіржавілу 
скриньку розміром 19,8 × 35,7 см (третій розмір не вказано. – А. С.). Всередині вияви-
лися напівзнищені документи, що стосувалися діяльності українського збройного 
підпілля на Яворівщині. Документи були погнилі з боків, зліплені у грудки й погано 
надавалися до читання. Найбільше постраждали від вологи рукописні матеріали. 

З ініціативи ректора Львівського державного інституту фізичної культури 
(з 2006 р. – Львівський державний університет фізичної культури) М. С. Герцика у 
жовтні 2003 р. знахідку передано до Наукової бібліотеки Львівського національного 
університету імені Івана Франка. В кінці цього ж року реставрацію документів прове-
ла реставратор першої категорії Центрального державного історичного архіву України 
у Львові Д. М. Шевчук2. Намокання паперу призвело до “цементування” документів, 
тобто склеювання окремих аркушів у монолітний блок. Тому в ході реставраційних ро-
біт для проведення нашарування, дублювання та скріплення розривів було використано 
                                                                          

1 Автор висловлює вдячність завідувачу відділу рукописних, стародрукованих та рідкісних книг іме-
ні Ф. П. Максименка Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка Миколі 
Ільківу-Свидницькому та працівникам відділу; молодшому науковому співробітнику Інституту українознав-
ства ім. І. Крип’якевича НАН України Михайлові Романюку, які сприяли й допомагали своїми порадами 
при написанні цієї статті. 

2 Записав А. О. Сова 15 жовтня 2009 р. у Львові від Б. З. Якимовича. 
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мікалентний та конденсаторний папір3. У березні 2004 р. за сприяння директора Науко-
вої бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка Б. З. Якимовича документи передано до НБ ЛНУ 
у відділ рукописних, стародрукованих та рідкісних книг (РСРК) імені Ф. П. Максимен-
ка (вул. Драгоманова, 17). Понад два десятки дублетів документів отримав М. С. Гер-
цик, аби передати ці матеріали до одного з музеїв м. Яворів Львівської області4. 

11 жовтня 2004 р., з нагоди 62-ї річниці створення УПА, працівники відділу 
РСРК імені Ф. П. Максименка відкрили виставку під назвою “Діяльність ОУН-УПА у 
Яворівському районі (на основі знахідок біля с. Рогізне)”. У підготовці виставки актив-
ну участь брали працівники відділу Н. П. Швець, Г. М. Демченко, Г. А. Можарова, 
Н. В. Кіт та Ю. П. Лисий. 

Документи українського збройного підпілля ввійшли до двох описів фонду РК 
Ар. 357, який отримав назву “Архів ОУН–УПА”. 

Перший опис включає листівки та відозви українського збройного підпілля, про-
граму ОУН5, загальні вказівки щодо правил складання загальних, пропагандистських 
та військових звітів (документ датується вереснем 1950 р.)6. Також є три повідомлення 
про ліквідацію українськими повстанцями “зрадників українського народу” за спів-
працю з радянською владою. Перше повідомлення містить інформацію про ліквідацію 
5 жовтня 1948 р. Марії Романівни Мацько, 5 грудня 1948 р. Андрія Васильовича 
Тараса та 9 грудня 1948 р. Григорія Григоровича Догарева за активну участь в органі-
зації у західних областях України сталінських колгоспів, зокрема на Яворівщині (до-
кумент датується 1 січня 1949 р., підпис “Місцевий Провід ОУН”)7. Друге повідом-
лення – про ліквідацію секретаря первинної ВЛКСМ райуповмінзагу Судово-Вишнян-
ського району Дрогобицької області Андрія Петровича Олійника за знущання над 
місцевим населенням8. І третє, найцікавіше, стосується правдивих обставин смерті 
капітана Рогатинського МҐБ Аносова, якого вбили 23 березня 1947 р. у місті Рогатині 
Станіславської (тепер – Івано-Франківської) області9. 

У згаданому описі містяться карикатури на умови життя в радянській дійсно-
сті10, зокрема, на “добре життя” в умовах сталінської диктатури, на так звані вибори в 
СРСР, на хлібопоставки тощо. Ще один цікавий документ, який зберігся в неповному 
обсязі – це газета, в котрій характеризується козацтво у творах Тараса Шевченка 
(збереглися сторінки 5–16). На 16-й сторінці газети надруковано “Заповіді підпільної 
газети” (шість заповідей)11. 

Усі інші матеріали цього опису – це листівки та відозви, які умовно можна поді-
лити на декілька груп. Перша група – це ті, що висвітлюють політичні події в СРСР 
та УРСР. Зокрема, заклики саботувати вибори до Верховної Ради СРСР, боротися за 
створення незалежної України та незалежних держав у Східній Європі. Ці листівки 
звернені до всіх верств населення12. 

                                                                          
3 Записав А. О. Сова 12 жовтня 2009 р. у Львові від Д. М. Шевчук. 
4 Записав А. О. Сова 15 жовтня 2009 р. у Львові від Б. З. Якимовича. 
5 Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка (далі – НБ ЛНУ), 

ф. РК. Ар. 357 (Архів ОУН–УПА), оп. 1, спр. 83, 87. 
6 Там само, спр. 91. 
7 Там само, спр. 98. 
8 Там само, спр. 100. 
9 Там само, спр. 99. 
10 Там само, спр. 104, 105, 106, 107, 114, 115. 
11 Там само, спр. 139. 
12 Там само, спр. 14, 15, 16, 18, 41, 45, 47, 49, 52, 53, 55, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 71. 
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Наступну групу листівок складають звернення до українських селян та робітни-
ків. Найхарактерніші з них: не вступати до колгоспів, які організовує радянська влада; 
псувати колгоспне майно; саботувати роботу в колгоспах; зберігати та переховувати 
хліб, не віддаючи його державі, щоб не повторилися голодомори 1932–1933 рр. та 
1946–1947 рр. Ширилися заклики до повалення радянського ладу, який нічого не 
приніс українським селянам. У листівках наголошувалося на тому, що власниками 
землі є українські селяни. Крім того, піддавали критиці плани Четвертої п’ятирічки в 
сільському господарстві13. Окремі звернення спрямовували до організаторів колгоспів. 
Їх звинувачували у “вислужництві перед Сталіном” та в діяннях, які йшли тільки на 
шкоду українському народові14. Робітників у листівках повідомляли про тяжкі умови 
праці в умовах сталінського режиму, про те, що повинен існувати гарантований 
восьмигодинний робочий день, а не стахановщина. Лунав заклик підніматися робіт-
никам на боротьбу за вільну Україну, “в якій не буде ні поміщиків, ні капіталістів, ні 
експлуататорів”15. 

Третя група – це листівки до командирів та бійців Червоної Армії, де, з одного бо-
ку, переконували їх не боротися проти українських повстанців, не тероризувати україн-
ський народ, не слухати наказів зверхників, ознайомлюватися з революційними 
ідеями та літературою повстанців, інформувати товаришів про революційну боротьбу 
українського народу, допомагати повстанцям зброєю, амуніцією, розвідкою та інфор-
мацією. З іншого, лунали заклики до червоноармійців, щоб ті боролися з НКВС, НКДБ, 
сталінськими агентами з партії, адміністрацією, долучатись до національно-визвольної 
боротьби українського народу проти більшовицьких окупантів16. Крім того, збереглися 
листівки, що викривали злочинну діяльність МВС і МДБ. Українські повстанці засте-
рігали населення України від зв’язків із провокативними організаціями, які створювали 
під прикриттям цих структур з метою виявити й заарештувати патріотично налаштова-
них українців. Також лунали застереження, адресовані “істрєбітєльним” групам, МДБ і 
МВС, щоб ті не виступали проти українського визвольного руху та українського 
населення, а приєднувалися до спільної боротьби проти комуністичної диктатури17. 

До четвертої групи листівок можна віднести звернення до молоді Західної Украї-
ни і східноукраїнських областей, до батьків і матерів, педагогів і загалом до україн-
ської еліти18. У цих листівках основну увагу звертали на те, щоби не співати більшо-
вицьких пісень, а поширювати революційні українські; українську молодь закликали 
не вживати спиртних напоїв, не відвідувати урочисті заходи, які проводять більшови-
ки, не ходити до більшовицьких клубів, оскільки вони не мають нічого спільного з 
культурою та освітою, а навпаки – “лише отруюють молоді душі та проводять тотальну 
русифікацію за допомогою пропаганди”; саботувати роботу піонерських та комсо-
мольських організацій; не їхати на роботу до Донбасу та інших територій; не навча-
тися і працювати у структурах фабрично-заводської освіти (ФЗО). Молодь закликали 
готуватися до боротьби проти окупантів, беручи за приклад героїв України. Також 
звертали увагу на українські свята. Рекомендувалося святкувати 23 травня як День 
Героїв. Показовою є листівка, де звучав заклик до українських дівчат не зустрічатися 
                                                                          

13 НБ ЛНУ, ф. РК. Ар. 357 (Архів ОУН–УПА), оп. 1, спр. 4, 8, 12, 34, 37, 40, 42, 46, 48, 70, 74, 80, 81, 
82, 89, 90, 96, 97, 132, 134, 136, 137. 

14 Там само, спр. 36, 72, 93. 
15 Там само, спр. 11, 33, 78, 138. 
16 Там само, спр. 1, 3, 7, 19, 28, 84. 
17 Там само, спр. 86, 92, 95, 122, 125. 
18 Там само, спр. 2, 6, 10, 20, 21, 22, 26, 29, 30, 35, 38, 39, 43, 47, 73, 113, 120, 135. 
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з ворогами українського народу, а тим більше не виходити за них заміж19. Українських 
повстанців тривожила проблема масової русифікації українців та виховання молоді. 
На цю тему збереглися листівки із закликами до батьків і матерів не давати своїм 
дітям горілки; не віддавати їх у ясла, дитсадки й піонерські організації, а виховувати 
у “національному дусі на благо і славу України”. Українські повстанці наполягали, 
щоб учителі не виховували дітей у комуністичному дусі, а прищеплювали їм любов 
до України. Також лунали заклики до української інтелігенції і робітників зі східних 
областей України говорити тільки українською мовою. 

Ще одна група листівок присвячена ОУН (до 20-ліття виникнення), УПА та окре-
мим її діячам20. Збереглася листівка, в якій був заклик до населення України збирати 
викривальні матеріали про ворогів українського народу21. Також є звернення до 
жителів міст про спільну боротьбу в лавах УПА проти сталінських окупантів22. Окрім 
того, не завжди чітко можна встановити, про що йдеться в деяких листівках, котрі 
збереглися фрагментарно23. 

Другий опис містить переважно рукописні, рідше друковані матеріали. Ці доку-
менти збереглися значно гірше, ніж матеріали першого опису. Значну частину з них 
взагалі важко відчитати. Матеріали другого опису – це некрологи24 та біографії25 
окремих людей. Наприклад, повідомлення про загибель 4 листопада 1948 р. крайового 
провідника ОУН Львівського краю і командира воєнної округи УПА “Буг” Зеновія 
Тершаковця – “Федора”26, а також повідомлення про загибель керівника СБ ОУН при 
Проводі ОУН на українських землях Ярослава Дякона – “Дмитра”27. 

Наявні протоколи вивозу українського населення сіл Яворівського району до 
Сибіру28; списки сільського населення29; списки вчителів Яворівського району з ко-
роткими відомостями про них: рік народження, національність, партійність, професія30; 
списки працівників канцелярії31. 

У цьому описі містяться перестороги і звернення до працівників партійних та 
каральних органів радянської влади32 та до колаборантів33, у яких є заклик не боро-
тися з українськими повстанцями та не діяти на шкоду українському народові. 

Окрему групу документів складають різноманітні звіти: про антибільшовицьку 
діяльність ОУН та УПА, про основні події, які відбулися у селах Яворівського району, 
про організацію колгоспу в с. Черчик, про виселення українських родин до Сибіру, 
про правління колгоспу у с. Рогізне та ін.34 

                                                                          
19 НБ ЛНУ, ф. РК. Ар. 357 (Архів ОУН–УПА), оп. 1, спр. 27. 
20 Там само, спр. 50, 54, 56, 57, 59, 65, 67. 
21 Там само, спр. 94. 
22 Там само, спр. 23. 
23 Там само, спр. 51, 68, 87, 123, 128, 129, 130, 140, 141. 
24 Там само, оп. 2, спр. 1, 3. 
25 Там само, спр. 14, 16, 20, 21, 23, 26, 37, 40, 42, 51, 52, 53, 54, 55, 56. 
26 Там само, спр. 1. 
27 Там само, спр. 3. 
28 Там само, спр. 9, 10, 17, 18, 19, 32, 44, 46. 
29 Там само, спр. 22, 24, 38, 45. 
30 Там само, спр. 8. 
31 Там само, спр. 49. 
32 Там само, спр. 2, 4. 
33 Там само, спр. 6. 
34 Там само, спр. 7, 11, 27, 29, 30, 31. 
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Усі інші матеріали даного опису – це різні повідомлення35, донесення36, щоденни-
ки37, покази38, методика та програми вишколу членів ОУН39 (зазначалося, що члени 
підпілля повинні знати і розуміти значення символіки ОУН: прапора, гімну, націо-
нальної символіки: герба, гімну), розписки40, а також перелік книжок, які видали по-
встанці41. 

Таким чином, маємо унікальну архівну колекцію документів українського 
збройного підпілля з первісним документним складом, що окреслені хронологічними 
рамками 1947–1950 рр. Значення цих матеріалів полягає насамперед у тому, що це 
один з небагатьох цілісних комплексів документів, які дійшли до нас у тому самому 
вигляді, в якому вони були сформовані повстанцями. Важливим є й те, що цей архів 
не був у руках працівників радянських спецслужб. Завдяки цьому він не зазнав ви-
лучень, переформувань та будь-якого стороннього втручання щодо складу та змісту 
своїх документів. 

Матеріали українського збройного підпілля, які зберігаються у фонді відділу 
РСРК імені Ф. П. Максименка Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка заслуго-
вують на введення їх до наукового обігу, що дасть можливість краще вивчити істо-
рію українського визвольного руху 1940–1950-х рр. не тільки на Яворівщині, але й 
загалом у західних областях України. Також без цих матеріалів не зможуть обійтися 
науковці при написанні краєзнавчих розвідок з історії сіл Яворівщини та праць з 
історії Галичини. 

*  *  * 

Опис документів здійснили співробітники відділу РСРК імені Ф. П. Максимен-
ка Н. В. Кіт (на той час магістр історії) та Ю. П. Лисий (на той час аспірант кафедри 
новітньої історії України ЛНУ імені Івана Франка). Вони систематизували матеріал у 
197 справ фонду РК Ар. 357, який отримав назву “Архів ОУН–УПА”. Справи відне-
сено до двох описів. До першого опису ввійшла 141 справа, до другого – 56. 

При формуванні описів співробітники відділу керувалися “Інструкцією з обліку 
документів, що зберігаються в бібліотечних фондах”. Згідно пункту 2 “Основні терміни 
і поняття” аркушеві видання – це видання у вигляді одного чи декількох аркушів дру-
кованого матеріалу будь-якого формату без скріплення, пункту 4.11 – при взятті на 
індивідуальний облік рідкісного чи цінного видання в Інвентарній книзі в графі “При-
мітка” робиться запис “РК” і вказуються особливості даного примірника. Таким чи-
ном 197 документів було віднесено до 197 справ. На нашу думку, такий поділ для цих 
документів є умовним. Їх можна було сформувати щонайбільше у п’ять десятків справ. 

Незважаючи на проведену клопітку роботу, при датуванні документів, при-
своєнні заголовків справ і т. ін. співробітники відділу допустилися деяких помилок та 
неточностей. Зокрема, заголовки справ не завжди відбивають повністю склад і зміст 
наявних у них документів. Наприклад, перша справа другого опису має назву “Некро-
                                                                          

35 НБ ЛНУ, ф. РК. Ар. 357 (Архів ОУН–УПА), оп. 1, спр. 41, 43. 
36 Там само, спр. 48, 50. 
37 Там само, спр. 28, 39. 
38 Там само, спр. 33, 34. 
39 Там само, спр. 5, 12, 13. 
40 Там само, спр. 36. 
41 Там само, спр. 15. 
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лог”42, а мала б називатися “Повідомлення про загибель крайового провідника ОУН 
Львівського краю і командира воєнної округи УПА “Буг” Зеновія Тершаковця”; 
восьма справа другого опису має назву “Список учителів”43, а повинна була б мати 
назву “Список учителів шкіл Яворівського р-ну Львівської обл.” і т. д. Таким чином, 
майже усі справи мають спрощену назву, що ускладнює для дослідників роботу з 
цими документами. 

Складною виглядає справа із датуванням документів. У багатьох випадках, коли 
на них не було підписів і дати, співробітники відділу відносили їх до 1948–1950 рр., 
окремі з них до 1948–1953 рр.44. Нижня межа не викликає великих застережень, оскіль-
ки є документи, які датуються саме цим роком і навіть 1947 р. Однак, 1953 р. викликає 
великі сумніви. Уважно ознайомившись із зазначеними вище документами, можна 
дійти висновку, що вони відносяться до 1948–1950 рр., але ні в якому разі до 1953 р. 
Щоб не бути голослівним, можна навести декілька прикладів. У документі, який збері-
гається у справі 79 опису 1, зазначається наступне: “УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДЕ! Вже 
20 років ОУН йде на чолі Твоєї священної боротьби за визволення. Великих успіхів 
Ти добився під її керівництвом як на внутрішньому полі, так і міжнародному. То ж 
ще тісні[ше] об’єднуйся довкола ОУН. [ХАЙ] [Ж]ИВЕ ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇН-
СЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ! ХАЙ ЖИВЕ КЕРІВНИК ОУН – СТЕПАН БАНДЕРА!”45 
Оскільки ОУН була створена 1929 р., документ можна датувати 1949 р. 

Особливо часто в першому описі зустрічаються помилки у датуванні докумен-
тів. Наприклад, справу 85 автори опису датують 1949 р., насправді має бути лютий 
1949 р.46, справу 86 – 1948–1950 рр., має бути 1949 р.47; справу 93 – 1948–1953 рр., 
має бути червень 1947 р.48; справу 99 – 1948 р., має бути травень 1948 р.49; справу 110 – 
1950 р., має бути березень 1950 р.50; справу 113 – 1947 р., має бути вересень 1947 р.51, 
справу 118 – 1948 р., має бути жовтень 1948 р.52; справу 122 – 1947 р., має бути жовтень 
1947 р.53; справу 124 – 1948 р., має бути липень 1948 р.54; справу 134 – 1948–1953 рр., 
має бути червень 1947 р.55; і т. д. 

Нижче подано опис документів українського збройного підпілля Яворівщини, 
складений співробітниками відділу РСРК імені Ф. П. Максименка. Для зручності у 
користуванні цей матеріал згруповано у таблиці. 

 

                                                                          
42 НБ ЛНУ, ф. РК. Ар. 357 (Архів ОУН–УПА), оп. 1, спр. 1. 
43 Там само, спр. 8. 
44 Там само, оп. 1, спр. 76–84, 92–95, 102–104, 106–108, 114–116, 120, 121, 125–131, 134–141. 
45 Там само, спр. 79. 
46 Там само, спр. 85. 
47 Там само, спр. 86. 
48 Там само, спр. 93. 
49 Там само, спр. 99. 
50 Там само, спр. 110. 
51 Там само, спр. 113. 
52 Там само, спр. 118. 
53 Там само, спр. 122. 
54 Там само, спр. 124. 
55 Там само, спр. 134. 
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АРХІВ ОУН-УПА 

ФОНД РК Ар. 357. 
ОПИС № 1. 
Справ постійного зберігання 141 
за 1947–1953 роки 
 

№ 
з/п Заголовок 

справи Короткий зміст Дата  
документа 

Кіль-
кість 
доку-
ментів 

Кіль-
кість 
ар-

кушів 
1. Відозва. 

Гектограф. 
Заклик до червоноармійців не боротись проти українських 
повстанців, а лише проти НКВД, НКҐБ, сталінських агентів з партії, 
адміністрації. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

2. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до української молоді не співати большевицьких пісень, 
а поширювати революційні українські. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

3. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до командирів і бійців Червоної Армії не виступати проти 
визвольно-революційної боротьби українського народу, допомагати 
українським повстанцям зброєю, амуніцією, розвідкою, інформацією.

[1948–1950 рр.] 1 1 

4. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до робітників, селян і інтелігенції на боротьбу проти 
сталінської четвертої п’ятирічки. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

5. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до українського народу тісніше об’єднуватись навколо 
ОУН, оскільки ОУН вже 20 років йде на чолі священної боротьби 
за визволення та добилась великих успіхів як на внутрішньому 
полі, так і на міжнародному. 

[1949 р.] 1 1 

6. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до української молоді не вживати спиртних напоїв. [1948–1950 рр.] 1 1 

7. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до червоноармійців не тероризувати український народ. [1948–1950 рр.] 1 1 

8. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до селян брати хліб обережно, нікому не повідомляти 
скільки і у кого його отримали, оскільки це може донестись 
до сексотів. Повідомляти про сексотів повстанців. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

9. Відозва. 
Гектограф. 

Відозва, присвячена двадцятиріччю створення ОУН.  
Заклик до відзначення цих роковин. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

10. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до української молоді не ходити на більшовицькі забави, 
до більшовицьких клубів, оскільки останні не мають нічого 
спільного з культурою і освітою. Їх завдання – отруювати 
та русифікувати молодь пропагандою. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

11. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до робітників підніматись на боротьбу за вільну Україну,  
в якій не буде ні поміщиків, ні капіталістів, ні експлуататорів. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

12. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до селян забирати хліб. [1948–1950 рр.] 1 1 

13. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до українців підтримувати ОУН, виконувати її вказівки та 
доручення, допомагати українським революціонерам – членам ОУН. 

1949 р. 1 1 

14. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до інтелігенції бойкотувати вибори до Верховної Ради 
СРСР. 

[1949 р.] 1 1 

15. Відозва. 
Гектограф. 

Про Верховну Раду СРСР – слухняне знаряддя в руках Сталіна. [1949 р.] 1 1 

16. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до населення не йти на вибори. [1949 р.] 1 1 

17. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до батьків і матерів не давати своїм дітям горілки. 
Виховувати їх на благо і славу України. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

18. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик не голосувати за большевнцьких гнобителів, а ставати 
у боротьбу за Українську Самостійну Соборну Державу. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

19. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до бійців і командирів Червоної Армії  
не слухати наказів верхівки. 

[1948–1950 рр.] 1 1 
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20. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до української молоді саботувати роботу піонерських 
та комсомольських організацій. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

21. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до української молоді саботувати вивіз на роботу в Донбас. [1948–1950 рр.] 1 1 

22. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до української інтелігенції і робітників із східних областей 
говорити в Україні тільки українською мовою. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

23. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до міських жителів приєднуватись до спільної боротьби 
з УПА проти сталінських окупантів. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

24. Відозва. 
Гектограф. 

Відозва видана з приводу 20-річчя існування ОУН під 
керівництвом Степана Бандери. 

1949 р. 1 1 

25. Відозва. 
Гектограф. 

Повідомлення громадськості про 20-річчя існування і революційної 
боротьби Організації українських націоналістів. 

1949 р. 1 1 

26. Відозва. 
Гектограф. 

Коротке повідомлення для українських дітей про приклади 
дитячого героїзму й посвяти. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

27. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до українських дівчат не зустрічатись з ворогами народу. [1948–1950 рр.] 1 1 

28. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до червоноармійців знайомитись з революційними ідеями і 
літературою. Інформувати товаришів і знайомих про революційну 
боротьбу українського народу. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

29. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до української молоді східних областей не забувати 
про героїчне минуле свого народу. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

30. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до українських вчителів не виховувати дітей 
в комуністичному дусі, а виховувати у них любов до України. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

31. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до населення не їхати на роботу в Донбас. [1948–1950 рр.] 1 1 

32. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до українців із східних областей піднятись на активну 
боротьбу проти насильства і терору. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

33. Відозва. 
Гектограф. 

Повідомлення про тяжкі умови праці в умовах сталінської 
диктатури. Заклик до повалення сталінського режиму. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

34. Відозва. 
Гектограф. 

Відозва про тяжкі умови праці в колгоспах. Заклик до повалення 
колгоспного невільництва. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

35. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до молоді не працювати у ФЗО  
(Фабрично-заводських об’єднаннях). 

[1948–1950 рр.] 1 1 

36. Відозва. 
Гектограф. 

Відозва, в якій звинувачуються організатори колгоспів 
у вислужуванні Сталіну і запроторенні селян у колгоспи. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

37. Відозва. 
Гектограф. 

Застереження селян Західної України перед введенням колгоспів. 
Заклик до повалення сталінсько-большевицьких колгоспів в Україні. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

38. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до української молоді готуватися до боротьби проти 
окупантів, беручи собі за приклад героїв нашого минулого. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

39. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до батьків виховувати дітей вдома. [1948–1950 рр.] 1 1 

40. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до українських селян боротися проти  
експлуататорсько-кріпосницької системи колгоспів,  
яку ввели більшовики у сільському господарстві. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

41. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до населення бойкотувати вибори  
до Верховної Ради СРСР. 

[1949 р.] 1 1 

42. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до українських селян не віддавати землю і хліб державі. [1948–1950 рр.] 1 1 

43. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до української молоді не вступати  
до фабрично-заводських об’єднань. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

44. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до українців вигнати з України  
весь русифікаційний елемент. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

45. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до населення бойкотувати вибори  
до Верховної Ради СРСР. 

[1949 р.] 1 1 

46. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до селян ховати хліб та не вступати у колгоспи. [1948–1950 рр.] 1 1 

47. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до української інтелігенції бойкотувати вибори до Верховної 
Ради СРСР і підключатися до боротьби проти більшовизму. 

[1949 р.] 1 1 
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48. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до українських селян не вступати у колгоспи. [1948–1950 рр.] 1 1 

49. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до українців перетворити день виборів  
на день всенародної маніфестації. 

[1949 р.] 1 1 

50. Відозва. 
Гектограф. 

 [1948–1950 рр.] 1 1 

51. Відозва. 
Гектограф. 

Фрагмент листівки. [1948–1950 рр.] 1 1 

52. Відозва. 
Гектограф. 

 [1948–1950 рр.] 1 1 

53. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик не йти голосувати за гнобителів і зрадників народу. [1949 р.] 1 1 

54. Відозва. 
Гектограф. 

 [1948–1950 рр.] 1 1 

55. Відозва. 
Гектограф. 

 [1948–1950 рр.] 1 1 

56. Відозва. 
Гектограф. 

 [1948–1950 рр.] 1 1 

57. Відозва. 
Гектограф. 

 [1948–1950 рр.] 1 1 

58. Відозва. 
Гектограф. 

 [1948–1950 рр.] 1 1 

59. Відозва. 
Гектограф. 

 [1948–1950 рр.] 1 1 

60. Відозва. 
Гектограф. 

 [1948–1950 рр.] 1 1 

61. Відозва. 
Гектограф. 

 [1948–1950 рр.] 1 1 

62. Відозва. 
Гектограф. 

 [1949 р.] 1 1 

63. Відозва. 
Гектограф. 

 [1949 р.] 1 1 

64. Відозва. 
Гектограф. 

 [1949 р.] 1 1 

65. Відозва. 
Гектограф. 

 [1948–1950 рр.] 1 1 

66. Відозва. 
Гектограф. 

 [1949 р.] 1 1 

67. Відозва. 
Гектограф. 

 [1948–1950 рр.] 1 1 

68. Відозва. 
Гектограф. 

 [1948–1950 рр.] 1 1 

69. Відозва. 
Гектограф. 

 [1948–1950 рр.] 1 1 

70. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до українських селян не вступати у колгоспи. [1948–1950 рр.] 1 1 

71. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до українців перетворити день виборів у день всенародного 
протесту проти російського поневолення України. 

[1949 р.] 1 1 

72. Відозва. 
Гектограф. 

Звернення до організаторів, членів ініціативних груп  
і правлінь колгоспів не діяти на шкоду народові. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

73. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до українських селянок не віддавати своїх дітей  
у ясла та дитсадки. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

74. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик не віддавати землю і хліб. [1948–1950 рр.] 1 1 

75. Відозва. 
Гектограф. 

Вітання із святом Христового Воскресіння та заклик  
до боротьби за незалежність. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

76. Листівка. 
Гектограф. 

 [1948–1953 рр.] 1 1 
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77. Листівка. 
Гектограф. 

 [1948–1953 рр.] 1 2 

78. Відозва. 
Гектограф. 

 [1948–1953 рр.] 1 1 

79. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до українського народу тісніше об’єднуватись 
довкола ОУН. 

[1948–1953 рр.] 1 1 

80. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до українських селян боротись за хліб. [1948–1953 рр.] 1 1 

81. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до селян брати колгоспний хліб. [1948–1953 рр.] 1 1 

82. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до селян пошкоджувати колгоспне майно, саботувати 
роботу в колгоспі. 

[1948–1953 рр.] 1 1 

83. Програма 
Організації 
українських 
націоналістів. 
Гектограф. 

Програмний документ Організації українських націоналістів. [1948–1953 рр.] 1 4 

84. Відозва. 
Гектограф. 

Опис поневоленого становища українського народу  
в Радянському Союзі. Розповідь про революційну боротьбу УПА. 
Заклик до червоноармійців підключатися до національно-
визвольної боротьби українського народу проти  
більшовицьких окупантів. 

[1948–1953 рр.] 1 2 

85. Відозва. 
Гектограф. 

Відозва присвячена 20-річчю ОУН. Розповідає  
про боротьбу ОУН впродовж двадцяти років.  
Закликає ставити опір московсько-большевицьким гнобителям 
України і боротися за свою національну і соціальну волю, 
за Українську Самостійну Соборну Державу. 

[1949 р.] 1 2 

86. Відозва. 
Гектограф. 

Відозва, яка застерігає населення України від провокативних 
організацій які створюються під прикриттям МВД і МҐБ для 
виявлення і арештів патріотично настроєних українців. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

87. Програма 
Організації 
Українських 
Націоналістів. 
Гектограф. 

 [1948–1950 рр.] 1 1 

88. Відозва. 
Гектограф. 

Застереження УПА до селян не вступати у колгоспи. [1948–1950 рр.] 1 1 

89. Відозва. 
Гектограф. 

Застереження УПА до селян не вступати у колгоспи. [1948–1950 рр.] 1 1 

90. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до селян не вступати у колгоспи  
і псувати колгоспне майно. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

91. Звіт. 
Машинопис. 

Загальні вказівки про правила складання загальних 
пропагандистських, військових звітів. 

[1950 р.] 1 4 

92. Відозва. 
Машинопис. 

Засторога УПА для членів “істрєбітєльних” груп. [1948–1953 рр.] 1 1 

93. Листівка. 
Гектограф. 

Заклик до большевицьких окупантів не заводити  
в українських селах колгоспів. 

[1948–1953 рр.] 1 1 

94. Листівка. 
Гектограф. 

Звернення до населення України збирати обвинувачувальний 
матеріал на ворогів українського народу,  
а також допомагати визвольному рухові. 

[1948–1953 рр.] 1 1 

95. Відозва. 
Гектограф. 

 [1948–1953 рр.] 1 1 

96. Листівка. 
Гектограф. 

Заклик до селян Західної України не вступати у колгоспи, 
не допомагати большевикам. 

Січень 1947 р. 1 1 

97. Листівка. 
Гектограф. 

Заклик до українських селян ховати хліб,  
а тим самим попередити голод. 

Червень 1947 р. 1 1 

98. Повідомлення 
Гектограф. 

Повідомлення про ліквідацію Марії Романівни Мацько,  
Андрія Васильовича Тараса та Григорія Григоровича Догарева  
за активну участь в організуванні в західних областях України 
сталінських колгоспів. 

1 січня 1949 р. 1 1 
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99. Повідомлення 
Гектограф. 

Повідомлення про правдиві обставини смерті начальника 
Рогатинського МҐБ капітана Аносова. Застереження працівникам 
МВД і МҐБ не виконувати наказів власного керівництва. 

1948 р. 1 1 

100. Повідомлення 
Гектограф. 

Повідомлення про ліквідацію секретаря первинної ВЛКСМ рай-
уповмінзагу Судово-Вишнянського району Дрогобицької області 
Олійника Андрія Петровича за знущання над місцевим населенням.

Грудень 1948 р. 1 1 

101. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до населення бойкотувати вибори до Верховної Ради СРСР. 1949 р. 1 1 

102. Листівка. 
Гектограф. 

Зображення на листівці гетьмана України Івана Мазепи. 
Під зображенням вірш. 

[1948–1953 рр.] 1 1 

103. Листівка. 
Гектограф. 

Зображення Тризуба з підписом. [1948–1953 рр.] 1 1 

104. Карикатура. 
Гектограф. 

Карикатура на добре життя в умовах сталінської диктатури. [1948–1953 рр.] 1 1 

105. Карикатура. 
Гектограф. 

Карикатура на демократичні вибори в СРСР. [1949 р.] 1 1 

106. Карикатура. 
Гектограф. 

Карикатура на хлібопоставки. [1948–1953 рр.] 1 1 

107. Карикатура. 
Гектограф. 

Карикатура на хлібопоставки з колгоспів. [1948–1953 рр.] 1 1 

108. Коломийки. 
Гектограф. 

Висміювання у коломийках колгоспного життя. [1948–1953 рр.] 1 1 

109. Листівка. 
Гектограф. 

Фрагмент цитати з доповіді Голови Ради Міністрів УРСР 
М. С. Хрущова на пленумі ЦК КП(б)У 10.03.1947 р. та коментарі 
українських повстанців щодо цього на другій сторінці газети. 

1947 р., 
перевидано у 
серпні 1948 р. 

1 1 

110. Відозва. 
Гектограф. 

Про злочинні дії радянської влади у с. Мужиловичі, де людей 
насильно із застосуванням тортур заставляли вступати у колгоспи. 

1950 р. 1 1 

111. Листівка. 
Гектограф. 

Фрагмент цитати з доповіді Голови Ради Міністрів УРСР М. С. Хру-
щова на пленумі ЦК КП(б)У 10.03.1947 р. та коментарі українських 
повстанців з цього приводу. На другій стороні – фрагмент газети. 

Серпень 1948 р. 1 1 

112. Листівка. 
Гектограф. 

Гімн пригнічених народів Радянського Союзу. [1948–1950 рр.] 1 1 

113. Листівка. 
Гектограф. 

Звернення до українських дівчат та юнаків саботувати вивози на 
роботу, які здійснювали большевики. 

1947 р. 1 1 

114. Карикатура. 
Гектограф. 

Короткий сатиричний вірш про Сталіна та кремлівську кліку. [1948–1953 рр.] 1 1 

115. Карикатура. 
Гектограф. 

Карикатура на “тюрму народів” Радянський СОЮЗ.  
З другої сторони напис: “Смерть кату народів кривавому Сталіну!” 

[1948–1953 рр.] 1 1 

116. Листівка. 
Гектограф. 

Звернення до ветеранів війни із закликом зривати сталінські плани. [1948–1953 рр.] 1 1 

117. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до українців не виїжджати добровільно на роботи в Сибір, 
Донбас чи Середню Азію. 

1950 р. 1 1 

118. Листівка. 
Гектограф. 

Звернення до тих, яким загрожувало вивезення на Сибір. 1948 р. 1 1 

119. Листівка. 
Гектограф. 

Звернення до українців, яким загрожувало вивезення на Сибір. Жовтень 1948 р. 1 1 

120. Відозва. 
Гектограф. 

Застереження батькам не віддавати своїх дітей у піонерські 
організації. 

[1948–1953 рр.] 1 1 

121. Листівка. 
Гектограф. 

Коротке повідомлення про ДІЇ енкаведистських організацій серед 
українського населення. 

[1948–1953 рр.] 1 1 

122. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до бійців і командирів спецвійськ МВД не боротися проти 
українських повстанців. 

1947 р. 1 2 

123. Відозва. 
Гектограф. 

Звернення до українців Східної та Західної України  
із закликом до спільної боротьби. 

1949 р. 1 2 

124. Універсал 
Української 
Головної 
Визвольної 
Ради. 
Гектограф. 

Універсал Української Головної Визвольної Ради  
до українського народу. 

1948 р. 1 1 
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125. Відозва. 
Машинопис. 

Звернення до “істребітєлів” із закликом не боротися проти УПА, 
а приєднуватися до спільної боротьби проти комуністичної диктатури.

[1948–1953 рр.] 1 1 

126. Відозва. 
Машинопис. 

Коротке повідомлення населення про становище  
в чорній металургії. 

[1948–1953 рр.] 1 1 

127. Відозва. 
Машинопис. 

Коротка розповідь про окупаційний режим на Україні. [1948–1953 рр.] 1  

128. Відозва. 
Машинопис. 

Про стан справ у радянському господарстві. [1948–1953 рр.] 1 1 

129. Відозва. 
Машинопис. 

Відозва спрямована проти комуністичної системи. [1948–1953 рр.] 1 2 

130. Відозва. 
Машинопис. 

У відозві проголошується, за що борються українці. [1948–1953 рр.] 1 1 

131. Оповідання. 
Гектограф. 

В оповіданні висміюються колгоспні порядки на прикладі 
видуманого колгоспу “Ура”. 

[1948–1953 рр.] 1 2 

132. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до українських селян не віддавати хліб державі. Червень 1947 р. 1 1 

133. Відозва. 
Гектограф. 

Виклад причин голоду 1932–1933 рр. та попередження селян перед 
можливістю його повторення. 

Вересень 
1947 р. 

1 1 

134. Лист. 
Гектограф. 

Звернення від колгоспників з-над Дніпра до братів-селян у західних 
областях із закликом спільно боротись проти більшовицької облуди. 

[1948–1953 рр.] 1 3 

135. Відозва. 
Гектограф. 

Звернення до української молоді із закликом святкувати 23 травня, 
як день героїв. Хвалебна ода українським повстанцям. 

[1948–1953 рр.] 1 1 

136. Відозва. 
Машинопис. 

Звернення до українців із західних областей не здавати хліб 
державі у зв’язку із неврожайним роком. 

[1948–1953 рр.] 1 1 

137. Відозва. 
Машинопис. 

Критика планів Четвертої п’ятирічки в галузі сільського 
господарства. 

[1948–1953 рр.] 1 5 

138. Відозва. 
Машинопис. 

Відозва, видана з приводу зміни державної політики стосовно 
церковних установ. 

[1948–1953 рр.] 1 2 

139. Газета. 
Машинопис. 

Газета, присвячена висвітленню козацтва у творах Т. Г. Шевченка. [1948–1953 рр.] 1 5 

140. Відозва. 
Гектограф. 

Фрагмент. [1948–1953 рр.] 1 1 

141. Відозва. 
Гектограф. 

Фрагмент. [1948–1953 рр.] 1 1 

ФОНД РК Ар. 357. 
ОПИС № 2. 
Справ постійного зберігання 56 
за 1948–1950 роки 

№ 
з/п Заголовок справи Короткий зміст Дата документа Кількість 

документів 
Кількість 
аркушів 

1. Некролог. 
Машинопис. 

Повідомлення про загибель крайового Провідника 
ОУН Львівського краю і командира воєнної округи 
УПА “Буг” Зеновія Тершаковця (“Федора”). 

[1948 р.] 3 3 

2. Пересторога. 
Машинопис. 

Звернення до працівників державних служб 
із закликом не боротись з українськими повстанцями 
та не діяти на шкоду українському народу. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

3. Некролог. 
Машинопис. 

Повідомлення про загибель виконуючого обов’язки 
керівника Служби Безпеки ОУН при Проводі ОУН 
на українських землях Дякона Ярослава (“Дмитра”). 

[1948 р.] 1 1 

4. Пересторога. 
Машинопис. 

Звернення до працівників і співробітників 
державних служб із закликом не діяти на шкоду 
українському народу. 

[1948–1950 рр.] 1 2 

5. Напрями вишкільно-
виховної роботи. 
Машинопис. 

Описуються основні напрями вишкільно-виховної 
роботи ОУН-УПА. 

[1948–1950 рр.] 1 3 



Документи українського збройного підпілля Яворівщини у фондах  
Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка 

 
255 

6. Повідомлення 
Машинопис. 

Погроза колаборантам заслуженою карою, 
якщо будуть діяти на шкоду українському народу 

[1948–1950 рр.] 1 1 

7. Звіт про організацію 
колгоспу в с. Черчик.
Рукопис. 

Звіт про організацію колгоспу ім. Молотова 
в с. Черчик. 

9 березня 
1950 р. 

1 3 

8. Список учителів. 
Рукопис. 

Список учителів шкіл Яворівського р-ну Львівської 
обл. Подаються їх короткі біографічні дані. 

[1948–1950 рр.] 1 2 

9. Повідомлення про 
вивіз, що відбувся 
12.05.1950 р. у с. 
Наконечне І 
Рукопис. 

Списки вивезених у Сибір селян із с. Наконечне. 20.07.1950 р. 1 6 

10. Протокол з вивозу 
24.02. і 5.03.1950 р.  
Рукопис. 

Списки вивезених у Сибір жителів с. Наконечне 
24.ІІ. і 5.ІІІ.1950 рр. 

12 квітня 
1950 р. 

1 2 

11. Звіт про 
антибільшовицьку 
роботу. 
Рукопис 

Звіт складений за рубриками: розмови, виступи, 
агітація проти вступу у колгоспи, література, 
поширена по селах України, Червона армія, ворожа 
пропаганда. 

[1948–1950 рр.] 1 23 

12. Програма вишколу 
І-ого ступеня. 
Рукопис. 

Програма вишколу українського націоналіста: 
питання з ідеології, історії, географії, економіки. 

[1948–1950 рр.] 1 2 

13. Методики вишколу. 
Машинопис. 

Основні методи вишколу членства ОУН. [1948–1950 рр.] 1 1 

14. Біографія. 
Рукопис. 

Біографія Лютого Стаса. 20 жовтня 
1949 р. 

1 1 

15. Перелік книг. 
Рукопис. 

Список книг, виданих повстанцями. [1948–1950 рр.] 1 9 

16. Повідомлення. 
Рукопис. 

Біографія Литвина Степана. 
 

30 травня 
1949 р. 

1 1 

17. Протокол. 
Рукопис. 

Списки селян, вивезених у Сибір із с. Наконечне II. 30 березня 
1950 р. 

1 2 

18. Протокол. 
Рукопис. 

Списки селян, вивезених із с. Наконечне II. 30 січня 
1950 р. 

1 1 

19. Протокол. 
Рукопис. 

Списки селян, вивезених з с. Наконечне І. 30 січня 
1950 р. 

1 1 

20. Біографія. 
Рукопис. 

Біографічні дані про Івана Михайловича Кравса. 15 жовтня 
1949 р. 

1 1 

21. Біографія. 
Рукопис. 

Біографія Дороша Дмитра Стефановича. [1948–1950 рр.] 1 1 

22. Список сільського 
населення. 
Рукопис. 

Список сільського населення с. Шутова, с. Порудно 
та інших. Подається коротка біографічна довідка 
про кожного жителя. 

[1948–1950 рр.] 1 17 

23. Біографія. 
Рукопис. 

Коротка біографічна довідка про Прокопенка 
Гаврила. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

24. Список сільського 
населення. 
Рукопис. 

Список сільського населення с. Порудно із короткою 
біографічною довідкою про кожного жителя. 

[1948–1950 рр.] 1 7 

25. Список агіток. 
Рукопис. 

Список агіток, виданих ОУН. [1948–1950 рр.] 1 5 

26. Біографія. 
Рукопис. 

Біографія жителя с. Порудно  
Миколи Григоровича Гули. 

20 жовтня 
1949 р. 

1 1 

27. Звіт.  
Рукопис. 

Список сімей, вивезених у Сибір. 30 січня 
1950 р. 

1 1 

28. Щоденник. 
Рукопис. 

Опис різноманітних події, які відбулися у селах 
Яворівського р-ну Львівської обл. 

[1949–1950 рр.] 1 4 
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29. Звіт. 
Рукопис. 

Список керівного складу колгоспу с. Рогізна. [1949–1950 рр.] 1 2 

30. Звіт. 
Рукопис. 

Звіт про основні події, що відбулись у селах 
Яворівського р-ну (с. Наконечне-І. Наконечне-ІІ). 

[1949–1950 рр.] 1 11 

31. Звіт. 
Рукопис. 

Опис найважливіших подій, що відбулися у селах 
Яворівського р-ну Львівської обл. 

24 квітня– 
20 липня 
1950 р. 

1 8 

32. Протокол. 
Рукопис. 

Списки населення, вивезеного у Сибір. 30 березня 
1950 р. 

1 1 

33. Наказ. 
Рукопис. 

Наказ зібрати усі матеріали на Ротка Михайла 
та написати повідомлення про його ліквідацію. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

34. Наказ. 
Рукопис. 

Наказ зібрати інформацію про людей, які згадуються 
в секретних матеріалах ОУН. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

35. Малюнок. 
Гектограф. 

На малюнку зображено сувій паперу і меч. На сувої 
паперу зображені кириличні літери “П” і “Б”. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

36. Розписка. 
Рукопис. 

 [1948–1950 рр.] 1 1 

37. Біографія. 
Рукопис. 

Біографія Гащинець Федора Дмитровича. [1948–1950 рр.] 1 1 

38. Списки. 
Рукопис. 

Списки жителів одного із сіл Яворівського р-ну. [1948–1950 рр.] 1 6 

39. Щоденник. 
Рукопис. 

 [1948–1950 рр.] 1 2 

40. Біографія. 
Рукопис. 

Біографія Діденка Стефана. [1948–1950 рр.] 1 2 

41. Повідомлення 
Рукопис. 

Повідомлення про допит Тригубом селянки Марії. [1948–1950 рр.] 1 2 

42. Біографії. 
Рукопис. 

Короткі біографії різних людей. [1948–1950 рр.] 1 1 

43. Повідомлення 
Рукопис. 

Повідомлення про політичне життя сіл Яворівського 
р-ну Львівської обл. 

[1948–1950 рр.] 1 21 

44. Протокол. 
Рукопис. 

Протокол з вивозу населення. 30 березня 
1950 р. 

1 1 

45. Список. 
Рукопис. 

Список населення. [1948–1950 рр.] 1 1 

46. Список вивезених  
у Сибір. Рукопис. 

 [1948–1950 рр.] 1 1 

47. Протокол. 
Рукопис. 

 [1948–1950 рр.] 1 1 

48. Донесення. 
Рукопис. 

Донесення з с. Порудно. [1948–1950 рр.] 1 1 

49. Список працівників 
канцелярії. Рукопис. 

Список працівників канцелярії. [1948–1950 рр.] 1 1 

50. Донесення. 
Рукопис. 

Донесення за 14.03. та 16.03.  
про вивіз двох селян на Сибір. 

[1950 р.] 1 1 

51. Біографії. 
Рукопис. 

Короткі біографічні дані про жителів с. Порудно. [1948–1950 рр.] 1 1 

52. Біографія. 
Рукопис. 

Неможливо прочитати. [1948–1950 рр.] 1 1 

53. Біографія. 
Рукопис. 

Неможливо прочитати. [1948–1950 рр.] 1 1 

54. Біографія. 
Рукопис. 

Неможливо прочитати. [1948–1950 рр.] 1 1 

55. Біографія. 
Рукопис. 

Неможливо прочитати. [1948–1950 рр.] 1 1 

56. Біографія. Рукопис. Неможливо прочитати. [1948–1950 рр.] 1 1 
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The article dwells upon the documents of the Ukrainian armed underground in Yavoriv 
territory which are not available for the scientific research and are stored in the F. P. Maksy-
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of the Ivan Franko National University in L’viv. Taking into consideration the substantial 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

УДК 002.2:004(477)“18/19”:027.2(477)ЛННБ України ім. В. Стефаника 

УКРАЇНСЬКЕ КНИГОЗНАВСТВО XIX – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX ст.:  
ПЛАН ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ 

Олена СТАНКЕВИЧ 

Львівська національна наукова бібліотека України імені Василя Стефаника, 
вул. Стефаника, 2, м. Львів, 79000, Україна, тел. (032) 272-59-66 

У статті повідомлено про плани створення універсальної електрон-
ної бази даних із українського книгознавства XIX – першої половини 
XX ст. у Львівській національній науковій бібліотеці України імені 
В. Стефаника. Розкрито основні концептуальні положення, визначено 
структуру та основні ресурсні складові цієї бази. 

Ключові слова: українське книгознавство, електронні ресурси біб-
ліотек, Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Сте-
фаника, видавнича справа, бібліотекознавство, бібліографознавство, персо-
налії книгознавців. 

Становлення та поширення глобальної інформаційної цивілізації з другої поло-
вини XX ст. на всі сфери суспільної діяльності людства та на сферу культури зокрема, 
спричинило стрімкий розвиток електронної культури. Об’єктивною умовою розвитку 
глобальної інформаційної цивілізації та однією з основних тенденцій у сучасній куль-
турі є становлення електронних бібліотек, оцифровування культурної спадщини та 
накопичення цифрового контенту. Перед Україною, яка дотримується курсу на євро-
інтеграцію та приєднання у перспективі до Єдиного європейського інформаційного 
простору, найважливішими стають завдання розвитку національної сфери інформа-
ційно-комунікаційних технологій та культурно-освітньої сфери в руслі європейських 
тенденцій1. На це спрямовують Закон України “Про Національну програму інформа-
тизації”2 (1998 р.), Укази Президента України “Про невідкладні заходи щодо розвит-
ку бібліотек України”3 (2000 р.), “Про заходи щодо розвитку національної складової 
глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї 
мережі в Україні”4 (2000 р.). 

Такі зміни у суспільстві зумовлюють нові вимоги і до роботи вітчизняної біб-
ліотечної галузі. Інтеграція інформаційної та бібліотечної технологій, яка стрімко та 
                                                                          

1 Пелагеша Н. Проект створення Європейської цифрової бібліотеки: можливості для України // 
http://www.niss.gov.ua/Monitor/February/1.htm. 

2 Закон України про Національну програму інформатизації // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ 
main.cgi?nreg=74%2F98-%E2%F0. 

3 Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України” // 
http://uazakon.com/document/spart46/inx46118.htm. 

4 Указ Президента України “Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформа-
ційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні” // http://zakon.rada.gov.ua/ 
cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=928%2F2000. 
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неухильно відбувається в останні роки, ставить перед бібліотеками завдання не лише 
забезпечити доступ до інформації, але й зберегти (чи відновити) особливо цінні, рід-
кісні документи, інтегрувати їх в нове інформаційне середовище без жодних втрат. 

Знання, яке не має зв’язку зі своїми витоками та не спирається на ідеї минулого, 
не може мати міцної основи та глибинної суті. За роки незалежності України було по-
вернуто з небуття тисячі замовчуваних, забутих імен, відкрито для наукового дослі-
дження книги, періодичні видання, документи, фотоматеріали зі спецфондів. Як зазна-
чав український бібліограф Михайло Гуменюк: “На певному етапі історичного роз-
витку у кожного народу виникає необхідність підсумувати культурні здобутки бага-
тьох поколінь”5. Ці слова стосувалися створення української ретроспективної бібліо-
графії, проте ми вважаємо їх актуальними і щодо питань українського книгознавства 
в цілому. Формування електронних ресурсів з українського книгознавства сприятиме 
не лише збереженню величезного національного культурного надбання для наступних 
поколінь, але й слугуватиме джерельною основою для подальших історико-книгознав-
чих студій, адже процес вивчення й осмислення ролі друкованого слова у культур-
ному розвитку українського народу, розвитку та збереженні національних традицій, 
формуванні, відображенні та пропаганді державницьких прагнень триває і в наш час.  

Мета даної статті – визначення основних концептуальних принципів формуван-
ня мережевих інформаційних ресурсів з українського книгознавства XIX – першої 
половини XX ст., а саме: їх структури та основних ресурсних складових.  

У 2008 р. відділ наукової бібліографії, відділення “Наукова бібліографія та кни-
гознавство” Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника 
(далі – ЛННБУ імені В. Стефаника) започаткував мережевий науково-інформаційний 
проект під назвою “Українське книгознавство XIX – першої половини XX ст.”. 
Мета проекту – зробити своєрідний підсумок розвитку українського книгознавства 
XIX – першої половини XX ст., сформувавши цілісне зібрання багаторічного науково-
го доробку українських книгознавців, істориків, бібліографів, бібліотекарів, та надати 
зібраний матеріал для вільного доступу у світовій інформаційній мережі. Результатом 
реалізації проекту має стати створення автоматизованої інформаційної системи (АІС), 
яка складатиметься з: бази даних книг з українського книгознавства XIX – першої 
половини XX ст.; реферативної бази даних періодичних видань з книгознавства, біб-
ліотекознавства та бібліографії зазначеного періоду; повнотекстових копій раритет-
них видань (книжкових та періодичних) для збереження їх у цифровому форматі; 
архіву мережевих інформаційних ресурсів вибраної тематики. 

Основна мета створення АІС полягає в тому, щоб вибрати з доступних джерел 
чи зібрати іншим способом інформацію, яка висвітлює окремі аспекти з певної пробле-
матики, та надати її користувачам у вигляді, зручному для пошуку6. Тому першим 
кроком у реалізації проекту стало визначення основних засад структурної побудови 
майбутнього веб-сайту, оскільки вони будуть базовими для організації довідково-
пошукового апарату цілої АІС. 

Ми звернулися до дефініцій самого поняття “книгознавство”. Із другої половини 
XVIII ст. і до сьогодні триває еволюція поглядів на структуру, завдання та закономір-
                                                                          

5 Гуменюк М. П. Підсумки необхідні. До проблеми створення повної бібліографії української книжки // 
Біля джерел української радянської бібліографії. – Київ: Наукова думка, 1991. – С. 87–91. 

6 Фоменко І. М. Проблемно-орієнтовані інформаційно-документні системи (технологія розробки) // 
Вісник Харківської державної академії культури. – Харків, 2004. – Вип. 15. – С. 120–129. 
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ності “книгознавства”. Цей процес можна прослідкувати за матеріалами енциклопедій, 
словників7, а також за публікаціями відомих книгознавців8. За основу структурування 
“книгознавства” ми вибрали традиційний напрям розвитку книгознавчої думки, який 
ґрунтується на комплексі споріднених, тісно зв'язаних, відносно самостійних наукових 
дисциплін9. Структура загального книгознавства передбачає: методологію книгознав-
ства; теорію книги і (чи) книжкової справи, теорію книгознавства; історію книгознав-
чого знання. За таким самим принципом структуруються окремі галузі спеціального 
книгознавчого знання: книговидавнича справа, книготорговельна справа (бібліопо-
лістика), бібліотечна справа, бібліографічна справа. 

Таким чином, базова структура проекту включатиме наступні елементи: загальне 
книгознавство; бібліографознавство; бібліотекознавство; видавнича справа і редагу-
вання; книготорговельна справа (бібліополістика); персоналії. 

Розділ “Книгознавство” матиме такі структурні елементи: 
– еволюція поглядів на структуру книгознавства;  
– діяльність книгознавчих інституцій; 
– фахові періодичні видання; 
– бібліографічне забезпечення (включатиме методологію, теорію та методику 

книгознавчих досліджень і окремо історію книги); 
– персоналії. 

У розділі “Бібліографознавство” будуть: 
– діяльність бібліографічних інституцій; 
– фахові періодичні видання; 
– персоналії; 

                                                                          
7 Энциклопедическій словарь / под ред. проф. И. Е. Андреевскаго; Изд. Ф. А. Брокгаузъ, И. А. Ефронъ. – 

Санктъ-Петербургъ, 1891. – Т. 6. – С. 709; Українська Загальна Енцикльопедія: Книга знання: В 3-х томах: 
Багато ілюстрована, з кольоровими таблицями, мапами та образками / під гол. ред. Івана Раковського. – Львів; 
Станиславів; Коломия: Вид. кооп. “Рідна школа”, [1933]. – Т. 1. – Стп. 306; Rulikowski M. Księgoznawstwo. – 
Warszawa: Nakł. księgarni F. Hoesicka, 1935. – S. 9–32; Зленко П. Огляд книгознавчих дослідів // Енцикло-
педія Українознавства: Загальна частина / НАН України. Ін-т Укр. археографії, НТШ у Сарселі (Франція), 
Фундація Енциклопедії України в Торонто (Канада). – Репринтне відтвор. вид. 1949 р. – Київ, 1995. – [Т. 3]. – 
С. 1006–1008; Максименко Ф. П. Книгознавство // Українська Радянська Енциклопедія. – Київ, 1961. – Т. 6. – 
С. 504; Księgoznawstwo // Encyklopedia wiedzy o książce. – Wrocław; Warszawa; Kraków: Zakł. Narodowy 
im. Ossolińskich, 1971. – St. 1339–1343; Краткий справочник книголюба / сост. и общ. ред. А. Э. Мильчин. – 
Москва: Книга, 1976. – С. 168; Немировский Е. Л. Книговедение // Книга: Энциклопедия / редкол.: И. Е. Барен-
баум, А. А. Беловицкая, А. А. Говоров и др. – Москва: Большая Российская энциклопедия, 1998. – С. 304–305; 
Книгознавство // Архівістика: Термінологічний словник / авт.-упорядн.: К. Є. Новохатський, К. Т. Селіверстова 
та ін. – Київ, 1998. – С. 38; Універсальний Словник-Енциклопедія / гол. ред. ради чл.-кор. НАНУ М. Попович. – 
Київ: Ірина, 1999. – С. 662; Словник книгознавчих термінів / укл. В. Я. Буран, В. М. Медведєва, Г. І. Коваль-
чук, М. І. Сенченко. – Київ: Кн. палата України, 2003. – С. 74; Ясь В. О. Бібліологія // Енциклопедія історії 
України: В 5 т. / редкол.: В. А. Смолій (гол.) та ін. – Київ: Наукова думка, 2005. – Т. 1: А–В. – С. 259–260; 
Ковальчук Г. І. Книгознавство та дослідження історії книги в Україні // Енциклопедія історії України: 
В 5 т. / редкол.: В. А. Смолій (гол.) та ін. – Київ: Наукова думка, 2007. – Т. 4: Ка-Ком. – С. 362–363. 

8 Куфаєв М. М. Наукові та організаційні проблеми книговивчення // Бібліологічні вісті / УНІК. – Київ, 
1927. – С. 5–14; Биковський Л. Книгознавство // Українська книга / Орган Бібліологічної Комісії Наукового 
Товариства ім. Шевченка та Українського Товариства Бібліофілів у Львові; Вих. за ред. д-ра Є. Ю. Пелен-
ського. – Львів, 1939. – III рік видання. Ч. 1: січень–березень. – С. 5–9; Тищенко С. В. Еволюція уявлень 
про книгознавство як наукову дисципліну // Вісник Харківської державної академії культури. – Харків, 
1999. – Вип. 1. – С. 106–110; Тимошенко І. До питання про структуру загального і спеціального книгознав-
ства // Вісник Книжкової палати. – 2006. – № 10. – С. 45–47. 

9 Беловицкая А. А. Общее книговедение. – Москва: Книга, 1987. – С. 187–195. 
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– бібліографічне забезпечення (включатиме теорію бібліографії і методику 
бібліографування і окремо організацію бібліографії); 

– веб-бібліографія. 
Розділ “Бібліотекознавство” матиме таку структуру: 
– історія бібліотечної справи; 
– фахові періодичні видання; 
– персоналії; 
– бібліографічне забезпечення (включатиме загальні проблеми бібліотечної 

справи і окремо організацію бібліотечної справи); 
– веб-бібліографія. 
Розділ “Видавнича справа і редагування матиме такі структурні елементи: 
– видавництва та їх діяльність; 
– фахові періодичні видання; 
– персоналії; 
– бібліографічне забезпечення; 
– веб-бібліографія. 
Нарешті, у розділі “Бібліополістика” будуть: 
– діяльність спеціальних книготорговельних та видавничих об’єднань; 
– фахові періодичні видання; 
– персоналії; 
– бібліографічне забезпечення; 
– веб-бібліографія. 
Подальша реалізація проекту полягає у вирішенні наступних завдань: 
1. Визначення основних джерел для збору інформації. 
2. Збір інформації. 
3. Формування бази даних (згідно існуючих форматів каталогізації). 
4. Оцифровування цінних та раритетних видань. 
5. Архівування мережевої інформації. 
6. Веб-програмування. 

Джерельною основою для зазначених вище баз даних слугуватимуть передовсім 
друковані видання, зокрема періодичні видання з книгознавства, бібліотекознавства 
та бібліографії, літописи книг, журнальних та газетних статей, монографії, авторефе-
рати дисертацій, тези доповідей на конференціях, матеріали конференцій, збірники 
наукових праць, навчальні видання (підручники, навчальні посібники, навчально-мето-
дичні посібники, методичні рекомендації, курси лекцій, тексти лекцій), довідкова 
література (енциклопедії, словники, довідники). Водночас, в умовах сучасного розвит-
ку інформаційних технологій та стрімкого зростання обсягів мережевої інформації 
важливим є питання збирання та збереження актуальних для даної тематики існуючих 
мережевих інформаційних ресурсів, іншими словами – архівування мережевих ресур-
сів з українського книгознавства XIX – першої половини XX ст. Теоретичні, органі-
заційні та правові аспекти архівування мережевих науково-інформаційних ресурсів 
досліджували у своїх наукових працях В. Копанєва10, А. Свобода11 та Г. Г. Нежурбе-
                                                                          

10 Копанєва В. Архівування науково-інформаційних ресурсів Інтернету: основні концептуальні положен-
ня // Бібліотечний вісник. – 2005. – № 2. – С. 14–19; Її ж. Бібліотека та мережева інформація // Вісник Книж-
кової палати. – 2007. – № 2. – С. 31–36; Її ж. Концепція архівування “мережевої україніки” // Там само. – 
2008. – № 4. – С. 29–34. 
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да12. Концептуальні засади створення пропонованого архіву потребують окремих розві-
док. Тому на початковому етапі ми вбачаємо за доцільне створювати веб-бібліографію 
до кожного із досліджуваних питань, яка у процесі реалізації проекту стане допо-
міжним пошуковим джерелом для формування самого архіву мережевих ресурсів. 

З історії відомо, що успішному розвитку та розквіту українського книгознавства 
сприяло заснування на початку XX ст. фахових книгознавчих інституцій13. Серед них 
слід назвати наступні: Книжкова палата України14, Український науковий інститут 
книгознавства (УНІК)15, Українське товариство бібліофілів у Львові16, Українське 
товариство прихильників книги у Празі17, Бібліографічна комісія Всеукраїнської ака-
демії наук (ВУАН)18, Бібліографічна комісія при Науковому товаристві ім. Шевченка 
у Львові19, Бібліотечна Комісія товариства “Просвіта” у Львові, Одеське бібліо-
графічне товариство, Бібліотечно-бібліографічний Гурток друзів книги у Києві та ін. 
У цій царині існує чималий доробок досліджень, а наше завдання – об’єднати його в 
єдиний інформаційний масив. 

Водночас, створені книгознавчі установи розпочали випуск фахових періодич-
них видань з книгознавства, бібліотекознавства та бібліографії. Зокрема, першим 
фаховим періодичним виданням у Східній Україні був заснований у 1917 р. журнал 
“Книгарь: Літопис українського письменства” (Київ)20, у першому півріччі 1919 р. 
Всенародня (Національна) бібліотека випускала часопис “Книжний вісник” (Київ), 
а з 1927 р. – “Журнал бібліотекознавства та бібліографії”, трохи пізніше в УСРР 
виходили також критико-бібліографічний часопис “Голос друку” (Харків, 1921), “Книга: 
Журнал літератури, критики, бібліографії” (Харків), “Нова книга: Щомісячний ілю-
стрований журнал, присвячений питанням книжкової та бібліотечної справи, критиці 
та бібліографії” (Харків)21, “Бібліологічні вісті” (Київ)22 – квартальник Українського 
                                                                                                                                                                                            

11 Свобода А. Бібліотека як середовище формування інтелектуальних та інформаційних ресурсів 
суспільства знань // Бібліотечний вісник. – 2005. – № 6. – С. 39–42. 

12 Нежурбеда Г. Г. Создание архивов Интернет-документов как новая задача национальных библио-
тек // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 
9-я Междунар. конф. “Крым 2002”: Материалы конф. – Москва, 2002. – Т. 1. – С. 193–198. 

13 Зленко П. Огляд книгознавчих дослідів... – С. 1006–1008. 
14 Сенченко М. І. Книжкова палата України. Історія і сьогодення, 1919–2004. – 2-е вид., виправл. і 

доповн. – Київ: Кн. палата України, 2004. – 163 с.: іл., портр. 
15 Ковальчук Г. І. Історія розвитку книгознавства в УРСР в 20–30-х рр. ХХ ст.: Автореф. дис. ... 

канд. іст. наук: 07. 00. 02 / АН України, Ін-т історії України. – Київ, 1991. – 16 с. 
16 Чорній В. В. Українське товариство бібліофілів у Львові в 30-х рр. XX ст. // Записки Львівської 

наукової бібліотеки ім. В. Стефаника / відпов. ред. Л. І. Крушельницька. – Львів, 1996. – Вип. 5. – С. 69–75. 
17 Заремба О. Українське товариство прихильників книги в Празі // Вісник Книжкової палати. – 

2001. – № 8. – С. 34–37. 
18 Білокінь С. І. Бібліографічна Комісія ВУАН // Енциклопедія історії України: В 5 т. / Редкол. 

В. А. Смолій (голова) та ін. – Київ: Наукова думка, 2003. – Т. 1: А–В. – С. 257–258. 
19 Черниш Н. І. Бібліографічна комісія НТШ як центр дослідження української книги (1909–1939): 

Навч. посіб. – Київ: Наша культура і наука, 2006. – 216 с.  
20 Дашкевич Я. “Книгарь” – журнал епохи революції і контрреволюції // Україна. Наука і культура. – 

1991. – Вип. 25. – С. 26–44; Петров С. Так народжувався часопис “Книгар” // Друкарство. – Київ, 2001. – 
№ 1. – С. 4–6; Королевич Н., Лазебний Л. “Книгар” через сімдесят років // Книжник. – 1990. – № 4. – С. 39–48. 

21 Процик М. Роль книгознавчої періодики у формування української видавничої термінології 
початку XX ст. // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / ЛНБ ім. В. Стефаника; відп. ред. 
М. М. Романюк. – Львів, 2004. – Вип. 12. – С. 149–167. 

22 Білокінь С. “Бібліологічні вісті”: місце в культурі // Вісник Книжкової палати. – 1996. – № 3. – С. 7–10; 
Дашкевич Я. “Бібліологічні вісті” – ідеї та люди // Бібліологічні вісті. 1923. Кн. 1–4: Науковий журнал. 
Перевид. ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України. – Львів, 1999. – С. V–XI; Бібліологічні вісті, 1923–1930: 
Систематичний анотований покажчик змісту / Нац. парлам. б-ка України; укл. Г. І. Ковальчук. – Київ: 
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наукового інституту книгознавства (УНІК). Серед часописів Західної України варто 
зазначити наступні: перший бібліографічний журнал у Західній Україні “Книжка: 
Неперіодичний вісник українського книжкового руху” (Станіславів) почав виходити з 
вересня 1921 р.23, товариство “Просвіта” видавало у Львові часопис “Бібліотечний 
порадник” (Львів, 1925–1926 рр.)24, у 1927–1929 рр. книгарня Наукового товариства 
ім. Шевченка у Львові видавала квартальник “Що читати?”25; видання з аналогічною 
назвою “Що читати?: Порадник присвячений поширенню української книжки”26 у 
1928–1929 рр. випускав Літературно-видавничий інститут “Добра книжка”; у 1927 р. 
Союз українських накладень і книгарень у Львові розпочав випуск квартальника 
“Книжник”, у якому публікувались постанови управи Союзу українських накладень 
і книгарень та реєструвалась вся видавнича продукція (книги) Західної України, Біб-
ліологічна комісія НТШ та Українського Товариства Бібліофілів у Львові випускала у 
1937–1943 рр. часопис “Українська книга: Місячник присвячений бібліології та бібліо-
фільству” за ред. Є. Ю. Пеленського. Українські книгознавчі видання виходили і за 
кордоном: у грудні 1921 р. у Відні з’явилася “Книга” – орган Об’єднання україн-
ських видавців (вийшло одне число часопису), протягом 1922 р. виходило “Українське 
книгознавство” – орган гуртка бібліофілів при Українській господарській академії у 
Подєбрадах (Чехословаччина), а у Празі Українське товариство прихильників книги 
видавало журнал “Книголюб” (1927–1932)27. Майже всі ці видання зберігаються у 
фондах ЛННБУ імені В. Стефаника, а саме у відділі наукової бібліографії. Переведення 
їх у цифровий формат суттєво доповнить поданий на сайті теоретичний матеріал та 
сприятиме кращому збереженню оригіналів (для обслуговування читачів можна буде 
користуватись цифровими копіями). 

В історії українського книгознавства XIX – першої половини XX ст. займає своє 
місце і видавнича та книготорговельна діяльність видавництв, видавничих товариств, 
спілок, організацій та приватних видавців28. У фондах відділу наукової бібліографії 
ЛННБУ імені В. Стефаника зберігається значна кількість (більше 100 од. зб.) видав-
ничих та книготорговельних каталогів, які у рамках проекту планується перевести у 
цифровий формат. Зокрема, серед них є каталоги видавництв: “Всесвітня бібліотека” 
(Золочів), “Ізмарагд” (Львів), “Русалка” (Львів), “Слово” (Львів), “Українське Видав-
ництво” (Краків, Львів), “Український робітник” (Харків), “Сяйво” (Київ), каталоги 
Всеукраїнської кооперативної книготорговельної та видавничої спілки “Книгоспілка” 
                                                                                                                                                                                            
Абрис, 1996. – 158, [1] с.; Антоник О. В. “Бібліологічні вісті” (1923–1930 рр.) як науковий часопис вітчизня-
ного книгознавства // Українська періодика: історія і сучасність: Тези доп. і повідомл. Всеукр. наук.-теорет. 
конф. (9–10 груд. 1993 р.). – Львів, 1993. – С. 220–224; Королевич Н. Систематичний покажчик змісту часо-
пису “Бібліологічні вісті” (1923–1930 рр.) // Вісник Книжкової палати. – 1997. – № 4. – С. 23–24. 

23 Книжка: Неперіодичний вісник українського книжкового руху // Періодика Західної України  
20 – 30-х рр. XX ст.: Матеріали до бібліографії / за ред. М. М. Романюка. – Львів, 2000. – Т. 3. – С. 62–66. 

24 Бібліотечний порадник // Періодика Західної України 20–30-х рр. XX ст. – Львів, 1998. – Т. 1. – С. 7. 
25 “Що читати?” // Періодика Західної України 20–30-х рр. XX ст. – Львів, 2003. – Т. 5. – С. 325–326. 
26 “Що читати?”: Порадник присвячений поширенню доброї книжки // Періодика Західної України 

20–30-х рр. XX ст. ... – Т. 5. – С. 327–328. 
27 Огар Е. Українське товариство прихильників книги та його друкований орган “Книголюб” // Русская, 

украинская, белорусская эмиграция в Чехословакии между двумя войнами: Результаты и перспективы иссле-
дования фондов Славянской библиотеки и пражских архивов. – Прага, 1995. – Т. 2. – С. 890–900; Гру-
зов М. А., Шудря М. А. “Книголюб” (Прага, 1927–1932): Покажчик змісту часопису / Дослід. центр історії 
укр. преси; за ред. О. Сидоренка. – Київ: ДЦІУП, 1996. – 34 с. – (Серія: Бібліографічні покажчики). 

28 Дорошенко В., Зленко П. Видавництва // Енциклопедія Українознавства: Загальна частина... – 
Київ, 1995. – [Т. 3]. – С. 972–981; Р. М. Видавництва на Україні // Енциклопедія Українознавства. – Репринтне 
відтвор. вид. 1955–1984 рр. – Львів, 1993. – Т. 1. – С. 245–246. 
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(Київ, Харків), Українсько-руської видавничої спілки (Львів), Видавничого кооператив-
ного товариства “Сіяч” (Черкаси), каталоги книгарні Товариства “Просвіта” (Львів), 
книгарні Наукового товариства ім. Шевченка у Львові, видавництва Ставропігійського 
інституту (Львів) та ін. 

Структурного виокремлення у складі проекту потребує розділ “Персоналії”, 
у якому будуть зібрані матеріали про українських книгознавців, бібліографів, бібліо-
текознавців, видавців та громадських діячів, котрим належить вагомий внесок у роз-
виток українського книгознавства XIX – першої половини XX ст. Серед них: Х. Алчев-
ська, Д. Балика, О. Барвінський, Л. Биковський, О. Борковський, І. Вагилевич, В. Гна-
тюк, Я. Головацький, Б. Грінченко, М. Грушевський, Г. Данилевський, В. Доманицький, 
Д. Донцов, В. Дорошенко, Д. Дорошенко, М. Драгоманов, С. Єфремов, І. Калинович, 
О. Кисілевська, Н. Кобринська, М. Комаров, К. Копержинський, І. Корнєйчик, І. Кре-
вецький, В. Кубійович, З. Ф. Кузеля, П. Куліш, І. Левицький, Василь Лукич (В. Левиць-
кий), О. Маковей, Ф. Максименко, М. Максимович, С. Маслов, Ю. Меженко, І. Огієнко 
(митрополит Іларіон), М. Павлик, І. Павловський, О. Партицький, М. Петров, Є.-Ю. Пе-
ленський, С. Русова, Ф. Сарана, В. Сімович, С. Сірополко, І. Тиктор, Ю. Тищенко (Сі-
рий), К. Трильовський, І. Франко, Ю. Целевич, М. Шашкевич, М. Ясинський та ін. 
За обов’язкові елементи формату запису про персоналію ми пропонуємо взяти на-
ступні: біографія (життя та діяльність діяча); бібліографія (складатиметься з двох 
частин: бібліографія творів автора та бібліографія літератури про нього); веб-бібліо-
графія (гіпертекстові посилання на інші мережеві ресурси, що містять відомості про 
діяча). Як додатковий елемент формату виступатиме елемент фотогалерея, де можна 
буде збирати фото персоналій, а також твори мистецтва про них. У процесі реалізації 
проекту створюватимуться страхові електронні копії видань персоналії, адже з пли-
ном часу їх історико-культурна та наукова цінність лише зростатиме.  

Вивчаючи українське книгознавство, не можна не говорити про внесок бібліо-
тек України у його розвиток29. У рамках проекту ми передбачаємо систематизувати 
історію бібліотечної справи за принципом відображення історії та діяльності провід-
них бібліотек України протягом вибраного історичного проміжку. 

Таким чином, у сучасних умовах глобальної інформатизації суспільства перед біб-
ліотеками як ключовими елементами системи документальних комунікацій ставиться 
важливе завдання створення національної інформаційної інфраструктури, котра сприя-
ла б оптимізації формування та використання національних документальних ресурсів. 
Реалізація започаткованого проекту сприятиме, у першу чергу, цілісному відображенню 
важливих етапів історичного розвитку українського книгознавства XIX – першої по-
ловини XX століття у глобальній світовій мережі. Водночас, створення даного інфор-
маційного ресурсу може бути першим кроком у процесі формування електронної біб-
ліотеки з українського книгознавства. Також вирішуватиметься проблема створення 
страхових електронних копій раритетних видань, що дасть можливість не лише збе-
регти цінні видання, але й слугуватиме вдосконаленню системи бібліотечно-інформа-
ційного обслуговування. Варто зауважити, що проект є відкритим. Одним із важливих 
завдань у його реалізації є залучення наукових інституцій, учених та всіх бажаючих 
до співпраці у збереженні багатої національної книгознавчої спадщини. 

                                                                          
29 Дорошенко В. Бібліотеки // Енциклопедія Українознавства: Загальна частина... – Київ, 1995. – 

[Т. 3]. – С. 1008–1016. 
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БЕРНАРДИНСЬКИЙ АРХІВ У ЛЬВОВІ (1784–1933):  
ФОРМУВАННЯ АРХІВНИХ ЗБІРОК ТА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Володимир ДОЛІНОВСЬКИЙ 

Центральний державний історичний архів України, 
пл. Соборна, 3а, м. Львів, 79000, Україна, тел. (032) 272-30-63 

Коротко описано історію і склад фондів т. зв. Бернардинського архіву 
у Львові, наголошено на винятковій важливості цих матеріалів для дослід-
ників громадсько-політичної та соціально-економічної історії Галичини 
ХІІІ–ХІХ ст. 

Ключові слова: Бернардинський архів у Львові, історія архівів, історія 
архівної справи. 

Бернардинський архів – найдавніший архів України, створений після ліквідації 
австрійським урядом у 1783 р. земських та гродських судів у Східній і Західній Гали-
чині. На підставі розпорядження Крайового трибуналу від 27 грудня 1783 р. доку-
ментальні матеріали судів були привезені до Львова і сконцентровані у колишньому 
приміщенні бібліотеки Бернардинського монастиря (звідси друга назва архіву). На 
цій джерельній базі 1784 р. організували архів з офіційною назвою “Caesareo-regium 
antiquorum actorum terrestrium et castrensium Galiciensium tum corroborationis documen-
torum officium” (Цісарсько-королівський уряд давніх галицьких гродських і земських 
актів і корроборації документів), а його регентом (regens actorum antiquorum) 9 груд-
ня 1784 р. став Антоній Полетило, який перед тим завідував давніми документами 
Крайової Табулі – установи для обліку нерухомого майна. 

Велика кількість зосереджених в архіві документів, їх різноманітність та брак 
відповідного довідкового апарату до них змусили місцеву владу вжити заходів для 
впорядкування архіву. У 1785 р. Галицький Становий комітет вперше звернувся до 
цісаря з таким проектом. Проте лише після його повторного подання 28 лютого 
1787 р. уряд задовольнив це прохання декретом від 24 травня 1787 р. Внаслідок цього 
доручення А. Полетилові видали інструкцію, в якій говорилося про нумерацію книг, 
складання до них науково-довідкового апарату (індексів) та відновлення знищених 
і пошкоджених документів. Для виконання відповідних робіт до архіву прийняли 
150 писарів, працею яких керували А. Полетило та А. Щука. Робота над систематиза-
цією актових книг тривала до червня 1800 р.  

Як самостійна державна установа архів проіснував недовго. Цісарськими 
декретами від 16 грудня 1808 та 3 січня 1810 рр. його було реорганізовано і підпоряд-
ковано Шляхетському судові у Львові як частину Крайової табулі, директор якої був 
і директором архіву.  

Втрата практичного значення актів архіву робила його утримання тягарем для 
австрійського уряду. 18 квітня 1869 р. Галицьке намісництво запропонувало Крайо-
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вому виділу прийняти архів у своє підпорядкування. Через фінансові розбіжності 
обох сторін переговори в цій справі затягнулися на кілька років. Після довготривалих 
дискусій 21 серпня 1877 р., згідно з ухвалою Галицького крайового сейму, архів 
перейшов у підпорядкування Крайового виділу, отримавши нову офіційну назву – 
Крайовий архів гродських і земських актів у Львові. Паралельно вживалася й стара 
назва – Бернардинський архів. Таким чином, архів знову став самостійною установою, 
а його діяльність, відповідно до представленого Крайовим виділом організаційного 
статуту та детальної архівної інструкції, складеної 15 лютого 1878 р., набирала ви-
разного наукового спрямування.  

Ухвалені в 1877–1878 рр. правові акти визначали, що директорами архівів 
могли бути лише професори університетів. У 1878 р. директором архіву було при-
значено засновника львівської історичної школи, автора публікацій з дипломатики та 
археографії, видавця джерел (II–XV томи фундаментального видання “Akta grodzkie 
i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum t. zw. Bernardyńskiego we 
Lwowie” – AGZ) Францішека Ксавери Ліске (1838–1891). Він провів реорганізацію та 
впорядкування архіву, а складені ним картотеки до актових книг стали основою для 
публікацій судових записок у формі регестів. З 1891 р. аж до смерті директором архі-
ву був відомий історик права, фахівець у галузі спеціальних історичних дисциплін, 
зокрема генеалогії, Освальд Бальцер (1858–1933). Він вивчав історію гродських і 
земських судів, склав індекси до XI–XV томів AGZ, організував спеціалізовану біб-
ліотеку. Під керівництвом О. Бальцера завершено складання інвентарів галицьких, 
перемиських, сяноцьких гродських і земських актів. 

Відродження самостійної Польської держави після Першої світової війни 
створило підстави для організації нової архівної системи. Відповідно до положень 
перших нормативних актів, які визначали правові та методичні засади функціо-
нування архівів, Крайовий архів гродських і земських актів 1 жовтня 1919 р. був 
підпорядкований Міністерству віросповідань і публічної освіти у Варшаві й одержав 
назву “Земський архів у Львові”. У 1933 р. архів було ліквідовано і включено до 
складу Державного архіву у Львові. 

Важливим напрямком організації та діяльності Бернардинського архіву було 
формування його документального складу. Фонди архіву складалися з документів 
двох категорій: актових книг давніх судово-адміністративних установ та депозитів 
(архівні документи, віддані в архів на тимчасове або тривале зберігання на визначе-
них умовах без передачі права власності на них).  

Після ліквідації гродських і земських судів до Львова потрапили судові акти 
Руського (гродські і земські книги перемиські, сяноцькі, галицькі, жидачівські, тере-
бовлянські, земські – пшеворські, гродські, земські і підвоєводські – львівські), 
Белзького (гродські і земські книги белзькі, буські, грабовецькі, городельські), Краків-
ського (гродські і земські книги бєцькі, гродські – сандецькі і освенцімські, земські – 
чховські і заторські) та Сандомирського воєводств (пільзненські гродські і земські 
книги), залишки актів судів у Любачеві, Городку та Самборі, книги підкоморських, 
каптурових (періоду міжкоролів’я), скарбових судів, а також земські книги 
Люблінського Коронного трибуналу для Брацлавського, Волинського, Київського та 
Чернігівського воєводств (зберігалися у Львові з 1764 р. в орендованому приміщенні 
Ставропігійського братства).  

Станом на 1800 р. в архіві налічувалося 15 323 книг, фасцикулів та індексів, проте 
згодом ця кількість значно зменшилася. Згідно з договором від 3 травня 1815 р., у 1828 р. 



 
Володимир ДОЛІНОВСЬКИЙ  

 

 
268 

Австрія передала Росії грабовецькі і городельські гродські й земські акти, а 1848 р. – 
книги Люблінського Коронного трибуналу. Отримані пізніше т. зв. корробораційні 
акти 1785–1854 рр., куди вносилися зобов’язання і договори, що не стосувалися зе-
мельних справ (185 книг та 160 індексів) ситуації не виправили. У 1874 р. в архіві 
зберігалося 14302 томів. Чергових втрат архів зазнав у 1887 та 1897 рр., коли Крайо-
вому архіву гродських і земських актів у Кракові передали гродські і земські книги 
Краківського та Сандомирського воєводств. Як наслідок, загальна кількість справ, які 
зберігалися в архіві, становила 11711 одиниць (можна зустріти відомості про 11675 
та 11523). У міжвоєнний період в архіві налічувалося 17948 книг, фасцикулів та 
індексів, пергаментних та паперових документів. 

Депозити архіву за походженням можна поділити на три групи: 1) Депозити 
міст, містечок і сіл; 2) Депозити судів; 3) Депозити Крайової фінансової дирекції. 
За змістом ці документи поділяються на: 

1) міські і сільські документи та книги польського періоду (Белз, Броди, Дрого-
бич, Жидачів, Мостиська, Немирів, Рогатин, Самбір, Сокаль, Стрий, Судова Вишня, 
Сянок, Теребовля, Тернопіль, Тичин, Яричів та ін.); 

2) судові кримінально-політичні та інші акти австрійського періоду (депозити 
Крайового карного суду: 400 фасцикулів актів кримінально-політичного характеру за 
1834–1853 рр., 349 друкованих видань революційного змісту польською, німецькою, 
французькою, російською та латинською мовами, конфіскованих австрійською вла-
дою, 30 фасцикулів актів політичного змісту, які стосуються повстання 1863 р.; депо-
зити Вищого крайового суду: документи з XVIII ст., які пояснюють виникнення і 
функціонування Галицької Табулі, 82 фасцикули кримінально-політичних процесів; 
акти судів у Галичі і Старому Самборі за 1796–1845 рр.; депозит Станіславського 
суду з фрагментами актів шляхетського суду; депозити судів у Чорткові і Самборі); 

3) книги й акти ґрунтових кадастрів, здійснених в австрійський період в 1789 та 
1820 рр. (т. зв. Йосифінська метрика (1785–1789 рр.) та Францисканська метрика 
(1819– 1820 рр., додаткові записи доходять до 1849 р.). 

Передача документів у депозит архіву мала велике значення. По-перше, вдалося 
врятувати від втрати і знищення цінні пергаменти, судові книги, документи само-
врядування та різні акти з правового життя міст і сіл Галичини; по-друге, ці архівні 
матеріали стали доступними для наукового використання. 

Створення Бернардинського архіву у Львові стало важливим етапом у розвитку 
архівної справи в Україні. В архіві сформувалася ціла школа істориків-архівістів 
(Ф. К. Ліске, О. Бальцер, Б. Барвінський, С. Соханєвіч, В. Гейнош, П. Домбковський, 
Г. Полячківна, К. Малечинський). За роки існування архів досягнув високого нау-
кового та організаційного рівня і відіграв важливу роль у збереженні багатої архівної 
спадщини. Актові книги судово-адміністративних установ Галичини, а також отри-
мані в депозит архівні збірки становлять першорядну джерельну базу для наукових 
досліджень з історії України ХІІІ–ХІХ ст. 
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History and stacks of the so called Bernardine Archives in L’viv have been concisely 
described with the emphasis on vital importance of these materials for the researchers of 
social-political and social-economic history of Halychyna in the 13th–19th centuries. 
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Кратко описаны история и состав фондов т. н. Бернардинского архива во Львове, 
подчеркнута исключительная важность этих материалов для исследователей обще-
ственно-политической и социально-экономической истории Галиции ХІІІ–ХІХ вв. 
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ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ У ЛЬВОВІ  
В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1918–1941 рр.)∗ 

Володимир КЛЮВАК 

Державний архів Львівської області, 
вул. Підвальна, 13, м. Львів, 79008, Україна, тел. (032) 235-47-22 

Простежено історію Державного архіву у Львові у міжвоєнний пе-
ріод, детально розглянуто всі реорганізації цієї установи. Особливу увагу 
приділено організації праці в архіві та кваліфікаційним вимогам до 
архівних працівників у міжвоєнній Польщі, а також масштабним змінам 
у архіві (зокрема, різкому збільшенню обсягу його фондів) за радянської 
влади у 1939–1941 рр. 

Ключові слова: Державний архів у Львові, Львівський обласний істо-
ричний архів, історія архівів, архівна справа, Евґеніуш Барвінський. 

Усі держави мають свої архіви або й цілі системи архівних установ. Не є винят-
ком і Україна: вона володіє дуже розгалуженою і потужною мережею архівів із 693 
установ, а її Національний архівний фонд налічує понад 54 млн одиниць зберігання. 

Від часу здобуття незалежності Українська держава постійно посилює свою 
увагу до питань архівної справи і діловодства. Свідченням цього є ухвалення Закону 
України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”, запровадження про-
фесійного свята – Дня працівника архівних установ, яке відзначається щороку 
24 грудня, видання Президентом України розпорядження від 13 квітня 2005 р. “Про 
невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей України”, 
затвердження 1 лютого 2006 р. Кабінетом Міністрів України Державної програми 
розвитку архівної справи на 2006–2010 роки, віднесення більшості архівістів до 
категорії державних службовців тощо. Відповідно до розпорядження Кабінету Міні-
стрів України від 11 липня 2007 р. № 522-р в Україні широко відзначалось 90-річчя з 
часу створення системи архівних установ. Таке святкування відбулось уперше і мало 
важливе суспільно-політичне, історичне і культурне значення для держави. 

В архівній системі України гідне місце посідає Державний архів Львівської 
області (ДАЛО). Сьогодні ДАЛО є однією з найбільших в Україні державних архів-
них установ. Він утримує на державному зберіганні: 

– 5126 фондів організацій, установ, підприємств усіх форм власності; 
– 2532936 одиниць зберігання (справ) за 1772–2008 рр.; 
– 7922 одиниць зберігання науково-технічної документації за 1964–1985 рр.; 
– 6708 одиниць зберігання кінодокументів за 1959–1986 рр.; 
– 41809 одиниць зберігання фотодокументів за 1946–1993 рр.; 
– 697 одиниць обліку фонодокументів за 1960–1995 рр. 
Документи архіву відображають історію економічного, політичного та культур-

ного розвитку Львівської і колишньої Дрогобицької областей. Архів зберігає докумен-
                                                                          

∗ Це дослідження ґрунтується на вивченні переважно документів фонду Державного архіву 
Львівської області № 21 – “Державний архів у Львові” та № Р-368 – “Державний архів Львівської області”. 
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ти державних та громадсько-політичних установ, організацій, підприємств і спілок, 
що функціонували на Львівщині у періоди: Австрійської (Австро-Угорської) монархії 
(1772–1918), Польської республіки міжвоєнного періоду (1918–1939), Української 
РСР (1939–1941, 1944–1991), німецької окупації 1941–1944 рр. під час Другої світо-
вої війни та незалежної України (з 1991). У ДАЛО зберігається майже 5 % документів 
Національного архівного фонду України. Більшість фондів цього архіву розміщені у 
приміщеннях колишнього монастиря ордену домініканців – пам’ятки архітектури 
ХVІІ–ХVІІІ ст. 

У сучасному вигляді Державний архів Львівської області був створений у груд-
ні 1939 р. на базі колишнього польського державного архіву у Львові, у якому на той 
час зберігалась невелика кількість фондів місцевих австро-угорських та польських 
адміністративних установ. До 1941 р. він існував як Львівський державний обласний 
історичний архів Управління НКВС УРСР по Львівській області і у повоєнний час за-
лишався напіввоєнною організацією у складі обласного управління внутрішніх справ 
аж до 1960 р. 

Назва і підпорядкування архіву неодноразово змінювались, а саме: 
– Львівський обласний державний архів УНКВС (з 1946 р. – МВС) УРСР по 

Львівській області (1944–1956); 
– Державний архів Львівської області Архівного відділу Управління МВС УРСР 

по Львівській області (1956–1959); 
– Львівський обласний державний архів Архівного відділу Львівського обл-

виконкому (1960–1982); 
– Державний архів Львівської області Архівного відділу Львівського облвикон-

кому (1982–1988); 
– Державний архів Львівської області Львівської обласної ради (1988–1996); 
– Державний архів Львівської області як структурний підрозділ Львівської обл-

держадміністрації (з 1996). 
У 1959 р. на базі ліквідованого Дрогобицького обласного державного архіву, 

який знаходився у м. Самборі, було створено Філіал Львівського Держоблархіву у 
місті Самборі. Філіал проіснував до 1977 р., і з його ліквідацією усі архівні докумен-
ти було переміщено та сконцентровано безпосередньо у сховищах Львівського облас-
ного державного архіву. У 1991 р. Державному архіву було передано всі архівні 
документи Львівського обкому КПУ разом із будівлею колишнього облпартархіву. 

Як уже наголошувалося вище, прийнято вважати, що Державний архів Львів-
ської області було утворено у 1939 р. після приєднання Західної України до УРСР під 
час Другої світової війни. У певному розумінні та з огляду на місце і статус ДАЛО в 
системі тогочасних та повоєнних органів виконавчої влади Радянського Союзу, це 
дійсно так. Проте беззастережно прийняти цю дату як час заснування архіву було б 
навряд чи правильно, оскільки не зовсім зрозуміло, як міг одномоментно, на порож-
ньому місці виникнути такий великий масив архівних матеріалів, яким був до почат-
ку і по закінченню Другої світової війни Львівський Держоблархів. 

Документи вказують принаймні на двох попередників ДАЛО: державний архів 
Намісництва у Львові за Австро-Угорщини та Державний архів у Львові часів дово-
єнної Польської держави. Архів Намісництва, заснований у 1908 р.1, рішенням 
польського уряду було реорганізовано в Державний архів у Львові (Archiwum 
Państwowe we Lwowie), який існував під такою назвою до жовтня 1939 р. 
                                                                          

1 ДАЛО, справа фонду № 21 “Державний архів у Львові”, арк. 1. 
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Відразу після розпаду Австро-Угорської монархії, утворення на її теренах Поль-
ської держави та витіснення з міста Львова державних установ Західно-Української 
Народної Республіки, директором архіву був призначений колишній директор архіву 
австрійського Намісництва доктор Евґеніуш Барвінський, який обіймав цю посаду до 
1939 р. Він перебував на державній службі з 1898 р. і до 1922 р. досяг досить високого 
V ступеня державного службовця, був істориком-дослідником, автором низки публі-
кацій, членом та віце-президентом Головного правління, а у 1908–1914 рр. – головою 
Польського історичного товариства. Нагороджений срібною медаллю “За багаторіч-
ну службу”. 

За свідченнями Е. Барвінського, які він зробив 1927 р., “архів мав у 1914 році 
лише одну штатну одиницю – директора з річною оплатою 6066 крон, яка у році 1916 
була підвищена до 6666 крон (без додатків воєнних). У 1917 році штат збільшився на 
одного практиканта (1200 крон на рік). 

Після цього служба персоналу приділила за рахунок штату Намісництва двох 
службовців канцелярії і одного возного. Ці урядовці змінювались часто, лише їхня 
кількість залишалася тією ж. 

Архів не мав цілком свого кошторису, лише Намісництво надавало йому все не-
обхідне зі свого кошторису, тобто закуповувало обладнання для канцелярії, книжки 
для бібліотеки, оплачувало роботу палітурника, постачало паливо і канцелярське 
приладдя”2. 

Державні і земські архіви Польщі перебували у підпорядкуванні Міністерства 
віросповідань і народної освіти на засадах декрету 1919 р. “Про організацію держав-
них архівів та опіку над архівами”. Молода Польська держава надавала великого зна-
чення архівам. Про це свідчить навіть сам порядок комплектування кадрами та рівень 
вимог до професійної підготовки працівників державних архівних установ. Так, від-
повідно до “Припису стосовно кваліфікаційної комісії”3 прийом державних службов-
ців до державних архівних установ міг здійснюватися лише на підставі свідоцтв, 
виданих спеціальною екзаменаційною комісією, створеною у Варшаві при Відділі 
Державних Архівів. Комісія складалась з: начальника Відділу Державних Архівів, як 
голови комісії; двох директорів державних архівів (Головного архіву та Архіву 
Давніх Актів) у Варшаві; чотирьох учених спеціалістів з розділів польської історії, 
історії устрою Польщі, історичних, допоміжних історичних наук та філології. Члени 
комісії призначались начальником Відділу Державних Архівів на п’ять років. 

Кандидат на державну службу в архіві мусив до заяви про допуск до екзаменів 
подати комісії не менше десяти документів: 

– метрику, яка свідчила, що він досяг 21-річного віку; 
– свідоцтво, що є польським громадянином;  
– атестат зрілості (свідоцтво про освіту); 
– університетське свідоцтво про закінчення восьми семестрів історичного відді-

лення філософського факультету або юридичного факультету; 
– свідоцтва професорів університету про те, що кандидат відпрацював принайм-

ні два семестри на семінарі польської історії або польського права та історії устрою 
Польщі, два семестри на семінарі допоміжних історичних наук чи просемінарі поль-
ської або слов’янської філології з короткою оцінкою праць, самостійно виконаних на 
тих семінарах із долученням до свідоцтв друкованих праць кандидата; 
                                                                          

2 ДАЛО, ф. 21, оп. 1, спр. 213, арк. 1–2. 
3 Там само, спр. 12, арк. 2–4. 
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– свідоцтва відповідних професорів університету або викладачів, що кандидат 
знає німецьку або російську мови, а також володіє ще однією європейською мовою, 
передусім, французькою; 

– лікарське свідоцтво з особливим урахуванням стану легенів і зору; 
– свідоцтво про військову службу; 
– curriculum vitae (автобіографію); 
– документ про сплату екзаменаційного тарифу. 
Екзамен проводився усно. Місцем проведення екзамену було приміщення Відді-

лу Державних Архівів у Варшаві. Метою іспиту було перевірити, чи володіє канди-
дат здатністю до самостійного мислення і наукового дослідження, а також чи має 
знання, необхідні для наукової і архівної роботи. 

Іспит з історії охоплював історію Польщі за періоди до і після її поділів, причому 
вимагалось не тільки знання фактів, але й знання джерел та їх зв’язку з сучасністю. 
В ході екзамену з права належало виявити ознайомленість з державним устроєм, по-
літичною та адміністративною системами, судоустроєм, судовою процедурою, цер-
ковною організацією Польщі. 

У сфері допоміжних історичних наук кандидат, окрім теоретичної сторони, по-
винен був показати, чи легко він читає латинські, польські, німецькі, старо-
слов’янські тексти від ХІІ–ХVІІ ст. В галузі дипломатики – чи знає її основи та 
історію розвитку папської, цісарської, приватної дипломатики, а також польську 
літературу з цього питання. Вимагалося також практичне знання хронології, сфра-
гістики, генеалогії і геральдики. Ґрунтовне знання архівістики і регістратури нале-
жало до найважливішої частини екзамену, як з теоретичної, так і з практичної сторін. 

В галузі філології перевірявся рівень розуміння кандидатом як старопольських, 
так і українських (ruskich) документів та текстів. Якщо знання сучасних іноземних 
мов викликало сумнів, то кандидата також перевіряли з цього питання. 

У разі незадовільного результату кандидати могли приступити через шість міся-
ців до повторного іспиту. Але, якщо і цього разу вони демонстрували недостатній рі-
вень знань, то права на наступне випробування їм вже не надавали. 

Однак видане комісією свідоцтво на право внесення кандидата до списку аспі-
рантів архівних посад не було жодним зобов’язанням з боку державних органів, що 
кандидат отримає таку посаду. Щобільше, Відділ Державних Архівів мав право 
вимагати від кандидатів, яких або екзаменували повторно, або які не досягли достат-
ньо високого рівня знань, але прагнули працювати в державних архівах, відбувати 
безплатну волонтерську службу протягом одного року. 

Чисельність архівних працівників, як на сьогодні, була незначною, але періо-
дично змінювалась. Так, у 1920 р. як у державному, так і у земському архівах було по 
п’ять штатних працівників, на початку 1921 р. у Держархіві працювало п’ять–сім, 
а вже у жовтні – дев’ять, а саме: директор, референт міністра віросповідань і народної 
освіти, двоє архівістів, троє архівних службовців, возний і кур’єр4. 

Завданням і змістом діяльності Державного архіву у Львові був збір та інвента-
ризація документальних матеріалів ліквідованих державних установ. Поточна ж ро-
бота архіву в основному зводилась до видачі на платній основі довідок біографічного 
і тематичного характеру. 

Однією із головних форм використання фондів були архівні розшуки – так звані 
“кверенди”. Щомісяця виконували 100–200 “кверенд”. Запити виконувались, зазвичай, 
                                                                          

4 ДАЛО, ф. 21, спр. 29, арк. 56, 59. 



 
Володимир КЛЮВАК  

 

 
274 

на платній основі, причому оплата проводилася не за обсяг наданої інформації, а за 
час, затрачений на її пошук. Так, на початку 1923 р. за будь-яку архівну дію, вчинену 
для зацікавленої особи, бралася плата у розмірі 5 тис. марок за годину праці, затра-
ченої на виконання запиту, а за виконання запитів в генеалогічних або геральдичних 
цілях плата подвоювалася. З квітня 1923 р. за будь-який архівний розшук, що забирав 
більше однієї години, бралась плата у розмірі 10 тис. марок за кожну годину праці5. 

Доступ потенційних користувачів до роботи з матеріалами архіву обмежувався. 
Так, у 1921 р. в читальному залі працювало четверо дослідників, а у 1939 – лише ві-
сім. Архів мав також свою бібліотеку, яку складали видання переважно на юридичну 
тематику. Книжковий фонд поповнювався повільно, оскільки річний бюджет бібліо-
теки складав всього 100 злотих. 

На початку 1930-х рр. відбулось укрупнення архіву. Відповідно до наказу Міні-
стра віросповідань і народної освіти від 23 травня 1933 р. земський архів у Львові був 
ліквідований як окрема підзвітна одиниця і з 1 липня 1933 р. разом з усіма фондами, 
майном і грошовими коштами приєднаний до Державного архіву у Львові6. 

Зроблено це було без попередніх консультацій і погодження з керівництвом 
архіву. Як видно, директор був поставлений вже перед доконаним фактом і повинен 
був посеред бюджетного року проводити реорганізацію архівних установ. Це під-
тверджує його лист від 20 червня 1933 р. на адресу Міністерства віросповідань і 
народної освіти з питань укладання проекту бюджету на наступний фінансовий рік. 

Очевидно, у зв’язку з реорганізацією Держархіву, приєднанням до нього зем-
ського архіву ухвалили рішення про виділення нових, просторіших приміщень. До 
початку 30-х років XX ст. Держархів займав кілька кімнат у будинку колишнього 
австрійського намісництва, а згодом польського воєводського управління по вул. Чар-
нецького (тепер – В. Винниченка), 18. Зараз у цьому будинку розміщено служби 
апарату та деякі структурні підрозділи Львівських облдержадміністрації та обласної 
ради. Приблизно у 1932–1933 рр. архів було переміщено у будівлю колишнього арсе-
налу польського короля Владислава ІV (XVII ст.) по вул. Підвальній, 13. 

Після об’єднання архівів і до кінця 1930-х років штатна чисельність держархіву 
зростала і станом на жовтень 1939 р. досягла 13 одиниць. Зокрема, до основного складу 
належали: директор – службовець V групи з посадовим окладом 800 злотих; два кусто-
ша (охоронці фондів, зберігачі) – службовці VІ і VІІ груп з посадовими окладами від-
повідно 450 і 335 злотих; два архіваріуса – службовці VІІ групи з посадовими оклада-
ми 335 злотих; три архівні ад’юнкти – службовці VІІІ групи з посадовими окладами 
260 злотих; архівний реєстратор – службовець VІІІ групи з посадовим окладом 260 зло-
тих; допоміжний склад і технічні працівники: старший возний (технічний помічник) – 
службовець IХ групи з посадовим окладом 185 злотих; возний-охоронець – службовець 
IХ групи з посадовим окладом 160 злотих; возний – службовець ХI групи з посадовим 
окладом 130 злотих; контрактовий функціонер – службовець ХI групи з посадовим 
окладом 130 злотих7. 

Потягом двадцяти міжвоєнних років відбувалося постійне поповнення архівних 
фондів. За період від лютого 1919 до вересня 1939 рр. було прийнято фонди ліквідова-
них австрійських установ – Львівської фінансової дирекції, Управління державними 
маєтками, фінансової прокураторії, Крайової шкільної ради, магістратських і доміні-
                                                                          

5 ДАЛО, ф. 21, спр. 68, арк. 1, 3. 
6 Там само, спр. 424, арк. 1. 
7 Там само, спр. 646, арк. 1–2. 
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канських судів, Галицького намісництва, рукописні карти королівських і поміщиць-
ких маєтків та багато інших документів. 

Майже всі фонди працівники архіву впорядковували за австрійською і польською 
системами. Документи, що надходили до установ, реєстрували в “протоколах подав-
чих” (журналах реєстрації вхідних документів) у порядку їх надходження. Для полег-
шення пошуку документів складались “індекси” (алфавітні тематичні покажчики), де за 
алфавітом можна було знайти номер і зміст документа. Після цього документи скла-
дали за порядком реєстраційних номерів, не підшивали, а комплектували у в’язки і в 
такому вигляді зберігали. 

Одиницями зберігання були фасцикули і ректифікати. Фасцикула – це в’язка 
документів, зібраних за різними питаннями, пов’язаних між собою лише системою 
відкладання. Ректифікат – це об’єднання документів з певних питань, які не підши-
вали, а лише поміщали в обкладинку, складали у в’язки і у такому виді зберігали. 
За розмірами ректифікати були різні: він міг складатись з одного або кількох доку-
ментів, а міг являти собою декілька в’язок. Заголовки складались тільки на ректи-
фікати і були вони дуже стислими, не розкривали повного змісту усіх документів. 

Завершальними видом упорядкування документів були спрощені інвентарні 
описи на фасцикули і ректифікати, які служили ключем для використання докумен-
тальних матеріалів. За допомогою цих описів можна було шукати ректифікати, але 
для того, щоб відшукати той чи інший документ у фасцикулі, треба було звертатись 
до індексів “протоколів подавчих”. 

Незважаючи на відносно непогані умови праці архівістів, їх високий фаховий 
рівень і цілком пристойне матеріальне забезпечення, стан справ у деяких державних 
архівах був, м’яко кажучи, не найкращим. Зокрема, у 1933 р. директор Державного 
архіву у Львові Е. Барвінський піддав гострій критиці роботу архіву міста Львова8. 
Він, зокрема, писав: 

“Коли другий історичний з’їзд, який відбувся 1891 року і надав виняткового 
значення архівам, висловив надію, що архів буде сучасно організований і переданий 
під фахове керівництво, міська рада без зволікань прислухалася до цього заклику і 
подбала про наукову організацію міського архіву. [...] Отримав, отже, міський архів 
директора, який до сьогодні урядує (42 роки! – В. К.), і персонал щоразу освіченіший, 
і фінансові засоби в цілому значні. Здавалося, що справа почала благополучно 
залагоджуватися, що Львів займає позицію керівництва на прогресивних наукових 
засадах [...] Місто і науковий світ довідується сьогодні з остовпінням, що за такий 
довгий 42-річний період (1891–1933 рр. – В. К.) архів не просунувся в галузі інвента-
ризації і внутрішньої організації збірки ані на крок поза результатами праці від 
вісімдесятих років (XIX ст. – В. К.), що цілком не враховано досягнень архівної науки 
останніх десятиріч, принципів поваги до фондів, приналежності до канцелярії, основ 
сучасного управління та інвентаризації архівів, про які мусить знати кожен архівний 
учень-початківець [...] 

Фасцикули містять усе, що завгодно. Є тут оригінальні дипломи і королівські 
декрети, є фрагменти і витяги з судових та адміністративних книг, часто сьогодні не-
існуючих, є зошити, рахункові записники, фрагменти і навіть цілі книжки лонгерські, 
яких референт налічив 100 штук, реєстри, люстраційні протоколи, описи майна, ба 
й навіть бібліотечні рукописи і друки – усе вперемішку від середньовіччя до XIX сто-

                                                                          
8 Barwiński E. Archiwum miasta Lwowa. – Lwów, 1933. 
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річчя. [...] Усе так переплутано, що і працівники, і референт дружно запевняють, що 
потрібно щасливого випадку, аби щось знайти, а про ведення сконтра і мислити не 
можна. Це є станом катастрофічним і неприпустимим. [...] 

Про новий архів, що містить акти другої половини XIX ст. [...] Його стан є ще 
більше трагічний [...] Виявилося, що акти значним чином знищені шкідниками і зали-
шились лише фрагменти. Усе це сталося тоді, коли місто мало організований архів, 
а уряд його, який мав час на усе, що тільки в ратуші діялось, не думав про забезпе-
чення того, що належало до найтіснішого кола його діяльності... 

Таким є, на жаль, образ стану архіву міста Львова. Постає мимоволі питання, як 
могла бути протягом десятків років толерована така нечувана занедбаність, відпові-
дальність за яку несе орган нагляду, який не подбав про залучення до свого кола від-
повідальних фахівців”. Очевидно, слід думати, що стан справ у Державному архіві у 
Львові був значно кращим. 

Спокійне, розмірене життя майже академічної установи закінчилось з початком 
Другої світової війни і приєднанням Західної України до Української РСР у вересні 
1939 р. 

Відповідно до чинних на той час у Радянському Союзі правил, державні архівні 
установи підпорядковувалися відповідним територіальним органам Народного комі-
саріату внутрішніх справ. Мережею новостворюваних державних архівних установ 
як в обласному центрі, так і на місцях керував Архівний відділ Управління НКВС по 
Львівській області у складі начальника (посадовий оклад 800 руб.), заступника 
начальника (630 руб.), старшого інспектора (580 руб.), двох інспекторів (по 350 руб.), 
секретаря (350 руб.), рахівника (250 руб.), друкарки (200 руб.), прибиральниці 
(120 руб.)9. Цей підрозділ здійснював реорганізацію, а фактично створював нову систе-
му архівних установ області. 

Так, на базі колишнього польського Державного архіву у Львові організовано 
Обласний історичний (державний) архів∗, а на базі колишнього міського архіву – 
Архів давніх актів. Обидві ці архівні установи були підпорядковані Архівному відді-
лу УНКВС. Штати і посадові оклади новоорганізованих архівів до кінця 1939 р. зали-
шались такими ж, як і у довоєнний час, але з 1940 р. почалося їх стрімке зростання. 
Наприклад, кількість працівників Архіву давніх актів станом на 1 січня 1940 р. скла-
дала вже 31 особу. 

Що стосується Обласного державного архіву, то протягом 1939–1941 рр. відбулося 
взагалі небачене і безпрецедентне зростання його штатної чисельності. Якщо у 1939 р. 
працювало 13 осіб, то з 1 січня 1940 р. штат збільшили до 56 посад, а з 1 січня 1941 р. 
(затверджено 5 березня 1941 р.) уведено вже 94 посади. Цей останній передвоєнний 
штатний розпис передбачав такі посади: директор (посадовий оклад 700 руб.), заступ-
ник директора по науковій частині, начальник відділу секретних фондів (із зарплатою 
600 руб., що на 100 руб. більше, ніж у інших чотирьох начальників відділів), п’ять 
старших наукових працівників, вісім наукових працівників, п’ять завідувачів архіво-
сховищ, завідувачі столу довідок, читального залу, бібліотеки, вісім старших архівних 
техпрацівників, 22 архівних техпрацівника, завгосп, бухгалтер, касир, секретар, водій, 
друкарка, кур’єр, 18 працівників охорони і навіть начальник пожежно-сторожової охо-
рони10. Безумовно, така штатна чисельність обласного архіву, небачена ні раніше, ні 
                                                                          

9 ДАЛО, ф. Р-368, оп. 1, спр. 4, арк. 54. 
∗ Архів колишнього воєводства перетворено у відділ Облістархіву. 
10 ДАЛО, ф. Р-368, оп. 1, спр. 23, арк. 1. 
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у теперішній час∗, може бути пояснена лише масштабністю і складністю завдань, які 
були перед ним поставлені. 

Разом з тим, збільшення штатної чисельності не обіцяло легкого життя ні керів-
никам, ні рядовим архівістам. Цей процес супроводжувався постійним “перетрушу-
ванням” кадрів і “закручуванням гайок” на царині трудової дисципліни. Нова влада 
довіряла далеко не усім колишнім, та й новоприйнятим, працівникам. Начальник 
Архівного відділу Олійник у своїй доповідній записці від 9 березня 1940 р. на ім’я 
начальника УНКВС по Львівській області капітана Краснова писав: “Штат Обласного 
Історичного Архіву в основному укомплектований, але частина працівників не від-
повідає вимогам і повинна бути звільнена негайно”11. 

Протягом 1940 р. в архіві було видано 216 наказів12, причому більшість із них 
стосувалась кадрових питань. На 56 штатних посад було зроблено 74 призначення 
(з них 59 – з формулюванням “зарахувати тимчасово”) і 58 звільнень. Причому звіль-
нення проводились зазвичай без відповідних обґрунтувань і посилань на тогочасне 
законодавство. Так, наказом від 16 січня 1940 р. № 4 виконувачем обов’язків “стар-
шого наукового робітника” призначили доктора Барвінського Євгена Івановича – 
колишнього директора Державного архіву у Львові, а вже через неповні два тижні 
(28 січня 1940 р.) наказом № 52 його звільнили з роботи без будь-якого обґрунту-
вання. До слова, вже під осінь того ж року замінили і нового директора. 

У тих небагатьох випадках, коли мотивацію звільненням усе ж давали, вона 
зводилася до того, що працівники “не мають права мешкання”, “непридатні до цієї 
роботи”, або звільнялися “за несумлінне ставлення до роботи та поширення серед 
робітників різних пльоток”. Працівників притягали до відповідальності за те, що 
вони “по 3–5 хвилин перед закінченням робочого дня залишають роботу, [...] або ж 
спізнюються з обідного перерива, [...] займаються приватними розмовами”13. А спра-
ву вартового архіву, який не вийшов на роботу без поважних причин, ще й передали 
на розгляд народного суду. 

Характеристика стилю роботи з кадрами була б неповною, якщо не згадати про 
“підвищення кваліфікації” працівників. З цією метою з 18 жовтня 1940 р. розпочато 
роботу семінару для архівістів, розділених на дві навчальні групи чисельністю 12 і 20 
слухачів. Програму навчання складали курси з історії СРСР (30 год.), історії архівної 
справи (20 год.), методики і техніки архівної справи (50 год.), Конституції СРСР 
(10 год.). Викладачами було призначено працівників архіву з платнею у розмірі 10 руб. 
за годину занять. Цікаво, що, незважаючи на осінньо-зимову пору року, заняття відпо-
відно до наказу проводились за розкладом двічі на тиждень з 20 год. 00 хв. до 23 год. 
15 хв. Тож не дивно, що протягом місяця після ухвалення цього наказу п’ятеро пра-
цівників подали заяви про звільнення з роботи за власним бажанням. 

За таких умов праці львівські архівісти розпочали виконувати головне завдання, 
яке поставило перед ними нове керівництво: негайна концентрація архівних фондів 
усіх колишніх польських державних, недержавних, громадських, релігійних установ і 
організацій в одній архівній установі. 

                                                                          
∗ Станом на 1 січня 2009 р. штатна чисельність Державного архіву Львівської області складає 

72 одиниці. 
11 ДАЛО, ф. Р-368, оп. 1, спр. 4, арк. 55. 
12 Там само, спр. 8. 
13 Там само, арк. 99–100. 
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На той час архіви існували при більшості установ і організацій. Після приєднан-
ня Західної України до УРСР припинили своє існування усі колишні польські органи 
державної влади, установи, організації, політичні та громадські інституції, багато під-
приємств тощо. Перед архівами було поставлено завдання оперативно передавати 
документи, що утворились у процесі їх діяльності, на державне зберігання. 

Щоб уявити масштаб цієї роботи, достатньо навести далеко неповний перелік 
архівів, обстежених та взятих на облік за два місяці: грудень 1939 – січень 1940 рр. 
Це архіви – Історичний, Давніх актів, магістрату, воєводства, апеляційного суду, 
окружного карного суду, міщанського суду, генеральної прокуратури, відділу руко-
писів Наукового закладу ім. Оссолінських, міського староства, поліції і жандармерії, 
Римо-католицької, Греко-католицької та Вірменської католицької консисторій, Нау-
кового товариства ім. Шевченка, УНДО, ПАТ (інформаційне агентство), “Просвіти”, 
Львівського відділу Союзу легіонерів, міського суду, заміського суду, мап (карт) 
кадастральних, військових метрик, Державного видавництва шкільних книжок, Дер-
жавної дирекції лісів, Палат адвокатської, аптекарів, інженерів, ремісничої, Політех-
нічного товариства, профспілки інженерів, Львівського рільничого товариства, Кре-
дитного земельного товариства, родин Лянцкоронських, Голуховських, Дідушицьких, 
командування військового округу, військового суду, Сіоністської організації, Моло-
діжної німецької партії, Союзу оборонців Львова, Товариства ремісників “Звізда”, 
частина архіву УНР, редакцій часописів “Хвіля”, “Наша Опінія”, “Слово Польське”, 
“Гонєц вєчорни”, Львівського лікарського товариства, Лікарської палати, Краєзнав-
чого Польського товариства, Вірменської капітули, монастиря сакраменток, Конвен-
тів “Нотр Дам”, францисканців, домініканців, кармелітів, бенедиктинців латинських 
та вірменських, Єврейського уряду метрик, Союзу єврейських жінок, Союзу єврей-
ських комбатантів, Палестинського товариства Керем Кеємет, Польського нафтового 
експорту, Синдикату виробників ропи, Товариства виробників нафтового промислу, 
“Рідної школи”, Союзу мельників, Товариства ім. Михаїла Качковського, Галицького 
нафтового товариства, Французько-Польського рільничого товариства, Товариства 
учителів середніх шкіл, Союзу польських учителів, Нотаріальної ради, Малопольсько-
го нафтового союзу, Крайового нафтового товариства, Промислово-торгової палати, 
Центального союзу промислового, Нотаріальної ради, “Студіону”, Ставропігії, Біб-
ліотеки Баворовських, Духовної семінарії, Рабинської колегії, “Сільського господаря”, 
Союзу нафтових працівників, Польської кредитової кооперації, Товариства Польського 
Червоного Хреста, Дому воєнних інвалідів, Цивільного суду, Рільничого банку та ін. 

Всього у місті Львові виявлено понад 250 архівів ліквідованих організацій, у 
яких містилось тисячі тонн архівних матеріалів. Ці архіви були розкидані по всьому 
місту і були дуже різні за складом документів і своїми розмірами. Поряд з такими 
великими архівами, як Державний у Львові (на той час протяжність його стелажного 
обладнання становила 7000 лінійних метрів)∗, воєводського управління (3000 л. м.), 
апеляційного суду (2000 л. м.), давніх актів (1000 л. м.), існували карликові архіви 
Львівського лікарського товариства (3 книжки), редакції “Малого дневника” (1 пакет), 
Товариства св. Андрея (10 кг документів), Малопольського Ллойда (2 пакети) та ін. 
Деякі з архівів розміщувалися у приватних помешканнях (Молодіжна німецька пар-
тія, “Рідна школа” та ін.) або ж були у власності приватних осіб. Тільки дуже 
невелика частина документальних матеріалів була зібрана у Львівському державному 

                                                                          
∗ Станом на 1 січня 2007 р. – 34279 л. м. 
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архіві і Архіві давніх актів. Така розпорошеність документів, відсутність централізо-
ваного обліку неминуче приводила до втрат архівного фонду: проведена інвентариза-
ція виявила повне знищення або зникнення 44 архівів14. 

Тому архівісти обстежували місця, де могли знаходитися матеріали колишніх 
установ, складали акти, опечатували шафи, столи, інші сховища, а інколи і цілі при-
міщення, організовували перевезення виявлених документів. За результатами обсте-
жень працівники архіву відзначали наявність в багатьох установах, світських і релі-
гійних організаціях великої кількості раритетів. 

Так, у колишньому Оссолінеумі (тепер Львівська національна наукова бібліо-
тека України ім. В. Стефаника) на той час було 168500 мистецьких творів, 208 інку-
набул, 2323 карт і атласів, 4516 видань XVI ст., 5477 рукописів від XII ст., 1742 дипло-
ми, бібліотека Вірменської капітули, архів Мнішків, архів Козловського – 480 папок 
(1751–1916), архів Руліковського до історії Козаччини, архів Сапіги (50000 од. зб.), 
книга “Przypowieści polskie”, дарована М. Щербаком Тарасові Шевченку, багато ма-
теріалів до історії Козаччини. 

В архіві римо-католицької капітули на той час було 320 документів, 983 книги і 
фасцикули від XIV ст., найстарша з яких датована 1352 р., 10 – з XIV ст., 94 – з XV ст., 
133 – XVI ст., а також документ Берестейської унії 1596 р. та ін. 

В бібліотеці римо-католицької катедри – 2000 томів, серед яких 15 інкунабул, 
кількадесят стародруків XVI ст. (Роксоланія), кілька книг з бібліотеки короля Зигмунта 
Августа (XVI ст.) тощо15. 

Більшість документів, що виявлялись в колишніх установах, передавалась до Львів-
ського обласного історичного архіву, за винятком документів, створених до 1772 р., які 
концентрувались в Архіві давніх актів. Станом на 1 березня 1940 р. (фактично за непов-
ні два–три місяці роботи) до Облістархіву перевезли до 800 т (203 вантажівки) найцін-
ніших документів, спорудили додатково 6500 лінійних метрів стелажних полиць тощо. 

Разом із матеріалами працівники архіву забирали і стелажі, якими обладнували 
архівосховище в монастирі бернардинців. Але цього було мало для розміщення, 
опрацювання і зберігання усіх документів, що надходили до архіву. Він потребував 
не лише істотного посилення кадрового потенціалу, але й значної кількості додат-
кових площ архівосховищ. З цією метою протягом 1940 р. було укладено договори 
оренди приміщень із монастирями бернардинців, францисканок, францисканців, до-
мініканців, бенедиктинок, кармелітів16. 

Всього ж до кінця 1940 р. загальна маса архівних матеріалів сягала близько 
6000 т, протяжність стелажних полиць збільшилась з 7000 до майже 25000 лінійних 
метрів у десяти приміщеннях. Створено шість відділів, кожен з яких міг би існувати 
на правах окремого архіву. Серед них – відділ друкованих видань, фонд якого налічу-
вав до 100 тис. книг і 300 тис. газет. Упорядковано 407572 одиниці зберігання. Розі-
брано 650 кг окремих розпорошених документів. Виділено для переробки на 
підприємствах “Союзутилю” 150 т макулатури. На облік поставлено 256 фондів. За 
оцінками тодішнього директора Волошка, по кількості матеріалів Львівський держ-
архів дорівнював п’ятьом–шістьом невеликим архівам. У читальному залі протягом 
року працювало близько 80 дослідників17. 
                                                                          

14 ДАЛО, ф. Р-368, оп. 1, спр. 4, арк. 30–31. 
15 Там само, спр. 3, арк. 90–92. 
16 Там само, спр. 17. 
17 ДАЛО, ф. Р-368, оп. 1, спр. 21, арк. 1, 3. 
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Під час Другої світової війни Держоблархів зазнав значних втрат документаль-
них матеріалів, а після її завершення було проведено велику роботу щодо повернення 
матеріалів, вилучених з архіву, упорядкування документів, удосконалення науково-
довідкового апарату, поповнення фондів. 

STATE ARCHIVES IN L’VIV DURING  
THE INTERWAR PERIOD (1918–1941) 

Volodymyr KLIUVAK 

State Archives of L’viv Oblast’, 
13, Pidvalna Str., 79008, L’viv, Ukraine, tel. (032) 235-47-22 

The history of L’viv State Archives during the interwar period has been studied. All the 
rearrangements of the institution are explained. Particular attention is given to the organiza-
tion of work in the archives and eligibility criteria for the workers. Major changes in the 
archives (in particular, drastic increase of its funds) during the Soviet period during the years 
1939–1941 have been discussed. 

Key words: L’viv State Archives, L’viv Regional Historical Archives, history of 
archives, archive studies, Eugeniusz Barwiński. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ВО ЛЬВОВЕ  
У МЕЖДУВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1918–1941 гг.) 

Владимир КЛЮВАК 

Государственный архив Львовской области, 
ул. Подвальная, 13, г. Львов, 79008, Украина, тел. (032) 235-47-22 

Прослежена история Государственного архива во Львове в междувоенный период, 
детально рассмотрены все реорганизации этого учреждения. Особенное внимание уде-
лено организации работы в архиве и квалификационным требованиям к архивным ра-
ботникам в междувоенной Польше, а также масштабным изменениям в архиве (в част-
ности, резкому увеличению объема его фондов) за советской власти в 1939–1941 гг. 

Ключевые слова: Государственный архив во Львове, Львовский областной исто-
рический архив, история архивов, архивное дело, Евгениуш Барвинский. 

Стаття надійшла до редколегії 11.03.2010 
Прийнята до друку 2.07.2010 



ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ 
Серія книгозн. бібліот. інф. технол.  
2010. Вип. 5. С. 281 – 286 

VISNYK LVIV UNIV. 
Ser. Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn. 

2010. Is. 5. P. 281 – 286 
 

© Мельник Р., 2010 

УДК 930.253:351(477.83-25)“1932/1939” 

ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ТА ОГЛЯД ФОНДУ  
“ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ У ЛЬВОВІ (1932–1939)” 

Ростислав МЕЛЬНИК 

Центральний державний історичний архів України, 
пл. Соборна, 3а, м. Львів, 79000, Україна, тел. (032) 272-30-63 

Висвітлено історію формування архівного фонду “Державний архів у 
Львові (1912–1939)”, що зберігається у Центральному державному 
історичному архіві України у Львові. Зроблено загальний огляд докумен-
тів фонду за тематичними групами, окреслено їх значення для вивчення 
процесів, що відбувалися протягом міжвоєнного періоду в архівах та 
архівній справі Польщі загалом та Західної України зокрема. 

Ключові слова: Державний архів у Львові, архівний фонд, архівні до-
кументи, Відділ державних архівів у Варшаві. 

Державний архів у Львові (Archiwum Państwowe we Lwowie) було створено у 
1912 р. на базі Архіву намісництва, що існував у Львові протягом 1908–1912 рр. Крім 
матеріалів намісництва та його численних комісій, до його фондів входили документи 
Крайового комітету, Фінансової прокуратури та інших установ.  

У 1913 р. директором архіву став відомий польський історик українського похо-
дження Евґеніуш Барвінський. Впродовж усього періоду роботи на цій посаді, яка 
тривала до ліквідації архіву у 1939 р., основні його зусилля були спрямовані на зби-
рання й впорядкування розпорошених документів численних державних та самовряд-
них установ і організацій Галичини австрійського періоду. У цій праці директору до-
помагали архівісти Ф. Погорецький, С. Зайончковський, М. Мендис, З. Стронський, 
В. Кміцикевич, К. Тишковський, С. Лемпіцький, М. Вонсович. 

У 1931 р. до архіву приєднали архів карт і планів у Львові, який понад 100 років 
існував як самостійна установа. У 1933 р. на правах окремого відділу до архіву вві-
йшов Земський архів зі співробітниками, які тоді в ньому працювали, – Геленою По-
лячківною, Войцехом Гейношем, Каролем Малечинським. 

Після встановлення радянської влади у 1939 р. на базі Державного архіву у 
Львові було створено два архіви – Центральний архів давніх актів та Львівський об-
ласний історичний архів. 

Фонд “Державний архів у Львові (1912–1939)” містить частину документів, які 
залишилися у філіалі ЦДІА УРСР при розподілі фондів у 1950 р. між ним та Львів-
ським обласним державним архівом. Основна частина фонду – близько 600 справ – 
зберігається у Львівському обласному державному архіві. У 1971 р. його було впо-
рядковано. В основу впорядкування документів фонду було покладено хронологіч-
ний принцип.  

З документів, які потрапили на зберігання до ЦДІА, сформували 134 справи, на 
підставі яких у 1971 р. було створено окремий фонд “Державний архів у Львові” під 
номером 776. У 1972 р. при впорядкуванні фондів “Архів давніх актів м. Львова” та 
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“Архів гродських та земських актів у Львові” було виявлено, вилучено й передано до 
фонду ще шість справ. Станом на 1972 р. у фонді числилося 140 справ. У 1977 р. з 
виявленого у бібліотеці архіву розсипу документів було сформовано й приєднано до 
фонду дев’ять справ, які отримали облікові номери з 141 по 149. Ще дві справи було 
виявлено 1980 р. у фонді № 132 “Листи державних, громадських та церковних дія-
чів”. Із них було сформовано одну справу, яку під номером 150 приєднано до фонду 
Державного архіву у Львові. Цього ж року у справі № 5591 фонду № 166 “Крайова 
табуля” було виявлено чотири документи, з яких сформували чотири справи і пере-
дали їх до фонду під номерами 151–154. У 1985 р. до нього було приєднано ще дві 
справи з фонду № 201 “Греко-католицька митрополича консисторія”, яким було 
надано номери 155 і 156. Надалі змін у складі фонду не відбувалося.  

Документи фонду хронологічно охоплюють ширший період, ніж діяльність фондо-
утворювача. Частина з них, пов’язана з комплектуванням університетської бібліотеки 
у Львові документами давнього періоду, датується останньою чвертю ХІХ ст. – почат-
ком ХХ ст. На ці ж роки припадають документи, які стосуються діяльності Е. Барвін-
ського в бібліотеці Львівського університету. В основу схеми систематизації фонду 
покладено тематичний принцип. Початково усі документи фонду (140 справ) було 
укладено в хронологічному порядку у десятьох тематичних групах: 

І. Нормативно-розпорядча й звітна документація. Найчисленніша група доку-
ментів, яка складається з 42 одиниць зберігання. Серед них – нормативно-правові 
акти про організацію архівної справи в Польщі у міжвоєнний період, правила роботи 
державних архівів, постанови, розпорядження, обіжники, листи Ради Міністрів, міні-
стерств віровизнань та народної освіти, внутрішніх справ, фінансів, Відділу держав-
них архівів у Варшаві. Вони стосуються кадрової політики й фінансової діяльності 
державних архівних установ, здійснення архівних оплат та гербових зборів, організа-
ції діловодства в архівах, дотримання архівними працівниками службової дисципліни, 
проведення експертизи цінності документів та передачі їх на зберігання до архівів, 
користування архівними документами в читальних залах архівів. До цієї групи нале-
жать також постанова міністра віровизнань та народної освіти Польщі про ліквідацію 
Земського архіву у Львові та входження його фондів до складу Державного архіву у 
Львові, звіти Державного архіву у Львові за 1921–1938 рр., звіти працівників архіву 
про службові відрядженння. З інформаційної точки зору розглянута документація є 
цілісним комплексом, який становить значний науковий інтерес для вивчення як 
загалом архівної справи у Польщі у міжвоєнний період, так і зокрема організації і 
діяльності Державного архіву у Львові. 

ІІ. Документи, які стосуються науково-видавничої діяльності працівників Дер-
жавного архіву у Львові. У цій групі лише сім одиниць зберігання, п’ять з яких є без-
посереднім результатом наукової і видавничої діяльності працівників архіву. Це, 
зокрема: укладений Е. Барвінським реперторій документів із відділу рукописів уні-
верситетської бібліотеки у Львові про привласнення і продаж королівських і церков-
них маєтків у Галичині після 1772 р.; укладені Феліксом Погорецьким картотека 
пергаментних документів за 1359–1509 рр. з Архіву давніх актів міста Львова та ката-
лог цих документів; укладена Феліксом Погорецьким картотека пергаментних доку-
ментів XV–XIX ст. з Державного архіву; регести документів за 1201–1499 рр., внесе-
них до книг Крайової табулі. 

ІІІ. Документи, які стосуються комплектування відділу рукописів бібліотеки 
Львівського університету та Державного архіву у Львові. Група нараховує 21 оди-
ницю зберігання, які поділяються на дві підгрупи. До першої належать документи, 
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які стосуються комплектування відділу рукописів бібліотеки. Серед них є обіжники, 
звернення, повідомлення і звіти Галицького намісництва, Вищого крайового суду, 
Крайової фінансової дирекції, повітових урядів, окружних і повітових судів, окруж-
них фінансових дирекцій Галичини та інших установ про виявлення і передачу відді-
лу рукописів бібліотеки документів давнього періоду. До другої підгрупи належать 
документи, пов’язані з комплектуванням фондів Державного архіву у Львові, а саме: 
звіти, звернення і повідомлення дирекції архіву, міністерств віровизнань та народної 
освіти і юстиції, Відділу державних архівів, Тимчасового комітету самоврядування у 
Львові, президій воєводських урядів у Львові, Станіславові, Тернополі, Львівського 
староства, голови Апеляційного суду у Львові, голови окружного суду у Львові, 
окружних і гродських судів Галичини, кураторії Львівського шкільного округу та 
інших установ про передачу архіву книг давньої Крайової табулі, домінікальних і 
міських табулярних книг, документів міських судових органів і сільських громад 
давнього періоду, інвентарних описів нерухомого майна парафій, судово-адміні-
стративних і майнових документів XVIII–XIX ст., документів Галицької фінансової 
прокуратури, Шляхетського суду у Тарнові, Дирекції поліції у Львові, Комісії народ-
ної освіти, початкових, середніх і професійних шкіл, виборчих комісій, лікарень, до-
кументів про політичні судові процеси австрійського періоду. Серед документів цієї 
підгрупи є також списки фондів архіву, інвентарні описи архівних фондів магістратів 
та громадських урядів Галичини, переданих до Державного архіву на депоноване 
зберігання, список пергаментних грамот, дипломів, рескриптів австрійських імпера-
торів за період 1779–1860 рр., переданих архіву з Крайового виділу тощо. Документи 
розглянутої групи дозволяють визначити шляхи та окреслити етапи комплектування 
фондів Державного архіву у Львові у 1920–1930-х рр., розкрити склад його збірок, 
прослідкувати зміни, яких вони зазнали у наступні роки. 

IV. Документи, які стосуються експертизи цінності та відбору в державних 
установах документів, що підлягають знищенню. Група складається з шести оди-
ниць зберігання. Серед її документів є повідомлення, звіти й звернення дирекцій Дер-
жавних архівів у Кракові й Львові, міністерства віровизнань та народної освіти 
Польщі, Тимчасового комітету самоврядування у Львові, Крайової шкільної ради у 
Львові, воєводського уряду у Львові, Апеляційного суду у Львові, окружних, повіто-
вих і гродських судів Галичини, Крайового господарського банку у Львові та інших 
установ про відбір ними документів, які підлягають знищенню та передачі архіву як 
документів постійного зберігання. Вони містять цінні відомості про комплектування 
фондів Державного архіву у Львові документами діючих інституцій. 

V. Документи про зберігання і впорядкування архівних документів. У групі дві 
одиниці зберігання з постановою, розпорядженням, наказом, обіжниками й інструк-
ціями міністрів внутрішніх справ, військових справ, фінансів, зв’язку, промисловості 
й торгівлі Польщі, Головного управління статистики та Державного селянського 
банку про порядок зберігання документів у підпорядкованих їм підприємствах, уста-
новах й організаціях. 

VI. Документи, які стосуються використання архівних документів. У цій групі 
17 одиниць зберігання. Серед них зустрічаються звернення, повідомлення, клопо-
тання, розписки дирекцій Державних архівів у Львові й Пйотркові, Головного архіву 
давніх актів, Архіву давніх актів, Архіву народної освіти, Архіву фінансів, Центрально-
го військового архіву у Варшаві, Міського архіву Варшави, Земського архіву у Кракові, 
архіву Краківського університету, бібліотеки у Курніку, університетських бібліотек у 
Відні й Кракові, бібліотеки фундації графа Віктора Баворовського, Польської академії 
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мистецтв у Кракові, Національного закладу ім. Оссолінських у Львові, Наукового 
товариства у Львові, Тимчасового комітету самоврядування у Львові, магістратів 
Белза і Ярослава, монастиря василіян у Жовкві та інших установ й приватних осіб про 
надання у тимчасове користування архівних і рукописних документів. Тут також міс-
тяться обіжники, звернення, повідомлення й інструкції міністра віровизнань та народ-
ної освіти Польщі, дирекції Державного архіву у Львові, декана гуманітарного факуль-
тету Львівського університету щодо надання студентам історичних спеціальностей 
архівних стипендій і проходження ними архівної практики в рамках зазначених сти-
пендій. Документи цієї групи є важливим джерелом для вивчення діяльності Держав-
ного архіву у Львові у сфері використання архівної інформації, зокрема форм і напря-
мів цієї діяльності, її інтенсивності, співпраці архіву як з окремими науковцями, так і 
з науковими закладами, врешті, його ролі і місця в науковому житті тодішньої Польщі. 

VII. Документи, які стосуються комплектування фондів бібліотеки архіву. 
До цієї групи належить лише одна одиниця зберігання, яка складається з обіжника, 
звернення та повідомлення міністерства віровизнань та народної освіти Польщі, ди-
рекції Державного архіву у Львові, Голови Апеляційного суду у Львові та інших 
установ у справі комплектування бібліотеки архіву книгами. 

VIII. Документи, які стосуються кадрових питань Державного архіву у Львові. 
У групі сім одиниць зберігання, в яких є такі документи: рішення, подання, звернення, 
повідомлення міністерства віровизнань та народної освіти Польщі, Відділу держав-
них архівів у Варшаві, воєводського уряду у Львові, дирекції Державного архіву у 
Львові про складання штатних розписів, перевірку особової документації, складання 
екзаменів і присяги працівниками архіву, а також призначення і звільнення з роботи, 
підвищення по службі, виплату зарплати й надання матеріальної допомоги працівни-
кам архіву Е. Барвінському, Е. Брюкнеру, Я. Варенжаку, М. Вонсовичу, В. Гейношу, 
М. Гембартовичу, С. Зайончковському, К. Левіцькому, С. Лемпіцькому, М. Мацєку, 
Я. Мацєку, М. Мендису, В. Мусялу, Г. Полячківній, Г. Попєловній, А. Тарнавському, 
А. Шломському, Я. Яблонському, М. Яцківу. Вони дозволяють визначити штат архі-
ву, дослідити зміни в персональному складі його працівників у міжвоєнний період, 
їх обов’язки тощо. 

ІХ. Документи, які стосуються фінансової і господарської діяльності Держав-
ного архіву у Львові. Група складається з 10 одиниць зберігання, в яких містяться такі 
документи: обіжники, звернення, повідомлення, доповідні записки міністерств віро-
визнань та народної освіти, військових справ та фінансів Польщі, Відділу державних 
архівів у Варшаві, воєводського уряду у Львові, дирекції архіву та інших установ про 
організацію і ведення господарської діяльності архіву, передачу у розпорядження і об-
лаштування ним будинку Королівського арсеналу у Львові; протоколи засідань, кошто-
риси, звернення, повідомлення та інші документи щодо капітального ремонту та пере-
будови будівлі арсеналу; попередні кошториси прибутків і видатків архіву за 1928–
1941 рр.; відомості про виплату зарплати працівникам архіву; рахунки архіву тощо.  

Х. Документи, які стосуються діяльності Евґеніуша Барвінського як комісара, 
призначеного до поділу архівних документів між Австрією, Польщею і Чехословаччи-
ною. До складу групи входять 27 одиниць зберігання. Серед них зустрічаються: обіж-
ники, рішення, звернення, повідомлення, рекомендації, звіти, записки та інші доку-
менти Президії Ради Міністрів Польської Республіки, міністерств закордонних справ 
та віровизнань і народної освіти Польщі, Відділу державних архівів у Варшаві, Комісії 
у справі повернення архівних документів з Австрії, посольства Польщі в Австрії, 
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Генеральних комісарів Польщі й Чехословаччини Е. Барвінського і Юзефа Міхалка 
для виконання умов договору щодо взаємного видання і розподілу між двома країнами 
документів Сілезького регіону, Сілезького воєводського уряду у Катовіцах та інших 
установ про повернення Чехословаччиною й Австрією Польщі архівних документів, 
реституцію архівних документів із Радянського Союзу, ратифікацію Польщею міжна-
родних договорів в архівній сфері, відрядження Е. Барвінського до Австрії і Чехосло-
ваччини та виявлення ним в їхніх архівосховищах архівних документів і їх передачу 
польській стороні, повернення Польщею Чехословаччині й Австрії їхніх архівних 
документів тощо. У цій групі містяться також міжнародні договори, домовленості й 
декларації між Польщею та Австрією і Чехословаччиною про поділ та взаємний обмін 
архівними документами, протоколи засідань польсько-чехословацької комісії у спра-
ві поділу архівних документів, звіти Е. Барвінського на посаді Генерального комісара 
Польщі у справах поділу архівних документів між Польщею та Чехословаччиною. 
В окрему підгрупу можна виділити документи, які стали безпосереднім результатом 
пошукової діяльності Е. Барвінського в австрійських і чехословацьких архівах. Це ін-
вентарні описи документів з архівів міністерств віровизнань та освіти, юстиції, внут-
рішніх справ, сільського господарства, громадських робіт, торгівлі й залізниці Австрії, 
інвентарний опис документів архіву Цєшинської економії, виписки до історії корон-
них маєтків Галичини наприкінці XVIII ст., складені архівістом в Архіві Придворної 
палати у Відні. 

Загальний огляд фонду “Державний архів у Львові (1932–1939)” дозволяє зро-
бити висновок про наукову і джерелознавчу цінність документів, які в ньому зберіга-
ються. Так, інформація, яка в них міститься, є важливою підставою для проведення 
студій з історії як фондоутворювача, так і загалом архівної справи Польщі та Західної 
України в міжвоєнний період. Водночас здійснення більш ґрунтовних досліджень із 
цієї проблематики потребує залучення ширшого кола архівних джерел. Відтак про 
справжню цінність документів розглянутого фонду можна стверджувати після комп-
лексного аналізу всієї наявної джерельної бази процесів, які відбувалися в архівній 
сфері Польщі у 1920–1930-х рр. 

HISTORY OF ESTABLISHING AND REVIEW OF THE FUND  
“STATE ARCHIVES IN L’VIV (1932–1939)” 

Rostyslav MEL’NYK 

Central State Historic Archives of Ukraine, 
3a, Soborna Sq., 79000, L’viv, Ukraine, tel. (032) 272-30-63 

The history of establishing the archival fund “State Archives in L’viv (1932–1939)”, 
which is preserved in Central State Historical Archives of Ukraine in L’viv has been 
presented. General review of the fund’s documents according to the thematic groups has 
been suggested; their importance for the studying of the processes which have been taking 
place in archives and in archive-keeping in Poland in general and Western Ukraine in 
particular (especially during interwar period) has been outlined.  

Key words: State Archives in L’viv, archive fund, archive documents, Warsaw De-
partment of State Archives. 
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ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ОБОЗРЕНИЕ ФОНДА  
“ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ВО ЛЬВОВЕ (1932–1939)” 

Ростислав МЕЛЬНИК 

Центральный государственный исторический архив Украины, 
пл. Соборная, 3а, г. Львов, 79000, Украина, тел. (032) 272-30-63 

Освещена история формирования архивного фонда “Государственный архив во 
Львове (1912–1939)”, который хранится в Центральном государственном истори-
ческом архиве Украины во Львове. Сделано общее обозрение документов фонда по 
тематическим группам, показано их значение для изучения процессов, которые про-
исходили в архивах и архивном деле Польши вообще и Западной Украины в част-
ности у междувоенный период. 

Ключевые слова: Государственный архив во Львове, архивный фонд, архивные 
документы, Отдел государственных архивов в Варшаве. 
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УДК 930.25(477)-051 Р. Зубик(092) 

РОМАН ЗУБИК – ІСТОРИК ТА ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ 

Олег БОНДАР 

Державний архів Львівської області, 
вул. Підвальна, 13, м. Львів, 79008, Україна, тел. (032) 235-47-22 

У статті розглянуто професійну та громадську діяльність українського 
історика (досліджував економічну історію Галичини ХVII–ХVIII ст.) та 
громадського діяча (організатора українського студентства другої поло-
вини 1920-х рр.), члена Наукового товариства ім. Шевченка Романа-
Степана Зубика, який певний час працював у Львівському державному 
обласному архіві. 

Ключові слова: Роман-Степан Зубик, історики Львова, економічна 
історія Галичини, український студентський рух. 

Відомий український історик економіки та громадський діяч Роман-Степан Зубик 
народився 14 січня 1902 р. в сім’ї кондуктора Львівської залізниці Івана Юрійовича 
Зубика та Анни Літтман-Калемонович. Батько покинув сім’ю, коли Романові випов-
нилось шість років; мати вела домашнє господарство. Батько помер у січні 1925 р. в 
Стрию, і мати вдруге одружилася з викладачем Української гімназії у Львові Йосипом 
Максимовичем Назаром. 

На відміну від більшості тогочасних вчених, у Романа було важке дитинство. 
Саме тому навчання в гімназії він поєднував із фізичною працею, аби допомогти 
матері у забезпеченні необхідних засобів для життя родини. 

Під час Першої світової війни, в період перебування російського війська у Львові, 
з грудня 1914 р. по березень 1915 р. він возив товари в допомогових комітетах. 
У травні–червні 1915 р. працював помічником робітника у будівельних закладах 
Левинського, а також працював складальником дров у мішки, очищувачем возів під 
фарбування, помічником крамаря. З шостого класу гімназії і до її закінчення на своє 
прожиття заробляв лекціями, будучи інструктором для дітей 2–8 класів гімназій у 
Львові, Берегометі над Серетом, що на Буковині, Дорогочині Великому Жовківського 
повіту, а також у населених пунктах Словіта Перемиського повіту, Голови Косівського 
повіту та Рихвальд Горлицького повіту, і працею в статистичних урядах. Активно 
займався самоосвітою та працею у Першому полку ім. Сагайдачного та у туристич-
ному гуртку “Тури” в скаутському товаристві “Пласт”. 

У листопаді 1918 р. Роман Зубик радо зустрів проголошення Західно-Україн-
ської Народної Республіки. У лавах пластунів охороняв Народний дім, потім добро-
вольцем вступив до Української Галицької Армії. З відступаючими частинами УГА 
відійшов за Збруч. До жовтня 1919 р. служив у канцелярії “Окремого Залізного 
Загону”. Цей період він описав у статті “Окремий Залізний Загін”, яка була поміщена 
у часописі “Літопис Червоної Калини” за 1930 р.1 Так, раніше в Українській Га-
лицькій Армії діяв лише один “Окремий Загін” А. Долуда, та через слабкий зв’язок із 
                                                                          

1 Зубик Р. Окремий Залізний Загін // Літопис Червоної Калини. – 1930. – Ч. 4. – С. 19–20. 
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діючою армією він завжди наражався на неприємні несподіванки. Тому після повер-
нення Української Галицької Армії з Великої України у Галичину постав іще один 
“Окремий Загін” під командуванням І. Сіяка, який увійшов в історію під назвою 
“Окремий Залізний Загін”. Після пролому Чортківского наступу загін був змушений 
перейти за Збруч, 10 вересня 1919 р. його було розбито в бою під містечком Кривцем, 
а І. Сіяк із значною частиною війська потрапив у більшовицький полон. 

У війську Роман Зубик захворів на тиф та, перебуваючи в госпіталі, уникнув біль-
шовицького полону. Після видужання повернувся до Львова, де продовжив навчання 
у Львівській державній академічній гімназії з українською мовою викладання, а в 
червні 1920 р. успішно склав іспити та одержав диплом про завершення навчання у 
гімназії. Тоді ж він продовжив роботу в Пласті і з лютого 1921 р. перебував у полку 
“Сірого Лева”. 

З 1921/1922 н. р. по 1924/1925 н. р. був студентом правничого відділу Україн-
ського “таємного” університету у Львові, по завершенні якого отримав ступінь док-
тора права. З 1925/1926 н. р. по 1930/1931 н. р. навчався на гуманітарному факультеті 
Львівського університету, відвідував лекції професора Франца Буяка, який вважав 
його своїм найперспективнішим учнем. 

У цей час він з головою поринув у вир громадсько-політичного життя Львова, 
був членом Організації Вищих Кляс Українських Гімназій (ОВКУГ), з 1925 р. – голо-
вою осередку Академічної гімназії у Львові. Тоді у Львові тривала боротьба за утво-
рення українського університету та кращі умови для українських студентів. Для 
обстоювання своїх прав і свобод українська студентська молодь львівських вищих 
шкіл заснувала товариство “Академічний Дім”, що знаходилось на вул. Супінського 
(тепер вул. Коцюбинського), 21. До цього громадсько-політичного об’єднання уві-
йшли представники студентства різних поличних уподобань Львова. Біля початків 
створення цієї інституції був Р. Зубик, який мав вагомий авторитет серед українського 
студентства. 

Ввечері 2 листопада 1928 р. у будівлі товариства “Академічний Дім” відбулася на-
рада національно-свідомих сил українського студентства, на якій обрано “Студентську 
Екзекутиву”, що мала представляти студентство на громадському форумі, і “Комітет 
Оборони Академічного Дому”. Репрезентацію сформували за принципом заступ-
ництва різних політичних течій серед студентства. Від гетьманців туди увійшов 
Роман Зубик, а від радикалів – Василь Зеник-Березовський. Збори проходили в гаряч-
ково-нервовій атмосфері, бо весь час йшли арешти серед студентства і кожної хвили-
ни всі члени “Студентської Екзекутиви” могли опинитися у в’язниці. 

Перше засідання “Студентської Екзекутиви” відбулося відразу ж після завершен-
ня установчих зборів в “Академічному Домі”, пізніше для безпеки вона сходилася в 
приватних помешканнях своїх членів, найчастіше в будівлі по вул. Тарнавських. Остан-
ній раз “Студентська Екзекутива” зійшлася в забудованнях св. Юра. Найголовнішими 
завданнями Екзекутиви були: організація й керівництво охороною українських уста-
нов та збір матеріалів про нищення українського громадського майна та культурних 
цінностей для використання зібраних матеріалів в антипольській пропаґанді у закор-
донній пресі. У 1928 р. Роман Зубик був головою “Студентської Екзекутиви”. 

Водночас він був головою професійного товариства “Союзу українських купців 
і промисловців” (СУКП), що об’єднував приватний сектор українського господар-
ського активу, пропагував приватні підприємства, відстоював інтереси членів товари-
ства перед польською владою, влаштовував виставки українського промислу, спри-
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чинився до створення Промислового банку, видавав двотижневик “Торгівля і про-
мисл”, “Торгово-промисловий альманах”; співпрацював з українською кооперацією, 
Промислово-торгівельною палатою у Львові, вів активну співпрацю з іншими україн-
ськими організаціями міщанства і ремісників. 

Під час навчання в університеті поряд із працею на громадсько-політичній ниві 
Р. Зубик поглиблював свої знання із статистики у відділі рільної економіки дрібних 
господарств під керівництвом професора Ф. Буяка та на студіях, що проводили Буяк 
та Окрит (у 1927–1928 рр.) У 1928–1929 рр. працював рахівником у відділі рахунків 
дрібних господарств товариства “Сільський Господар”.  

У 1929 р. у часописі “Поступ” вийшла друком стаття Романа Зубика ”300 літній 
ювілей засновин Львівської пошти” у якій він описав, як багатий львівський купець 
Роберт Бандінеллі заснував у 1629 р. львівську пошту, а також її організацію і 
діяльність2. У 1930 р. у тому само часописі опубліковано його статтю “Життя 
Українців Румунії”, де Р. Зубик змалював українське життя на Буковині в період від 
листопада 1918 р. до 1928 р. та зміни, які настали у 1928 р.3 

У першій половині ХХ ст. в Європі поширила свою діяльність славна школа 
“Анналів” у Франції, що зосередилася на пізнанні історії людини, її родинних, конфе-
сійних, побутових стосунків. Найважливішим джерелом для пізнання суспільства 
французькі історики вважали метричні книги. Чи не єдиним українським істориком, 
який спробував застосувати досвід французів, був львів’янин Роман Зубик, дослідник 
фінансів Львова XVІІ ст. 

У 1930 р. він захистив дисертацію “Фінансове господарство Львова у 1624–
1635 рр.”, що вийшла польською мовою і складалася з 496 сторінок, включала в себе 
110 статистичних таблиць та 10 діаграм і була результатом трирічної праці в архіві4. 
Р. Зубик детально розглянув економічну ситуацію Львова, його праця створила 
прецедент докладно опрацьованого господарського стану міста і дозволила, враховую-
чи специфіку суспільно-політичного життя, витворити цілісну картину львівського 
середовища 1620–1630-х рр. Розроблену у монографії схему вивчення діяльності окре-
мих підприємств та монополій позитивно відзначив професор Ф. Буяк. Дисертацію 
високо оцінив ректорат університету, і Р. Зубик отримав разову винагороду за вико-
нану роботу у розмірі 1000 злотих. 

У 1931 р. вийшла стаття Р. Зубика “Польська кольонізація і парцеляція на нашій 
території”, де було дослідження статистичних даних за 1920–1929 рр. У цій статті 
були відповіді на наступні запитання: скільки осіло на українських землях польських 
колоністів, якою є пересічна величина відданих їм господарств та скільки вони зайняли 
землі, в якому відношенні наділено землею українців та представників інших націо-
нальностей при парцеляції та колонізації, яка фінансова допомога була надана, колоні-
заційні плани на майбутнє тощо5. Також цього року вийшла у світ його стаття “Філь-
варочне господарство з кінця ХVІІІ ст.”6. 

                                                                          
2 Зубик Р. 300 літній ювілей засновин Львівської пошти // Поступ. Вісник літератури й життя. – 

1929. – Ч. 2 (лютень). – С. 52–53. 
3 Зубик Р. Життя Українців в Румунії // Там само. – 1930. – Ч. 1–2 (січень – лютий). – С. 51–54. 
4 Zubyk R. Gospodarka finansowa miasta Lwowa w latach 1624–1635. – Lwów, 1930. 
5 Зубик Р. Польська кольонізація і парцеляція на нашій території // Кооперативна Республіка. – 

1930. – Ч. 3. – С. 98–110. 
6 Zubyk R. Gospodarstwo folwareczne z końcem XVIII w. // Studia z historii społecznej i gospodarczej 

poswięcone prof. F. Bujakowi. – Lwów, 1931. – S. 227–261. 
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11 травня 1932 р. Р. Зубика обрали дійсним членом Наукового Товариства 
ім. Шевченка, а наступного року НТШ відрядило його на VІІ Міжнародну наукову 
конференцію до Варшави, де він виголосив доповідь німецькою мовою про господар-
ську структуру села на зламі ХVІІІ–ХІХ ст., обґрунтовуючи визиск панщизняних 
підданих статистичними таблицями та діаграмами. Р. Зубика неодноразово обирали 
секретарем Статистичної комісії НТШ; він брав участь у роботі Історично-філософ-
ської секції; часто був секретарем на засіданнях та загальних зборах товариства. 

У 1934 р. він надрукував науково-популярну розвідку “Нариси історії 
української торгівлі в княжій добі” у “Торгівельно-Промисловому Альманасі”, а у 
1935 р. у часописі “Провідник до українських фірм і інституцій” опублікували його 
статтю “Українська торгівля в історичній перспективі”.  

Р. Зубик став співавтором “Великого Атласу України”, який визнано одним із 
найфундаментальніших картографічних джерел української географії міжвоєнного 
періоду, вмістивши до нього дві великі та кілька менших карт, а саме: “Українські 
землі за княжі часи (ХІ–ХІІІ ст.)”: “Київ”, “Київська держава від Х–ХІ ст.”, “Околиці 
Київа ХІ–ХІІІ ст.” та “Українські землі ХVІІ ст.”: “Дніпрові пороги”, “Українські по-
роги”, “Українські землі в часі Люблинської унії”, “Українські землі ХVІІ ст.”7. 

У 1930–1939 рр. він викладав історію в гімназії Малої Семінарії у Львові, що зна-
ходилась за адресою: вул. Сикстуська, 39а. У 1936–1939 рр. одночасно з роботою в гім-
назії працював у Державному архіві давніх актів, що знаходився у Бернардинському 
костелі, та в Осолінеумі, де збирав матеріали, які використовувались для написання 
наукових праць. Багаторічна робота з архівними матеріалами дозволила Р. Зубику 
написати статтю “Про стан інвентаризації в Міському Архіві”. Ця стаття містила 
критичні зауваження щодо роботи як архівних працівників, так і самої системи архівів, 
і спричинила зміни в управлінні міського архіву та початок нової інвентаризації. 

Р. Зубик добре володів польською та українською мовами, а російською, німець-
кою і французькою – настільки, що вільно міг користуватися науковою літературою 
цими мовами. З 1931 р. був членом Учительської Громади у Львові, а з 30 грудня 
1939 р. увійшов до профспілки вчителів. 26 жовтня 1939 р. Р. Зубик подав прохання 
про зарахування на посаду наукового працівника університету або працівником в 
архів університету, але в січні 1940 р. йому відмовили в роботі через брак відпо-
відних його фаху посад. 13 січня 1940 р. наказом № 1 архівного відділу управління 
НКВС його тимчасово зарахували виконуючим обов’язки заступника директора по 
науковій частині Львівського обласного історичного архіву з окладом 650 карбован-
ців на місяць. 

З приходом радянської влади на західноукраїнські землі у вересні 1939 р. усі 
нерадянські товариства були закриті. Не оминула ця доля і Наукове Товариство 
ім. Шевченка. На Надзвичайних зборах НТШ 16 січня 1940 р., щоб зберегти доробок 
товариства, ухвалили перейти до складу Академії наук УРСР, тоді ж оформили само-
розпуск товариства. Лишень член НТШ Р. Зубик виступив проти закриття та єдиний 
проголосував проти ліквідації товариства, чим, напевно, спричинив свій арешт. 

Наказом директора архіву № 75 від 25 березня 1940 р. Р. Зубика звільнили з 
займаної посади. Його заарештували ще 23 березня 1940 р., і розстріляли в тюрмі 
Бригідки у двадцятих числах червня 1941 р. 
                                                                          

7 Зубик Р. Українські землі за княжих часів (ХІ–ХІІІ ст.) // Атлас України й сумежних країв ֊ / під 
ред. В. Кубійовича. – Львів: Український Видавничий Інститут у Львові, 1937. – С. 56; Його ж. Українські 
землі в половині ХVІІ ст. // Там само. – С. 57. 
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Стаття присвячена біографії польського історика і архівіста Теофіла 
Еміля Модельського, зокрема його роботі у Вроцлавському університеті 
після Другої світової війни. На підставі архівних матеріалів висвітлюється 
його роль в організації та управлінні архівом Вроцлавського університету, 
розкривається специфіка організаційної та науково-пошукової роботи. 

Ключові слова: Теофіл Еміль Модельський, Вроцлавський універси-
тет, архів, архівні розшуки. 

Постать і діяльність професора Теофіла Еміля Модельського на науковому, 
викладацькому та організаторському поприщі залишила свій слід у трьох академіч-
них осередках: віленському, львівському і вроцлавському. Щоб розглянути його 
організаторську діяльність у Вроцлаві, слід коротко познайомитися з етапами роз-
витку його академічної кар’єри до 1945 р., отриманим у той час досвідом і його про-
екцією на особу Т. Модельського і його підхід до нових викликів, що чекали на нього 
в місті над Одрою після 1946 р. 

Теофіл Еміль Модельський, історик, медієвіст і архівіст, народився 16 листопа-
да 1881 р. у Львові в родині учасника повстання 1863 р.1 У 1904–1909 рр. він навчав-
ся на філософському факультеті Львівського університету, а отримавши міністерську 
стипендію, виїхав на річні студії у Віденському та Берлінському університетах, 
принагідно вдосконаливши знання німецької мови. Після закінчення навчання, у 
1909–1924 рр., працював учителем середніх шкіл. Водночас у листопаді 1918 р. при-
йняв пропозицію працевлаштування на посаді асистента в архіві Львівського універ-
ситету, директором якого був професор Людвік Фінкель∗. У 1909 р. захистив доктор-
ську дисертацію, а 1917 р. габілітувався на доцента. У 1918–1924 рр. працював на 
посаді керівника Архівного управління при командуванні округу корпусу у Львові, 
де рятував і забезпечував збереженість важливих для регіону і держави урядових до-
кументів, які перебували у великому безладі. У 1924/1925 навчальному році обійняв 
незалежну посаду надзвичайного професора кафедри середньовічної історії та допо-
міжних історичних дисциплін Університету Стефана Баторія у Вільно. У вересні 
                                                                          

1 Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego (далі – AUW), RK-120 (Modelski Teofil), s. 29. 
∗ Людвік Міхал Еммануель Фінкель (1858–1930) – польський історик, бібліограф, професор і ректор 

Львівського університету. 
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1930 р. він повернувся до Львова на посаду звичайного професора кафедри середньо-
вічної і загальної історії, з’єднаної з Закладом допоміжних історичних наук. Був дека-
ном гуманітарного факультету у 1933/1934 навчальному році, а надалі – заступником 
декана і керівником архіву Університету Яна Казимира. 

Воєнні роки були надзвичайно складним періодом у житті професора. Він по-
кинув Львів разом із родиною 1943 р., і, після нетривалого “краківського періоду”, 
у 1945 р. працевлаштувався у Вроцлавському університеті і Політехніці. Через труд-
нощі з житлом він розпочав роботу лише 15 січня 1946 р., коли отримав тимчасове 
ректорське призначення на посаду звичайного професора кафедри історії середньо-
віччя гуманітарного факультету, яке 1948 р. підтвердив Президент Польської респуб-
ліки Болеслав Берут2. 

Водночас із прибуттям до Вроцлава Т. Модельський із головою поринув у органі-
заторську роботу, приступивши до організації наукового життя на руїнах німецького 
університету. У 1945/1946 навчальному році він обійняв посаду заступника декана 
гуманітарного факультету, а в 1946/1947 і 1947/1948 роках – виборну посаду декана 
цього ж факультету. У 1948–1950 рр. він виконував ці обов’язки за призначенням мі-
ністра освіти. Водночас як керівник архіву університету, працюючи на громадських 
засадах, він рятував і забезпечував збереження цінних документів архіву колишнього 
німецького університету та документи, що залишилися у структурних підрозділах 
цього ж закладу. Пізніше він згадував: “Архівом я займався безкорисливо. Крім обо-
в’язків професора і декана, Сенат ухвалив доручити мені опіку на архівними збірка-
ми, знищеними внаслідок воєнних дій”3. Професор Мар’ян Тировіч* запам’ятав його 
так: “Я відвідував Модельського і наступними роками, коли, окрім університетських 
занять, він у холоді і бруді, без допомоги і бюджетних коштів упорядковував універ-
ситетські архіви”4. 

У 1950 р. професор звернувся з проханням надати йому наукову відпустку на 
1950/1951 навчальний рік, щоб зосередитися лише на науковій роботі5. Несподівано 
згідно з листом від 16 вересня 1950 р. його відправляють на пенсію6. Ймовірно, на 
рішення міністерства вплинула особа його брата, Ісидора Модельського, який, пере-
буваючи на посаді військового аташе у Вашинґтоні, у 1948 р. відмовився повертатися 
до Польщі і попросив політичного притулку у США. Ректор університету, професор 
Едвард Марчевський**, обговорюючи справу відходу професора на пенсію, під-
креслив, що “в Народній Польщі професора майже ніколи не відправляли на пенсію, 
в цьому ж випадку йшлося про активного професора з надзвичайно вагомими заслу-
гами перед університетом”7. Для Т. Модельського це стало гірким досвідом. На той 
час на його семінар записалися 65 студентів, яких він повідомив через оголошення, 

                                                                          
2 AUW, RK-120 (Modelski Teofil), s. 29. 
3 Ibidem, s. 49. 
* Мар’ян Тировіч (1902–1989) – історик, архівіст, біограф, дослідник історії Польщі і Галичини ХІХ ст. 
4 Galińska K. Wspomnienia o Ojcu, Prof. Teofilu Emilu Modelskim. – Gliwice, 2007. – S. 67. 
5 AUW, RK-120 (Modelski Teofil), s. 49. 
6 AUW, RK-120 (Modelski Teofil), Декрет міністра вищої освіти і науки Nr Os. 4-120 01/50 від 

16.09.1950 р. 
** Едвард Марчевський (1907–1976) – математик, від 1945 р. – професор Вроцлавського універси-

тету і Політехніки, заступник декана факультету математики, фізики і хімії (1947–1950), ректор універ-
ситету (1953–1957). 

7 AUW, RK-120 (Modelski Teofil), s. 68. 
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що припиняє викладацьку роботу, і закликав їх записуватися на семінар до профе-
сора Стефана Кучинського*, нового керівника кафедри8. 

Керівництво університету не залишило свого професора напризволяще, цінуючи 
його великі організаторські здібності та участь у впорядкуванні архівних матеріалів, 
яким він займався від 1946 р., а також бачачи невідкладну потреби ведення листу-
вання в урядових справах, яка надходила з усього світу, головно німецькою мовою, 
а також впровадження в університетській канцелярії системи реєстру вихідної ко-
респонденції. Т. Модельському запропонували посаду директора архіву, яку він 
обійняв 1 листопада 1950 р. Варто зауважити, що Рада гуманітарного факультету вже 
на засіданні 29 травня 1945 р. звернулася до освітніх властей із проханням запобігти 
неконтрольованому вивезенню архівних матеріалів із території Нижньої Сілезії. 
Будучи професором та заступником декана, Т. Модельський ініціював появу розпо-
рядження ректора від 26 листопада 1946 р. щодо збору і впорядкування німецьких 
архівних матеріалів Вроцлавського університету і Політехніки9. Ці матеріали зна-
ходились у приміщеннях створеного у 1931 р. архіву, який знаходився на четвертому 
поверсі Математичної вежі головного корпусу університету10. Щоб уберегти мате-
ріали архіву від бомбардувань і нищень, їх перенесли на перший поверх, де вони в 
нерозібраному стані пролежали до кінця війни. Доля, однак, їх не пощадила, оскільки 
внаслідок попадання бомби фонди загорілися і були частково знищені. Ректор уні-
верситету і Політехники, відповідаючи на листа особи, зацікавленої у відновленні 
докторського ступеню, отриманого за 50 років до цього, так описував стан збережен-
ня архівних фондів: “Прийнявши у спадок від зруйнованого німецького університету 
повністю знищені під час воєнних дій післянімецькі документи і розуміючи їхнє 
історичне і прикладне значення, (польський) університет приступив до впорядкування 
вцілілих решток, і на запити німецьких властей, як і на особисті прохання та подання 
колишніх студентів німецького університету у Бреслау, які часто не мали жодних 
документів, видає посвідчення про проходження навчання, складені іспити, отримання 
наукових ступенів, якщо необхідні документи збереглися серед матеріалів універси-
тету”11. І це було основним викликом для нового директора архіву. Він мав усі необ-
хідні нахили для того, щоб організувати архів, який було покликано до життя ухва-
лою Сенату 1 лютого 1947 р., забезпечити його схоронність шляхом перенесення до-
кументів з першого поверху головного корпусу на Математичну вежу (щоправда, до 
непристосованих приміщень – шести кімнат), провадити наукові розшуки і видавати 
різноманітні довідки12. Завдяки досвіду, який історик-архівіст здобув протягом львів-
ського періоду, та його досконалому знанню німецької мови виконувана робота 
отримувала схвальні оцінки і від властей, і від користувачів. 

Піонерським періодом у діяльності підрозділу були 1946–1952 рр. Протягом цього 
часу було проведено вступну роботу з упорядкування фонду, відомого нині як “Фонд 
                                                                          

* Стефан Кучинський (1904–1985) – історик-медієвіст, доцент (1945) і професор (1946–1954) Вроц-
лавського університету. 

8 Haisig M. Kronika. Teofil Emil Modelski (16.XI.1881 – 5.III.1967) // Studia Historyczne. – R. 11. – 1968. – 
Z. 2 (41). – S. 294. 

9 AUW, L. dz. 6809/46/Rek., Розпорядження Ректора у справі формування і впорядкування після-
німецьких архівів Вроцлавського університету і Політехніки від 26.11.1946 р. 

10 Drozd J. Inwentarz akt Uniwersytetu Wrocławskiego 1811–1945. – Wrocław, 1977. – S. 11. 
11 AUW, Nr S-II-20-24-255/56, лист до доктора Альберта Кальберґа. 
12 AUW, R-0000 (1945–1951), s. 140. 
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документів Вроцлавського університету за 1811–1945 рр.”13. Увесь фонд становить 
2058 одиниць зберігання, і складається з шести частин: 1) документи Сенату і уповно-
важених органів університету; 2) документи факультету євангелістської теології; 
3) документи факультету католицької теології; 4) документи правничого факультету; 
5) документи медичного факультету; 6) документи філософського факультету. Збере-
жені архівні матеріалу є дуже цінним джерелом для вивчення діяльності університет-
ського осередку до 1945 р. Серед матеріалів Сенату є дві хроніки авторства Бернарда 
Надбила*, які стосуються періодів 1811–1861 і 1866–1916 рр. Цінними матеріалами є 
статути від 1816 і 1929 рр. Важливими документами є особові переліки і факультет-
ські документи (бл. 1660 одиниць зберігання), в тому числі студентські, а також осо-
бові справи працівників. Протягом згаданого періоду, крім робіт з упорядкування, 
під час яких було інвентаризовано близько 50 тис. індексів, об’єднано факультетські 
матеріали, проведено наукові й урядові розшуки. В архіві університету зберігаються і 
документи Вищої технічної школи за 1910–1945 рр. Це документи Сенату, адміні-
страції, а також матеріали факультетів машинознавства, гірничої справи, металургії, 
загального факультету та факультету природничих наук. 

До урядових розшуків входили відповіді на запити, що стосувалися отримання 
освіти і наукових ступенів у колишньому німецькому університеті, Вищій технічній 
школі (тепер Вроцлавська Політехніка) та Університеті Яна Казимира у Львові. 

Якщо вести мову про розшуки, які стосувалися отримання освіти і наукових 
ступенів, то найбільше запитів надходило від осіб, які закінчили правничий та медич-
ний факультети. Запити надсилали в індивідуальному порядку через закордонні пред-
ставництва: Військову місію Польської республіки в Берліні, генеральні консульства 
в Мюнхені, Дюссельдорфі та Сан-Паулу, посольство Австрії, американські універси-
тети і Міністерство здоров’я для Головної версифікаційної комісії. Переважно адре-
сатом був ректор університету і Політехніки, але траплялися листи, надіслані на ім’я 
директора Архіву німецьких актів. У своїх незмінно ретельних листах професор 
фахово надавав повні і вичерпні відповіді: “...в університетському архіві є документи 
медичного факультету, але неповні і частково знищені. – Якщо вести мову про 
загальний огляд, то зберігаються наступні більші або менші групи і фонди... Слід від-
значити брак документів Комісії державних лікарських і лікарсько-стоматологічних 
іспитів. Імовірніше за все, їх вивіз разом з іншими документами і протоколами остан-
ній декан медичного факультету Гайнріх Ґоттрон**, який, як повідомляють (станом 
на травень 1949 р.), урядує і надає дублікати дипломів. Підписує їх: Професор доктор 
Гайнріх Ґоттрон, декан медичного факультету університету у Бреслау, теперішній 
директор університетської дерматологічної клініки у Тюбінґені. Подається точна 
адреса клініки...”14. У багатьох випадках пошуки давали негативний результат, і тоді 
у відповіді зацікавлена особа отримувала вказівки, як слід діяти далі, щоб досягнути 
мети: “...син Громадянина може намагатися отримати необхідні відомості на підставі 
свідчень компетентних у цьому напрямі осіб із Німеччини”15. Професор Т. Модель-
                                                                          

13 Drozd J. Inwentarz akt... 
* Бернард Надбил – секретар Вроцлавського університету (1838–1889), автор праці “Хроніка і статистика 

Королівського університету у Бреслау” (Chronik und Statistik der kgl. Universität zu Breslau; Breslau, 1861). 
** Гайнріх Адольф Ґоттрон (1890–1974) – лікар, дерматолог і невролог, професор медичного фа-

культету Вроцлавського (1935–1945) та Тюбінґенського (1946–1961) університетів. 
14 AUW, Kwerendy, Wydział Medyczny, s. 756. 
15 Ibidem. 
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ський добре орієнтувався у правових нормах, що врегульовували ці справи в Польщі 
та за її межами, головно в Німеччині та УРСР. Його розшуки іноді набували характеру 
розвідок і стосувалися не лише урядових, а й наукових питань. Вони стосувалися 
матеріалів університету у Франкфурті-на-Одері за 1874–1877 рр., наприклад, синдика 
Макса Коца або професора Яна Стефана Данко. Справу працевлаштування Франца 
Міклошича* на кафедрі славістики у Вроцлаві професор дослідив надзвичайно 
ґрунтовно, і відповідь на цей запит стала частиною його наукової праці, яка не 
вийшла друком16. З інших відповідей, які стосуються літературно-наукової спадщини 
професора Якоба Каро**, до якої входило листування з Іваном Тургєнєвим, ми дові-
дуємося про вміст фонду. Пошуки не дали результату. Ґрунтовні пояснення професор 
підготував щодо професора славістики Войцеха Цибульського17 та студента медицини 
Адама Асника***. Результат пошуків був половинчатим18. З розшуку, який стосувався 
графа Адама Ґуровського****, ми можемо довідатися про умови прийому на навчання 
в німецькі університети молоді з теренів Королівства Польського. Для отримання 
змоги навчатися на території Німеччини від них вимагали спеціального дозволу 
російського імператора19. Водночас Т. Модельський посилався на численні наукові 
праці цього періоду, подавав позиції літератури. 

Що стосується розшуків, які стосувалися Львівського університету, то вони від-
різнялися від запитів щодо німецьких документів лише тим, що на запити, які надхо-
дили з Німеччини, завжди давали певну відповідь, позитивну або негативну. У випадку 
негативної відповіді професор не відмовлявся від роботи, а запитував про додаткову 
інформацію, щоб вирішити справу позитивно. У випадках львівських розшуків, яких 
протягом згаданого періоду було близько 200, він був безсилим. У відповіді він висилав 
формалізованого листа, щоб скерувати справу дипломатичними каналами до Львова 
чи Києва. Зважаючи на те, скільки осіб зверталося з подібними запитами до Вроцлав-
ського університету і Політехніки, професор підготував листа до ректора, аби той 
просигналізував про проблему в міністерстві20. З цього листа можна довідатися, що 
у Вроцлаві нема документів Львівського університету, крім нечисленних матеріалів 
медичного факультету. Описується їхнє місце перебування у Львові. На думку дирек-
тора, спочатку вони знаходились у монастирі оо. домініканців у складі т. зв. “Mat-
rikenstelle” (“Збірки метричних книг”), а згодом радянська адміністрація перенесла 
архіви Львівського університету до монастиря оо. бернардинів. Згідно з відомостями 
професора, всі львівські архіви мали були зібрані в українському Центральному дер-
жавному історичному архіві. 
                                                                          

* Франц фон Міклошич (1813–1891) – словенський мовознавець, професор Віденського універ-
ситету (1849–1886), автор порівняльної граматики слов’янських мов. 

16 AUW, Kwerendy, L. O. – 22-47/50. 
** Якоб Каро (1835–1904) – дослідник історії Польщі та Росії, співробітник Йєнського університету, 

Вроцлавського університету (від 1869 р.), професор цього ж закладу (від 1882 р.). 
17 AUW, S-II-20-99/60; Войцех Цибульський (1808–1867) – мовознавець, професор кафедри мов і сло-

в’янської літератури Вроцлавського університету (від 1860 р.), опікун Літературно-слов’янського товариства. 
*** Адам Асник (1838–1897) – поет і драматург, учасник Січневого повстання 1863 р., 

співорганізатор Товариства народної школи. 
18 AUW, S-II-20-157/57/58. 
**** Адам Ґуровський (1805–1866) – учасник Листопадового повстання 1830 р., член Польського 

народного комітету періоду т. зв. “великої еміграції” в Парижі, помер у США. 
19 AUW, S-II-20-57. 
20 Ibidem, S-II-20-98/58/59. 
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Слідкуючи за відповідями на листи, які надходили до архіву, ми дізнаємося про 
поступ роботи над упорядкуванням фондів, про пошуки т. зв. “Матрикули”21 та про 
віднайдення в Оссолінеумі двох рукописів, які походили з архіву університету. Во-
дночас було підготовано урядові листи, які стосувалися правонаступництва Універ-
ситету і Політехніки. 

Піонерський період завершився 1952 р., водночас із впровадженням нової ін-
струкції і засад накопичення документації. Черговим кроком було створення у 1953 р. 
сховища документів польського періоду. Зі звіту архіву ми довідуємося, що воно скла-
далося з двох відділів: німецьких і польських документів відповідно, і в ньому пра-
цювало три особи, включно з директором. Університетська канцелярія після 1953 р. 
підлягала децентралізації, а систему журналу вихідної кореспонденції було змінено 
шляхом впровадження предметно-структурного переліку документів22. Впровадженню 
нових канцелярійних засад передував вишкіл, який провадив професор Т. Модель-
ський разом із кустошем Державного архіву у Вроцлаві маґістром Анджеєм Деренєм23. 
У цьому вишколі в обов’язковому порядку взяли участь усі працівники адміністрації 
університету. На той час він був надзвичайно потрібним, оскільки архівні фонди, 
створені після 1953 р., передавалися на підставі нових правових норм. Надходження 
документів польського періоду висунула на перший план проблему браку місця. Вна-
слідок особистих клопотань директора архіву цей підрозділ у липні 1960 р. отримав 
нове приміщення, яке знаходилося на першому поверсі головного корпусу. Повторне 
перенесення документів із четвертого поверху на перший було складним випробу-
ванням, але з огляду на велику площу нового приміщення цей захід був виправданим. 
Слід зауважити, що архів знаходився на цьому місці до кінця 1990-х рр., коли його 
перенесли на теперішнє місце перебування. Період перенесення збігся в часі з повер-
ненням Т. Модельського до активної роботи на підставі ухвали Сенату від 30 червня 
1956 р.24 Від 1 грудня 1956 р. професор отримував оклад із фондів, призначених для 
науково-дослідницьких потреб, а його основним завданням було управління універ-
ситетським архівом та ведення роботи наукового характеру. При цьому підкреслю-
вали його неабияку сумлінність і старанність у виконанні завдань. 

19 жовтня 1960 р. Рада філософсько-історичного факультету провела урочисте 
засідання, присвячене прощанню з професорами, які від 31 грудня цього ж року 
виходили на пенсію за віком25. Прощальну промову на честь Т. Е. Модельського ви-
голосив професор Стефан Інґлот*. Характеризуючи особу вченого, промовець звер-
нув увагу на риси, що вирізняли його з-поміж інших як дослідника з широким колом 
зацікавлень, науковця-організатора, вихователя молоді й архівіста (у Львові, Ланьцу-
ті і Вроцлаві). Особливо він підкреслив заслуги ювіляра як одного з організаторів 
гуманітарного факультету та Історичного інституту, організатора університетського 
                                                                          

21 Матрикула – давня назва книги вписів студентів вищої школи або членів будь-якого товариства 
(http://sjp.pwn.pl*haslo.php?id=2567226). 

22 AUW, S-II-20-43/60. 
23 Ibidem, S-II-20-11/5758. 
24 Ibidem, R-000, Сенат від 30.06.1956 р., s. 129, pkt. 8. 
25 AUW, RK-120 (Modelski Teofil), s. 71; W II-0001, Засідання Ради філософсько-історичного факуль-

тету від 19.10.1960 р., s. 226. 
* Стефан Інґлот (1902–1994) – історик, випускник Львівського університету, заступник директора 

Бібліотеки Національного закладу ім. Оссолінських, професор Краківського університету (1945–1950), від 
вересня 1950 р. – співробітник Вроцлавського університету і Політехніки, заступник декана і декан філо-
софсько-історичного факультету. 
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архіву, його безкорисливе управління цим підрозділом. Водночас він звернувся з 
проханням, аби той і надалі допомагав своїм колегам-архівістам у щоденній нелегкій 
праці своїми знаннями й досвідом. На звернення професора С. Інґлота Т. Модель-
ський відповів: “Я задоволений, що, виходячи на пенсію, матиму змогу продовжува-
ти свою працю в архіві й надалі належати до академічної спільноти”26. Цю роботу він 
продовжував до 30 червня 1962 р. на підставі доручення27. Його основним завданням 
у цей період було впорядкування німецьких архівних збірок і виконання поточних 
розшуків. На прохання тодішнього проректора Альфреда Яна* він виробив церемо-
ніал інавгураційних урочистостей Вроцлавського університету28. 

З метою визнання заслуг професора Т. Модельського його відзначили багатьма 
нагородами: Кавалерським хрестом Ордену відродження Польщі (1922), Срібною ме-
даллю за довголітню роботу в Університеті Яна Казимира (1938), Золотим хрестом 
Заслуги (1954), Медаллю 10-ліття Народної Польщі, відзнакою 15-ліття визволення 
Нижньої Сілезії (1960), відзнакою Вроцлавського університету з нагоди 20-ліття за-
кладу на знак визнання заслуг у науковій, викладацькій і організаторській роботі. 
Професор Теофіл Еміль Модельський помер 5 березня 1967 р. у Кракові, де був похо-
ваний на Раковицькому цвинтарі29. 

Переклад з польської Ігоря ПЕТРІЯ 
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Wrocław University, Archive, 
50/51, Szewska Str., Wrocław, 50-139, Poland, tel. (071) 375-22-28, 
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The article deals with the biography of Polish historian and archivist Teofil Emil 
Modelski, particularly to his work in Wrocław University after Second World War. On the 
basis of archive materials the article describes his role in organization and management of the 
archive of Wrocław University, the specificity of organizational, scientific and exploratory 
work is shown. 
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26 AUW, RK-120 (Modelski Teofil), s. 96. 
27 Ibidem, s. 97. 
* Альфред Ян (1915–1999) – географ і геоморфолог, вихованець Львівського університету, від 1949 р. – 

співробітник Вроцлавського університету і Політехніки, проректор (1952–1962), ректор (1962–1968). 
28 AUW, RK-120 (Modelski Teofil), s. 89. 
29 Ibidem, s. 82. 
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Статья посвящена биографии польского историка и архивиста Теофила Эмиля 
Модельского, в частности его работе во Вроцлавском университете после Второй ми-
ровой войны. На основании архивных материалов освещена его роль в организации и 
управлении архивом Вроцлавского университета, раскрывается специфика органи-
зационной и научно-поисковой работы. 
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ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 1939–2009 рр.:  
ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ 

Василь КИСЛИЙ 

Державний архів Львівської області, 
вул. Підвальна, 13, м. Львів, 79008, Україна, тел. (032) 235-47-22 

У статті коротко окреслено історію Державного архіву Львівської 
області від заснування до наших днів. Зроблено спробу визначити основ-
ні етапи розвитку архіву, подано окремі характерні риси певних періодів. 

Ключові слова: Державний архів Львівської області, історія архівів 
України, архівна справа. 

Державний архів Львівської області розпочав свою роботу у вересні 1939 р. під 
назвою Львівський обласний державний історичний архів. Першим директором 
архіву був Роман-Степан Іванович Зубик, його наступником – Михайло Назар. 
Основні завдання архіву у 1939–1941 рр. полягали у зборі й концентрації архівних 
документів у межах Львівського державного обласного історичного архіву.  

Після визволення Львова від німецької окупації архів відновив свою роботу. На 
його базі створили два архіви: Львівський обласний державний архів та Центральний 
державний історичний архів у м. Львові. 

Обласний архів у післявоєнний період продовжив збір архівних документів та 
розпочав науково-технічне опрацювання наявних фондів. Практично це виглядало 
так: кожному працівникові видавалася певна, досить значна, кількість документів, 
яку він аркуш за аркушем мав розібрати, визначивши фондову приналежність та 
хронологічні рамки. Після цього аркуші формувалися в окремі справи. Справам нада-
валися відповідні заголовки та складалися підсумкові засвідчуючі записи. Завершаль-
ним етапом цієї роботи було складання описів на основі вже сформованих справ. 

Така громіздка і доволі складна робота велася впродовж 40–60-х років ХХ ст. 
Протягом цього періоду покращилися умови фізичного зберігання документів: згідно 
правил, визначалися місця зберігання документів – сховища, по можливості кожна 
справа поміщалася в окрему обкладинку, всі аркуші у справі нумерувалися олівцем. 

Другою примітною рисою 1950-х рр. слід уважати передачу значної кількості 
документів як до інших обласних архівів України, так і до низки архівів Польщі. 
Щодо передачі документів Польській Народній Республіці, то зазначимо, що вона 
відбувалася не на паритетній основі, а в односторонньому порядку, що, на нашу 
думку, було не зовсім правильно. 

Третя примітна риса цього періоду – бурхлива видавнича діяльність Інституту 
суспільних наук у Львові із використанням значної кількості документів Львівського 
обласного державного архіву (ЛОДА). У ці роки побачили світ документальні збірни-
ки “З історії революційного руху у Львові 1917–1939” (1957); “Під прапором Жовтня. 
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Вплив Великої Жовтневої революції на піднесення революційного руху в Західній 
Україні 1921–1928 рр.” у трьох томах (1957, 1964, 1966); “Становище трудящих 
Львова 1917–1939 рр.” (1961) та інші. 

Наступна характерна риса цього періоду пов’язана з організацією архівної спра-
ви як на Україні, так і у Львівській області. По-перше, у травні 1959 р. було ліквідо-
вано Дрогобицьку область, а ії територію приєднано до Львівщини. Відповідно, Дро-
гобицький обласний архів як самостійна одиниця перестав існувати і перетворився на 
Самбірський філіал Львівського обласного державного архіву. По-друге, архівна справа 
вийшла із підпорядкування Міністерства внутрішніх справ у 1961 р. і стала самостій-
ною галуззю, що сприяло підвищенню суспільного статусу архівів у житті держави. 

Помітною віхою в житті архіву 1960-х рр. став вихід у світ путівника “Львівський 
обласний державний архів” у 1965 р. У ньому досить детально вказано зміст докумен-
тів найбільших та суспільно значимих фондів – Львівського воєводського управління, 
Дирекції поліції у Львові, Львівської та Дрогобицької обласних та районних і міських 
Рад депутатів трудящих; воєводської та окружної команд державної поліції у Львові; 
команди державної поліції м. Львова; Університету Яна Казимира у Львові; Львівської 
політехніки; Академії ветеринарної медицини у Львові та інших. 

Окрім того, у 1940–1960-х рр. в архіві інтенсивно продовжувалося встановлення 
стелажного обладнання переважно дерев’яного типу. Ця робота коштувала значних 
зусиль усіх працівників архіву, в першу чергу його керівництва. В цьому контексті 
неможливо не згадати ім’я багаторічного директора архіву, кандидата історичних 
наук Галини Сильвестрівни Сизоненко. 1970–1980-ті рр. характерні для архіву масо-
вою заміною старих дерев’яних стелажів на металеві та комбіновані. Ця заміна відбу-
лася практично в усіх сховищах архіву. Над заміною стелажного обладнання працю-
вав майже увесь колектив архіву. Ініціаторами і душею цієї грандіозної роботи були 
директор архіву Лідія Михайлівна Мінаєва та заступник директора Людмила Рома-
нівна Грабко. 

У ці ж роки поряд із заміною застарілого стелажного обладнання в архіві про-
ходила ще одна доволі клопітка великомасштабна робота, пов’язана із ліквідацією у 
1977 р. Самбірського філіалу Львівського обласного державного архіву, а саме 
поставлення на облік фондів Самбірського філіалу та проведення усього комплексу 
робіт, пов’язаних з обліком (перевезення документів із Самбора до Львова, переши-
фрування фондів, перекартонування та інше). Щоб мати уяву, що це була за робота, 
ми відзначимо тільки її один аспект, а саме перебазування документів із Самбора до 
Львова у приміщення колишнього партархіву обкому Комуністичної партії України. 
Переміщення тривало декілька років. За цей час до Львова перевезли і розташували 
на стелажах декілька сотень тисяч справ. 

У 1970–1980-х рр. в архіві продовжилася науково-видавнича діяльність. Із вве-
денням нового штатного розпису поряд із посадами старших архівістів з’явилися 
посади молодшого і старшого наукових працівників, основним завданням яких була 
підготовка статей та публікація архівних документів. За участю працівників архіву у ці 
роки вийшли збірники документів “Історія Львова в документах і матеріалах” (1986), 
“Проти фашизму та війни. Антифашистський конгрес діячів культури у Львові у 1936 р.” 
(1984), “Боротьба за возз’єднання Західної України з Українською РСР, 1917–1939 рр.” 
(1979) та інші. У 1988 р. вийшло друком досить обмеженим накладом у 150 примір-
ників доповнення до путівника “Державний архів Львівської області”, до якого 
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увійшли фонди радянського періоду за 1965–1986 рр. та анотації на кіно-, фото- та 
фонодокументи, які зберігалися в архіві. Станом на 1 січня 1987 р. в архіві налічува-
лась 3192 фонди і 1670797 справ за період з кінця ХVІІІ ст. до 1980 р. 

Як відомо, поряд із Львівським обласним державним архівом, Центральним 
державним історичним архівом у м. Львові на території Львівщини існувала ще одна 
установа, яка здійснювала керівництво усією архівною справою області. Це Архівний 
відділ виконкому Львівської обласної ради депутатів трудящих. У грудні 1988 р. 
Архівний відділ було ліквідовано, а всі його функції по контролю архівною справою в 
області передали обласному архіву. Сам архів з 1980-х рр. отримав нову назву – 
Державний архів Львівської області. 

Наступним і поки що останнім етапом у становленні нашого архіву були 90-ті 
роки ХХ ст. і перше десятиріччя ХХІ ст. Характерні риси цього періоду – значне 
збільшення кількості справ в архіві, суттєва зміна у штатному розпису, істотне поліп-
шення матеріально-технічної бази, збільшення кількості виконаних довідок соціально-
правового характеру у декілька разів. У 1991 р. до Державного архіву Львівської 
області було приєднано партійний архів Львівського обкому Комуністичної партії 
України. До приміщення колишнього партархіву було звезено із райкомів, міськкомів 
та обкому КПУ декілька вантажних машин партійних документів у невпорядко-
ваному стані. В екстреному порядку в архіві створили спеціальну групу, сформовану 
практично з усіх наявних у штаті кваліфікованих архівістів. Члени цієї групи у стислі 
терміни – протягом 3–5 місяців упорядкували звезені документи.  

У зв’язку з виплатами грошової компенсації колишнім остарбайтерам у 1990-х 
роках до архіву від обласного управління СБУ надійшла велика кількість фільтра-
ційних справ. Протягом 1990-х рр. і декількох початкових років ХХІ ст. архів видав 
колишнім остарбайтерам десятки тисяч довідок. 

У 1996 р. в архіві пройшла чергова зміна у штатному розписі, яка значним 
чином вплинула на матеріальне становище багатьох архівістів. Згідно з новим штат-
ним розписом, посади провідних, головних спеціалістів, начальників відділів, дирек-
тора та його заступників були віднесені до категорії державних службовців. 

Протягом 1990-х рр. і першого десятиліття ХХІ ст. значно поліпшилося мате-
ріально-технічна база архіву: були придбані нові контрольні прилади для вимірювання 
температурно-вологісного режиму у сховищах, закуплено нові вогнегасники, пере-
крито дах у приміщенні архіву на вулиці Підвальній, 13, швидкими темпами прохо-
дила комп’ютеризація архівних приміщень, встановлено нову пожежно-охоронну 
сигналізацію та камери відеоспостереження. 

У 2003 р. у серії “Архівні зібрання України” вийшов путівник “Державний архів 
Львівської області” по фондах Львівської та Дрогобицької обласних, міських, ра-
йонних організацій Комуністичної партії України, до якого увійшли 1919 анотованих 
та неанотованих фондів. 

Таким чином, за 70 років свого існування Державний архів Львівської області 
зробив гігантський крок уперед: від хаотичного нагромадження документів на підлозі 
до сучасних металевих стелажів і картонажів; від чорнильної ручки до комп’ютерів; 
від ящиків із піском до нових вогнегасників; від списків документів, написаних чор-
нилом від руки до сучасних описів, набраних комп’ютерним способом.  



 
Державний архів Львівської області у 1939–2009 рр.: етапи становлення 

 

 
303 

STATE ARCHIVES OF L’VIV REGION IN 1939–2009:  
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The article briefly outlines the history of the State Archives of L’viv Oblast’ since its 
establishment till nowadays. An attempt has been made at indicating the key stages in the 
development of the Archives as well as describes the characteristic features of each 
particular period. 
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ГІМН ҐРЮНВАЛЬДСЬКОЇ ПЕРЕМОГИ  
НАД ТЕВТОНЦЯМИ: УКРАЇНСЬКІ АСПЕКТИ ДИСКУСІЇ  

ПРО ПОХОДЖЕННЯ ПАМ’ЯТКИ 

Ірина КМЕТЬ 

Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника, 
вул. Лисенка, 14, м. Львів, 79008, Україна, тел. (032) 276-77-53, 

ел. пошта: ira_kmet@yahoo.com 

Проаналізовано одну з найдавніших пам’яток польської релігійної 
поезії (гіпотетичний час виникнення “Богуродиці” – від XI до XIV ст.), 
дискусія про походження якої особливо гостро розгорталася наприкін-
ці ХІХ – на початку ХХ ст. Основні проблеми дослідження – українські 
аспекти полеміки та її роль у становленні літературно-критичної думки в 
Україні та Польщі. 

Ключові слова: пісня “Богуродиця”, середньовічна польська релігійна 
поезія, гімн, Василь Щурат. 

Про пам’ятку 
“Богуродиця” (з XV ст. – “Богародиця”) – назва найдавнішої середньовічної па-

м’ятки польської літератури, яка прославилася завдяки Ґрюнвальдській битві. Саме 
цією піснею польсько-руське військо після сигналу труб, як повідомляв Ян Длуґош, 
розпочинало військовий похід на тевтонців у час здобуття перемоги під Ґрюнвальдом 
(1410 р.)1, а польські рицарі виконували її на початку битви під Варною (1444 р.). 
Молитовний характер та ідейна спрямованість твору відобразилися у самій назві – 
релігійна пісня, укладена на честь Божої Матері. Історичний контекст виникнення та 
функціонування твору зумовив існування й інших видових окреслень пісні в науко-
вій літературі – “визнання віри” поляків, польський “національний катехизм” або 
“національний гімн”2. Згідно з найдавнішими свідченнями, пісня супроводжувала 
майже усі важливі громадські та родинні свята поляків. Б. Новодворський у фунда-
ційному листі для домініканців (1622 р.) зазначав, що пісню співали різні верстви на-
селення під час заручин, весіль, хрестин, похорон, судів, всіляких публічних справ. 
З особливою повагою виконували її військові – зокрема, середньовічні рицарі. 

Пісня була коронаційним гімном династії Ягайловичів (Яґеллонів). Її викону-
вали в час коронації Владислава Варненського (Варненчика) (короля Польщі у 1434–
1444 рр.). Весь обряд коронації здійснювався латинською мовою, і лише “Богуроди-
ця” прозвучала польською. Таке суспільно-політичне значення і військовий характер 
пісня втратила в кінці XVI cт. З XVII ст. “Богуродицю” виконували лише під час 
                                                                          

1 Potkowski E. Grunwald 1410. – Kraków, 1994. – S. 60. 
2 Энциклопедическій словарь / под ред. И. Андреевскаго, изд. Ф. Брокгауза, И. Ефрона. – С.-Петер-

бургъ, 1891. – Т. 4 (7). – С. 178–179. 
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богослужіння в костелі3. Кс. Ф. Рачинський (1737 р.) згадував, що на той час пісня 
щодня звучала біля гробу св. Войцеха. Згадки Ю. Нємцевіча (1812 р.) про те, що цю 
пісню виконують лише в неділі або свята, підтверджують занепад виконавської 
традиції популяризації “Богуродиці”. Поринути у забуття твору не дозволила доба від-
родження патріотичної поезії в ХІХ ст. Традицію виконання “Богуродиці” під Ґрюн-
вальдом увіковічнив у романі “Хрестоносці” Генрик Сєнкєвіч. 

Час виникнення твору, на думку багатьох польських та українських дослідників, – 
раннє середньовіччя (від ХІ до середини XIV ст.). Походження пісні, її автентичність, 
текстологічний аналіз, з’ясування докладної історіографії – проблеми, дослідженню 
яких з кінця XIX ст. присвятили численні праці відомі польські та українські мово-
знавці, історики, культурологи. 

Текст “Богуродиці” в рукописах 
Пісня збереглася в багатьох рукописних варіантах (за різними джерелами їх 

кількість становить від 11 до 20)4. 
Найдавніший відомий рукописний текст пісні (т. зв. “краківський І”) знайшов у 

збірнику латинських проповідей, які записав Мацєй (Матвій) з Грохова в 1407 р., 
відомий польський бібліотекар, історик XIX cт., укладач каталогу рукописів бібліотеки 
Яґеллонського університету (видання 1877–1881 рр.) Владислав Віслоцький. Цей ру-
копис (Rkps 1619a) зберігається у Яґеллонській бібліотеці (бібліотеці Яґеллонського 
університету в Кракові). У ньому є лише перша частина пісні, яку і вважають найдавні-
шою. Саме цей текст був опублікований у краківському “Статуті” Я. Лаского в 1506 р. 

Другий найдавніший текст пісні (“краківський ІІ” або “кцинський”) походить із 
краківського кодексу 1408 р. (за іншими даними – 1409 р.). Текст до кодексу був впи-
саний значно пізніше, але до 1420–1430 рр., про що свідчить стиль написання, тради-
ція писання польською мовою. Найбільш розширеним варіантом пісні (що містить аж 
19 рядків) вважають текст “варшавський” – із Національної бібліотеки у Варшаві 
(друга половина XV ст.). 

До найвідоміших рукописів з текстом “Богуродиці” належать: рукопис з мо-
настиря на Ясній Горі в Ченстохові XV ст.; рукопис 1526 р. з Цєшина (фонд Бібліотеки 
Леопольда Яна Шершніка)5; рукопис Яґеллонської бібліотеки 1550 р.; два рукописи 
архіву Ґнєзненської капітули XVІІ–XVІІІ ст.; рукопис хору Ґнєзненського кафедраль-
ного собору, т. зв. “автентик”; два рукописи з міського архіву ратуші в Познані. Один 
із познанських рукописних текстів “Богуродиці” 1543 р. зберігається в бібліотеці уні-
верситету (фонд Бібліотеки Скужевських з Любостроня)6; рукопис із бібліотеки Замой-
ських 1672 р.; два рукописи бібліотеки літературної каплиці св. Яна у Варшаві зі збірки 
Бачинського 1668 р. 

Особливості тексту та мелодики “Богуродиці” 
До XIII ст. не виявлено жодних відомостей про пісню, але те, що вона належить до 

найдавнішого часу формування польської літератури, засвідчують мовні особливості 
твору – стилістика, фразеологізми, архаїзми, характерні саме для польської (чи руської) 
мови ХІ ст. Окрім того, дослідники тексту звертали увагу на стилістичну (змістову) 
                                                                          

3 Kowalski T. Pieśń Bogarodzica przypisywana św. Wojciechowi. – Warszawa, 1911. – 16 s. 
4 Vrtel-Wierczyński S. Wybór tekstów staropolskich. – Warszawa, 1950. – S. 162–167. 
5 Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce / oprac. D. Kamolowa. – Warszawa, 2003. – S. 28. 
6 Ibidem. – S. 258. 
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подібність твору з багатьма тогочасними літургійними творами, зокрема з популяр-
ним марійним антифоном 997 р. – “Salve Regina”7. 

Первинний текст “Богуродиці” з часом зазнав численних змін, словесних наша-
рувань різних текстів, що створило можливості для поширення пісні у новій формі. 
Через це твір умовно можна поділити на три частини. 

Перша частина, яка об’єднує рядки з рефреном “Kyrie eleison” (1–2) вважається 
найдавнішою, а її ймовірним автором, на думку багатьох дослідників, був св. Войцех, 
другий єпископ Празької єпархії. Друга частина пісні (т. зв. “великодня”(3–6)) дуже 
подібна до відомого чеського гімну “Hospodine, pomiluj ny!” – ще один аргумент на 
користь чеського походження твору. Третя частина – “пасійна” (7–15). Окрім цього, 
до пісні належать 14 строф молитовних звернень до різних святих8. 

Найдавнішими є дві перші строфи, стилізовані за зразком латинської гімно-
графії. Автентичним текстом “Богуродиці” зазвичай вважають лише першу частину 
відомого сьогодні тексту. 

Твір складається з молитовних прохань. Про молитовний характер свідчить ре-
френ з молитви – “Kyrie eleison”. Частота повторюваності рефрену дає змогу вважати 
пісню тропом – піснею, сформованою на основі латинської фрази (Kyrie eleisоn) з ме-
тою наближення змісту літургії тим, хто не знав латини. Молитовні звертання до свя-
тих відобразили основну ідею твору – молитва до Ісуса Христа за вірних та визнання 
посередницької ролі перед Всевишнім Діви Марії та Йоана Хрестителя. 

Перша строфа – апострофа, звертання до Матері Божої (Bogurodzica – Matko 
Boga), щоб здобула прихильність до людей Ісуса Христа (zyszczy nam, spuści nam – 
zyskaj i ześlij nam łaski). Марія у творі – посередниця між Ісусом Христом та вірними. 

Прохання другої строфи скероване до Ісуса Христа (bożycze – synu Boga). Вірні 
звертають увагу на заслуги Йоана Хрестителя (twego dziela Krzciciela – ze względu 
Chrzciciela) і просять його дарувати усім всілякі ласки та блага: побожне життя на 
землі (zbożny pobyt – szczęśliwe, dostatnie życie) спасіння від смерті (rajski przebyt – 
przebywanie w raju). 

Поєднання трьох осіб (Ісуса Христа посередині, Матері Божої та Йоана Хрестите-
ля з обох боків) в іконографічному мистецтві ще з часів середньовіччя отримало назву 
“деісіс” (з грецької – “моління”). Таким чином, пісня могла виникнути з грецької тра-
диції християнства, принесеної до Польщі з Чехії, де ще перед прийняттям західного 
обряду була популярною слов’янська візантійська традиція. Це одна з найпоширені-
ших теорій походження пісні. Доказом цього є і згаданий мотив деісіс, і еволюція назви 
твору (“Bogurodzica” (найдавніша назва) → “Bogarodzica” (назва твору з XV ст.)). 
Грецька назва Theotokos в перекладі на латинську отримала дві можливі інтерпрета-
ції: Dei genitrix, звичайна жінка, що народжує Сина Божого, і Mater Dei – Матір Бога. 
Цей аспект трактування Богородиці знайшов особливе відображення у польській релі-
гійній культурі, адже в різних джерелах можна зустріти різні форми згаданого окрес-
лення Діви Марії. “Богуродиця” (Bogurodzica) (жінка, що народжує Богові) – слово, ві-
доме у Польщі з ХІІІ ст.; саме під таким заголовком з’явився аналізований твір. І ли-
ше у XV ст., за давньоруською традицією, почала функціонувати інша назва, в якій 
наголошується на тому, що Діва Марія породила Бога – “Богародиця” (Bogarodzica). 

Багато семантичних та лінгвістичних аспектів тексту “Богуродиці” сьогодні зали-
шаються незрозумілими, адже низка граматичних зворотів, характерних для раннього 
                                                                          

7 Stręciwilk J. Bogurodzica // Encyklopedia katolicka. – Lublin, 1976. – S. 722. 
8 Vrtel-Wierczyński S. Wybór tekstów staropolskich... – S. 162–167. 
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середньовіччя, зазнала змін або взагалі зникла з мовлення. Цим зумовлюється і ще 
одна важлива проблема – розуміння мистецького сенсу твору9. 

Текст містить чимало архаїзмів, слів, застарілих навіть для XV ст. – це одне з важ-
ливих свідчень можливого датування пам’ятки до XV ст. 

Лексичні архаїзми: 
dziela – для 
bożyc – Син Бога 
Gospodzin – Пан 
zbożny – у достатку 
przebyt – життя, існування 
rodzica – матір. 

Словотвірні (застарілий спосіб творення виразів) особливості: 
Bogurodzica – в XV ст. говорили “Богародиця” – матір (кого?) Бога, а не матір 

(кому?) Богу. 

Флексійні (давні кінцівки словозмін): 
raczy – racz  
zyszczy – pozyskaj 
spuści – ześlij 
іменники містять давнє закінчення кличної форми – -y, -i. 

Синтаксичні (невживаний спосіб поєднання виразів у реченні) особливості: 
Bogiem sławiena – яку прославив Бог. 

Фонетичні (давній спосіб вимови виразів): 
Krzciciela – Chrzciciela 
sławiena – wysławiana (запозичення з чеської мови) 
zwolena – wybrana. 

Стиль написання твору – середньовічний речитативний вірш, стопи якого характе-
ризуються різною величиною. Перший рядок містить 15 складів, третій – 6. Римування 
зовнішнє (nosimy – prosimy) і внутрішнє (zyszczy nam – spuści nam у третьому рядку). 

Мелодія пісні – середньовічний хоровий розспів, який виконували без акомпа-
нементу інструментів. Дослідники зазначають, що кожна виокремлена частина пісні 
характеризується специфічною мелодикою з особливостями григоріянського та на-
родного співу. На сьогодні відомо 16 нотних рукописів пісні (XV–XVIII ст.). Найдав-
ніший – з Яґеллонської бібліотеки 1407 р. Наспів “Богародиці” графічно зафіксував 
польський композитор Францішек Лессель (1790–1838) і видав разом із твором Юліана 
Урсина Нємцевіча “Śpiewy historyczne”. Французький текст із нотами в “Revue 
musicale” Фетіса видав Войцех Совінський. 

Теорії походження пам’ятки – дискусії довкола “Богуродиці” 
Поєднання в одному творі молитовного та звеличувально-патріотичного духу, 

існування численних легенд та переказів, відсутність історіографічних вказівок щодо 
походження твору, його автора (тексти-варіанти, що збереглися до сьогодні, датовані 
здебільшого XV ст.), вплинуло на виникнення низки дискусійних проблем, полеміка 
                                                                          

9 Kalina A. Rozbiór krytyczny pieśni “Bogarodzica”. – Lwów, 1880. – 122 s. 
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над якими велася на сторінках української та польської преси в ХІХ – на початку 
ХХ ст. Основні напрямки дискусії стосувалися ідентифікації автора твору; походження 
пісні (польська або давньоруська традиція); детального текстологічного аналізу пісні. 

До кінця XIX ст. найдавнішою писемною згадкою про твір, але без вказівки на її 
автора, вважали привілей XVI ст. єпископа Яна з Радліц. Саме в цьому документі кра-
ківський єпископ Ян Радліца підтвердив запис 1386 р. Яна з Мельштина про співання 
пісні. Про “carmen patrium”, що співало польське військо під Ґрюнвальдом і Таннен-
берґом, залишив письмове свідчення відомий польський хронограф Ян Длуґош. Це, 
як і детальний текстологічний аналіз пісні, дало підстави вважати, що твір сформо-
ваний не пізніше середини ХІІІ ст. 

У 1506 р. гімн вперше опублікував архієпископ і примас Польщі Ян Лаский 
(1455–1531) у краківському збірнику “Commune inclyti Poloniae regni privilegium etc.”. 
Він і згадав про ймовірного автора твору – чеха-місіонера, одного з перших пропо-
відників християнства на польських землях Х ст., св. Войцеха10. Очевидно, “Богуро-
диця” виникла в час після прийняття християнства. Цілком можливо, що до Польщі 
вона потрапила разом із запозиченими чеськими книгами, в яких і була записана 
поруч з іншими релігійними піснями. Таким чином, твір могли створити чехи за зраз-
ком пісень, які самі виконували. Можливо, що ця пісня була частиною літургії, на що 
вказує стилістика твору. 

Щоправда, згодом, у XIX ст. (дослідження В. Нерінґа11, М. Бобовського12) було 
доведено фальсифікацію цього документа, що поставило під сумнів правдивість свід-
чень про дату появи пісні. Дослідники спростували це твердження, оскільки чеський 
єпископ не так довго перебував у Польщі, а тому не мав можливості опанувати поль-
ську мову на писемному рівні. Однак лінгвістичний компаративістичний аналіз тексту 
дає змогу виокремити низку чеських мовних інспірацій, що не суперечить польсько-
му походженню пісні. Професор Яґеллонського університету Ян Лось стверджував, 
що у Х ст. з усіх релігійних польськомовних текстів могли існувати “Отче наш” та 
“Вірую”. Крім того, відомо, що св. Войцех заперечував використання в церковній 
богослужбовій традиції народної польської мови і був адептом латиномовної тради-
ції13. Аналіз лексичного складу тексту найдавнішого варіанту дозволяє датувати текст 
не раніше, ніж кінцем ХІІІ ст. 

Таким чином, існує декілька теорій походження та авторства пісні. Про візан-
тійське походження твору у своїх наукових працях писали Я. Біркенмаєр14, А. Стендер-
Петерсен, А. Стеффен. Адептом руського походження пісні став В. Щурат. Ю. Кши-
жановський важав, що архаїзми у пісні мають давньоруське походження, хоч сама 
вона була коронаційною піснею династії Ягайловичів. Про староцерковнослов’янську 
мовну основу пісні, але в чеській редакції, яка згодом була змінена польською 
традицією, говорив Р. Якобсон. 

Окрім спростованої в ХІХ ст. гіпотези про авторство св. Войцеха (Х ст.), авто-
ром пісні вважають францисканця Богухвала – сповідника св. Кінги, дружини 
Болеслава Встидливого. Детальне висвітлення цієї теорії знаходимо в дослідженнях 
                                                                          

10 Nehring W. Kurs literatury polskiej. – Poznań, 1866. – 375 s. Энциклопедическій словарь… – Т. 4 (7). – 
С. 178–179. 

11 Nehring W. Pieśń Bogurodzica // Studia literackie. – Poznań, 1884. – S. 1–26. 
12 Bobowski M. Polska poezja kościelna od najdawniejszych czasów aż do wieku XVI. – Warszawa, 1885. – 

S. 99–100. 
13 Јoś J. Bogurodzica. Pierwszy polski hymn narodowy. – Lublin, 1922. – S. 3. 
14 Birkenmajer J. Bogarodzica Dziewica. – Lwów, 1937. 
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А. Брюкнера15. Його теорія базується головним чином на аналізі внутрішнього змісту 
та смислу пісні, а також життя та діяльності св. Кінги. 

На думку дослідника, пісня присвячується не Божій Матері, а Ісусу Христу. 
Богородиця та Йоан Хреститель згадуються в тексті принагідно, але відповідно до 
давньоруської традиції вшанування в єдності Ісуса Христа, Божої Матері та Йоана 
Хрестителя. Підтверджують це й окремі епізоди з життя дружини Болеслава. За слова-
ми біографа св. Кінги, вона після вінчання з Болеславом тричі, рік за роком, просила 
чоловіка зберегти їй дівоцтво. Перший рік – в ім’я Ісуса Христа, другий рік – в ім’я 
Богородиці, третій рік – в ім’я св. Йоана Хрестителя, якого вважала своїм покрови-
телем. Саме цей факт із життя св. Кінги, на думку А. Брюкнера, став неспростовним 
доказом внутрішнього генетичного зв’язку пісні з інтимними подробицями життя 
королеви-монахині. Крім того, відомо, що після смерті чоловіка св. Кінга прийняла 
постриг у монастирі кларисок у Сончі і прожила там 13 років аж до смерті (1292 р.). 
Впродовж цього часу монахиня по-особливому вшановувала Божу Матір – щоденно 
читала польськомовні псалми, співала невідомі нам сьогодні гімни на Її честь. Тому, 
за ще одним припущенням проф. А. Брюкнера, автором пісні міг бути лише її сповід-
ник – францисканець Богухвал – той, кому були відомі усі таємниці життя святої. 
Пісня відобразила внутрішній світ, переживання св. Кінги. Богухвал створив, а точні-
ше, записав пісню в сандецькому монастирі близько 1280 р. 

Відкриття А. Брюкнера, а точніше, брак письмових свідчень-аргументів у цій 
гіпотезі викликав низку критичних думок як у польських, так і в українських дослід-
ників16. Варто зазначити, що тоді ж з’явилися чотири ґрунтовні дослідження відомих 
польських мовознавців про пісню (А. Пжезьдзєцького17, Я. Римаркєвіча18, Р. Пілата19 та 
А. Каліни20). Кожен із дослідників через ґрунтовний мовознавчий аналіз тексту нама-
гався з’ясувати усі найважливіші питання, пов’язані з пам’яткою, історією її виник-
нення, реконструкцією словесного інваріанту, мелодики. А найважливіше – з’ясувати 
та підтвердити її приналежність до польської культури та здатність відображати най-
важливіші етапи формування польської мови. Проте ніхто із вказаних авторів не насмі-
лився з упевненістю назвати поляка творцем пісні. Сміливе оперування сумнівними 
фактами, намагання однозначно сформулювати відповідь на “загадку історії” спону-
кало українського літературознавця, фольклориста, мовознавця та письменника, май-
бутнього директора Львівської бібліотеки АН УРСР Василя Щурата до наукового 
осмислення та вирішення цієї проблеми, але у східнослов’янському ракурсі. 

У своїх дослідженнях, спровокованих, головним чином, публікацією А. Брюкнера, 
В. Щурат передовсім намагався детально проаналізувати усі відомі на той час спроби 

                                                                          
15 Brüсkner A. Bogurodzica. Rozwiązanie zagadki // Biblioteka Warszawska. – 1901. – T. CCXLIV. – 

S. 79–106. 
16 Heck K. Z piśmiennictwa krajowego. Bogurodzica. Rozwiązanie zagadki // Przegląd Powszechny. – 

Kraków, 1901. – T. LXXII. – S. 252–262. 
17 Przeździecki А. Pieśń Bogarodzica wraz z nutą z rękopismu Częstochowskiego z końca wieku XVgo w 

podobiźnie wydana i porównana z dwoma dawniejszymi odpisami i z drukowanemi tekstami (Odbitka z Bibl. war.). – 
Warszawa, 1866. – 20 s.; Ejusdem. О dwуch odpisach pieśni Bogarodzica // Rocznik Towarzystwa Nauk Krakow-
skiego. – Kraków, 1869. 

18 Rymarkiewicz J. Pieśń “Bogu-Rodzica” (Odbitka z X tomu Roczników Towarzystwa przyjacioł nauk 
poznańskiego). – Poznań, 1878. – 77 s. 

19 Pilat R. Pieśń Bogarodzica: I. Restytucya textu pieśni (Odbitka z tomu IV Pamiętnika Wydziału filolog. i 
hist.-filoz. Akademii umiej.). – Kraków, 1879. – 114 s. 

20 Каlina A. Rozbiór krytyczny pieśni Bogarodzica. – Lwów, 1880. – 122 s. 



 
Ірина КМЕТЬ 

 

 
310 

історіографічного розгляду пам’ятки21. Український дослідник запропонував свій 
історико-культурологічний, лінгвістичний аналіз тексту, що дозволило йому піддати 
нищівній критиці гіпотезу А. Брюкнера про польське походження пісні, його спосіб 
вести дискусію, застосовуючи “іґноровання того, що кому не на руку; фальшованя 
того, що несфальшоване; промовчування того, що фальші демаскувало-б; кепкованя 
або жартованя тілько доз, кілько під рукою”22. 

Як підсумок усіх критичних зауважень та запропонованого історико-літератур-
ного дискурсу для середньовічної пам’ятки, В. Щурат сформулював найважливіший 
висновок – ця пісня належить до західно-руських пам’яток кінця XIV ст., твір зберігся 
в декількох польських транскрипціях XV і XVІ ст., через що й втратив зв’язок з 
руською традицією на рівні тексту. Ілюстрацією та підсумком доведень В. Щурата 
стала транскрипція найдавнішого тексту “Богуродиці” (1407 р.). Дослідник запропо-
нував т. зв. слов’янський варіант, що ґрунтується на західно-руській традиції мовлення. 
Лише такий давньоруський варіант, на думку В. Щурата, дозволяє по-справжньому 
збагнути значення твору, семантику образів та відповісти на усі лінгвістичні загадки. 

Нез’ясованою до сьогодні залишається первинність молитовного або військового 
характеру пісні23. На це питання намагався сформулювати відповідь і В. Щурат. На 
думку українського дослідника, пісня від початку була військовою, на що наштовхує 
зміст твору, зумовлений візантійською традицією. З давніх часів Пресвяту Діву Марію 
та Йоана Хрестителя на Русі вважали покровителями воїнів. Про це свідчить і тради-
ція вшанування Покрову Божої Матері на українських землях24. Достовірність цих 
висновків підтверджують й інші праці В. Щурата – дослідження вшанування Божої 
Матері, марійної проблематики в історії, культурі, літературі українців25. Лише на Русі, 
у цілком військовій пісні, якою і була “Богуродиця”, стверджує дослідник, могла втіли-
тися “троїстість” імен – Богородиці, Ісуса Христа та Йоана Хрестителя. Апелюючи 
до хроніки Я. Длуґоша, В. Щурат припускає, що основою польського війська, з чиїх 
вуст і лилася “patrium carmen”, були литовсько-руські полки великого литовського кня-
зя Вітовта26. На те, що пісня від початку була бойовою, або принаймні досить швидко 
ввібрала у себе саме такі функції і відіграла визначальну роль в історії польського вій-
ська, що зафіксовано в найдавніших історичних хроніках, наштовхують слова “Kyrie 
eleison” – із таким кличем у середньовіччі війська часто розпочинали бойові дії. У цій 
пісні слова-клич належать саме руському війську. На такі висновки дослідника на-
штовхнула мова ґрюнвальдської пісні: “Не є вона ані чиста старопольська, ані старо-
                                                                          

21 Щурат В. Дві статі про Ґрунвальдську пісню. Відповідь проф. Брікнерови. – Жовква, 1906. – 32 с. 
Його ж. Ґрунвальдська пісня (Bogurodzicza dzewicza). Памятка Западноруської лїтератури XIV в. – Жовква, 
1906. – 52 с. Його ж. Ґрунвальдська пісня в сьвітлі єї мельодиї // Ілюстрований музичний калєндар на рік 
звичайний 1907. – Львів, 1906. – С. 39–49. 

22 Щурат В. Дві статі про Ґрунвальдську пісню... – С. 7–8. 
23 Філолог проф. Є. Бартміньський (Польща), зрештою, як і більшість польських дослідників, вважає, 

що первинно пісня була релігійною з інтенцією похвально-прохальної молитви. І лише згодом, завдяки істо-
ричним подіям, набула патріотично-військового характеру “carmen patrium” (Bartmiński J., Nieberzegowska-
Bartmińska S. Intencja a funkcja tekstu // Oblicza komunikacji / pod red. I. Kamińskiej-Szmaj, T. Piekoty. – Kraków, 
2006. – S. 29).  

24 Щурат В. Ґрунвальдська пісня (Bogurodzicza dzewicza)... – С. 43. 
25 Щурат В. Маріинський культ на українських землях давньої польської держави. – Львів, 1910. – 22 с.; 

Його ж. Найстарша лірика в українській літературі // Його ж. Літературні начерки. – Львів, 1913. – С. 85–87; 
Його ж. Із старої галицької літератури // Записки Наукового товариства імени Шевченка. – Львів, 1908. – 
Т. LXXXII. – C. 181–188. 

26 Щурат В. Ґрунвальдська пісня (Bogurodzicza dzewicza)… – С. 21. 
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польська з чехізмами, ані – як би може від мене хто вчути сподівав ся – старопольська з 
церковщиною. Є то – по науковій термінолоґії – западно-руська мова, а саме та старо-
руська мова, яка в литовсько-руській історичній добі улягла переможному впливови 
білорущини, що в фонетиці має много спільного з українським”27. Своє твердження 
дослідник підкріпив ґрунтовним мовознавчим аналізом тексту пісні та її мелодики. 

Таким чином, величезна популярність пісні в Польщі, зміна її статусу (підняття 
до національного гімну), поява рукописних польськомовних варіантів, фіксація мело-
дії припадають на час після перемоги 1410 р.: “На Руси мельодия популярної пісні, 
таксамо як і текст, найімовірніше й не була записувана”. Усна народна традиція ви-
значала спосіб поширення пісні. Саме так дослідник пояснив відсутність давньорусь-
ких рукописів з текстом пісні. 

Дискусія між двома вченими, дослідниками літературної спадщини минулих 
століть не залишила осторонь українську громадськість того часу. Підтримка погля-
дів В. Щурата та спростування, заперечення його тверджень аж до звинувачень у не-
фаховості відобразилася в рецензіях, критичних відгуках І. Франка, Б. Барвінського, 
Ю. Яворського, І. Свєнціцького, що свідчить про актуальність та важливість дискусії 
на початку ХХ ст., в час формування неспотвореного погляду на розвиток україн-
ської чи польської літературної творчості. 

Основний закид історика Б. Барвінського на адресу В. Щурата – “цілковите не-
знанє історичної критики”, неправильне розуміння хроніки Я. Длуґоша, “Бо Длуґоша 
Щурат, мабуть, в оригіналі не бачив, а взяв лиш дане реченє з другої руки”28. Дослід-
ник звернув увагу на надуманість аргументів В. Щурата щодо співу пісні русько-литов-
ської частини війська, адже в оригіналі йдеться про інше – про ціле військо. Крім того, 
Б. Барвінський ставить під сумнів те, що литовці могли вправно володіти руською 
мовою29. Звідси дослідник сформулював ще низку цілком логічних питань, відповіді 
на які в поясненнях В. Щурата не знаходимо: чи могли представники литовської інте-
ліґенції, які володіли руською, брати участь у військових діях? Чи міг король Ягайло 
популяризувати пісню сумнівного походження, або пісню “православної Русі”? 
У кінці критичної рецензії Б. Барвінський підсумував свої наміри: “не мішаючись, яко 
нефаховець, до фільольоґічних і инших висновків в студиї д-ра Щурата, констатую в 
інтересі історичної правди, що історичні висновки д-ра Щурата є не лише зовсім хиб-
лені, але й заразом є доказом крайного легковаженя, з яким др. Щурат, як нефаховець, 
відніс ся до історичної науки взагалі”30. Не сприйняв аргументів В. Щурата на користь 
західно-руського походження “Богуродиці” й І. Свєнціцький, для якого найкориснішим 
у дослідженні виявився вступ – огляд історіографії, що може допомогти багатьом 
дослідникам ґрунтовно вивчити та по новому розглянути цю проблему, “але без 
натягань в сторону східно-славянського походження західно-славянської памятки”31. 
На думку вченого, “докази д-ра Щурата дуже хиткі” і не переконують у правдивості. 
Наголоси у словах пісні, на які звертав увагу В. Щурат, цілком відповідають традиції 
                                                                          

27 Щурат В. Ґрунвальдська пісня (Bogurodzicza dzewicza)… – С. 22. 
28 Барвіньський Б. Bogurodzicza dzewicza а історичні висновки д-ра Щурата. (В інтересі історичної 

правди). – Львів, 1906. – С. 7, 8. 
29 Там само. – С. 23–24. 
30 Там само. – С. 41. 
31 Свєнцїцкий І. Рец. на публ.: Щурат В. Ґрунвальдська пісня (Bogurodzicza dzewicza). Памятка 

западно-руської літератури XIV в. Жовква, 1906. 52 с.; Щурат В. Дві статї про Ґрунвальдську пісню. Від-
повідь проф. Брікнерови. Жовква, 1906. 32 с. // Записки Наукового товариства імени Шевченка. – Львів, 
1908. – Т. LXXXII. – C. 219–221. 
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латинської музики XIV ст., а оспівування Божої Матері, Сина Божого та Йоана Хрести-
теля (за словами В. Щурата – яскраве вираження східнослов’янської традиції вшану-
вання святих) – ознака візантійської культури, спільної для усього християнства, що 
відобразилося у числених молитвах, апокрифах, проповідях, піснях. 

У контексті формування української критичної думки про пісню, а також рецеп-
цій поглядів В. Щурата заслуговує на увагу праця ще одного українського філолога – 
Юліана Яворського32. Він сумлінно опрацював, перевірив аргументи А. Брюкнера та 
В. Щурата і з притаманною справжньому досліднику виваженістю, позитивістичним 
підходом до визначеної проблеми констатував: “відкриття” обох учених є ніщо інше, 
як цілком протилежні за своєю суттю гіпотези, що існують, але, на жаль, не змінюють 
дійсність – засвідчення і доведення давньоруського походження пісні не змусить її 
втратити своє місце серед літературних пам’яток Польщі. Дослідник із сумом підсу-
мовує: столітні питання про походження і характер пісні “Богуродиця” залишається й 
далі без відповіді, таємним і складним сувоєм під сімома печатями33. 

Висновок Ю. Яворського залишається актуальним і сьогодні. Дослідження най-
визначнішої пам’ятки польської літератури, пісні “Богуродиця”, започатковане в пер-
шій половині XIX ст., триває досі. Дослідники творчої діяльності В. Щурата не омина-
ють бодай згадкою важливість, оригінальність, текстологічне підґрунтя дослідження 
українського ученого знакового твору для східних та західних слов’ян34. Важливо, що 
теорія В. Щурата про давньоруське походження твору не загубилася в часі та просторі 
літературно-наукової критики, визначила перспективи та межі дослідження твору, а 
також зайняла вагоме та постійне місце серед численних опусів про пісню як в україн-
ському, так і польському літературознавстві. Про це свідчать сучасні публікації 35. 
Зрештою і сам В. Щурат не був наодинці зі своїми поглядами. Зберігся лист до нього 
сучасника та однодумця – композитора, священика Віктора Матюка, у якому він ви-
словив вдячність та захоплення В. Щурату: “невсипущою працею і витривалими до-
слідами відгребалисте для нас дорогоцінний літературний забиток нашої бувальщини 
і нашої культури, і для нашого народа майже запропащий”. О. Віктор Матюк доводив 
українську основу мелодії пісні, а напрацювання у цьому напрямку Полінського та 
інших польських науковців, які доводили латинське підгрунтя твору, визнав непере-
конливими та надуманими36. 

Неординарні погляди українського вченого спонукали багатьох польських та 
українських дослідників до переосмислення та перепрочитання твору. Саме в цьому і 
полягала, на думку І. Франка, суть праці В. Щурата: “позитивні результати розвідки, 
авторові здогадки що до місця, де могла повстати ся пісня, хоч мають за собою знач-
ну правдоподібність, усе таки не творять головної вартости праці. Головну вартість її 
бачимо власне в найширшій, критичній части. др. Щурат піддає особливо працї 
проф. Брікнера дуже докладній аналїзї, виказує неточности і натяганя в його розборі 
                                                                          

32 Яворскій Ю. Новая гипотеза о происхожденіи т. наз. Грюнвальдской пѣсни (Bogurodzica dzewicza). – 
Кіевъ, 1907. – 25 с. 

33 Там же. – С. 25. 
34 Кирчів Р. Літературознавча спадщина Василя Щурата // Записки Львівської наукової бібліотеки 

ім. В. Стефаника / за ред. М. Вавричин, Л. Дмитрієва. – Львів, 1993. – Вип. 2. – С. 92. Вальо М. Степан 
Щурат – дослідник творчості Василя Щурата // Там само. – С. 105. 

35 Stręciwilk J. Bogurodzica.... – S. 722. 
36 Канчалаба С. О. Листування Віктора Матюка з діячами української культури, духовними особами 

(за матеріалами відділу рукописів ЛНБ) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника / за 
ред. М. Вавричин, Л. Дмитрієва. – Львів, 1998. – Вип. 6. – С. 14–20. 
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язикової сторони піснї, довільність і безпідставність його гіпотези про звязок між 
піснею “Bogurodzica” і монашим житєм королевої Кінґи в Новім Санчи і апріорність 
тези проф. Брікнера, що мову і зміст піснї треба роздивляти як твір щиро-польський з 
виключенєм впливів чещини і церковно-славянщини. Др. Щурат навпаки силкуєть ся 
доказати, що власне язиково і що до змісту пісня “Bogurodzica” вповнї корінить ся в 
церковно-славянській, спеціально білоруській традиції. Сей несподїваний зворот на-
дає працї дра Щурата признак сенсаційности; польські вчені, що займають ся дослї-
дами над сею памяткою, будуть змушені заняти становище супроти сеї розвідки, а 
зглядно значно розширити обсяг своїх пошукувань”37. 

За весь час існування наукового зацікавлення твором, в Польщі та Україні ви-
дано близько 200 найрізноманітніших досліджень про “Богуродицю”, велику частину 
з яких можна віднайти і в мережі Інтернет38. Важливе місце серед польської історіо-
графії займають дослідження згаданих українських, зокрема львівських, науковців. 

Існування дискусії довкола пісні, видання праць з критичними поглядами, поле-
міка на початку ХХ ст. та тяглість, нерозв’язаність сформульованих проблем аж до 
сьогодні яскраво відображають стан та розвиток наукової критичної думки в Україні. 
Домінування Західної (латинської) або Східної (православної) традиції у творі; відобра-
ження у ньому історичних реалій, поглядів справжнього творця, можливо, переписува-
ча пісні або усної, фольклорної традиції – питання, на які можна отримати ймовірні 
відповіді в багатьох відомих працях. Очевидно, не помиляється той, хто й не намага-
ється помилитися; а також той, хто старанно прагне знайти Істину. Загадки, спрово-
ковані текстом давньої пісні під назвою “Богуродиця”, залишилися у спадок сучасним і 
майбутнім філологам та історикам. 
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One of the oldest samples of the Polish religious poetry (the hypothetic time when 
“Bogurodzica” appeared is from the 11th to 14th century) is analyzed in the article. The 
dispute about its origin was especially dramatic at the end of the 19th – the beginning of the 
20th centuries. The main problems of the research are the Ukrainian aspects of the dispute 
and its role in the development of the literary critical thought in Ukraine and in Poland.  
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37 І. Ф. Др. В. Щурат. Ґрунвальдська пісня (Bogurodzicza dzewicza). Памятка Западноруської лїтера-

тури XIV в. Жовква. Наклад М. Петрицького. З печатнї оо. Василиян. 1906, стор. 52 і на окремій картцї 
фотоґрафічна знимка з Кцинського тексту Матїя з Ґрохова // Лїтературно-науковий вістник. – Львів, 1906. – 
Річник 9, том 35 (за вересень). – С. 504–505. 

38 http://www.usc.edu/dept/polish_music/repertoi/bogurodzica.html; http://bogurodzica.c10.pl/; http://en. 
wikipedia.org/wiki/Bogurodzica. 
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Проанализирован один из наиболее древних памятников польской религиозной 
поэзии (гипотетическое время появления “Богуродицы” – от XI до XIV вв.), о про-
исхождении которого дискуссия особенно остро разгорелась в конце ХІХ – начале 
ХХ вв. Главные проблемы статьи – украинские аспекты полемики и ее роль в станов-
лении литературно-критической мысли в Украине и Польше. 
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“ПАСПОРТ ДЛЯ РУСИНА” З ФОНДІВ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ 
ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 
(перше латиномовне друковане видання про Україну, 1584 р.) 

Мирослав ТРОФИМУК 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 
вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000, Україна, тел. (032) 239-41-92 

У статті розглянуто місце і роль в українській культурі та літературі 
зокрема поеми Себастіяна Фабіяна Кленовича “Роксоланія” – першої 
друкованої латиномовної поеми про Україну на матеріалі студій Івана 
Франка та Михайла Білика, а також перекладів на українську мову Івана 
Франка, Михайла Білика і Віталія Маслюка. 

Ключові слова: С. Ф. Кленович, історія літератури, літературознавство, 
неолатиністика, перекладознавство. 

У відділі рукописних, стародрукованих та рідкісних книг імені Ф. П. Максимен-
ка Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка 
зберігається видання, яке має унікальну цінність для історії української культури. 
Мова йтиме про краківську протопублікацію твору Себастіяна Фабіана Кленовича 
“Роксоланія”: “Roxolania Sebastiani Sulmircensis Acerni civis Lubliensis Cracoviae 
MDLXXXIIII”. У цій статті сконцентруємо свою увагу на літературознавчому й куль-
турологічному аспектах першої латиномовної друкованої поеми про українські землі. 

Очевидно, що низка зовнішніх ознак цього твору можуть викликати в сучасного 
читача цілком слушне запитання стосовно його належності до української культури. 
Це мова твору – латинська, це й самовизначення автора – “civis Lubliensis” – “гро-
мадянин Любліна” (місто, славне як місце укладення т. зв. Люблінської унії 1569 р., 
яка започаткувала політичне існування на європейській карті держави Речі Посполи-
тої й нині перебуває у межах Польщі), зрештою, 1584 рік – рік публікації поеми – теж 
не викличе у сучасного українського читача асоціації із власне українською історією, 
адже саме за Люблінською унією до Польщі відійшли питомо українські території 
Волині, Підляшшя, Поділля, Брацлавщини і Київщини, а до утворення Гетьманщини 
лишалося ще більше, ніж півстоліття. 

І все ж, ця пам’ятка має таки унікальне значення для історії української культури. 
Почнімо з того, що латинська мова у ті часи – у XVI ст. – була загальноєвропей-
ською, більш того – світовою (адже нею послуговувалися принаймні на трьох конти-
нентах: у Європі й обох Америках) мовою науки, політики й мистецтва. Головне – 
вона не належала жодній із націй зокрема й не мала державної належності, що й 
уможливлювало її функціонування у ролі засобу міжнародної комунікації. 

Дивна на перший погляд назва поетичного твору С. Ф. Кленовича – “Роксола-
нія” – насправді є однією із традиційних назв України, прийнятих у ренесансній і 
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бароковій літературі. З античних часів було відомо про сарматів – союз племен іран-
ського походження, які колись залюднювали південь Східної Європи. Відомо було 
також, що на території України (від Дніпра до Дону) проживало сарматське плем’я 
роксоланів. Переважна більшість видань Києво-Могилянської академії містить у 
своїх заголовках етнонім “роксоланський”. Цю ж назву зустрічаємо і в багатьох доку-
ментах того часу, писаних латинською і староукраїнською мовами. Слова “Роксо-
ланія”, “роксоланський” стали у XVI–XVII ст. синонімом понять Мала Русь, Україна. 
Схильність до вживання саме цієї назви в ту епоху можна пояснити й подібністю 
звучання коренів “рокс-” і “рус-”. 

Що ж до особи Себастіяна Фабіяна Кленовича – громадянина Любліна, то ко-
ротко розглянемо його біографію1. Народився він близько 1545 р. у Сульмежицях на 
Познанщині. Його батько, Ян Клон, був державцем фільварку і млина, мати Анна 
походила з родини П’єтжаків. Не відомо точно, у якому саме закладі і де Себастіян 
здобував освіту, хоча його творча спадщина засвідчує високу ерудицію. Досконале 
знання латинської мови, глибока очитаність античною літературою, зокрема грець-
кою, знання основ тогочасного права – про усе це свідчать його твори. Є відомості, 
що С. Ф. Кленович вчився у Краківській академії, де й здобув 1567 р. ступінь бака-
лавра, проте в архівах академії інформація про це відсутня. 

Близько 1570 р. поет мандрує через Перемишль до Львова у, як тоді казали, Чер-
вону Русь. Очевидно, край його зачарував: власне у поемі “Роксоланія” відобразився 
інтерес дослідника-фольклориста до української землі, особливостей побуту й спо-
собів ведення господарства місцевого населення, до особливостей лісів і тваринного 
світу, до міст і містечок. Поет відтворив не лише щоденний побут, звички і звичаї, 
але й специфіку світогляду тогочасного населення краю, складний синтез поганської 
обрядовості й елементів християнської культури. Це його зацікавлення поганською 
обрядовістю не випадкове: як пише Дмитро Чижевський, “демонологія значно роз-
винулась на Заході в часи ренесансу. Певна гармонійність світогляду середньовіччя 
не викликала такої уваги до демонічних сил, як розірвана між реліґією та “світом” 
культура ренесансу та барока. В ці часи, як відомо, виросла цікавість до “маґії”, по-
ширились процеси проти відьом...”2. 

Як свідчать відомі історичні джерела, С. Ф. Кленович жив у Львові недовго. Вже 
з 1574 р. поет осів у Любліні, де працював у міській канцелярії. У 1575 р. С. Ф. Кле-
нович став міським писарем, протягом 1576–1582 рр. завідував судовою канцелярією 
Любліна. 1583 р. став лавником – членом міської ради; ця посада відкрила йому шлях 
до найвищих посад у міській урядовій єрархії й водночас звела із кримінальним 
соціумом тогочасного суспільства. Згодом здобутий досвід С. Ф. Кленович втілив у 
творі “Worek judaszów”. 

Літературний дебют С. Ф. Кленовича припадає на 1576 р. Переклад латиномов-
ного твору Клеменса Яніцького “Vitae regum polonorum” під титулом “Królów i 
książat polskich zawarcie i opis” присвячений тогочасному люблінському старості 
Янові Фірлейові. 1582 р. поет-початківець опублікував латиномовний твір “Philtron”, 
послання до місцевої “літературної громади”, яку іменує то “conventus litteratorum” – 
“літературний гурток”, то “contubernium litteratorum” – “літературне братство”; това-
                                                                          

1 Найвичерпнішим на сьогодні дослідженням життя та діяльності С. Ф. Кленовича є монографія: 
Wiśniewska H. Renesansowe życie i działo Sebastiana Fabiana Klonowicza. – Lublin, 1985. 

2 Чижевський Д. Історія української літератури. – Київ, 2003. – С. 83 (розділ 5 “Бароко”). 
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риство, описане у творі, мало не лише літературну мету: ця дидактична поема оспівує 
ідеали братерства людей, які ґрунтувалися на ідеях християнства. У той же час 
С. Ф. Кленович викінчує й латиномовний твір “Roxolania” – поему про українські 
землі. Крім того, йому належить ще твір “Żale nagrobne” (1585), присвячений пам’яті 
Яна Кохановського. 

У той час С. Ф. Кленович працював на різних посадах, з 1589 р. став керівником 
школи, за тогочасною термінологією – ректором у Замості. Це сталося за кілька років 
до заснування канцлером Яном Замойським академії, яка свого часу стала “alma mater” 
для багатьох вихідців із галицьких земель. Я. Замойський високо цінував творчість 
Себастіяна Кленовича, що не раз зазначав у своїй кореспонденції. Досвід педагогічної 
діяльності С. Ф. Кленович втілив у дуже популярному в тогочасних освітніх закладах 
перекладі “Катонових дистихів” – різновиді короткого катехизму з етики. Тоді ж він 
переклав працю з етики Еразма з Роттердаму “Civilitas morum” й опублікував дво-
мовну польсько-латинську версію для шкільного вжитку. 

У 1594 р. знову бачимо С. Ф. Кленовича у Львові, де він вів у львівському суді 
апеляційну судову справу. Наступного року повернувся до Любліна на посаду війта, 
а відтак його обрали до складу Міської ради. Останній раз посаду бургомістра 
С. Ф. Кленович займав 1601 р. Помер 29 серпня 1602 р. Похований був у парафіяльно-
му костелі Св. Миколая; у XIX ст. надгробок з його могили перенесли до катедраль-
ного собору Любліна. 

С. Ф. Кленович творив усе своє життя, причому теми творів черпав як із літера-
турного процесу античності, що було властивим для епохи ренесансу, так і з власного 
життєвого досвіду. Це стосується і згаданої поеми “Philtron”, і “Роксоланії”, і поеми 
“Flis, to jest Spuszczanie statków”, де він оспівав працю плотогонів. Восени 1594 р. поет 
приєднався до походу-сплаву Віслою до Ґданська, а свої враження виклав у цій 
поемі. Він застосував приблизно ту саму схему, що і в “Роксоланії”, описуючи цікаві 
факти з життя плотогонів на фоні панорами польського краю; подав також і перелік 
та опис міст і містечок, які йому траплялися упродовж подорожі. 

Слава Кленовича-поета, його етичні й соціальні переконання були доволі відомими. 
Польські літературознавці різних епох оцінювали доробок С. Ф. Кленовича по-різному. 
То його вважали за класика польської літератури ренесансу, то оцінювали його скром-
ніше. Ці контраверсійні судження, як і цікаві факти біографії поета й міського урядовця, 
свідчать про неординарність його особистості. Для нас же цікавим є насамперед той 
факт, що Себастіян Фабіян Кленович був пов’язаним зі Львовом, з Галицьким краєм, 
і що саме він є автором першої друкованої латиномовної поеми про українські землі.  

Поема С. Ф. Кленовича не раз потрапляла у поле зору українських перекладачів 
й літературознавців. Без згадки про нього не обходиться практично жоден курс з історії 
літератури. Чи не вперше у контекст українського культуротворчого процесу її впи-
сав Іван Франко. 

Серед спеціальних курсів у “Плані викладів історії літератури руської. Спеціальні 
курси. Мотиви” (“Южноруська етнографія”) дослідник постулював ознайомлення із 
теоретичними основами фольклористики, починаючи від Гердерівських ідей3. Говоря-
чи у пункті XVIII про безпосередній матеріал з “южноруської” етнографії, він вважав 
за доцільне починати його вивчення саме “Роксоланією” С. Ф. Кленовича (в авторсько-
                                                                          

3 Франко І. [План викладів історії літератури руської. Спеціальні курси. Мотиви] // Іван Франко. 
Зібрання творів у 50-ти т. – Київ, 1984. – Т. 41. – С. 32. 
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му варіанті – Кльоновича. – М. Т.), лаконічно характеризуючи місце і роль цього 
латиномовного твору: “Перші сліди заняття южноруською національністю у нас”4. 

І. Франко намагався всебічно вивчити історичне тло твору, який потрапив у поле 
його наукового інтересу, використовуючи методику текстологічного дослідження. 
Його, ясна річ, більше цікавить фольклорний пласт, який застосовували автори латино-
мовних творів. “Роксоланія” С. Ф. Кленовича повністю побудована на використанні й 
опрацюванні фольклорних переказів. Якщо врахувати, що декотрі обряди й пов’язані 
з ними тексти протягом кількох століть цілком вигасли на території сучасної України, 
то “Роксоланія” є одним із тих унікальних творів, котрі явили у собі цікаву консерва-
цію мітологічного фактажу, поданого через призму бачення заанґажованого чужинця. 

Крім статей, які розглядають окремі аспекти використання і обробки мітологіч-
них переказів авторами XVI–XIX ст., у кожній з яких фіґурує також “Роксоланія”5, 
І. Франко переклав уривок поеми, де С. Ф. Кленович описував Львів. Першопубліка-
ція перекладу відбулася у читанці для дітей, для якої І. Франко його й підготував. 
Переклад здійснено з дотриманням розміру оригіналу, проте перекладач розбив текст 
поеми на катрени, застосовуючи нерегулярно парне римування другого та четвертого 
рядків. Михайло Білик так оцінив версію І. Франка: “Франко перекладає дистих за 
дистихом, віддає авторові думки і образи, дає нам Кльоновіца. Переклад Франка не 
лише цінний з літературної точки зору [...], але й віддає думки автора з філологічною 
точністю”. І там само: “Ціла поема, а зокрема опис Львова, Києва, Замістя і Каменця 
видержані у Кльоновіца в дуже поважному, урочистому тоні. Цей урочистий тон і на-
стрій вдалось Франкові вповні зберегти, відтворити образи в тих самих живих, може 
ще живіших красках. Цей переклад щодо краси зовсім не уступає оригіналові, а рад-
ше перевищає його. Коли читаєш оригінал і переклад Франка, то вичуваєш, що той 
латинський вірш кував майже по-ремісницьки середніх здібностей поет, який вивчив 
в школі (і вивчив знаменито) техніку латинського вірша, а переклад робив справжній 
поет, майстер слова і вірша”6. 

Остання фраза Михайла Білика викликає певні роздуми. По-перше, у кінці 
XVI ст. поняття “справжній поет” (маю на увазі С. Ф. Кленовича) мало трохи інші ко-
нотації, аніж у XIX чи XX ст. Проблема, яку гранично виразно дефінував Горацій у 
“Посланні до Пісонів”: “Хист чи майстерність потрібна віршам...” (v. 408), розв’язу-
валася у ті часи доволі “прозаїчно”, адже “поетичний хист” постренесансної епохи 
полягав у майстерному наслідуванні античних первовзорів: автор XVI ст. прагнув 
відтворити “naturam alteram”, мислений світ, удосконалений варіант світу реального, 
який передався новітнім часам у античному мистецькому спадку. Одним із визна-
чальних параметрів якості того відтворення була адекватність жанрових ознак замис-
леного твору: відповідність метрики й стилістики постренесансної поеми, з одного 
боку, “предметові опису”, а з іншого – способові викладу аналогічної теми котримсь 
із визнаних (“класичних – гідних наслідування”) античних авторів. Як сказав М. Бі-
лик: “той латинський вірш кував майже по-ремісницьки [...] поет, який вивчив в шко-
лі (і вивчив знаменито) техніку латинського вірша”. 
                                                                          

4 Франко І. [План викладів історії літератури руської. Спеціальні курси. Мотиви] // Іван Франко. 
Зібрання творів у 50-ти т. – Київ, 1984. – Т. 41. – С. 32. 

5 Франко І. Нові праці про Україну // Іван Франко. Зібрання творів… – Київ, 1980. – Т. 28. – С. 193–194; 
Його ж. “Тополя” Т. Шевченка // Там само. – С. 73–88. 

6 Білик М. Й. “Роксоланія” С. Ф. Кльоновіца. Латинська поема XVI ст. про Русь. Генезіс, переклад і 
літературно-історичний коментар поеми. Дисертація [...] канд. філол. наук. – Львів: ЛДУ, 1950. – С. 186, 190. 
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Проте “поет, який вивчився у школі” повинен був не лише володіти технікою 
латинського вірша, а й досконало знати сюжети ранішого літературного процесу, пере-
довсім римської літератури, й оволодіти античною топікою, ономастикою, тонко-
щами стилістики. Щоб твір вважався фактом “високої літератури”, у XV–XVIII ст. 
його слід було не лише писати латинською мовою, а й застосувати усю суму поетич-
них і риторичних засобів, розроблених європейською культурою за дві з половиною 
тисячі років. Канонічними взірцями для ренесансного поета стали поети “золотої 
доби Авґуста”: Верґілій, Горацій, Овідій та їхні старогрецькі попередники. 

Отож, прототипом “Роксоланії”, без сумніву, є “Буколіки” (“Еклоги”) Верґілія, 
на що недвозначно вказує й епіграф до поеми: IV, 3. Крім того, у тексті неодноразово 
згадано “аркадійських божків” (vv. 90, 136). 

На початку вже йшлося про ґрунтовну ерудицію С. Ф. Кленовича, зокрема, про 
добре знання давньогрецьких авторів. Вочевидь, замислюючи свій твір, він пам’ятав і 
про успіх Верґілія, який йому принесли буколіки чи еклоги, і про те, що першо-
взором для Верґілія був Теокріт. Обидва оспівували “пастуший рай” на Пелопоннесі, 
проте якщо для Теокріта він був таки реальною Аркадією, грецьким краєм, то Верґі-
лій насправді описує свою італійську вітчизну, говорячи про аркадійські гаї. В епоху 
ренесансу жанр буколік був дуже популярним; не дивно, що саме цей жанр запо-
зичив С. Ф. Кленович для опису лісів і пасовиськ Роксоланії-України. Про те, що він 
орієнтувався не лише на Верґілієву спадщину, а мав за першовзір і Теокріта, свідчить 
оповідь про любов Циклопа до Ґалатеї, а також переказ про Федора і Федору, яскраве 
наслідування Теокрітового твору “Чари” (“Pharmakeutriai”). 

Оцінюючи доробок С. Ф. Кленовича, М. Білик, перекладач і дослідник “Роксо-
ланії”, який ще у середині минулого століття подав найглибший (і єдиний на сьогодні 
в українському літературознавстві) аналіз поеми, її структурних частин, літописних і 
фольклорних джерел, наявних на той час перекладів, прецизійно виявив також усі 
доступні авторові “Роксоланії” історіографічні джерела, які лягли в основу концепції 
цього грандіозного (1805 віршових рядків!) твору, першої латиномовної публікації 
про звичаї українців. С. Ф. Кленович користувався джерелами двох типів: тогочасни-
ми літописами і власноруч зібраними на українських землях фольклорними перека-
зами та чинними обрядами. Така компіляція дала йому можливість відтворити коло-
ритну картину побуту і вірувань мешканців українських територій і водночас вписа-
ти цей фактаж у систему тогочасних наукових понять про географію й історію краю. 
Фактично С. Ф. Кленович уклав “свідоцтво про існування” Русина – етнічного інди-
відуума на території Центрально-Східної Європи. 

Про саме такий замисел польського поета, засновника, за твердженням І. Франка, 
“української школи” в польській літературі, свідчить перебіг фабули поеми: від опису 
території замешкування, детермінованої суміжними “землями” (Ґерманія, “литовські 
межі”, “москвичі” тощо), через опис природних умов і особливостей ведення господар-
ства, торгівельних контактів, виготовлення напоїв (розділи I–V) до опису міст (окре-
мий, VI розділ; описані Львів, Замостя, Київ, Кам’янець, Луцьк, Бузьк, Сокаль, Город-
ло, Белз, Перемишль, Дрогобич, Холм, Красностав) та “талантів і звичаїв” (заключний, 
VII розділ): народження і хрещення дитини, дитячі забави; віра (“прадідівські закони”), 
любовна притча про приворіт-зілля з еротичними мотивами (аналог Теокрітового 
твору) і, врешті, прикінцевий епізод про похорон і вшановування душ померлих. 

Сім розділів – сакральне число, опис тринадцяти міст – центральна тема, три-
членна тематична структура (контекст, текст (ключові пункти краю – міста), духовний 
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світ) – ці та інші символічні риси твору повинні навіяти реципієнтові почуття епіч-
ності, сакральності. 

Чи вибір С. Ф. Кленовичем епіграфу саме із IV еклоги Верґілія символізує ідею 
майбутнього благоденства українських земель, чи автор ренесансної поеми хотів у 
такий спосіб оповістити світ про з’яву нової етнічної спільноти, чи йому йшлося про 
відродження колишньої державності “русів”? Радше ні. Поета цікавило насамперед 
оте “народне українське християнство” – химерна суміш поганства й християнських 
обрядів, тобто І. Франко таки справедливо оцінив “Роксоланію” як поему етнографічну. 

Можливо, вказівка на прототип поеми – на буколіки Верґілія, яка доповнює при-
святу львівському сенатові, приховує ще одну ідею: С. Ф. Кленович намагався заяви-
ти про свої симпатії до Львова, ствердити себе у ролі civitati Leopoliensi й водночас у 
такий спосіб висловити свою тугу за рідними познанськими землями, як свого часу 
римський епік сумував за рідними мантуанськими Андами. 

Зі сказаного постає проблема визначення належності культурної спадщини авто-
рів, які писали латинською мовою упродовж XV–XVIII ст. В історії літератури побу-
тує звичай ідентифікувати цих письменників як “авторів пограниччя”, як “українсько-
польських”, “українсько-білорусько-польських”, “українсько-білоруських” культурних 
діячів. У такому підході є рація, зважаючи, що особистості цих авторів формувалися 
не лише в українській культурній стихії у підлітковому віці (здобувати освіту на за-
хід українські юнаки вибиралися зазвичай у віці 15–17-ти років), а й в умовах універ-
сальної для Європи культури ренесансу та бароко. 

У соціологічній праці “Участь реґіонів у формуванні польської літератури XVI ст.” 
польська літературознавець Зофія Фльорчак аналізує внесок вихідців із українських 
етнічних регіонів у культуру Речі Посполитої. Вона налічує 11 авторів до 1550 р., 
14 – упродовж 1500–1525, й відповідно 16 та 17 осіб у двох наступних двадцятип’яти-
літтях, – усього 58 авторів, вихідців із різних соціальних і майнових верств з україн-
ських земель за столітній період, що, за її твердженням, становить чверть усіх авторів 
Речі Посполитої того часу7. Ці люди послуговувалися у своїй творчості різними мо-
вами – латинською, польською та українською, проте передовсім латинською. Саме 
латинська мова – мова науки, дипломатії, культури загалом була засобом спілкування 
європейської мистецької еліти того часу, який уможливлював культурний процес 
з участю людей різного етнічного і станового походження незалежно від місця прожи-
вання, праці і творчості. Тому доробок членів цієї інтернаціональної мистецької і 
наукової еліти належить кожній з культур Європейського континенту, включаючи й 
Україну. Серед них зустрічаємо відомі імена Юрія Дрогобича-Котермака, Миколи Гу-
совського, Станіслава Оріховського, Григорія з Тичина, Григорія із Самбора, Павла з 
Кросна, Себастіяна Фабіяна Кленовича – словом, авторів XV–XVI ст., які вже вві-
йшли до корпусу класичної літератури України тої епохи. 

Отож, слід розрізняти поняття “українська латиномовна література” й “латино-
мовна література України”: якщо у першому випадку ідеться про авторів україн-
ського походження чи українізованих, діяльність яких тривала на території України 
та про їхні твори виразно україноцентричної тематики, у яких висловлені інтереси 
українського суспільства, то поняття “латиномовна література України” (до якої нале-
жить і “Роксоланія” С. Ф. Кленовича) включає у себе всю сукупність творів латинською 
                                                                          

7 Florczak Z. Udział regionów w kształtowaniu się piśmiennictwa polskiego XVI wieku (Studium z zakresu 
socjologii pisarstwa). – Wrocław; Warszawa; Kraków, 1967. – (Studia staropolskie, T. XVII). 



“Паспорт для русина” з фондів Наукової бібліотеки 
Львівського національного університетуімені Івана Франка 

 

 
321 

мовою про українські етнічні території: власне твори української латиномовної 
літератури, твори іноетнічних авторів про Україну та твори тих авторів (незалежно від 
їх етнічного походження), які були вихідцями з України, але чия діяльність пов’язана 
із неукраїнськими культурними осередками, а тематика творчості стосується тогочас-
них загальноєвропейських проблем. Одним з критеріїв відбору матеріалу в останньому 
випадку є самоідентифікація цих авторів як “русинів”, “рутенців” чи “роксоланів”. 
Критерієм належності латиномовних текстів до корпусу української культурної спад-
щини може бути і факт присвяти цих творів українським володарям, князям, достой-
никам церкви, а також містам, реґіонам тощо. Крім того, одним із критеріїв зарахуван-
ня того чи іншого автора до корпусу автури “латиномовної літератури України” є 
наявність перекладів творів сучасною українською мовою з метою залучення їхніх 
ідей, мотивів, тем до сучасного українського культурного контексту (що стосується 
“Роксоланії”, то крім перекладу І. Франка маємо нині ще два повноцінних її переклади 
на українську мову: М. Білика та Віталія Маслюка)8. 

Згадаймо твердження І. Франка: “Українська природа, український народ, україн-
ська історія такі багаті, що здавен-давна показували великий вплив на другі народи, 
виразились і в літературах польській, російській, в одну і в другу вносячи багато 
елементів оживляючих, доконуючи в одній і в другій великих і важливих реформ, – 
мали ж бо вони показатись немічними і малими тільки на власному грунті, у власній 
літературі? [...] Та сама любов до України, котрою проймалися не раз люди чужі, 
зайшлі (згадаймо тільки поляка, родовитого мазура Кльоновича, автора латинської 
поеми “Roxolania” (1584), [...] не менше живо палала в серцях самих українців і була 
головним джерелом зародження і зросту української літератури в мові народній”9. 

Врешті промовисті факти наявності єдиного й спільного духовного простору від 
давньогрецьких та римських авторів до ренесансних філологічних шкіл, від ренесанс-
ного етнографізму С. Ф. Кленовича до унікальних творів Григорія Сковороди та 
Тараса Шевченка, які констатували дослідники різних епох у XIX й XX ст., засвід-
чують глибоку закоріненість українського літературного процесу в загальноєвропей-
ське річище культурного розвитку. А “Роксоланія” Себастіяна Фабіяна Кленовича, хро-
нологічно чи не перший друкований твір, написаний латинською мовою про україн-
ські землі, мешканців, їхні обряди, вірування, щоденний побут і специфічні звичаї з 
використанням усього масиву традиційного мистецького інструментарію пострене-
сансних епох, а отже зрозумілий і близький кожному європейському читачеві, є 
достовірним записом в історичну метрику європейських етносів, народів і націй. 

                                                                          
8 Див. наявні нині переклади сучасною українською мовою: С. Ф. Кльонович. Роксоланія (Переклад 

Михайла Білика) // Питання класичної філології. – Львів: Вид-во Львівського ун-ту, 1961. – Вип. 2. – С. 119–156; 
передрук окремим виданням: Себастьян Фабіан Кльонович “Роксоланія”: Поема / перекл. з латин. М. Бі-
лика. – Київ, 1987. – 94 с.; “Роксоланія” (Поема). Переклав Віталій Маслюк // Українська поезія XVI сто-
ліття. – Київ, 1987. – С. 114–167. 

9 Франко І. Нові праці про Україну… – С. 193–194. 
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ЗБІРКА ІНЖЕНЕРА ЛЮДВІКА БІРКЕНМАЄРА:  
ОПИС, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ 

Юрій ЛИСИЙ 

Львівський національний університет ім. Івана Франка, Наукова бібліотека, 
вул. Драгоманова, 17, м. Львів, МСП, 79061, Україна, тел. (032) 261-35-97 

Коротко охарактеризовано збірку брощур, поштових карток, листівок, 
газет та вирізок із них Людвіка Біркенмаєра, яка зберігається у Науковій 
бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка. У 
ній переважають матеріали, присвячені історії польських військових 
формувань 1914–1920 рр. та польських ветеранських організації наступ-
них десятиліть. 

Ключові слова: Людвік Біркенмаєр, польські легіони, Військо Поль-
ське, періодичні видання, Львів. 

У відділі рукописних, стародрукованих та рідкісних книг імені Ф. П. Максименка 
Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка збе-
рігається багато цікавих рукописних матеріалів. Однією з таких, що може викликати 
інтерес у фахівців, є збірка інженера Людвіка К. Біркенмаєра. Це різноманітні доку-
менти, пов’язані з історією польського легіону, українсько-польської війни 1918 – 
1919 рр., польсько-радянської війни 1920 р. Найбільший масив складають документи, 
які ілюструють історію польського легіону – військового формування, створеного під 
час Першої світової війни. За ними можна прослідкувати історію легіону від часу 
його створення до моменту розпуску. Дещо менше існує матеріалів, які висвітлюють 
історію українсько-польської та польсько-радянської війн. Значний масив документів 
висвітлює діяльність різноманітних польських ветеранських організацій у 20-30-ті 
роки ХХ ст. Колекція складається з документації (листування), газет і фрагментів 
газет, брошур, поштових карток і листівок, газетних витягів і вирізок. Хронологічні 
рамки даної збірки охоплюють час від 1912 р. до 1936/1937 рр.  

До найбільш численної групи документів належать витяги і вирізки з газет. Їх є 
близько 570 одиниць зберігання. Автор вирізав з газет і журналів повідомлення, які 
стосувалися історії польських легіонів, перебігу бойових дій на фронтах Першої світо-
вої війни та участі в ній польських військових формувань, діяльність польських вете-
ранських організацій1. Існує велика кількість світлин (вирізаних із газет та журналів) 
                                                                          

1 Ostatni marsz brygadjera. Manifestacyjny pogrzeb Czesława Mączyńskiego // Kurjer Lwowski. – Lwów, 
1935. – Nr 198 A; Obrona Lwowa // Ilustrowany Kuryer Codzienny. – 1936. – Nr 17; Zaprzysiężenie Legionów 
w Bochnie // Ibidem. – 1914. – Nr 225; Likwidacya wojsk polskich w Rosyi // Ibidem. – 1918. – Nr 89; Czesław 
Mączyński. Komendant obrony Lwowa // Warszawski Dziennik Narodowy. – 1935. – Nr 54; Legiony w ogniu // 
Ilustrowany Kuryer Codzienny. – 1916. – Nr 154; Manifestacyjny pogrzeb Legionisty w Warszawie // Nowości 
Ilustrowane. – 1916. – Nr 9; Powrót inwalidów z Rosyi // Ilustrowany Kuryer Codzienny. – 1916. – Nr 180; 
Mączyński o obronie Lwowa // Kurjer Lwowski. – 1935. – Nr 197; Zgon wybitnego działacza ukraińskiego // Wiek 
Nowy. – 1922. – Nr 6227; Ukraińskie rekwizycje // Ibidem. – 1922. – Nr 6201; Ukraińskie sny o potędze // Ibidem. – 
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польських військових лідерів воєнного та післявоєнного часу, рядових легіонерів, ка-
рикатури на відомих політиків та військових того часу2, некрологів3. Завдяки матеріа-
лам збірки Л. Біркенмаєра можна чимало дізнатися про події української військової та 
політичної історії доби Першої світової війни. Багато цікавої інформації містять збе-
режені періодичні видання та їх фрагменти для дослідників історії УНР (1917–1920 рр.) 
Торгівля Польської держави з Україною, переговори Юзефа Пілсудського з Симоном 
Петлюрою про антибільшовицький союз, спільні операції польської армії та армії УНР 
проти військ радянської Росії – ось не повний перелік повідомлень про польсько-
українські стосунки того часу4. Частина інформації присвячена українсько-польським 

                                                                                                                                                                                            
1922. – Nr 6253; Artykul hitlerowskiego dziennika o Marszalku Pilsudskim // Lwowski ilustrowany Express 
Wieczorny. – 1935. – Nr 1445; Austriacki komunikat urzędowy o Legionach. Ofiarne stanowisko Legionów koło 
Kolodyi // Ilustrowany Kuryer Codzienny. – 1916. – Nr 187; Der Krieg. – 171. Tag // Illustrierte Kranenzeitung. – 
Wien, 1915. – Nr 5399; Polska brygada strzelecka w Rosyi // Ilustrowany Kuryer Codzienny. – 1916. – Nr 201; 
Ujednostajnienie odznak Legionowych. Odznaki oficerów na wzór pruski // Ibidem. – Nr 186; Co dzień niesie? 
Straty Legionów // Ibidem. – Nr 185; 1914 – 6. sierpnia – 1925. W jedenastą rocznicę wymarszu Legionowej Kadrówki 
// Wiek Nowy. – 1925. – Nr 7234; Walki Legionów w Karpatach // Ilustrowany Kuryer Codzienny. – 1915. – Nr 26; 
Polska szkola oficerska // Ibidem. – 1914. – Nr 247; Na pole walki // Nowości ilustrowane. – Kraków, 1914. – 
Nr 41; Legiony. Wyjazd III kompanii wiedeńskiej // Ilustrowany Kuryer Codzienny. – 1914. – Nr 275 та інші. 

2 Z dni paryskich // Wiek Nowy. – 1921. – Nr 5922; Z pobytu Naczelnika Państwa w Paryżu // Ibidem. – 
Nr 5925; Na polu chwaly: Pogrzeb por. Leg. Dr. Edm. Szalita. Obok grób hr. Tyszkiewicza // Nowości ilustro-
wane. –1916. – Nr 9; Unser Kaiser inspiziert polnische Legionäre // Wiener Bilder. – 1918. – Nr 7; Nasi młodzi 
bohaterowie: Przed koszarami Strzelców w Parku sportowym w Krakowie // Nowości ilustrowane. – 1914. – Nr 35; 
Jak wyglądali “moskale”? // Swiatowid. – 1934. – Nr 46; Die Begnadigung der polnischen Legionäre // Wiener 
Bilder. – 1918. – Nr 42; Szlakiem bojowym Legionów // Nowości ilustrowane. – 1916. – Nr 9; Manifestacyjny 
pogrzeb Legionisty w Warszawie // Ibidem. – Nr 9; Na polu chwaly // Ibidem; Saperzy przy budowie szałasu // 
Ibidem; Swiatowid. – 1933. – Nr 42; Nach dem Friedenschluß mit der Ukraine // Wiener Bilder. – 1918. – Nr 9; 
Die Volksrepublik Ukraine: Straßenbild der Stadt Schitomir, wohin die Rada, wegen Bedrohung Kiews durch 
Bolschewiki, verlegt wurde // Ibidem. – Nr 8; Marszałek Piłsudski w Druskienikach zażywa swojej codziennej, 
samotnej prechadzki, nad brzegiem Niemna // Swiatowid. – 1926. – Nr 24; Der Nationalfreitag des 11. November 
in Polen: Marschall Pilsudski nimmt an der Spiße seines Stabes die Revue über die in Warschau ausgerückten ab // 
Wiener Bilder. – 1926. – Nr 47; Prof. Dr. Ignaz Moscicki wurde in der Nationalversammlung am 1. Juni zum Prä-
sidenten der Republik Polen gewählt // Ibidem. – Nr 26; W sali marmurowej Zamku Królewskiego w Warszawie, 
ozdobionej portretami królów i królówych... // Swiatowid. – 1926. – Nr 24; Rada Gabinetowa // Ibidem. – Nr 25; 
Zjazd Dowborczyków w Warszawie // Ibidem. – Nr 12; Powitanie gen. Sikorskiego we Lwowie // Ibidem. – Nr 11; 
Dymisja gen. Szeptyckiego // Ibidem. – Nr 15; Marszałek Piłsudski w Druskienikach // Ibidem. – Nr 36; Z uroczystych 
imienin Marszałka Piłsudskiego // Ibidem. – Nr 13; Manifestacje w Warszawie w dniach przesilenia prezydjalnego 
// Ibidem. – Nr 24; Polnische Legionäre im Schüßengraben während eines Gefechtes Warschau // Das Interessante 
Blatt. – 1914. – Nr 45; Officiere der Kavallerie der freiwilligen polnischen Legion // Ibidem. – Nr 48 та ін. 

3 Tadeusz Wyrwa Fugalski. Major V pulku Legionów // Ilustrowany Kuryer Codzienny. – 1916. – Nr 193; 
Zgon obrońcy Lwowa. Dn. 8 maja zmarł w Warszawie em. gen. Śp. Edmund Kessler, b. Szef szt. dyw. białoruskiej 
gen. Iwaszkiewicza // Swiatowid. – 1930. – Nr 19; Jozef Piłsudski. Marszałek Polski, wódz narodu, członek Hono-
rowy Związku Obrońców Lwowa z listopada 1918 roku nie żyje; Pogrzeb śp. Zofji Kadenacowej // Ilustrowany 
Kuryer Codzienny. – 1935. – Nr 36; Zofja Felicja z Piłsudskich Kadenacowa wdowa po ś. p. Bolesławie po ciężkich 
cierpieniach zasnęła w Bogu dnia 3 lutego 1935 r. Przeżywszy lat 70 // Ibidem; Mączyński o Obronie Lwowa // 
Kurjer Lwowski. – 1935. – Nr 197 A; Ostatnia droga dowódcy obrony Lwowa. Pogrzeb śp. bryg. Mączyńskiego // 
Ilustrowany Kuryer Codzienny. – 1935. – Nr 200; General Daniel Konarzewski // Tempa Dnia. – 1935. – Nr 201; 
Aleksander Jan Mroczkowski, podporucznik i adjutant 10 p. strzel. Wkp. // Ibidem. – Nr 202; Brygadjer Czesław 
Mączyński // Ibidem. – Nr 146; Kopiec Marszałka Piłsudskiego będzie gotów w listopadzie 1935 roku // Lwowski 
iłustrowany Express Wieczorny. – 1935. – Nr 1423. 

4 Ukrainisches Geld // Wiener Bilder. – 1918. – Nr 9; Die Volksrepublik Ukraine: Straßenbild der Stadt Schito-
mir, wohin die Rada, wegen Vebrohung Kiews durch Bolschewiki, verlegt wurde // Ibidem. – Nr 8; Die Friedensver-
handlungen in Brest-Litowsk // Ibidem. – 1917. – Nr 52; Hetmann Pawel Petrowitch Skoropadski, das neue Ober-
haupt der Ukraine // Ibidem. – 1918. – Nr 21; Soldaten der neuaufgestellen ukrainischen Armee // Ibidem. – Nr 15; 
Die Verhandlungen in Brest-Litowsk // Ibidem. – Nr 2; Die Ukrainer in Brest-Litowsk // Ibidem. – Nr 4 та ін. 
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взаєминам у передвоєнний (до 1914 р.) та міжвоєнний період (20–30-ті роки ХХ ст.)5. 
Вирізки з газет акуратно наклеєні на папір та підписані. На одній такій сторінці фор-
мату А4 може бути наклеєно від одної до десяти невеличких газетних публікацій. 
Л. Біркенмаєр зазначав назву газети, номер, час видання. Він згрупував всі матеріали 
по роках: 1914, 1915, 1916, 1918, 1921, 1926 і т. д. З деяких газет він не вирізував по-
відомлення, а робив виписки. Це, можливо, пов’язано з поганим станом збереження 
окремих газет. У збірці Л. Біркенмаєра збережені матеріали із газет: “Wiener Bilder”, 
“Ilustrowany Kuryer Codzienny”, “Dziennik Urzędowy”, “Illustrierte Kranenzeitung”, 
“Nowości ilustrowane”, “Wiek Nowy” та ін. Випуски, що майже цілком присвячені 
діяльності польських військових формувань у роки Першої світової війни і наступ-
них за нею років, автор уважав за доцільне зберегти повністю. 

Окрему групу документів складають поштівки, листівки та фотографії. Їх нарахо-
вується 71 одиниця зберігання. Тут зберігаються поштівки та фотографії, присвячені 
маршалу Ю. Пілсудському; польським легіонерам, які брали участь у Першій світовій 
війні; польським військовим та юнакам, учасникам боротьби за Львів під час україн-
сько-польської війни. Ці листівки та поштові картки добре висвітлюють повсякденне 
життя польського легіонера: часи дозвілля, стройова та бойова підготовка, перебування 
в окопах, польовий шпиталь і т. ін. Певна група поштівок добре ілюструє життєвий 
шлях маршала Польщі Ю. Пілсудського від часу, коли він командував польськими 
легіонами у Першій світовій війні, до перевороту 1926 р. Окрема група поштових 
карток присвячена подіям українсько-польської війни за Галичину у 1918–1919 рр., 
на яких зображені поляки – учасники цієї боротьби від командирів (генерал Вацлав 
Івашкевич) до звичайних жовнірів Війська Польського. На всіх цих світлинах можна 
побачити характерний для збірки Л. Біркенмаєра штамп, який виконував роль 
екслібриса. Його розміщено на більшості листівок та поштівок.  

Найменш численна група документів – це листування. Збереглося всього два при-
мірники. Це листи від товариства “Małopolska straż obywatelska” до Л. Біркенмаєра, 
в яких висловлюється прохання надати їм якісь важливі документи до історії цього 
товариства. Збереглася також одна невелика брошура (Janina Ruczajówna. “Wigilja orląt 
lwowskich”. Obrazek sceniczny z czasów obrony Lwowa), де йдеться про події україн-
сько-польської боротьби за Львів у 1918–1919 рр. 

Ці документи були передані до бібліотеки Львівського університету у 30-х роках 
ХХ ст. Збірка інженера Л. Біркенмаєра є важливим джерелом для всіх дослідників, 
які цікавляться історією польських військових формувань періоду Першої світової 
війни, українсько-польською та польсько-радянською війнами, національно-культур-
ною та політичною історією міжвоєнної Польщі. 
                                                                          

5 Proces ruskich gimnajalistów we Lwowie gróźnym sygnałem ostrzegawczym // Ilustrowany Kuryer 
Codzienny. – 1928. – Nr 118; “Ruska krzywda” // Ibidem. – 1914. – Nr 237; Rusini przeciw Legionom Polskim // 
Ibidem. – Nr 202; Fałsze o Galicji wschodniej // Wiek Nowy. – 1922. – Nr 6274; Ukraińscy studenci w Czechoslo-
wacyi robia “wielki krzyk” // Ibidem. – Nr 6270; Ukraińcy przegrali sprawę w Genui // Gazeta Poranna. – 1922. – 
Nr 6378; Zgon wybitnego działacza ukraińskiego // Wiek Nowy. – 1922. – Nr 6227; Sow. Ukraina uznaje wschod. 
Małopolskę za terytorjum polskie // Ibidem. – Nr 6233; Ukrainskie rekwizycie // Ibidem. – Nr 6201; “Zachidna 
Ukraina” powtarza dalej swoje // Ibidem. – Nr 6210; Znowu św. Jur // Ibidem. – Nr 6185; Sprawa wschodniej 
Malopolski a Anglja // Ibidem. – Nr 6191; Ukraiński dziłacz // Ibidem. – Nr 6196; Ukraińcy opuścili Genuę // 
Gazeta Poranna. – 1922. – Nr 6258; Z prasy ukraińskiej do uźytku... Genui // Wiek Nowy. – 1922. – Nr 6265; 
Polska i Mała Ententa wobec memorjałów ruskiego i litewskiego // Ibidem. – Nr 6276; Sprawy Galicji Wschodniej i 
Wilna wyłączone z konferencji genueńskiej // Ibidem. – Nr 5278; Odwrót L. George’a w sprawie Galicji wschodniej i 
Wilna // Ibidem. 
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У статті проведено джерелознавче дослідження “Бюлетеня” – органу 
товариства українських студентів “Основа” на Технічних фахових курсах, 
який виходив протягом 1943–1944 рр. Здійснено аналіз змісту газетних 
матеріалів. 

Ключові слова: товариство “Основа”, Технічні фахові курси, Львів-
ська політехніка, видавнича діяльність. 

Реконструкція та вивчення маловідомих періодичних видань і залучення їх до 
наукового обігу є актуальним питанням для сучасних істориків та фахівців із соціаль-
них комунікацій. Одним із таких видань є “Бюлетень” – орган товариства українських 
студентів “Основа”, який виходив у Львові під час Другої світової війни. 

У статті використано унікальні матеріали з особистого архіву колишнього сту-
дента Політехніки Романа Волчука, головного редактора періодичного видання “Бю-
летень”. Це люб’язно надані автору цієї статті копії випусків бюлетенів та інші мате-
ріали про діяльність Пресового бюро товариства українських студентів “Основа” на 
Технічних фахових курсах∗ у роки німецької окупації, а також його спогади в книзі 
“Спомини з передвоєнного Львова та воєнного Відня”1. 

Джерелознавча цінність видання не викликає сумнівів. Щоденна або щотижнева 
преса, документуючи всі важливі епізоди, вміщує велику кількість цінної інформації. 
“Бюлетень” мав обсяг 2 – 4 сторінки, видавався під егідою Організації праці україн-
ських студентів ім. А. Коцка і Громади українських студентів Політехніки “Основа”2. 
Пресове бюро працювало у важких умовах німецького окупаційного режиму протягом 
червня 1943 – березня 1944 рр. Останній, 25-й, випуск з’явився 13 березня 1944 р. 
Упродовж зазначеного періоду вийшло близько 8500 примірників видань на “цикло-
стилі”. Сьогодні єдиний в Україні примірник “Бюлетеня” (№ 19 за 1943 р.) зберіга-
ється у фонді Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника3. 

Повертаючи до наукового обігу збережені числа “Бюлетеня”, ми зможемо не 
лише відновити події давно минулих років, а й відчути атмосферу студентського 
життя воєнного Львова, його будні й свята, проблеми й досягнення. 
                                                                          

∗ Таку офіційну назву мала в той час Львівська політехніка. 
1 Волчук Р. Спомини з передвоєнного Львова та воєнного Відня. – Київ: Критика, 2002. – 175 с. 
2 Бюлетень / Організація праці українських студентів ім. А. Коцка; Громада українських студентів 

Політехніки “Основа”. – [Львів], 1943–1944. [Обсяг: 2–4 с.; 25 чис., з машинопису, ротатор]. 
3 Курилишин К. Українська легальна преса періоду німецької окупації (1939 – 1944 рр.): Історико-

бібліографічне дослідження / НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, Відділ Україніки, “НДЦ періодики”: 
У 2 т. – Львів, 2007. – Т. 1: А–М. – С. 73. 
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18 травня 1942 р. 300 студентів розпочало перший день навчання на Фахових 
технічних курсах. З метою підтримки і захисту українського студентства в умовах 
окупації, у Львові в червні 1942 р. створено Об’єднання праці українського студент-
ства (ОПУС). Близько тридцяти українських студентів з передвоєнних років із Союзу 
українського студентства, згуртованих у секції техніків “Основа”, стали активом 
об’єднання – “Громади студентів політехніки”, що увійшла до складу ОПУСу. Про-
тягом місяця до організації вступило багато студентів, які записалися на навчання на 
Фахові технічні курси. Вже на кінець липня 1942 р. “Основа” нараховувала у своїх 
лавах 146 студентів.  

Громада розгорнула організаційну роботу. Протягом року проводилися засідання, 
організаційні збори окремих факультетів, заслуховувалися реферати, велася робота з 
першокурсниками. У товаристві відкрили бібліотеку, її фонд складав понад 500 оди-
ниць зберігання. Через рік товариство об’єднувало вже 368 осіб, тобто 90 % україн-
ських студентів-техніків. Головою товариства був спочатку доцент кафедри метало-
знавства М. Корчинський. На початку березня 1943 р. у “Основі” відбулися реорганіза-
ційні зміни. Головою товариства обрали Романа Галібея. З липня 1943 р. в “Основі” 
став головувати Борис Захарків. Цей період діяльності товариства став найбільш 
діяльним і плідним. За німецької окупації у товаристві “Основа” було майже 700 членів. 

Протягом 1942 р. “Громада студентів політехніки” провела сім загальних засі-
дань, заслухала три наукові реферати, відбулося шість організаційних засідань окремих 
факультетів, чотири інформаційні наради зі студентами перших курсів. Крім цього, 
покладено початок власній бібліотеці, видано довідник для вступників, створено 
науковий авіаційний гурток, два допоміжні курси (нарисної геометрії, математики), 
проведено чотири спортивних походи, сектор культурно-освітньої роботи налагодив 
зв’язки з міським “Українським освітнім товариством”. 

Одним із невід’ємних і важливих елементів статутної культурно-освітньої діяль-
ності організації українських студентів Політехніки впродовж усієї її історії була видавнича 
робота. Продовжуючи традиції початку ХХ століття, у товаристві відновили видавничу 
діяльність. 

У цей час у складі культурної комісії організували пресовий відділ, який отримав 
назву Пресове бюро. Як згадує у своїх спогадах Р. Волчук, його керівник і редактор: 
“Думка заснувати пресове бюро виникла після проголошення в травні 1943 року 
набору до “дивізії Галичина”, коли проявилася велика розгубленість і неодностайність 
реакцій львівського студентства – від ентузіязму до ворожости щодо цього почину. 
Пресове бюро, на думку його ініціяторів, мало допомогти у викристалізуванні цих 
розбіжностей. Бюлетені “Основи” були першою спробою зв’язку проводу ОПУС із 
членством за допомогою друкованого слова. Пізніше почав появлятися “Вісник” 
ОПУС та бюлетені інших громад”4. 

З різних рубрик Бюлетеня можна довідатися про перебіг видавничої роботи у 
товаристві – “Основа” видавала стінну газету під назвою “Досвітні вогні” (ч. 2) ви-
пускала різдвяні листівки (ч. 20), а в ч. 9 було, наприклад, таке оголошення: “Пресове 
бюро “Основи” видало довідник для вступників на Технічні фахові курси. Можна 
його одержати в домівці”. 

Влітку 1943 р. праця студентської громади велася в напрямку пропаганди тех-
нічних студій. Для цього готувалися інформаційні статті і подавалися до редакцій 
газет “Львівські вісті” та “Краківські вісті”. Продовжуючи традиції пропаганди тех-
                                                                          

4 Волчук Р. Спомини з передвоєнного Львова та воєнного Відня... – С. 103. 
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нічної освіти серед української молоді, актив товариства “Основа” організував ви-
ставку студентських робіт, яку відвідало чимало випускників гімназій.  

Значною подією став випуск “Довідника для Вступників” обсягом 8 сторінок, в 
якому “подано всякі інформації про технічні студії у Львові”. Наклад видання склав 
600 примірників. Довідник розіслали до дирекцій українських гімназій, а також роз-
давали усім бажаючим. Окрім того, “Для товаришів І триместру видано з початком 
вересня [1943 р.] спеціальний БЮЛЕТНЬ, в якому вказано на завдання й обов’язки 
нових студентів та подано ряд завваг відносно студій” (ч. 9). 

На “сходинах” товариства “Основа” та на загальних студентських вечорах, орга-
нізованих ОПУС, відбувалися дискусії, обговорювалися доповіді на світоглядні й 
ідеологічні теми, а редакція “Бюлетеня” зі свого боку приділяла їм багато уваги. На 
сторінках цього видання оперативно з’являлися рецензії та повідомлення про зміст 
доповідей і рефератів, які виголошували І. Лисяк-Рудницький, Д. Добрянський та ін., 
і де висвітлювалися погляди теоретиків української політичної думки М. Драгома-
нова, В. Липинського, Д. Донцова. 

Не меншу увагу в дискусіях приділяли й обговоренню історичних тем. Яскра-
вим прикладом є повідомлення у “Бюлетені” про Гайдамаччину С. Заставного (ч. 11), 
а також доповіді, виголошені відомими науковцями, – “Княжі городи” Я. Пастернака 
(ч. 13), “Роля Галичини в історії України” А. Терлецького (ч. 16), “Українська етно-
графічна територія” В. Кубійовича (ч. 19). 

На студентських “сходинах” порушувалися суспільно-політичні питання: “На-
ціоналізм, нація, держава” (ч. 3), “Розвиток української політичної думки” (ч. 7), “Ви-
родження і відродження інтелігенції” (ч.12). Популярними були виступи, які торка-
лися філософської тематики: “Комуністичний світогляд” (ч. 4), “Філософія і світо-
гляд” (ч. 17), доповідь “Про Сковороду” (ч. 10), “Світогляд 30-х років” (ч. 18). 

Керівництво проводу ОПУС та товариства “Основа” надавало великого значення 
інформуванню членів організацій про історію і поступ світової та української науки. 
З цією метою було виголошено низку доповідей. У “Бюлетені” вміщено інформацію 
про такі заходи: “Про політичну економію” (ч. 15), “Простір і час у сучасній фізиці” 
(ч. 17), “Розвиток науки про атом” Є. Парасюка (ч. 20), “Економічна характеристика 
України” Р. Димінського (ч. 20), реферат книги М. Туган-Барановського “Політ-
економія” А. Музики (ч. 15). Нагальні проблеми студентського життя, інформація про 
діяльність ОПУС і товариства “Основа”, а також низка важливих дискусійних пи-
тань, які виникали у процесі роботи і потребували публічного обговорення – усі ці 
теми знаходили своє висвітлення у тижневику. На сторінках “Бюлетеня” з’являлися 
повідомлення про “Загальний з’їзд українських студентів в краю” (ч. 3); протекцію 
Андрея Шептицького громадським студентським об’єднанням (замітка “Студенти у 
екс. митрополита Андрея”); визначалися поточні завдання у роботі товариства: “Праця 
“Основи” під час літніх ферій” (ч. 9), “Суть нашої праці” (ч. 16). Публікувалися й 
інформаційні матеріали про події та заходи, організовані товариством: “Чужина 
очима українського студента” (ч. 12), “Студентський авторський вечір” (ч. 17), “Що ро-
била “Основа” в біжучому триместрі” (ч. 18), “Андрієвський вечір” (ч. 20). 

“Бюлетень” оперативно відгукувався і давав свою оцінку окремим важливим 
суспільним подіям, зокрема, загибелі 11 вересня 1943 р. професора Андрія Ласто-
вецького (“Болюча втрата”, ч. 9), або масовій еміграції інтелігенції, робітників і селян 
зі сходу України на Захід восени 1943 р. (“Наші брати у Львові”, ч. 10). 

Найбільше уваги приділялося питанням формування культурних, світоглядних і 
духовних засад студентства, а також виховання громадянської позиції, “розуміння ваги 
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спільної зорганізованої праці”, “почуття спільноти всіх членів студентської громади” 
(Волчук Р. “Що ми розуміємо під “суспільним виробленням”, ч. 16). Яскраво ілюструють 
це публікації “Про нашу поставу” (ч. 4), “Дещо про наше духовне обличчя” (ч. 11), 
“Наш всеукраїнський марш” (ч. 12), “Чого нам потрібно” (ч. 15), “Про культуру” (ч. 20). 

Перегляд випусків “Бюлетеня” засвідчив, якої великої ваги його видавці нада-
вали виконанню безпосередніх студентських обов’язків у навчанні та підвищенні 
наукового і фахового рівня – це знайшло своє відображення у публікаціях “Дещо про 
наукові справи” (ч. 3), “Не забувати про головне” (ч. 17). Значне місце у передових 
матеріалах відводилося висвітленню організаційної роботи товариства “Основа”, 
звітам про її діяльність, обговоренню недоліків; ставилися завдання і містилася про-
грама їх виконання у статтях, автором яких був Р. Волчук: “Про працю зв’язкових 
“Основи” (ч. 2), “Ще про завдання і працю “Основи” (ч. 5), “Що зробила “Основа” в 
біжучому триместрі?” (ч. 19). 

Провід ОПУС ставив перед українським студентством завдання продовжувати 
традиції просвітницької діяльності української інтелігенції на селі. З цією метою 
пропонувалася програма заходів для студентів, які на час літніх канікул виїжджали 
до сіл. У статті Р. Волчука “Студент на селі” (ч. 7) наголошувалося: “...багато чого 
може зробити студент своїм організаційним досвідом та запалом до праці. Те саме й 
у спортовій ділянці. Зацікавити сільську молодь спортом, зорганізувати дружину 
відбиванки чи копаного м’яча – не так то важко. Студент може зайнятися сільським 
хором, драматичним чи танцювальним гуртком. Свої інтелектуальні здібності може 
використати в рефератах і гутірках”. 

Темі організації фізичного виховання та спорту серед студентської молоді 
присвячено низку передовиць: “Український студент і тіловиховання” (ч. 9), “Наш 
всеукраїнський марш” (ч. 12), “Тіловиховна робота серед студентства” (ч. 18). 

Публікація жартів та критичних заміток, яким відвели невелику рубрику, стала 
цікавою знахідкою колективу редакції. Зауважені гострим оком та описані “веселим” 
олівцем деякі вади дискусійних вечорів: “Кажуть, що дискусійні вечори “Основи” тра-
тять на вазі стільки, скільки важить кожночасна дискусійна вода (прикладення закону 
Архімеда)” (ч. 17). Питання порушень дисципліни обговорили у замітці “Дещо про 
нашу організаційну справність” (ч. 18), недостатній рівень організації товариських 
вечорів тощо критикували у гумористичній замітці “Мимоходом” (ч. 20). 

У інформаційному виданні для студентства значне місце відводилося рубрикам 
з оголошеннями, кожна із власною назвою: “Імпрези “Основи” (ч. 3, 4), “Студентське 
життя в біжучому тижні” (ч. 9), “Програма імпрез в біжучому тижні” (ч. 10), “Чи 
знаєш, що...” (ч. 11) та ін. З цих рубрик можна довідатися про діяльність студент-
ських товариств, наявність в осередку ОПУС укомплектованої бібліотеки для сту-
дентських громад Львова (“Про науково-технічну бібліотеку товариства “Основа”, 
ч. 10), створення різних гуртків: хорового, танцювального тощо. 

Характерним для “Бюлетеня” було вміщення оголошень про конкурси та інші 
культурні заходи, які організовував провід товариства. Так, тут надруковано повідом-
лення про “Фотографічний конкурс на світлини із студентського життя” (ч. 10), пое-
тичний “Студентський авторський вечір” (ч. 17), влаштований секцією студенток 
“Андрієвський вечір” (ч. 20). Багато цікавого про діяльність громади студентського 
товариства “Основа” можна довідатися з матеріалів рубрики “Різне”: це повідомлення 
про вихід та зміст свіжих випусків стінної газети “Досвітні вогні” (ч. 1, 3, 15, 18, 20) 
та “Фотовітрини” (ч. 10, 20), які випускало товариство, його видавничу діяльність, 
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культурно-освітні заходи та вечори в інших товариствах, наприклад, у “Медичній 
громаді” (ч. 1) та ін. 

Значну увагу актив студентського товариства “Основа” приділяв навчанню та 
науковій роботі. Відповідної постійної рубрики в “Бюлетені” не існувало, але ці пи-
тання порушувалися у матеріалах п. з. “З праці наших наукових гуртків” (ч. 18), про 
це йшлося також в оголошеннях, наприклад, про самопоміч із різних навчальних 
дисциплін (ч. 16). 

Провід студентського товариства надавав великого значення інформуванню 
своїх членів про друки інших громадських організацій. З цією метою у тижневику 
запровадили рубрику “Огляд преси”. Так, у “Бюлетені” (ч. 10) був огляд свіжого числа 
часопису “Студентський прапор”, в якому наголошено на цікавих матеріалах та їх 
авторах. У рубриці “Що пишуть інші” розповідали про матеріали, надруковані в 
інформаційному листку “Медичної громади”. Редакція запропонувала своїм читачам 
дискусійну тему про сенс життя і місце молодої людини у світі (ч. 19). Під рубрикою 
“Обговорення “Студентського прапора” (ч. 18) надруковано повідомлення про диску-
сію, яка точилася на зборах студентських громад. Жваве обговорення актуальних 
питань, які вирували у студентському середовищі, вимагало негайного їх висвітлення 
у молодіжній пресі. Також висловлювалися критичні зауваження про актуальність 
інформації на сторінках часопису, відсутність цікавих публікацій, побажання 
вміщувати на сторінках часопису літературні твори студентів, оскільки, як було 
зазначено в одному з чисел, “це ще не студентський журнал, тільки журнал для сту-
дентів, участь у ньому авторів-студентів рішуче замала”.  

Не бракувало у “Бюлетені” і закликів. Вони виконували різноманітні функції: 
“Друже! Стань активним членом Українського Студентського Спортового Клюбу!” 
(ч. 9), “Не забудь про свій обов’язок! Зголоси негайно свойому зв’язковому свою 
готовність працювати в станиці допомоги евакуйованим східним українцям!” (ч. 10), 
“Жовтень – місяць книжки. Відвідай бібліотеку ОПУС!” (ч. 11), “Чи ти віддав уже всі 
свої вправи й рисунки? Чи здав в останньому часі якийсь іспит?” (ч. 17) тощо. 
Оскільки фінансові труднощі обмежували наклад “Бюлетеня”, то в кожному числі 
друкувався заклик: “А тепер дай цей бюлетень свойому товаришеві!”. 

На окрему увагу заслуговує восьмий випуск “Бюлетеня” за 21 липня 1943 р., 
наклад якого був конфіскований у редакції з ідеологічних міркувань студентами-
членами ОУН (про цю подію згадує Р. Волчук)5. У цьому випуску було надруковано 
репортаж “Прощаємо друзів” з вечора, який відбувся у студентському гуртожитку. 
Після закінчення семестру група студентів-політехніків зголосилася на заклик запи-
сатися добровольцями у дивізію “Галичина”. Саме цій події і було присвячено уро-
чисті збори. 

У ч. 5 “Бюлетені” було опубліковано “Організаційну схему “Основи”. У тижне-
вику також повідомляли про різноманітні організаційні зміни, які відбувалися у това-
ристві, наприклад, читаємо: “Автомобільний гурток “Основи” перемінюється в авіа-
ційний – розлітається” (ч. 7). 

У рубриці “Чи знаєш, що...” “Бюлетеня” (ч. 10) подано інформацію, що “Основа” 
має власну бібліотеку фахових книжок і підручників. Це видання є також цінним дже-
релом інформації про організацію навчання на Технічних фахових курсах. У статті 
“Інавгурація академічного року” читаємо: “В днях 17 і 18.10 відбулася інавгурація 
академічного року 1943/44. В неділю 17.10 була відправлена в Преображенській 
                                                                          

5 Волчук Р. Спомини з передвоєнного Львова та воєнного Відня… – С. 109, 110. 
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Церкві архірейська Служба Божа в наміренні українського студентства. В понеділок 
18.10 відбулася святочна академія в Оперному театрі. Відкрив її Провідник ОПУС-у 
др. Лончина, слово до молоді від українстьких професорів сказав проф. А. Вертипорох, 
від імені студентів говорив т. Манюх. В мистецькій частині вечора брали участь со-
лісти та декляматори – члени ОПУС-у” (ч. 12). 

Отже, для нас кожне число “Бюлетеня” є важливим джерелом інформації, по-
перше, про діяльність Технічних фахових курсів; по-друге, про особливості, зміст і 
напрямки роботи студентського товариства, його структуру, тонкощі організації й 
управління громадою, а також детальним літописом студентського життя у складний 
період української історії. 
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Inside each one of us there dreams, though we sometimes fail to realize it, an instinct 
for understanding: we are eager to comprehend, explain, prove. But noting can be grasped, 
clarified, or demonstrated without appropriate prior knowledge. Still, nowadays obtaining 
information (unfortunately not knowledge) is peanuts. What is lacking in our memory we 
can easily find on the Internet; sometimes at the price of financial cost. But, is it really as 
simple as that, or are we in for disillusionment? The average Internet user is at risk of 
accepting the false impression that search engines, such as for instance Google, can find 
absolutely everything. Indeed search engines find a lot; more than that: they find more and 
more every day, although not everything they come across is of the same value, not to 
mention the mass of completely irrelevant documents they bring forward. On the one hand, 
the user is drowning in the unlimited expanse of answers, but on the other, if he is interested 
in a specialised problem the search engine frequently comes up with no answers at all! 
Does that mean that the Internet has no information on the given problem? Sometimes it’s 
true, but more often it is not, the information is there, while for numerous reasons we are 
incapable of finding it. 

For this reason optimisation of information retrieval has become one of the key infor-
mation problems of contemporary times. Information science is also hard at work wrestling 
with this issue, conducting theoretical research and practical experiments, both with respect 
to retrieval methodology, organisation of information and indexing. The way this matter is 
settled will resolve in the future (or indeed is already deciding today!), whether the vast 
quantities of information stored on the Internet will be easily accessible, or will remain only 
a potential, which is already classified as the “deep”, or “invisible” Internet. 

The majority of this “invisible” content is comprised of valuable, specialised databases, 
archives of important source materials, bibliographies, full-text reviews of scientific journals, 
archive versions of press articles, scientific abstracts, archives of discussion groups, professio-
nal thesauri and encyclopaedias, pictures, audio and video files, graphic files, software, tele-
phone/address directories, etc. These databases are created and kept among others by higher 
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educational institutions, libraries, and research institutes of national or international character. 
The “invisible” content is verified, evaluated and prepared by editors∗, who in most cases are 
highly qualified specialists in their fields. Some cover numerous scientific disciplines, while 
other, are specialized subject gateways registering and organising collections of information 
relative to a particular theme. Subject gateways often are the only one way, which enables 
access to information far more abundant than normally available. Information resources 
available via subject gateways are professionally selected and organised in accord with the 
rules of the indexing language and respecting intellectual rights. To avoid any misunderstan-
ding let me repeat it once again: information in these services comes from the Internet, it is 
selected by experts, and by them or with their participation is indexed and organised. 
Subject gateways also provide evidence that information in the Internet is not indexed and 
researched with the sole aid of free key words. This is due to the fact that in many cases 
(if not in the majority) control is attained by means of indexing systems or the so called 
knowledge organisation systems.  

Let me now discuss in more detail the organisation of information in subject gateways. 
I would like to demonstrate that the best librarian and information science practice can join 
forces with the potential of contemporary information technology. I will confine myself to 
presenting models. I will not be providing here any instances of selected services. I am per-
fectly sure that the reader can easily find in the Internet numerous exemplifications of the 
model solutions I demonstrate1. The article is aimed at demonstrating (with respect to subject 
gateways) that the two sets of tools for representing and retrieving information, i.e. free key 
words and controlled vocabularies are complementary; this complementariness, in my 
opinion, is not the optimal solution, but it is far more effective than complete lack of any 
control. 

Free keywords 

Hasty observations of Internet users’ information behaviour result in the growing 
number of opinions, which proclaim the approaching replacement of all types of vocabulary 
control by uncontrolled keywords. Doubtless, keywords are universally used in web searches, 
but that does not necessarily imply the lack of any kind of dictionary, even in the form of a 
synonym’s ring. If in response to a typing error the system asks: “Do you mean...”, the 
question results from the fact that the engine possesses some kind of vocabulary knowledge 
(the problem, how this dictionary knowledge is expressed, is of course a different matter), 
thanks to which it knows that the semantic value of e.g. “cataloging” is equivalent to “cata-
loguing”. Rosenfeld and Morville devoted a lot of attention in their Architektura informacji2 
to thesauri, controlled vocabularies and metadata, demonstrating how a controlled dictionary 
enables combining various systems (organisation, labelling, navigation, searching, etc.) of a 
single service, in order to enhance its functionality and effectiveness. In my opinion, reaso-
nable control of vocabulary is both necessary and desirable. I think that opinions which 
claim that key words are a universal cure for all searching problems are dangerous. Keywords 
are important, necessary and indispensable, but are not the only and exclusive tool available 
                                                                          

∗ Decency requires emphasizing that in the case of services constructed “manually” by teams of editors, 
a limited contents of such a database and relatively high costs must be considered. 

1 To begin with, let us consider the list provided by Lidia Derfert-Wolf: Derfert-Wolf L. Serwisy tematyczne o 
kontrolowanej jakości w Internecie – subject gateways (Wykaz: Biuletyn EBIB [on-line]. – 2004. – Nr 6 (57). – 
http://ebib.oss.wroc.pl/2004/57/wykaz.php [Aug. 12, 2009]). 

2 Rosenfeld L., Morville P. Architektura informacji w serwisach internetowych. – Gliwice: Helion, 2003. 
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and advisable in use. They are a complementary solution, an additional proposition for 
effective use in certain information-retrieval situations, e.g. in uncontrolled full text searches. 
The user is entitled to the comfort of using keywords in his dialogue with the system, but it 
is our duty to make sure that behind the scene the transparent knowledge system assists the 
search processes going on in the foreground. We shouldn’t do away with professional 
experience and results of scientific research. And I am not advocating uncritical copying of 
established models. WWW services, intranets, and digital libraries function in an environ-
ment, which requires new and in a certain sense revolutionary solutions, which at the same 
time will create conditions favourable for such solutions. It would be a sin not to take advan-
tage of this opportunity. But, it would be no lesser sin to destroy the achievements of subject 
cataloguing only because they stem from a pre-Google and pre-Amazon era. 

Knowledge organisation systems 

Division of knowledge organisation systems (KOS) is typically done on the basis of 
how the ordering of headings which form the semantic field of the discipline is done. Two 
basic types of KOS are discerned in professional literature: exact organizational schema 
and fuzzy, ambiguous organizational schema.  

Exact schema dwell on the formal criteria of ordering, while ambiguous schema on the 
logical and semantic ones. Exact schema offer quick and easy information searching, pro-
viding the user knows the names of the persons, places, works or other information objects. 
However they do not offer the possibility of scanning the whole content of the source.  

In the case of ambiguous schema we are dealing with division into classes, which are 
arranged according to semantic and logical criteria. Among such schema one finds various 
hierarchical structures, the classes of which are represented by expressions taken from a 
natural language. Because it seldom happens that an expression has only one meaning, in 
the process of creating a hierarchy only one of the connotations arbitrarily chosen is con-
sidered. Another solution is considering all the meanings of the expression. 

Among the many well known KOS models the most frequently used are:  
– in the category of exact schema – lists of terms; 
– in the category of ambiguous schema – classifications and categorisations (hierar-

chical structures), thesauri and ontologies (relational lists). 

Lists of concepts (terms) 

A list of synonymous expressions in the form of a ring of synonyms or a list of 
preferred headings in the form of an authority file is the simplest controlled vocabulary. In 
library and information activities the most frequently used variants of concept lists are 
authority files and indexes. If a hierarchical relationship is established among the elements 
of a list than we are dealing with a classification schema.  

Classifications and categorizations 

Direct indication of hierarchical relations between headings is the chief characteristic 
feature of this group of KOS. But KOS, sometimes referred to as classifications, frequently 
do not fulfil the conditions required of a classification in the logical sense of the term; 
however this does not negatively influence their usefulness. In practice they are various 
structures, which exploit parallel divisions according to subjects and disciplines. Information 
architecture considers subject heading systems as hierarchic structures. Subject heading 
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systems themselves should be considered as exact lists of controlled terms. But on the level 
of organising information resources subject headings lead to constructing hierarchical 
structures∗, where the most general classes are represented by simple (not divided) headings, 
which name the subject of the document (sometimes also its form – so-called form/genre 
headings), while subordinated classes are discerned by subdivisions, which define aspects. 
In other words, the subdivisions, after being joined with headings (which results in so-called 
complex subject heading), generate a certain hierarchical structure of detailed issues, which 
are subordinated to simple headings. 

In current practice we deal ever more often with categorisations3 (not classifications) 
as forms of information organisation. Classifications are of a differentiating nature and are 
set to find the features which distinguish one thing from another, while categorisations are 
directed at linking, looking for the common, or the similar. 

The notion of categorisation is ambiguous. Usually this term applies to: 1) the process 
of differentiating of objects and their collections treated from a given point of view as 
homogenous, i.e. the process of arriving at categories; 2) the process of ascribing of objects 
to already existent categories. Categorisation can also be understood as the synonym of the 
term “category”, or more precisely: system of categories. 

Categorisation lends itself freely to research by cognitivists, who link it with the so 
called classical theory of categorisation** and use it as background for presenting their own, 
in their opinion, more adequate propositions for solving the issues they deal with. 
Contemporary linguistics emphasize the specificity of defining the world by individual 
languages. In other words, each individual language creates an alternative vision of the 
world, which is specific for this language and represented in its system of semantic fields. 
Only part of this system belongs to classical Aristotelian categories. The specificity of 
individual languages is reflected primarily in their own segmentation of the world by 
wording. Let us consider the Polish notion of “mgła”, which has three equivalent semantic 
classes in the English language: “mist”, “fog” and “haze”. On the other hand, the English 
term “cloud” finds two Polish words: “chmura” and “obłok”. The Polish word “śnieg” has 
at least five equivalents in the Swedish: “snöglopp”, “snöyra”, “modd”, “snösörja” and 
“kram” and many more in the Eskimo language. Categorisation and terminology of colours 
is an endless (therefore ideal) research field in relation to various theories of categorisation. 
Grammatical categories are also full of differences: e.g. the disparity between the category 
of grammatical gender in Polish and English – the latter one having this distinction only 
with relation to living beings. The language itself is also part of the world. When we speak 
of nouns, verbs, phonemes, sentences we are also categorising. While the issues whether 
the structure of the language influences the perception and cognition of the world, including 
categorisation, and whether cognition determines language facts remain open. 

Categorisation is an indispensable attribute of cognition. By noticing and appreciating 
similarities among potentially diverse objects one is able to extend generalisations based on 
previous experiences. Vis-à-vis the complexity of the surrounding world, without the ability 

                                                                          
∗ It is perhaps worth reminding the reader here that in the past subject heading systems have been known as 

subject classifications. 
3 Woźniak J. Kategoryzacja: studium z teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych. – Warszawa: SBP, 

2000. 
** Simplifying the matter one can say that the classical attitude to categorisation is based on the four following 

assumptions: a) categories are defined by necessary and sufficient features; b) features are binary; c) categories 
have distinct limits; d) all elements of a given category are equivalent. 
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of recognizing similarities, which exist among otherwise dissimilar objects, we would by at 
a complete loss. Hence, categorisation is the means of simplifying reality, reducing the 
excessive dependence on memory, and a measure aimed at effective collecting and retrieving 
information, etc. Categories, just like classes in classifications, cannot exist in isolation, but 
are joined by relations, which encompass particular classes within superior, more general 
categories. 

Categorisation in indexing languages 

The term “category” was introduced into the theory of indexing languages by Shiyali 
Ramamrita Ranganathan, who distinguished five categories: individuum, matter, energy, 
space and time. An analysis of the uses of this term demonstrates that in the most general 
sense it is understood as a class of objects belonging to a certain universum. This class is 
called into being by a division based on features, which, from the point of view of criteria 
of relevancy, are considered elementary. Categories, being indices of very general conno-
tations, to which one can bring other meanings, e.g. by way of defining, indicate the main 
genres or types of objects of the categorised universum. Concepts of a high degree of gene-
rality with a wide area of application elaborated by the mind in referring directly or indi-
rectly to empirical knowledge and utilized by the mind in interpreting such knowledge. 
Categories are used for grouping expressions usually by relating fundamental aspects of 
reality. Some of the categories defined in this way demonstrate ontological character. 
Categorisation the words of the indexing languages is another issue. 

To exploit fully categorisation as a method of optimisation of language structure 
organisation requires among other good orientation in the reality described by the language 
and of the relevance criteria, which are employed by the users. In everyday practice however, 
for numerous reasons subject heading systems are seldom designed on the basis of such 
knowledge. A drastic example in this instance can be the application of academic subject 
heading systems (which reflect the scientific view and way of approaching reality) to non-
scientific information collections, gathered e.g. by public libraries. 

Information organisation models encountered on the Internet are other additional 
factors enhancing the “popularity” of categorisation. Catalogues of subject categories aimed 
at helping the user in browsing the networks, are an instance of the category approach 
oriented at the user. Such catalogues are hierarchically structured sets of classes generated 
empirically on the basis of initial division of the holdings of the Internet into tens of general 
classes relative to the most commonly searched types of information. Hence, alongside the 
class called “Science” one can find “News”, “Computer and Internet” or “Shopping”. Subject 
categories of various degree of development belong nowadays to the most popular methods 
of information organising in numerous types of Internet services. They are employed both 
in great portals of universal type, specialised gateways, and in corporate websites. 

Relational lists 

The most complex organisational models are found in the class called relational lists, 
which comprises among other: thesauri4 and information ontologies. Numerous thesauri 
used in the network environment are controlled vocabularies, usually elaborated for the 
needs of detailed disciplines and practical operations. Many of the thesauri currently under 

                                                                          
4 Woźniak-Kasperek J. Podstawy budowy tezaurusa: poradnik. – Warszawa: SBP, 2006. 
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construction do not meet required norms, violate standards, sometimes they are not thesauri 
at all, but simple alphabetical lists of keywords. In most cases such situations result form 
the fact that they are designed by persons with not enough necessary knowledge and 
competence. 

The last few years have witnessed intensive development of research and implementa-
tion of the so called ontologies. An ontology is a type of description of expressions and 
relations, which are to be recognisable for computer programs. In other words, an ontology 
can be defined as a set of formalised expressions, defining relations between expressions 
and setting the rules of reasoning. The number of semantically rich methods of approaching 
ontology modelling is constantly growing. Computers are (or more precisely, will be) able 
to understand the semantic content of internet documents, drawing upon ontologies, to which 
the expression used in these documents refer. It seems that the importance of ontologies in 
the systems of knowledge management and in the future Semantic Network will be increasing. 
Already today ontologies are used in e.g. describing products and services in electronic 
commerce, or in museology (in digital descriptions of the organisation of museum collections). 

Conclusion 

Internet has provided the individual user and libraries with access to constantly increasing 
resources of digital information. Librarians are challenged with the task of working out new 
methods of helping the users in finding the necessary information. The ideas of knowledge 
society, continual education, the growing tendency to shop on the web, the concept of citizen-
authorities contact through electronic media etc. render access to information, i.e. the ability 
to research, select and evaluate data, increasingly important. Indexing and retrieving are 
mutually conditioning procedures. If an object is methodologically described then the search 
engine furnished with a similar methodological mechanism is capable of finding it. If users 
are to find data effectively in diffused collections, the metadata which describe the objects 
searched for and their contents have to be cohesive with some sort of a coding model or a 
controlled vocabulary system. Indexing languages which use controlled vocabulary (or as 
they are frequently called among Internet context: controlled vocabulary systems) are (or 
should be) the tool which supplements keywords. Several years ago I would have phrased 
it: keywords supplement researching with controlled vocabulary. Today, it seems to me the 
most appropriate to say, that keywords and controlled vocabulary supplement one another, 
in other words are complementary. Languages with controlled vocabulary have just as many 
advantages as flaws. Keywords also; although in this case we are discussing different sets 
of advantages and flaws. One could somewhat lightly say, that controlled vocabulary lan-
guages and keywords resemble democracy. We can compare them and argue (sometimes with 
too much conviction) the superiority of one vis-à-vis the other; we criticise them vehemently, 
but in the end we use them, not because they are good, but because at the moment there is 
nothing better at hand. Perhaps the future belongs to intelligent machines which will interact 
similarly to humans. But awaiting the future with hope (and some anxiety, at least on my 
part) we must learn how to use better what we have now at our disposition. 
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Стаття присвячена одній із ключових проблем сучасного суспільства – проблемі 
оптимізації пошуку інформації. Автор розглядає питання участі експертів у підборі й 
індексації інформаційних об’єктів і важливість їхнього внеску. Двома додатковими 
чинниками у розв’язанні проблеми представлення і пошуку інформації є контрольо-
вані словники і неконтрольовані набори ключових слів. 
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ВИКОРИСТАННЯ БІБЛІОПЕГІСТИЧНИХ  
ДОСЛІДЖЕНЬ У РЕСТАВРАЦІЙНІЙ ПРАКТИЦІ  

ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ 

Леся ДЗЕНДЗЕЛЮК, Любов ЛЬОДА 

Львівська національна наукова бібліотека України імені Василя Стефаника, 
вул. Лисенка, 14, м. Львів, 79008, Україна, тел. (032) 276-77-56 

У статті за допомогою конкретних прикладів доведено необхідність 
наукового підходу до реставрації рідкісних видань для збереження їх 
автентичності. Сформульовано правила, якими повинні керуватися ре-
ставратори, аби зберегти архітектоніку книги. Показано, як емпіричний 
матеріал, знайдений під час реставрації, може допомогти дослідникам 
історії книги. 

Ключові слова: реставрація книги, стародруки, Львівська національна 
наукова бібліотека України ім. В. Стефаника. 

Побутує думка, що реставратор книги та документів лише продовжує життя па-
м’яткам завдяки якісному виконанню послідовних і, як правило, довготривалих рестав-
раційних процесів. Однак якість роботи пов’язана не тільки з правильним вибором 
засобів, матеріалів та механічних операцій, а й зі знанням усталених, історично скла-
дених традицій створення книги, щоби в процесі робіт не порушити їх, зберегти кожну 
деталь для дослідників. 

Позаяк під час робіт відкривається “внутрішній” світ структурних елементів па-
м’ятки, реставратор стає дослідником джерелознавчого матеріалу. Так, наприклад, при 
реставрації Євангелія, виданого друкарнею Львівського Ставропігійського братства 
у 1690 р.1, під час демонтажу оксамитового покриття оправи виявлено ще одне – шкі-
ряне. Після усунення з його поверхні залишків клею та набитого крізь основу тканини 
пороху і ворсу виявлено елементи золотого тиснення, котре повністю заповнювало 
площини кришок. Подібне тиснення є характерним для українських оправ XVII–
XVIII cт.2 Схема оздоблення чітка: майже однакове розташування окремих штампів 
на обох кришках; відмінні середники – на чільній кришці маємо Розп’яття, а на спід-
ній – ледь помітнe зображення Христа Пантократора з монограмою; композицію об-
рамлює триярусна бордюрна рамка. Позолота найкраще збереглась у тих місцях, які 
пізніше, при переоправі стародруку, були прикриті металевими накладними оздоблю-
вальними елементами.  

Можна припустити, що виявлена оправа відповідає часу створення стародруку і є 
“рідною”. Однак сумнів у первинності викликали наступні факти: 1) кількість отворів 
                                                                          

1 Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника (далі – ЛННБУ), Ст-51. 
2 Гальченко О. М. Оправа східнослов’янських рукописних книг та стародруків в Україні: історія, 

структура, опис. – Київ: НБУВ, 2005. – С. 318. 
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системи кріплення (два отвори) на кожній з дощок не відповідає кількості опор шиття 
блоку (три опорних шнури); 2) тиснення обрамляючої рамки заходить на внутрішню 
сторону кришок. Вірогідно, оправа піддавалась направі, коли було вкорочено дошки і 
прилаштовано корінцеву шкіру з іншої оправи, адже залишилися чіткі відбитки від 
чотирьох опор, які не відповідають ні отворам на дошках, ні шнурам на корінці книж-
кового блоку стародруку. Cлід зауважити, що останнє кріплення книжкового блоку 
до кришок оправи було здійснено методом приклеювання віялоподібно розпластаних 
шнурів, що було притаманне східнослов’янським книгам ренесансної конструкції. 
Первинний корінець оправи, напевне, був оздоблений тисненням, що підтверджують 
залишки орнаменту на шкірі, розташовані в прикорінцевій частині поза бордюрною 
рамкою, вони ж включають характерні для корінцевого рисунку елементи – поперечно 
розташовані подвійні лінії. 

Демонтаж виявленого шкіряного покриття з дощок показав, що останні були 
використані саме для цієї оправи, оскільки на їх поверхні відбилися відповідні оздо-
бленню сліди на шкірі від кліше (давніх плат) для тиснення. Припускаємо, що розмір 
первинної оправи був дещо більшим. На це вказують наступні спостереження: 1) роз-
ташування загального рисунку оздоблення оправи дещо зміщене по відношенню до 
обрізу кришок; 2) рамка оздоблення загнута на внутрішню сторону дощок; 3) рельєф-
ність зрізу деревини на рантах різнорідна, тобто виконана різними майстрами; 4) не-
симетричне розташування отворів системи кріплення по відношенню до поперечних 
торців дощок. 

Ще один цікавий факт розкрито при дослідженні походження демонтованих 
фрагментів форзацних аркушів цього Євангелія. За філігранологічним аналізом вста-
новлено, що папір виготовлено на двох різних папірнях – фабриці Павла Щепочкіна 
Мединського повіту та Кінешемській фабриці Демида Мещанікова3. Час створення 
паперу приблизно 1797–1803 рр. 

Резюмуючи наші дослідження, викликані знахідкою під час проведення рестав-
рації Євангелія 1690 р., припускаємо, що: стародрук переоправлено не менше двох 
разів; шкіряна оправа не була виготовлена саме для вказаного стародруку, а лише при-
лаштована до нього; наступна оправа, здійснена способом поволочення попередньої 
оправи тканиною, відбулась не раніше 1802 р. Такі деталі, приховані від ока дослід-
ника, могли бути розкриті лише під час реставраційного демонтажу. За узгодженням 
реставраційної Ради давніша шкіряна оправа залишена на книжковому блоці, а 
остання тканинна відреставрована, до неї прилаштовано фрагменти автентичних фор-
заців і разом з книгою поміщена у футляр. Про архітектонічні зміни у кодексі зано-
товано у реставраційному паспорті.  

Реставратори стають помічниками історикам-книгознавцям у визначенні чи під-
твердженні часового і територіального простору створення як самої книги, так і вияв-
лених у ній матеріальних складових (паперу, пергаменту, клею, чорнила, зшивних 
матеріалів, шкіри, візуально прихованих текстових фрагментів і т. п.). Прикладом мо-
жуть бути дослідження щодо встановлення місця виготовлення оправи, проведені 
спільно з науковим працівником Національного музею ім. А. Шептицького у Львові 
С. В. Зінченко. Виявлення і демонтаж аркуша з-під шкіряного покриття верхньої 
дошки Антологіону4, надрукованого 1619 р. у Києво-Печерській лаврі5, дозволили про-
                                                                          

3 Лауцявичюс Э. Бумага в Литве в ХV–ХVІІІ вв. Атлас. – Вильнюс: Минтис, 1967. – 577 с. 
4 ЛННБУ, Ст-374. 
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читати текст другої половини XVII ст. (вірогідно, фрагмент Требника або Служебника 
українського друку). Вказаний факт підтвердив, що оправа була виконана на теренах 
сучасної України. 

Аналіз форми та фактури фрагментів брокатного паперу з рапортним зооморф-
ним орнаментом на оправі cтародруку “Тріодь пісна”6 1689–1690 рр., видрукуваного 
Ставропігійським братством у Львові7, дозволив звузити часовий проміжок виготов-
лення наявної непервинної оправи (XVIII cт.) цього стародруку і встановити інтро-
лігаторську майстерню – Києво-Печерської лаври8. Прикладів подібних досліджень 
можна навести багато, адже кожна пам’ятка відображає традиції творення книги і 
приховує у собі сліди її побутування. 

Однією з основних вимог, які ставляться до реставратора книги, є збереження 
автентичності раритетного видання. Проте, у більшості випадків реставраційні дії по-
в’язані з втручанням у цілісність об’єкта. Оскільки для історичних та матеріалознавчих 
досліджень важливими можуть виявитись найдрібніші деталі в оформленні книги, 
завдання реставратора полягає у тому, щоб звести такі втручання до мінімуму. Це до-
зволить зберегти в повному обсязі первинність та оригінальність не тільки матеріаль-
ного носія, а й усієї інформації, історично й технічно закладеної у культурній пам’ятці. 

Маючи на увазі реставрацію рукописних чи стародрукованих книг, можемо від-
значити, що тривалий час найефективнішою вважалася реставрація усіх окремих де-
монтованих складових давньої книги. Однак, вважаємо такий підхід неправильним, 
адже кожна реставрація окрім “лікування” має і негативний ефект – часткову втрату 
первинності.  

Необхідно відзначити, що при реставрації необхідно аналізувати кожну деталь 
книги, досліджувати матеріали, конструкції, технічні прийоми, а також скрупульозно 
вивчати мистецтво оздоблення оправи. Кожна складова книги несе в собі історичну 
інформацію, яка дає можливість атрибутувати документ, встановити терени і час по-
ходження чи побутування реставраційного об’єкта. Тому при реставрації давньої 
книги виникає необхідність максимального збереження деталей, а при реконструкції 
оправи – відтворення аналогічних до оригінальних найдрібніших елементів. При цьому 
обов’язковим є дотримання старовинних технік виготовлення та застосування мате-
ріалів, близьких до використаних, при створенні рукописної чи стародрукованої книги 
давніми майстрами. 
                                                                                                                                                                                            

5 Запаско Я. П., Ісаєвич Я. Д. Пам’ятки книжкового мистецтва. Каталог стародруків, виданих на 
Україні. Книга перша (1574–1700). – Львів, 1981. – С. 39. – № 120; Каратаев И. П. Описание славяно-русских 
книг напечатанных кирилловскими буквами. – Санкт-Петербург, 1883. – С. 350, № 248; Тітов Хв. Матеріали 
для історії книжної справи на Вкраїні в XVI–XVII вв. Всезбірка передмов до українських стародруків. – 
Київ, 1924. – С. 18–26; Петров С. О., Бирюк Я. Д., Золотарь Т. П. Славянские книги кирилловской печати 
XV–XVIII вв. Описание книг, хранящихся в Государственной публичной библиотеке АН УССР. – Киев, 1958. – 
С. 36, № 67; Максименко Ф. Кириличні стародруки. Зведений каталог. – Львів: Вища школа, 1975. – С. 40, 
№ 210; Каменева Т. Н., Гусева А. А. Украинские книги кирилловской печати XVI–XVIII вв. Каталог изда-
ний, хранящихся в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина. – Москва, 1978. – Вып. 1: 1574 – 
1 пол. XVII в. – С. 17, № 28. 

6 ЛННБУ, Ст-87. 
7 Ундольскій В. М. Очеркъ славяно-русской библіографіи В. М. Ундольскаго і доп. А. Ф. Бычкова и 

А. Викторова. – Москва, 1871. – С. 131, № 1256; Свенцицкий И. Опись музея Ставропигийского институ-
та во Львове. – Львов, 1908. – С. 49, № 80; Максименко Ф. Кириличні стародруки... – С. 18, № 45; За-
паско Я. П., Ісаєвич Я. Д. Пам’ятки книжкового мистецтва. Каталог стародруків... Книга перша (1574–
1700)... – С. 102, № 653. 

8 Курінний П. Лаврські інтролігатори XVII – XVIII століття. – Київ, 1926. – С. 9, 10. (Окрема від-
битка з “Трудів УНІК”). 
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При складанні плану реставраційних робіт необхідно керуватися наступними 
правилами: 

1) у випадку випадання лише окремих аркушів недоречним є повне розшивання 
книжкового блока. Під’єднання до нього відреставрованих аркушів дозволить зберегти 
автентичне шиття; 

2) при перешиванні книжкового блока в жодному випадку не можна змінювати 
спосіб шиття. Він залежав від часу та місця створення книги, загального її обсягу та 
кількості аркушів у зшитках. При цьому під час реставрації враховується гатунок ни-
ток та опорних шнурів, кількість станцій шиття і методика приєднання до них; 

3) заклеювання отворів первинних проколів шиття у значній частині зшитків 
змінює товщину корінцевої частини книжкового блока, що спричиняє невідповідність 
його оправі. Цю операцію слід застосовувати лише при вимушеній необхідності; 

4) не змінювати методи кріплення опор до кришок оправи крізь різноманітні 
системи отворів, тунелів та каналів. Дотримуватись технічних прийомів та характе-
ристичних особливостей, притаманних кожному історичному періоду, що збереже 
дослідникам достеменну інформацію; 

5) при реконструкції чи реставрації дощок оправи необхідно звертати увагу і на 
їхню конфігурацію. Адже наявність кантів, рантів, рант-фальцу, жолобків також до-
помагає у періодизації виготовлення оправи; 

6) при наявності декоративного мальованого або торшонованого орнаменту на 
обрізі книжкового блока реставраційні заходи планують так, щоб не порушити ціліс-
ність оздоблення (словесника); 

7) не слід руйнувати старий каптал; можлива його реконструкція з врахуванням 
виду9, конструктивних особливостей, способу виготовлення. Прикріплення капталів як 
до блока, так і до дощок оправи може мати свої характерні особливості. Вивчення усіх 
технічних нюансів, практичне відтворення їх при реставрації дозволяє зберегти усю 
розмаїтість історичних концепцій мистецтва створення книги як артефакту культури; 

8) форзаци доцільно зберігати навіть у тому випадку, коли вони повністю не ви-
конують свого функціонального призначення, оскільки періодизаційна ідентифікація 
форзацного паперу (наявність водяного знака, декоративного рисунку) може вказу-
вати на час створення оправи чи подальшого переоправлення книги. Варто звертати 
увагу і на способи кріплення давніх форзаців – пришивний, прошивний чи накидний 
у різних модифікаціях10; 

9) при реставрації оправи не слід змінювати спосіб вкладання та закріплення від-
воротів покрівельного матеріалу, які відображають інтролігаторські традиції окремих 
майстерень та можуть підказати час створення оправи; 

10) необхідно враховувати рельєфність корінця книги – плаский чи заокруг-
лений, з виділеними чи прихованими бинтами, що також вказує на розвиток культури 
творення книги в певний історичний період;  

11) у випадку реконструкції защіпок важливо достеменно відтворити як форму 
самих защіпок, так і спосіб кріплення, залишаючи незмінною форму зарезервованих 
місць – заглиблень, отворів і т. п. 

                                                                          
9 Дзендзелюк Л. С., Зінченко С. В. Каптал // Проблеми збереження, консервації, реставрації та 

експертизи музейних пам’яток: V Міжнародна науково-практична конференція, 23–27 травня 2005 р. – 
Київ, 2005. – С. 72–75. 

10 Гальченко О. М. Оправи східнослов’янських рукописних книг... – С. 178–180. 
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І ще два зауваження про історичне значення інформації: 
– важливим матеріалом для дослідників книги може стати надмірна кількість 

воскових плям та забруднення кутиків сторінок у тій чи іншій частині богослужбової 
книги. Цe свідчить про важливість цього тексту для відображення певних регіональних 
традицій церков. Тому досконале вилучення скупчень воскових плям обов’язково 
необхідно фіксувати у реставраційному паспорті; 

– під час виконання реставраційних операцій необхідно звертати особливу ува-
гу на потребу усунення наклейок поверх оригінального старого тексту. У зв’язку з 
поділом на конфесії у церковній практиці, поширеним було заклеювання окремих 
частин друкованого тексту новим, рукописним, в потрібній для користувача редакції. 
Такі заклейки вказують на зміни теологічно-філософських концепцій. Тому в кож-
ному конкретному випадку постає непросте питання про доцільність їх усунення. 
Заклейки, які містять маргінальні надписи, також слугують джерелознавчим матеріа-
лом для істориків, книгознавців, допомагають у розкритті хронології побутування 
манускрипту чи стародруку. 

Підсумовуючи описані вище факти, слід відзначити, що поле дослідницької 
діяльності реставратора є досить широким. Хоча реставратор зустрічається з обмеже-
ною кількістю книг і його дослідження є маломасштабними і фрагментарними, але і 
вони вносять доповнення у загальну картину аналізу конструкції давніх книг, мо-
менти їх перебування в руках попередніх реставраторів. Важливо розглядати давню 
книгу не лише як джерело знань, а і як матеріальний носій інформації про розвиток 
мистецтва творення самої книги і культури в цілому. Тому кожна знахідка, кожен 
нюанс, відкритий лише під час реставрації книги, і приховані від дослідника конструк-
тивні особливості – усе це складає арсенал фактажного матеріалу бібліопегіста. Завдан-
ня реставратора, окрім консервації та відновлення первинного вигляду книги, – збе-
регти всю інформацію, історично й технічно закладену у пам’ятку. 

APPLICATION OF THE BIBLIOPEGISTIC RESEARCHES IN 
RESTORATION PRACTICE FOR PRESERVING INFORMATION 

Lesia DZENDZELIUK, Liubov L’ODA 

V. Stefanyk L’viv National Scientific Library,  
14, Lyssenko Str., L’viv, 79008, Ukraine, tel. (032) 276-77-56 

In the article the necessity of scientific approach to the restoration of rare books 
has been proved with the help of specific examples in order to preserve the authenticity of 
these rarities. The rules which should be followed by the restorers in order to preserve the 
architectonics of a book have been formulated. It has been also illustrated how the 
empirical material found during restoration can help the book history researchers.  

Key words: restoration of a book, black-letter books, V. Stefanyk L’viv National 
Scientific Library. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОПЕГИСТИЧЕСКИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ В РЕСТАВРАЦИОННОЙ ПРАКТИКЕ  

ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
Леся ДЗЕНДЗЕЛЮК, Любовь ЛЁДА 

Львовская национальная научная библиотека Украины имени Василия Стефаныка, 
ул. Лысенко, 14, г. Львов, 79008, Украина, тел. (032) 276-77-56 

В статье при помощи конкретных примеров доказана необходимость научного 
подхода к реставрации редких изданий для сохранения их аутентичности. Сформули-
рованы правила, которыми должны руководиться реставраторы, чтобы сохранить 
архитектонику книги. Показано, как эмпирический материал, найденный во время 
реставрации, может помочь исследователям истории книги. 

Ключевые слова: реставрация книги, старопечатные издания, Львовская нацио-
нальная научная библиотека Украины им. В. Стефаныка. 
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ДО 400-ЛІТТЯ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ 
ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 
(промова на пленарному засіданні Міжнародної наукової конференції  

“Бібліотека як соціокультурний феномен: історія та сучасність”, 15 жовтня 2008 р.) 

Пані та панове! Шановна громада Університету! Дорогі ветерани та увесь 
колектив бібліотеки! 

Ми є свідками надзвичайно важливої та хвилюючої події! 
Нашій бібліотеці виповнилося 400 років від дня заснування.  
Минали століття... Змінювалися покоління... Кожне з них залишило свій внесок у 

розбудову бібліотеки... У цій залі ми бачимо знайомі обличчя ветеранів, які пра-
цювали у бібліотеці у 60 – 80-х роках минулого століття. За станом здоров’я сьогодні 
не змогли прийти на урочистості дві поважні особи – колишня заступник директора 
Ганна Олександрівна Пантелеєва та виконуюча обов’язки завідувача сектора МБА 
Галина Василівна Футорська. 

Слід згадати тих, хто назавжди відійшов у вічність. Серед них: директор Віра 
Костянтинівна Потайчук, відомий книгознавець Федір Пилипович Максименко, бібліо-
граф, літературознавець Мирослав Львович Бутрин, вчений секретар Віталій Наумо-
вич Кутик, завідувачі відділами Теодор Дмитрович Микитин, Зоя Юхимівна Федотова, 
Юлія Дмитрівна Тельнова, Людмила Юхимівна Скорик, завідувач сектора Зінаїда 
Степанівна Захарова, головні бібліографи Ірена Євгенівна Громницька, Олександра 
Василівна Гущина, Матрона Гордіївна Важнича, Марія Петрівна Гордій, старші біб-
ліотекарі Марія Томівна Гаврилів, Володимира Володимирівна Мазурак, Ірина Іванівна 
Цурковська, Віра Григорівна Полонська. Їх внесок у загальний розвиток бібліотеки є 
дуже вагомим. 

Простежуючи історію бібліотеки, слід зазначити, що вона була насиченою і 
складною. Весь час бібліотеку супроводжували різні випробування. Однак, долаючи 
труднощі, вона не втрачала свого неповторного образу. Біля її витоків стояли різні за 
фахом люди, яких об’єднувала велика шана до книги – джерела інформації та знань. 

Кожний період історії по-своєму впливав на розвиток бібліотеки, визначав 
основні напрями роботи. Але в усі часи стратегічними завданнями залишалися: 

– формування книжкових фондів, їх належний фізичний стан; 
– організація каталогів; 
– створення сприятливих умов читачам для роботи з книгою; 
– налагодження інформаційних контактів з ними. 
Політичні зміни відбивалися на складі книжкового фонду бібліотеки, корегу-

вали його за певними ознаками: ідеологією, галузями знань, мовами. Для XVII – 
середини XVIII ст. було характерним нагромадження літератури латинською мовою, 
а для кінця XVIII, XIX, першої половини XX ст. – польською та німецькою мовами. 

У бібліотеці постійно шукали ефективні методи і форми роботи, аби створити 
найкращі умови праці і для читачів, і для бібліотекарів. Зокрема, вдосконалювалася 
розстановка книг на стелажах (предметно-пошукова, форматно-інвентарна, за наука-
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ми), бібліотечні каталоги змінювалися за формою (були у вигляді численних руко-
писних книг, картонних скриньок або дерев’яних ящиків з каталожними картками) та 
за призначенням, видами видань, за профілем, мовами, принципом розстановки кар-
ток за роздільниками. 

У XVIII ст. директор бібліотеки Генріх Бретшнайдер запропонував план внут-
рішньої перебудови приміщень пост-тринітарської церкви, призначеної для бібліотеки, 
під книгосховище та читальний зал. Директор Ґоттфрід Уліх організував публічну 
читальню періодики, куди надходили німецькі та французькі часописи (32 назви). 
Виконуючий обов’язки директора Мартін Куральт передплатив кілька журналів і за 
списком на короткий час надсилав їх професорам Львівського університету для озна-
йомлення. 

У XIX ст. директор бібліотеки Констант фон Вурцбах-Танненберґ налагодив 
книгообмін з установами в країні та закордонними академіями, а директор Франці-
шек Стронський ініціював створення нового карткового каталогу і домігся кредиту 
на потреби бібліотеки. Його наступник – директор Войцех Урбанський звернув увагу 
на фізичний стан книжкового фонду, започаткував оправу книг, виступив із проектом 
побудови нового будинку для бібліотеки. 

На початку XX ст. директор Александр Семкович ініціював введення для викла-
дачів та студентів щорічного бібліотечного внеску на поповнення бюджету бібліотеки, 
впровадив організаційні зміни у систему збереження фондів, уклав каталог польських 
підручників XVI–XIX ст., обґрунтував необхідність спорудження окремого будинку 
для бібліотеки. Директор Рудольф Котуля організував роботу зі складання централь-
ного каталогу бібліотеки. Цікаво, що через 50 років завідувач відділу опрацювання 
З. Ю. Федотова виступить з ініціативою організації єдиного алфавітного каталогу книж-
кового фонду Наукової бібліотеки, включаючи книжкові фонди студентської бібліо-
теки та кафедральних бібліотек, і розпочне цю роботу. 

У післявоєнні роки розпочалася інтенсивна робота по відновленню бібліотеки: 
розвантажувалося бомбосховище від книг, які поверталися на полиці стелажів, фор-
мувалися підручні фонди з відкритим доступом до книг у читальних залах для студен-
тів та науковців, було виділено окрему кімнату для дипломників, відкрито читальний 
зал імені Івана Франка. Розпочато упорядкування рукописів, сформовано резервно-
обмінний фонд, відкрито студентську бібліотеку, здійснювалося злиття двох частин 
систематичного каталогу (видань до 1941 р. та після 1944 р.) у єдиний каталог. Тоді ж 
відновлено книгообмін, а в 1952 р. здійснено переоблік книжкового фонду. З бібліо-
текою Одеського університету укладено угоду про змагання, а в парку відпочинку 
ім. Б. Хмельницького вперше організовано книжкову виставку видань зарубіжних 
країн, що зберігалися у фондах Наукової бібліотеки Львівського університету. 

Яскравим і напруженим періодом багатогранної діяльності бібліотеки були  
60–80-ті та початок 90-х років минулого століття. На виконання відповідних наказів 
та інструктивних листів міністерств освіти та культури спеціалісти проводили за-
няття зі студентами з основ інформатики та галузевої бібліографії, складали тематико-
типологічний план комплектування, формували картотеку книгозабезпеченості, 
переходили на безінвентарний облік підручників, видавали комплекти підручників та 
посібників на початку навчального року. Бібліотека тоді розробляла комплексний 
план виховної роботи на весь період навчання студентів, вивчала зацікавленість 
читачів у літературі, проводила дні інформації на факультетах, виїжджала із захо-
дами до гуртожитків. Працівники бібліотеки здійснювали нормування технологічних 
процесів, визначали критерії для оцінки та списання літератури, розробляли проект 
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реорганізації підрозділів систематичного каталогу, обговорювали нову схему періо-
дизації історії України, впроваджували платні послуги. У літній період формували 
бригади для перевезення літератури до резервного фонду (з віддалених книгосховищ 
до Львова). 

З метою покращення роботи на різних її ділянках вивчався досвід інших біб-
ліотек. Цьому сприяли щомісячні огляди професійної літератури та відрядження, які 
найактивнішими були з 1979 по 1990 роки до бібліотек різних міст України (Київ, 
Рівне, Одеса, Полтава, Донецьк), Росії (Москва, Ленінград, Саратов, Новосибірськ), 
Прибалтики (Тарту, Вільнюс, Рига), Молдови (Кишинів, Бельци). 

Для ознайомлення із оцінкою читачів роботи всієї мережі бібліотек, що існувала 
в університеті (Наукова бібліотека, студентська бібліотека, кафедральні, факультетські 
та бібліотеки у гуртожитках), було проведено низку заходів. Це були, наприклад, вечір 
запитань та відповідей у гуртожитку № 7 (1972), “круглий стіл” із читачами у голов-
ному читальному залі бібліотеки (1987), вибіркове опитування викладачів та студентів 
університету про роботу бібліотеки за допомогою анкет та вибіркове інтерв’ювання 
викладачів та студентів у приміщенні Наукової бібліотеки (1994).  

Питання були різноманітними: 1) режим роботи та культура обслуговування на 
всіх пунктах видачі; 2) зауваження щодо графіку видачі комплектів підручників; 
3) з яких дисциплін не вистачає літератури; 4) термін виконання замовлень на літера-
туру; 5) у яких розділах систематичного каталогу важко зорієнтуватися; 6) чи потрібно 
керувати читанням студентів на абонементах; 7) які форми просвітницьких заходів 
Вас цікавлять: відкриті перегляди літератури, диспути, зустрічі з цікавими людьми? 

Одночасно здійснювалося спостереження за читачами Наукової бібліотеки (кор-
пус № 1, вул. Драгоманова, 5): напрямки руху по підрозділах бібліотеки, частота від-
відувань, тривалість роботи з книгою, запити за тематикою та хронологією видань, 
обертаність окремих частин фонду, охоплення читанням окремих факультетів, кое-
фіцієнт використання читацьких місць, вплив кількості відвідувань на якість навчан-
ня студентів. Діалог між читачем та бібліотекарем щодо обслуговування у бібліотеці 
виявився корисним для двох сторін. 

Позитивним було також те, що факультети погодилися співпрацювати з бібліоте-
кою. Зокрема, оперативно переглядалися тематичні плани видавництв; за ініціативою 
бібліотеки відбувалися зустрічі її колективу з деканами факультетів і таким чином 
бібліотекарі дізнавалися про напрямки роботи факультетів, нові спеціальності; за 
участю Обчислювального центру ЛДУ було здійснено аналіз забезпечення факуль-
тетів підручниками для студентів; консультації з викладачами допомагали системати-
заторам у реорганізації підрозділів систематичного каталогу (історії, економіки, права, 
філософії); опрацьовано нову схему періодизації історії України, яку використали 
для добору і систематизації літератури; окрім того, результати аналізу читацьких 
інтересів із різних галузей знань були обговорені в академічних групах. 

Тоді ж, у першій половині 1990-х рр., бібліотека запровадила нові форми роботи: 
– розпочато групові консультації для студентів біля каталогів (В. Н. Кутик); 
– започатковано виїзні тематичні перегляди друкованих видань за профілем 

кафедр; 
– запроваджено інформування керівного складу університету про літературу 

з питань вищої школи за системою ДОК та викладачів кафедр за системою ВРІ; 
– введено картонні “замінники” на книги, що на “даний момент” відсутні на по-

лицях. У кишеньці “замінника” містилася інформація: “книга за читачем” (прізвище, 
№ читацького квитка), “у палітурника” (дата), “списано за актом” (рік, № акту); 



 
До 400-ліття Наукової бібліотеки ... 

 

 
359 

– впроваджено “путівку” на нові надходження літератури, скоротився шлях 
книги від опрацювання до читача; 

– покращено умови праці бібліотекарів на пунктах видачі факультетських біб-
ліотек та у гуртожитках (за рахунок переведення в інші приміщення, розширення або 
переобладнання кімнат); 

– студентську бібліотеку було розформовано, частину літератури передано до 
нового бібліотечного корпусу (вул. Драгоманова, 17) для комплектування фондів 
абонементу та читального залу навчальної літератури. Застарілу та зношену літера-
туру списано. 

Певну увагу приділяли також взаємодії Наукової бібліотеки Львівського універ-
ситету з бібліотеками вищих шкіл та інших систем і відомств м. Львова щодо обслу-
говування читачів. На території міста діяв єдиний міжвишівський читацький квиток, 
який надавав право студентам користування читальними залами бібліотеки будь-якого 
вишу, а викладачам отримувати окремі види видань на абонемент. 

Координація бібліотек здійснювалася з багатьох питань. При Львівській облас-
ній науковій бібліотеці імені Я. Галана функціонувала координаційна рада з питань 
комплектування, до якої входила і наша бібліотека. На засіданнях обговорювалися пи-
тання про збереження періодичних видань, доцільність закріплення за великими біб-
ліотеками функцій постійного зберігання конкретних назв вітчизняних та зарубіжних 
видань та інші питання. 

Коли йде мова про розвиток бібліографічної діяльності у Науковій бібліотеці 
Львівського університету, неможливо не згадати великого просвітянина, книгознав-
ця, бібліографа Федора Максименка. До бібліотеки він прийшов у 1946 р. і був уже 
тоді відомим завдяки своїй праці “Матеріали до краєзнавчої бібліографії на Україні. 
1847–1929” (Київ, 1930). Він започаткував вивчення основ бібліографії у вищих 
навчальних закладах Львова, був керівником школи бібліографів у Львові, проводив 
практичні заняття з галузевої бібліографії на факультетах Львівського університету. 

Ф. П. Максименко залишив після себе десятки праць, серед яких: “Першодруки 
(інкунабули) Наукової бібліотеки Львівського університету: Каталог” (Львів, 1958), 
“Кириличні стародруки українських друкарень, що зберігаються у львівських збірках 
(1574–1800): Зведений каталог” (Львів, 1975). Він також склав персональні покажчи-
ки до ювілеїв Т. Г. Шевченка, І. Я. Франка, М. П. Драгоманова, протягом 20 років вів 
поточний покажчик з мінералогії. Був ініціатором та керівником видання “Друковані 
праці професорів, викладачів і співробітників Львівського університету”, до упоряд-
кування окремих випусків якого долучалися Ірена Громницька (1962, 1974), Люд-
мила Палей (1970), Олександра Гущина (1980), Людмила Шаповал (1980). 

Г. О. Пантелеєва брала участь в упорядкуванні бібліографічних покажчиків 
“Дисертації, які захищені у Львівському державному університеті ім. І. Я. Франка 
(1946–1957)”, М. Т. Гаврилів укладала щорічні бібліографічні покажчики періодичних 
видань, які отримувала бібліотека у поточному році, Віра Іванівна Омельченко упо-
рядковувала поточні бібліографічні щорічники з галузевої бібліографії, Людмила 
Федорівна Палей була упорядником покажчика “Анализ, синтез и распознание речи 
человеком и машиной” (1974), Лідія Іллівна Сорокіна упорядкувала покажчик “Физи-
ка тонких полупроводниковых пленок за 1963–1970 гг.” (1971). 

Слід також згадати бібліографа, книгознавця М. Л. Бутрина – автора публікацій: 
“Мова і стиль українських письменників” (Львів, 1966), “Франкознавство у Львів-
ському університеті” (Львів, 1984), “Історія України в українському красному пись-
менстві” (Львів, 1995), вченого секретаря, історика та бібліографа В. Н. Кутика – ре-
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дактора збірника “Бібліотека вищого навчального закладу” (1992–1997), співавтора 
довідників “Писатели-лауреаты премий СССР и союзных республик” (Львов, 1980), 
“Справочник научного работника: Архивы, документы, исследователь” (Львов, 1979, 
1983), “Иван Франко: Библиография (Творчество Ивана Франко в мировом литера-
турном процессе: Сб. обзоров)” (Львов, 1986). 

Окрасою науково-бібліографічного відділу був його завідувач у 1962–1977 рр. 
Т. Д. Микитин. Він відомий також як автор художніх творів з давньої історії України: 
роману “Спалах у темряві” (Львів, 1980), історичних повістей “Під мурами Львова” 
(Львів, 1958), “Полки йдуть на Галич” (Львів, 1965), “Полковник Семен Височан” 
(Львів, 1968), “На Чорному морі, на білому камені” (Львів, 1969), повістей з історії 
стародавнього світу, що увійшли до збірки “Крізь бурі” (Львів, 1976). 

До упорядкування особових, ювілейних, тематичних бібліографічних покажчиків 
долучалися М. П. Гордій, М. Є. Любицька, Л. М. Панів, Г. М. Домбровська, Т. І. Роман-
ченко, З. Я. Домбровська, М. О. Колодій. 

Наполеглива праця колективу, творчість і винахідливість сприяли авторитету 
бібліотеки та викликали зацікавлення з боку колег з інших бібліотек. На базі Наукової 
бібліотеки ЛДУ ім. І. Я. Франка проходили курси підвищення кваліфікації для дирек-
торів бібліотек системи Міністерства освіти України, якими керував Голова ЦНМК 
МВССО СРСР Григорій Буга. 

Згідно з наказом Мінвузу України (№ 260–3/628 від 13 липня 1987 р.) Наукова 
бібліотека ЛДУ ім. І. Я. Франка стала центром зонального методичного об’єднання біб-
ліотек вищих навчальних закладів Західного регіону України. До складу об’єднання 
увійшли 34 бібліотеки вишів із восьми областей (Львівської, Закарпатської, Івано-
Франківської, Тернопільської, Волинської, Рівненської, Хмельницької, Чернівецької). 

Рада методичного об’єднання вишівських бібліотек Західного регіону України 
організовувала науково-практичні конференції з актуальних напрямків діяльності 
бібліотек, навчання персоналу (семінари та стажування на базі Наукової бібліотеки 
ЛДУ ім. І. Я. Франка), конкурси на кращу бібліотеку у студентських гуртожитках, 
огляд бібліотек щодо реалізації Закону “Про мови в УРСР” (1990). Обговорювалися, 
зокрема, такі питання: шляхи реорганізації ДБА у зв’язку з проголошенням держав-
ності України (1991, 1992); рукописи, стародруки та рідкісні видання в сучасному 
інформаційному просторі; автоматизація бібліотечних процесів та інші. У період 
економічної скрути, децентралізації комплектування літературою на засіданнях мето-
дичного об’єднання представники бібліотек обмінювалися думками щодо вирішення 
фінансових питань. 

Наприкінці додам кілька слів про розваги колективу нашої бібліотеки. У 1970–
1980-х рр. традиційними були “вогники”. У санітарний день (перед святами) праців-
ники збиралися у головному читальному залі за горнятком чаю або кави. Перед тим 
готувалася концертна програма, до репертуару якої входили пісні, вірші, гуморески у 
виконанні бібліотекарів: старовинні романси виконувала Галина Олександрівна Калі-
ніна, українські народні пісні – Зеновія Євгенівна Глинчак, пісні сучасних компози-
торів співала Олександра Павлівна Артеменко. На музичних інструментах їм акомпа-
нували З. С. Захарова та М. Л. Бутрин. Існував бібліотечний хор, яким керувала 
Л. І. Сорокіна. Цікаво проходили різноманітні конкурси: на “кращий відділ року”, 
“кращого співробітника відділу”, подіум “найчарівніша і найпривабливіша міс біб-
ліотеки”, “стінгазета-переможець”, “кулінарна винахідливість”. Для дітей співробіт-
ників щороку перед різдвяними святами у головному читальному залі презентували 
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нову казку. Це був ляльковий театр у постановці бібліотекарів. Такі та подібні до них 
заходи зміцнювали товариські стосунки в колективі, надавали снаги у праці. 

У 1980-х рр. у бібліотеці існував справжній “культ” фахової освіти. Працівники, 
що не мали бібліотечної освіти, навчалися у відповідних вишах (Рівне, Харків, Київ) 
на заочному відділенні. При ЛДУ ім. І. Франка за ініціативою керівництва Наукової 
бібліотеки діяли курси підвищення кваліфікації для бібліотечних працівників Львів-
ського зонального методичного об’єднання. Зворушливо відбувалася “посвята” в 
бібліотекарі. 

З нагоди урочистостей, що сьогодні відбуваються, хочу подякувати всім, з ким 
працювала у 70–90 роках минулого століття, за сумлінну працю та розуміння і ви-
конання тих завдань, що ставило перед нами керівництво університету. 

Колективу бібліотеки бажаю зацікавленості у роботі, творчого натхнення, по-
стійного самовдосконалення, нових наукових розвідок, успіхів в оволодінні інформа-
ційним простором, нових здобутків, поваги до читачів, шани до Книги. Співробітни-
кам бібліотеки бажаю також міцного здоров’я, сімейного затишку, особистого щастя. 
А нашій славній Книгозбірні – безсмертя! 

Галина ТАЛАНТОВА, 
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Лідія ВЕРБИЦЬКА: 
Ювілейний симпозіум. Іван Франко (1856–1916). 150 років від дня народження.  

Бухарест: RCR Editorial, 2008. 273 с. 

У 2006 р. українська громадськість відзначала ювілей генія свого народу, “велет-
ня думки і праці” – 150-річчя від дня народження Івана Франка. Наслідком масштабних 
наукових заходів стало видання в Україні збірників статей, присвячених проблемам 
франкознавства. Заходами Львівського національного університету, який носить ім’я 
Івана Франка, видано більше 40 монографій, збірників статей, посібників із вивчення 
творчості І. Франка. У провідних літературознавчих журналах (“Слово і час”, “Дзвін”, 
“Дивослово”, “Українське літературознавство” тощо) з’явилися численні праці, у яких 
не лише репрезентується нова інтерпретація Франкових текстів, а й представлені спро-
би заглибитися у світоглядний феномен Франка-людини, Франка-філософа... 

Натомість за межами України гідне вшанування творчості І. Франка відбулося 
лише у Польщі та Румунії. Саме тому особливої уваги заслуговує виданий у Буха-
ресті “по гарячих слідах” збірник “Ювілейний симпозіум. Іван Франко (1856–1916). 
150 років від дня народження” за фінансового сприяння Союзу українців Румунії. 
Цей збірник містить матеріали першого румунсько-українського франківського симпо-
зіуму, який відбувся 8–9 грудня 2006 р. в залі вченої ради факультету іноземних мов 
та літератур Бухарестського університету. Ініціаторами проведення конгресу висту-
пили Міжнародна асоціація франкознавців, яка працює у Львові, кафедра слов’ян-
ських мов Бухарестського університету, Асоціація славістів Румунії і, що приємно, 
Союз українців Румунії (бо ж, наприклад, у Варшаві організацією Франкового юві-
лею займався Варшавський університет, але не громада українців). Роль організатора 
симпозіуму взяла на себе Ярослава Колотило – радник Міністерства культури і куль-
тів Румунії. 

Збірник охоплює матеріали доповідачів симпозіуму, характеризується оригіналь-
ною композицією. Варто звернути увагу на особливості цього збірника як фахового 
наукового новаторського видання. Передусім це перший двомовний румунсько-
український збірник. Йдеться не лише про те, що в ньому є румунські і, відповідно, 
українські версії наукових доповідей. Упорядник здійснив велику роботу з перекла-
дів статей (з української на румунську і навпаки). До речі, упорядник збірника – про-
фесор Бухарестського університету Іван Ребошапка, водночас є автором передмови, 
приміток та коментарів до книги. Окрім того, композиція збірника організована таким 
чином, що читач має можливість відчути дискурс симпозіуму, стати наче його учасни-
ком. Після вступної статті І. Ребошапки “Ювілейний контекст Бухарестського симпо-
зіуму “Іван Франко” у книзі надруковано тексти “Відкриття симпозіуму”, а саме: 
вступне слово продекана факультету іноземних мов та літератур Октавії Неделку та 
вітальні слова завідуючого кафедрою слов’янських мов Костантіна Джамбашу, радни-
ка посланника Посольства України в Румунії Теофіла Рендюка, виконавчого голови 
Союзу українців Румунії, перекладача творів Івана Франка на румунську мову Йона 
(Івана) Ковача, керівника української делегації, професора Львівського національного 
університету імені Івана Франка Михайла Гнатюка та доцента ЛНУ імені Івана Франка, 
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голови Львівського обласного відділення товариства “Україна-Світ” Богдана Якимо-
вича. Після текстів доповідей, продубльованих двома мовами (румунською та україн-
ською) упорядник умістив у збірнику дискусії мовою виступу та переклади. При цьому 
тексти дискусій максимально наближені до живої розмовної мови. Саме через віталь-
ні слова та дискусії читач має змогу наче відчути власну присутність на ювілейному 
франківському румунсько-українському симпозіумі. У додатку І. Ребошапка вмістив 
добірку найпоказовіших уривків зі статей члена-кореспондента Румунської академії 
наук Еусебіу Камілара (1910–1965) під назвою “Співець вольних вогнів”. Це дослі-
дження, які румунський вчений представив увазі читача ще в ювілейному 1956 році 
із нагоди 100-річчя від дня народження І. Франка. У кінці книги надруковані фото-
фрагменти симпозіуму “Іван Франко”, а на звороті – титульні сторінки румунських 
перекладів творів І. Франка. 

Зауважмо, що у вступній статті “Ювілейний контекст Бухарестського симпо-
зіуму “Іван Франко” І. Ребошапка наголосив на передумовах проведення подібного 
симпозіуму в Румунії та, як наслідок, видання даного збірника. Він підкреслив два 
етапи рецепції літературної творчості І. Франка в Румунії, що зазначила у вступному 
слові також О. Неделку. Перший етап – післявоєнний, коли перекладається головно 
проза І. Франка. Другий стосується сприйняття творчості українського письменника 
крізь призму модерних інтерпретаційних способів і триває до сьогодні. Він пов’я-
заний з перекладами поезії І. Франка і діяльністю перекладачів Стеліана Груі, Йона 
Ковача, літературознавця Магдалини Ласло-Куцюк. Саме до 150-річного ювілею з 
дня народження І. Франка Й. Ковач видав переклади Франкових творів на румунську 
мову в книгах “Вибрані поезії” (2002), “Вибрані поеми” (2003), “Поезії та поеми” 
(2005), а М. Ласло-Куцюк – монографію “Текст і інтертекст в художній творчості Іва-
на Франка” (2005). У бухарестському місячному літературно-культурному журналі 
українських письменників Румунії “Наш голос” протягом 2006–2007 рр. з’являються 
численні розвідки, що свідчать про модерне оновлення методології дослідження твор-
чості І. Франка. Отож, аналізований збірник в упорядкуванні І. Ребошапки стає про-
довженням румунських студій над І. Франком, ба більше, упорядник прокладає між-
народний науковий міст до українського франкознавства. До речі, у вступній статті 
І. Ребошапка зауважує, що найбільше робіт, присвячених ювілеєві І. Франка, надру-
кували саме львівські вчені. 

У вітальних словах румунські та українські автори засвідчили сучасний стан і 
перспективи франкознавства та визначили роль даного ювілейного симпозіуму в цьо-
му процесі. Зокрема К. Джамбашу зазначив, що посередництвом цього симпозіуму 
започатковано міжуніверситетський міжкультурний діалог, який сприяє розвиткові 
румунсько-українських міжуніверситетських літературних і культурних відносин. 
Т. Рендюк звернув увагу на організаційні заходи, що проводяться в Україні та за 
кордоном із нагоди ювілею І. Франка, і наголосив на ролі українців Румунії в цьому 
відношенні. Представники ж української делегації ознайомили зі станом франко-
знавчих справ в Україні. Голова Міжнародної асоціації франкознавців М. Гнатюк 
повідомив про підписаний Президентом України указ про видання 100 томів Франко-
вих творів, а Б. Якимович зазначив, що Львівський університет видав до ювілею по-
над 40 різноманітних видань І. Франка. 

Доповіді бухарестських (І. Ребошапка, М. Ласло-Куцюк, К. Джамбашу, Й. Ко-
вач), львівських (М. Гнатюк, Валерій Корнійчук, Б. Якимович, Богдан Тихолоз, Ната-
ля Тихолоз, Микола Легкий) та чернівецьких (Борис Бунчук) дослідників репрезен-
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тують оцей новий етап сприйняття І. Франка в Румунії, характеризуються модерним 
фаховим науковим підходом. У збірнику виокремлюється комплекс тем, зреалізо-
ваних за сучасними інтерпретаційними способами дослідження: 

• інтертекстуальність І. Франка (Н. Тихолоз “Поема Івана Франка “Лис Микита”: 
текст, підтекст, контекст, інтертекст”, М. Легкий “Текст, контекст, інтертекст (про 
інтертекстуальні зв’язки “Сойчиного крила”)”, М. Ласло-Куцюк “Інтертекстуальність 
творчості Івана Франка”); 

• І. Франко в європейському контексті (І. Ребошапка “Іван Франко і Румунія”, 
М. Гнатюк “Іван Франко і проблеми європеїзації української літератури кінця ХІХ – 
початку ХХ століття”, Б. Тихолоз “Золотий міст зрозуміння...”: діалог Заходу й Сходу у 
культуротворчому синтезі Івана Франка”, К. Джамбашу “Іван Франко про польську 
літературу”); 

• І. Франко – новатор у ліриці і віршуванні (В. Корнійчук “Новаторство лірики 
І. Франка”, Б. Бунчук “Про віршову майстерність Івана Франка”); 

• Франко-фольклорист (Микола Ільницький “Ой перевізнику, перевези мене...” 
(Два записи бойківської фольклорної балади)”); 

• Франко-видавець (Б. Якимович “Іван Франко: сорокарічна діяльність україн-
ського Мойсея на ниві видавничої справи та проблеми бібліологічного краєзнавства 
України”). 

Завершує цикл доповідей виступ-есе Й. Ковача “Танцюючи в ланцюгах”, у якому 
перекладач поезії І. Франка на румунську мову зазначив, що І. Франка перекладали, 
зокрема, й поети першорядної величини (Марина Цвєтаєва, Анна Ахматова та ін.), 
і сам І. Франко був невтомним перекладачем. А перекладач “танцює в ланцюгах”, 
будучи першим заступником автора, його представником в іномовному середовищі. 
Загалом Й. Ковач означує І. Франка як національно свідомого поета європейського 
масштабу. 

У дискусіях визначено важливість проведення такого франківського симпозіуму 
власне в міжнародному форматі на теренах неукраїнських (румунських) земель, адже 
такі заходи сприяють популяризації Франкової творчості за кордоном та зміцненню 
літературно-культурних зв’язків двох народів. 

Зрештою, збірник “Ювілейний симпозіум. Іван Франко (1856–1916). 150 років 
від дня народження” завдяки двомовності, особливостям композиції, фаховому нау-
ковому підходу займає помітне місце серед видань, присвячених 150-річчю від дня 
народження І. Франка. Він дає підстави говорити про передумови румунсько-україн-
ського франкознавства, стає прикладом плідної наукової міжуніверситетської спів-
праці вчених різних країн. Значення збірника очевидне: румунська громадськість має 
можливість більш глибоко критично осмислити геній І. Франка – людини європей-
ського масштабу, завдяки якій українська література виходить далеко за межі сло-
в’янського світу. 

Lidiya VERBYTS’KA: 
Yuvileinyi sympozium. Ivan Franko (1856–1916). 150 rokiv vid dnia narodzhennia. 

Bucharest: RCR Editorial, 2008. 273 s. 

Стаття надійшла до редколегії 8.07.2010 
Прийнята до друку 9.07.2010 
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ЗАСІДАННЯ ЛЬВІВСЬКОГО  
ЗОНАЛЬНОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ 

4 лютого 2010 р. відбулося засідання Львівського зонального методичного об’єд-
нання, на якому було обговорено пропозиції бібліотек об’єднання щодо Концепції 
програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи “Бібліотека–XXI”, 
яка спрямована на розв’язання найважливіших бібліотечних проблем. Керівники 
бібліотек детальніше розглянули варіант побудови “Бібліотеки–ХХІ”, орієнтований 
на реалізацію системи, яка включає розподілені системи накопичення електронних 
бібліотечних і архівних ресурсів, єдиний оснащений інтелектуальним довідково-по-
шуковим апаратом центр каталогізації, який забезпечує збір бібліографічних записів 
та архівних описувань і надання можливості їх використання всім учасникам, репози-
тарій електронних бібліотечних та архівних ресурсів. Найважливіші пропозиції були 
включені до плану роботи ЛЗМО на 2010 рік. 

Керівники бібліотек вищих навчальних закладів ухвалили рішення проводити 
навчання та стажування для працівників бібліотек ВНЗ Львівського методичного 
об’єднання на базі НБ ЛНУ імені Івана Франка, а також запланувати відвідування 
бібліотек вищих навчальних закладів об’єднання з метою вивчення та обміну досвідом. 
Після обговорення план роботи ЛЗМО бібліотек ВНЗ на 2010 рік було затверджено. 

15–16 вересня 2010 р. в м. Ужгороді відбулася нарада-семінар директорів бібліо-
тек ВНЗ “Внесок бібліотек вищих навчальних закладів Київської та Львівської зон у 
розвиток освіти і науки”. Цей захід, присвячений 65-річному ювілею Ужгородського 
національного університету, проводився на базі Наукової бібліотеки Ужгородського 
національного університету під керівництвом Науково-методичної бібліотечної комі-
сії МОН України. Організацію та проведення семінару ініціювали Наукова бібліотека 
імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
та Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка.  

Вітали гостей проректор Ужгородського національного університету І. П. Сту-
деняк, представники кафедри туризму УжНУ, а також артисти Закарпатського театру 
народні артисти України Клара Лабик та Петро Матій. Співаки виконали пісні на 
слова бібліотекаря-поетеси, заслуженного працівника культури України, завідувача 
сектору Наукової бібліотеки Ужгородського національного університету Софії Сороки. 
В рамках наради-семінару відбулася і презентація її книги “Моє Закарпаття: поезії”. 

Під час наради-семінару учасники представили доповіді про актуальні пробле-
ми діяльності сучасних наукових бібліотек ВНЗ в Україні, обговорили їх, підвели 
підсумки, а також ознайомилися з роботою Наукової бібліотеки Ужгородського на-
ціонального університету. 

Голова Львівського зонального методичного об’єднання, директор Наукової біб-
ліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка доцент Василь 
Федорович Кметь зробив огляд діяльності бібліотек ВНЗ Західного регіону України. 

Директор Науково-технічної бібліотеки імені Г. І. Денисенка Національного техніч-
ного університету “Київський політехнічний інститут” Василь Герасимович Дригайло 
розповів про формування та використання електронної бібліотеки НТУ України “КПІ”, 
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зупинився на технічних проблемах створення єдиної електронної бібліотеки, а також 
презентував свої чотири книги: “Основи організації роботи бібліотеки вузу”, “Основи 
управління бібліотекою вищого учбового закладу”, “Технології роботи бібліотеки”, 
“Основи наукової організації праці в бібліотеці”. 

З презентаціями своїх бібліотек виступили директор бібліотеки Вінницького 
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Валентина 
Степанівна Білоус, директор бібліотеки Національного університету державної по-
даткової служби України Світлана Ярославівна Цимбалюк та директор бібліотеки 
Закарпатського державного університету Марія Миколаївна Медведь. 

Відбулося засідання Круглого столу “Роль бібліотек вищих навчальних закладів 
у реалізації програми “Бібліотека–ХХІ”. Заслухавши та обговоривши доповіді й ви-
ступи про участь бібліотек ВНЗ у реалізації Державної цільової національно-культур-
ної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи “Бібліотека–ХХI”, 
учасники наради-семінару відзначили тенденцію перетворення бібліотек у навчально-
наукові інформаційні центри, зростання їхньої ролі і значення у модернізації вищої 
освіти України. Водночас було наголошено на необхідності вирішення проблем, які 
ускладнюють розвиток інноваційної бібліотечної діяльності. 

На підставі вищенаведеного на нараді-семінарі керівники бібліотек вищих на-
вчальних закладів ухвалили рекомендувати Міністерству освіти і науки України поно-
вити безкоштовне передання підручників бібліотекам ВНЗ за рознарядкою навчально-
методичного центру вищої освіти при МОН України; включити до навчальних планів 
дисципліну “Введення у спеціальність” курсу “Основи інформаційної культури” для 
студентів перших курсів усіх ВНЗ; внести клопотання на розгляд Кабінету Міністрів 
України про відкриття Державної цільової програми “Будівництво бібліотечних 
споруд”, у рамках якої як першочергове завдання передбачити необхідність будів-
ництва споруди для найбільшої у Закарпатті бібліотеки – Наукової бібліотеки Ужго-
родського національного університету; підтримати у вирішенні питання про вне-
сення до Переліку працівників бібліотек, які мають право на доплату за вислугу років 
згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 р. за № 84, посад ін-
женера, техніка, системного адміністратора, веб-адміністратора, оператора, які забез-
печують належний рівень функціонування автоматизованих бібліотечних інформа-
ційних систем ВНЗ; ввести до штатного розпису Департаменту вищої освіти штатну 
одиницю для активізації бібліотечно-інформаційної діяльності галузі. 

Керівникам вищих навчальних закладів було рекомендовано сприяти форму-
ванню єдиної інформаційної бібліотечної системи України, забезпеченню цільового 
фінансування для створення електронних бібліотек своїх ВНЗ; не допускати випадків 
відчуження бібліотечних приміщень або їхнього використання не за призначенням; 
дотримуватися нормативів функціонування систем протипожежної та охоронної 
сигналізації у бібліотеках вищих навчальних заходів. 

Стаття надійшла до редколегії 12.10.2010 
Прийнята до друку 15.10.2010 
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ХРОНІКА КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКИХ ЗАХОДІВ  
НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 
У 2010 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

14 січня 2010 р. у день Нового року за старим стилем та Святого Василія колек-
тив Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка привітали учні Недільної катехи-
тичної школи “Добрий пастир” при Храмі Святителя Іоана Золотоустого та настоя-
тель Храму, керівник недільної школи, ієрей Петро Гатала. Вертепне дійство для 
бібліотекарів та читачів було представлене у головному читальному залі Бібліотеки. 

За добрим звичаєм майбутні читачі Наукової бібліотеки отримали у подарунок 
видання “Зимова книжка” (продовження “Весняної книжки” і “Осінньої книжки”), 
що виходить друком з благословення Святійшого Патріарха Філарета за ініціативи 
Київського молодіжного православного братства Святих князів страстотерпців Бо-
риса та Гліба у серії “Християнська читанка” і покликане допомогти дітям зрозуміти 
значення християнських свят та їх місце в українській народній традиції, а також 
виховати у дітей любов до книги та сформувати культуру читання.  

24 лютого 2010 р. у головному читальному залі Наукової бібліотеки ЛНУ 
імені Івана Франка відбулося п’яте засідання Міждисциплінарного семінару Modus 
Legendi “Видання Альда Пія Мануція (1450–1515) у фондах Наукової бібліотеки 
ЛНУ імені Івана Франка”, який було організовано спільно з кафедрою класичних, 
візантійських і середньовічних студій Українського Католицького Університету. 
В обговоренні взяли участь: відомий український письменник і перекладач, професор 
ЛНУ імені Івана Франка Андрій Содомора, викладач кафедри класичних, візантій-
ських і середньовічних студій Українського Католицького Університету, дослідник у 
галузі візантиністики і візантійської традиції, редактор перевидання каталогу “альди-
нів”, кандидат історичних наук Андрій Ясіновський, завідувач відділу рукописних, 
стародрукованих та рідкісних книг імені Ф. П. Максименка Наукової бібліотеки ЛНУ 
імені Івана Франка, кандидат історичних наук Микола Ільків-Свидницький. Серед 
гостей семінару також були заступник голови Львівської обласної державної адміні-
страції з питань внутрішньої політики та гуманітарної сфери Ігор Держко, заступник 
міського голови з гуманітарних питань Василь Косів, директор видавництва “Літопис” 
Михайло Комарницький, професор кафедри історії слов’янських країн ЛНУ імені Івана 
Франка Микола Крикун, професор Львівської національної музичної академії імені 
Миколи Лисенка Юрій Ясіновський, доцент кафедри світової історії нового і новіт-
нього часу Українського Католицького Університету Віра Фрис та ін. викладачі та 
студенти львівських вищих навчальних закладів, працівники львівських бібліотек. 

В Україні, за словами А. Ясіновського, налічується близько 150 альдинів, що 
прикрашають колекції книгозбірень різних міст, зокрема і Львова. У фонді відділу 
рукописних, стародрукованих та рідкісних книг імені Ф. П. Максименка Наукової 
бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка зберігається понад 30 унікальних альдинів, огля-
нути які присутні мали нагоду на виставці оригінальних друків. Видання дому Aldine 
Press, що входять до складу двох колекцій бібліотеки Університету – палеотипів та 
стародруків – присутнім представив М. Ільків-Свидницький.  
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Стародруки, що побачили світ завдяки Альдові Мануцію та його послідовникам, 
відтворюють для нас також і світогляд читацької аудиторії різних поколінь. Свідчен-
ням цього, за твердженням А. Содомори, може служити багатство власницьких помі-
ток, екслібрисів, маргінальних записів та глосс, виявлених на сторінках універси-
тетських “альдинів”, які можуть стати предметом окремого наукового дослідження.  

25 лютого 2010 р. у головному читальному залі Наукової бібліотеки ЛНУ імені 
Івана Франка відбулася презентація книг, виданих у рамках Програми сприяння 
видавничій справі “Сковорода”, яка здійснюється за підтримки Посольства Франції в 
Україні спільно з Міністерством закордонних та європейських справ Франції. У пре-
зентації взяли участь: директор “Французького Альянсу” (“Alliance Française”) у 
Львові Жером Ваннепен, літературознавець, перекладач, завідувач кафедри світової 
літератури ЛНУ імені Івана Франка доцент Ярема Кравець, доцент кафедри фран-
цузької філології ЛНУ імені Iвана Франка Іван Мандзак, бібліотекарі, викладачі та 
студенти університету. 

Директор “Французького Альянсу” у Львові Ж. Ваннепен, який водночас є і 
представником посольства, розлого презентував культурну політику Франції в Украї-
ні, згадавши, зокрема, про фестиваль “Французька весна” та програму “Сковорода”.  

Із видавничими проектами програми “Сковорода” присутні мали нагоду озна-
йомитись на книжковій виставці-презентації у Науковій бібліотеці ЛНУ імені Івана 
Франка, серед яких поезія, проза, спогади та есеї французьких письменників ХХ–
ХХІ ст., збірки драматургії та видання, присвячені історії театру, наукові розвідки у 
сфері гуманітарних та суспільних наук. 

Найближчим часом планується долучити до книжкового каталогу Наукової 
бібліотеки близько 5 тисяч франкомовних видань книжкової колекції “Французького 
Альянсу” (Львів) з метою удоступнення їх читачам бібліотеки. А також розглядається 
можливість сприяння у користуванні масштабною електронною бібліотекою “Gallica”, 
що охоплює всі книги з історії та культури Франції. 

Директор Наукової бібліотеки доц. Василь Кметь, підтримавши пропозиції щодо 
інтегрування каталогів, формування електронної бібліотеки та видавничих проектів, 
відзначив, що це вже не перша ініціатива французької сторони – зокрема, до Науко-
вої бібліотеки через кафедру світової літератури ЛНУ імені Івана Франка потрапить 
книгозбірня Французького культурного центру у Львові, яку незабаром буде розмі-
щено у вільному доступі у головному читальному залі бібліотеки. 

У другій частині презентації було представлено сценічну інтерпретацію тексту 
Емманюеля Шмітта “Оскар і рожева пані” сучасного французького автора, твори 
якого виходять українською завдяки Програмі “Сковорода”. Завідувач відділу 
культурно-просвітницької роботи Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка Ро-
ман Лаврентій ознайомив присутніх із творчим доробком Е. Е. Шмітта та спробами 
театральних постановок творів письменника на українських сценах. Оригінальна 
сценічна інтерпретація твору Е. Е. Шмітта була підготована ченцями-василіанами 
монастиря св. Йосифа. Це вже третя вистава у їхньому творчому доробку і третій рік 
плідної співпраці з молодим режисером, випускником акторського курсу факультету 
культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка Дмитром Бартковим.  

Відтак проведення творчих та оригінальних промоційних заходів у Науковій 
бібліотеці підтримує вже існуючу традицію формування культури читання студентів 
Університету. 
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5 березня 2010 р. в Науковій бібліотеці відбулося відкриття книжкової виставки 
до 150-річчя українського громадсько-політичного діяча, правника, економіста, пуб-
ліциста, перекладача Євгена Олесницького (1860–1917), що стало ще однією акцією в 
рамках організованої на юридичному факультеті ЛНУ імені Івана Франка науково-
теоретичної конференції, присвяченої популяризації досліджень та життєвому шляху 
Євгена Олесницького (Львів, 5–6 березня).  

17 березня 2010 р. в Науковій бібліотеці було проведено дві навчальні екскурсії 
з оглядом головного читального залу, галереї, карткових каталогів та унікальних 
західноєвропейських книжкових пам’яток для гостей – молодих екскурсоводів, членів 
Львівської асоціації розвитку туризму. Ґрунтовний екскурс в історію університет-
ської книгозбірні як найдавнішої бібліотеки в Україні, уточнення певних дат і реалій, 
близьке ознайомлення із пам’ятками архітектури (головний корпус Наукової бібліо-
теки) та книжної справи – всі ці заходи посприяють зацікавленню Науковою бібліо-
текою та оприсутнять її у розповідях екскурсоводів. 

25 березня 2010 р. у головному читальному залі Наукової бібліотеки ЛНУ імені 
Івана Франка з нагоди 100-літнього ювілею українського поета Дмитра Дяченка 
(відомого як Марко Боєслав) відбулася презентація двотомного видання його творів. 
У презентації взяли участь: упорядники видання творів Марка Боєслава Галина Зе-
лінська та Ярослав Гелетій, правнучка Марка Боєслава Марта Савчук, доцент кафед-
ри української літератури ЛНУ імені Івана Франка Ірина Яремчук, заступник голови 
правління Громадського просвітянського фонду імені Івана Фещенка-Чопівського 
“Джерело” Василь Гуменюк, завідувач відділу періодики Львівської національної 
наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника Юрій Романишин, працівники НБ. 

Двотомне видання Михайло Дяченко (Марко Боєслав). Сурми, партизанська 
музо! (Львів; Дубно; Луцьк) – спільний проект Громадського просвітянського фонду 
імені Івана Фещенка-Чопівського “Джерело” та Львівської національної наукової біб-
ліотеки ім. В. Стефаника НАН України. Книги містять поезії, прозу та публіцистику 
Марка Боєслава, записи з його щоденника, дослідження та критичні статті, присвя-
чені творчості поета-повстанця.  

Також до фонду НБ було передано видання “Яворівський фотоархів УПА: 
книга-альбом”, присвячене пам’яті Головнокомандувача УПА, генерала-хорунжого 
Романа Шухевича (Тараса Чупринки-Тура). Ця книга містить матеріали фотоархіву 
УПА, віднайденого 1999 р. у с. Яворів Косівського р-ну Івано-Франківської обл., а 
також результати досліджень та ідентифікації осіб на світлинах, відомості про 
командирів та стрільців Української Повстанської Армії, які боролись за незалеж-
ність України у 1945–1951 рр. на території Гуцульщини. Серед подарованих видань і 
поетична збірка Зиновія Сердюка – “Життя для боротьби”, ілюстрована світлинами 
повстанців, на яких і постать Марка Боєслава. 

Також під час презентації було експоновано добірку літератури, присвячену тій 
буремній добі, у яку жив і творив Марко Боєслав. 

16 квітня 2010 р. в головному читальному залі Наукової бібліотеки ЛНУ імені Іва-
на Франка відбулася презентація дарунка випускника юридичного факультету ЛНУ 
імені Івана Франка Михайла Петріва – 350-ти книг – з нагоди відзначення 350-літ-
нього ювілею Університету. У презентації взяли участь: директор Музею гетьманства 
Галина Ярова, доцент Інституту історії та політології Прикарпатського національного 
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університету ім. В. Стефаника Іван Монолатій, доцент Коломийського інституту 
Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника Юрій Плекан, дирек-
тор Літературної агенції “Піраміда” Василь Гутковський, завідувач відділу наукової 
бібліографії Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника, 
голова бібліографічної комісії Наукового товариства імені Шевченка Луїза Ільниць-
ка, працівники Наукової бібліотеки Університету та ін. 

У рамках святкування 350-літнього ювілею ЛНУ імені Івана Франка, що відбу-
деться у 2011 р., Михайло Петрів вирішив відзначити кожен рік історії Університету 
книгою – так з’явилася ідея поповнити фонд Наукової бібліотеки на 350 книг.  

Бібліографічний огляд подарованої літератури зробили директор НБ Василь 
Кметь, завідувач відділу бібліології Олександр Седляр та співробітник відділу бібліо-
логії Ігор Петрій. 

Також у рамках програми відбулася виставка-презентація картин молодої львів-
ської художниці Катерини Сенів, частина з яких тепер прикрашає інтер’єр Наукової 
бібліотеки. 

21–23 квітня 2010 р. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка взяла участь у 
Фестивалі науки - 2010. У головному корпусі Наукової бібліотеки було проведено 
22 екскурсії для учнів львівських шкіл, зокрема № 6, 8, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 33, 34, 35, 
46, 48, 54, 60, 75, СШ “Надія”, Навчально-виховного комплексу “Оріяна”, Навчально-
виховного комплексу “Школа-гімназія “Сихівська”, Навчально-виховного комплексу 
“Софія”. Загалом Наукову бібліотеку відвідало близько 400 учнів, які мали нагоду 
ознайомитись із основними віхами історії Бібліотеки та Університету, особливостями 
формування фондів НБ, роботою різних відділів Бібліотеки, просвітницькою діяль-
ністю, електронним каталогом та створеним спільно із Центром гуманітарних 
досліджень Університету електронним архівом “Антропос”. 

1 травня 2010 р. у Науковій бібліотеці ЛНУ імені Івана Франка відбулося на-
городження учнів-переможців Всеукраїнського конкурсу “Найкращий читач Украї-
ни 2009–2010 навчального року”. Цей щорічний конкурс, започаткований громад-
ською організацією “Форум видавців”, Міністерством освіти і науки України та На-
ціональною бібліотекою України для дітей ще 2004 р., уже шість років поспіль 
активно виявляє, підтримує і всіляко стимулює читацький інтерес серед наймолодшої 
аудиторії. Бібліотека нагородила юних лауреатів цьогорічного конкурсу почесними 
сертифікатами – ексклюзивним правом на безкоштовне виготовлення читацького 
квитка Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка та інформаційними буклетами 
про університетську книгозбірню. 

13–14 травня 2010 р. в рамках університетських заходів до “Днів Вроцлав-
ського університету у Львові” в Науковій бібліотеці ЛНУ імені Івана Франка відбу-
лася низка культурно-промоційних акцій. 

13 травня було проведено шосте засідання Міждисциплінарного семінару Modus 
Legendi, під час якого директор бібліотеки Вроцлавського університету пані Ґражина 
Пйотровіч розповіла про історію вроцлавської університетської книгозбірні та сучасні 
проекти, насамперед презентуючи здобутки у сфері інформаційних технологій. Розши-
рена база послуг сучасної бібліотеки включає цифрову реєстрацію читачів, електронне 
замовлення книг, електронне видавництво наукових праць співробітників бібліотеки, 
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внутрішньоуніверситетську цифрову бібліотеку, віртуальні читальні зали, оцифрування 
старих карткових каталогів, а також оцифрування книг на замовлення, окрім того – вір-
туальні навчання та консультації з бібліотечних питань тощо. Зокрема, пані Ґ. Пйотро-
віч пригадала, що 2004 р. інтернет-сторінка бібліотеки отримала перше місце серед усіх 
бібліотек Польщі. А також вона наголосила, що значних здобутків досягнуто не лише 
завдяки залученню зовнішніх коштів, а насамперед через оптимізацію роботи бібліо-
теки, зміну пріоритетів та вироблення взаємозамінності працівників різних відділів. 

14 травня в Науковій бібліотеці ЛНУ імені Івана Франка відбулася презентація 
виставки рукописних та стародрукованих книг із фондів університетської книго-
збірні. Зокрема, було підготовано вісім тематичних груп літератури, яка викликала 
живий інтерес українських, польських та французьких гостей: підбірка “Універси-
тетська лектура кінця XVIII ст.”, “Найдавніші кириличні книги”, “Франкомовна кни-
га”, “Видання Пія Альда Мануція” та ін.  

Окрім того, упродовж 13–14 травня у головному читальному залі Наукової біб-
ліотеки експонувалася масштабна видавнича продукція Вроцлавського університету – 
надзвичайно цікаві паперові та цифрові книги з усіх галузей знань, аудіодиски та фото-
альбоми, подаровані польськими гостями Науковій бібліотеці ЛНУ імені Івана Франка. 

20 травня 2010 р. ЛНУ імені Івана Франка з офіційним візитом відвідав заступ-
ник міністра освіти і науки України професор Євген Суліма. Зустріч відбулась у 
Дзеркальній залі, де Вченій Раді Університету було представлено новообраного рек-
тора – професора Івана Вакарчука.  

У рамках візиту Є. Суліма оглянув низку університетських підрозділів, зокрема 
і одну з найдавніших в Україні книгозбірень – Наукову бібліотеку ЛНУ імені Івана 
Франка. Заступник міністра мав нагоду побачити історичну і мистецьку пам’ятку ар-
хітектури – головний корпус Наукової бібліотеки (вул. Драгоманова, 5), фрески по-
чатку ХХ ст. у головному читальному залі, старий (генеральний) картковий каталог 
видань до 1939 р. Також Є. Суліма ознайомився з експозицією раритетних видань, 
що зберігаються у фондах Бібліотеки. 

21 травня 2010 р. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка приймала інозем-
них колег – понад сорок працівників бібліотек міста Ольштина (Польща), зокрема біб-
ліотеки Вармінсько-Мазурського університету, воєводської універсальної бібліотеки 
та ін. Вчений секретар Наукової бібліотеки Г. Чопик зустрівся із делегацією, розповів 
про минуле та сучасність найдавнішої української книгозбірні, провів українською та 
польською мовами екскурсію з оглядом головного читального залу, галереї, карт-
кових каталогів та найдавніших книжкових пам’яток із фондів Наукової бібліотеки. 

26 травня 2010 р. у головному читальному залі Наукової бібліотеки ЛНУ 
імені Івана Франка в рамках сьомого засідання Міждисциплінарного семінару Modus 
Legendi відбулася презентація книги О. А. Коваленка “Таємний код України”. Книгу 
представила заступник директора видавничої фірми “Vita-inc” (м. Дніпропетровськ) 
Людмила Щербань. Під час презентації присутні мали нагоду переглянути відео-
лекцію автора книги, у якій О. Коваленко аналізує княжу символіку Київської Русі, 
обґрунтовує свою теорію походження символу тризуба та версії його прочитання. 
Також Л. Щербань ознайомила читачів і працівників Наукової бібліотеки із видавни-
чою продукцією фірми “Vita-inc”, розповіла про цікаві проекти та плани на майбутнє. 
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27 травня 2010 р. у головному читальному залі Наукової бібліотеки ЛНУ 
імені Івана Франка відбулось одне із засідань Х Міжнародної наукової конференції 
“Львів: місто – суспільство – культура” (Львів, 27–28 травня 2010 року) – секція № 2: 
Історія культових споруд і монастирських комплексів. Для учасників конференції у 
відділі РСРК ім. Ф. П. Максименка було розгорнуто книжкову виставку “Історія ре-
лігійних громад у рукописах і стародруках Наукової бібліотеки Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка”.  

15 червня 2010 р. в головному читальному залі Наукової бібліотеки ЛНУ імені 
Івана Франка (вул. Драгоманова, 5) відбулося урочисте відзначення 20-річчя діяльності 
українсько-американського благодійного фонду “Сейбр-Світло”. За 20 років роботи 
фонд передав до бібліотек, вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститу-
тів, шкіл та інших установ у всіх областях України понад 1,2 млн книг практично з 
усіх галузей знань. Зокрема, і під час ювілейної урочистої презентації Науковій бібліо-
теці була подарована об’ємна добірка літератури, яку впродовж двох місяців можна 
було оглянути на експозиційних стендах у головному корпусі бібліотеки. 

24 червня 2010 р. Наукову бібліотеку відвідала група учнів із винниківських 
шкіл № 47 та № 29 – членів ЛМГО “Золота молодь Винник”. Для них було проведено 
екскурсію з показом головного читального залу, галереї, карткових каталогів та най-
давніших книжкових пам’яток. 

У липні 2010 р. Наукову бібліотеку відвідали низка представників іноземних 
академічних спільнот – партнерів Львівського національного університету імені Івана 
Франка: 2 липня – група співробітників Університету м. Ерфурт та Технічного уні-
верситету м. Ільменау (Тюрінгія, Німеччина); 7 липня – група студентів із універ-
ситетів штату Канзас (США) (у рамках міжнародної багаторічної програми факуль-
тету доуніверситетської підготовки ЛНУ ім. І. Франка); 10 липня – група студентів 
географічного факультету із Віденського університету на чолі із професором Пете-
ром Йорданом (Peter Jordan), академіком Віденської академії наук. 

Для гостей було проведено екскурсії українською та німецькою мовами, пока-
зано головний читальний зал, галерею, карткові каталоги та, зокрема для студентів-
географів, розгорнуто виставку унікальних західноєвропейських географічних карт 
(підготовану спільно з відділом РСРК ім. Ф. П. Максименка). 

11 серпня 2010 р. Наукову бібліотеку ЛНУ імені Івана Франка відвідали школя-
рі та студенти з Польщі. Організатори відпочинково-просвітницького туру для молоді з 
теренів Люблінщини та Підляшшя (які перед тим побували в історичних місцевостях 
Болгарії – Помор’ї, Несебрі, Бургасі, Созополі) звернулися з проханням посприяти в 
ознайомленні учасників туру з історією та культурою давнього Львова. Директор Нау-
кової бібліотеки В. Кметь зустрівся з представницькою делегацією, представив головні 
аспекти інтелектуальної та духовної історії міста, розповів про минуле та сучасність 
найдавнішої української книгозбірні. 

11–16 серпня 2010 р. дует “Княжни” (Ірина Кметь та Оксана Карпович) під 
патронатом Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка взяв участь у ХІХ Між-
народному фестивалі поезії Марії Конопніцької (Пшедбуж, Польща). 

Творчий дует здобув першість у всіх трьох номінаціях – декламація поезії М. Ко-
нопніцької, співана поезія (окремо виконання сольних номерів та у складі гурту).  
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Організатором фестивалю виступив голова Товариства імені Марії Конопніць-
кої Владислав Обажанек. Головною метою проведення фестивалю є популяризація 
творчості М. Конопніцької (1842–1910), видатної польської поетеси, новелістки, 
літературного критика і публіциста, що жила і творила у Львові. Цьогоріч випов-
нюється 100 років із часу смерті письменниці. Із цієї нагоди на фестиваль завітали 
понад двісті учасників із різних країн світу, зокрема з Латвії, Литви, Білорусії, Росії, 
Польщі та України. 

Нагадаємо, що дует “Княжни” задекларував створення свого музичного тандему 
іще під час святкування 400-літнього ювілею Наукової бібліотеки Університету 2008 р. 

2 вересня 2010 р. напередодні відзначення 350-річного ювілею Університету ака-
демічна книгозбірня поповнилася ще одним унікальним факсимільним виданням – 
публікацією Реймського Євангелія. Книгу, видану у Франції 2009 р., надіслав до 
Львова автор коментарів та упорядник Володимир Гаврилюк. 

Походження унікальної пам’ятки, що дивним чином поєднала історію культури 
України та Франції сягає ХІ ст. – часу написання книги у Києві. Подароване Науковій 
бібліотеці видання містить факсимільне зображення обох – кириличної та глаголичної 
частин Євангелія, а також науковий коментар В. Гаврилюка. У вступній статті викла-
дено історію пам’ятки, здійснено огляд публікацій на цю тему у французькій історіо-
графії. Автор у науково-популярній формі відтворив головні етапи формування па-
м’ятки, зосередив увагу на кодикологічних та палеографічних аспектах дослідження. 

Французьке видання Реймського Євангелія 2009 р. займе гідне місце у фондо-
сховищах відділу рукописних, стародрукованих та рідкісних книг імені Ф. П. Макси-
менка, де зберігаються факсиміле Остромирового Євангелія, Кодексу Гертруди, 
Пересопницького Євангелія та інших унікальних пам’яток української культури сві-
тового значення. 

15–19 вересня 2010 р. у Львові відбулася одна з найяскравіших культурних 
подій року – 17-й Форум видавців. Львівський форум – найбільший книжковий ярма-
рок та літературний фестиваль в Україні, а також його вважають одним із найбіль-
ших у Східній Європі. Цього року Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка вперше 
долучилася до мистецьких та інформаційно-освітніх акцій, що проходили в рамках 
Форуму.  

15–17 вересня в університетській бібліотеці відбулися засідання сесій Західно-
українського бібліотечного форуму, у якому взяли участь директори провідних 
бібліотек України, іноземні колеги, керівники державних органів управління і місце-
вого самоврядування, видавництва, бібліотекарі, представники ЗМІ. На заключному 
засіданні бібліотечного форуму було прийнято рішення щодо членства Наукової 
бібліотеки Університету в Українській бібліотечній асоціації. 

17 вересня у головному читальному залі відбулася лекція-бесіда колишнього 
львів’янина, наукового керівника Центру соціальних досліджень інновацій, експерта 
Інституту сучасного розвитку проф. Є. Ш. Гонтмахера. Інститут сучасного розвитку 
об’єднує найкращих російських та зарубіжних експертів з метою підготовки пропо-
зицій та розробки документів із найважливіших напрямів державної політики Росії. 
Інститут організовує експертні дискусії та конференції, здійснює незалежну дослід-
ницьку роботу. У рамках науково-дослідної діяльності Інституту та у результаті 
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експертних оцінок формуються практичні рекомендації для державного керівництва, 
готуються аналітичні та інформаційні матеріали для російського суспільства. Допо-
відь Є. Гонтмахера було присвячено питанням модернізації Росії, політичним та со-
ціальним реаліям у країні. Для української аудиторії були цікавими питання 
російсько-українських відносин, прогностичні міркування експерта щодо політичної 
ситуації, настроїв у суспільстві, цілком адекватна оцінка діяльності владної верхівки 
України та Росії у політичній, економічній та соціальній сферах.  

Під час роботи Форуму видавців однією із акцій, які зібрали найбільшу ауди-
торію, стала зустріч із Михайлом Фрідманом, членом Правління Російського союзу 
промисловців і підприємців та Міжнародної Консультативної Ради з іноземних від-
носин (США), засновником одного з найбільших фінансово-промислових консорціу-
мів “Альфа-Груп”, Головою Ради директорів ТНК – ВР, співвласника телекомуніка-
ційної компанії та найбільшої роздрібної торговельної мережі в Росії. Російський 
бізнесмен, що народився у Львові, у Науковій бібліотеці ЛНУ імені Івана Франка 
прочитав лекцію “Як стати підприємцем” та поділився власним рецептом успіху у 
бізнесі. Також М. Фрідман сприяє розвитку книгодрукування у Росії, адже є спів-
засновником Національної книжкової премії “Велика книга”. Отож досвід успішного 
підприємця був цікавий не тільки студентам-фінансистам, але й представникам 
українських видавництв та бібліотек. 

Найцікавішою акцією стала культурологічна дискусія “Толерантність і дилеми 
самоідентифікації: Україна і пострадянські країни у ХХІ ст.”. Зутріч відбулася за 
участі відомих експертів у сфері соціологічних, філософських та політичних студій, 
дослідників у галузі культури: члена Європейського Парламенту, професора соціаль-
ної і політичної теорії в Університеті Vytautas Magnus в Каунасі Леоніда Донскіса 
(Литва), відомого культуролога, літературознавця та перекладача Олі Гнатюк (Поль-
ща), експерта Аналітичного центру Ю. Левади (Левада-Центр) Олексія Левінсона 
(Росія) та доктора філософських наук Євгена Бистрицького (Україна). Дискутанти 
оговорювали актуальні проблеми постколоніальних країн, зокрема у контексті різних 
ідентичностей та соціальних оптик, багатонаціональності пострадянських країн та 
різної історичної пам’яті – відмінного погляду на спільні історичні події. Також 
учасники культурологічної дискусії обговорювали проблему сучасної моделі колоні-
зації різних культурних світів, нав’язування універсальних цивілізаційних цінностей, 
реалій екзистенційної несумісності – постійне переживання сучасною людиною напру-
ги у діалозі з Іншим. Відтак, толерантність, за словами учасників дискусії, має стати 
своєрідним розумінням оптики Іншого, а багатокультурність – надбанням соціуму 
для продуктивного діалогу та порозуміння.  

Набула досить цікавого пожвавлення дискусія навколо книги Андрія Портнова 
“Упражнения с историей по-украински”, що вийшла російською мовою у Москві і 
призначена для російського читача, який воліє мати адекватну інформацію про історію 
України. За словами автора, це дослідження започатковує серію публікацій, що опо-
відають про історичну пам’ять у період формування нових націй та держав, а також 
про намагання використовувати історичні події з політичною метою, – це своєрідна 
спроба розпочати політичну дискусію з позиції академічної науки. Публічне обгово-
рення книги відбулося у головному читальному залі Наукової бібліотеки ЛНУ імені 
Івана Франка. Дослідження А. Портнова викликало хвилю дискусії не тільки серед 
академічної спільноти, – зокрема, із запереченням основних тез дослідження виступив 
Генеральний консул Російської Федерації у Львові Євгеній Гузєєв, хоча попередньо 
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зазначив, що із змістом книги ознайомитись не мав можливості. Також в обговоренні 
взяли участь співробітник Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича НАН 
України Остап Середа та професор ЛНУ імені Івана Франка Леонід Зашкільняк.  

Л. Зашкільняк висловив свої міркування щодо “відродження російського націо-
налізму” та радянського міфу про триєдиний народ, що призводить до політичних 
маніпуляцій в українсько-російських стосунках із боку різних структур та провокує 
нетолерантні гасла окремих представників російського політикуму. 

19 вересня у рамках заходів до Форуму видавців у Львові у читальному залі 
Наукової бібліотеки відбулася низка акцій, присвячених мистецтву художнього сло-
ва. Презентували свої творчі набутки переможці конкурсу “Коронація слова 2010” – 
прозаїк та драматург, член Спілки письменників України та Асоціації українських 
письменників Володимир Лис (родинна сага “Століття Якова”) та лауреат третьої 
премії конкурсу Дара Корній (роман “Гонихмарник”).  

Продовженням формату тандем-читання став вечір поезії за участі Наталії 
Бєльченко (Україна), Мілени Макарової (Латвія) та Дмитра Кузьміна (Росія), заснов-
ника союзу молодих літераторів “Вавілон”. Автори декламували свої віршовані 
тексти та поетичні переклади. Мілена Макарова подарувала Науковій бібліотеці свою 
поетичну збірку “Амальгама” та дві книги перекладів поетів Латвії, зокрема “1000 и 
1 отражение” (вірші молодих латвійських поетів) і “Сумерки тебя любят” (переклад 
М. Макарової текстів Аманди Айзпуріете). 

Продовженням поетичного вечора став перегляд відеопоезії, дуже молодого 
жанру на Україні, який дедалі більше захоплює мистецьку аудиторію. Свої творчі 
відеорефлексії публіці презентували Сашко Горський. Катерина Бабкіна та Христина 
Венгринюк. Також присутні мали нагоду переглянути відеоролики зарубіжних пое-
тів, що експериментують із цим жанром. 

Відтак Наукова бібліотека Університету залишається осередком не тільки акаде-
мічних дискусій, але й місцем для творчого діалогу різноманітних напрямів мистецтва. 

22 вересня 2010 р. у головному читальному залі Наукової бібліотеки Львів-
ського національного університету імені Івана Франка відбулася презентація книги 
Івана Паславського “Хто і коли заснував місто Львів? Вірогідні й невірогідні дати 
заснування столиці Галичини”. У презентації взяли участь: кандидат філософських 
наук, провідний науковий співробітник відділу історії середніх віків Інституту 
українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України Іван Паславський, завідувач 
відділу новітньої історії України Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича 
НАН України професор Іван Патер, завідувач кафедри нової і новітньої історії ЛНУ 
імені Івана Франка професор Степан Качараба, співзасновник Фонду імені короля 
Данила Степан Кубів, завідувач Львівського філіалу Національного науково-дослід-
ного реставраційного центру України, заслужений діяч мистецтв України Мирослав 
Откович, директор Наукової бібліотеки Університету Василь Кметь, працівники 
бібліотеки, студенти. 

1 жовтня 2010 р. в головному читальному залі Наукової бібліотеки у рамках 
відзначення Дня Львівського національного університету імені Івана Франка від-
булася презентація книг видавництва “Астролябія”. У презентації взяли участь: 
директор видавництва Олег Фешовець, директор музею Львівського інституту сухо-
путних військ Національного університету “Львівська політехніка” Михайло Слобо-
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дянюк, головний редактор видавництва та перекладач Катерина Оніщук, менеджер 
Володимир Русинек, директор Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка, пра-
цівники Бібліотеки. 

Десятирічна діяльність видавництва “Астролябія” позначилась тісною співпрацею 
із академічними установами, зокрема і університетською книгозбірнею. Окрім комер-
ційних проектів, що за словами О. Фешовця, дають значний прибуток, видавництво 
все ж робить акцент на літературі елітарній, що, однак, має менше коло шануваль-
ників. Так було засновано серії видань: “Українська філософська бібліотека” (видан-
ня філософських творів світової інтелектуальної скарбниці українською мовою), 
“Новий університет” (підручники та посібники для українських університетів), “Мід-
ґард” (видання текстів доби Середньовіччя, які на сьогодні є малодоступними для 
читачів) тощо.  

Новим проектом видавництва, що викликав неабияке зацікавлення серед чи-
тацької аудиторії, спільно із Львівською галереєю мистецтв, Львівським історичним 
музеєм, а також музеєм історії Львівської академії сухопутних військ, став випуск 
Львівського мілітарного альманаху “Цитаделя”, присвяченого вивченню важливих 
мілітарних та політичних подій, які справили відчутний вплив на розвиток культури, 
мистецтва, науки, технологій та військової справи в Україні. Високу оцінку цьому 
проекту дав свого часу Ярослав Дашкевич, порівнюючи видання із часописом “Чер-
вона калина”, відтак побажав видавцям “не здати свою цитадель!”. 

7 жовтня 2010 р. в рамках святкових заходів до Дня Львівського національного 
університету імені Івана Франка – у Науковій бібліотеці відбулося восьме засідання 
Міждисциплінарного семінару Modus Legendi. Із надзвичайно цікавою доповіддю 
“Чи одинокі ми у Всесвіті?” виступив директор Астрономічної обсерваторії ЛНУ 
імені Івана Франка Богдан Новосядлий, познайомивши працівників і студентів Уні-
верситету з результатами найновіших наукових досліджень Всесвіту. Зокрема, мова 
йшла про пошуки позаземного життя, потенційні зони (планети, супутники, сонячні 
системи), придатні для існування органічних сполук, систематичні повідомлення, які 
надсилаються у космос та інформаційний шум, що надходить на Землю. Космічна те-
матика восьмого засідання семінару була зумовлена 40-ю річницею доставки на 
Землю місячного ґрунту, зібраного за допомогою автоматичної станції “Луна – 16н” 
(24 вересня 1970 р.). 

12 жовтня 2010 р. у головному читальному залі Наукової бібліотеки ЛНУ імені 
Івана Франка відбулася презентація видання “Коротка франкомовна проза ХХ сто-
ліття: Бельгія, Канада (Квебек), Франція”. У виданні вміщено десять творів франко-
мовних письменників ХХ ст. у перекладі Яреми Кравця, що побачили світ упродовж 
1968–2008 рр. на сторінках українських часописів, зокрема у “Всесвіті” та “Вітчизні”. 
Ця книга охоплює понад сорок років роботи над перекладами найцікавіших, на думку 
Я. Кравця, здобутків франкомовної літератури. Перекладач вводить в український 
літературний простір маловідомі для українського читача прозові твори Еміля 
Вергарна, Шарля ван Лерберга, Габріель Руа, Емманюеля Роблеса та ін. 

Окрім цих творів, Я. Кравець відомий читацькій аудиторії своїми перекладами 
текстів восьмитомного видання творів Гі Де Мопассана, Гійома Ле Вассера Боплана 
“Опис України”, Проспера Меріме “Богдан Хмельницький” та збірника документів 
“Чорна книга комунізму”. Зараз Ярема Іванович працює над виданням бібліографіч-
ного покажчика української літератури французькою мовою. На його думку, україн-
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ську літературу мало знають у Європі, до того ж є певна криза української перекла-
дацької майстерні та відсутність фахової критики перекладу.  

Діалогу з іноземним культурним середовищем на сьогодні допомагає Програма 
сприяння видавничій справі “Сковорода” (здійснюється за підтримки Посольства 
Франції в Україні спільно з Міністерством закордонних та європейських справ Фран-
ції), у проектах якої Я. Кравець бере активну участь. Нагадаємо, що презентація книг, 
виданих завдяки програмі “Сковорода”, відбулась у Науковій бібліотеці 25 лютого 
2010 р. Отже, франкомовна література стає більш доступною для широкого кола 
читачів, у тому числі і академічної спільноти. 

15 жовтня 2010 р. у головному читальному залі Наукової бібліотеки відбулася 
зустріч із львівською мисткинею Анною Лютак та письменником, перекладачем і 
літературознавцем Андрієм Содоморою – “Львівські варіації”.  

 
Роман Лаврентій, 

в. о. завідувача відділу культурно-просвітницької роботи, 
Вікторія Кметь, 

бібліотекар І категорії 
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