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був великим здобутком останніх часів, заборолом тих східно-європейських народів, що не мали
своєї держави, тим осередком, на який реакція звертала всю свою ненависть [1, 1911, № 1].
Соціал-демократичні посли в парламенті провели значну роботу: вони вносили пропозиції
щодо сеймової реформи та змін у податковій системі, виступали проти гноблення українців, на
захист селян, проти дорожнечі, за забезпечення робітників і зміну шкільних законів, за
український університет у Львові.
Після розпуску австрійського парламенту у червні 1911 року відбулися нові вибори.
В результаті від усіх країв Австро-Угорщини до парламенту було обрано 80 соціал-демократів.
Українські соціал-демократи, на жаль, втратили один мандат. С. Вітик знову був обраний до
парламенту і залишався там єдиним українським соціал-демократичним послом. Противники
соціал-демократів скористалися неосвіченістю та затурканістю селян, які, будучи
"безправними, ставали жертвою корупцій з боку польських верховодів і москвофілів, а також
жертвою безсовісної і підлої демагогії”, — відзначав соціал-демократичний орган [1, 1911,
№ 26]. Криваві події відбулися в Дрогобичі, 26 чоловік було вбито і 100 поранено. Як заявив з
трибуни австрійського парламенту 28 липня 1911 р. посол С. Вітик, "дрогобицький морд 19
червня був найогидніший і найстрашніший, який коли-небудь бачила Галичина, ця ославлена
країна масових мордів" [1, 1911, № 28]. Наводячи у своїй викривальній промові приклади
махінацій, він наголосив: "В Дрогобичі добтали ногами волю народу" [1, 1911, № 28].
Дрогобицькі події не були випадковими. Як відзначає сучасний дослідник, "вони являли собою
частину серії насильств, які чинились у Галичині владою за допомогою жандармів і війська" [4,
с. 149]. С. Вітик на ньому не зупиняється і звертається до міністра внутрішніх справ з
пропозицією виділити з державних фондів відшкодування для жертв дрогобицької масакри [1,
1911, № 35]. Парламентська активність С. Вітика напередодні Першої світової війни
надзвичайно висока. У своїх промовах він викриває "перестарілість і спорохнявілість"
галицького сейму, депутати якого "більше пересиджувалися на балях, як в сеймі", з’являючись
на його засідання у фраках і відразу втікаючи на різні прийоми, через що постійно не було
необхідного кворуму [1, 1910, № 10].
Чималу увагу приділяв С. Вітик різним проблемам робітників і селян. Так, завдяки його
енергійній діяльності для робітників нафтової промисловості було встановлено 8-годинну
робочу зміну [1, 1912, № 3].
Оскільки це був час масової еміграції населення з Галичини, то цей процес
супроводжувався значними зловживаннями чиновників і різних спритних людей. Як депутат
парламенту, С. Вітик домагався від австрійського уряду вирішення багатьох питань для
емігрантів (оголошення рідною мовою, охорона жінок від гендлярів живим товаром,
безоплатний проїзд, присутність лікаря, укладання контрактів у присутності представника) [1,
1912, № 13-14, 15, 18].
Проте незабаром вибухнула світова війна, і С. Вітик припиняє парламентську
діяльність. Він продовжує активно займатись партійною і політичною діяльністю, згодом
переїжджає в Наддніпрянську Україну, де в 30-х роках був репресований і розстріляний.
1. Земля і воля. 1907, № 25, 29; 1910, № 10; 1911, № 1, 26, 28, 35; 1912, № 3, 13-14, 15,18. 2. Левицький К.,
Семен Вітик / / Українські політики. Ч. 2. Сильвети наших давніх послів і політичних діячів 1907—1914 рр. Львів,
1934. 3. Перший рік парламенту загального голосования (1907—1908) / Подав д-р Кость Левицький. Львів, 1908.
4. Сухий О. Галичина; між Сходом і Заходом. Нариси історії XIX— початку XX ст.
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ЛЬВІВСЬКИЙ ПЕРІОД ДІЯЛЬНОСТІ ЛУКАША КУРДИБАХИ
(1929— 1939)

Р .В . Лаорецький
Постать відом ого польського історика X X ст., працівника Л ьвівського університету Лукаша
К урдибахи займає одне з чільних м ісць у п леяд і дослідників історії освіти та культ ури П ольщ і. У статті
висвіт лено львівськ и й період науково-педагогічної діяльност і вченого, п о в ’я за н и й із ф ормуванням
основних напрям ків й о го на уко ви х зацікавлень. Стаття базується на матеріалах ар хівни х дж ерел і
результатах аналізу на уко ви х робіт Л.К урднбахи.
Личность известного польского историка X X в., работника Л ьвовского университ ет Лукаша
К урды бахи занимает одно и з почетных мест в плеяде исследователей ист ории образования и культуры
П олы ни. В статье освещ ен Л ьвовский период научно-педагогической деятельности ученого, связанны й
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с ф ормированием основны х направлений его научны х интересов. Статья базируется на материалах
архивны х первоист очников и результатах анализа научны х работ Л.Курдыбахи.

У вітчизняній історіографії наукова спадщина відомого польського дослідника історії
культури, освіти, шкільництва і виховання Лукаша Курдибахи (1907—1972) [11] ще не стала
предметом окремого дослідження. Ця стаття присвячена львівському періоду діяльності
вченого (1929—1939 роки).
Народився Л.Курдибаха 22 жовтня 1907 року в с. Ляшки Ярославського повіту; середню
освіту здобував у Перемишлі, восени 1927 року' записався на гуманітарний факультет
Львівського університету, вивчав історичні науки, особливо поглиблено історію культури та
освіти [1, арк.132]. Величезний вплив на формування Л.Курдибахи як науковця мав його
вчитель, директор Інституту історії освіти та шкільництва, видатний польський історик
Станіслав Лемпіцький. Власне під його керівництвом молодий вчений розпочав свою наукову
кар’єру. Вже 1929 року він опублікував в "Pracach historycznych Afeadennckiego Kola ffistorykôw
Uniwersytetu Jana Kazimierza" свою першу наукову роботу, 1931 року отримав ступінь магістра
філософії в галузі історії, а 1932 року — доктора філософії Львівського університету [1,
арк.132].
З січня 1932 до квітня 1935 року Л.Курдибаха працював вчителем VII державної, а
згодом V державної гімназії у Львові, з квітня 1932 року — молодшим асистентом при кафедрі
та інституті історії освіти та шкільництва Львівського університету, з травня 1934 року до 31
серпня 1939 року — старшим асистентом [1, арк. 31, 74].
На основі дисертації "Staropolski ideal wycliowawczy" 31 серпня 1938 року Л.Курдибаха
отримав право викладання у Львівському університеті [1, арк. 92, 146]. Будучи доцентом
історії освіти та шкільництва, вже у 1938/39 н.р. він читав спецкурси "Виховна ідеологія
польської шляхти в XVI і XVII ст.", "Історія виховної думки в Польщі", допомагав професору
С.Лемпіцькому у проведенні просемінарських занять [12]. У II трисемесірі 1938/39 н.р. вчений
додатково оголосив лекційний курс "Значення закордонних університетів для польської
духовної культури XVI ст.п. Проте майже одночасно він отримав відпустку та субвенцію з
Фонду Національної Культури для продовження наукових студій за кордоном [1, арк. 88, 90,
95,112].
Упродовж 1929 —- 1938 років Л.Курдибаха створив 17 окремо опублікованих праць, не
враховуючи науково-популярних статей і рецензій. Його наукова зацікавленість не
обмежувалась історією шкільництва та виховання в Польщі, вона сягала в галузь історії освіти і
духовної культури Європи, причому акцент був зроблений на зв’язок освітніх процесів з
культурними течіями й подіями суспільно-політичного життя. У дослідженнях 1929—1936 років
він передусім цікавився історією епохи Гуманізму, Ренесансу, а також XVII ст. і зосередився
на таких питаннях: 1) виховні погляди та світогляд тогочасного шляхетського стану;
2) значення культурного меценатства в Польщі, передусім для рівня освіти; 3) культурне
значення міщанських родів, особливо іноземного походження.
До першої групи робіт Л.Курдибахи належить дослідження "Wychowanie Aleksandra і
Jerzego Lubonriiskich w XVII w." [2]. В ньому автор вперше опублікував невідому
кореспонденцію Станіслава Любомирського, воєводи руського, з синами Юрієм і
Олександром, які були у 1632—1634 роках на навчанні за кордоном.
У роботі "Pedagogikä szlacliecka w XVI і XVII w." [3] автор розширив свої попередні
дослідження на цілий ряд т. зв. "батьківських інструкцій для синів" з XVI і XVII ст. Автор
використав інструкції родини Мипнсовських, Баліньських, Радзивілів, Фірлеїв, Любомирських,
Оссоліньських і Собєських. Слід
мати на увазі, що чудова характеристика цієї
великошляхетської педагогіки стала першою спробою цього роду в польській історичній
літературі.
У досить грунтовній монографії "Dzialalnosc kulturalna Piotra Myszkowskiego, biskupa
krakowskiego" [4], заснованій на матеріалах Бібліотеки Чарторийських у Кракові, Л.Курдибаха
звернув увагу на проблему меценацтва в історії Речі Посполитої XVII ст.
Дві невеликі, але
безперечно цікаві роботи Л.Курдибаха присвятив львівському
міщанству та його культурному значенню: "Urbanus a Ripa Ubaldini” і "Rod Bandinellich we
Lwowie" [6], Загалом вони буди оригінальним доробком до історії італійської еміграції в
Польпц та італійсько-польських взаємин доби пізнього середньовіччя.
Публікуючи свої праці, що стосувались подій XVI і XVII ст., Л.Курдибаха звернув увагу
на інший період — добу Просвітництва в Речі Посполитій перших десятиліть XIX ст.
Результатом проведених досліджень стали статті "Stosunki literackie Wilna ze Lwowem" [7] і
"Wplyw kultury wilenskiej na Lwow w poezatkach XIX wieku" [8]. У другій статті Л.Курдибаха
опрацював історію "Pamietnika Lwowskiego" — першого великого літературного часопису у
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Львові в 1816—1818 роках і дослідив діяльність та значення, т. зв. "Towaizystwa cwiczacej sie
mlodziezy we Lwowie" в 1818—1819 роках [1, арк. 138].
Історії Львова ї Галичини торкається ще одне дослідження Л.Курдибахи, видане 1937
року, — "Ksiegamia Ignacego Hebanowskiego we Lwowie 1704—1715. Studium z dziejow kultury і
oswiaty Ziemi Czerwienskiej" [9]. Автору вдалося віднайти серед рукописів Національної
бібліотеки у Варшаві великий інвентар, книгу рахунків і книгу продажу зовсім забутих
львівських друкарів доч. XVIII ст. Гебановського і Матяшкевича. Де був винятковий, можна
сказати навіть сенсаційний, матеріал з історії друкарської справи та читацького руху даного
періоду.
1937 року, як І том "Studiow Gdanskich", з’явилася монографія Л.Курдибахи "Stosunki
kulturalnc polsko-gdaiiskic w XVIII w.’’. Ця робота була першим у польській і закордонній
науковій літературі дослідженням духовного життя вільного міста, у його тісних і настільки
різнобічних культурних зв’язках з Польщею 1720—1763 років. Учений послідовно і дуже
скрупульозно прослідкував діяльність перших на теренах Польщі наукових товариств —
"Societas literaria Gedanensis" і "Die Naturforschende Geselschaft" [1, арк. 138—139].
Габілітаційна робота Л.Курдибахи "Staropolski ideal wychowawczy" [10] була спробою
реконструкції шляхетського виховного ідеалу в його розвитку з початку XVI ст. до моменту
падіння Речі Посполитої. Під її впливом пройшла зміна стереотипів шляхетського виховного
ідеалу. У рецензії габілітаційної комісії на цю роботу говорилось: "В цій книжці є багато
смутку, коли йде мова про нашу віру в шляхетних предків та їх ідеали" [1, арк. 143].
Наведений матеріал дає підстави твердити, що Л.Курдибаха успадкував найкращі якості
львівської історичної школи: чудове знання іноземних мов, виважене і критичне ставлення
до історичних джерел, вміння працювати глибоко і систематично. Немає сумніву, що його
роботи стали помітним явищем у польській історіографії 20—30-х років XX Ст., зробили
значний крок у вивченні історії культури та освіти своєї батьківщини, збагатили історичну
науку цікавими розвідками й оригінальними теоріями, ліквідували багато білих плям.
I. Державний архів Львівської обл., ф.26 (Львівський ун-т), оп.5, спр. 1017. 2.Kurdybacha L Wychowanie
Aleksandra і Jerzego Lubomirskich w XVII w. //Minerwa Polska. Lwow, 1930. Odbitka z II t. 3. Kurdybacha L.
Pedagogika szlachecka w XVI і XVII w. / / Kwarlalnik pedagogiczny/ Warszawa, 1932. Odbitka z rocz. V. Nr. 1,
4. Kurdybacha L. Dzialalnosc kulturalna Piotra Myszkowskiego, biskupa krakowskiego / / Prace Historyczno-kulturalne,
Lwow, 1935. T. 1. 5. Kurdybacha L, Urbanus a Ripa Ubaldini / / Studia lwowski. Lwow, 1932. 6. Kurdybacha L. Rod
Bandinellich we Lwowie / / Ziemia Czerwlenska. Lwow, 1932. Odbitka. 7, Kurdybacha L. Stosunki literackie Wilna ze
Lwowem / / Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie/ Lwow, 1936. Z. I. 8. Kurdybacha L. Wplyw kultury
wilenskiej na Lwow w poczatkach XIX wieku / / Ateneum Wilenski. Wilno, 1936, Odbitka z rocz. 11. 9. Kurdybacha L.
Kslegarnia Ignacego Hebanowskiego we Lwowie 1704—1715. Studium z dziejow kultury і oswiaty Ziemi Czerwienskiej,
Lwow, 1937, 10. Kurdybacha L. Staropolski ideal wychowawczy / / Prace historyczno-kulturalne. Lwow, 1938. T. IV.
II. Slownik histirykow polskich / Red. M. Prosipska-Jackl. Warszawa, 1994. S. 281. 12. Uniwersytet Jana Kazimierza
we Lwowie. Spis wykladow w roku akademickim 1939/1940. Lwow, 1939. S. 46r 48.
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ПРОБЛЕМА УКРАЇНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ У ЛЬВОВІ В ІДЕОЛОГІЇ
ГАЛИЦЬКИХ МОСКВОФІЛІВ НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ
В .М . Качмар
Стаття висвіт лю є цікаву наукову тему, осно вні п о д ії я к о ї розгорт алися на перелом і X IX —X X
стліть. Справа українського університету у Л ьвові була чи н е найголовніш ою в суспільно-політ ичном у
р у с і С хідної Галичини. У статті автор зуп и н и вся на одном у з аспектів проблем и — ставленні
м осквоф ільської течіїд о справи заснування українського університету у Львові.
Статья освещает интересную научную тему, главны е события которой развивались н а перелом е
X IX —X X веков. Д ело украинского университета во Л ьвове было чуть л и н е самым главны м в
общ ест венно-полит ическом движ ении В о ст чно й Галичины . В статье автор остановился на одном и з
аспектов проблем ы — отношении м осквоф ильского течения к д елу основания украинского университета
в о Львове.

Однією з найцікавіших сторінок суспільно-політичного життя Галицького краю в
останні десятиріччя існування Австро-Угорської монархії була боротьба за українську
національну школу, чи не найважливішим аспектом якої стали змагання за український
університет у Львові. їх історія є надзвичайно показовою для зрозуміння суті українськопольських суперечностей того часу, позаяк дуже чітко висвітлює усі найважливіші чинники
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