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ТЕОФІЛ КОСТРУБА -  ПРИЗАБУТИЙ ІСТОРИК

У 2003-ому році минуло 60 років від часу, коли в сирій землі 
спочило виснажене фізичними муками тіло надзвичайно здібного 
молодого історика -  Теофіля Костру би. Роковини такої сумної і 
болючої для української історичної науки події вимагали належного 
відзначення, що на жаль, не сталося. Нехай наші скромні рядки 
стануть тою незабудкою на призабутій могилі покійного, що найшов 
собі місце вічного спочинку на Личаківському цвинтарі у Львові.

Моя перша зустріч з Т. Кострубою відбулася в викладацькій 
залі Львівського університету 1935 р. осінньою порою. Після викла
ду, наскільки пам’ятаю, проф. Модельского невеличка група наших 
студентів, між якими знаходилася впадаюча в очі постать молодої, 
на перший погляд, не дуже модерної людини, вела притишену 
розмову. Я приступив до гурту й дискретно почав придивлятися до 
невідомого мені студента. Висока постать, брюнет з бородою і лагідні 
темні очі з-поза окулярів звертали на себе увагу. Своєю чорною 
бородою робив враження старшого студента семітського походжен
ня. Включившись в розмову, я зауважив, що він говорить поправне 
українською мовою як граматично, так і фонетично, а до того без 
“ну”, характерного семітській частині львівського населення. “Ви 
добре говорите по-українськи” -  сказав я до нього. Він усміхнувся і 
відповів: “Я ж українець...” Мені стало ніяково і я перепросив його: 
“Вибачте, але я взяв Вас за...” і не докінчив речення. Він легко по
сміхнувся з ледве-ледве помітною дозою іронії -  “Моя борода Вас 
змилила...” Згодом, коли ми ближче пізналися, я зрозумів, чому він 
носив бороду. Вона прикривала близни на шиї, які залишилися після 
операції.

Вийшовши з університету, ми завели розмову, під час якої я 
завважив, що маю до діла не зі звичайним студентом, а з інтелектуа
лом, заавансованим в науковому житті. В психологічному аспекті є 
типи, які притягаються, або відпихаються, і то від першої зустрічі. В
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даному випадку ми з Т. Кострубою належали до типів, які притяга
ються. Приблизно десь до кількох днів ми зблизилися і я став частим 
гостем в його хаті. В часі недуги його матері ми з ним домовилися, 
що я пильнуватиму при її ліжку десь від 4-тої години пополудні до 
10-тої вечора, а відтак на нього приходила черга і він пильнував аж 
до рання. А під час того, як я пильнував, він мав нагоду переслатися 
кілька годин. Так було кілька тижнів аж до її смерти. Три основні 
його прикм ети наближ ували мене до нього: він був глибоко 
віруючою людиною, здекларованим гетьманцем, що покривалося 
на загал з моїм світоглядом консервативного напрямку, і характерно- 
скромним типом молодого вченого з поважним, майже енциклопе
дичним навантаженням знання, особливо історичних наук. До тих 
трьох прикмет долучалася ще четверта -  аристократизм духу. Таким 
чином я духовно й інтелектуально прилип до нього, як муха до 
мухоловки. Під час мого дуже частого й іноді довгого гостювання в 
його домі ми розглядали різні проблеми з широченного вахляра іс
торії України в контексті східноєвропейської історії та поодиноких 
етапів в процесі розвитку нашої історіографії, зупиняючись над 
інтелектуально-духовою спадщиною М. Грушевського. Д. Багалія, 
Д. Дорошенка, В. Липинського й інших. В короткому часі я “відкрив” 
в університетському приміщенні Омеляна Пріцака якраз тоді, як він, 
приїхавши з Тернополя, записувався на гуманістичний факультет 
(історія) університету “Яна Казімєжа”. Побачивши наукові зацікав
лення новоспеченого студента, я поміг йому виповнити універси
тетський індекс з поданням потрібних викладів і познайомив його з 
Т. Кострубою. Від того часу ми втроє держалися разом в певному 
розумінні tres faciunt collegium, сходилися разом в хаті Т. Коструби, 
дискутували, намічували різні пляни й спільно надіялися на краще 
завтра для України й нашої науки. Т. Коструба, який мав уже яких 
10 років стажу наукової й публіцистичної діяльносте й щойно тоді 
вступив в університет в наслідок різних життєвих перемог (головно 
внаслідок недуги), ввів мене з О. Пріцаком до Наукового Товари
ства ім. Ш евченка як наймолодших адептів історичної науки.

Згодом за його старанням було зорганізовано при НТШ 
неофіційний Семінар історії України для наших студентів, які не мали 
змоги почути об’єктивну правду про історичне минуле українсько
го народу у польському університеті. Здаючи собі справу з поважних 
недоліків в домені нашого джерелознавства, Т. Коструба запропо
нував під час наших дискусій і намічувані різних плянів видання 
кількатомної публікації з ділянки джерелознавства. Це мав бути 
переклад на українську мову грецьких, римських, арабських і 
візантійських письменників, які у своїх творах торкалися питання
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території України й її мешканців. Я  мав зробити переклад грецьких 
і римських автор ів , О. П ріцак -  арабських, а Т. К оструба -  
візантійських. Треба дивуватися, що О. Пріцак у такому віці був 
настільки заавансований в домені арабістики, що міг братися за 
переклад арабських творів.

На жаль, війна знівечила наші пляни. Далеким їхнім відго
моном можна вважати мій переклад Геродотової “С китії” , що 
появився в останньому часі на сторінках Українського Історика 
(2003). В 1937 році появився у Львові добрий назагал переклад 
Геродотової “Скитії” пера Т. Коструби (з моїм “Вступом”). Деяка 
різниця між його перекладом і моїм полягає здебільшого в тому, що 
він старався перш за все віддати першенсгво літературній україн
ській мові, основним же принципом мого перекладу було якнайточ
ніше передати текст оригіналу навіть незначним коштом мови, на 
яку я перекладав з метою відтворення до деякої міри “літературного 
стилю” античної історіографії. Друга справа, чи і наскільки це мені 
вдалося, бо альтернатива -  блискучий переклад на літературну мову, 
чи вірний з оригіналом переклад -  це питання дискусійного порядку, 
де не легко найти компроміс.

Крім згаданого пляну були ще й інші. Т. Коструба плянував 
опрацювати Історію України від праісторичних часів до найновіших 
в дусі християнського світогляду. Соціологічну інтерпретацію істо
ричного процесу в Історії України-Руси М. Грушевського мали 
доповнити критерії християнсько-національного аспекту з узагаль
ненням світогляду українського монархізму, точніше гетьманської 
ідеології у згоді з творами В. Липинського. Як ревний католик, він 
присвячував особливу увагу тематиці з історії Церкви з нахилом до 
світогляду “западників” у протилежність до “восгочників”, при чому 
В. Липинський був для нього авторитетом як в науково-історіогра- 
фічному, так і світоглядно-духовному аспекті. В умовах польської 
займанщини учений, особливо типу Коструби, був зданий на 
нужденну вегетацію, майже голодівку. Хоча й молодий, але слабого 
здоров’я тип радше кабінетного вченого, який піддержував своє 
життя різними лікам и, потребував джерел стало ї ф інансової 
піддержки. А того якраз бракувало. Треба було комбінувати наукову 
працю з публіцистикою, щоби утримати себе й матір, яку мав на 
удержанні. Його брат Петро, гімназійний учитель (жіноча гімназія 
Рідної Ш коли ім. І. Кокорудза у Львові) стільки заробляв, що не був 
в стані допомогти братові й матері.

Т. Коструба був співробітником часопису Нова Зоря, органу 
станиславівського єпископа, Григорія Хомишина, де головним 
редактором був Осип Назарук, який використовував своїх співро
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бітників, застосовуючи до них не все культурну, людяну поведінку. 
Коли Назарук звільнив безпідставно з праці ред. Олександра Моха, 
Т. Коструба на знак солідарносте залишив працю в редакції Нової 
Зорі. Будучи зі мною в дружніх відносинах і маючи довір’я до мене в 
аспекті дискретносте, він не раз оповідав мені деякі подробиці з 
редакційного життя згаданого часопису й його головного редакто
ра, який одержував порівняно велику платню, а своїх співробітни
ків гонорував дуже скромно. Т. Коструба міг містити лише чотири 
статті на місяць, при чому одержував за статтю 15 золотих, тобто 60 
золотих місячно. Решту треба було доробляти в інших часописах і 
журналах, щоби можна було сяк-так вдержатися на поверхні життя 
в умовах польської займанщини. А все ж таки мимо тих кривд він 
говорив дуже здержано з питомою йому високою культурою і 
християнською етикою. Скаржився мені дискретно як близькій собі 
лю дині, бо скривдж ена лю дська гідність хотіла перед кимсь 
поскаржитися на людську сваволю й несправедливість. Біль був тим 
більший, що ті ставлені йому колоди були від “своїх” , яких він 
називав “паперовими католиками”, бо чужі шанували його більше.

П ам ’ятаю, як деякі професори Львівського університету 
відносилися до нього з пошаною, хоча знали, що він український 
патріот, який словом і письмом боронить історичну правду Земель 
Західної У країни. П ам ’ятаю , як одного разу на просемінарі 
середньовічної історії проф. Модельскі (головний редактор Квар- 
тальніка Гісторичнего) говорив про “Зємє Червєньске” і в риторич
ному запалі звернувся до присутнього на залі Т. Костуби з реплікою: 
“Так єст, панє Коструба...’’Але в кругах Наукового Товариства ім. 
Ш евченка шанували Кострубу, особливо такі особи як Крип’яке- 
вич, Пастернак, Терлецький й директор Бібліотеки НТШ  В. Доро
шенко, голова Товариства Раковський і інші. Т. Коструба вдержував 
зв’язки з представниками римокатолицького кліру, які викладали 
на теологічному факультеті Львівського університету. Особливий 
вплив мав на нього проф. Уміньскі, якого він нераз згадував в розмові 
зі мною. Він відвідував радо виклади Уміньского. У зв’язку з тим 
пригадую собі одне веселе непорозуміння. Т. Коструба сказав мені, 
що проф. Уміньскі має дивну звичку говорити час до часу під час 
свого викладу слівце “утнапіштім” . Я йому вияснив, що Утнапіштім 
являється особою, яка виступає у вавилонському місті Ґільґамеша 
про потоп, і є містичним відповідником до особи Біблійного Ноя. 
Звичайно, Коструба як медієвіст не знав таких подробиць з античної 
мітології. А Уміньскі порушував те питання у зв’язку з проблемати
кою так званого панвавилонізму, представники якого вважали 
Біблійну історію потопу “копією” вавилонського “оригіналу”. На
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грані XIX -  XX ст. представникам тої теорії здавалося, що вони 
можуть захитати авторитет Старозавітнього канону, особливо 
перших розділів Мойсеевого пентатевху. Згодом вістря тої теорії 
притупилося на фоні кращого розуміння спільної семітської традиції.

Т. Коструба був сильний полеміст. В його хаті я пізнав і відтак 
стрічався з Вячеславом Заїкиним, який викладав на факультеті пра
вославної теології при Варшавському університеті. Згодом він 
залишив Варшаву й замешкав у Львові. Доречно пригадати, що 
польська влада в своїй антиукраїнській політиці на загал не дозво
ляла українцям зі східноукраїнських земель поселятися в Галичині, 
зокрема у Львові, щоби “галичани” не пов’язувалися з “придніпрян- 
цями” при творенні спільного фронту. Тому уенерівці находилися 
головно на корінно польських теренах. Заїкин відзначався неабияким 
знанням, закінчив два факультети -  історичний і з канонічного права 
-та  був добрим знавцем історії Східньої Церкви. Мені невідомо, як 
він познайомився з Кострубою і заприязнився до тої міри, що бував 
досить часто в домі панства Кострубів. В даному випадку стрінулися 
два завзяті дискутанти -  католик і православний, обидва патріоти 
своєї Ц еркви. М ені доводилося нераз прислухуватися їхнім 
словесним конфронтаціям. Коли дискусія набирала полемічного 
тону і “температура” підносилася, Заїкин нагло заявляв: “А от на 
інші теми...” та безцеремонно змінював тему розмови. Одного разу 
під час такого переходу Заїкиним “на інші теми” я відізвався: “Але 
ж, пане професоре, дискусія на цю тему ще не закінчена... будь ласка 
продовжувати її...” Заїкин посміхнувся єхидно, зняв окуляри (мав 
дуже слабий зір і носив окуляри з грубим склом), витер хустинкою, 
заложив на ніс і відізвався: “Пане Олександре, ви тут між нами 
наймолодші, а говорите дидактичним тоном... маєте львівський 
темперамент”. Коструба обернув це дипломатично в жарт і дискусія 
продовжувалася, але вже “на інші теми”. Все ж таки Коструба був 
господар, а Заїкин гість і з тим треба було числитися.

Згодом ми довідалися про неприємні справи. Між уенерівця- 
ми кружляли поголоски, що Заїкин мав бути пов’язаний з кількома 
розвідками (від царської “О храни” до совєтської і польської 
розвідки). З приходом совєтів до Львова в 1939 році його заарешту
вали й слід по нім пропав. У Львові Заїкин не шукав ближчих зв’язків 
з НТШ. Маючи контакти з керівником катедри історії економії Львів
ського університету. Францішком Буяком, як сказав Кострубі й мені, 
він мав у скорому часі докторизуватися і згодом габілітуватися на 
доцента при Львівському університеті. Польська сторона не допус
кала нікого з місцевих українських учених до проф есури на 
Львівському університеті, а тут робила виїмок для Заїкина. Навіть
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проф. К. Хилінський, який особливо сердечно відносився до мене, 
сказав мені раз довірочно, що Львівський університет, як Олімп 
“малопольської” культури, є недоступний для українських учених. 
Тому він плянував влаштувати М. Думку й мене при Віленському 
університеті. Можна більше, як припускати, що в зв’язку зі Заїкиним 
польська сторона не робила такого виїмку даром.

М и з Т. Кострубою  були на зорганізованій  Ф. Буяком 
науковій конференції в університеті, де мав виклад Заїкин. На 
конференції були присутні лише запрошені особи, при чому Заїкин 
вирішував, кого запросити з української сторони. З присутніх там 
українців пригадую собі Омеляна Пріцака й головного редактора 
Н ової Зорі О сипа Н азарука. П ідчас запитів і дискусії Заїкин 
заховувався певно, а Буяк титулував його “доктором”. Правдопо
дібно, це був його дебют на Львівському університеті. Після викладу 
він приступив до Коструби й мене, дякуючи за те, що ми прийшли.

Проф. Буяк до Коструби ставився коректно. Коли він приніс 
Буякові свій переклад Галицько-Волинського літопису, Буяк прий
няв його ввічливо і згодом відпровадив зі свого кабінету через кілька 
кімнат Інституту історії економії аж до дверей, що було ознакою 
особливої пошани. Але те було лише куртуазійною чемністю без 
зобов’язань. Як автор статей в обороні й історичних прав україн
ського народу до “Зємі Червєньскей”, Т. Коструба не міг надіятися 
на якусь стипендію з університету “Яна Казімєжа”. НТШ  зі своїми 
жалюгідними фінансовими можливостями також не могло допомог
ти Кострубі. За австрійських часів друкарня НТШ  друкувала шкільні 
підручники, що давало значну матеріяльну допомогу Товариству. 
А в умовах польської займанщини було відібрано від Наукового 
Товариства те джерело доходу, що болісно діткнуло його фінансову 
базу. Згуртовані в НТШ  такі наші видатні вчені, як Крип’якевич, 
Раковський, Терлецький, Витанович, Ч убатий, Гординський, 
Полянський та інші були затруднені в шкільництві заради шматка 
хліба, бо двері університету були для них зачинені. Т. Коструба до 
кінця свого життя не здобув диплому магістра філософії внаслідок 
недуги й розпорошування науково-дослідної енергії на публіцистику 
й популяризацію різних проблем з широкого діяпазону наукової 
тематики, а все те ради хліба. Мав енциклопедичні зацікавлення, а 
надзвичайна пам’ять і феноменальна здібність скріплювали його 
ерудицію на різних відтинках історіографії і взагалі гуманістичних 
дисциплін. Як ерудит накопиченим знанням перевищував багатьох 
науковців із шумними титулами. Така була незавидна доля молодого 
українського вченого, непоправного ідеаліста й справжнього пат
ріота. Цілий шлях його творчого життя був вкритий терниною
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хвороб, матеріальними недостатками і самотою матеріально вбого
го, але надзвичайно багатого духом ученого. Під кінець свого життя 
він прийняв монаші обіти Василіянського Чину, висвятився на 
священика і помер в розгарі Другої світової війни.

Біографія цього ученого-праведника говорить сама про себе. 
Теофіл Коструба родився 26 травня 1907 року в родині народного 
вчителя в Старій Ягольниці Чортківського повіту. Діяльність на 
громадській ниві розпочав вже на сімнадцятому році життя в 
Білобожниці в роках 1924 -  1928 (читальня “П росвіта”, кружок 
“Рідна ш кол а” , драм атичний гурток, спортивна орган ізац ія  
селянських юнаків “Луг”). В парі з діяльністю на громадському полі 
він працював над собою і вчитувався не лише в шкільні підручники 
з метою здати іспит зрілости (гімназійну матуру), але й в літературу 
різних ділянок знання енциклопедичного діяпазону. Свою гімназійну 
науку мусів перервати в наслідок прогресуючої хвороби туберку- 
льози кости, а згодом склав іспит зрілости в Академічній Гімназії у 
Львові, де й замеш кав. Дитинство Т. К оструби проходило в 
бурхливому часі Першої світової війни. Брак можливостей сталого 
побуту й перехід з місця на місце під час змін погоди, особливо 
зимовою порою, у вирі воєнної завірюхи та пересувань штучних 
кордонів в наслідок воєнних операцій ворогуючих між собою армій, 
а до того брак відповідної поживи відбилися на здоров’ю Теофіла й 
причинилися до розвитку туберкульози кости. І це стало згодом 
причиною смерти видатного, дуже здібного історика в молодому 
віці на 36-ому році його життя. Жив убого й був похований дуже 
скромно. Хоронив його один священик (о. С. Ґорчинський), а прощав 
над могилою автор цих рядків від приятелів і бувших студентів- 
істориків. Помер 3-го березня і похований 6-го березня 1943-го року 
на Личаківському кладовищі. Не відповідає правді, що “Траурний 
похід численних громадян Львова 6 березня 1943 р. очолювали 14 
священиків, у тому чотири святоюрські крилошани”, як це подано в 
надрукованій в діяспорі монографії Т. Коструби про Белз (Теофіл 
Коструба, Белз і Белзька Земля від найдавніших часів до 1772 року , 
Нью-Йорк; Торонто, 1989. Зредагувала Надія Олійник, вступ -  
“Історик Белзького князівства” -  написав Роман Рахманний. Видало 
Об’єднання Надбужанців). Згідно з моєю пам’яттю присутніми над 
могилою були: брат Покійного, Петро з дружиною, а дальше Іван 
Крип’якевич, Я рослав П астернак, Омелян П ріцак, о. Іриней 
Назарко, Еміль Модельскі, керівник катедри середньовічної історії 
і допоміжних дисциплін історії при Л ьвівському університеті, 
професор, у якого студіював Покійний. Пам’ятаю ще до сьогодні 
фразу з мого надмогильного Слова: “Не нам на прю з Тобою стати,



238 ОЛЕКСАНДЕР ДОМБРОВСЬКИЙ

не нам діла Твої судить, Ти краще знаєш, що чиниш від нас, Твоїх 
нерозум них д іт ей ...” Це не була звичайна риторика, то був 
надмогильно-молитовний оклик ридаючої душі на вид могили, в якій 
мало спочити тіло друга-учителя.

Як практикую чий католик, Т. Коструба мав контакти з 
клерикальними кругами, особливо в редакційно-видавничому 
аспекті при співробітництві на сторінках католицької преси й 
журналів. Принципово ніколи не співпрацював з антикатолицькими 
виданнями, де нераз можна було добре заробити. Оповідав мені, як 
раз запрошувано його написати “щось” для ліберального журналу 
польських студентів Л ьвівського  університету, п о в ’язаних з 
чинниками Львівської масонської льожі. Коструба категорично від
мовився, хоч, як казав, такі зв’язки створювали надійну перспективу 
кращ ого  м атер іял ьн ого  забезпечення. В держ ував зв ’язки з 
Василіянами, що мало вплив особливо в останніх роках його життя. 
Напередодні воєнних подій він відбув новіціят у монастирі в Крехові, 
вступаючи до монаших рядів Василіянського Чину. Доповнивши 
свою богословську освіту й склавши відповідні іспити з богословія, 
він вибрав священичий стан. Був висвячений 29 січня 1940 р. митро
политом Кир Андреем на священика і висланий на душпастирську 
працю до села Букачівці Бурштинського повіту. Та в наслідок недуги 
був змушений повернутися до Л ьвова і проживав у монастирі 
Василіян при Жовківській вул., де його досить часто відвідував ав
тор цих рядків. Він склав чернечі обіти і 13 січня 1943 р. одержав 
чернече ім’я Теодозія.

Останні місяці свого життя Т. Коструба провів у жахливих 
муках. Він не був у стані вже писати, лише диктував дещо зі своїх 
невиданих праць. Автор цих рядків пам’ятає, як, прийшовши до келії, 
застав лежачого в ліжку Т. Кострубу який не міг навіть говорити з 
великого болю, лише крутив головою в агонії (мав кільканадцять 
ран на тілі). В цілі запобігання поширенню недуги йому було 
ампутовано ногу й мали ампутувати ще й другу. Але виснажений 
організм не видержав і смерть скоротила його муки. В останній раз 
я відвідав його в шпиталі вже після ампутації ноги. Він лежав без 
руху зі замкненими очима. Стоячи над ним, я вдивлявся в його 
шляхетне, бліде обличчя. Вкінці прош ептавш и кілька слів на 
відхідному, я спроквола почав віддалюватися в напрямі дверей. 
Нараз він відкрив очі й провів мене зором до виходу. Це була наша 
остання зустріч і... прощання в ранніх годинах, а пополудні того 
самого дня Т. Коструба відійшов від нас на кращі квартири за рікою 
Лета, де вже немає болізні, ність печалі. Була березнева похмура 
погода, сонце ховалося за хмари, щоби не дивитися, як грудки сирої
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землі сипляться на домовину, в якій спочив в заранні свого творчого 
життя надзвичайно здібний історик, патріот і праведник.

Діяпазон духової спадщини Т. Коструби широкий і розпоро
шений по різних виданнях, журналах і часописах, далеко не все вповні 
доступний дослідникові не лише на еміграції, але навіть в Україні. 
Т. Коструба перш за все медієвіст і історик Церкви. Крім згаданих 
вище перекладів Геродотової Скиглії і Галицько-Волинського літопи
су працював над нашим найстаршим літописом Повість временних 
літ, що позначилося у деяких його писаннях. Особливо здібний на 
полі творення історичної синтези, він надзвичайно вміло прагмати- 
зував поодинокі явища, події й факти, пов’язуючи окремі на перший 
погляд феномени історичного процесу в логічно кавзальну цілість. 
На жаль, його плян опрацювати історичну синтезу бувальщини 
нашого народу, як своєрідне історіографічне, але змодефіковане в 
дусі християнського світогляду pendant до Історії України-Руси М. 
Грушевського, не здійснився внаслідок затяжної недуги і пов’язаних 
з нею перипетій. Але деякі сліди зі згаданого пляну таки залишили
ся завдяки старанням Олександра Моха, який зайнявся на еміграції 
виданням і перевиданням частини з творчосте Т. Коструби. І так 
вийшов в Канаді Нарис історії України, Торонто, 1961, Видавництво 
“Добра Книжка”. Перевидано Нариси з церковної історії України X  
-X III cm. ” , які появилися ще у Львові 1939 p. Т. Коструба присвятив 
особливу увагу історії монашого життя та проблемам церковної унії 
при конфронтації з православним світом. Крім того появилися з під 
його пера публікації з літературною характеристикою наших пись
менників. Опрацьовану “Історію української літератури” вилучив з 
друку редактор Нової Зорі з помсти за те, що Т. Коструба внаслідок 
звільнення з праці Олександра Моха поступив солідарно і відмовився 
від співпраці в редакції Нової Зорі. Нехай наш мемуарно-біографіч- 
ний нарис пригадає світові української науки -  хто такий був 
незабутньої пам’яті Т. Коструба.


