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УДК 947.783

Віталій ТЕЛЬВАК

ДРОГОБИЦЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК
ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА У ЛЬВОВІ

Минуле Польського історичного товариства має розлогу та багату літературу. Це
й зрозуміло, адже Товариство було першою польською науковою інституцією істо%
ричного профілю, котре мало поважний вплив на консолідацію національних науко%
вих засобів та загальне зростання рівня наукових досліджень у ХХ столітті. Проте,
незважаючи на цей факт, не всі періоди існування Товариства та аспекти його діяльності
вивчені належно та вичерпно, як цього вартувала б так заслужена перед польською
історичною наукою інституція. Серед найслабше розроблених досі залишається по%
чатковий період діяльності Товариства, що тривав до початку Першої світової війни.
Такий стан речей негативно відбивається на дослідженнях більш пізніх періодів, оскільки
не дозволяє повною мірою простежити формування різноманітних напрямків діяль%
ності Товариства, оцінити традиції та новації у їх реалізації. Так, регіональна політи%
ка Історичного товариства у Львові практично незнана та ще чекає на своє ґрунтовне
дослідження. Досі в літературі відомі тільки скупі факти про існування різного роду
наукових гуртків, появу яких ініціювало Товариство1. Така невивченість регіональної
стратегії Товариства у довоєнні роки не дозволяє адекватно оцінити його роботу у цьо%
му напрямі в інші періоди діяльності. Адже, на наше переконання, досвід та враху%
вання помилок першої хвилі поширення діяльності Товариства у регіони, дозволили
досить успішно провести роботу із закладання так званих Наукових станцій Поль%
ського історичного товариства у міжвоєнний час та у другій половині ХХ ст. Відсут%
ність будь%яких публікацій на цю тему змушує нас розглянути виникнення та діяль%
ність одного з наукових гуртків Товариства – дрогобицького у широкому контексті
його функціонування та дещо докладніше зупинитись на самій ідеї виникнення та
шляхах реалізації регіональної політики Товариства. На наше переконання, мета за%
кладання та логіка діяльності дрогобицького гуртка стане зрозумілою тільки в широ%
кому контексті регіональних ініціатив організації.

Від часу свого постання у 1886 році Товариство одним із найголовніших напрям%
ків свої діяльності бачило дослідження регіональної історії. Так, у параграфі другому
Статуту найбільш важливою метою було визначено „пробудження та допомога роз%
витку історичних наук із особливою увагою до минулого Червоної Русі”2. Така увага
до місцевої історії була зумовлена кількома причинами. Передусім суспільними потре%
бами – необхідністю задовольнити зростаючі зацікавлення громадськості минулим
своєї землі. Також, і це було не менш важливим, така регіональна орієнтація Товариства
була інспірована сусіднім досвідом німців у створенні подібного роду історичних ор%
ганізацій. Саме німецькі вчені вважались на той час законодавцями історичної моди.
Загальновідомо, що за взірцеву модель як Товариству, так і його друкованому органу
служили німецькі історичні товариства, котрі, як правило, зосереджувались саме на
місцевій історії3. Цитований параграф статуту відбивав також реальний стан речей –
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на 260 членів першого року існування Товариства переважна більшість походила
з Галичини.

Проте досить швидко стало зрозумілим, що конкретна реалізація зазначених зав%
дань майже неможлива через відсутність виразної історико%краєзнавчої ініціативи у се%
редовищі місцевої інтелігенції. Провінційні наукові сили залишались практично поза
межами ініціатив Товариства, у якому домінувала інтелігенція Львова та Кракова.
Про певну індиферентність провінційної інтелігенції до справ Товариства деякою
мірою може свідчити перелік передплатників органу Товариства „Kwartalnika His%
torycznego” – серед них дуже малою є частка мешканців містечок і сіл.

Такий сумний стан речей викликав занепокоєння у керівництва Товариства та,
передусім, його першого голови Ксаверія Ліске, що був справжнім ініціатором цієї
регіональної стратегії. Для якісної зміни ситуації К.Ліске вирішив винести це над%
звичайно важливе, на його переконання, питання на представницький форум другого
з‘їзду польських істориків, що відбувався під егідою Товариства у Львові у липні 1890 р.
Оскільки сам голова Товариства був тяжко хворий та прикутий до ліжка, його допо%
відь під назвою “В який спосіб вдалось би пробудити та розвинути науковий рух на
провінції” було оголошено на засіданні з‘їзду 19 липня 1890 року секретарем Осваль%
дом Бальцером. У доповіді К.Ліске поставив перед учасниками з‘їзду засадниче запитання:
„Пізнаємо цілість історії Польщі, але не пізнаємо її історій провінційних і локальних,
а чи можемо докладно пізнати цілість, не знаючи її частин?” Автор доповіді змалював
слабкість наукового життя на провінції, показав недостатні зв‘язки Товариства із ма%
ленькими містами Галичини та виступив із пропозицією створення наукових гуртків
для організації регіональних досліджень у відповідних містах та містечках. Це, на
думку К.Ліске, дозволило б не тільки пробудити історико%краєзнавчий рух, але й поши%
рити зацікавлення історією на провінції та збільшити кількість членів Товариства.
Він був переконаний, що „без пробудження наукового життя на провінції ніколи не
дійдемо позитивних результатів на будь%якому полі гуманітарних наук” та що „навіть
природничі науки не обійдуться без такої допомоги на провінції”. Для втілення цієї
ініціативи голова організації пропонував з‘їзду прийняти відповідну ухвалу й рекомен%
дувати Товариству відповідним чином внести зміни до статуту. Реферат закінчувався
такими словами: „Моя пропозиція звучить таким чином: Високе зібрання ухвалює:
закликається Історичне товариство, щоби, згідно з висловленими у цьому рефераті
пропозиціями, одразу приступило до заснування наукових гуртків із визначеною ви%
ще метою у відповідних містах і містечках нашого краю”4. Доповідь К.Ліске викли%
кала жваве обговорення на з‘їзді, в якому взяли участь такі видатні польські історики,
як О.Бальцер, В.Закшевський, М.Соколовський, С.Кубішталь, Ю.Пшевіцький, Б.Дем%
біцький, К.Равер та багато інших5. Цікаво, що в обговоренні реферату найактивнішу
участь взяли також майбутні ініціатори заснування наукового гуртка у Дрогобичі
Станіслав Тарновський та Францішек Зих. Інтенсивність обговорення перспектив
регіональної політики Товариства свідчила про актуальність запропонованих ініціа%
тив, їх назрілість та важливість для подальших шляхів розвитку польської історичної
науки. Відповідно до пропозицій, висловлених у рефераті К.Ліске та підтримавши
його подання, з‘їзд прийняв ухвалу, згідно з якою Товариству рекомендувалось внес%
ти до статуту організації відповідний пункт, який уможливив би юридично утворен%
ня та функціонування наукових гуртків на провінції.

Зауважимо, що ще задовго до офіційного прийняття змін до статуту Товариства,
одразу після з‘їзду, голова К.Ліске та секретар професор О.Бальцер створили окремий
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комітет для реалізації нових регіональних принципів у діяльності організації. До ньо%
го увійшли професор В.Абрахам, професор О.Бальцер, доктор Л.Фінкель, професор
В.Лозинський, професор Т.Войцеховський6. Комітет зайнявся розглядом організа%
ційних моментів постання та функціонування наукових гуртків. Проте, не очікуючи
на результати роботи комітету, К.Ліске та О.Бальцер з власної ініціативи, для вивчення
ситуації на провінції розіслали до 20 листів відомим діячам у різні містечка Гали%
чини7. У цих листах містився заклик до закладання наукових осередків, а також про%
екти статутів майбутніх гуртків, що їх автори листів просили ретельно обговорити.
На ці листи охоче відгукнулась провінційна інтелігенція. Таким чином постали пер%
ші три гуртки у Дрогобичі, Тернополі та Бучачі. Новостворені осередки почали про%
сити організаційної та консультативної допомоги у керівництва Товариства. З цією
метою було вирішено активізувати розробку змін до статуту організації. Проте про%
довжити започатковану справу К.Ліске так і не встиг – він помер 27 лютого 1891 року.
Справа організації наукових осередків перейшла на новий відділ, та через організа%
ційні проблеми всередині Товариства була відсунута. Реферат К.Ліске та рекоменда%
ція історичного з‘їзду майже півроку обговорювалися на численних засіданнях Товарис%
тва і були винесені на розгляд надзвичайного загального зібрання Товариства, котре
відбулось у суботу 27 червня 1891 р. Секретар Товариства доктор Людвік Фінкель
запропонував іменем зібрання внесок щодо зміни параграфу третього статуту в тому
дусі, аби можна було Товариству закладати та підтримувати наукові гуртки на про%
вінції. Необхідність цієї зміни, як наголошував він, виникла з мандату, який Істо%
ричне товариство отримало на відповідний внесок Ксаверія Ліске від історичного
з‘їзду польських істориків. Доповідач зазначав, що „було то думкою померлого голо%
ви, щоби в цілому краї розбудити науковий рух, сконцентрувати у кожному повіто%
вому місті все живе, що може у будь%якому вигляді віддати науці свої послуги”. Після
виступу референта відділу зібрання одноголосно ухвалило внести запропоновані змі%
ни до параграфа третього статуту8. Відповідно до цього рішення, секретар Товариства
Л.Фінкель надіслав до Галицького намісництва листа, датованого першим липня 1891 р.,
в якому повідомляв про зміни у статуті Товариства9. Досить оперативно, другого липня
того ж року дана зміна була затверджена Галицьким намісництвом10. В результаті цих
змін у параграфі третьому статуту з‘явився новий пункт, який до багатьох цілей діяль%
ності Товариства додавав „закладання по повітах наукових гуртків та допомогу для
них, завданням яких буде схиляти своїх членів до самостійної наукової праці над мину%
лим і теперішнім станом повіту, а заразом поширювати серед них найновіші досягнення
науки”11. Новою постановою було визначено також юридичний статус новозаснова%
них гуртків – вони, на думку учасників зборів, повинні бути повністю незалежними
від Товариства, а не його філіями, як це передбачалось одним із проектів. Кожен нау%
ковий гурток мав право укласти власний статут відповідно до своїх потреб і подати
його державній адміністрації до затвердження. Товариство ж залишало за собою іні%
ціативу в закладанні нових наукових гуртків. Проте, оскільки всі новозасновані гурт%
ки домагалися певного зв‘язку з Товариством, воно зобов‘язувалось підтримувати їх
організаційно та морально. Ці обов‘язки покладалися на керівництво Товариства. З ме%
тою втілення цієї ухвали в життя 9 листопада 1891 р. було створено відповідну комі%
сію, до складу якої обрано професора Т.Войцеховського, професора Л.Цвіклінського,
доктора А.Чоловського, доктора Л.Фінкеля, доктора Ф.Папе, доктора А.Прохазку. Ця
комісія, окрім провадження подальшого листування у справі закладання нових гурт%
ків, зайнялась також складанням анкети для вже існуючих осередків. Для активізації
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діяльності наукових гуртків комісія вирішила запросити до співпраці представників
інших наук, передусім, природознавців, що й було затверджено на засіданні відділу
11 лютого 1892 р.12.

Для інформування громадськості про діяльність наукових гуртків та поширення
їхнього досвіду по інших регіональних осередках у кожному річнику „Kwartalnika
Historycznego” було введено інформаційну рубрику під назвою „Наукові гуртки”. Саме
ця офіційна інформація, розміщена на сторінках журналу, є для нас єдиним джере%
лом для реконструкції діяльності дрогобицького наукового гуртка, оскільки у регіо%
нальній пресі жодних відомостей про його роботу нам віднайти не вдалось.

Про перші кроки Дрогобицького наукового гуртка ми дізнаємося з інформації
у другому зошиті „Kwartalnika Historycznego” за 1892 рік. Зазначається, що науковий
гурток у Дрогобичі став одним із перших, утворених на заклик Товариства. Постав
він з ініціативи графа Станіслава Тарновського зі Снятинки і професора дрогобиць%
кої гімназії Францішека Зиха. До Виділу наукового гуртка увійшли: граф Станіслав
Тарновський – презес; Роман Ганчаковський – парафіяльний дрогобицький ксьондз,
віце%презес; професор – Станіслав Беднарський – скарбник; професор Францішек
Зих – секретар; старший комісар шахт Юзеф Соломон Фрідберг, інженер Казимир
Гонсьоровський, ксьондз Амброзій Полянський – викладач Закону Божого дрого%
бицької гімназії. Загальна кількість членів осередку нараховувала сорок вісім осіб – це
були представники місцевої польської інтелігенції. Проаналізувавши склад керів%
ництва гуртка, ми можемо бачити, що його інтелектуальним центром була дрогобицька
гімназія, адже саме її працівниками були Ф.Зих, С.Беднарський, А.Полянський. Пер%
ше засідання гуртка відбулось 7 жовтня 1891 р. На ньому Ф.Зих виголосив реферат
“З минулого міста Дрогобича”. Головним предметом реферату була справа знаного в пер%
шій половині 18 ст. Зельмана Вольфовича.

Друге засідання відбулось через три місяці, 3 січня 1892 р. На ньому Ф.Зих зре%
ферував доповідь першого голови Товариства Ксаверія Ліске “Про пробудження нау%
кового руху на провінції” та оповів про дискусію над цим рефератом на другому з‘їзді
істориків у Львові, а С.Василевський накреслив “Програму діяльності гуртка”13. Саму
програму нам не вдалося розшукати, не відомо, чи була вона подана на затвердження
міській владі, оскільки сам гурток проіснував дуже недовго. Проте, правдоподібно,
програма діяльності гуртка була зорієнтована на ті пункти, про які йшлося в рефераті
К.Ліске та які були відбиті у проекті комісії Товариства, а саме – історико%краєзнавча та
пошукова робота. Такий висновок дотично підтверджують ті заходи, які організову%
вав Гурток, наприклад, огляд археологічних пам‘яток, що знаходились у гміні Вацовичі.

Наступне засідання дрогобицького наукового гуртка відбулось 23 квітня 1892 р.
Перша половина засідання була присвячена обговоренню реферату професора Ф.Зи%
ха під назвою „Хмельницький у світлі найновіших історичних досліджень”. У ньому
референт, на підставі праць П.Куліша, М.Карпова та Т.Корзона, змалював постать
Богдана Хмельницького та охарактеризував його як історичного діяча14. Після цього
слово взяв голова гуртка граф С.Тарновський, який доповів про результати діяль%
ності керівництва осередку в дорученій йому справі розкопування давніх могил до%
вкола Дрогобича. Він повідомив, що керівництво ухвалило оглянути та докладно описа%
ти передусім могили на „Когутику”, а стосовно справи їх розкопування – звернутися
за кваліфікованою допомогою та рекомендаціями до краківської Академії Знань. У звіті
гуртка повідомляється, що під керівництвом С.Тарновського місцева управа здійс%
нила екскурсію на „Когутик”, де оглянула три могили та довгий рів, котрий скидався

33*
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на старе оборонне укріплення, а також було оглянуто дві могили у гміні Вацовичі.
Опис цих могил та окопів, разом із кресленнями їх розташування на місцевості упра%
ва надіслала на експертизу до Краківської Академії. Під кінець засідання було при%
йнято ухвалу зайнятись описом також інших, досить численних в околицях Дрого%
бича, могил та інших подібних археологічних пам‘яток. Це засідання було останнім,
котре зафіксовано в офіційній документації та звітах Товариства.

Серед членів гуртка особливу увагу привертають кілька постатей. Передусім, його
голови Станіслава Тарновського – графа гербу Леліва (1836%1909), який у другій поло%
вині ХІХ ст. осів у Снятинці, отримавши цей маєток за заповітом від батька Валеріа%
на. За кілька років Снятинка, поруч Медики та Вороблевич, стала ще одним, як пише
Р.Афтаназі, „мистецьким” осередком східної частини Перемиської землі15. С.Тарнов%
ський мав дуже виразні та сформовані художні зацікавлення, відомими є його власні
художні спроби. І хоча він ніколи не вийшов поза межі аматорства, малярство та ко%
лекціонування цікавили його до кінця життя. Через близьке знайомство з відомими
представниками польського художнього світу, зокрема дружби з Артуром Гроттгером,
йому вдалося зібрати цінну мистецьку колекцію. Снятинка стала місцем народження
багатьох картин Артура Гроттгера, зокрема його „Літуанії”. Серед найцінніших кар%
тин у збірці С.Тарновського були твори Луки Джордано, Вільгельма Леопольського,
Анджея Грабовського, Олександра Котсіса, Юзефа Пітшмана, Францішка Ксаверія,
Максиміліана Сем‘яновського, Фелікса Гануша, Олександра Гридлевського, Юліуша
Коссака, Тадеуша Рибковського та інших16. Особливо значною була колекція картин
друга господаря – Артура Гроттгера, що налічувала понад тридцять робіт. Крім картин,
С.Тарновський мав також велику нумізматичну колекцію та зібрання венеціанських
дзеркал. На жаль, Перша та Друга світова війни призвели до пограбування колекцій
графа, і тільки деякі картини з його маєтку знаходяться зараз в польських музеях.
Крім художніх замилувань, С.Тарновський був також палким аматором історико%
краєзнавчої роботи. Саме за його ініціативи відбулись огляди та описи археологічних
пам’яток навколо Дрогобича. Його ім‘я ми знаходимо серед постійних членів Історич%
ного товариства та довголітніх передплатників його органу – „Kwartalnika Historycznego”.

Єдиним професійним істориком у гуртку був його секретар – професор дрого%
бицької гімназії Францішек Зих. Про нього ми знаємо дуже небагато, оскільки біль%
шість життя той провів поза межами Дрогобича. Народився 1853 р. у маленькому
галицькому містечку, 1874 р. закінчив класичну гімназію у Жешуві. У 1874%1879 рр.
навчався у Львівському університеті, спеціалізувався з історії Польщі під керівниц%
твом К.Ліске та І.Шараневича. Професійну кар‘єру розпочав заступником учителя
у класичній гімназії Перемишля, а невдовзі – Львова17. У 1889%1897 роках Ф.Зих
працював на різних посадах у дрогобицькій гімназії – від звичайного вчителя до про%
фесора, викладав історію18. У короткому часі протягом кількох місяців 1895 р., під
час зміни керівництва гімназії виконував обов‘язки її директора19. Ф.Зих був відомий
у науці як автор історичних студій про Зельмана Вольфовича та взаємини хресто%
носців із поляками. Ці праці були досить прихильно оцінені науковою критикою20.
Попри те, що Ф.Зих був професійним істориком, ми не знаходимо його прізвища серед
членів Історичного Товариства у Львові, хоча він був активним учасником з’їздів поль%
ських істориків у Львові 1890 р. та Кракові 1900 р. Після недовгої кар’єри у Дрого%
бичі, Ф.Зих переїхав на більш престижну посаду директора Бучацької гімназії, про
що довідуємося зі списків учасників краківського з‘їзду польських істориків21.
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Серед наукових гуртків, які виникли за ініціативою Товариства, дрогобицький
припинив свою діяльність одним із перших. Безпосередньо це можна пояснити тим,
що душа гуртка – гімназійний професор Ф.Зих невдовзі після його закладання поки%
нув Дрогобич. Хоча, зрозуміло, причини лежали багато глибше – у нестійкості крає%
знавчих інтересів місцевої інтелігенції. Серед наукових гуртків першої хвилі більш%менш
тривалою діяльністю відзначились лише два – перемиський і, особливо, тернопіль%
ський, що пояснюється значним прошарком місцевої інтелігенції, наявністю в її колі
багатьох фахових істориків. Найбільш активну діяльність розвинув тернопільський
науковий гурток, який не тільки провадив роботу протягом багатьох років, але й спро%
мігся на кілька видань друкованого органу осередку – „Rocznik kуіka naukowego
tarnopolskiego”22.

На жаль, регіональні ініціативи Товариства виявилися недовговічними. Це можна
пояснити кількома причинами. По%перше, незрілістю історико%краєзнавчих зацікав%
лень у провінційної інтелігенції. По%друге, надзвичайною слабкістю організаційного
зв‘язку між гуртками та Товариством, що саме визначило їх незалежний статус й усу%
нулося від вирішення проблем становлення та діяльності осередків. Та, на нашу дум%
ку, найголовніше – відсутністю у керівництва Історичного товариства свідомої та
глибоко продуманої програми поширення своєї діяльності у регіони. Все це в сумі не
дозволило належним чином реалізувати запропоновані першим головою організації
ініціативи. Як би там не було, але вже під час чергового Третього краківського з‘їзду
польських істориків у 1900 р. жоден із доповідачів не згадав ні про ініціативи пер%
шого голови Товариства, ні про спроби організації перших наукових осередків. Це
дало підстави одному з оглядачів з‘їзду із сумом зазначити, що „забуто про справу, по%
рушену десять років тому на львівському з‘їзді світлої пам‘яті професором Ксаверієм
Ліске, “Яким чином вдасться розбудити та розвинути науковий рух на провінції”23.

Досвід регіональної політики Товариства, отриманий під час закладання наукових
гуртків, попри свій переважно від‘ємний результат, мав все%таки й деяке позитивне
значення. По%перше, він був врахований уже на початку ХХ ст. при закладанні в 1913 р.
краківського наукового осередку Історичного товариства, що сприяло його виходу з гли%
бокої фінансової й організаційної кризи та суттєво збільшило кількість членів ор%
ганізації. На відміну від наукових гуртків, краківський осередок був безпосередньо
пов’язаний із Товариством, був його своєрідною філією. Члени осередку автоматично
ставали членами центральної організації. Ці фактори, поряд із значними суб’єктивними
чинниками, зумовили розквіт краківської філії Історичного товариства. По%друге,
цей досвід був покладений в основу поширення діяльності Товариства на провін%
ції у міжвоєнний та повоєнний етапи його розвитку. Врахування попередніх поми%
лок, на нашу думку, значною мірою зумовило поширення та розквіт наукових стан%
цій, відділів і місцевих осередків Товариства, що, на відміну він наукових гуртків,
були його філіалами та вписувались у чітку регіональну стратегію організації, а зго%
дом вивели його діяльність на новий, більш високий щабель розвитку24.
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Дрогобицький науковий гурток Історичного товариства у Львові.
Стаття присвячена регіональним ініціативам Історичного товариства у Львові на

прикладі організації та функціонування Дрогобицького наукового гуртка. Розгля%
нуто основні напрямки та форми діяльності гуртка. Визначено вплив регіональної
політики Товариства кінця ХІХ ст. на краєзнавчі ініціативи його керівництва почат%
ку ХХ ст.

Vitalij Telvak.
Drohobych Scientific Affiliation of L’viv Historical Society.
The article deals with the regional initiatives of the L’viv Historical Society. The or%

ganization and functioning of Drohobych Scientific Affiliation is taken as an illustrative
example in this connection. It has been analyzed the main directions and forms of its acti%
vity as well as the influence of the L’viv Historical Society regional initiatives of the late
XIXth century on the strategy of its development in the early XXth century.


