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ВСТУП 
Актуальність теми дослідження. Становлення незалежності України 

супроводжується зростанням наукового і громадського зацікавлення питаннями 

національної історії, що потребують виваженого аналізу і об’єктивного 

вивчення державотворчих процесів задля консолідації суспільства довкола 

національної ідеї. Це стає можливим за умови формування поваги до власної 

історії, вивчення її минулого, повернення із забуття історичних фактів та 
переосмислення подій. Важливим аспектом цієї роботи є дослідження 

української історії крізь призму діяльності й творчої спадщини знакових 

постатей, які були активними учасниками національно-визвольного руху чи 

організаторами наукового, культурного, мистецького середовища в Україні.  

Плеяду українських істориків міжвоєнного Львова репрезентували Іван 

Крип’якевич, Мирон Кордуба, Степан Томашівський, Ярослав Пастернак та 
ін. Одним із представників цієї епохи був і Микола Голубець (1891–1942) – 

історик, краєзнавець, архівіст, мистецтвознавець, письменник, перекладач, 

журналіст, редактор та активний громадський діяч першої половини ХХ ст. 

Наукове становлення вченого відбулося у середовищі українських наукових, 

культурно-мистецьких та парамілітарних товариств (Пресова кватира 

Легіону Українських січових стрільців, Наукове товариство імені Шевченка у 
Львові, Гурток діячів українського мистецтва, Асоціація незалежних 

українських митців, Кружок любителів Львова, “Просвіта”, Товариство 

українських бібліофілів). М. Голубець, як голова Літературно-мистецького 

клубу, активізував роботу української громадськості у Львові під час 

німецької окупації міста. Брав активну участь у пресо-видавничій діяльності 

Галичини, своїми видавничими проектами суттєво урізноманітнив спектр 
українських періодичних видань цього часу. 

Наукова спадщина М. Голубця багата і різножанрова. Сучасники 

називали його “універсалістом”, який своїм небуденним талантом, великою 

ерудицією та вантажем всестороннього знання зумів охопити обрії науки і 

культури, історії та архівознавства, краєзнавства та мистецтвознавства, 

літератури, критики, публіцистики. Ім’я М. Голубця довгий час було 
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несправедливо забуте в історії української культури та науки. У радянську 
добу його творчий доробок зневажений та заборонений, і лише за кордоном 

побратими вшановували його ім’я, згадуючи мистецьку атмосферу 

дорадянської доби, невід’ємною частиною якої був Микола Голубець. 

Сьогодні науковці все частіше звертаються до його студій, однак досі в 

українській науці немає комплексного дослідження, присвяченого життєвому і 

творчому шляху та громадській діяльності вченого. Необхідність популяри-
зації його наукової спадщини зумовлює актуальність цього дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертацію виконано в рамках науково-дослідницьких тем “Роль польського 

чинника у формуванні національно-політичного простору сучасної України” 

(номер державної реєстрації 0112U006202) та “Українсько-польські взаємини 

на західноукраїнських землях (кінця ХІХ – початку ХХІ століття): історичні 
моделі, етнічний, політичний та загальнолюдський виміри” (номер державної 

реєстрації 0115U007193), які розробляв Центр дослідження українсько-

польських відносин Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. 

Мета дослідження полягає у комплексному вивченні, науковому 

осмисленні та реконструкції життя і діяльності Миколи Голубця в контексті 

суспільно-політичних та культурно-мистецьких процесів Галичини першої 
половини ХХ ст.; у з’ясуванні пріоритетних напрямів його наукової 

діяльності, оцінці місця та ролі вченого в історії української науки. 

Досягнення визначеної мети потребує вирішення ряду ключових завдань: 

− висвітлити особливості життєвого шляху, наукову і громадську 

діяльність Миколи Голубця; 

− дослідити вплив родинного і професійного середовища на 
формування особистості вченого, становлення його поглядів та національно-

патріотичної позиції; 

− показати роль і місце М. Голубця у громадсько-політичному житті 

Галичини, його відносини з науковими, громадськими, культурно-

просвітницькими, мистецькими організаціями; 

− окреслити професійну, видавничо-редакторську діяльність вченого 
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та продемонструвати його співпрацю з періодикою Галичини; 
− визначити і охарактеризувати основні напрямки наукової діяльності 

М. Голубця, окреслити його наукові зацікавлення; 

− висвітлити бачення дослідника щодо проблеми національних 

взаємин у Галичині на основі аналізу його наукових і публіцистичних праць; 

− проаналізувати наукові дослідження вченого у сфері історико-

краєзнавчих студій, мистецтвознавства, просопографії; 
− на основі отриманих результатів узагальнити роль і значення 

досліджень М. Голубця для української науки у першій половині ХХ ст. 

Об’єкт дослідження – життєвий шлях М. Голубця, його громадська і 

професійна діяльність, різножанрова наукова спадщина в контексті головних 

віх української національної історії першої половини ХХ ст. 

Предмет дослідження – процес формування М. Голубця як вченого, 
основні напрямки і зміст наукової, громадської, редакторсько-видавничої 

діяльності, його внесок у розвиток української науки у контексті 

національної історії. 

Хронологічні рамки дослідження охоплюють кінець XIX – першу 

половину XX ст., на які припадають життя та діяльність Миколи Голубця 

(1891–1942); визначені необхідністю проаналізувати процес становлення 
М. Голубця як особистості, вченого, громадського діяча. 

Методологічною основою дисертації стали принципи історизму, об’єк-

тивності, науковості. Дисертація є історико-біографічним дослідженням, 

носить комплексний проблемно-тематичний характер, ґрунтується на 

досягненнях та методиці таких традиційних галузей історичної науки, як 

джерелознавство та історіографія. У дослідженні використано історичний, 
проблемно-хронологічний, біографічний та порівняльний методи, а також 

методи аналізу, синтезу, аналогії, дедукції та індукції. Комплексне 

застосування методологічних принципів та визначених методів дозволило 

охопити сукупність наявних джерел, сконцентрувати увагу на конкретно 

визначених завданнях дослідження. 

Наукова новизна отриманих результатів зумовлена сукупністю 
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поставлених завдань та засобами їх розв’язання.  
Уперше: 
− із залученням нових джерел реконструйовано життєвий шлях 

М. Голубця, розкрито умови формування і становлення його світогляду; 

− зібрано комплексну інформацію про родинне оточення вченого та 

долю членів його сім’ї; 

− узагальнено інформацію про діяльність М. Голубця під час Першої 
світової війни, зокрема у Легіоні УСС і у концентраційному таборі 

Фрайштадт серед військовополонених; 

− проаналізовано діяльність М. Голубця у фахових, мистецьких, 

наукових організаціях Львова міжвоєнного періоду; 

− систематизовано інформацію про видавничо-редакторську роботу 

М. Голубця, охарактеризовано його діяльність у видавничому концерні 
“Українська преса” І. Тиктора; 

− досліджено основні напрямки наукової діяльності вченого та 

проаналізовано його праці з історії, краєзнавства, історії українського 

мистецтва та просопографії; 

Удосконалено: 
− дослідження про представників української інтелігенції міжвоєнного 

Львова та їх роль у пропагуванні національно-патріотичних ідей; 

− відомості про родинне оточення М. Голубця; 

− методику опрацювання та аналізу різножанрової спадщини М. Голубця; 

Подальший розвиток отримали: 
− дослідження процесу становлення основних наукових, суспільних ідей 

та вподобань ученого, які позначилися на специфіці його наукових праць; 
− осмислення місця і ролі особи у формуванні українського культурно-

мистецького середовища на прикладі Львова міжвоєнного періоду; 

− вивчення доробку вченого для розвитку сучасної історичної науки. 

Практичне значення дослідження полягає у нагромадженні історичних 

знань про життєвий шлях М. Голубця, основну проблематику його наукових 

праць та важливі аспекти громадської діяльності, в обґрунтуванні значення 
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доробку вченого для розвитку сучасної історичної науки. Зібраний і 
систематизований фактичний матеріал, теоретичні положення, висновки й 

узагальнення можуть бути використані при написанні праць з історії 

України, української історіографії, просопографічних, краєзнавчих видань, 

енциклопедичної і довідкової літератури, у практичній викладацькій та 

краєзнавчій роботі. Фактичний матеріал, узагальнення й висновки можна 

застосувати при підготовці монографічного дослідження про М. Голубця. 
Апробація результатів дисертації. Основні положення дослідження 

обговорено на засіданнях Центру дослідження українсько-польських 

відносин Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, на 

кафедрі теорії і практики туризму Львівського інституту економіки і туризму, 

а також у доповідях на міжнародних та всеукраїнських наукових заходах: 

Міжнародна наукова конференція “Просвіта” в національно-культурному 
житті українського народу” (до 140-річчя з часу заснування) (Тернопіль, 

2008); Наукова академія “Товариство “Просвіта” в національно-культурному 

житті України” (до 140-річчя заснування Товариства “Просвіта”) (Львів, 

2009); Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених 

“Розвиток етнотуризму: проблеми та перспективи” (Львів, 2011); Наукова 

конференція приурочена Дню науки у Львівському інституті економіки і 
туризму (Львів, 2011); Круглий стіл “Духовність і туризм: теоретико-

прикладні аспекти”, (Івано-Франківська область, Скит Манявський, 2015). 

Основні положення дисертації викладено у 17 наукових статтях, 6 із них 

опубліковано у фахових виданнях: 

Статті у фахових виданнях: 

1. Цимбала О. Українсько-польські відносини у працях Миколи 
Голубця / Ольга Цимбала // Україна: культурна спадщина, національна 

свідомість, державність: зб. наук. праць. – Львів: Інститут українознавства 

ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008. – Вип. 17. – С. 553–563. 

2. Цимбала О. Жінка в історії України: студії Миколи Голубця / Ольга 

Цимбала // Український історичний збірник. – 2009. – Вип. 12. – С. 364–372. 

3. Цимбала О. С. Єврейське питання у дослідженнях М. Голубця / 



9 
 

Ольга Цимбала // Історичні студії Волинського національного університету 
ім. Лесі Українки: зб. наук. праць. – Луцьк, 2010. – Вип. 4. – С.63–69. 
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РОЗДІЛ І 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА МЕТОДОЛОГІЯ 

 

1. 1. Історіографія  

Отримавши гімназійну та університетську освіту, творчу діяльність 

М. Голубець розпочав як письменник і публіцист. Досвід професійної 

діяльності здобув у численних періодичних виданнях, пройшов через хвилю 

національно-визвольних змагань, і, врешті, у 20–30 рр. ХХ ст. досяг апогею 

професійної діяльності та зосередив свою увагу на наукових студіях, 

присвячених історії, краєзнавству, мистецтвознавсту. Але, не зважаючи на те, 

що публікаціями М. Голубця були заповнені шпальти періодичних та 

наукових видань міжвоєнної Галичини, його життєвий шлях, громадська і 

наукова діяльність залишаються недостатньо вивченими та потребують 

дослідження, впорядкування наявних даних та їх узагальнення. Це зумовлює 

необхідність здійснити історіографічний огляд визначеної теми, 

проаналізувати та систематизувати наявні матеріали про життя і діяльність 

М. Голубця. 

Оцінюючи велику кількість різножанрових публікацій, які містять 

згадки про постать М. Голубця, їх доцільно розділити на декілька категорій. 

З огляду на поставлені дослідницькі завдання, критерієм для систематизації 

таких матеріалів обрано хронологічно-тематичний, який дозволяє розділити 

інформаційні повідомлення про М. Голубця на декілька категорій: публікації 

сучасників про М. Голубця; дослідження вчених української діаспори; праці 

сучасних українських дослідників. 

Публікації сучасників М. Голубця про його життєвий, творчий шлях та 

науковий доробок, у свою чергу, також варто виокремити у ряд груп: рецензії 

(на літературні твори М. Голубця; на видання, до яких М. Голубець писав 

вступ чи післяслово; на мистецтвознавчі та історичні дослідження вченого); 

численні анонси про публікації нових книг авторства М. Голубця та 

посилання на його праці у роботах сучасників; інформаційні повідомлення 
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про діяльність дослідника у наукових, мистецьких, культурно-освітніх 

організаціях; літературні та мистецькі шаржі на М. Голубця; некрологи. 

Характеристику творчої діяльності М. Голубця та уявлення про те, як 

сучасники оцінювали доробок вченого, дають рецензії на його публікації. 

Перші оцінки діяльності автора з’явилися ще у той час, коли він був 

гімназистом та студентом. Вони пов’язані з рецензіями на його поетичні 

твори. Так, у 1910 р. літературознавець і перекладач Микола Євшан 

опублікував першу рецензію на збірку поезій М. Голубця “Фрагменти” 

(1909), а у 1911 р., після появи збірки “Бувають хвилі” (1910), на сторінках 

“Літературно-наукового вісника” з’явилася друга рецензія. Обидві рецензії 

були не надто схвальними – критик зазначив, що М. Голубець не навчився 

розпоряджатися своїми силами і знає тільки те, чого уживають інші [1213], 

[1212]. Критичні відгуки про поетичні збірки автора “Мойсей безумний” 

(1914) та “Із чужини далекої” (1915) були опубліковані у 1914–1915 рр. на 

сторінках “Літературно-наукового вісника” [1222], часописів “Руслан” [1230] 

і “Шляхи” [1233]. І хоч не всі рецензії були позитивними, але сам факт, що 

поетичні збірки М. Голубця були прочитані сучасниками та отримали різні 

відгуки, забезпечило майбутньому досліднику увагу серед громадськості 

краю. 

До групи рецензій на літературні твори М. Голубця варто віднести 

відгуки сучасників на його нариси та повісті. Поява у 1933–1934 рр. 

автобіографічних нарисів “Вчорашня лєґенда” (1933) та “Гей, видно село…” 

(1934), в яких автор у формі спогадів описав фронтові події часів Першої 

світової війни та українсько-польської війни 1918–1919 рр., сколихнула 

галицьких літераторів та викликала хвилю рецензій [1228], [1195], [1232], 

[1226], [1227], [1249], [1193]. Критичний відгук отримала літературна 

спадщина М. Голубця у рецензії С. Лишкевича, присвяченій характеристиці 

книжок “Української бібліотеки” видавничої спілки І. Тиктора. Зокрема 

критик писав, що книжка М. Голубця “Вчорашня лєґенда” була б досить 

влучною спробою представити листопадові події 1918 р., якби не 
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двозначність подання подій автором. За словами С. Лишкевича, “в 

М. Голубця дві душі: одна любить своє рідне, бачить правду і потребує 

боротися за неї. Друга всміхається глузливо з-поза очиць богеміста й у 

найліпшому випадку вміє ненавидіти”; вважав, що книжка “Вчорашня 

лєґенда” пронизана ідеологією шовінізму та неонаціоналістичного 

поганства [1002]. 

Схвальну характеристику здобула хроніка “Плем’я Джінгісхана” (1938) 

[1234]. Окремо варто виділити серію рецензій на історичний роман 

М. Голубця “Жовті води” (1937) [1194], [1229], [1204], [829], [1084]. 

Літературні критики позитивно оцінили твір, хоча і схилялися до думки, що 

написаний він більше у жанрі історичної повісті [1223]. Вважали, що це “твір 

зрілого ума й спокійної уяви” [1235], який не розпливається в деталях і 

дрібницях, а, навпаки, кристалізується навколо ключових персонажів. 

Рецензенти відзначили совісність історичної підготовки автора, 

працьовитість у викінченні деталей і талановитість літературної подачі 

історичного матеріалу. А. Курдидик за ідейним змістом порівняв “Жовті 

води” зі славнозвісним “Огнем і мечем” Г. Сенкевича, вважав, що це 

першокласна “протидавка “сенкевичівщині”, яка сприятиме патріотичному 

вихованню молодого покоління [1221]. У 1940 р. на сторінках еміграційного 

щоденного видання “Свобода”, що виходив у США, частинами було 

опубліковано цей історичний роман [628]. Узагальнюючи думку сучасників 

М. Голубця, можна стверджувати, що цей літературний твір отримав високу 

оцінку, можливо, не сягнув літературних вершин, але здобув масового читача 

і виконав суспільно-виховне патріотичне завдання. 

Творча спадщина М. Голубця багата літературними перекладами, які свого 

часу знайшли вдячного читача та отримали схвальні відгуки рецензентів. Варто 

згадати позитивну оцінку М. Яцківа на переклад “Затопленого дзвону” 

Г. Гавптмана [1181]. Своєрідним підсумком літературної діяльності М. Голубця 

в очах його сучасників можна назвати статтю Л. Нигрицького під промовистою 

назвою “Непоправний романтик” [1038]. 
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Сформувати уявлення сучасників про оцінку діяльності М. Голубця 

можна на підставі аналізу їхніх рецензій на різні публікації, до видання яких 

був причетний дослідник (рецензував, або написав вступ чи післяслово). 

Сюди варто віднести рецензію С. Петлюри на літературно-мистецький 

збірник “Тим, що впали” (1917), присвячений Українським січовим 

стрільцям, та впорядкований М. Голубцем [1239]. На стрілецьку тематику 

згодом були опубліковані спогади В. Калини “Курінь сметрі У.С.С.” (1936). 

У рецензіях на книгу схвально відзначено історичний вступ М. Голубця 

[1207], [1224]. Зокрема Є. Яворівський писав, що доданий вступ авторства 

М. Голубця лаконічно і зміствовно розкрив основні віхи розвитку 

“української військовості”, чим зробив цінний вклад в українську історичну 

літературу [1248, с. 11]. 

Чи не найбільше критичних зауважень серед сучасників М. Голубця 

викликала його редакторська робота у видавничій спілці І. Тиктора. Крім 

згаданої вище негативної рецензії С. Лишкевича, у відгуках О. Мох “Гумор 

чиж жах?” (1934) та “Дешеві книжки” (1934) подано негативну оцінку 

діяльності М. Голубця, як редактора. Йому дорікали тим, що він у серії 

“Українська бібліотека” дозволив видати книжки Д. Мордовця “Гайдамаки”, 

П. Свєнціцького “Степові оповідання”, які, на думку критика, 

популяризували православ’я [816], [1197], [1198]. Про М. Голубця також 

згадано у відгуках на історичний роман В. Радича “Максим Залізняк” [1245], 

історичні оповідання “Під прапори Хмельницького” [1206], повість про 

декабристів на Україні Ю. Косача “Сонце в Чигирині” [1192], [1209], [1225], 

книжку Ж. Верна “Замок у Карпатах” [1202]. 

Особлива увага критиків була прикута до робіт М. Голубця на 

мистецтвознавчу тематику, які спричинили жваве обговорення і професійні 

дискусії на сторінках львівської преси з 1917 р., після того як у 1916 р. 

молодий дослідник опублікував перші нариси до історії українського 

мистецтва [1246], [1094]. Відтоді поява кожного мистецького дослідження 

супроводжувалася критичними оглядами та відгуками. Найбільший резонанс 
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у мистецьких колах викликали дослідження “Українське мистецтво: Вступ до 

історії” (1918) [1218], [1231], [1247] та “Начерк історії українського 

мистецтва” (1922) [1236], [1237], [1242], [1243]. Гостро звучала критика 

українського мистецтвознавця В. Залозецького [903], [904], [1215], [358]. 

Дискусія між дослідниками була зумовлена не лише цим виданням, але й 

принциповими методологічними відмінностями та особистими вподобан-

нями кожного. Однак така публічна дискусія в цілому сприяла розвитку 

української мистецької думки і стимулювала подальші дослідження у цій 

царині. 

Позитивну оцінку здобули праці М. Голубця, присвячені темі 

українського малярства XVI–XVII ст. в середовищі Ставропігії [1216], [1250]. 

В огляді матетеріалів В. Данчинського “Важна книжка”, розміщених в 

“Ілюстрованому календарі товариства “Просвіта” на 1920 р.”, відзначено 

статтю М. Голубця про малярство Наддніпрянської України [1208]. 

Мистецтвознавчо-просопографічні дослідження М. Голубця, які 

висвітлювали життя українських митців, постійно викликали зацікавення та 

спонукали критиків до обговорення. Найбільше дискусійних відгуків 

отримали праці, присвячені творчості О. Архипенка [1211], [1217], [1244], 

[818], О. Кульчицької [1083], [1191], О. Новаківського [901], [1158]. 

Діяльність М. Голубця у середовищі українських істориків і краєзнавців, 

таких як І. Крип’якевич, Б. Януш, С. Шах, Б. Барвінський, І. Свєнціцький та 

ін., що працювали або долучалися до роботи у Кружку любителів Львова, 

спонукала його поглибити історико-краєзнавчі студії. Одним із перших 

результатів цієї роботи стало дослідження про історію Львова, опубліковане 

разом із провідником по місту. На це видання своїми рецензіями 

відгукнулися В. Дорошенко [1210] та В. Січинський [1241]. Актуальним для 

обговорення виявилася передісторія формування Легіону УСС, яку 

М. Голубець опублікував під промовистою назвою “Рік грози і надій 1914” 

(1934) [1196], [1203]. 

Найбільшого резонансу та дискусій в наукових колах і серед 
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громадськості викликала поява праці “Велика історія України від 

найдавніших часів до 1923 року” М. Голубця зі вступом І. Крип’якевича 

(1934) [834], [964], [1007]. Рецензенти відзначали легку форму подачі 

історичної інформації, актуальність такого видання для українського 

селянства. Схвально оцінювали наявність у змісті інформації про культурне 

та господарське життя України, звичаї, побут, мистецтво, освіту. Проте, на 

сторінках “Нової Зорі” у 1936–1937 рр. ця праця отримала серію 

прискіпливих відгуків і зауважень. Автори часопису розкритикували книгу, 

назвавши її зразком того, як не вільно писати історію взагалі, акцентували на 

“білих плямах” у дослідженні, привернули увагу до висвітлення 

етноконфесійних питань в національній історії [1199], [1200], [1201], [1219], 

[1220], [1240]. Польська дослідниця Л. Харевічова у праці про історіографію 

Львова загалом розкритикувала історичні праці М. Голубця, звинуватила 

його у необ’єктивності та емоційності висловлювань, особливо у питаннях 

українсько-польських відносин [1182]. 

Аналіз рецензій, написаних на дослідження М. Голубця, приводить до 

висновку, що його студії користувалися популярністю серед сучасників, з 

його думкою рахувалися вчені, його погляди неодноразово критикували, а 

чимало окреслених ним проблемних питань у майбутньому переростали у 

ґрунтовні наукові праці. Поряд з рецензіями, галицькі видання першої 

половини ХХ ст. містили чимало інформаційних повідомлень про 

книжкові новинки, у тому числі й авторства М. Голубця. Цей додатковий 

блок інформації, безумовно, сприяв науковим пошукам та демонстрував 

активну роботу вченого [836], [957], [1040], [1101], [1109], [1110], [1111], 

[1134]. 

Окрему групу історіографічних джерел творять інформаційні 

повідомлення про діяльність М. Голубця у редакціях різних газет, наукових, 

мистецьких, культурно-освітніх організаціях, розміщені на сторінках 

міжвоєнної преси. Заслуговують на увагу повідомлення про різножанрові 

мистецькі виставки, які організовував, відкривав вступним словом, був 
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членом журі чи аналізував у своїх публікаціях М. Голубець. Однак в період 

його активної діяльності складно знайти окремі біографічні відомості про 

вченого. Лише його передчасна смерть навесні 1942 р. сколихнула галицьку 

громадськість і спонукала колег до написання величезної кількості 

некрологів, що були розміщені на шпальтах багатьох тогочасних часописів: 

“Львівські вісті” [871], [914], [1012], [1074], [1075], [1076], [1085], [1139], 

“Краківські вісті” [994], [1013], [1020], [1021], [1039], [1132], “Наші дні” 

[1036], [1096], [1140], “Волинь” [1019], [1089], “Воля Покуття” [883], 

“Пробоєм” [1022], [1141], “Календар-Альманах на 1943 рік” [1003], 

“Український вісник” [1107]. Окремі з них написані у формі біографічних 

нарисів. 

Український вчений М. Рудницький високо оцінив наукову спадщину 

М. Голубця, окреслив основні напрямки його багатогранної діяльності – 

журналістику, редакторсько-видавничу роботу, мистецтвознавство, історію, 

краєзнавство та львознавство. Охарактеризував бунтівний характер вченого, 

через що часто “не міг ладнати з вимогами своєї професійної праці або з 

хлібодавцями” [1085]. Оцінюючи науковий доробок колеги, М. Рудницький 

відзначив, що, закономірно, у дослідника його творчості постане колись 

питання, чому така талановита людина не спрямувала всіх своїх природних 

задатків в одному напрямку, щоб створити якийсь великий одноцільний 

твір. Тому, ніби на випередження, він пояснював, що на заваді часто стояли 

обставини тяжкої щоденної журналістської роботи, яку необхідно було 

робити як для прожитку, так і для громадського обов’язку. Особливо це 

стосувалося М. Голубця, який завжди був там, де треба було заповнити 

якусь проблему в газеті, і витрачав свої сили часом на дрібне, не дбаючи 

про те, чи матиме це “тривку вартість”. Саме тому не мав часу на 

шліфування своїх творів, ані на суто особисті справи, які б дозволили йому 

спокійно, у власному інтересі, працювати тільки для себе. У цьому, на 

думку М. Рудницького, полягала громадська заслуга і велика трагедія 

талановитої людини, яка б, за сприятливих умов, змогла здійснити 
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ґрунтовні наукові дослідження [1085]. 

Громадський діяч М. Семчишин, характеризуючи заслуги М. Голубця, 

назвав його людиною “муравлиної праці”, що репрезентувала рідкісний тип 

універсаліста, що своїм небуденним талантом, великою ерудицією і 

вантажем всестороннього знання охопив обрії літератури, критики, 

мистецтва, публіцистики, преси, історії, архівістики. Окремою і 

найулюбленішою ланкою історико-архівних дослідів М. Голубця, як писав 

М. Семчишин, була леополістика. Відзначив архівну роботу вченого та його 

роль в організації культурного життя української громади в часи німецької 

окупації Львова [1096]. 

Здобутки у вивченні історії Львова відзначив В. Мацяк. Зокрема 

охарактеризував дослідження вченого щодо княжої доби, високо оцінив його 

перший провідник по Львову, виданий разом з короткою історією міста. З 

сумом констатував, що провідник частково вичерпав себе, і з того приводу у 

М. Голубця була ідея опублікувати оновлене видання. Однак цим планам 

завадила передчасна смерть [1012]. 

Б. Меляновський відвів М. Голубцю одне з перших місць в українській 

журналістиці, високо оцінивши його журналістський хист. Писав, що його 

газетна праця була багатогранною і ніколи не обмежувалася одним жанром 

газетних публікацій. Влучно підкреслив, що дослідник був вихований на 

Франкових ідеалах ставлення – завжди особисті справи ставив на дальній 

план перед загальнонаціональними чи громадськими [1014]. 

Вичерпний огляд публікацій М. Голубця на сторінках “Записок ЧСВВ” 

здійснив о. Р. Лукань. Окреслив рецензії дослідника та коротко резюмував 

його студії про Лаврів, василіанські монастирі, а також студії про українське 

дерев’яне будівництво. Підкреслив, що праці М. Голубця ґрунтувалися на 

архівних та документальних матеріалах, сформовані з сухих фактів, але при 

цьому яскраво відтворюють колишню дійсність, велич і славу [1008]. 

1942 р. у тодішній пресі із сумом і ностальгією колеги і друзі 

висвітлювали смерть М. Голубця, влаштовували вечори пам’яті. Шпальти 
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газет 1943 р. також рясніли поминальними згадками про світлу постать 

М. Голубця. Однак після 1943 р. його ім’я наче викреслили з історичної 

пам’яті на десятиліття. Впродовж 50–80-х рр. з’являлися лише поодинокі 

згадки із посиланням або на статті М. Голубця, або на його громадську 

діяльність. 

У другій половині ХХ ст. матеріали із фрагментарними відомостями 

згадками про дослідника були розміщені в українських еміграційних 

виданнях. На увагу заслуговує праця О. Оглоблина, який в “Українській 

історіографії” (1957) згадав про наукову роботу М. Голубця у “Записках 

ЧСВВ”, відзначив “Велику історію України”, нариси з історії українського 

мистецтва, подав коротку біографічну довідку про М. Голубця [1043]. 

Інформативними виявилися праці С. Шаха “Львів – місто моєї 

молодости” (1955–1956) та “Молодість Євгена Коновальця” (1974), в яких 

зафіксовано чимало цікавих відомостей про життя і науково-творчу 

діяльність М. Голубця, зокрема згадано про період його навчання в 

Академічній гімназії, охарактеризовано основні напрямки роботи у Кружку 

любителів Львова та висвітлено просвітянське середовище родинного 

Зашкова, в якому відбувалося формування майбутнього дослідника [1172], 

[1173], [1174]. 

У час Першої світової війни М. Голубець, будучи діячем Союзу 

визволення України, працював у таборі військовополонених у Фрайштадті. 

Яскраві і детальні спогади про цей період залишив сам автор, а також багато 

його товаришів. Врешті у 1979 р. СВУ видав книгу про діячів табору, яка 

допомагає відтворити діяльність М. Голубця в цей період. Публікації 

М. Гаврилка, В. Сімовича і самого М. Голубця висвітлюють особливості 

процесу налагодження роботи з військовополоненими [202], [850], [1102]. 

Ключові напрямки культурно-просвітницької роботи у таборі описав 

П. Дубрівський, детально окресливши викладацький курс з рисунку і 

малярства, який вів М. Голубець [896]. О. Даниленко розкрив історію 

функціонування таборового видавництва та редакційної роботи, а також 
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діяльність драматичної секції табору, до роботи якої свого часу долучився 

М. Голубець [884], [885], [886]. 

Українські діячі в еміграції згадували про роль і значення українського 

стрілецтва на сторінках історичного збірника “За волю України” (1967), 

присвяченого 50-літтю збройного виступу Легіону УСС. І. Коцур відзначив 

діяльність М. Голубця у Легіоні УСС, зокрема у сотні В. Дідушка [975]. 

В. Витвицький та Л. Луців відзначили роль стрілецької пісні, згадавши пісні 

авторства М. Голубця [840], [841], [1010]. 

Важливу інформацію про мистецьке життя міжвоєнного Львова та роль 

у ньому М. Голубця залишив український мистецтвознавець С. Гординський. 

Ще у 1943 р., пишучи біографічні нариси про П. Ковжуна, він відзначив роль 

і місце М. Голубця в організації мистецького життя міжвоєнного Львова та 

активну участь Гуртка діячів українського мистецтва [872]. Згодом в 

емігарції у своїх публікаціях С. Гординський неодноразово писав про 

М. Голубця [875], [878]. Окрему працю присвятив поглядам вченого на 

модерне мистецтво та його оцінку творчості О. Архипенка [874], [876], [879]. 

Підготував довідкову інформацію про М. Голубця до енциклопедичного 

видання [1183], відзначав його праці у розділі “Мистецтвознавство” в 

Енциклопедії українознавства [877]. 

Початки поетичної діяльності М. Голубця дотепно описав його товариш 

Б. Попович [1072]. Журналістську діяльність дослідника відзначали І. Кедрин 

[942], [943] та Л. Шанковський [1168]. Є. Яворський розкрив роботу 

видавничого центру І. Тиктора та діяльність М. Голубця [810]. Коментарі і 

уточнення до редакторської роботи вченого у тижневику “Неділя” подав 

М. Кравчук [977], участь у видавничих проектах окреслив А. Животко [899]. 

Краєзнавчу працю М. Голубця про Белз, Буськ, Звенигород у контексті 

дослідження про Буськ згадав Г. Мигаль [1017]. 

Про роль М. Голубця у літературному і мистецькому житті Львова у 

публікаціях писали М. Островерха [1047], Б. Романенчук [1080], [1081]. Його 

участь у налагодженні культурного життя міста в час німецької окупації та 
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організаційну роботу у Літературно-мистецькому клубі охарактеризував 

К. Паньківський [1054]. В. Січинський писав про М. Голубця на сторінках 

еміграційної “Свободи” і в одній із публікацій відзначив працю вченого 

“Україна перед лицем Європи” (1933) [1106], [1186].  

Роковини смерті вченого в еміграції вшанували згадками Р. Криш-

тальський [983], [984], короткі повідомлення про дослідника були розміщенні 

на сторінках “Вільного слова” [1137], “Гомону України” [1138] та “Америки” 

[995]. Коротко про М. Голубця писали еміграційні енциклопедичні видання 

[868], [1080], [1187], [1188]. Бібліографію його праць упорядкував та 

опублікував Р. Савицький, також подав коротку біографічну довідку про 

вченого  [1086]. 

Аналізуючи радянську історіографію другої половини ХХ ст., можна 

зустріти лише поодинокі згадки про праці М. Голубця в “Історії українського 

мистецтва” [926], [927], [928], [929], [930],  “Словнику українських 

псевдонімів та криптонімів” [891], “Українській літературній енциклопедії” 

[1029], “Антології західноукраїнської поезії початку ХХ ст.” [1018]. 

Лише з відродженням української незалежності ім’я М. Голубця та його 

науковий доробок дослідники в Україні почали згадувати у своїх працях. 

Найперше це пов’язано з дослідженням історії Легіону УСС [851], [855], 

[856], [925], [996], [997], [998], [1128], [1148], [1154], [1178],  та УГА [847], 

[958], періоду нацистської окупації Львова [1050], вивченням заборонених чи 

призабутих сторінок в історії українського мистецтва [842], [848], [849], 

[971], [974], [1024], [1079], [1097], [1161],  літератури [824], [1005], [1088], 

[1153], журналістики [895], [896], [961], [976], [987], [988], [1098], [1164], 

[1169], [1170]. Відомості про М. Голубця і його праці сьогодні можна знайти 

в різноманітних енциклопедичних та довідкових виданнях і бібліографічних 

покажчиках [822], [830], [858], [867], [918], [922], [923], [924], [931], [932], 

[933], [970], [973], [991], [992], [1009], [1090], [1091], [1104], [1147], [1152], 

[1158], [1162], [1167], у дослідженнях, присвячених діячам міжвоєнного 

Львова [1163]. 
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В. Качкан відзначив окремі творчі здобутки вченого [939], [940]. 

І. Сварник акцентував увагу на дослідженнях М. Голубця, присвячених 

історії української шляхти [1093]. Ґрунтовну інформацію про журналістську, 

видавничу та редакторську діяльність вченого подали М. Мартинюк [1011] та 

Л. Сніцарчук [1114] [1115]. Важливу інформацію з цього питання містять 

історико-бібліографічні дослідження: “Українська преса в Україні та світі 

ХІХ–ХХ ст.” [1144], [1145], [1146], “Періодика Західної України у 20–30-х 

рр. ХХ ст.” [1058], [1059], [1060], [1061], [1062], “Українські часописи Львова 

(1848–1939)” [1149], [1150], [1151]. У цьому контексті заслуговують на увагу 

статті З. Наконечної, яка на основі матеріалів галицьких періодичних видань, 

узагальнила бачення М. Голубця щодо української преси та згадала про його 

роботу у видавничому центрі І. Тиктора [1030], [1031]. Історію цієї 

видавничої спілки і роль у ній М. Голубця також вдається відслідкувати за 

публікаціями, присвяченими І. Тиктору [837], [912]. О. Катала 

проаналізувала редакторсько-видавничу діяльність вченого, висвітлила 

проблематику публікацій часопису “Світ”, редакцією якого він займався 

[937], [938]. М. Мовна у статті про львівські путівники міжвоєнного Львова 

охарактеризувала перший український путівник авторства М. Голубця [1027]. 

Ю. Телячий зробив комплексний огляд його культурологічної спадщини і 

видавничої діяльності впродовж 1917–1920 рр. [1133]. 

І. Головацький, вивчаючи діяльності В. Дідушка та українського 

стрілецького руху, окрему публікацію присвятив М. Голубцю. Вчений 

детально описав період його перебування у таборі Фрайштадт та основні 

напрямки культурно-освітньої діяльності серед українських військово-

полонених [864], [865], [866]. Цей період життя М. Голубця висвітлив 

І. Срібняк, розкривши становище полонених українців в Австро-Угорщині та 

Німеччині у 1914–1920 рр. [1117]. 

Наукову спадщину М. Голубця у 2005 р. систематизував бібліограф 

С. Костюк, впорядкувавши матеріали покажчика у шести розділах 

(Мистецтвознавчі праці; Історико-краєзнавчі праці; Літературні твори; 



23 
 

Літературознавчі праці; Критика; Публіцистика; Література про М. Голубця), 

кожен з яких сформував за хронологічним принципом, окремо виділивши 

праці вченого і рецензії. Видання отримало схвальні відгуки [907], [1023], 

[1078]. 

У 2006 р. редакція “Народознавчих зошитів” Інституту народознавства 

НАН України розмістила у виданні серію статей, присвячених мистецькій 

спадщині М. Голубця з нагоди 115-ліття від дня народження дослідника. 

Т. Стефанишин окреслив мистецтвознавчу і науково-теоретичну спадщину 

М. Голубця [1120], [1125]. С. Костюк охарактеризував мистецьке життя на 

сторінках місячника ГДУМ “Українське мистецтво” і описав роботу 

М. Голубця у цьому журналі [972]. Я. Тарас подав матеріали про історію 

українського мистецтва М. Голубця крізь призму часу [1131], а Р. Яців 

проаналізував постать вченого в контексті інтелектуального виміру Львова 

першої половини ХХ ст. [1180]. До уваги читачів “Народознавчих зошитів” 

дослідник Т. Стефанишин адаптував та опублікував ряд передруків 

мистецтвознавчих праць М. Голубця. У контексті аналізу мистецтвознавчої 

спадщини вченого, його організаційної роботи у мистецькому середовищі 

Львова першої пол. ХХ ст., видавничої і редакторської праці, заслуговують 

на увагу дослідження Т. Стефанишина [1121], [1122], [1123], [1124], [1126], 

[1127]. 

Окремо варто згадати творчий доробок львівської дослідниці Л. Кічури, 

яка в серії статей охарактеризувала різносторонні наукові зацікавлення 

М. Голубця, а його публіцистичній діяльності присвятила дисертацію [1190]. 

Постать вченого найповніше розкрита з точки зору його журналістської та 

редакторсько-видавничої діяльності. Авторка дослідила особливості публі-

цистики М. Голубця, окреслила бачення вченого щодо концепції преси і ролі 

журналіста, виділила проблему художньої критики у творчості дослідника 

[946], [953], [955]. Порівнюючи мовно-стилістичні особливості письма 

М. Голубця та його біографічних даних, Л. Кічура аргументувала його 

співпрацю з дитячим періодичним виданням “Світ дитини” у 1919 р. 
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Охарактеризувала публікації автора і наголосила, що вони були покликані 

виховати національно свідоме і патріотично налаштоване молоде покоління 

українців [947]. За матеріалами галицької преси дослідниця окреслила 

концепцію історичного бачення М. Голубця [948], охарактеризувала постать 

Богдана Хмельницького у творчості вченого, підкресливши, що М. Голубець 

намагався показати гетьмана звичайною людиною, описуючи його вдачу та 

характер, зумів оцінити його велич як політика та стратега [954]. При цьому 

виділила праці М. Голубця присвячені ролі української жінки в історії та 

мистецтві [952]. Відзначила організаційну роботу вченого в контексті 

мистецького життя міжвоєнного Львова [950]. Не оминула увагою й 

історико-краєзнавчі та львовознавчі студії М. Голубця підкресливши, що 

його праці були написані легким та цікавим стилем, що робило їх, на відміну 

від академічних видань, доступними для масового читача. Вважала, що свої 

дослідження у цій царині вчений поставив на службу державотворчим та 

виховним процесам України, її національним інетересам [949], [951]. 

Важливими працями для встановлення біографічних фактів з життя 

М. Голубця послужили праці краєзнавця Я. Гнатіва. Будучи уродженцем 

м. Миколаїв, що на Львівщині, він написав документальну повість про рідне 

місто “Кам’яна господиня” (2001), в якій на підставі аналізу автобіографічної 

повісті М. Голубця “Люде і блазни” (1927–1928) зумів реконструювати його 

родовід та описати дитячі роки [861]. І. Сварник назвав цей твір прикладом 

надзвичайно глибокого текстологічного, джерелознавчого і генеалогічного 

аналізу [1092]. Документальне продовження біографія М. Голубця знайшла 

на сторінках іншого твору Я. Гнатіва “Біля паплі” (2011) [862]. Описуючи 

родину Устияновичів, автор охарактеризував сім’ю о. Михайла Бачинського і 

його дружини Ольги. Згадуючи їхніх доньок Марію та Олександру, не 

оминув увагою їхніх чоловіків – Д. Донцова та М. Голубця. Саме в цьому 

контексті вчений окреслив перипетії подружнього і сімейного життя 

М. Голубця. 
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Не менш вартісною для встановлення окремих моментів з життя вченого 

є краєзнавча праця Ю. Подільчака, яка присвячена історії с. Зашків, що на 

Львівщині. Автор описав просвітянське життя Зашкова напередодні Першої 

світової війни, активним учасником якого був М. Голубець. Окреслено 

постаті відомих діячів тогочасного Зашкова, у середовищі яких відбувалося 

становлення молодого дослідника [1069]. 

Аналіз досліджень про життя і діяльність М. Голубця демонструє 

помітний поступ у вивченні та популяризації наукового доробку вченого на 

сучасному етапі. Однак формування комплексного образу науковця і 

максимально повної біографічної довідки потребує ще чимало зусиль. 

 

1. 2. Джерельна база 

Джерельною базою вивчення життєвого шляху, громадської, наукової, 

редакторсько-видавничої та мистецької діяльності М. Голубця став комплекс 

зібраних опублікованих і неопублікованих різновидових матеріалів, які 

можна поділити на групи: документи органів влади та управління тієї доби; 

матеріали громадських та наукових організацій; наукові твори та епістолярій 

М. Голубця; спогади учасників та очевидців подій; матеріали періодики. 

При написанні роботи було залучено неопубліковані джерела, які 

зберігаються у Центральному державному історичному архіві України у 

Львові (ЦДІАЛ України), Державному архіві Львівської області (ДАЛО), 

Центральному державному архіві Вищих органів влади і управління 

(ЦДАВОВУ), Центральному державному архіві громадських об’єднань 

України (ЦДАГОУ), Державному архіві Волинської області (ДАВО), 

Державному архіві Рівненської області (ДАРО), а також у відділі 

рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України 

ім. В. Стефаника. 

Багато неопублікованих джерел, що відображають родовід вченого та 

висвітлюють окремі сторінки його біографії знаходяться у ЦДІАЛ України. 

Насамперед, сюди варто віднести метричні книги, проаналізувавши які 
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вдалося встановити родовід М. Голубця по материній та батьковій лінії, дати 

і місце його народження, а також віднайти інформацію про його сім’ю. 

Матеріали про М. Голубця збережені також в інших фондах цього 

архіву: Наукове товариство ім. Шевченка (Ф. 309), Товариство “Просвіта” 

(Ф. 348), Легіон Українських січових стрільців (Ф. 353), Крушельницький 

Антін (Ф. 361), Редакція журналу “Літературно-науковий вісник” (Ф. 401), 

Редакція журналу “Стара Україна” (Ф. 402), Редакція газети “Нова зоря” 

(Ф. 406), Греко-католицький митрополичий ординаріат (Ф. 408), Головне 

архівне управління (Ф. 755). 

Участь М. Голубця у Легіоні УСС допомагають розкрити матеріали 

Ф. 353, в яких віднайдено лист М. Голубця до Н. Гірняка, в якому автор 

коротко описав перекладацьку діяльність та видавничі проекти, пов’язані із 

часописом “Світ”, а також окреслив плани щодо майбутньої наукової і 

редакторської роботи [17]. 

Матеріали про науково-мистецьку діяльність М. Голубця містить фонд 

НТШ, в якому збережено бібліографічний покажчик мистецьких робіт 

М. Голубця за 1909–1922 рр., складений самим автором [14]. Цінними є 

матеріали листування між керівництвом ГДУМ, зокрема секретарем 

М. Голубцем, та музеєм НТШ, з якого стало відомо про організаційну роботу 

вченого щодо облаштування виставок українських художників в залах 

Музею НТШ [9, арк. 6–7]. У фонді зберігається листування вченого, у тому 

числі – переписка з художницею О. Кульчицькою [12, арк. 1–2; 38–45]. Про 

участь М. Голубця, як члена журі, у виставці “Народної ноші”, що проводило 

товариство “Українське народне мистецтво” у 1936 р., стало відомо із листа-

запрошення від керівництва товариства до художниці О. Кульчицької [11, 

арк. 32]. Збереглися згадки про М. Голубця у листуванні його сучасників – 

митців О. Кульчицької та П. Холодного. В одному із листів художник 

окреслив проблему видання журналу “Українське мистецтво”, однак 

наголосив на актуальності та суспільній потребі мистецтвознавчих часописів 

[13, арк. 86–93]. 
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Документи фонду товариства “Просвіта” ЦДІАЛ України відображають 

роботу дослідника у конкурсі щодо створення пам’ятника І. Франкові [15, 

арк. 1–2]. Матеріали цього фонду засвідчують активну просвітянську 

діяльність у Зашкові, що проводив о. Б. Еліяшевський; демонструють 

культурно-освітню атмосферу того середовища, у якому формувався 

молодий учений [16, арк. 3–53]. 

Співпрацю М. Голубця з періодичними виданнями, зокрема із 

часописом “Стара Україна” висвітлюють збережені редакційні документи, у 

тому числі списки авторів статей та співробітників журналу, серед яких 

вказано М. Голубця, К. Студинського, І. Крип’якевича, М. Кордубу, 

І. Огієнка, І. Свєнціцького, Я. Гординського та ін. [20, арк. 1], [21, арк. 1]. В 

одній із справ зібрано матеріали вченого про Музей Наукового товариства 

імені Шевченка, утворення комісії для історії мистецтва при НТШ, а також 

рукописи автора про галицьке малярство, українське мистецтво XVII–

XVIII ст. та графіку друків Івана Федоровича [22, арк. 61–135].  

У фонді редакції газети “Нова зоря” збережено рукописи М. Голубця 

про мистецтво Львова та його архітектурні стилі, про забуті і знищені церкви 

старого Львова [24, арк. 92–131]. В іншій справі цього фонду збережено 

рукопис В. Гарасимчука “Наш край і нарід”, у якій автор розкритикував 

вступ та сам текст “Великої історії України” М. Голубця [23, арк. 1–160]. 

Згодом частина цих матеріалів була опублікована автором під псевдонімом 

“В. Г.” у вигляді критичних відгуків про вказану працю М. Голубця на 

сторінках газети “Наша Зоря”, про що згадувалося раніше. 

Фонд 361 зберігає листування М. Голубця з І. А. Крушельницьким 

стосовно публікації його матеріалів у журналі “Українське мистецтво” [18, 

арк. 18–20]. Наукові пошуки та архівну роботу М. Голубця в останні роки 

його життя висвітлюють матеріали Ф. 755 (Головне архівне управління), 

зокрема квартальні звіти про роботу в архіві, написані працівниками та 

керівництвом установи. Окрему справу формують повідомлення про смерть 

М. Голубця та прислані співчуття від імені Дирекції архівів у Кракові [27], 
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[28], [29], [30], [31], [32], [33]. 

Документи фонду 291 (Асоціація незалежних українських митців у 

Львові) ДАЛО, містять протоколи засідань та афіші виставок ГДУМ та 

АНУМ, згадки про М. Голубця серед членів журі І виставки картин у Львові 

в червні 1922 р. У списку членів організації згадано М. Голубця та зазначено 

домашню адресу. Збереглися і протоколи засідань ГДУМ із датою та місцем 

проведення, ведені або П. Ковжуном, або М. Голубцем. Вони засвідчують 

великий обсяг організаційної роботи щодо підготовки мистецьких виставок, 

покладеної на М. Голубця (від ведення фінансової звітності до організації 

ремонтних робіт у виставкових залах). Йому ж було доручено опрацювати і 

представити його на одному із засідань статут Гуртка. Матеріали протоколів 

містять інформацію про підготовчу роботу щодо формування друкованого 

видання ГДУМ – журналу “Українське мистецтво”. Заключний протокол від 

5 жовтня 1930 р. зафіксував серйозні розбіжності у середовищі митців і 

мистецтвознавців, які були спричинені кризою поглядів та смертю голови 

ГДУМ П. Холодного [35, арк. 1–27]. Друга справа 291 фонду зберігає 

протоколи загальних зборів членів АНУМ та засідань правління Асоціації за 

1932–1936 рр., з яких видно, що М. Голубець доєднався до роботи в 

організації з середини 1930-х років [36, арк. 10–12].  

Документи ЦДАВОВ України висвітлюють перебування М. Голубця у 

таборі військовополонених у Фрайштадті, його активну редакторсько-

видавничу, просвітницьку, мистецьку та викладацьку діяльність [38, арк. 1, 

4–7], [39, арк. 1–50], [40, акр. 2, 3, 6, 9, 12, 18, 25, 27, 28, 44, 58, 69–72], [41, 

арк. 1, 3–5, 7–8, 11–14], [42], [43, арк. 5, 7–8, 10, 12, 30, 35], [44, арк. 10], [45, 

арк. 1–12]. 

Фонд 269 ЦДАГО України містить колекцію документів “Український 

музей в Празі”, що зберігають звіти про діяльність Союзу українських 

журналістів і письменників (СУЖІП) у Відні за період від вересня 1919 р. до 

кінця 1922 р. Із загального звіту відомо, що об’єднання надавало допомогу 

галицьким журналістам для облаштування пресової діяльності в краї після 
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завершення національно-визвольних змагань. Так, у травні 1920 р. кошти для 

допомоги були надіслані до Львова на адресу НТШ. Допомогу у розмірі 

1 000 крон. отримав і М. Голубець поряд із Б. Барвінським, М. Возняком, 

В. Гнатюком, Я. Гординським, В. Дорошенком, Ф. Колессою, М. Кордубою, 

І. Крип’якевичем, В. Левицьким, А. Лотоцьким, І. Свєнціцьким, С. Чарнець-

ким, В. Щуратом та ін. [48, арк. 4]. 

Матеріали ДАРО у м. Рівне та ДАВО у м. Луцьку допомогли дослідити 

долю першої дружини М. Голубця – Олександри Голубець-Підгірської, яку в 

липні 1943 р. розстріляли працівники гестапо [49, арк. 7], [50, арк. 12], [52, 

арк. 22, 24], [55, арк. 10]. Також, завдяки метричним книгам ДАВО вдалося 

встановити факт про другий шлюб М. Голубця, укладений у 1924 р. у 

м. Володимирі з Катериною Матчишин [51, арк. 48]. 

Цінними для дослідження стали документи відділу рукописів ЛННБ 

ім. В. Стефаника, зокрема з Ф. 10 (Антонич Б.), Ф. 48 (Заклинські), Ф. 57 

(Калинович), Ф. 206 (Щурат), Ф. 238 (Дорошенко В.). Так, у фонді 10 

збережено схвальний відгук невстановленого автора на твір М. Голубця 

“Вчорашня лєґенда” (1933). Рецензент порівняв повість про листопадові дні 

1918 р. із європейськими романами-монографіями, та наголосив на його 

виховному завданні [56, арк. 3]. Фонд 48 зберігає листування М. Голубця з 

Б. Заклинським у справі видання журналу “Світ” та розміщення там 

матеріалів Б. Заклинського. У листі до М. Голубця дослідник висловив 

власну концепцію успішного видавничого проекту та рекомендував 

молодому редактору, як правильно підібрати матеріали до журналу, а також 

пообіцяв надіслати власні дослідження. Листи М. Голубцю спрямовані на 

адресу м. Львів, вул. Куркова, 11 [57], [58], [59]. 

Серед документів фонду 57 –  листи М. Голубця до І. Калиновича. В 

одному із них від березня 1918 р. йде мова про передплатників журналу 

“Світ”. Лист від 7 жовтня 1926 р. написано у справі популяризації та 

поширення примірників журналу “Українське мистецтво” [61, арк. 1–2]. 

Серед матеріалів І. Калиновича виявлено бібліографічну картотеку із 
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посиланнями на праці М. Голубця, що були опубліковані у 1913–1920 рр. 

Збережено гостру рецензію Ф. Федорціва на поетичну збірку М. Голубця “Із 

чужини далекої” (1915). В одній із справ міститься скептичне інформаційне 

повідомлення від редакції журналу “Земля і воля” про заплановане видання 

сатирично-гумористичної двотижневої газети “Маски” під редакцією 

М. Голубця [63]. 

Архівні матеріали фонду В. Дорошенка зберігають бібліографію видань 

різних авторів, систематизовану за алфавітним, хронологічним та 

тематичним принципом. Там збережено посилання на праці вченого [65, 

арк. 33], [66, арк. 1–5], [67, арк. 25–29], [68, арк. 4–6], [69, арк. 3], [70, акр. 3], 

[71, арк. 5]. 

Важливим джерелом інформації поряд з архівними документами є 

друковані матеріали, які висвітлюють окремі аспекти життя і діяльності 

вченого. До них варто віднести “Хроніки НТШ”, які дають інформацію про 

діяльність М. Голубця у товаристві, зокрема у комісії з історії мистецтва [72], 

[73], [74], [75], [76]. “Звіти дирекції академічної гімназії” збагачують 

дослідження інформацією про освітянське середовище, в якому вчився і 

формувався молодий М. Голубець, про структуру навчання і предмети, які 

викладали гімназистам, професорсько-викладацький склад навчального 

закладу [77], [78], [79], [80], [81], [82], [83], [84]. 

Під час написання роботи було опрацьовано галицькі періодичні 

видання першої половини ХХ ст.: “Діло”, “Новий час”, “Наші дні”, 

“Львівські вісті”, “Краківські вісті”, “Неділя”, “Записки ЧСВВ”, “Українське 

мистецтво”, “Нова Зоря”, “Літопис Червоної Калини”, “Напередодні”, 

“Життя і знання”, “Світ”, “Шляхи”, “Маски”, “Життя і мистецтво”, “Стара 

Україна”, “Мистецтво-L’art”, “Час”, “Нове слово”, “Жінка”. До уваги взято 

еміграційні періодичні видання, зокрема опрацьовано матеріали “Свободи” 

(Джерсі-Сіті), “Української літературної газети” (Мюнхен), “Листів до 

приятелів” (Нью-Йорк; Торонто), “Гомону України” (Торонто), “Променя” 

(Вінніпеґ) та ін. 
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Надзвичайно важливу складову опублікованих джерел цього 

дослідження формують видані праці вченого, які відображають ключові 

напрямки його наукових зацікавлень та окремі факти з життєпису. При 

написанні роботи було використано насамперед історико-краєзнавчі 

дослідження, мистецтвознавчі і просопографічні розвідки автора, літературні 

твори та переклади, численні публіцистичні матеріали та рецензії на праці 

інших вчених.  

Окремо варто сказати про історичні та літературні твори М. Голубця 

мемуарного характеру, які допомогли заповнити прогалини в біографії 

дослідника: “Люде і блазни” (1927–1928) [633], [634], “На склонах Карпат” 

(1933) [247], “Рік грози і надій 1914” (1934) [185], “В роковини вимаршу 

першої стрілецької сотни в поле” (1934) [96], “Вчорашня лєґенда” (1933) 

[625], “Гей, видно село…” (1934) [626], “З галереї львівських оригіналів” 

(1942) [623], “Різдв’яний спомин” (1930) [94] та ін. Загалом перелік праць 

вченого нараховує понад 700 позицій. Актуальність і важливість досліджень 

М. Голубця підтверджують і передруки його робіт в часи незалежної України 

[88], [89], [176], [368], [369], [370], [630]. Значна кількість публікацій 

М. Голубця підписана псевдонімами та криптонімами. Вони розкриті за 

допомогою рукопису “Бібліографія по мистецтвознавству 1909–1922 рр. 

складена Голубцем Миколою” [14], видань О. Дея [891] та Р. Савицького 

[1086], [1087] та узагальнені у “Бібліографічному покажчику” [1023, с. 135] 

(Додаток А). 

Таким чином, опрацьовані джерела становлять основу комплексного 

висвітлення життєвого шляху М. Голубця, його активної громадської 

діяльності, редакторсько-видавничої роботи та наукових здобутків. 

 

1. 3. Теоретико-методологічні засади дослідження 

На сучасному етапі розвитку історичної науки вчені все більше 

звертаються до просопографії як напрямку історико-біографічного 

дослідження, що передбачає персоніфікацію минулого шляхом вивчення 
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історичних подій і їхніх наслідків крізь призму людського чинника. 

Просопографічні студії дають можливість виявити різносторонні моменти з 

життя суспільства в той чи інший період часу, соціальні контексти, правила 

та норми, впливи соціуму на формування особистості та її життєвого шляху, 

вибір життєвої позиції, цінностей та ідеалів. Специфіка біографістики 

полягає не лише у виявленні окремих аспектів життя людини, але й у 

суб’єктивному, особистісному підході дослідника до опису долі людини, її 

діяльності, родинно-побутового життя тощо. На думку І. Старовойтенко, 

сучасна епоха вимагає від учених не лише вивчення сухих фактів із життя і 

діяльності особи, але й виокремлення особистісних характеристик: 

походження, вдачі, темпераменту, сюжетів із приватного і публічного життя, 

психологічних та фізичних станів у різні періоди, спонукальних мотивів 

творчих злетів та невдач, поведінки у різноманітних життєвих обставинах 

тощо. Саме такий спектр особистісних проблем досліджує історична 

просопографія, і, серед іншого, має на меті глибоке пізнання особистості, її 

людської сутності, розкриття етноконфесійних, культурно-освітніх та 

соціально-економічних чинників формування духовного й інтелектуального 

світу людини, загалом соціуму. 

Однак, за такого підходу в центрі уваги науковця опиняється 

різнорідний документальний матеріал, який потребує критичного 

осмислення, аналізу і трактування. Такі завдання вимагають від дослідника 

об’єктивної та правдивої реконструкції життєписів історичних осіб, 

повернення до літопису минулого “справжніх облич”, особливо що 

стосується забутих постатей [1118, с. 50], [1119]. Це спонукає вченого 

звернутися до науково-обґрунтованої методології вивчення документальної 

бази, історіографічних матеріалів та пошуку міждисциплінарних наукових 

підходів. 

Вивчення життя, наукової і громадської діяльності М. Голубця зумовило 

необхідність визначення методологічних принципів дослідження, 

обумовлених складністю задекларованої дисертаційної проблематики. Саме 
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методологічний комплекс сприяв формуванню цілісного образу М. Голубця 

як громадянина та вченого на тлі змін суспільно-політичних процесів 

Галичини у першій половині ХХ ст. 

Дисертація є комплексним історико-біографічним дослідженням, 

написаним за проблемно-тематичним принципом і ґрунтується на 

досягненнях та методиці джерелознавства, історіографії, просопографії. В 

основу роботи покладено ключові принципи історичного дослідження – 

науковість, історизм, об’єктивність та системність. 

Принцип науковості сприяв уникненню спрощеності, кон’юнктурності 

як в оцінці суспільно-політичних процесів розвитку Галичини в першій 

половині ХХ ст., так і в характеристиці діяльності М. Голубця на тлі 

окресленої епохи. Принцип історизму допоміг дослідити виникнення, 

формування, розвиток процесів і явищ у хронологічній послідовності, 

виявити внутрішні та зовнішні зв’язки, закономірності та пояснити 

суперечності. Дотримання принципу історизму сприяло розгляду історичних 

фактів, явищ і подій у відповідності з конкретно-історичними обставинами 

життя М. Голубця в їх взаємозв’язку і взаємозумовленості. 

Принцип об’єктивності вимагав реконструювати минуле, суспільно-

культурні процеси в Галичині у першій третині ХХ ст. як частину 

об’єктивної дійсності, незалежної від дослідника, його свідомості, 

суб’єктивних переживань, наукових переконань тощо. Дотримання цього 

принципу забезпечило оперування фактами в їх справжньому змісті, 

допомогло не спотворювати їх і не підганяти під схему. Цей принцип, який 

вимагає розглядати кожне явище в його різноманітності і суперечливості, в 

сукупності як позитивних, так і негативних проявів, убезпечив дослідника від 

ідеалізації особи М. Голубця та його наукового доробку, дозволив критично 

оцінити особистість вченого, його досягнення.  

Принцип системності полягав у комплексному дослідженні великих і 

складних об’єктів, вивчення їх як єдиного цілого з узгодженим 

функціонуванням усіх елементів і частин. Використання цього принципу 
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дозволило системно розглянути різні суспільно-політичні фактори, що 

впливали на становлення М. Голубця як особистості, активного громадського 

діяча, редактора наукових праць, вченого. 

Опираючись на сучасну методологію історичного дослідження, доцільно 

зазначити, що для вирішення дослідницьких завдань було застосовано низку 

загальнонаукових (фундаментальних) та спеціально наукових (історичних) 

методів [908, с. 35–37]. Серед комплексу загальнонаукових методів варто 

виділити аналіз та синтез, індукцію та дедукцію, узагальнення, 

систематизацію, структурно-систематичний метод. Взаємопов’язані методи 

аналізу та синтезу допомогли в опрацюванні та осмисленні різноманітних 

матеріалів, документів, джерел; методи індукції та дедукції забезпечили 

можливість переходу від поодиноких історичних фактів до загальних 

положень і навпаки; метод узагальнення дозволив оперувати матеріалами для 

формування висновків за темою вказаного дослідження; метод 

систематизації сприяв правильному впорядкуванню зібраної інформації; 

структурно-систематичний метод дозволив чіткіше виокремити об’єкт 

міждисциплінарного дослідження та вивчити його в межах раціонального 

пізнання, забезпечив цілісність та логічну упорядкованість наукових тез та 

узагальнень. 

У межах історичного підходу застосовано ряд спеціально наукових 

методів: історико-генетичний, порівняльно-історичний, проблемно-

хронологічний, синхронний. Історико-генетичний метод, який було 

покладено в основу праці, забезпечив послідовне розкриття причинно-

наслідкових зв’язків життєвого шляху, громадської і наукової діяльності 

М. Голубця. Порівняльно-історичний метод базується на сукупності 

пізнавальних засобів, які дозволяють виявити схожість і відмінність між 

явищами, що досліджуються, визначити їх спорідненість, загальне й 

специфічне у їх розвитку. Використовуючи цей метод, зіставляючи історичні 

події та явища, окремі аспекти діяльності М. Голубця, вдалося прослідкувати 

та розкрити зміст наукових пошуків вченого, з’ясувати суть його наукових 



35 
 

ідей, співставити його наукові погляди із поглядами його сучасників – 

громадських діячів, науковців, митців.  

Проблемно-хронологічний метод допоміг глибше проаналізувати 

сутність окресленої тематики, розчленовуючи її на декілька вужчих питань, 

кожне з яких було розглянуте у хронологічній послідовності історичних 

фактів. Так, робота поділена на розділи та підрозділи, які висвітлюють різні 

аспекти життя і діяльності М. Голубця (життєвий шлях, наукова та 

громадська діяльність), які аналізуються у проблемно-хронологічному 

порядку. Цей метод дозволив проілюструвати як події першої половини 

ХХ ст. впливали на історичні дослідження і, передовсім, на наукові погляди 

М. Голубця. Використання синхронного методу дозволило системно 

впорядкувати та взаємно пов’язати різні факти з життя і діяльності вченого із 

загальноісторичними подіями окресленого періоду з метою всебічного 

висвітлення поставлених дисертанткою наукових завдань.  

Під час аналізу історіографії та опрацювання джерельної бази роботи 

було використано метод бібліометрії, який дав змогу встановити динаміку 

вивчення проблеми роботи, розподілити публікації за хронологією, місцем 

видання, рівнем цитування. Конкретно-пошуковий аналіз джерел, історичних 

праць дозволив встановити, наскільки існуючий комплекс джерел і 

літератури уможливлює об’єктивне висвітлення основних проблем 

окресленої теми. Метод критичного аналізу різновидових джерел, наукової 

літератури застосовувався для встановлення ступеню їх вірогідності, 

виокремлення достовірних конкретно-історичних фактів.  

Використання широкої методологічної бази у дослідженні забезпечило 

досягнення поставленої мети, дало змогу всебічно проаналізувати визначену 

наукову тему, окреслити та вирішити окремі проблемні завдання. 

Застосування різноманітних сучасних методологічних підходів дозволило 

уникнути суб’єктивних оцінок у науковому дослідженні, забезпечило 

достовірність результатів наукового пошуку, доповнило фактичним 

матеріалом окреслену проблематику та сприяло у її розв’язанні. 
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Отож, дослідження базується на різноманітних опублікованих і неопуб-

лікованих джерелах. Робота підкріплена обширною історіографічною базою. 

Аналіз і критичне осмислення сукупності всіх окреслених джерел дозоляє 

дослідити життєвий шлях М. Голубця, відтворити основні напрямки його 

різносторонньої професійної діяльності і наукових зацікавлень, відтак, з 

достатньою мірою достовірності, вирішити поставлені у роботі завдання. 
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РОЗДІЛ ІІ 

ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ 

 

2. 1. Родинне оточення та ранній період діяльності 

Микола Голубець – український вчений, краєзнавець, мистецтвознавець, 

історик, публіцист, письменник, який залишив надзвичайно багатогранну 

спадщину; його публікаціями рясніли львівські газети та журнали 

міжвоєнного Львова. Однак про ранній період його життя, про сім’ю та 

родинне оточення, про середовище, в якому відбулось його формування 

практично відсутня інформація. Майже всі біографічні довідки про Миколу 

Голубця протягом багатьох десятиліть обмежувалися лаконічними фактами 

про час і місце народження. Дещо привідкрити таємницю його життя вдалося 

краєзнавцю Ярославу Гнатіву у працях “Кам’яна Господиня” [861], “Біля 

паплі” [862] на підставі аналізу автобіографічних повістей “Люде і блазни” 

[633], [634] та “Вчорашня лєґедна” [625], а також в результаті опрацювання 

метричних книг. Автор аргументував, що головний персонаж повісті “Люде і 

блазни” – львівський хлопчик на ім’я Дада – це літературний прототип 

самого автора – Миколи Голубця. Прочитання твору та порівняння багатьох 

фактів справді приводять до такого висновку. 

М. Голубець народився 15 грудня 1891 р. у Львові. У вступній частині до 

повісті “Вчорашня лєґенда ” про своє народження написав таке: 

“Найфатальнішою датою мойого життя був день 15 грудня 1891 року, в 

якому… я народився. Все ж таки, з моїх життєвих промахів був це одинокий, 

який заслуговує на оправдання: раз – що це був мій перший промах, друге – що 

не сам я тут провинився. Моє бажання прийти на світ, оскільки собі пригадую, 

було мінімальне” [625]. Такий коментар не є випадковим, адже обставини його 

народження та ранні роки життя були не надто щасливими. З метричної книги 

довідуємось, що 15 грудня 1891 р. народжені, а 16 грудня хрещені у церкві 

Параскеви П’ятниці близнята Микола і Софія. Зазначено адресу – вулиця 

Шпитальна, 38. Їхня мати – Марія Голубець, а в графі відомостей про батька – 
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лише прочерк [2, арк. 30]. Дані з цієї метричної книги вказують на те, що 

М. Голубець був позашлюбною дитиною. Його сестричка Софія, як свідчать 

метричні книги, померла у віці трьох місяців [2, арк. 57]. 

Матір Миколи Голубця – Марія Голубець – донька Гаврила і Софії з 

Банахів, була служницею, походила з Великого Любеня коло Городка. З 

метрики одружень цієї парафії відомо, що її батьки одружилися 24 травня 

1858 р. [1, арк. 29]. Про її батька, Гаврила Голубця, зазначено, що був 

господарем, військовим емеритом, незаконнонародженим сином Тетяни 

Голубець, селянки з Любеня Великого. Мати Марії Голубець – Софія Банах, 

була селянкою, а на момент одруження – вдовою; вона була дочкою Івана 

Банаха й Анастасії Жили з Великого Любеня. Старший брат батька Марії 

Голубець – Григорій Голубець був дяком у Любені ще у 80-х роках ХІХ ст. 

Цей факт може засвідчувати, що рід Голубців свого часу міг належати до 

сільської інтелігенції [861, с. 48]. У 1867 р. у віці 47 років помер Гаврило 

Голубець [5, арк. 6], а невдовзі і його дружина. Після смерті батьків 

п’ятирічна Марія, не маючи змоги ходити до школи, пішла наймитувати. Вже 

згодом долю своєї матері М. Голубець описав у повісті “Люде і блазни”, 

зобразивши типову історію тогочасних дівчат-сиріт. 

Батьком М. Голубця, найімовірніше, був Богдан Еліяшевський, парох 

села Зашкова, що на Львівщині. Цей факт встановив Я. Гнатів на підставі 

аналізу автобіографічних творів М. Голубця, порівняння та дослідження 

документів. Т. Стефанишин у коментарі до статті про мистецтвознавчу 

діяльність М. Голубця зазначив, що ці відомості вдалося перевірити і 

підтвердити безпосередньо у родини дослідника, зокрема у сина Зеновія, що 

мешкав у США [1125, с. 167]. 

Про о. Б. Еліяшевського відомо, що народився він 1 лютого 1858 р. у 

селянській родині Гната і Катерини Міщуковських у с. Гуменець. 2 вересня 

1883 р. у віці 25 років одружився з 19-річною Марією Ґелитович, дочкою 

отця Михайла Ґелитовича та Емілії Шуст [6, арк. 41]. Сам Михайло 

Ґелитович походив із шляхетсько-священичої родини та користувався 
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повагою у священичому середовищі. У 1884 р. Б. Еліяшевський – випускник 

Львівської семінарії, висвячений священик був призначений до м. Миколаєва 

помічником для декана Стефана Хоминського. Відомо, що декан 

Хоминський та його молодий “сотрудник” завоювали повагу і прихильність 

місцевого населення. Будучи членами “Просвіти”, вони активно прилучали 

людей до культурно-просвітницької діяльності. 

Аналіз метричних книг дозволив встановити деякі факти з подружнього 

життя о. Б. Еліяшевського. Згідно з метрикою хрещень відомо, що 

2 листопада 1884 р. в молодого подружжя Еліяшевських народився син Євген 

[8, арк. 20], який, одначе, 3 вересня 1885 р помер [7, арк. 135]. 10 червня 

1886 р. у сім’ї народилась донька Емілія [8, арк. 35], якій дали бабусине ім’я, 

проте 20 жовтня 1886 р. вона теж померла [7, арк. 160]. Найбільше горе 

сталося за кілька років. 20 травня 1889 р. померла у віці 25 років Марія 

Еліяшевська, дружина греко-католицького адміністратора в Миколаєві 

о. Еліяшевського [7, арк. 203]. А 24 вересня 1889 р. відійшла у вічність і його 

матір – Катерина Еліяшевська [7, арк. 204]. Незабаром після цього 

о. Еліяшевський перебрався на парафію у рідне с. Гуменець, про що 

засвідчує запис у метричній книзі села вже від 16 березня 1890 р. І, врешті, 

1 травня 1892 р. у віці 75 років помер у с. Гуменець батько 

О. Еліяшевського – Гнат. За вісім років життя отець Еліяшевський втратив 

усю найближчу родину. 

Марія Голубець, як припускає Ю. Подільчак, з’явилася у домі 

Еліяшевських, найімовірніше, ще у Миколаєві. Дружина о. Богдана прийняла 

її у дім як служницю та няньку для дітей [1069, с. 76]. Після смерті їмості, 

коли священик переїхав до рідного с. Гуменець, служницю Марію забрав з 

собою. Очевидно саме від позашлюбного зв’язку о. Б. Еліяшевського та 

М. Голубець у 1891 р. народився М. Голубець та його сестра Софія, яка 

померла невдовзі після народження. Складність і неоднозначність цієї 

ситуації постійно знаходила своє відображення у творчості автора. Так, 

головний персонаж автобіографічного твору М. Голубця “Люде і блазни”, 
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хлопець на ім’я Дада, по суті став літературним прототипом самого автора; 

під іменем о. Аркадія автор зобразив власного батька о. Богдана 

Еліяшевського, а матір Марію назвав Мариля. Саме у художньому творі 

автору вдалося передати власну складну долю, показати дитяче митарство 

позашлюбної дитини, донести цю проблему до тогочасного суспільства. В 

одному із діалогів повісті написав про своє дитинство таке: “… я вже вісім 

років ходжу до школи і вісім років несу на собі презирство людей, які мали 

щастя вродитися в межах закону, щасливців, які не потребують соромитися 

своїх метрик!” [633]. 

У повісті “Люде і блазни” М. Голубець розкрив також особисту драму 

своєї матері та о. Богдана Еліяшевського. Не випадково описав рішення 

“Руського провінціального Собору в Галичині”, скликаного митрополитом 

Сильвестром Сембратовичем у 1891 р. Окремі пункти постанови Собору 

було присвячено питанням праведності життя священика, зокрема окреслено 

рекомендації щодо побутового життя неодружених священиків і вдівців – 

“щоби старалися до провадження домового господарства мати таку жінку, 

котора би або належала до ближчої родини, або, якби такої не було, чужу 

вправді, но віком старшу і відличаючуюся чесністю звичаїв” [1165], [969], 

[859]. Не відомо, чи безпосередньо під впливом рішень цього Собору, чи під 

тиском суспільства та традицій, Марія Голубець була змушена залишити 

помешкання о. Еліяшевського і перебратися до Львова, де врешті і народився 

М. Голубець. Цей вимушений переїзд, вірогідно, був координований 

о. Богданом, оскільки, як покаже подальша історія, він постійно був 

присутній у їхньому житті, піклувався про сина, його освіту та побут. 

Незважаючи на складність ситуації з о. Б. Еліяшевським, відомо, що 

М. Голубець підтримував хороші стосунки з батьком аж до його смерті. 

Очевидно саме йому він завдячував можливістю отримати добру освіту. 

Врешті, чимало наукових і літературних проектів автора не обійшлося без 

матеріальної підтримки батька [1125, с. 167]. Товариш Миколи Голубця 

Богдан Попович залишив спогад про першу збірку його поезій “Фрагменти”, 
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що вийшла накладом автора у 1909 р. [1072]. Зокрема, мова йшла про те, що 

збірка поезій М. Голубця була надрукована і вже тиждень лежала в друкарні. 

Однак у автора не було грошей, щоби її забрати. В контексті розмови про 

проблему з коштами довідуємося, що Б. Попович запропонував молодому 

поету звернутися до батька, який найближчими днями мав навідатися до 

Львова. Описуючи подальше спілкування М. Голубця з батьком, Б. Попович 

кілька разів у діалозі зазначив, що дослідник під час бесіди звертався до 

нього “тату”. Шляхом різних хитрощів та маневрів, М. Голубець тоді 

отримав від батька кошти на новий одяг, які, однак, успішно інвестував у 

своє перше поетичне видання. Саме з цієї відтвореної розмови складається 

очевидне враження, що для М. Голубця історія про його батька не була 

таємницею. 

Отець Еліяшевський ще напередодні у 1909 р. із рідного Гуменця 

переїхав до Зашкова, після того, як тут помер о. Т. Леонтович [1174, с. 52]. 

Згодом був деканом Яричівського деканату і радником митрополичої 

консисторії. Як парох Зашкова о. Б. Еліяшевський активно допомагав у 

розбудові місцевої “Просвіти”. Активно підтримував просвітницьку 

діяльність молодого Є. Коновальця та М. Гайворонського, який тоді 

проживав і працював у Зашкові [1174, с. 64, 66]. Життєвий шлях о. Богдана 

не був простим: на початку війни його було заарештовано за фальшивим 

доносом. 1 листопада 1918 р., коли українці взяли владу у Львові та 

проголосили ЗУНР, Є. Коновалець допоміг організувати українську владу у 

Зашкові і сусідніх селах спільно з активними односельчанами, зокрема і за 

підтримки о. Б. Еліяшевського [1174, с. 52], якого згодом було інтерновано 

поляками під час українсько-польської війни [861, с. 49]. Помер 

о. Еліяшевський 20 квітня 1928 р. Про це відомо з короткого повідомлення у 

газеті “Діло”: “Отець Богдан Еліяшевський, парох Зашкова, вислужений 

Яричівський декан, дійсний радник митрополичої консисторії, член усіх 

центральних українських товариств у Львові, помер 20 квітня в годині 6 рано 

у Зашкові на 70-му році життя і 46-му році священства. Похорон відбудеться 
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у Зашкові в суботу дня 20 квітня…” [1067]. 

На його могилі у Зашкові встановлено вишуканий кам’яний пам’ятник. 

Дослідники припускають, що саме М. Голубець замовив його для батька. 

Пам’ятник не високий, тесаний з пісковика, із скромним написом без 

нагадування регалій, якими покійного було нагороджено за життя: “Тут 

спочиває о. Богдан Еліяшевський, парох Зашкова”. На постаменті зображено 

плачку, яка скорботно схилилась над амфорою [861, с. 51]. Отець 

Еліяшевський дав синові добру освіту, допоміг влаштувати власне життя, 

піклувався про його матір. Не дав йому тільки свого прізвища. Та все ж 

письменник іноді послуговувався псевдонімом Еліяшевський, підписуючи 

так свої твори. 

Ще однією людиною, яка впливала на формування вченого в дитинстві, 

була, як зазначено в метриці, його хрещена матір Розалія Кондюк, дружина 

Яна Кондюка [3, арк. 30]. Саме у будинку цієї родини на вул. Шпитальній, 38 

автор провів перші роки життя разом з матір’ю. У повісті М. Голубець не 

змінив навіть ім’я та прізвище хрещеної, лише часто називав її або пані 

Янова, або бабуня. З великою ніжністю і теплом описав її вдачу, 

турботливість, будинок, в якому він виріс. Я. Гнатів, на основі аналізу 

повісті, припустив, що свою хрещену матір М. Голубець любив, можливо 

більше, аніж рідну [861, с. 46]. До її образу звертався неодноразово, навіть у 

поважному віці. Так, пані Янова фігурувала, наприклад, у нарисі “З галереї 

львівських оригіналів”, опублікованому вже після смерті автора [623]. 

Мабуть, туга за безжурним дитинством, проведеним у будинку Розалії 

Кондюк, не полишала автора аж до самої смерті. 

Дитинство і юність М. Голубця минули у Львові. Тут він здобув освіту в 

Академічній гімназії. Варто зазначити, що Українська академічна гімназія 

відіграла важливу роль у процесі формування добре підготовлених та 

національно свідомих представників української інтелігенції в Галичині. 

Вона стала осередком, довкола якого кристалізувався інтелектуальний і 

громадянський потенціал українського суспільства. Українська академічна 
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гімназія мала поважний викладацький склад та добре розроблену програму 

навчання. “Звіти дирекції академічної гімназії у Львові” засвідчують, що 

навчальна програма у закладі була розрахована на 8 класів [77], [81], [84]. 

Серед обов’язкових предметів у той час учні гімназії вивчали латинську, 

грецьку, польську, німецьку та руську мови. У кожному класі вивчали 

релігію, історію, математику. Перший клас обов’язково мав предмет 

каліграфії, а також у різних класах викладалися такі предмети як географія, 

історія, природа, фізика і хімія, учні старших класів вивчали філософію. 

Окрему групу складали “надобов’язкові предмети”, серед них “Історія 

рідного краю”, “Французька мова”, “Рисунки”, “Стенографія”, “Спів”, 

“Гімнастика” [84, с. 11–24]. Фізичне виховання у гімназії займало особливе 

місце, адже програма навчання передбачала не лише гімнастичні вправи, але 

й уроки з плавання, веслування, їзди верхи, легкої атлетики, стріляння, 

танців, їзди на велосипеді та ін. Для учнів діяли гуртки (“кружки”), серед них 

історико-етнографічний, природописний, спортивний та “читальня” [84, 

с. 50–51]. Кружок “читальні” мав свою бібліотеку. Під керівництвом і 

наглядом дирекції учні робили доповіді на літературну тематику. 

Про навчання М. Голубця у стінах Академічної гімназії дізнаємося зі 

“Звітів дирекції академічної гімназії у Львові” та спогадів українського 

педагога і просвітянина Степана Шаха “Львів – місто моєї молодості”. 

Описуючи роботу Кружка любителів Львова, С. Шах писав, що добре знав 

діячів кружка від давна, зокрема про М. Голубця зазначив таке: “він був моїм 

шкільним товаришем від 1-ї кляси в академічній гімназії” [1173, с. 42]. 

Учнями гімназії обоє стали у 1903/1904 н. р., лише С. Шах був зарахований 

до “І а” класу, а М. Голубець (Николай Голубець) – до “І в” [77, с. 78–79]. У 

цьому навчальному році до Академічної гімназії зголосилося 259 учнів, з 

яких 201 за результатами іспитів було прийнято на навчання, у зв’язку з чим 

перший клас було поділено на чотири [77, с. 61]. Другий рік навчання 

(1904/1905) М. Голубець вчився у “ІІ б” класі [78, с. 72]. Не відомо з якої 

причини, однак у 1905/1906 н. р. у “Звітах дирекції” М. Голубець не значився 
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серед учнів гімназії [79], а до навчання у ІІІ класі приступив через рік у 

1906/1907 н. р. [80, с. 76]. У наступні роки у “Звітах дирекції” ім’я 

М. Голубця серед списків гімназистів не згадано, однак при характеристиці 

діяльності гімназійної читальні за звітний рік 1910/1911 зазначено, що учень 

VI класу Голубець виступав із темою “Про сучасну польську і українську 

поезію” [84, с. 51]. В “Енциклопедії української літератури” зазначено, що 

М. Голубець у Львові здобув народну і середню освіту, у 1911 р. екстерном 

склав у Академічній гімназії іспит зрілості [1080, с. 407–408]. Вищу освіту 

здобував на філософському факультеті Університету імені Яна Казимира, 

студіював мистецтвознавство в академіях Кракова та Відня. 

Будучи гімназистом, у М. Голубець разом із матір’ю переїхав до 

с. Зашків, що на Львівщині. З 1909 р. туди було переведено на службу 

о. Б. Еліяшевського. У спогадах про молодість Є. Коновальця С. Шах 

зазначив, у Зашкові у свого родича о. Еліяшевського з 1909 р. мешкав його 

класовий колега з Академічної гімназії М. Голубець [1174, с. 61]. 

Аналізуючи громадське життя Зашкова того часу дослідник 

Ю. Подільчак зазначив, що не зважаючи на навчання, найімовірніше 

М. Голубець часто приїздив до Зашкова по неділях та на свята, коли 

просвітянська читальня функціонувала найактивніше. І очевидно, на думку 

автора, не міг стояти осторонь культурного та громадського життя Зашкова, 

оскільки вже тоді глибоко цікавився історією, літературою, мистецтвом. 

Більше того, постійно перебував у товаристві активних просвітянських 

діячів – Євгена Коновальця, його батька Михайла Коновальця, Михайла 

Гайворонського [1069, с. 81–82]. Зі звітів про діяльність читальні “Просвіта” 

у Зашкові та протоколів засідань членів товариства відомо, що з 1910 р. і до 

середини 20-х років посаду голови обіймав саме о. Б. Еліяшевський [16, 

арк. 3–12, 20, 52–53]. 

Цей період у житті М. Голубця позначився початком творчої 

літературної діяльності. С. Шах у спогадах згадував, що М. Голубець “вже як 

ученик IV. чи V. кл. дав себе пізнати як надійний поет” [1173, с. 240]. 
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Перший його вірш “У карцері” був, правдоподібно, надрукований у журналі 

“Брат” [642], [1080], а після цього ряд віршів було опубліковано на сторінках 

“Народного слова” [662], [666], [681], [683],  [699], [700], [711]. 

Оскільки біографічних даних про життєвий шлях М. Голубця збережено 

вкрай мало, частково діяльність можна відслідкувати за появою матеріалів 

його авторства у різних періодичних виданнях. Співпрацю з львівською 

пресою М. Голубець розпочав у юності, коли публікував свої ранні 

літературні твори та перші дослідження у сфері мистецтвознавства. У 1908–

1909 рр. співпрацював з “Народним словом”, опублікував тут серію 

інформаційно-публіцистичних матеріалів, власну поезію, переклади 

поетичних і прозових творів. Однак у вересні 1909 р. редакція газети 

опублікувала різке повідомлення: “Заявляємо, що д. М. Голубець, не 

належить до редакції “Народного слова” і взагалі з сею часописею нічого 

спільного не має” [1049], [1068]. Нічого не відомо, про причини такої заяви, 

однак, можливо, саме це призвело до своєрідного затишшя у журналістській 

діяльності М. Голубця. У період 1909–1912 рр. його публікації, як правило, 

літературні твори, з’являлися на сторінках окремих видань, зокрема “Нового 

слова” [484], [541], [578], [636], [647], [648], [690], та “Неділі” [619], [620], 

[621], [622], [645], [646], кілька поезій опублікував “Літературно-науковий 

вісник” [664], [671], [695] та “Учительський альманах за 1910 р.” [670]. У 

1913–1914 рр. М. Голубець повернувся до активної роботи та розпочав 

плідну співпрацю з часописом “Ілюстрована Україна”. 

На думку Т. Стефанишина, саме перші поетичні і журналістські спроби 

відкрили перед М. Голубцем двері до багатьох українських часописів 

Галичини, а відтак втягнули у вир газетярського і богемного життя Львова 

[1122, с. 6]. Вже у 1909–1910 рр. побачили світ перші збірки поезій 

“Фрагменти” [710] і “Бувають хвилі” [677]. Обидві збірки гостро 

розкритикував Микола Євшан, зазначивши, що автор залишився учнем, не 

навчився розпоряджатися своїми силами і знає тільки те, чого уживають інші 

[1212], [1213]. Після цих рецензій поет “помовчав” кілька років, а 1914 р. 
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видав третю збірку “Мойсей безумний” [689], яку негативно оцінили критики 

І. Лизанівський [1222] та А. Каспрук [936, с. 232–233]. 1915 р. видав четверту 

збірку “Із чужини далекої” [685], [1233].  

Літературні спроби М. Голубця формувалися під впливом діяльності 

“Молодої музи” [1028] та літературної групи “Митуса” [1154]. Його 

становлення як поета розпочалось у період діяльності “Молодої музи”, тому 

збірка віршів “Фрагменти” 1909 р. багато в чому близька до 

молодомузівської поезії [1128, с. 385–386]. Вже у післявоєнному Львові 

молоді автори гуртувалися довкола однойменного журналу “Митуса”, що 

виходив з 1922 р. Описуючи літературне життя Львова першої половини 

ХХ ст., Б. Романенчук зазначив, що М. Голубець стояв близько до “Митуси”, 

хоча до самої групи не належав. Про його літературну творчість відгукнувся 

так: “був універсальний, але не глибокий. Писав вірші, фейлетони і повісті” 

[1081, с. 168]. 

Після виходу четвертої збірки віршів М. Голубець завершив поетичну 

творчість, хоча свої поезії продовжував періодично публікувати на сторінках 

львівської преси аж до 1942 р. [679]. Натомість у жанрі літературної 

діяльності більше уваги приділив написанню прозових творів та здійснив 

багато літературних перекладів. Серед прозових творів варто виділити ряд 

автобіографічних, що отримали чимало схвальних відгуків (“Люде і блазни” 

[633], [634], “Вчорашня лєґенда” [625], “Гей, видно село…” [626], “З галереї 

львівських оригіналів” [623] та історичних повістей (“Джінісханове плем’я” 

[627], “Жовті води” [629], “Опришки” [635] та ін.). 

Перекладацькою діяльністю М. Голубець захопився змолоду. Зі спогадів 

С. Шаха відомо, що під впливом свого односельчанина та шкільного 

товариша Є. Коновальця молодий письменник переклав українською мовою 

поетичну драму Ґергарда Гавптмана “Ткачі”. Згодом видав цю драму коштом 

о. Б. Еліяшевського, після чого її поставив театр “Руської Бесіди” [1174, 

с. 61]. Також під впливом Є. Коновальця, який зацікавився творчістю 

шведського письменника Августа Стріндберга, М. Голубець переклав його 
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драму “Ein Totentanz (“Танець смерті”). С. Шах зазначив, що про публікацію 

цього твору окремою книжкою йому невідомо нічого. Проте і М. Голубець, і 

Є. Коновалець докладали чимало зусиль щоби ця драма була поставлена 

українським театром на львівській сцені у 1912 р., коли помер А. Стріндберг. 

Однак постановка цього твору теж не відбулась [1174, с. 61]. 

Буваючи у Зашкові, М. Голубець познайомився тут із майбутнім 

відомим українським композитором, диригентом, скрипалем, громадським 

діячем, творцем популярних стрілецьких пісень М. Гайворонським, який 

проживав у Зашкові з 1912 р., будучи тут шкільним вчителем [841]. Дружні 

взаємини і творчі плани багато років пов’язували М. Гайворонського і 

М. Голубця. Навіть після війни, коли М. Гайворонський працював вже у 

Львові, він не втрачав нагоди погостювати у своїх зашківських знайомих. Тут 

його завжди радо чекали у гостинній хаті Коновальців та в будинку 

М. Голубця [1069, с. 117]. 1913 р. у Зашкові М. Гайворонський скомпонував 

пісню на вірш М. Голубця “Ой нагнувся дуб високий”, яка з часом вросла у 

стрілецький побут і стала популярною на західноукраїнських землях у циклі 

сумовитих любовних пісень [840]. Кількома роками пізніше вони створили 

ще дві пісні – “Іди, собі дівчино” та “Ти пішла” [1069, с. 86]. Поява перших 

стрілецьких пісень, авторства М. Голубця, передувала його безпосередній 

участі у бойових діях Легіону УСС в ході війни. 

Дослідження життя і діяльності М. Голубця було б неповним без аналізу 

його родинного середовища. За умов відсутності чітких біографічних даних 

певне уявлення про нього може дати близьке коло його спілкування. У вирі 

воєнних подій М. Голубець почав облаштовувати своє сімейне життя. Він 

одружився з Олександрою (Лесею) Бачинською, яка походила зі знаного 

священичого роду Устияновичів. Народилась 1894 р. у сім’ї Ольги і Михайла 

Бачинських. Її батько був випускником Львівської духовної семінарії та 

священиком. Певний час родина проживала у с. Ріпчицях під Дрогобичем, де 

о. М. Бачинський отримав парафію, а згодом вони мешкали у Львові на 

вул. Курковій, 11. Батьки Олександри Бачинської були активістами на 
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українській ниві: о. Михайло активно займався громадською роботою, а мати 

провадила гостинний двір у східноукраїнському стилі, де всі намагалися 

розмовляти виключно полтавським діалектом та одягатися у відповідне 

вбрання [862, с. 41–42]. Їхня хата у Ріпчинцях, а згодом у Львові, завжди була 

повна гостей, серед яких було чимало гостей зі Східної України. Можемо 

припустити, що спогади про гостювання у помешканні Бачинських 

М. Голубець вміло вплів у канву своєї повісті “Люде і блазни”, при цьому 

дещо змінив імена і назви (Ріпчиці замінив на Річиці, о. Бачинського назвав 

Річицьким) [633, с. 137]. Він писав, що “Особливо гамірно було у панстві 

Річинських протягом шкільних ферій. Хто не мав куди чи за що їхати, цей 

їхав до Річицьких” [633, с. 138]. М. Голубець дуже поетично описав 

захоплення Ольги Бачинської культурою Наддніпрянської України, яку вона 

запровадила у своєму домі після того, як побувала ще дівчиною у Києві. 

Саме тому, як писав М. Голубець, у їхньому домі був “вимріяний захист для 

емігрантів, для яких в пані Річицької отворялось серце” [633, с. 138–139]. 

Про обставини сімейного життя М. Голубця відомості майже відсутні. 

Найімовірніше родина певний час проживала на вулиці Курковій, 11 у Львові 

[1016, с. 41–42]; саме на цю адресу надходила кореспондеція М. Голубцю від 

Б. Заклинського у 1917 р. [57], [58], [59]. Також з протоколу засідання ГДУМ 

від 25 листопада 1922 р. відомо, що художник П. Холодний написав ряд ікон 

для Волоської церкви у Львові, а також портрет Лесі Голубцевої [35, арк. 10].  

Старшою сестрою Олександри була Марія Бачинська [1143, с. 144], 

добре знана у середовищі львівської інтелігенції, адже стала дружиною 

політичного діяча і публіциста Дмитра Донцова. Відомо, що батько 

нареченої о. Михайло був категорично налаштований проти шлюбу доньки з 

“невідомим емігрантом”, однак мати на цей шлюб, як згадував М. Голубець, 

“погодилася без вагання” [633, с. 138]. Врешті, після смерті батька Марія 

Бачинська одружилася з Д. Донцовим. Вінчання відбулося у церкві Успіння 

Пресвятої Богородиці у Львові 27 травня 1912 р. Сучасники зазвичай 

говорили, що цей шлюб був дуже вдалим для Д. Донцова, оскільки його 
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дружина була не лише вірним другом, але й чудовою помічницею й 

організатором його громадської і творчої праці [819, с. 23]. Певний період 

М. Бачинська була співробітницею редакції “Літературно-Наукового 

Вістника” і “Вістника”, а її мати, Ольга Бачинська, деякий час видавала цей 

журнал [1090, с. 19]. 

Про близькі творчі чи громадські взаємини М. Голубця і Д. Донцова 

збереглось не надто багато свідчень. Але, очевидно, що вони, в силу активної 

громадської діяльності та родинних зв’язків, були добре знайомі. Зокрема, на 

останньому перед Першою світовою війною, Всеукраїнському з’їзді 

студентства 1913 р. Д. Донцов виголосив одну із шести доповідей на тему 

“Сучасне положення нації і наші завдання”. Згодом, у своєму творі “Рік грози 

і надій”, М. Голубець назвав цей виступ ключовим на З’їзді, адже Д. Донцов 

тоді сміливо висловив гасло про відсепарування України від Росії [909, 

с. 106]. 

Про їхні родинні стосунки засвідчує один із згаданих вже листів 

М. Бачинської до свого чоловіка Д. Донцова. У листі дружина описувала 

повоєнні події з життя Зашкова та стан М. Голубця, про що їй перед тим теж 

у листі описала сестра Олександра від 28 липня 1919 р. [1069, с. 109]. З 

контексту цього листа стає зрозуміло, що родинні справи, про які писала 

М. Бачинська, для Д. Донцова були зрозумілими і близькими. 

Ольга Бачинська двох своїх доньок видала заміж за відомих українських 

діячів, однак обидва шлюби виявилися не зовсім щасливими. У спогадах про 

занепад Кружка любителів Львова С. Шах писав, що змінились життєві 

обставини діячів кружка, зокрема М. Голубця “стрінуло родинне (супруже) 

нещастя” [1173, с. 46]. Невідомо з якої причини, але Леся Бачинська і 

Микола Голубець розлучилися. Від цього шлюбу у них залишилась донечка 

Нана. Про її народження М. Голубець дуже тепло згадував в повісті “Люде і 

блазни” [634, с. 168–170]. Однак після розлучення донька для обох рідних 

батьків стала ніби зайвою [862, с. 43]. Її долею опікувалася тітка Марія, 

оскільки у них з Д. Донцовим дітей не було. Наче за іронією долі Нана 
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згодом стала найближчою подругою Олени Теліги. А батьки Нани створили 

нові сім’ї. 

11 серпня 1924 р. М. Голубець повінчався з Катериною Матчишин у 

м. Володимирі на Волині в православній Василівській церкві [51, арк. 48]. 

Сучасник М. Голубця С. Лишкевич в рецензії на видання “Української 

бібліотеки” І. Тиктора зазначив: “Цей талановитий чоловік тепер – з причин 

приватних – православної віри, хоч родився й був донедавна католиком” 

[1002, с. 528]. У цьому шлюбі в М. Голубця народилося двоє синів, що були 

охрещені у церкві св. Петра і Павла у Львові. З метричних книг довідуємося, 

що 19 грудня 1924 р. народився, а 8 січня 1925 р. охрещений Богдан-Микола 

Голубець. Його хрещеним батьком став колега М. Голубця, журналіст 

Теодор Федорців, церемонію хрещення провів о. Богдан Еліяшевськоий [3, 

арк. 113]. Через два роки у родині народився другий син: 4 лютого 1927 р. 

народжений, а 25 квітня 1927 р. охрещений Зеновій-Василь Голубець [3, 

арк. 118]. 

Невідомо, як складалися родинні стосунки у цій сім’ї М. Голубця. 

Мабуть, дружина підтримувала творчі починання чоловіка, оскільки у 1939 р. 

“Золота книга українського лицарства” вийшла накладом К. Голубцевої. Ще 

раніше М. Голубець свій історичний роман “Жовті води” видав з посвятою: 

“Другові мойому Катрі з Матчишинів Голубцевій” [629]. 

Загалом, у міжвоєнний час М. Голубець працював у редакціях 

численних газет, був членом багатьох організацій, тому проживав у Львові, 

однак чи мав він власне помешкання достеменно невідомо. У 1928 р. після 

смерті о. Б. Еліяшевського М. Голубець з матір’ю продали своє зашківське 

господарство, адже тепер їх там нічого не тримало. Ю. Подільчак з того 

приводу зазначив, як редакторові та літератору М. Голубцеві зручніше було б 

мати власне помешкання у Львові. Незабаром знайшовся покупець; ним став 

професор С. Левицький, що був одружений із двоюрідною сестрою Євгена 

Коновальця – Оксаною Стернюк [1069, с. 140]. М. Голубець із родиною в 30-

х роках проживав на Личаківському передмісті на вул. Ґ. Запольської. Ця 
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вулиця була забудована садибними будинками у 1910–1950-х рр. Серед них 

було кілька двоповерхових кам’яниць. В одній із них під 33-м номером 

мешкав М. Голубець. Вже у 1991 р. його іменем була названа сусідня вулиця, 

яка сполучає Пасічну з колишнім селом Гори [1016, с. 322]. 

У травні 1942 р. львівські газети рясніли повідомленнями про смерть 

М. Голубця. М. Рудницький писав, що приятелі та близькі, які бачили 

дослідника в його останні дні, дивувалися його врівноваженості та 

непорушному спокою, з яким він прощався з найближчими і зі світом. Він 

відходив у повній свідомості своєї смертельної хвороби, не як знесилений, з 

розбитими нервами поет, а як дужий загартований ґазда на власному 

господарстві [1085].  

Микола Голубець помер у лікарні 20 травня 1942 р. о 15.15 внаслідок 

тривалих ускладнень, що виникли після операції на шлунку [871]. 22 травня 

домовину Покійного перенесли до церкви Петра і Павла на 

вул. Личаківській, де ввечері було відправлено панахиду. Цього ж дня у 

будинку Українського літературно-мистецького клубу колеги виставили 

жалібну книгу, куди вписували співчуття. Похорон відбувся в суботу 23 

травня о 15.00 з церкви Петра і Павла на Личаківському цвинтарі в супроводі 

численного духовенства під проводом Преосвященного Никити [1074]. Під 

час похорону співав хор “Сурми” під керівництвом директора Омеляна 

Плешкевича, а останні молитви – хор Львівського театру, під дирекцією 

режисера Петра Сороки [1076]. 

Про вшанування пам’яті М. Голубця свідчить і опис поховальної 

процесії, що урочисто рухалася під спів стрілецької пісні. Спершу йшли 

усусуси, несли вінок з жовто-блакитною стрічкою і написом: “Товаришеві 

зброї – Українські Січові Стрільці”. Далі йшли хор і священство на чолі з 

єпископом Никитою Будкою у проводі. Нижче наведено написи на вінках, 

що дають уявлення про те, якою вагомою була втрата М. Голубця не лише 

для рідні, але й для усього тогочасного українського Львова: “Найдорожчому 

Синові, Мужові, Батькові – Мати, Дружина і Діти”, “Миколі Голубцеві – 
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Український Центральний Комітет”, “Свому Голові – Літературно-

мистецький Клуб”, “Незабутньому Товаришеві праці – Українські 

журналісти”, “Авторові Вчорашньої Легенди – Українські письменники”, 

“Заслуженому Співробітникові – Управа міста Львова”, “Великому 

Письменникові – Спілка Українських Авторів”, “Найближчому Другові від 

Українських Образотворчих Мистців”, “Незабутньому Другові – Працівники 

Міського Архіву”, “Великому Громадянинові – від колишнього Союзу 

Українок”, “Коханому Мольові – рідня”, “Батькові друга – товариші” та ін. 

[1076]. Домовину несли близькі товариші покійного – С. Литвиненко, 

Р. Савицький, П. Ган, М. Левицький, Б. Нижанківський і З. Тарновський. 

Доктор І. Німчук виголосив останнє слово, підкресливши заслуги 

М. Голубця. У вічну путь його проводжали старенька мати, дружина і сини, 

представники українських комбатантів, представники Українського 

Центрального Комітету з провідником  К. Паньківським, діячі українських 

мистецьких та наукових кіл, представники української поліції з сотником 

І. Козаком і тисячі громадян [1076]. 

Похований М. Голубець на Личаківському кладовищі (поле № 1), на 

своєрідній почесній алеї українців, яка виникла в час Другої світової війни 

[37, арк. 24б]. На його могилі скромний пам’ятник з мармурової крихти із 

зображенням розгорнутої книги [982, с. 106–107]. На цій алеї, поряд з 

М. Голубцем спочивають художник І. Труш, діячі ОУН Я. Барановський та 

Р. Сушко, історик і педагог о. Й. Застирець, поет-молодомузівець В. Пачовський. 

М. Рудницький надзвичайно вдало підсумував творчі здобутки і 

недоліки М. Голубця: “Відгукуючись на все, що діялося навколо нього, він не 

мав часу на шліфування своїх творів, ні на чисто особисті справи, які 

дозволяли б йому спокійно, у власному інтересі працювати тільки для себе. В 

цьому його чимала громадська заслуга і велика трагедія з природи 

талановитого працівника, який при сприятливих умовах міг був дати багато-

багато більше ніж дав з себе” [1085]. 

Перші роковини смерті М. Голубця українське громадянство Львова 
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відзначило поминальною службою та жалібною академією під проводом 

мистецьких спілок міста. 20 травня 1943 р. було відправлено заупокійну 

Службу Божу з панахидою за М. Голубця в церкві оо. Василіян та 

поминальну панахиду у Преображенській церкві за участі духовенства 

(о. прелат Л. Куницький, о. кан. доктор Г. Костельник, о. М. Ґалянт, 

о. І. Новосад та о. Р. Лукань ЧСВВ). У поминальній панахиді взяло участь 

українське громадянство Львова. Під час панахиди співав чоловічий хор 

“Сурма” під проводом дир. Ом. Плешкевича. Ввечері цього ж дня у залі 

Літературно-мистецького клубу відбулась жалібна академія в честь першого 

голови цього ж клубу. Присутніми були дружина та сини М. Голубця, 

представники Українського Центрального Комітету, всіх мистецьких спілок, 

посадник Львова С. Біляк, представник українського духовенства, наукового 

світу, Міського архіву та ін. Вступним словом академію відкрив Голова 

Літературно-мистецького клубу, Гр. Лужницький. Під час заходу співав 

чоловічий хор “Бандурист”, відбулося читання уривків літературних, 

наукових, мистецьких творів М. Голубця. Академія була дбайливо 

підготована і відбулася у святковому настрої [1140]. 

Після війни дружина М. Голубця з двома синами емігрувала до США 

[1125, с. 167]. Достеменніше відомо про долю одного із синів М. Голубця – 

Зенона. Зокрема в “Енциклопедії української діаспори” зазначено, що він 

народився у Львові у 1927 р., студіював мистецтво й архітектуру в 

Інсбруцькому університеті в Австрії (1946–1949). З 1949 р. переїхав до 

Чикаго, де вивчав архітектуру інтер’єрів в Інституті мистецтва (1954–1958). 

Певний час викладав рисунок в Інтернаціональній мистецькій академії в 

Чикаго, а згодом в 1970-х роках відкрив власну галерею у Глен-Спей. Був 

малярем і скульптором, робив плоскорізьби в дереві, металі, термопластиці, 

бетоні [832], [1189]. Письменник Василь Барка згадував про З. Голубця як 

про доброго сусіда і знаного скульптора [1156]. Про долю іншого сина 

відомості не виявлено. 

Невідомо, чи після розлучення М. Голубець підтримував відносини з 
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першою дружиною та донькою. Однак їхня трагічна доля вражає. Відомо, що 

О. Бачинська, після розлучення із М. Голубцем, теж створила нову сім’ю, 

вийшовши заміж за посла до польського сейму з Волині Самійла 

Підгірського [1046]. Родина проживала у Ковелі та займалася активною 

громадсько-політичною діяльністю. О. Голубець-Підгірську обрали головою 

місцевого осередку Союзу Українок [49, арк. 7], [50, арк. 12], [887, с. 189], що 

з середини 1930-х років перебував під впливом ОУН і став національним 

осередком [52, арк. 22, 24], [53, арк. 50], [54, арк. 7]. В часи німецької 

окупації Волині у вересні 1941 р. вона з чоловіком була заарештована за 

свою активну діяльність та ув’язнена в краківській тюрмі Монтелюпіх [999, 

с. 201–203], [1006, с. 201, 203]. Через деякий час стараннями приятелів 

подружжя Підгірських було визволене з цієї в’язниці. Однак недовго 

довелося пробути на волі Лесі Підгірській: її знову заарештували гестапівці й 

розстріляли 1943 р. в Ковелі [55, арк. 10, 17]. 

Вказані події українська письменниця Н. Яхненко, подруга Марії 

Бачинської-Донцової, описала у спогадах: “Бог так дав, що з нашої родини 

при повороті большевиків ніхто не загинув. Інакше було в сім’ї Самійла 

Підгірського: в останніх тижнях у нашому місті, його жінку Лесю, сестру 

пані Донцової, розстріляло Гестапо за зв’язок з УПА, а тоді її доньку Нану з 

першого шлюбу з М. Голубцем та її чоловіка” [1179, с. 246]. Про цей факт 

згадувала згодом і українська діаспора на сторінках газети “Свобода” [942], 

[1066], і дослідник діяльності Д. Донцова С. Квіт [941, с. 22]. Детальну 

інформацію про обставини вбивства О. Голубець-Підгірської було 

опубліковано на сторінках газети “Вісті Ковельщини” за спогадами 

очевидців. Зі слів служниці Підгірських відомо, що 3 липня 1943 р. Лесю 

забрав з дому німецький офіцер, а 4 липня 1943 р. її було розстріляно [863]. У 

цій статті також зазначено, що дочка Лесі Підгірської Нана (Юляна) у 1942 р. 

вийшла заміж за Гурія Вітрика. У січні 1944 р. її чоловіка вбили німці, а Нану 

арештували. Через кілька днів її вивели в одній білизні й розстріляли там же, 

де й матір. Самого ж С. Підгірського 15 квітня 1944 р. було заарештовано 
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ковельським районним відділом НКВС у Волинській області, згодом 

етаповано до 1-ї в’язниці УНКВС у Київській області, де він, найімовірніше, і 

загинув [55, арк. 36], [993, с. 615–620]. 

Узагальнюючи, варто зазначити, що обставини життя та родинна 

атмосфера значною мірою вплинули на формування характеру і життєвого 

шляху М. Голубця. Незважаючи на складність ситуації, вчений, за підтримки 

батька, все ж зумів отримати освіту в Академічній гімназії та на 

філософському факультеті Львівського університету, мав можливість 

вивчати мистецтво на студіях у Кракові та Відні. Творчий шлях розпочав як 

поет, а у процесі співпраці з редакціями львівських часописів потрапив у вир 

газетярського життя та видавничо-редакторської роботи, а згодом – наукових 

студій. 

 

2. 2. Служба в Легіоні УСС та УГА 

Напередодні Першої світової війни Львів активно розвивався як 

адміністративний, економічний, політичний та культурно-освітній осередок, 

центр формування української інтелігенції. Становище українців визначалось 

сильним натиском польської адміністрації краю, провокативними діями 

москвофілів та нечіткою позицією австрійського уряду. Основні зусилля 

української громади були зосереджені на вирішення проблем автономії 

Східної Галичини, проведенні виборчої реформи, боротьби за український 

університет. У вирі цих подій опинився і молодий М. Голубець. Своє бачення 

рідного краю напередодні вибуху Першої світової війни він детально 

окреслив у нарисі “Рік грози і надій 1914” та в історичному вступі до 

спогадів Володимира Калина про Легіон УСС. Дослідник зазначив, що 

“воєнні фанфари загомоніли над Галицькою Землею саме в момент її 

найінтенсивнішого культурно-національного і політичного розвою. Читальні, 

сільськогосподарські й економічно-промислові установи, народні і середні, 

державні і приватні школи покрили край густою мережею” [934, с. 27]. 

Також у цей час відбулась виборча реформа до Віденського парламенту, що 
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забезпечила українцям успішне заступництво їхніх інтересів перед 

центральним урядом. Національна ідея почала поширюватися і 

закріплюватися в масах, а гасло української самостійності почало бути 

самозрозумілим. На ґрунті руханкових організацій “Сокола” і “Січі” почали 

формуватися парамілітарні товариства УСС. 

Як непересічну подію, М. Голубець згадував 28 червня 1914 р. – день 

січово-сокільського здвигу. Тоді вулицями Львова під звуки оркестру 

пройшла багатотисячна хода. Автор написав, що публічна поява молоді в 

одностроях і зі зброєю викликала ентузіазм серед українського населення, що 

було “вірним мірилом настроїв” напередодні війни [122, с. 28]. Це був 

перший етап створення майбутньої української військової формації. 

У серпні 1914 р., з початком Першої світової війни, у Львові було 

сформовано 10 сотень Легіону Українських січових стрільців, що входив до 

складу австро-угорської армії. З перших днів осередком активної культурно-

мистецької діяльності стала перша сотня, командантом якої був правник, 

капітан австрійської армії, уродженець Золочівщини Василь Дідушок [864]. 

У спогадах “Рік грози і надій” М. Голубець так згадував про керівника своєї 

сотні В. Дідушка: “Колись противник мілітаризації молоді, з вибухом війни, 

один з найзапальніших мілітаристів, розважний провідник бойової частини, 

строгий наставник і добрий товариш” [185, с. 109–110]. Про першу сотню 

М. Галущинський згадував, що Василь Дідушок, який зібрав навколо себе 

переважно інтелігентний матеріал, умів його опанувати і взяти під свій вплив 

[853]. 

Відносини у цьому відділі сильно відрізнялися від військового порядку, 

адже атмосфера була товариською, оскільки всі поза службою були рівними, 

а в службі знали і розуміли, що жарту нема. Ця сотня стала елітною, оскільки 

складалася переважно із добре освічених інтелігентних юнаків [1177, с. 184]. 

У складі сотні були майбутні старшини української армії, зокрема Ф. Черник, 

А. Мельник, Р. Сушко, С. Яремкович, О. Навроцький, В. Кучабський, 

М. Сух, М. Чичкевич, майбутній композитор, автор популярних стрілецьких 
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пісень, засновник хору сотні, а потім й оркестру Легіону М. Гайворонський, 

письменники Р. Купчинський, скульптор М. Гаврилко, маляр Ю. Назарак, 

журналісти Д. Паліїв та П. Дідушок (брат В. Дідушка) та ін. До складу цієї 

сотні ввійшов і молодий М. Голубець, який теж у 1914 р. став у добровольчі 

лави Легіону УСС [1148, с. 22], [855, c. 428], [866, с. 39]. Обіймав посаду 

писаря у першій сотні [864, с. 121]. Про свою діяльність М. Голубець 

згадував так: “Я був зразу писарем, але з хвилею, коли сотня пішла в поле, я 

віддав свій уряд другому, сам узяв кріс на плечі і станув у рядах” [247]. 

Зі спогадів М. Голубця про вересневі події 1914 р. можна дізнатися про 

склад і діяльність першої сотні Легіону УСС під проводом Василя Дідушка. 

Злиденність обмундирування та забезпечення сотні М. Голубець описав так: 

“Не тяглись за сотнею обози, не димились кухні, не було навіть одної 

“торністри” з санітарним приладдям. Бо й по що? Всі йшли, щоб… загинути 

за Україну, а героям не потрібні ані “трену”, ані кухонь, а вже з повним 

презирством дивилися стрільці на санітарів – “лапай духів”. Щойно згодом, 

коли геройська смерть забарилася, а буденний голод почав стрільцям 

допікати, брат сотника – Петро Дідушок забавився в інтенданта. Зареквірував 

кілька сільських підвод, роздобув трохи харчів і купив кілька казанів для 

імпровізованої, полевої кухні” [96], [128]. 

У час Першої світової війни М. Голубець був активним діячем Союзу 

визволення України (СВУ), за дорученням якого 15 грудня 1914 р. прибув до 

табору військовополонених у Фрайштадті [202, с. 9]. З цього приводу 

І. Головацький зазначив, що М. Голубець прибув до Фрайштадту за власною 

ініціативою під час відпустки [865]. Про це засвідчує листування сотника 

Н. Гірняка з президією СВУ. Зокрема у листі від 22 січня 1915 р. Н. Гірняк 

писав, що розшукується неповернувший з урльопу стрілець М. Голубець. 

Натомість Президія СВУ повідомила, що справді стрілець М. Голубець 

знаходився у таборі військовополонених у Фрайштадті та виконував важливу 

роботу. Також просили не брати йому тої роботи “за зле” і, по можливості, 

продовжити ще відпустку [46, арк. 169–172.]. 
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На час прибуття М. Голубця до табору там працював скульптор з 

Наддніпрянщини М. Гаврилко, з яким М. Голубець потоваришував ще у 

Легіоні УСС [850]. СВУ також на підмогу надіслав мовознавця В. Сімовича 

[1102], який довершив організацію бібліотеки та читальні в одному із 

бараків. Таким чином, вони з кінця 1914 р. проводили агітаційну роботу в 

таборах військовополонених. СВУ репрезентував інтереси українців, що 

перебували під російським пануванням, а з листопада 1914 р. активно 

провадив роботу з українськими військовополоненими шляхом 

виокремлення їх із суцільної маси полонених російської армії в таборі 

Фрайштадт та у шести інших таборах військовополонених. Засідання, 

сформованого на початку 1915 р. Просвітнього відділу, вів В. Сімович, а 

М. Голубець був секретарем та виконував чимало організаційної роботи, про 

що свідчать протоколи засідань відділу [38, арк. 1–7]. 

М. Голубець спільно із М. Гаврилком, о. К. Даниленком, В. Пачовським 

стояв біля витоків національно-виховної та культурно-освітньої роботи серед 

полонених вояків-українців у Німеччині та Австро-Угорщині. Згодом, на 

заклик СВУ, до праці в таборах долучилися О. Охримович, В. Левицький, 

М. Чайковський, С. Смаль-Стоцький, О. Терлецький та ін. Таким чином 

М. Голубець перебував у тісному середовищі патріотичної інтелігенції, що 

була загартована в суспільно-політичній та культурно-освітній роботі [1117, 

с. 42–43]. 

М. Голубець згуртував довкола себе групу полонених українців, що 

почали регулярно приходити на його виклади. Спершу він читав полоненим 

твори Т. Шевченка, С. Руданського та Л. Глібова, а дещо пізніше у великому 

читацькому бараці розпочав виклади з історії України за Г. Коваленком та 

М. Аркасом [39, арк. 11], [45]. З березня 1915 р. Він проводив курс 

“Рисування та малювання” для полонених, на який записалося близько 40 

осіб з двох таборів, переважно інтелігенти. Навчання відбувалося регулярно: 

в неділю і середу від 10.00 до 12.00 у першому таборі, та в четвер і суботу в 

цей же час у другому. Слухачі були розділені на два класи залежно від рівня 
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малярських навиків. Загалом у двох таборах відбулося 192 год. рисування й 

286 год. малярства. Окрім практичних занять М. Голубець прочитав ще 

теоретичний курс “Історія мистецтва” (72 год.). Курс було успішно 

завершено у грудні 1915 р., а курсанти допомагали в облаштуванні церкви і 

музею [41, арк. 1–14], [896, с. 140]. 

Під час роботи у таборі підготував близько 40 портретів українських 

діячів різних епох для таборів Фрайштадт і Кнітельфельд [40, арк. 25, 44], 

[42, арк. 3–4], [202, с. 10], [896, с. 102]. Спільно із полоненим Юрком 

Балицьким розмалював іконостас в табірній церкві св. Покрови, зокрема його 

пензлю належать образи Ісуса Христа та Божої Матері, які були виконані в 

українських національних традиціях [39, арк. 41–43], [202], [864, с. 121], 

[1099]. 

Робота у таборі з військовополоненими була не завжди простою і 

культурно-освітні діячі часто стикалися з протистоянням. Зокрема з 15 квітня 

1915 р. члени Просвітнього відділу СВУ поширили свою діяльність на друге 

відділення табору, в якому до того часу культурно-просвітницька діяльність 

не велася через спалахи хвороб. Однак вже під час перших вечірніх читань 

М. Голубець та М. Гаврилко стикнулися з відчутним опором з боку 

полонених, підбурюваних російськими чорносотенцями. Протистояння 

загострилось настільки, що неодноразово доводилось звертатись за 

допомогою до вартової команди табору, про що зазначив М. Голубець у 

своєму звіті про роботу у таборі за квітень–травень 1915 р. [42, арк. 17]. Саме 

тому всю просвітню роботу згодом було перенесено до окремого бараку – 

церкви, де поновлено проведення вечірніх читань, лекцій з німецької мови та 

історії української літератури, курси для неграмотних; там працювала і 

таборова бібліотека [1117, с. 45]. 

Основною метою діяльності просвітніх організацій в таборі була 

цілеспрямована підготовка полонених до майбутнього цивільного життя на 

Батьківщині, а також виховання в них свідомих громадян вільної України. 

М. Голубець входив до складу учительських сил у таборі. На членів 
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Просвітнього відділу табору припав великий обсяг викладацької діяльності. 

До цієї роботи М. Голубець був залучений спільно із С. Смаль-Стоцьким, 

О. Охримовичем, М. Чайковським, М. Гаврилком та ін. Викладати довелось 

курси історії України, української мови, історії української літератури, 

німецької мови, географії, кооперації, соціології і політичної економії. 

Ефективним засобом у формуванні національної свідомості українського 

вояцтва було видання у таборі періодичного органу полонених – тижневика 

“Розвага”. М. Голубець був одним із ініціаторів видання журналу, 

організував редакційну та видавничу роботу, здійснював технічне 

керівництво друкарнею [39, арк. 1–3], [884, с. 164], [1146, с. 33]. 

Важливим напрямом діяльності Просвітнього відділу СВУ з метою 

національно-патріотичного виховання полонених українців, до якого був 

дотичний М. Голубець, була організація і діяльність драматичної 

(артистичної) секції, заходами якої у Фрайштадті було створено табірний 

театр [885]. Перша постановка зазнала невдачі, оскільки в театральній трупі 

не було фахових артистів, відповідного приміщення, обладнання сцени й 

декорацій. З часом драматична секція сформувала ряд відділів – 

драматичний, малярський, концертний, музейний. Члени Просвітнього 

відділу надали активну допомогу, зокрема Є. Турула домовився з 

австрійською комендатурою про надання секції відповідного приміщення, а 

силами М. Голубця, М. Гаврилка, Ю. Балицького було встановлено перші 

декорації [1117, с. 60]. Поряд з театральною роботою було створено 

музейний осередок, експонати до якого виготовляли полонені [506], [886, 

с. 20]. 

Попри роботу у таборі М. Голубець продовжував активну діяльність у 

Легіоні УСС та долучався до культурно-просвітицької праці. Січові стрільці 

поставили собі за мету вибороти Українську державу. Проте окрім участі у 

бойових діях, вони намагалися організувати щоденне військове життя таким 

чином, щоб можна було реалізувати різні завдання національного характеру. 

На початку війни у середовищі вояків УСС виникла ідея збирати матеріали і 
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пам’ятки до майбутньої історії стрілецтва. Саме тому у Легіоні, крім 

бойових, були створені й інші легальні та нелегальні структури, які 

дозволяли стрілецтву підвищувати свій ідейно-політичний рівень, сприяли 

розвитку самоосвіти серед січових стрільців, відповідали за налагодження 

зв’язків з місцевим населенням, дбали про збереження для нащадків історії 

УСС. Серед цих структур важливе місце займали Кіш, Вишкіл, Пресова 

кватира, бібліотека, освітні і культурно-мистецькі гуртки [998]. 

З ініціативи сотника Н. Гірняка, четарів П. Герасиміва та Ю. Буцманюка, 

І. Іванця, підхорунжого М. Угрина-Безгрішного, лікаря І. Рихла у березні 

1915 р. засновано Пресову кватиру, опікуном та організатором якої був 

проф. І. Боберський [915], [1148, с. 124]. Це була допоміжна культурно-

просвітня формація УСС, яка ставила собі за завдання збирати, поширювати 

та зберігати матеріали з історії Леґіону УСС, зберігати традиції стрілецтва. 

Згодом її функції поширилися на організацію духовного, культурного й 

просвітницького життя Леґіону. Як згадував один із організаторів пресово-

мистецької справи в Легіоні УСС І. Іванець “ця праця була спершу 

доривочна. Не було досвіду та і сама карпатська кампанія своєю 

безперервною рухливістю була мало пригожа для того…” [915]. Лише тоді, 

коли УСС стали на довший час над Стрипою, ця праця почала набирати 

більш організованої форми. З цього приводу сучасний український вчений 

М. Литвин влучно зазначив, що представники стрілецької преси зробили 

величезну послугу нащадкам, залишивши чимало спогадів, видань, 

документів про цей героїчний період української історії [1001, с. 33–34]. 

Довкола Пресової кватири гуртувалися кращі сили стрілецького 

братства – молоді поети, письменники, журналісти, митці, фотографи, 

музиканти. Серед них варто згадати художників Ю. Буцманюка, О. Куриласа, 

Ю. Назарака, Л. Ґеца, письменників та публіцистів О. Назарука, 

Р. Купчинського, Л. Лепкого, В. Кучабського, Ю. Шкрумеляка, 

В. Бобинського, А. Баб’юка. Гідне місце у цьому товаристві зайняв і 

М. Голубець [1148, с. 121–125], [1178, с. 243]. 
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У Пресовій кватирі було створено 8 відділів, а саме: письменників-

дописувачів; співаків і музик; рисовиків і малярів; різьбярів; світливців; 

науковий відділ; видавничий і економічний. У цій структурі М. Голубець 

найяскравіше проявив себе у публіцистичній та редакторсько-видавничій 

діяльності. Дбаючи про якнайшвидше відновлення громадського життя серед 

українців у Галичині, стрілецьке командування радо йшло на зустріч 

українським інституціям та організаціям, допомагаючи їм. Представників 

УСС відряджали для громадської та культурницької праці, щоби вони 

сприяли налагодженню роботи навчальних закладів, господарських 

товариств, культурно-освітніх та наукових організацій, редакцій часописів. 

Так, підхорунжий М. Голубець у 1916–1917 рр. написав “Нариси з історії 

українського мистецтва”, був серед засновників комісії для історії мистецтва, 

що виникла у 1917 р. при НТШ [966], [967], [968]. За його безпосередньою 

участю у роки війни видавалися журнали “Шляхи” та “Світ” [996, с. 86]. У 

1915–1918 рр. під редакцією М. Голубця виходив ілюстрований місячник 

літератури, мистецтва й громадського життя “Шляхи”, що був заснований у 

Львові зусиллями Пресової кватири [855, с. 467]. А з 1917 р. він редагував і 

видавав ілюстрований журнал “Світ” [1149, с. 252–253]. Це видання 

отримало більш мистецтвознавче забарвлення, проте одна із рубрик 

“Воєнщина” була присвячена історії та хроніці бойових подій УСС. 

Про тривале перебування М. Голубця у Львові під час війни дізнаємося 

із його листа до отамана Н. Гірняка від 13 травня 1917 р. Насамперед автор 

висловив вдячність за те, що майже рік мав змогу перебувати у Львові та 

зробити чимало важливих справ. Серед іншого здійснив переклад 

“Затопленого Дзвону” (1917), приступив до друку наукової праці “Нариси з 

історії українського мистецтва” (1916–1918). Це дослідження назвав першим 

і тим самим абсолютно вартісним у своєму роді. У листі М. Голубець 

клопотав про отримання відпустки до Зашкова з метою вирішити ряд 

важливих справ, пов’язаних з видавництвом часопису “Світ”, завершенням 

п’ятої частини “Нарисів з історії українського мистецтва” (XVII–XVII ст.) та 
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необхідністю залагодити родинні справи [17, с. 84–85]. 

У листі також відзначив свій вклад в оформлення “Стрілецького 

календаря-альманаха Артистичної Горстки і Пресової кватири в полі на 

звичайний рік 1917” [60], [836], [988]: “Календар виглядав би вдвоє гірше, 

якби я не попрацював над ним і бодай в часті не справив того, що серед дуже 

прикрих обставин було до справлення” [17, арк. 84–85]. М. Голубець 

зредагував календар, а художнє оформлення виконав І. Іванець. Календар мав 

важливе значення, адже на його сторінках автори висвітлили життя січового 

війська. Календар складався з двох частин: власне календаря та літературно-

мистецького збірника “Тим, що впали”. Збірник змістовно був наповнений 

стрілецькими поезіями, нарисами, оповіданнями, споминами, 

інформаційними нарисами, музичними творами, доповнений світлинами і 

рисунками [1063]. Разом з поезіями Л. Лепкого, Р. Купчинського, 

М. Гайворонського та ін. М. Голубець опублікував два власні вірші – 

“Спомин” і “Тим, що впали”. 

Серед стрілецьких поетів чи не найбільшу славу здобув Р. Купчинський. 

Вірші також писали Ю. Назарак, М. Голубець, Ю. Шкрумеляк, 

В. Бобинський, А. Лотоцький, А. Баландюк, М. Угрин-Безгрішний та ін. 

[1010]. Український музикознавець В. Витвицький зазначив, що до 

передісторії стрілецьких пісень належать три, що постали ще перед 

створенням Легіону УСС, але згодом утвердилися в його репертуарі. До них 

автор відніс пісні “Ой, у лузі червона калина”, “Видиш, брате мій”, “Ой, 

нагнувся дуб високий”. Слова третьої пісні написав саме М. Голубець і 

спільно з М. Гайворонським поклав пісню на музику. Зміст віршів січових 

стрільців демонструє, насамперед, що їх головними темами були доля 

України та її народу, сподівання кращого та пам’ять про подвиги і героїзм 

минулого [988, с. 75]. Оцінюючи стрілецьку поезію, необхідно враховувати 

той факт, що її творили фронтовики, які літературні студії пройшли на полях 

битв. Саме з такої точки зору варто дивитись і на поетичну творчість 

М. Голубця того часу [1128, с. 16]. Вже як дослідник та історик він 
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неодноразово повертався у своїй творчості до вивчення феномену стрілецької 

пісні та її значення для формування патріотично-свідомого молодого 

покоління [567]. 

З надіями на краще життя втомлене галицьке суспільство очікувало 

закінчення Першої світової війни. Однак неминучий розпад Австро-

Угорщини віщував чергові міжнаціональні протистояння в краю, адже в 

середовищі польського й українського політикуму лунали заклики до 

відродження суверенних незалежних держав. Основним противником 

відродження української державності в Галичині була не монархія 

Габсбургів, що доживала останні дні, а політичні і військові кола Польщі, які 

також прагнули відродження власної держави. Національний рух галицьких 

українців особливо активізувався після утворення в Києві Центральної Ради 

та проголошення Української Народної Республіки. Провідну роль та 

головну збройну силу першолистопадового повстання склали українські 

січові стрільці на чолі із Д. Вітовським. 1 листопада 1918 р. для М. Голубця, 

як і для тисяч українців, теж стало знаковою переломною датою. До 

листопадових подій, проголошення ЗУНР вчений неодноразово повертався у 

своїх численних публікаціях. У спогаді про Різдвяне Надвечір’я 1919 р. він 

так окреслив свою роль у цих буремних подіях: “Почуття обов’язку 

примусило мене ще ніччю 1 листопада 1918 р. проміняти перо редактора 

Полевої Пресової кватири на кріс, а іронія долі зробила мене, “залізного” 

стрілецького підхорунжого, зразу командантом сотні зі степенем хорунжого, 

а відтак, по опущенні Львова, командантом цілого відтинка Бруховичі–

Козичі–Рудно, зі степенем сотника. Повинуючись наказу я прийняв команду 

відтинку, але зірок сотника так не пришив собі ніколи і покінчив воєнну 

карієру в характері хорунжого” [94]. 

У час українсько-польської війни М. Голубець, окрім військових справ, 

долучався до видавничої діяльності. Серед великого загалу тогочасних 

часописів, які виходили на західноукраїнських теренах, чимало видань 

продовжували традиції стрілецької преси. Особливе значення для 
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забезпечення інформаційного простору мали провінційні видання. У період з 

листопада 1918 р. до травня 1919 р. двічі на тиждень виходив часопис 

“Золочівське Слово” [958, с. 648]. Видання було офіційним органом 

Окружної військової команди у Золочеві. До роботи цього пресово-

видавничого осередку М. Голубець як редактор долучився з початку 1919 р. 

[994, с. 89], [899, с. 161]. Видання інформувало читачів про суспільно-

політичні та економічні події в Україні, про стан справ на фронті, 

висвітлювало героїзм українців у боротьбі за державність і соборність [1011, 

с. 96]. Однак ця робота згодом далася взнаки. 

Інформацію про М. Голубця дізнаємося з листа Марії Бачинської-

Донцової до свого чоловіка Д. Донцова, в якому вона оповідає про події в 

Зашкові у 1919 р., які дізналася з листа від своєї сестри – Олександри 

(Леськи) Голубець. Серед іншого там зазначено, що “Микола (М. Голубець) 

остався в Тернополи в шпитали хворий на тиф і запалення легких. Вже 

здоровий, але, як вона пише, “за редагування мусить відповідати”, значить 

арештований” [1069, с. 109]. Ця інформація підтверджується і газетним 

повідомленням в “Українському прапорі” від вересня 1919 р., яке 

інформувало, що у червні 1919 р. поляки поряд з іншими заарештували у 

Львові М. Голубця. Він одужував після тифу. Також сказано, що “Замкнено 

його в будинку полевої жандармерії у Львові при вул. Личаківській. Тут 

збито його в страшний спосіб, наложено йому кайдани як якому злочинцеві і 

недавано майже нічого їсти. Їду, яку приносила йому жінка, непередавано” 

[1042]. Основною причиною ув’язнення і такого ставлення зі сторони 

польської жандармерії, як зазначено у повідомленні, була редакційно-

видавнича робота М. Голубця у “Золочівському голосі”. Очевидно, 

М. Голубцю довелося пережити складні часи, у тому числі й епідемію 

плямистого тифу, на яку перехворіло і від якої у 1919 р. загинуло багато 

вояків УГА. В. Бачинський, описуючи долю “Золочівського слова”, 

відзначив, що М. Голубець у травні 1919 р., повернувшись з фронту, захворів 

на тиф [821]. Про складність ситуації засвідчує й аналіз його публікації за 
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1919–1920 рр. У цей час різко скоротилась чисельність його матеріалів на 

сторінках тогочасної преси. Після поразки ЗУНР М. Голубець зумів 

повернутися до активного громадського життя, займаючись патріотичною і 

просвітницькою діяльністю. А вже впродовж 20–30-х років ХХ ст. 

відстоював національні інтереси як журналіст, критик і науковець. 

Таким чином, можна стверджувати, що М. Голубець у період 1914–

1919 рр. пройшов складний шлях від січовика-добровольця до сотника УГА. 

Участь у бойових подіях загартувала молодого письменника і ще більше 

зміцнила його національно-патріотичні переконання. Пережиті події стали 

основою для написання численних спогадів, змусили М. Голубця глибше 

дослідити історію свого народу. Навіть у ці складні часи він не припиняв 

займатися науково-редакторською діяльністю, всіляко долучався до 

видавничих проектів УСС, редагував газету УГА, слідкував за мистецьким 

життям та написав начерки до історії українського мистецтва. Зумів 

адаптуватися після фронтових буднів, і вже пером та словом відстоювати 

національні прагнення українського народу. 

Розглянутий у розділі матеріал дозволяє зробити висновки, що творчий і 

життєвий шлях М. Голубця формувався під впливом багатьох чинників. 

Серед них важливу роль відіграло родинне середовище та непрості 

обставини сімейного життя. Однак культурно-освітнє середовище, в якому 

відбувалось становлення його характеру і поглядів, сформувало у ньому чіткі 

національно-патріотичні погляди, які він відстоював все життя. Такій 

безкомпромісній позиції сприяла і безпосередня участь у бойових діях часів 

Першої світової війни та українсько-польської війни в Галичині у 1918–

1919 рр. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

СУСПІЛЬНО-КУЛЬТУРНА ТА ФАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

3. 1. Діяльність у громадських товариствах 

Важливим осередком літературного життя Галичини ще з 1873 р. було 

Літературне товаристо ім. Т. Шевченка, яке з поступовим розвитком, 

реорганізацією та оновленим статутом у 1892 р. переросло у багатопрофільну 

академію наук, хоча офіційно академічного статусу не отримало. Наукова 

діяльність Товариства була сконцентрована у роботі трьох секцій: історично-

філософічної, філологічної та математично-природописно-лікарської. Всеук-

раїнське значення і престиж у науковому світі НТШ здобуло під 

керівництвом М. Грушевського, який з 1894 р. керував історико-

філософічною секцією і був редактором “Записок НТШ” [1090, с. 6]. 

Українські історики, краєзнавці, мистецтвознавці, як правило, працювали в 

історико-філософічній секції. Серед них, зокрема, виділимо Михайла 

Грушевського, Івана Крип’якевича, Мирона Кордубу, Степана 

Томашівського, Ярослава Пастернака, Юліана Пеленського. 

У рамках секцій Товариства функціонувало кільканадцять спеціальних 

комісій, що займалися науково-дослідною, прикладною та видавничою 

діяльністю. Провідними були етнографічна, археографічна, язикова (з 1932 р. 

комісія української мови), статистична (з 1935 р. комісія національної 

економіки, соціології й статистики), бібліографічна, фізіографічна, історії 

мистецтва, класичної філології, науково-технічна, шевченкознавства, 

сходознавча, нової історії України, географічна, охорони природи, 

літературознавства, слов’янознавства, музикологічна, старої історії України, 

дослідження української літератури, історично-джерелознавча, агрономічно-

наукова [1090, с. 7–8]. 

Дослідники українського мистецтва від 1917 р. гуртувалися довкола 

комісії для історії штуки [72, с. 45], як вона була названа початково. Одним із 

організаторів та засновників цієї комісії був М. Голубець. Перше засідання 
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відбулося 26 лютого 1917 р. [22, арк. 98–99]. А вже 1 березня 1917 р. 

Я. Пастернак у листі до В. Щурата писав: “Складаю на руки 

Високоповажаного голови комісії для історії штуки щирі желаня 

якнайлутших успіхів до нового, так потрібного діла” [64, арк. 1]. М. Голубець 

із перших днів створення брав участь у діяльності комісії, виступав із 

доповідями на актуальні теми з історії українського мистецтва [22, арк. 98–

99]. Сприяв популяризації роботи комісії, ведучи постійну рубрику на 

сторінках журналу “Світ” [966], [967], [968]; знайомив читачів з діяльністю 

членів комісії [1125, с. 168]. Із початком українсько-польської війни 

припинилось видання журналу “Світ”, також призупинилась робота комісії. 

Комісія відновила роботу з 1920 р. під керівництвом Василя Щурата, 

його заступником був Осип Пеленський, секретарем – Богдан Барвінський, а 

заступником секретаря – Іван Крип’якевич. Вже з того часу у товаристві 

працювали Іван Труш, Ярослав Пастернак, Стефан Томашівський, Стефан 

Полянський, Володимир Дорошенко, Денис Коренець, Олександр 

Лушпинський [72, с. 45]. Згідно з “Хронікою НТШ” у комісії працювало 11 

осіб. Такий же склад зберігався до кінця 1920 р. [73, с. 39]. У 1921–1922 рр. її 

склад дещо змінився і розширився. Головою залишився В. Щурат, його 

заступником був Іван Кревецький, а секретарем – Б. Барвінський. На цей час 

вона вже включала 15 осіб, серед яких значився і М. Голубець [74, с. 48]. 

Активним членом комісії він залишався і в наступні роки [1035], [75, с. 67]. У 

період 1926–1930 рр. змінилась назва комісії і у “Хроніці НТШ” з того часу 

називається “Комісія для історії мистецтва” [76, с. 82]. Активно комісія 

працювала у 20–30 рр. ХХ ст. На VIII засіданні комісії М. Голубець 

презентував свої дослідження, зокрема про розвиток дерев’яної архітектури 

підльвівських сіл [69, арк. 3], [474]. 

Мистецьку діяльність в академічному середовищі НТШ дослідник вдало 

поєднував із роботою в громадських організаціях. Так, у післявоєнний час 

нову сторінку культурного простору Галичини започаткувало мистецьке 

товариство – Гурток діячів українського мистецтва (ГДУМ). Сформоване у 
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грудні 1921 р., це об’єднання значною мірою вплинуло на подальший 

розвиток художнього процесу не тільки у Львові, а й за його межами [1131, 

с. 179]. Основне завдання ГДУМ полягало в об’єднанні провідних 

українських митців (не лише галицьких, але й наддніпрянських, які після 

поразки визвольних змагань (1917–1921) вимушено емігрували до Галичини 

[1127, с. 225]). Товариство виникло з ініціативи М. Голубця [970, с. 258], 

очолив його Петро Холодний. Сам М. Голубець впродовж довгих років 

обіймав посаду заступника та секретаря [1024, с. 31]. Серед активних членів 

гуртка варто виділити П. Ковжуна, О. Лушпинського, С. Тимошенка, 

М. Осінчука, П. Холодного-старшого, О. Архипенка, Олену та Ольгу 

Кульчицьких, М. Бутовича, Л. Ґеца та ін. [900], [1033]. Однак натхненником 

та ідеологом товариства залишався саме М. Голубець. Будучи 

мистецтвознавцем, йому доводилося часто вирішувати чимало буденних 

проблем, пов’язаних з організаційною, виставковою чи фінансовою 

діяльністю ГДУМ [35, арк. 6–17], [9, арк. 6–7] та й засідання членів часто 

проходило у його помешканні, про що дізнаємось, зокрема, із протоколів 

засідання Гуртка [35, арк. 8]. 

Серед знакових подій, пов’язаних з функціонуванням ГДУМ варто 

відзначити проведення чотирьох виставок, на яких було представлено твори 

малярства, архітектури, різьби, книжкової графіки митців О. Новаківського, 

П. Холодного, М. Бутовича, А. Коверка, Р. Лісовського, Г. Нарбута, 

П. Ковжуна [872, с. 13] та ін. Так, перша виставка Гуртка відбулася в червні 

1922 р., і познайомила з митцем і мистецтвом П. Ковжуна. На думку 

С. Гординського, це була справді Всеукраїнська мистецька виставка, бо на 

попередні виставки твори гостей з цього чи того боку Збруча потрапляли 

звичайно частково [872, с. 26]. Важливість цієї події підкреслив П. Холодний 

на відкритті виставки: характер виставки, як цілості, дає ще один доказ 

більше на те, що так, як немає двох Україн, так немає двох мистецтв – 

“галицького” і “придніпрянського”, а тільки одне – українське [872, с. 26]. 

Саме цей факт згодом підкреслив у своїх статтях і М. Голубець, причому він 
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із щирістю відзначив творчу перевагу наддніпрянців. Завдання українського 

мистецтва окреслив так: “Жити і творити життя, класти підвалини під 

сонячність завтрашньої днини – отсе імператив усіх, що чують і думають по-

українськи. Чули на собі вагу цього імперативу й українські образотворці, ті 

самі, яких більшість – а говоримо це не образно ані переносно, вчора ще 

стояли в стрілецьких окопах, а як буде потреба, стане в них завтра” [872, 

с. 26–27]. Власне у цьому контексті вперше в Галичині митці та критики 

почали вживати термін “artis militantis”. М. Голубець цей термін вжив 

насамперед із появою на львівському ґрунті П. Ковжуна, який тут з’явився 

разом із розбитою Армією УНР, скинув однострій і, поки хто вспів 

оглянутися, вже його було повно там, де входило в гру хоча найскромніше 

питання мистецької натури” [872, с. 27]. 

М. Голубець постійно робив огляди виставок та презентованих на них 

робіт, публікуючи свої статті на сторінках львівських часописів і газет [331], 

[437], [438]. У своїх нарисах подавав творчу характеристику учасників 

виставки, презентованих ними робіт. Зазвичай писав передмови до каталогів 

виставок [405], [406], проводив організаційну роботу щодо залучення нових 

художників до виставок ГДУМ [328]. 

Ще одним напрямом діяльності ГДУМ було видання мистецького 

журналу. Питання про необхідність такого видання підняли ще у 1922 р. 

М. Голубець, В. Січинський та П. Ковжун [35, арк. 6]. На одному із засідань 

20 липня 1922 р. члени Гуртка детально обговорили змістовне наповнення 

журналу, його зовнішній вигляд та можливі шляхи фінансування. Учасники 

Гуртка розподілили між собою тематику для майбутніх статей [35, арк. 8]. 

Однак журнал вийшов друком лише 1926 р. Цього року було надруковано 

три номери “Українського мистецтва”, ініціатором створення та 

відповідальним редактором якого був М. Голубець [972, с. 186], [1011, 

c. 218–219]. 4-те число цього журналу, хоч і було видрукуване, але в продажі 

так і не з’явилося, а кілька уцілілих чисел на сьогодні – рідкість [86, с. 439], 

[872, с. 46]. Очевидно, що причиною припинення виходу журналу стали 
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фінансові проблеми, на що вказує баланс “Українського Мистецтва”, 

складений М. Голубцем за період жовтня 1926 – березня 1927 р. [25, арк. 9–

10]. В одному із листів до О. Кульчицької П. Холодний зазначив, що журнал 

“Українське мистецтво” очевидно більш не буде виходити, однак досвід 

цього журналу вказує на те, що при певних організаційних умовах журнал 

такого напрямку все ж може існувати у Львові [13, арк. 91–92]. 

1928 р. ГДУМ виступив ініціатором святкування 20-ліття творчої і 

громадської діяльності М. Голубця. Це було одним із останніх акордів 

формального існування цього товариства. Учасники Гуртка збиралися ще у 

1930 р., однак у протоколах засідань вже не фігурувала назва ГДУМ, а лише 

зазначено, що це засідання українських мистців і мистецтвознавців. Останнє 

засідання датоване 5 жовтня 1930 р. У протоколі засідання зазначено, що 

учасники багато дискутували щодо подальшої долі ГДУМ і потреби її 

реорганізації. Зокрема М. Голубець кілька разів висловлював думку про те, 

що необхідно зберегти та відродити формат роботи і традиції ГДУМ. Однак 

П. Ковжун не погодився з цієї ідеєю. Вважав, що після смерті П. Холодного 

(червень 1930 р.), який був багаторічним головою Гуртка, недоцільно його 

відроджувати. Врешті, П. Ковжун і багато молодих українських митців 

відстоювали ідею створення кардинально нової організації [35], [875, с. 140]. 

Таким чином ГДУМ, виконавши консолідуючу місію, передав повноваження 

формувати національну парадигму мистецького розвитку іншим 

модифікованим оновленим утворенням. 

Мистецтвознавець М. Островерха у спогадах “Аполлонівська братія 

Львова” (1954) так описав атмосферу мистецького життя міста початку 30-х 

років: “Діти найвеличавішої Музи збиралися у хаті М. Терлецького кожної 

суботи увечері. Вперше запросив мене М. Терлецький до цього гурту через 

Павла Ковжуна, якось восени 1931 р. В ті суботи сходились там мистці, що 

жили – постійно чи тимчасово – у Львові: О. Новаківський, О. Людкевич, 

П. Холодний-батько, Р. Купчинський, Л. Лепкий, М. Осінчук, П. Ковжун, 

І. Іванець, М. Бутович, М. Драган, М. Голубець, С. Гординський та ін.” [1047, 
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с. 114]. Саме в цей час, на початку 1930-х років між митцями в Галичині 

точилися жваві дискусії про потребу якоїсь фахової мистецької організації. 

Спершу сформувався Союз Українських Мистців (СУМ), але ж публічно під 

своєю назвою він ніде не виступав, хоча його заходами було влаштовано в 

Національному Музеї у Львові посмертну виставку В. Крижанівського та 

взято участь у редагованім М. Голубцем “Українськім мистецтві” [872, с. 46]. 

Нове об’єднання українських художників, за висловом М. Голубця, 

“постало на румовищах” ГДУМ [366, с. 585] і отримало назву Асоціації 

незалежних українських митців (АНУМ). Остаточну назву і програму 

оформили С. Гординський з П. Ковжуном і М. Осінчуком. П. Ковжун 

умотивував назву: слово Асоціація надавало групі великого всеукраїнського 

масштабу, випихаючи з тогочасного мистецтва регіоналізм [874]. Ідейним 

завданням АНУМ, як визначалося в програмі, була консолідація українських 

митців, близьких духові часу, та творення єдиної професійної площини серед 

українських митців новіших напрямків. Найважливішою громадською метою 

АНУМ було естетичне виховання суспільства, прищеплення інтересу до 

мистецтва. Засновники АНУМ прагнули вирвати українську художню 

культуру з провінційного полону та вивести її на європейський рівень [1024]. 

Як зазначив С. Гординський, Асоціація працювала у двох напрямках – 

виставкова і видавнича діяльність. Одне було тісно пов’язане з іншим. 

Виставки АНУМ були культурними подіями Львова. Асоціація створила 

поле для дискусій, де можна було сперечатися про вартість поодиноких 

творів чи напрямків, але ж годі було заперечити, що така атмосфера шукань 

надихала мистецтво новим духом, давала йому нові форми [872, с. 49]. 

Загалом у період 1931–1939 рр. Асоціація провела 11 виставок, серед яких 

були як авторські, так і збірні виставки українських митців, що презентували 

живопис, графіку, гравюру, різьбу тощо [86, с. 438]. 

Видавнича діяльність АНУМ була спрямована на те, щоби через 

періодичні видання поширювати знання про національне мистецтво серед 

загалу та популяризувати діяльність українських митців. Асоціація видавала 
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журнал “Мистецтво-L’art” [1025], спільно з іншими організаціями 

літературно-мистецький часопис “Назустріч” [86, с. 439], збірник “Екслібріс” 

[742]. 

М. Голубець спершу стояв осторонь АНУМ, спостерігаючи за її 

діяльністю. Він не цілком поділяв погляди провідників об’єднання, їх 

теоретичні концепції та естетичні уподобання. Проте згодом, 

характеризуючи першу виставку АНУМ, зазначив: “Виставка окреслила себе 

як авангард українського мистецтва – європейського за формою й 

національного за суттю, була якраз маніфестацією безпосереднього зв’язку 

українського мистецтва із західноєвропейським” [366, с. 585]. У 1932 р. 

мистецтвознавець зробив огляд друкованого органу АНУМ журналу 

“Мистецтво” на сторінках газети “Діло” [486] та опублікував відгук про ІІ 

виставку АНУМ, що була присвячена сучасній українській графіці [497].  

Тісніша співпраця М. Голубця з АНУМ почалася, очевидно, 1933 р. і 

тривала до 1939 р. [1051, с. 98–99]. З червня 1933 р. він фігурував у 

протоколах засідань АНУМ та брав активну участь у роботі Асоціації [36, 

арк. 10–12], публікувався у журналі “Мистецтво-L’art” [739]. Саме 1933 р. 

АНУМ організувала у залах НТШ персональну виставку творів Олени 

Кульчицької з нагоди 25-ліття її творчості, на якій експонувалося 167 творів 

живопису, графіки, скульптури та декоративно-ужиткового мистецтва [1079, 

с. 88]. М. Голубець, відкриваючи виставку, у промові високо оцінив 

творчість мисткині, зазначивши: “Це перша на нашому ґрунті жінка, яка з 

мілин звичаєвого дилетантизму досягла вершин справжнього мистецтва. В 

майбутній історії глава про роль і осяги жінки в українському мистецтві, 

починатиметься від імені і творчости Олени Кульчицької” [394], [974, с. 7]. З 

цієї нагоди АНУМ видала невелику монографію М. Голубця та М. Осінчука 

про творчість художниці [391]. Окрім цього мистецтвознавець опублікував 

короткий огляд про виставку і діяльність О. Кульчицької на сторінках 

“Нового часу” [393]. Він публічно підтримав діяльність АНУМ, зокрема і 

виставку робіт мисткині, що зазнала критики зі сторонни І. Федорович-
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Малицької [429]. 

Мистецтвознавець пильно слідкував за усіма подіями Асоціації. 

Наприкінці 1933 р. привернув увагу читачів до творчості Романа Сельського, 

Святослава Гординського, Миколи Бутовича, Миколи Глущенка, Михайла 

Андрієнка, Павла Ковжуна, Михайла Осінчука та ін., роботи яких були 

представлені на IV виставці АНУМ  у грудні 1933 р. – січні 1934 р. Високо 

оцінив діяльність Асоціації, однак висловив критичні зауваження щодо 

організації виставки та принципу відбору робіт окремих митців [462], [448]. 

V виставка АНУМ 1934 р. була присвячена творчості Лева Ґеца, про яку 

М. Голубець відгукнувся дуже неоднозначно. Він зазначив, що Л. Ґец і як 

маляр, і як громадянин був точним, совісним, обов’язковим і акуратним. Та 

все ж, належачи до митців інтерпретаторів, художник можливо ще не 

усвідомив як слід своїх можливостей і “завис” в порожнечі поміж 

мистецтвом і публікою [357]. 

Цього ж 1934 р. АНУМ організувала VI виставку, на якій виступив 

М. Голубець із коротким оглядом-характеристикою представлених митців та 

їхніх робіт. Мистецтвознавець підкреслив, що АНУМ не обмежилася 

виключно своїми членами, але й запросила до співпраці чимало молодих 

митців, щоби ознайомити суспільство з творчістю молодого покоління. На 

виставці було презентовано 28 митців, що представили 220 творів. 

М. Голубець коротко охарактеризував роботи М. Бутовича, С. Борачка, 

Н. Білецької, О. Грищенка, М. Глущенка, С. Гординського, В. Гаврилюка, 

Л. Ґеца, М. Дольницької, В. Ласовського, Р. Сельського, О. Сорохтея, 

Г. Мазепи, П. Холодного (сина), О. Лятуринської, Н. Мілян, А. Коверка [303], 

[304]. 

VІІ виставка АНУМ відкрилась у лютому 1935 р. і презентувала 

творчість М. Глущенка [326]. VIII виставка відбулася в листопаді-грудні 

1936 р. [86, c. 438]. М. Голубець виголосив одногодинну доповідь на її 

відкритті [319], [509]. С. Гординський згодом написав з того приводу таке: 

“Голубець, який до того часу ставився до діяльності АНУМ з усякими 
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застереженнями, навіть із заявами, що сучасного мистецтва не розуміє, тут 

показав себе остаточно навернутим на нашу віру. Він дав широкий огляд 

модерністського руху на Заході й на тому тлі вияснив твори даної виставки” 

[874, с. 49–50]. Згодом автор опублікував аналіз презентованих на виставці 

робіт та провів паралелі між розвитком українського і західноєвропейського 

мистецтва [421]. М. Голубець у своїй промові зазначив: “Як історик 

мистецтва, не проповідую релігії нового напрямку. Не агітую за ним. Але 

думаю, що маю право вимагати від т. зв. ширшого загалу тієї доброзичливої 

стриманості, на яку собі новий напрямок уже заслужив своїми осягами… Ті, 

що його творять і репрезентують, вірять у доцільність і правильність своїх 

експериментів так само твердо, як вірили їх попередники” [421]. Загалом 

VIII виставка Асоціації пройшла під гаслом “Митці – митрополиту Андрею” 

була присвячена меценатові українського мистецтва з нагоди його 70-річчя і 

35-річчя митрополичої діяльності [876]. Тому темі співпраці митрополита з 

українськими художниками М. Голубець згодом присвятив окрему 

публікацію, де відзначив заслуги А. Шептицького для розвитку і 

українського мистецтва, і музейництва [372]. 

XІ виставка АНУМ відкрилася в залах Природничого музею НТШ у 

Львові 7 травня 1939 р. і була присвячена творчості Володимира 

Ласовського. М. Голубець коротко окреслив творчий шлях і становлення 

художника, відзначив цінність презентованих робіт [313]. Останнім спільним 

проектом М. Голубця і АНУМ було видання монографії, присвячене 

натхненнику АНУМ П. Ковжуну [400]. З цього приводу С. Гординський 

згодом написав, що після смерті П. Ковжуна спільно з М. Голубцем взялися 

збирати матеріали для видання великої монографії, гідної такого митця, але 

всьому перешкодила війна. А через три роки відійшов на віки також і 

М. Голубець. Тому влітку 1939 р. вони спільно встигли видати маленьку 

книжечку про Ковжуна на 32 сторінки, а вже у 1943 р. С. Гординський 

опублікував ширше видання про П. Ковжуна, де згадав і про діяльність 

М. Голубця [872]. 
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Співпраця М. Голубця з АНУМ була надзвичайно плідною. Діяльність в 

Асоціації дозволила йому не лише знайомити читачів з мистецькими подіями 

Львова, але й впливати на формування мистецького процесу у середовищі 

митців і мистецтвознавців. Таким чином він став частинкою потужної 

мистецької формації, яка, діючи у складних обставинах міжвоєнного часу, 

змогла згуртувати найвидатніші українські мистецькі імена своєї доби. 

Львів міжвоєнного періоду вирізнявся не лише мистецькими подіями, 

але й активізацією діяльності галицьких краєзнавців з метою виробити 

комплексний підхід до організації краєзнавства. У 1921 р. у Львові виникло 

польське товариство “Приятелів Львова” (“Przyjaciół Lwowa”), яке мало на 

меті висвітлювати польську історію міста. Активні діячі української 

“Просвіти” відреагували на цю подію та зініціювали створення схожого 

українського товариства “приятелів” Львова. Таким чином, восени 1921 р. 

при Товаристві “Просвіта” сформувався Кружок любителів Львова. На 

першому засіданні, що відбулося в листопаді 1921 р., зібралося близько 50 

осіб. Головою Кружка обрали І. Крип’якевича, секретарем – С. Шаха, а 

Б. Януш та М. Голубець стали першими членами [1172, с. 41]. Кружок 

існував як секція “Просвіти”, бо на затвердження статутного товариства, на 

думку С. Шаха, влада б не дала дозволу. Мета діяльності Кружка полягала у 

“плеканні любові” до міста Львова серед членів “Просвіти” через поширення 

знання його історії, старовини і культури живим словом, письмом, у пресі й 

окремими виданнями. Шляхи реалізації мети діяльності Кружка учасники 

вбачали в організації проходів Львовом, відвідування та ознайомлення з 

історією львівських храмів, щоби культурно-історичну спадщину можна 

було роздивитися наочно і вміти показати її зацікавленим особам. Саме в 

процесі обговорення зродилась думка, яку висловив др. І. Копач про 

необхідність підготовки і видання українського провідника Львовом. Члени 

Кружка аргументували потребу дослідження не лише Львова, але і його 

околиць, бо “живуть люди ціле життя у Львові, а не знають, де Полтва 

випливає, або де Чортівська скала доступу до Львова боронить” [1172, с. 41]. 
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До роботи були залучені відомі українські діячі того часу: 

І. Крип’якевич, Б. Януш, С. Шах, М. Голубець, Й. Застирець, Б. Барвінський, 

Й. Сліпий, В. Децикевич, Я. Колтуняк, Д. Коринець, І. Свєнціцький, І. Труш, 

С. Федак, О. Степанів, І. Копач, В. Левицький та ін. С. Шах у спогадах 

зазначив, що учасники Кружка працювали плідно і гармонійно, оскільки всі 

були між собою давніми друзями і знайомими. Так, І. Крип’якевич взяв на 

себе обов’язок написати вступний виклад про історію Львова на тлі загальної 

історії розвитку Галицько-Волинського князівства, дослідити історію 

княжого замку, параметри княжого міста. Б. Януш досліджував церкви 

княжого Львова, вірменський храм. С. Шах вивчав історію Народного Дому, 

кам’яниці “Просвіти”, діяльність Ставропігії та міського арсеналу. 

М. Голубець, будучи на той час співробітником редакції “Громадської 

думки”, погодився готувати лекційні виклади і організовувати проходи 

Ринком, дослідити історію чотирьох колодязів на Ринку, ратуші, кам’яниць, 

римо-католицької катедри, каплиці Боїмів, жидівської синагоги, монастиря 

оо. Бернардинів, його оборонних мурів, статуї Яна з Дуклі та архіву 

“гродських і земських актів”, що діяв у приміщені монастиря [1172, с. 43]. 

Оскільки матеріалу було надзвичайно багато, тому до співпраці було 

залучено ще Й. Застирця, Й. Сліпого, Б. Барвінського, В. Децикевича [1172, 

с. 44]. 

У процесі діяльності Кружок організовував лекції з історії Львова, 

екскурсії містом та його околицями. Однак з 1924 р. робота Кружка дещо 

призупинилася. Найосновнішою причиною став арешт та вбивство Ольги 

Басараб у 1924 р. Оскільки вона була учасницею Кружка, то підозра в 

антипольській діяльності лягла на багатьох членів, а І. Крип’якевича та 

С. Шаха викликали до поліції у цій справі. З 1925 р. Львівська шкільна 

кураторія відправила І. Крип’якевича до польської гімназії у Жовкві, С. Шаха 

до Сокаля, відбулись зміни і в житті М. Голубця та Б. Януша [1172, с. 46]. І 

хоч Кружок зупинив свою діяльність, однак став доброю основою для 

поглиблення львовознавчих досліджень поміж істориків і краєзнавців 
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Львова, серед іншого результатом роботи стала книжка І. Крип’якевича 

“Історичні проходи по Львові” 1932 р. [978]. 

Безсумнівно, в результаті роботи у Кружку М. Голубець розширив коло 

своїх наукових досліджень, пов’язаних з історією та краєзнавством. За 

спогадами С. Шаха він не був “ні з фаху, ні зі студій істориком; він був 

радше істориком українського мистецтва” [1172, с. 29]. Однак робота у 

Кружку зацікавила його настільки, що дослідження рідного міста стало 

важливою складовою його наукових студій. Якщо проаналізувати творчу 

спадщину вченого, то легко відслідкувати той факт, що до 1925 р. він 

написав багато студій з історії українського мистецтва, однак історико-

краєзнавчих публікацій майже не було. Очевидно, саме робота у Кружку 

підштовхнула його до поглиблення львовознавчих студій. Яскравим 

результатом його роботи у Кружку стало видання провідника по Львову в 

1925 р. [164], який було опубліковано значно раніше за “Історичні 

проходи…” І. Крип’якевича. Його подальші праці засвідчують, що з аматора 

він виріс у поважного дослідника. І навіть його останні роботи були 

присвячені вивченню історії Львова – незавершеним через передчасну смерть 

залишилось дослідження про міський архів у Львові [1172, с. 76]. 

Напрацьовані у Кружку методи роботи, форми збору і популяризації 

краєзнавчого матеріалу стали фундаментом для створення Туристично-

краєзнавчого товариства “Плай” [823]. Статут товариства передбачав широке 

поле наукової та практичної діяльності. Від моменту заснування товариства 

основна увага завжди приділялась краєзнавству. Таким чином, стараннями 

його членів, колишніх учасників Кружка любителів Львова було відновлено 

українську краєзнавчу працю. Члени товариства організовували цикли 

історичних екскурсій Львовом і його околицями, також лекції з геології, 

археології, давньої історії та мистецтва Львова. М. Голубець теж долучався 

до роботи у товаристві, зокрема з повідомлення в газеті “Діло” від 26 березня 

1932 р. відомо, що краєзнавче товариство “Плай” запросило його прочитати 

лекцію з історії мистецтва Львова на “Курсі Провідництва по Львові” [809]. З 
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1930-х років спільно з діячами товариства УФОТО організовували виставки 

світлин краєзнавчого характеру [962, с. 34]. 

Друга світова війна принесла кардинальні зміни у культурно-мистецьке і 

наукове життя Львова і його мешканців. З вересня 1939 р. довелося і 

М. Голубцю пристосуватися до нового життя в Галичині. Він працював у 

Львівському міському архіві й цілковито присвятив себе архівній справі. Як 

згадував М. Семчишин, багато важкого йому довелося в цей час пережити і 

як громадянинові, і як відомому письменнику-публіцисту [1096]. Він зумів 

пережити труднощі радянської доби, але вже з липня 1941 р. довелося 

пристосовуватись до правил нової влади. За часів німецької окупації Львова 

лише частково відновилися наукові студії українських вчених, однак не 

вдалося відродити НТШ. Нацистська політика у сфері культури, освіти, 

науки базувалася на великодержавній ідеології Німеччини щодо 

східноєвропейських народів [1082, с. 482–483].  

Однак інтелектуальне життя Львова з приходом німецької влади не 

зупинилось зовсім. 7 липня 1941 р. було утворено Літературно-мистецький 

клуб [990, с. 574], що об’єднав мистецькі сили Львова, у тому числі, п’ять 

мистецьких спілок (письменників, малярів, музик, театральних артистів, 

журналістів). Першим головою Клубу було обрано М. Голубця, його 

заступником – Ярослава Цурковського, секретарем призначено Ярослава 

Шав’яка [1054, с. 114]. Спілку письменників очолював Григорій 

Лужницький, малярів – Іван Іванець, музик – Станіслав Людкевич, 

театральних артистів – Володимир Блавацький, а журналістів – М. Голубець, 

а згодом Осип Боднарович [1050, с. 111], [1054, с. 342]. В силу різних 

обставин Клуб кілька разів змінював місце розташування. Перше 

приміщення на вул. Академічній, де розмістилась управа Клубу, за кілька 

днів забрало військо. Клуб змінив адресу і розмістився на вул. Підвальній. 

Однак близьке сусідство з конспіративною квартирою ОУН стало причиною 

облави гестапо 15 вересня 1941 р. Як наслідок – було заарештовано людей, 

які не мали відношення до ОУН. Тому з листопада Клуб переїхав у нове 
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приміщення на вул. 29-го червня (за польських часів вулиця називалась 

“Третього травня”, сучасна назва – вул. Січових Стрільців) [1054, с. 114]. У 

цьому приміщенні Клуб діяв три роки аж до повернення радянської влади.  

Мету створення і діяльності цієї організації М. Голубець окреслив у 

промові, яку виголосив на відкритті Літературно-мистецького Клубу. Він 

закликав представників всіх творчих професій українського Львова виходи з 

кризи і братися зі свіжим запалом за відновлення своєї праці. Мету Клубу 

вчений окреслив так: в найкоротшому часі стати одним із чільних культурно-

творчих вогнищ і впродовж найближчого часу стати для української громади 

науковим осередком, інформаційним центром, місцем розваг, щоби і 

література, мистецтво, науки знайшли собі пристанище. Основне завдання 

діяльності Клубу М. Голубець сформулював так – “не творити літературу для 

літератури, а мистецтво для мистецтва, а творити “літературу і мистецтво для 

Нації” [570]. 

У приміщенні Клубу відбувалися часті творчі зустрічі, наукові лекції, 

авторські і дискусійні вечори, концерти, художні і театральні вистави, 

товариські і чайні вечори. При Клубі діяв камерний театр під керівництвом 

Зенона Тарнавського. Також працювала бібліотека, шаховий куток, і, навіть, 

буфет. К. Паньківський згадував, що буфет швидко переріс у їдальню, яка 

великою мірою допомагала у відживлюванні наших інтелектуалів. Він також 

високо оцінив роботу Клубу, зазначивши, що в силу власних справ не мав 

змоги часто бувати на заходах Клубу, однак участь у будь-якому заході 

завжди залишала в нього почуття милої атмосфери і високого рівня імпрези. 

Серед мистецьких заходів Клуб організував виставку учнів О. Новаківського, 

індивідуальну виставку робіт О. Кульчицької з нагоди 35-ліття її мистецької 

творчості, посмертні виставки П. Ковжуна, О. Новаківського, І. Труша, 

П. Холодного [1054, с. 342]. 

З розвитком Клубу М. Голубець активно поринув у культурно-

мистецьке життя Львова. Однак, як написав М. Рудницький, вже за кілька 

місяців, немов відчуваючи швидку смерть, знову цілковито присвятив себе 
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архівно-дослідній роботі і до останніх моментів життя цілими днями 

просиджував у своєму кабінеті кустоса Львівського міського архіву, ночами 

працював вдома [1085]. По його смерті Клуб очолив Григорій Лужницький. 

Саме в приміщенні Клубу у річницю смерті М. Голубця, колеги вшанували 

його пам’ять та влаштували Жалібну Академію. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що життя М. Голубця було насичене 

активною громадською та культурно-мистецькою роботою. Він завжди 

перебував у центрі культурного життя Львова міжвоєнного періоду. Здобув 

досвід роботи в академічному середовищі НТШ, зокрема в комісії, що 

займалась вивченням історії українського мистецтва. Був ініціатором 

створення та активним діячем ГДУМ, долучився до роботи АНУМ. Поряд із 

роботою в мистецькому середовищі, працював у Кружку любителів Львова, 

що посприяло розвитку його краєзнавчих досліджень, особливо 

леополістики. Навіть у складні часи Другої світової війни займався активною 

громадською та науковою роботою і до останніх днів життя пропагував 

історичне минуле та культуру українського народу. 

 

3. 2. Публіцистична та редакторська діяльність 

Поряд із громадською та науково-дослідною діяльністю життя і праця 

М. Голубця завжди були тісно пов’язані з різними видавничими проектами. 

Він зумів зреалізувати себе як журналіст, критик, редактор та видавець. 

М. Рудницький, називаючи М. Голубця невтомним робітником пера, так 

висловився про його журналістську діяльність: “Це був по вдачі журналіст в 

найкращому розумінні цього слова. Його тягнула до газети вічно жива 

цікавість до громадських справ і сотні питань зв’язаних з рідною культурою. 

Були такі роки, коли Голубець за редакційним столом відгукувався на всі 

потреби, які хвилювали і повинні були хвилювати громадянина. Він умів 

написати політичну передовицю, великий фейлетон на мистецьку чи 

історичну тему, оповідання, малий фейлетон і призбирати цікаву “всячину” 

[1085]. 
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Б. Меляновський у спогадах про М. Голубця зазначив, що він “не міг 

обійтися без часопису як верстату своєї громадянської праці, і коли з тих чи 

інших причин йому не вдавалося держати одного часопису, коли один його 

часопис падав, він негайно організовував усі зусилля в тому напрямі, щоб 

видавати нову газету. Бо була це людина, що мала що сказати нашому 

громадянинові і вміла це зробити… По всій галицькій пресі повоєнних часів 

розсипав М. Голубець сотки статей і здобув собі ними ім’я першоякісного 

журналіста-публіциста і громадянина” [1014]. 

Досліджуючи творчу спадщину М. Голубця стає зрозуміло, що 

багатогранність його публікацій – це не лише результат журналістського 

таланту, але і великої ерудиції та легкості пера. Як згадують сучасники, він 

завжди притримувався думки, що звання журналіста дуже відповідальне, 

тому фахівець у цій справі мусить добре знати минуле для розуміння явищ 

сучасного життя. Ставив високі вимоги до кваліфікації журналістів і часто 

нарікав, що молоде покоління не вдається до поглибленої праці над собою, а 

“радше віддається примхам химерної та зрадливої письменницько-

журналістичної Богеми” [1014]. 

Невід’ємною рисою журналістського стилю М. Голубця була його 

відвертість, мужність, гострість та емоційність висловлювань. Він завжди 

реагував на події національного, мистецького, культурного характеру, не 

боявся вступати в публічну дискусію з різними діячами на сторінках 

львівської преси. “Кого треба було похвалити, того хвалив, кому ж гірке 

слово правди сказати, то не вагався зробити це за своїм повним підписом” 

[1014]. Через своє гостре і критичне слово він не раз здобував собі ворогів. 

Однак, за словами М. Рудницького, “як людина, він не мав злоби, ні гніву до 

тих, з якими попадав у конфлікт, завжди готовий простягнути руку тим, які 

на нього гнівалися” [1085]. На думку сучасної дослідниці Л. Кічури 

публіцистичний стиль М. Голубця формувався під впливом його 

патріотичних почуттів та вболівання за долю українського народу. У своїх 

публікаціях він завжди захищав національні інтереси українців, відверто 
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виступаючи проти польського і російського шовінізму [953, с. 560]. 

Сам М. Голубець неодноразово ставив питання про роль і значення 

преси для розвитку суспільства. Вважав пресу дзеркалом духовного і 

фізичного життя народів, закріпленою і контрольованою вимогою 

правдивості і актуальності [533]. Багато уваги приділив дослідженню історії 

української преси: проаналізував передумови виникнення перших часописів, 

тематику періодичних видань, їх редакційний і авторський колектив, 

причини занепаду окремих часописів чи їх ліквідації [1032]. У публікації “З 

епохи цоперу та ліцитації без жидів” (1942) М. Голубець охарактеризував 

зародження преси на галицьких землях, критично оцінив періодичні 

іншомовні видання, які виходили у Львові з 1749 р. до 1796 р. [93], [135], 

[168]. Особливу роль відвів становленню української преси. Вважав, що сила 

друкованого слова часами важливіший інструмент у боротьбі за незалежність 

аніж скоростріли чи підводні судна. Однак не лише історія цікавила 

дослідника. Він постійно відслідковував сучасний йому стан української 

періодики, шукав причин його повільного розвитку та шляхи подолання цієї 

кризи. З сумом констатував, що однією із причин повільного розвитку 

української преси була незацікавленість громадян ані книгами, ані 

часописами, бо їх значна частина була не здатна задовольнити потреб 

читацької аудиторії [563]. Будичи редактором часопису “Світ”, зазначив, що 

редакція зважатиме на зауваження та пропозиції читачів, бо часопис 

призначений для читача, а не читач для часопису [547]. 

М. Голубець вважав, що якісні і фахово підготовлені періодичні видання 

мали важливе значення для громадсько-політичного і просвітницького 

поступу українців у складній політичній ситуації [599]. Українська преса, на 

його думку, найперше несла в лави своїх читачів освіту, суспільне і 

національне усвідомлення, “здоровий корм, без якого відпорність народної 

маси на чимраз то частіші й тяжчі удари долі була б немислима” [604]. 

Дослідник наголосив, що українська преса служить громадянським і 

національним ідеалам. Вважав, що відмінною рисою українських часописів є 
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те, що вони не женуться за нездоровою сенсацією, незабруднені брудом 

вулиці, не перетворились, як то часто було, на поліційну хроніку подій. 

Проте, в силу політичних чинників та фінансових проблем вважав за 

необхідне розбудовувати українську пресу не в ширину, а в глибину, тобто 

не гнатися за збільшенням кількості друкованих органів, а дбати про їх 

якісне наповнення та ріст накладів [604]. 

Будучи журналістом і редактором, М. Голубець прекрасно 

усвідомлював, що рівень друкованого періодичного видання залежить 

насамперед від журналістів, письменників та редакторів. Автор відзначив, що 

незважаючи на суспільно-політичну ситуацію та матеріальну скруту, творці 

української преси завжди відзначалися подиву гідною ідейністю, чистотою 

рук і душ. І хоч нікого спеціально не вчили законів журналістської етики, 

однак практично завжди українські публіцисти працювали жертовно і чесно. 

Вважав, що відчуття відповідальності в українській пресі сформувалося не 

стільки через цензуру і адміністративні обмеження чужої влади, скільки 

через відповідальність перед громадською опінією та історією [600]. При 

цьому М. Голубець був абсолютно свідомим, що для розвитку і піднесення 

професійного рівня преси необхідно подбати і про матеріальне становище 

журналістів і редакторів. До цієї проблеми звернувся у статті “В допомогу 

робітникам пера!” (1929), в якій окреслив власне бачення шляхів вирішення 

матеріального забезпечення творчої інтелігенції [587]. 

Таким дослідженням з історії та проблематики української преси 

передувала щоденна і багаторічна праця у різних часописах, журналах, 

газетах. Співпрацю з періодичними виданнями М. Голубець розпочав ще в 

юності, коли публікував на сторінках преси свої ранні літературні твори та 

перші дослідження у сфері мистецтвознавства. У 1908–1914 рр. співпрацював 

з рядом видань: “Ілюстрована Україна” [1146, с. 149], публікував літературні 

твори у “Новому слові” [1146, с. 188], “Неділі”, “Літературно-науковому 

віснику” та “Учительському альманаху за 1910 р.”. 

Редакторську діяльність М. Голубець розпочав у той час, коли займався 
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національно-виховною та культурно-освітньою роботою серед полонених у 

таборі Фрайштадт. З осені 1914 р. у членів Просвітнього відділу СВУ 

викристалізувалася ідея про видання у таборі періодичного органу 

полонених – тижневика “Розвага”. М. Голубець поринув у редакційну 

роботу. Сам автор писав, що “спровадив і установив машину, розкинув 

шрифт по кассетах, зредагував вступне слово до читачів, склав і провів 

перше число часопису “Розвага” [202, с. 9–12]. У серпні 1915 р. було 

сформовано Видавничу секцію СВУ, членам якої було надано ширші 

повноваження у справі видавництва часопису. У цей час технічне 

керівництво друкарнею здійсював М. Голубець, а ідейний провід належав 

В. Сімовичу. Для підготовки коректорів було організовано спеціальний курс, 

який провадив В. Сімович та М. Голубець [1117, с. 54]. Окрім тижневика 

“Розвага”, Товариство видало Календар-альманах полонених українців під 

назвою “Розвага” на 1916–1917 рр. накладом 2000 примірників [988, с. 74]; 

зредагував календар М. Голубець [17, арк. 84–85]. Його останню сторінку 

прикрасив національний герб України роботи М. Голубця [1117, с. 57]. 

Особливої уваги заслуговує преса Легіону Українських січових 

стрільців, видавана в ці часи на бойових фронтах. Серед знакових видань 

цього типу виділяється ілюстрований місячник літератури, мистецтва й 

громадського життя “Шляхи”, що виходив у період 1915–1918 рр. під 

редакцією М. Голубця, а видавцем був Федь Федорців [1011, с. 245]. Часопис 

виходив з 1 грудня 1915 р. до 30 червня 1918 р. Від початку друкувався при 

фінансовій підтримці “Стрілецького Фонду”. Усього вийшло 44 числа. 

Співробітниками часопису були В. Бірчак, М. Голубець, Я. Гординський, 

Д. Донцов, Р. Заклинський, П. Карманський, О. Луцький, В. Пачовський, 

С. Чернецький, В. Щурат, М. Яцків та ін. Видання було змістовно наповнене 

публіцистичними матеріалами, літературними творами, перекладами, 

історичними та мистецькими нарисами, рецензіями тощо [899]. Сам 

М. Голубець на сторінках “Шляхів” опублікував чимало різножанрових 

матеріалів. Найбільшу групу склали публікації мистецького напрямку: 
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нариси з історії українського мистецтва [376], огляди мистецьких виставок 

[472], життя і діяльність відомих мистців [333], [386], [479], [495], [498], 

рецензії на праці мистецького спрямування [749], [750], [760]. Стрілецьке 

життя і воєнні події надихали автора на написання та публікацію на 

сторінках “Шляхів” поетико-патріотичних поезій [961, с. 111], [675], [678], 

[688], [691], [692]. На сторінках часопису опублікував переклади творів 

Г. Гайне [776], [778] та Ґ. Гавптмана [788]. Тут же ж М. Яцків опублікував 

схвальну рецензію на літературний переклад М. Голубця твору німецького 

драматурга Ґ. Гавптмана “Затоплений дзвін” [1181]. 

Вже з 1917 р. М. Голубець зосередив увагу на новому видавничому 

проекті. Впродовж 1917–1918 рр. редагував і видавав ілюстрований журнал 

“Світ” [1149, с. 252–253]. 15 лютого 1917 р. з його ініціативи вийшов перший 

номер, у вступній статті якого було вказано, що видання продовжує традиції 

однойменного українського часопису для українських родин, що виходив 

1906–1907 рр. На думку Т. Стефанишина, цей журнал став першим 

самостійним періодичним виданням М. Голубця [1156, с. 159]. В 

епістолярній спадщині українського публіциста, фольклориста та 

літературознавця Богдана Заклинського, що зберігається у Відділі рукописів 

ЛННБ ім. В. Стефаника, зберігається листування з М. Голубцем. В одному із 

листів М. Голубець повідомив Б. Заклинського про те, що починає виходити 

часопис “Світ”, запросив до співпраці та просив поради щодо концепції 

нового часопису [57, арк. 1]. У відповідь Б. Заклинський у листі від 17 

лютого 1917 р. надіслав серію матеріалів для можливої публікації у журналі 

“Світ”, написав про актуальність такого видання і дав ряд рекомендацій для 

успіху справи. Зокрема вчений зазначив, що варто видавати популярний 

журнал, розрахований на широке коло читачів, при цьому не орієнтуватися 

на селянство чи урядництво, а лише на родину і міщанство. Не радив 

публікувати критики, мистецтва, філософії, а “лише про люди, всякі вірші, 

романи, подорожі”, подібно як це робили інші європейські журнали. Саме 

така стратегія, на думку Б. Заклинського, могла б принести певний 
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комерційний успіх [58]. М. Голубець все ж започаткував культурологічне 

видання, присвячене літературно-мистецькій та національно-патріотичній 

проблематиці [1126, с. 160]. Згодом Ф. Федорців в одному із листів до 

І. Калиновича від 14 квітня 1917 р. зазначив, що журнал “Світ” не має рації 

існування, про що “зовсім отверто висказую Голубцеви” [62, арк. 6]. 

За час існування видання змінювало періодичність: спершу 

двотижневик, а згодом – неперіодичний культурологічний часопис. Аналіз 

матеріалів у цьому виданні показує, що редактор переформатовував видання, 

надаючи йому мистецтвознавчого забарвлення. Та все ж матеріали у часописі 

тематично були зрівноважені. Хоч акцент було зроблено на історії та критиці 

мистецтва, однак належне місце на сторінках видання знайшли матеріали про 

архітектуру, історію, археологію. Опубліковані у журналі матеріали можна 

згрупувати у кілька ключових блоків: історія і критика мистецтва, історичні 

та філософсько-теоретичні статті (рубрика “Науково-популярні статті”), 

історія і хроніка бойових подій УСС (рубрика “Воєнщина”), літературні 

твори (поезія, проза, переклади літературних творів), бібліографічні огляди, 

рецензії на твори мистецтва і літератури тощо. В цілому ж, воєнна 

атмосфера, в якій кілька років перебував М. Голубець та його сучасники, 

знайшла своє відображення на сторінках новоствореного журналу. Чільне 

місце у ньому займала хроніка воєнних подій і популяризація військової 

звитяги січових стрільців. Актуальній на той час проблемі збереження 

культурно-мистецьких пам’яток у воєнних умовах М. Голубець присвятив 

ряд статей [280], [508]. 

Як редактор, М. Голубець об’єднав довкола себе поважний колектив 

авторів, частково це були і колеги з Пресової кватири – Л. Лепкий, 

Р. Купчинський, В. Дзіковський, співпрацювали з журналом і відомі 

науковці – В. Щурат та І. Крип’якевич [1126, с. 161]. Журнал був 

ілюстрований репродукціями творів живопису, графіки, скульптури й 

пам’яток архітектури, репрезентував творчість класиків світового й 

українського мистецтва (Л. Ґеца, І. Іванця, О. Сорохтея, О. Куриласа; 
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опубліковано портрети О. Родена, М. Гаврилка, І. Рєпіна). Сам М. Голубець 

опублікував на сторінках журналу “Світ” матеріали про мистецтвознавчі 

події [471], нариси про відомих українських і світових митців [404], [459], 

[469], [470], [476], [480], [496], [502], рецензії на мистецькі видання [755], 

[763], ряд прозових творів та перекладів [792], [793], [794], [795], [797], [801], 

[805]. 

Проголошення ЗУНР спричинило суттєві зміни у тогочасній 

інформаційній пресі, що посприяли розвитку і становленню української 

журналістики у нових державницьких умовах існування. На суспільну арену 

вийшли десятки нових українських видань, що відображали складні реалії 

життя українців. Участь у формуванні нової української газетної періодики 

взяли громадські та політичні діячі, науковці, літератори, військовики, 

стаючи редакторами, авторами публікацій, дописувачами газет. Серед загалу 

газет, які виходили на західноукраїнських землях у той час, варто виділити в 

окрему групу друкованих періодичних та неперіодичних видань пресу УГА, 

що фактично продовжила традиції січової преси. Найпопулярнішими на той 

час у Галичині були газети “Стрілець”, “Вістка”, “Козацький голос”, “Полева 

газета”, “Стрілецький шлях” [847, с. 168], [1168, с. 305]. Важливе значення 

для забезпечення інформаційного простору мали провінційні видання. Серед 

них варто виділити часопис “Золочівське Слово”, що виходив двічі на 

тиждень у період з листопада 1918 р. до травня 1919 р. і вирізнявся доброю 

підбіркою інформаційних матеріалів [958, с. 648]. Видання було офіційним 

органом Окружної військової команди у Золочеві. Всього вийшло 49 номерів. 

У цьому пресово-видавничому середовищі зреалізував себе М. Голубець як 

редакотор. З 1918 р. часопис редагував М. Біляч, а з початку 1919 р. – 

М. Голубець [821], [899, с. 161], [1142, с. 332]. Видання інформувало читача 

про суспільно-політичні та економічні події в Україні, про стан справ на 

фронті, а також висвітював героїзм українського народу у боротьбі за 

державність та соборність [1011, с. 96]. 

Шляхом порівняння мовностилістичних особливостей письма 
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М. Голубця та його біографічних даних сучасна львівська дослідниця 

Л. Кічура аргументувала, що у 1919 р. він співпрацював з дитячим 

періодичним виданням “Світ дитини”. Цей часопис виходив за редакцією 

М. Таранька з 1 листопада 1919 р. [947, с. 105]. М. Голубець публікував свої 

матеріали під криптонімом М. Г., в результаті чого його роботи помилково 

були приписані дослідниками авторству М. Галущинського. Статті 

М. Голубця на сторінках часопису носили науково-популярний і краєзнавчо-

пізнавальний характер, сприяли вихованню національно свідомого та 

патріотично налаштованого молодого покоління. Видання мало окрему 

ілюстровану рубрику “Малий історик”, де редакція розміщувала матеріали, 

написані у формі оповідань. Це були своєрідні уроки українознавства для 

дітей, і, одночасно, допоміжні ілюстративні матеріали для вчителів. Зокрема 

М. Голубець помістив матеріал “Де жиє наш народ і що то є його історія” 

[233] та розповідь про князя Володимира Великого [231]. Своїми 

публікаціями задекларував власну позицію щодо необхідності формувати 

засади національного виховання серед молодого покоління [947]. 

Повоєнні роки у житті української преси позначилися припиненням 

роботи щоденної газети “Діло”. Це сталося відразу після відступу 

українських військ зі Львова наприкінці листопада 1918 р. У 1920 р. замість 

“Діла” почала виходити “Українська думка” [1058, с. 272], а з 1921 р. за 

ред. М. Струтинського “Український вісник”. З кінця вересня 1922 р. випуск 

“Діла” відновився, але вже з кінця жовтня цього року газету знову було 

закрито. У контексті цієї події довідуємося, що у цей період М. Голубець теж 

працював у газеті. Зокрема, дослідник української преси Аркадій Животко 

зазначив, що з кінця жовтня 1922 р., незважаючи на тяжкий стан здоров’я 

головного редактора Ф. Федорціва, його було заарештовано. Незабаром 

ув’язнено його заступників і ближчих співробітників – М. Струтинського, 

М. Голубця, Р. Голіяна та ін. [899, с. 161]. 1923 р. місію “Діла” знову 

заступив “Громадський Вістник”, а вже з вересня 1923 р. газету “Діло” було 

знову відновлено. М. Голубець впродовж всього творчого життя тісно 
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співпрацював з “Ділом”, про що свідчать його численні публікації від 1913 р. 

і до 1939 р. 

Налагодження культурно-мистецького життя у Львові після завершення 

Першої світової війни та поразки в українсько-польській війні відбувалося 

дещо повільно, оскільки в суспільстві панували песимістичні настрої. Та все 

ж свідома частина української інетелігенції всіляко докладала зусиль для 

відродження та розвитку культурного життя. Підхорунжий УСС М. Голубець 

після поразки у національно-визвольних змаганнях повернувся до активного 

громадського життя, займаючись патріотичною і просвітницькою діяльністю; 

національні інтереси впродовж 20–30-х рр. відстоював вже як журналіст і 

науковець. Так, впродовж 1920–1921 рр. виходив ілюстрований український 

журнал “Життя і мистецтво” [1011, с. 82], [1150, с. 113–114]. Редактором і 

видавцем був Михайло Струтинський, а до складу редакційної колегії 

входили М. Голубець, Федь Федорців та Степан Чарнецький, авторами 

статей були К. Поліщук, Ф. Савченко, А. Білецький та ін. [945, с. 254]. Світ 

побачило вісім номерів часопису. В автобіографічному нарисі М. Голубець 

згадував цей часопис серед своїх самостійних видавничих проектів [625, 

с. 7]. На думку сучасного дослідника Т. Стефанишина “Життя і мистецтво” 

продовжувало концепцію літературно-мистецького місячника “Світ” [1126, 

с. 162]. “Життя і мистецтво” було задумане як популярне культурологічне 

видання для українських родин. Його особливість полягала в тому, що 

редакція свідомо уникала висвітлення гострих суспільно-політичних чи 

економічних проблем. Основний акцент було зроблено на публікації творів 

українських та закордонних письменників, рецензій та критичних оглядів, 

висвітлення мистецької та культурної тематики. Редактори вели хроніку 

мистецьких подій, висвітлювали стан і проблеми українського мистецтва за 

кордоном [1098, с. 143]. 

На сторінках “Життя і мистецтво” М. Голубець опублікував біографічні 

матеріали про творчий і життєвий шлях Костя Трутовського [351], Сергія 

Васильківського [426], Порфіра Мартиновича [415], Опанаса Сластьона 
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[395], Костя Широцького [352] та ін. Написав матеріали про молоде 

покоління українських митців, студентів Краківської академії мистецтв – 

Миколу Анастазієвського [483], Лева Ґеца [482], Людвика Турчина і Наталку 

Мілянівну [489]. Надрукував у журналі переклад драми Оскара Уайльда 

“Падуанська герцогиня” [771].  

Однак існування часопису виявилося недовготривалим. Несприятлива 

політична ситуація, фінансові проблеми та відсутність належної підтримки 

серед читачів продемонстрували, що видання такого формату було ще не на 

часі [1098, с. 143]. Спеціалізоване культурологічне спрямування журналу не 

викликало особливого зацікавлення у тогочасної читацької аудиторії. Врешті, 

позбавлений належної матеріальної підтримки, після видання об’єднаного 

номера (6/8), часопис перестав існувати. 

Незважаючи на матеріальні труднощі і цензуру, що панували у 

тогочасній видавничій сфері, українські редактори та журналісти не впадали 

у відчай. Більше того, розбавляли галицьку пресу сатирично-

гумористичними виданнями. На думку дослідниці галицької сатирично-

гумористичної преси міжвоєнного періоду Л. Сніцарчук, часописи такого 

спрямування дозволили багатьом знаним журналістам, письменникам, 

художникам, пpедставникам науково-педагогічної інтелігенції знайти 

ідеальне співвідношення між сміхом і серйозністю, подавши чітко визначену, 

характерну для своєї ідеологічної платформи систему поглядів на суспільно-

політичне, економічне, культурне життя галичан. Що, врешті, сприяло 

забезпеченню успіху і популярності таких видань серед читачів [1115]. Вони 

були наповнені сатиричною критикою, незалежністю поглядів і тонкою 

іронією. На початку 20-х років ХХ ст. у Львові виходили чотири часописи 

сатири і гумору, які відіграли значну роль у боротьбі з полонізацією краю: 

“Маски”, “Жало”, “Віник” і “Будяк” [1115]. До видання окремих долучився і 

М. Голубець. 

З 1923 р. двічі на місяць почав виходити журнал сатири й гумору 

“Маски”, видавцем і редактором якого був М. Голубець [808], [1011, с. 113]. 
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Він прагнув організувати такий гумористично-сатиричний часопис, в якому 

“публіцистика і сатира, поєднавшись, змогли б гостро і відверто 

висловлюватися про загально-національні проблеми українців” [1115, с. 53]. 

Під псевдонімом Мольо автор опублікував вірш сатирично-іронічного 

звучання “Другий акт” [717], [1150, с. 321–322]. 

1923 р. вийшло лише чотири числа “Масок”, хоча редакція оголошувала 

про періодичність виходу двічі на місяць і розповсюдження не лише “у 

краю”, але і за кордоном. Перші три числа виходили з інтервалом що два 

тижні (30 березня, 7 квітня, 30 квітня 1923 р.), а четверте, що стало 

останнім, – із місячним запізненням. Очевидно, що причиною припинення 

виходу “Масок” був не лише у тиску цензури, але й матеріальна скрута 

видавця [1153, с. 233]. Згодом, важка доля редакторів “Масок” була належно 

оцінена в іншому сатиричному журналі “Зиз”, де зазначалося: “Видавець 

Масок п. Мольо Голубець продав через “Маски” хату. А. Кренжаловський, 

що мав спілку з “Будяком”, то не міг довго отрястися. Аж перестав видавати 

“Будяка” і щойно тоді купив собі два кіна” [1115, с. 55]. І якщо другий до 

видавничої справи більше не повертався, то М. Голубця такі труднощі ніколи 

не зупиняли, коли мова йшла про цікаве пресове видання. 

М. Голубець і сам часто потрапляв на шпальти сатиричних газет. До 

прикладу, Р. Купчинський на сторінках “Масок” опублікував добірку 

епіграм, складених на відомих діячів, у тому числі і на М. Голубця [1077]. 

Одна із карикатур на нього з’явилася у часописі “Жало” у рубриці “З теки 

карикатур” “Зиза”, де працював Едвард Козак. Художник створив галерею 

рисунків із зображеннями галицьких політиків і громадських діячів. До 

карикатури М. Голубця було додано промовистий підпис, що він “статейки, 

як з гарячки, про мистецтво кропить” [1115, с. 70]. 

Спектр видань української преси у міжвоєнний період постійно 

розширювався, а самі часописи займали нові ніші. Поряд із виданнями 

політично-інформаційного характеру, формувалася преса, що охоплювала 

галузі культурного життя. З 1922 р. виходили журнали “Митуса” та 
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“Літературно-Науковий Вісник”, а у період 1924–1925 рр. у Львові за 

редакцією І. Кревецького виходив місячник історії і культури “Стара 

Україна” [1157]. Це був друкований орган НТШ, що видавався 

бібліографічною комісією музею та бібліотеки товариства [1164]. 

Хронологічно існування часопису було нетривалим – лише два роки, друком 

вийшло 24 числа. Однак період існування позначився продуктивністю з 

огляду на публікаційну активність членів комісії. Журнал об’єднав когорту 

поважних науковців, серед яких чільне місце зайняв і М. Голубець [22, 

арк. 1]. У журналі також працювали Б. Барвінський, О. Барвінський, 

Й. Боцян, І. Брик, М. Возняк, В. Гнатюк, Я. Гординський, В. Дорошенко,  

П. Зайцев, В. Заїкин, В. Залозецький, І. Калинович, М. Кордуба, 

І. Кревецький, І. Крип’якевич, В. Липинський, С. Людкевич, І. Німчук, 

І. Огієнко, К. Студинський, С. Томашівський, П. Холодний та ін. [1011, 

с. 201–202]. 

Головне завдання часопису редакція окреслила так: “Людина без власної 

самосвідомості не є культурною людиною, так і народ без історичної 

свідомості не є нацією. Розбудити сю свідомість якнайглибше і якнайширше 

на Україні – ось головне завдання нового часопису” [843]. Як співробітник 

цього журналу М. Голубець сприяв реалізації поставлених редакцією 

часопису завдань та заповнив його шпальти матеріалами мистецького 

спрямування. Вони були присвячені галицькому малярству [22, арк. 63–97], 

[432], друкарю Івану Федоровичу [22, арк. 121–125], відкриттю 

середньовічних фрескових розписів у Лаврові [355] та у Вірменському соборі 

Львова [20], [320]. 

Відомо, що на межі 1924–1925 рр. М. Голубець відповідав за редакцію 

часопису національного спрямування “Свобода” [1060, с. 196]. Однак, попри 

роботу у виданнях для масового читача, вчений ніколи не полишав думки 

про спеціалізований журнал про мистецтво. Таку ідею видання М. Голубцю 

вдалося зреалізувати 1926 р. У жовтні цього року вийшло перше число 

місячника української плястики під назвою “Українське мистецтво”. 
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М. Голубець був видавцем та відповідальним редактором часопису, художнє 

оформлення здійснював Андрій Коверко та Роберт Лісовський [1011, с. 218–

219], [1150, с. 637]. Питання про необхідність видання журналу такого типу 

постало серед учасників ГДУМ ще у 1922 р. [35, арк. 6]. Однак втілити цю 

ідею учасникам Гуртка вдалося лише 1926 р., коли було надруковано три 

номери “Українського мистецтва” [972, с. 186]. Видання спареного 4–5 числа 

планувалося на лютий 1927 р., однак цьому завадили фінансові проблеми. 

Редакційний “недобір” за 1926 р. становив 1 491 золотий, а за підрахунками 

М. Голубця, щоб видання було зреалізоване у 1927 р. потрібно було лише на 

перший квартал віднайти 1 500 золотих, що виявилося неможливим для 

редакції [25, арк. 9–10]. 

4–5 число цього журналу, хоч і не з’явилося в продажі, та все ж було 

видруковане, а кілька уцілілих чисел належать сьогодні до великої рідкості 

[86, с. 439], [872, с. 46]. Можна лише припустити, що концепція журналу 

залишалася попередньою. Про долю цього номера, зокрема його графічного 

оформлення, можна дещо довідатись з листування М. Голубця та 

І. Крушельницького [18, арк. 18, 20]. В листах М. Голубець висловив 

захоплення графікою І. Крушельницького та запросив його до співпраці, 

зокрема запропонував “зробити обгорту для лютневого числа часопису” [18, 

арк. 18]. М. Голубець планував розмістити замітку про художника у 

четвертому числі “Українського мистецтва”, якому, однак, не судилося 

побачити світ. 

На думку дослідниці О. Катали, часопис мав чітко продуману і системно 

скомпоновану рубрикацію, що сприяло зручному орієнтуванню читача у 

масиві публікацій. Така система підбору і систематизації матеріалів була 

витримана у всіх номерах [937, с. 603]. Зміст часопису формували з творів 

відомих українських та європейських митців, а також праць істориків 

українського мистецтва; автори досліджували проблеми і завдання сучасного 

мистецтва, публікували рецензії, редакція вела хроніку мистецького життя 

[899, с. 176]. Дописувачами “Українського мистецтва” були мистецтвознавці: 
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Д. Андрієвський, В. Залозецький, П. Ковжун, В. Січинський та ін. На 

сторінках видання М. Голубець опублікував власне дослідження про 

творчість Роберта Лісовського [425]. 

Часопис було збагачено якісними репродукціями малярських і 

графічних творів українських художників. Видавці дбали про естетичний 

дизайн часопису. Обкладинка кожного числа мала оригінальне графічне 

оформлення в “українському стилі”, авторства А. Коверка чи Р. Лісовського. 

На думку Т. Стефанишина, це додавало естетичної ваги журналу і помітно 

відрізняло його від аналогічних видань того часу [1126, с. 164]. Незважаючи 

на коротке існування, часопис засвідчив “інтенсивне мистецьке життя в 

Галичині” [1150, с. 637–640], став першим фаховим журналом, що 

висвітлював питання різножанрового мистецтва та був орієнтований на 

вузьку читацьку аудиторію. 

Спадкоємцем “Українського мистецтва” став друкований орган АНУМ – 

ілюстрований мистецький журнал “Мистецтво-L’art” [1025], що виходив у 

Львові в 1932–1936 рр. під редакцією П. Ковжуна. Журнал не виходив 

1934 р., а у 1936 р. вийшов як річник. Авторський колектив журналу 

складали знані вчені і мистецтвознавці: М. Андрієнко-Нечитайло, 

М. Бутович, М. Драґан, І. Іванець, Т. Грановський, М. Дольницька, 

М. Осінчук, В. Січинський, І. Свєнціцький, В. Хмелюк та ін. [1011, с. 115–

116]. М. Голубець спершу стояв осторонь модернових ідей Асоціації, однак 

згодом долучився до діяльності цієї організації та роботи в журналі [1060, 

с. 80]. 

Поряд із вузькоспеціалізованими виданнями, М. Голубець працював у 

редакціях популярних інформаційних газет, розрахованих на масового 

читача. Був редактором ілюстрованого національного тижневика “Неділя”, 

що виходив з вересня 1928 р. до серпня 1939 р. Її видавцями були Володимир 

Гарух та Роман Голіян, а редагуванням займалися М. Голубець та Анатоль 

Курдидик. М. Голубець працював у газеті як редактор у 1929–1931 рр. та 

займався редакційною роботою у 1939 р. [1011, с. 141], [1150, с. 851]. У 
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перші роки існування (1928–1929) газета виходила у друкарні 

Ставропігійського інституту, у період 1930–1931 рр. – у видавництві 

“Неділя”, а з 1931 р. і до 1939 р. друкувалася у “Бібльосі”. Про значимість 

тижневика свідчить тираж, який з 1930 р. сягав 8 000 примірників, а в 

наступні роки – 12 000 [1011, с. 141]. “Неділя” мала своїм завданням 

сформувати новий тип української преси, основними засадами якої стали 

предметність, обґрунтованість матеріалу, безпартійність й універсальність, 

родинний дух [955, с. 92–95]. 

Про появу цього видання на ринку тогочасного Львова і про реакцію на 

нього у середовищі львівських журналістів та видавців дуже дотепно у стилі 

малого фейлетона описав Галактіон Чіпка (Р. Купчинський) [852]. Свою 

позицію окреслив так: “Тому рік я був невтральний до “Неділі”. А окрім 

невтральних були ще прихильники і вороги. Прихильниками “Неділі” були 

два її редактори і дехто з їх родин, ворогами всі, які двом редакторам 

“Неділі” добра бажали. Перше число “Неділі” заскочило всіх. Без галасу, без 

шуму, без заповідання появилося 1 вересня і скромно залізло між старшу 

пресову братію” [852]. Конкурувати було з ким, адже “Діло”, “Громадський 

голос” і “Новий час” вже мали сформовані традиції та, найголовніше, 

читацьку аудиторію. Однак газета “Неділя” за рік існування змогла 

виділитися та знайти свого передплатника, а автор фейлетона перестав бути 

нейтральним до “Неділі”. 

Про складний шлях становлення “Неділі” неодноразово у своїх 

публікаціях згадував М. Голубець. Він зазначив, що долати труднощі, які 

супроводжували видавництво тижневика, спонукала не лише власна амбіція, 

але і глибоке відчуття потреби розбудовувати українську пресу. Газета 

“Неділя” була одним із небагатьох періодичних видань на західноукраїнських 

землях, що мала статус безпартійної. Через це більшість сучасників 

прогнозували газеті недовге існування. М. Голубець через чотири місяці 

виходу тижневика з цього приводу резюмував: “ми, станувши, на здоровому 

національному ґрунті, не тільки зберегли свою програмову безпартійність в 
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цілій повні, але мали вже змогу переконатися, що власне вона здобула нам 

читачів і прихильників у кругах, які перевтомлені партійною гризнею на 

шпальтах часописів, взагалі збайдужіли для української преси” [602]. Адже 

газета була призначена для українських родин з метою подачі вичерпної, 

однак доступної інформації про різні напрямки життя суспільства. Політичні 

питання висвітлювалися з метою допомогти читачу визначитися в політичних 

подіях і зайняти власну позицію.  

Газета булла різножанровою за змістом, а стиль її викладу – легким для 

читання. Як редактор, М. Голубець дотримувався думки, що статті “не 

сміють бути холодними, академічними дисертаціями на байдужі і нежиттєві 

теми”. Адже завдання кожного матеріалу полягає у тому, щоби привернути 

увагу читача до питань культурно-національного життя українців та 

боротьби за існування самої нації. Редакція газети намагалася реалізувати 

поставлені завдання серед громадськості шляхом формування любові до 

рідного краю та його минулого, ознайомлення з досягненнями українського 

мистецтва, літератури, музики, театру. Знаходили своє відображення і теми, 

присвячені фізичному вихованню і спорту, що, на думку автора, було 

запорукою національної сили. Аби тижневик був цікавий широкому колу 

читачів там висвітлювали і питання домашнього життя і господарства, були 

матеріали для української жінки, подбали редактори і про сторінку гумору 

[602]. 

Підсумовуючи перший рік роботи в газеті М. Голубець акцентував на 

тому, що безпартійна “Неділя” змогла провадити національну роботу, не 

обтяжуючи себе баластом партійних програм [612]. Саме це дозволило 

авторам і редакторам залишатися об’єктивними при висвітленні діяльності 

осіб і трактуванні політичних подій. Суттєвою перевагою “Неділі” була і 

вартість передплати, адже ілюстрований тижневик великого формату був 

одним із найдешевших серед аналогічних українських видань, але за змістом 

і різножанровістю публікацій їм не поступався. Однак здобутки газети за 

перший рік праці не закривали для прискіпливого редактора недоліків. У 
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роботі орієнтувався не лише на тенденції розвитку львівської преси, але й 

європейської: “Дивлючись з певним вдоволенням на об’ємистий том “Неділі” 

ми далекі від того, щоб не бачити, як йому бракує до повноти й 

всесторонности аналогічних видавництв Європи” [612]. Подальше існування 

газети М. Голубець вбачав лише у постійному розвитку і вдосконаленні: 

“Газета мусить бути живим, чутким на прояви окружаючого її життя 

організмом, вона мусить жити, рости і розвиватися, а життя – це вічний рух і 

переміна матерії” [612]. 

На сторінках “Неділі” М. Голубець опублікував понад 80 різножанрових 

статей – від публіцистики до історичних праць. Саме публікації в цій газеті 

найкраще демонструють журналістські вміння автора відгукнутися на всі 

актуальні події дня. З під його пера виходили статті, що розкривали широкий 

спектр щоденних проблем: від питань розвитку преси, потреби проведення 

змістовної просвітницької роботи серед молоді і до щоденних проблем з 

життя української громади [532], [580], [583], [586], [591], [593], [601], [605], 

[607], [610], [613]. Поряд з цим М. Голубець збагатив “Неділю” поважними 

мистецькими, історичними, краєзнавчими матеріалами. На сторінках 

тижневика він опублікував серію статей про відродження мистецьких 

килимарських традицій українців у контексті відкриття виставки 

“Гуцульське мистецтво” в залах “Промислового музею” у Львові [291], [321], 

[504]. Ознайомив читачів з розвитком церковного мистецтва та діяльністю 

українських митців у цій сфері [292], [475], [505]. Публікації історико-

краєзнавчого змісту можна розділити на кілька напрямків: історія Львова і 

краю (від загальних всеохоплюючих публікацій до висвітлення окремих 

цікавих сторінок з життя міста), публікація джерел та огляд історіографії до 

історії міста, національні взаємини (найбільше публікацій присвячено 

українсько-польському протистоянню в Галичині), діяльність окремих 

організацій і товариств (“Просвіта”, “Рідна школа”, Міський архів), 

сакральна спадщина, роль і місце жінки в історії України. В “Неділі” 

М. Голубець опублікував кілька власних поетичних творів та ряд публікацій 
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про українських письменників, зокрема про Лесю Українку [543], 

М. Коцюбинського [544], О. Олеся [609] та ін. 

Тижневик “Неділя” з розвитком та завоюванням свого читача почав 

видавати додатки. 12 квітня 1931 р. світ побачив перший номер додатку до 

цього тижневика – “Світ” (загалом відомо про три номери). Ілюстрований 

додаток був присвячений мистецтву, історії, релігії, етнографії, літературі та 

музейництву [1011, с. 188]. М. Голубець, будучи одним із редакторів і 

видавців “Неділі”, став відповідальним редактором часопису “Світ” [1151, 

с. 229–231]. На думку О. Католи, аналіз публікацій на сторінках “Світу” 

засвідчує непересічне вміння М. Голубця вловлювати новації та вирізняти 

найважливіші явища і події у суспільно-культурному житті, які найбільше 

зворушували та зацікавлювали серце і розум читача [938, с. 166]. З огляду на 

брак ґрунтовних наукових досліджень у виданні М. Голубець розмістив тут 

свій краєзнавчий нарис “Княжий городок Щирець” (1931) [155, с. 9–11]. На 

той час Щирець мав далеко не найкращу репутацію, проте дослідник 

продемонстрував читачу історичну значимість містечка. 

У 1931 р. М. Голубець розпочав нове щоденне видання – інформативний 

ілюстрований щоденник “Час”. Газета виходила з 6 березня 1931 р. до 

5 березня 1932 р., а всього світ побачило 144 числа (1931 р. вийшло 94 числа, 

а 1932 – 50) [1011, с. 239–240]. Розпочинаючи це видання М. Голубець 

відзначив, що редакційний колектив творить гурт людей, що ні від кого не 

залежні, і має на меті “творити” газету, яка була б цікава для всіх, без огляду 

на стан, професію, рівень освіти, а навіть різні переконання [1151, с. 242–

243]. Серед редакційних працівників, які готували щоденні числа “Часу”, 

були М. Терлецький, А. Стефанишин, Я. Курдидик, О. Бабій, 

Ю. Студинський, М.-Б. Занько, І. Вітушинський. 

У перші місяці виходу часопис матеріально підтримало багато читачів, 

яких приваблювала фахово подана оперативна інформація. Без жодних 

коментарів у “Часі” коротко подавалися новини про “все і звідусіль”, які 

були об’єднані в рубрики (“Події дня”, “Телєґрафом і телєфоном”, “Вчора, 
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нині, завтра”) [1114, с. 301]. Інформацію різнопланового характеру 

працівники часопису отримували від власних закордонних кореспондентів. У 

редакції працювала “цілонічна” служба, яка вночі доповнювала номер 

останніми новинами. М. Голубець налагодив співпрацю з Польським 

телеграфічним агентством, що давало змогу публікувати не лише локальні 

новини, але подавати щоденний огляд світового життя. На порозі другого 

року виходу журналісти “Часу” мали за собою тисячі передплатників і 

прихильників. Однак, без необхідного капіталу, а з одним лише “засобом 

робочих рук, енергії і завзяття” часопис було неможливо втримати [985], 

[1151, с. 245], [899, с. 164]. У світ змогло вийти 144 числа щоденника, хоча 

наповненості інформаційно-хронологічною подієвістю газети може й нині, на 

думку дослідниці Л. Сніцарчук, позаздрити будь-яке сучасне видання. Таким 

чином, через відсутність коштів редактор М. Голубець змушений був 

припинити видання творчо успішної газети [1114, с. 186–187]. 

У 1932–1933 рр. у Львові виходив тижневик “Нове Слово”. М. Голубець 

був відповідальним редактором перших двох чисел, що вийшли у 1932 р. 

[1151, с. 304–305]. Тут опублікував свою статтю про виставку “Львів у 

світлині”, що відбулась у місті в листопаді 1932 р. Однак, як зазначив 

дослідник М. Мартинюк, “Нове слово” було задумане як безпартійна газета. 

Але з грудня 1932 р. комуністи перебрали  її в свої руки, усунувши 

М. Голубця. Незабаром польська влада заборонила газету [1011, с. 148]. 

М. Голубець був співробітником видання “Українська книга”. Часопис 

виходив у світ впродовж 1937–1943 рр. спершу у Львові, а згодом у Кракові 

[1011, с. 213–214]. Це видання засновано з ініціативи Українського 

Товариства Бібліофілів у Львові, стало друкованим органом Бібліотечної 

Комісії НТШ, було присвячене бібліології та бібліофільству [1065], [924, 

с. 107]. Виходило щомісяця, крім липня і серпня. Журнал не виходив 1940 р.; 

був відновлений в еміграції “Українським видавництвом” як річник: 1941 р. в 

Кракові вийшов 4-й річник за 1940 р., присвячений століттю з дня виходу 

“Кобзаря”; 1943 р. вийшов 5-й річник за 1941 р., присвячений 450-літтю 
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українського друкарства. Серед співробітників часопису у різні періоди його 

існування були М. Андрусяк, Л. Биковський, Л. Білецький, М. Бутович, 

М. Возняк, М. Голубець, В. Дорошенко, П. Зленко, Ф. Колесса, 

І. Крип’якевич, В. Левицький, о. Р. Лукань, І. Раковський, М. Рудницький, 

І. Свєнціцький, о. Й. Скрутень, В. Щурат та ін. [1011, с. 213–214]. 

М. Голубець як журналіст, редактор і науковець впродовж 20–30-х років 

ХХ ст. тісно співпрацював із видавничим концерном І. Тиктора “Українська 

преса”. Цей концерн охоплював кілька періодичних видань та книжкових серій, 

спрямованих на різну аудиторію; відзначився популярністю та комерційним 

успіхом [1030], [1031]. Видавництво І. Тиктора розміщувалось спершу у тісних 

приміщеннях редакції і адміністрації на вул. Руській, 18, опісля на 

вул. Боїмів, 4, а згодом перебралось до приміщення за адресою 

вул. Костюшка, 1а [912, с. 238–239]. Його основою стала газета “Новий Час”, 

заснована у 1923 р. з ініціативи Української військової організації, а вже з 

1925 р. видання повністю перебрав на себе Іван Тиктор. Він зумів об’єднати у 

видавництві провідних журналістів та публіцистів, відомих політичних, 

суспільних діячів, митців та літераторів. До цього середовища належали 

М. Коновалець, М. Струтинський, Д. Паліїв, Р. Купчинський, В. Бачинський, 

О. Новицький, А. Курдидик, Я. Курдидик, І. Керницький, М. Заклинський, 

З. Пеленський, серед митців – Е. Козак, П. Ковжун, І. Іванець, А. Коверко та ін. 

[810, с. 13–14]. Серед них поважне місце займав і М. Голубець, що був задіяний 

до багатьох видавничих проектів І. Тиктора. 

Величезна кількість матеріалів М. Голубця була опублікована на 

сторінках “Нового часу”. Цей часопис був змістовно наповнений 

ґрунтовними репортажами, ілюстраціями, фоторепортажами, потужно 

представлений відділ міжнародних новин, видання було збагачене 

фейлетонами, історичною публіцистикою, карикатурами, розважальними 

текстами, новинами спорту, рекламою. За десять років існування “Новий час” 

поряд із “Ділом” перетворився на вагомий пресовий орган галицьких 

українців. Перші публікації М. Голубця на сторінках “Нового часу” 
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з’явилися у 1928 р. і активно заповнювали шпальти видання у період 1933–

1938 рр. Загальна чисельність публікацій сягає понад 120, більшість із них 

опубліковано  у цьому часописі впродовж 1934–1936 рр. Серед основних 

тематичних блоків варто виділити статті мистецтвознавчого, біографічного, 

історико-краєзнавчого та публіцистичного спрямування, а також рецензії, 

поетичні твори і переклади. На сторінках Літературно-наукового додатку 

“Нового часу” М. Голубець опублікував ряд статей на літературну тематику 

про творчість Генріха фон Клейста, Йоганна Вольфганга фон Ґете та 

Олександра Дюма [534], [537], [595], [614]. 

Окрім “Нового часу”, М. Голубець дописував і до інших періодичних 

видань пресового концерну І. Тиктора. Своїми мистецькими [288], [290], 

краєзнавчими [200], [266], історичними [145], [397], поетичними [667], [704], 

[707] публікаціями та спогадами [247] збагатив відомі Тикторові календарі 

(“Календар для всіх” на 1934, 1937, 1938, 1939 рр.). На сторінках “Нашого 

прапора” М. Голубець опублікував ряд матеріалів про події з мистецького 

життя Львова [429], [513], [759], історико-краєзнавчі нариси про духовну 

семінарію у Львові [131], замок Острозьких у Старому Селі [142], зробив 

історіографічний огляд публікацій про Україну [267], звернувся до творчості 

українських письменників Богдана Лепкого [530], Юрія Федьковича [594], 

Лесі Українки [596]. 

На окрему увагу заслуговує проект І. Тиктора щодо видання серії книг 

“Українська бібліотека”, до яких був причетний М. Голубець. Щомісяця 

виходив літературний том (книжка до 128 сторінок), який презентував скарби 

українського письменства минулих століть, переклади іноземних авторів, 

нові літературні твори старших і наймолодших письменників. Світ побачило 

близько 80 таких томів [810]. До прикладу, там публікували свої твори 

У. Самчук, Ю. Косач, В. Щурат, Б. Нижанківський та ін. “Українська 

бібліотека” опублікувала прозові твори на патріотичну тематику М. Голубця: 

“Рік грози і надій” (1934) [185], “Вчорашня лєґенда” (1933) [625], “Гей, видно 

село” (1934) [626]. У серії видань “Бібліотека “Нового часу” окремими 
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брошурами вийшли краєзнавчі дослідження М. Голубця про Белз, Буськ, 

Звенигород, Теребовлю, Перемишль, “За український Львів…” (1936), 

“Слідами Хмельницького по Львові” (1928), а також прозові твори “Люде і 

блазни” (1927–1928), “Плем’я Джінгісхана…” (1938). Видавництво І. Тиктора 

опублікувало дослідження М. Голубця про княжий Галич [154]. 

Амбітним видавничим проектом І. Тиктора стала публікація серії 

фундаментальних і водночас популярних книг “Історична бібліотека”, що 

висвітлювали історію України, української культури, українського війська, 

всесвітню історію [912, с. 31]. Для втілення цього проекту І. Тиктор залучив 

першорядні наукові і публіцистичні сили – І. Крип’якевича, М. Голубця, 

Б. Гнатевича, С. Шрамченка, С. Чарнецького, В. Барвінського та ін. [837, 

 с. 11]. Варто виділити ті публікації, до видання яких був причетний 

М. Голубець: “Велика Історія України” (1934–1935) [90] – спільна праця 

І. Крип’якевича й М. Голубця та “Історія української культури” (1937) [367] 

авторства І. Крип’якевича, В. Радзикевича, М. Голубця, В. Барвінського, 

С. Чернецького. 

Видавнича співпраця І. Тиктора і М. Голубця призвела до багатьох 

успішних проектів. Однак зазнала і критики [816]. С. Лишкевич у рецензії 

про книжки “Української бібліотеки” розкритикував зміст і формат видань, 

зазначивши, що видавець обмежує обсяг творів до 128 сторінок, 

використовує поганий папір, обкладинка яскраво кольорова, однак рідко 

вартісна. Висловив думку, що “пан І. Тиктор книжки видає, але їх не редагує. 

Редакцію “Української Бібліотеки” має п. Микола Голубець. Це дуже здібний 

публіцист, поет, белетрист, історик і критик мистецтва, жовнір і чого тільки 

не хочете” [1002, с. 528]. Критик вважав, що спілка Тиктор-Голубець ширила 

в “Українській Бібліотеці” “козакоманську й народоволецьку бридню”, 

жорстко розкритикував книжку М. Голубця “Вчорашня лєґенда” [1002, 

с. 528–530]. Ймовірно, що під час написання рецензії автором керували не 

лише професійні мотиви, оскільки попри критику книг “Української 

Бібліотеки” С. Лишкевич неодноразово вдався до особистої критики 
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М. Голубця. Натомість В. Ковальчук позитивно відзначив цю роботу і 

наголосив, що “Українська бібліотека” вдало заповнює прогалину між 

популярною книжкою і книжкою суто науковою [959]. 

Співпраця М. Голубця з І. Тиктором посприяла не лише його 

журналістській і редакторській діяльності, можливості публікувати свої 

твори на сторінках видань пресового концерну. Одночасно ця співпраця дала 

досвід і спонукала М. Голубця і до втілення власних видавничих проектів. 

М. Голубець співпрацював з видавничим органом Союзу Українок, а 

саме із журналом “Жінка”, перший номер якого вийшов 1 січня 1935 р. [1147, 

с. 50]. У цьому виданні публікував власні дослідження щодо ролі і місця 

жінки в історії України, національної культури і мистецтва [952]. 

На окрему увагу заслуговує його робота у “Записках ЧСВВ”, які попу-

ляризувати доробок в галузі українознавства, у першу чергу з історії Церкви, 

загальної історії України та історії культури, що згуртував навколо себе 

багатьох українських істориків. Його авторами були М. Андрусяк, Б. Барвінсь-

кий, М. Голубець, І. Крип’якевич, о. Р. Лукань, о. Й. Скрутень, І. Свєнціць-

кий, С. Томашівський, М. Возняк та ін. [1043, с. 76–77]. У перші роковини 

смерті М. Голубця о. Р. Лукань у газеті “Львівські вісті” розмістив статтю, в 

якій високо оцінив матеріали М. Голубця, що були опубліковані на сторінках 

“Записок ЧСВВ”, а саме наукові студії про Лаврів, василіанські монастирі, 

малярів ЧСВВ, будівництво дерев’яних церков та наукові рецензії [1008]. 

Окрім охарактеризованих вище періодичних видань, матеріали 

М. Голубця були опубліковані в різні періоди на сторінках таких видань: 

“Бджола” (1908), “Чорна рада” (1908), “Українська хата” (1909), “Оса” 

(1912), “Кадило” (1913), “Добра новина” (1913–1914), “Українське слово” 

(1915–1917), “Розсвіт” (1916), “Український ілюстрований календар 

товариства “Просвіта” з літературно-науковим збірником” (на рік 1918, 1920, 

1922), “Вперед” (1919–1920), “Громадська думка” (1920–1921), “Українська 

думка” (1920), “Український вістник” (1921), “Поступ” (1921), “Визволення” 

(1921), “Український голос” (1918, 1921), “Громадський вісник” (1922–1923), 
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“Життя і знання” (1927, 1931, 1935), “Літературно-науковий вісник” (1927), 

“Література. Мистецтво. Наука: Додаток до “Мети” (1931–1932), “Світло й 

тінь” (1936), “Назустріч” (1937), “Нова хата” (1939), “Народне слово” (1939), 

“Література і мистецтво” (1941), “Львівські вісті” (1941–1942), “Наші дні” 

(1942), також у ряді польських видань: “Wiadomości konserwatorskie” (1924, 

1925), “Ibidem” (1924, 1925). Дослідження М. Голубця були опубліковані на 

сторінках української преси в світі, зокрема у “Канадійському фармері” 

[1144], [1145], [1146], [1059], [1061], [1062]. 

Українська преса міжвоєнного періоду стала важливим засобом 

підтримки громадсько-політичного, культурного, економічного життя 

народу. Саме таким чином вдалось зберегти, зафіксувати і передати 

наступним поколінням набуті ідеї, знання, досвід, прагнення. М. Голубець 

працював співробітником редакцій багатьох газет і журналів, був редактором 

та видавцем різнопланових часописів. Він сміливо вдавався до видання 

спеціальних видань мистецького спрямування, що були орієнтовані на вузьку 

читацьку аудиторію, потребували фінансової підтримки і не передбачали 

фінансового успіху. Врешті, був невиправним оптимістом і невтомним 

ентузіастом видавничої справи. 

Підсумовуючи, важливо наголосити, що у період складних суспільно-

політичних реалій міжвоєнного часу, творених польським законодавством, 

українська інтелігенція відстоювала національно-культурні традиції, активно 

працювала у Науковому товаристві імені Шевченка, діяла у розгалуженій 

мережі читалень “Просвіти” та в українських гімназіях, гуртувалася довкола 

культурно-мистецьких осередків та редакцій численних газет і журналів. 

Усупереч загостренню українсько-польських відносин у цей час громадське, 

культурне, економічне життя українців розвивалось дуже динамічно. 
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РОЗДІЛ ІV 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ І ЗДОБУТКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

4. 1. Міжнаціональні відносини 

Проблема етнокультурного розвитку західноукраїнських земель загалом 

та Львова зокрема, неодноразово виступала об’єктом дослідження науковців. 

Усі загальноісторичні праці містили чимало фрагментарної інформації, 

пов’язаної з національними громадами міста. Це закономірно, бо описуючи 

культурний розвиток, конфесійні взаємини чи склад населення, вчені завжди 

апелювали до етнокультурних особливостей краю, що дозволяло пояснити 

складність суспільно-політичних процесів. В історичному розрізі цей 

етноаспект чітко відслідковувався на галицькому ґрунті.  

Формування “української концепції” національних взаємин у Львові 

пов’язано з періодом історичних студій М. Грушевського та його учнів. 

Зокрема перші розвідки І. Крип’якевича з цієї проблематики базувалися на 

вивченні недосліджених, на той час, раєцьких актів. На підставі цих 

документів дослідник зробив спробу окреслити співжиття українців та інших 

етнічних груп Львова у ХVІ ст. [979]. Особливої гостроти національне 

питання у Львові набрало у міжвоєнний період. Визвольні змагання 1914–

1923 рр. зруйнували всі прагнення української громади на самоствердження 

у рамках самостійної незалежної держави. Науковці почали частіше 

порушувати питання щодо встановлення ідентичності української спільноти. 

Ця проблематика знайшла часткове відображення у напрацюваннях вже 

згаданого І. Крип’якевича, С. Томашівського, М. Андрусяка, М. Возняка, 

М. Голубця. Період радянської влади позначився лише поодинокими 

дослідженнями у цьому напрямку. Потрібно згадати працю Ярослава 

Ісаєвича, присвячену феномену братського руху у ХVІ–XVIII ст. [919]. 

Сьогодні багатогранність цієї теми поглибив М. Капраль у дослідженні 

соціально-правових взаємин громад Львова ХVІ–ХVІІІ ст. [935]. 

Все ж епізодичність (хронологічна, тематична або територіальна) у 
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вивченні окресленого питання часто призводила до суб’єктивності суджень. 

Національна приналежність вченого безпосередньо визначала напрямок його 

дослідження. Для українських істориків Львів – це однозначно український 

осередок; польські дослідники розглядали місто як невід’ємну частину свого 

краю; для єврейської та вірменської громад – місто Львів давно стало “малою 

батьківщиною”, яку вони аналогічно висвітлювали виключно крізь призму 

розвитку своїх спільнот. З огляду на обширність та глибину проблематики, 

можемо стверджувати, що подібний стан справ є закономірним. Щоправда, 

для об’єктивності вивчення теми доцільно залучати маловідомі джерела та 

публікації. 

Актуальним для поглиблення цієї проблематики вважаємо науковий 

доробок М. Голубця, окремі дослідження якого висвітлювали відносини 

українців з іншими національними громадами. Локально, студії з цього 

питання, ґрунтувалися на вивченні взаємовідносин етнічних груп цілого ряду 

історичних міст західноукраїнських земель. В епіцентрі уваги автора завжди 

був Львів. Прив’язку до княжого міста автор аргументував так: “Боротьба за 

український Львів була дуже часто боротьбою за політичний престиж 

української нації на цілому просторі західноукраїнських земель й постулати 

видвигані львівським українським міщанством дуже часто покривалися з 

постулатами всього українського народу, якого доля поставила у 

безпосередню залежність від Польщі” [139]. 

М. Голубець окреслив “різнобарвну мозаїку націй та рас”, які проживали 

на західноукраїнських землях від княжих часів до сучасного йому періоду. У 

публікації “Нації княжого Львова” (1932) автор так описав місто, структуру 

його населення: “шість різних національностей – українці, німці, вірмени, 

жиди, сарацени, татари; три різні людські раси – арійці, монголи, семіти; 

п’ять відмінних віросповідань – православні, католики, жиди-рабінати, жиди-

караїти та мусульмани” [173]. Зважаючи на особливість формування 

українсько-польських взаємин, дослідник наголосив, що про існування у 

княжому місті інших народів поза переліченими, і в першу чергу поляків, не 
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було жодних конкретних відомостей [164, с. 13]. Цим твердженням 

намагався підкреслити: автохтонним населенням княжого Львова були саме 

українці, а поляки, як і інші народності, – це виключно прийшлий елемент. 

Тому польську епоху в Галичині, а з тим і зародження українсько-польських 

відносин, М. Голубець розпочав традиційно для більшості дослідників від 

1340 р. Напад короля Казимира та подальша політика польської шляхти на 

українських землях стали початком довготривалого розбрату двох сусідніх 

народів. Першим кроком Казимира, спрямованим на зміну національного 

статусу Львова, дослідник назвав факт зміщення центру міста: “не могучи 

викорінити досьогочасного населення княжого Львова, він (Казимир) 

рішився перенести територію міста на інше” [164, с. 44], залишаючи при 

цьому за мурами княжий Львів. Осередком “українськості” у польському 

місті тривалий час була вулиця Руська. І, незважаючи на поступовий ріст 

населення та розбудову Львова, “нові пани” слідкували, щоби число 

українських домів у міських мурах було мінімальним (30–40 домів). Місцем 

концентрації основної частини української громади на тривалий час стали 

львівські передмістя та села, що першими потерпали від ворожих нападів. 

1340 р. став, на думку автора, каменем спотикання для української громади 

Львова і 600 літ по тому, коли у 1940 р. поляки запланували святкування 600-

ліття приналежності Львова до Польщі [214], що одночасно було 

нагадуванням про втрату державності та поневолення для українців. 

Автор з прикрістю констатував, що Львівська Русь посіла третьорядне 

становище, у політичному аспекті була позбавлена права голосу, а в “ієрархії 

львівських націй” слідувала після поляків та вірмен [106]. Єдиною сферою, 

яка, на думку М. Голубця, виокремлювала українську громаду, робила її 

єдиною та стійкою до зовнішніх чинників, залишалося православне 

віросповідання. Цієї ж думки притримуються і сучасні дослідники, кажучи, 

що реальна автономія для українців існувала тільки у формі релігійних 

структур Православної, а з початку XVIII ст. – Греко-Католицької Церкви 

[935, с. 104]. Так, церковно-релігійне питання в історії українсько-польських 
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взаємин зайняло пріоритетне місце, не раз стаючи підґрунтям словесного чи 

збройного протистояння. Як зазначив І. Крип’якевич, конфесійні обмеження, 

що їх накладала католицька більшість, згуртували найактивніших українців 

навколо Успенського братства [979, с. 72–73]. А М. Голубець назвав 

Успенську церкву “твердинею віри і нації Руської” [195]. Її ж релігійно-

громадський осередок з 80-х років ХVІ ст. вважав культурно-національним 

центром не лише Галицької, але й фактично всієї Соборної України [106]. 

Історію міжконфесійних протистоянь М. Голубець проілюстрував 

прикладами як місцевого, так і загальноукраїнського значення. На його 

думку, ґрунтовного масштабу релігійне суперництво набуло у надвечір’я 

Різдва Христового 1583–1584 рр., під час переходу на новий Григоріанський 

календар  [187], [186, с. 91–92]. Події цього періоду зафіксовані як скарга 

православних Львова, внесена владикою Гедеоном Балабаном до галицького 

ґродського суду. Акт був спрямований проти Івана Димітра Соліковського, 

львівського архиєпископа, та проти латинської капітули. У скарзі 

розповідалося про те, що “ґвалтом і міццю” було припинено різдвяні служби, 

покривджено священиків та вірян у Благовіщенській, Успенській, 

Миколаївській, Богоявленській церквах, у храмі св. Юрія та Онуфріївському 

монастирі [187]. Звертаючись до булли Папи Григорія ХІІІ від 13 лютого 

1582 р., дослідник вказав, що поширення нового календаря було 

обов’язковим для всіх католицьких народів. Однак православні українці, що 

проживали у складі Речі Посполитої, сприйняли декрет Стефана Баторія 

щодо переходу на новий стиль як чергове зазіхання на права віри і нації, 

тому, заручившись підтримкою царгородського патріарха Єремії, готові були 

боронити старий календар без вагань і сумнівів [935, с. 105]. При цьому 

навіть не задумувалися над реальними перевагами, які приносило 

нововведення для науки та життєвої практики. 

Загострило українсько-польські відносини і прийняття церковної унії. 

На початках, як зазначив дослідник, боротьба велася на сторінках полемічної 

літератури. Однак, “проти слова й письма православних стануло не тільки 
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слово й письмо уніятів; за ними була влада, був король і католицька ієрархія” 

[87]. Як результат, почалося насильне відбирання владичих катедр і церков 

від православних, розпочались переслідування ворожих унії священиків і 

мирян. Далеким результатом церковного союзу, писав автор, стало 

ополячення української шляхти та вельмож. Проте унія, задумана як 

перехідна стадія до латинства, не зреалізувала надій своїх ініціаторів. Більше 

того, та частина української громади, яка перейшла на греко-католицизм, 

створила поряд з православ’ям ще одну форму національної віри [608]. 

У дослідженнях М. Голубець звертався й до подій, що мали місцеве 

значення, але демонстрували рівень щоденного протистояння. Вчений навів 

історію, пов’язану із функціонуванням дзвону Успенської церкви. У 1580 р. 

на Корняктівській вежі “завісили найбільший з історичних дзвонів Галицької 

Волости – Кирила” [103]. Але вже під 1595 р. домініканці внесли скаргу до 

міської ради на дзвін, який начебто заглушував слова їхніх проповідників. 

Магістрат підтримав домініканців, а успенським братчикам заборонив 

дзвонити у ту пору, коли у Домініканах була проповідь. Проте, як 

справедливо зауважив дослідник, богослужіння там тривали від ранку до 

вечора, тому “годі було окреслити, в якій порі дня мав право обізватися 

Кирило” [103]. Таке ж застереження у поляків викликали відзначення 

українцями національно-релігійних свят. Особливо це стосувалося тих, які не 

мали у латинській традиції аналогів. Як показовий приклад дослідник навів 

святкування Йордану (Водохреща) [102]. Польська влада всіляко намагалася 

ліквідувати нетрадиційний для католицизму обряд, тому створювала чимало 

прецедентів, щоб заборонити йорданські походи, які демонстративно 

гуртували українців. Колодязі, в яких освячували воду, забивали дошками, а 

міські потічки перетворювалися на місце збору нечистот. Врешті, було 

прийнято рішення, згідно з яким – свячення води у громадських місцях 

вважалося неприпустимим з огляду на загрозу поширення інфекційних 

захворювань. Публічне свячення води поновила лише австрійська влада, чим 

викликала хвилю обурення польського духовенства у 1779 р. [102]. Щоби 



111 
 

доповнити картину релігійної конфронтації, дослідник звернувся до вивчення 

становища українських громад у провінційних галицьких містечках. 

Аналізуючи історію Яворова [138], [814, с. 9], Перемишля [178], Сокаля [137] 

він навів приклади численних конфесійних утисків, які зазнавало місцеве 

українське населення у часі полонізації краю. Убогі дерев’яні церкви з 

мізерним вінуванням на тлі латинських кам’яних храмів назвав “гірким 

дотепом” для українських автохтонних громад [138]. 

Окрім етноконфесійної сфери, інтереси українців та поляків сходилися 

як на політичному й побутовому ґрунті, так і в культурному житті. У своїх 

творах М. Голубець намагався продемонструвати ментальність поляків, 

вдало використовуючи яскраві історичні сюжети. Знаковою подією 

політичного життя, на його думку, стала страта у Львові 1578 р. козацького 

ватажка Івана Підкови. Ця акція, як вважав дослідник, мала символічне 

значення та носила національне забарвлення. Українсько-молдовського 

героя, котрий презентував тип середньовічного лицаря та борця проти 

ворогів християнства, було покарано “на горло” польським королем 

Стефаном Баторієм задля збереження миру з турками [191]. Цей акт засудила 

львівська громада, про що свідчив факт захоронення тлінних останків Івана 

Підкови членами Успенського братства у підземеллях церкви. 

Період національно-визвольних змагань під проводом 

Б. Хмельницького став апогеєм жорстокості та ненависті в історії 

українського і польського народів [87, c. 454]. Провідника козацтва 

М. Голубець лірично назвав українським Мойсеєм, на якого очікував та 

покладав численні надії український Львів [190, с. 21]. Абстрагуючись від 

стратегічних планів та воєнних можливостей Б. Хмельницького, дослідник, 

вслід за тогочасними хроністами, твердив, що у той історичний момент 

українські міщани не зважали на відповідальність за державну зраду. Усі, від 

владики, що правив з висот Святоюрської гори через сеньйорат Ставропігії, 

до найбіднішого міщанина, враховуючи жінок і дітей, прагнули виявити 

симпатію Хмельниччині [190, с. 22]. Ця епоха продемонструвала, на думку 



112 
 

дослідника, приховану силу українського народу та його здатність 

протистояти польському поневоленню. Щоправда, неповною залишиться 

картина доби Хмельниччини у творчості М. Голубця без, бодай побіжного, 

аналізу його повісті “Жовті води”. Цей художній твір з’явився на полицях 

львівських книгарень 1938 р. і став місцевою відповіддю на славнозвісний 

“Огнем і мечем” Г. Сенкевича [1221]. Описуючи хід історичних подій 

1648 р., М. Голубець майстерно змалював і протиставив ворогуючі сторони. 

Характеризуючи поляків, він вжив численні епітети і порівняння на кшталт 

“масненький пан з Варшави”, “панський щур Чаплинський”, “жменька 

упривілейованих ледарів та злочинців” [628]. Польські пани змальовані у 

творі М. Голубця смішними, пихатими, надутими шляхтичами, котрі їхали на 

війну “з перинами”, без упину бенкетуючи та чванячись по-п’яному. Через 

гострість картин окремі сторінки з цього твору були конфісковані у 1937 р., а 

автор змушений був внести корективи до твору [34, с. 2–36]. На противагу їм, 

Козаччина овіяна ореолом героїзму, патріотизму та мужності. Вважаємо, що 

написанням такого твору дослідник яскраво продемонстрував не лише 

особисту позицію до історичних взаємин українців та поляків. У сюжет 

повісті, жанр якої дозволяв образність висловлювань, він вклав 

глибокопатріотичний текст, якого так бракувало пересічному львівському 

українцеві у міжвоєнний період. 

Ведучи мову про “Весну народів” 1848 р., М. Голубець вказав, що з 

середини ХІХ ст. міжетнічні конфлікти набули нових форм. Після поділів 

Речі Посполитої значна територія польських земель опинилися у складі 

Австрійської монархії. Тому галицькі поляки, як писав автор, сприйняли 

революційні віяння як “слушний час”, щоби направити “фатальну помилку” 

європейських дипломатів 1772 р. [121], [181],  [218]. Перші ж кроки поляків 

були спрямовані на усунення українського елемента з боротьби за політичні 

права. Підтвердженням цього автор вважав акт підписання поляками петиції 

до імператора з проханням про відбудову Польщі [182, с. 24]. Блискавичною 

відповіддю на це стало формування Головної Руської Ради, від діяльності 
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якої дослідник вивів політичне відродження народу. Патріотичні промови та 

заклики представників Ради порушували актуальні питання окремішності 

формування українського народу та його давньої історії [121]. Нагальні 

завдання того часу М. Голубець окреслив трьома пунктами: збереження 

прадідівської віри та зрівняння українського духовенства з духовенством 

інших народів (тобто з польськими католиками); відродження української 

культури і всенародної (україномовної) освіти; збереження та поширення 

політичних прав народу. Поява третього пункту кардинально вирізняла 

новий етап міжетнічних відносин українців та поляків. Конфлікти за 

православну віру були невід’ємним елементом співіснування двох громад, 

часами згадувалося мовне питання, однак про політичні права українці 

заговорили вперше. 

У праці, присвяченій польсько-українським угодам другої половини 

ХІХ – поч. ХХ ст., автор окреслив основні віхи політичних перемовин 

представників двох народів, котрі так і не змогли розв’язати “гордієвого 

вузла польсько-українських взаємин” [248]. Тривале мирне співжиття врешті 

перервалося воєнними подіями Першої світової та українсько-польської 

(1918–1919) воєн. Вивчення цього періоду посіло особливе місце у науковій 

спадщині М. Голубця. Адже вчений був безпосереднім учасником 

державотворення Західно-Української Народної Республіки. Можливо, 

чергова поразка українського народу змусила М. Голубця вдатися до 

глибшого аналізу міжетнічних відносин, у яких він шукав історичної правди 

для свого народу. В пам’яті автора цей період залишив надто стійкі 

враження, які він виклав на папір у формі спогадів та історичних нарисів. 

Так, своє відображення знайшли подвиги і доля українського стрілецтва 

[626], буремні листопадові події 1918 р. [625]. Їхній зміст дослідник пояснив 

так: “Історичним є моє оповідання не під оглядом зовнішньої форми, але по 

суті подій так само, як в поодиноких його постаттях відтворені не дотичні 

особи, а ідеї, психіка й побуди людей того моменту” [626, с. 113]. 

Українсько-польські відносини у міжвоєнний період М. Голубець відобразив 
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у нарисі, приуроченому десятиліттю святкування листопадових днів 1918 р. 

[156]. Він описав знакові події 1 листопада 1928 р., які засвідчили напружену 

атмосферу, що панувала у Львові. На думку автора, сформоване століттями 

протистояння перейшло у нову фазу – більш демократичну за формою, але 

непоступливу за національними прагненнями. 

Українсько-польські відносини М. Голубець розглядав через 

генеалогічні студії, пов’язані з ідеєю створення “Золотої книги українського 

лицарства”. Він мав мету укласти книгу, яка б реконструювала літопис 

українського лицарства як соціального стану. За задумом – дослідження мало 

складатися з двох частин: перша частина у хронологічній послідовності 

повинна була представити український привілейований стан від 

“первопочинів Української державності до Визвольних змагань останніх 

десятиліть”; а друга – планувалася як “генеалогічно-геральдичний словник 

українських бояр, шляхти, козацтва, церковних і державних ієрархів та тих, 

що не маючи формального титулу до шляхетства, здобули його особливою 

працею, заслугою чи самопожертвою для добра Нації” [107]. Потребу 

написання цієї роботи автор вбачав у розмежуванні українсько-польської 

шляхти. Окрім встановлення історичної справедливості, “Золота книга 

українського лицарства” могла б виступити, на думку автора, “успішною 

зброєю у боротьбі проти чужинецьких, денаціоналізаційних посягань”, 

джерелом для почуття особистої гордості та станової гідності українців [107]. 

Ідею створення такої студії польська преса сприйняла вороже, що породило 

публіцистичну полеміку на шпальтах українсько-польських видань 1938–

1939 рр. М. Голубець не залишив без уваги замітку “Кур’єра Варшавського” 

від 25 серпня 1938 р. про відсутність наукової бази для створення подібної 

праці та про сумнівність існування української шляхти як соціального стану 

осібно від польської. Він у відповідь опублікував обґрунтування, в якому 

коротко окреслив джерельну базу та аргументував право на існування 

концепції української шляхти, відмінної від польської традиції [101]. 

Грандіозний задум автора залишився незавершеним. М. Голубець здійснив 
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копітку науково-аналітичну роботу і зумів сказати переконливе слово про 

старовинні українські роди та колонізаційні процеси польського уряду. Проте 

з друку вийшов лише перший зшиток словникової частини, який вміщував 

інформацію про українські роди перших двох літер алфавіту (А–Б) [144]. 

Воєнні події та швидка смерть дослідника не дозволили впорядкувати й 

опублікувати зібрані матеріали, а сьогодні, як стверджують науковці, 

рукопис М. Голубця втрачений [1176, с. 2]. 

Вказані студії М. Голубця, як бачимо, збагатили тематику українсько-

польських взаємин. Вчений виокремив політичні, соціально-економічні, 

національні, етноконфесійні чинники, які були основою загострення 

відносин двох народів. Соціальне пригноблення українців польською 

шляхтою призвело до суспільного вибуху у рамках Національно-визвольних 

змагань під проводом Б. Хмельницького. “Весна народів” сформувала нові 

орієнтири національного розвитку, тому міжетнічні конфронтації змістилися 

у сторону політичного протистояння. М. Голубець вважав, що тривале 

співжиття залишило глибокий слід в історичній пам’яті обох громад, 

відклавши стійкі негативні стереотипи. 

Досліджуючи національні взаємини, М. Голубець не виділив окремо 

питання українсько-єврейського співжиття, а контрастно зобразив відносини 

християнських общин з єврейськими. Основою до вивчення окресленої 

тематики стали відомості про львівських євреїв, що подали перші хроністи 

Львова: німці Йоган Альнпек (Алембек) [922, с. 13] і Мартин Ґруневеґ [920], 

поляк Бартоломей Зіморович [820]. Детальніші фрагменти з життя юдейської 

спільноти містить “Хроніка” українського дослідника Дениса Зубрицького 

[921, с. 283]. Найвідомішим істориком львівських юдеїв, до праць якого 

звертався М. Голубець, був Маєр Балабан [906, С. 184–191]. Коріння 

єврейської присутності на українських землях дослідник вивів з часів 

Київської Русі. Він наголосив, що у часи князя Святослава Хороброго на 

Україні поселилися хозари та євреї з Візантії та Малої Азії. Демонструючи 

потужні позиції цього народу, автор апелював до літописних свідчень про 
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роздуми Володимира Великого напередодні хрещення Русі щодо можливості 

прийняття юдаїзму. Покликаючись на літописні відомості, дослідник згадав 

про перший погром за часів Володимира Мономаха, спричинений 

лихварською діяльністю київських євреїв. Занепад Київської Русі відкрив 

перед євреями нові центри осідку в південно-західній Україні та північній 

Русі [173]. Саме так потрапили вони до Володимира, Кам’янця, а з ХІV ст. 

були вже “закоріненим” етносом Львова. Дослідник притримувався думки, 

що спершу у Львові поселилася секта кримських жидів-караїтів (караїмів) 

[922, с. 83]. Властиво ж євреї із європейських країн прибули до Львова 

пізніше, а разом із їхнім приходом вкорінилося явище антисемітизму [209]. 

Локалізація єврейської общини у Львові пов’язана з двома етапами 

розвитку самого міста. За часів княжого Львова на правому березі р. Полтви 

(вул. Чорновола) існував старий єврейський квартал, що межував із сучасним 

Старим Ринком [825, с. 12]. Пам’яток цього періоду майже не збереглось. 

Єдиним свідком єврейської присутності тут було Старе єврейське кладовище 

(кіркут) [1159, с. 5]. У “Провіднику по Львові” від 1925 р. М. Голубець 

охарактеризував цвинтар, зазначивши, що розташований він недалеко на 

захід від Полтви, оточений вулицями Раппопорта, Клепарівською, Майзельса 

(суч. – вул. Броварна) [1115, с. 85] і Шпитальною. Він наголосив, що з 

ХІV ст. тут збереглося кілька намогильних плит з “орієнтально 

стилізованими” написами. До закриття, у 1855 р., кладовище було пантеоном 

єврейських знаменитостей. Серед збережених гробниць автор привернув 

увагу читача до могили легендарної Рози [825, с. 101], поруч якої знайшли 

вічний спочинок представники кагалу (Нахман і Марко Ізаковичі, Ісаак 

Нахманович, рабини брати Райзеси та ін.). Після закриття кладовища центр 

єврейських поховань перенесли на нове місце, поряд із Янівським цвинтарем 

[164, с. 43]. Старе кладовище, переживши навіть нацистську окупацію, було 

знищене у післявоєнні роки радянською адміністрацією [922, с. 83]. 

З часу заснування “нового міста” на магдебурзькому праві єврейська 

община закріпила за собою не лише територію проживання, але й отримала 
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цьому юридичне підтвердження. Як зазначив І. Крип’якевич, єврейська 

дільниця займала нижню частину вулиці Бляхарської, площу Векслярську 

(суч. – пл. Коліївщини [1015, с. 77]), частину вул. Боїмів (суч. – 

вул. Староєврейська [1015, с. 76]) та Собєського (суч. – вул. Братів 

Рогатинців [1015, с. 92]) [980, с. 76]. Від другої половини ХІV ст. у Львові 

сформувалися дві юдейські громади – міська та передміська, що було 

винятком для європейських міст, які мали єдині єврейські осередки. Серцем 

кагалу була синагога. Однією із найвідоміших стала та, що у ХVІІ ст. 

називалася “Турей Загав” [825, с. 204] (“Золоті Ворота”), а серед міщан була 

більш відома як “Золота Роза” [857, с. 6]. Вона стала авансценою 

етноконфесійного протистояння громад. М. Голубець, звертаючись до історії 

цієї пам’ятки, зауважив, що, збудовану у 1582 р. з численними 

застереженнями до зовнішнього вигляду (синагога не мала бути вищою за 

християнські храми, багатшою в оздобленні [978, с. 76]) коштом Ісаака 

Нахмановича, її було “великодушно подаровано” міською владою прибулим 

до міста єзуїтам. Автор демонстрував, наскільки легко магістрат міг 

проігнорувати право власності, якщо це стосувалося євреїв. Шляхом 

тривалого судового процесу і відкупу синагогу було збережено [164, с. 66]. 

Лише у 1608 р. три зацікавлені сторони – міська єврейська громада, райці та 

єзуїти, досягли компромісної угоди, за якою ділянка з синагогою зосталася за 

кагалом. Однак, євреї змушені були сплатити значні суми на викуп земляних 

ділянок на площі Св. Духа, де зводився монастир і костел єзуїтів [935, с. 208]. 

Релігійне протистояння стало підставою для конфлікту євреїв із родиною 

львівського купця, українізованого грека Гавриїла Лянгіша, дві доньки 

якого – Кандида та Олімпіада, створили у батьківському домі приватний 

монастирець, що розташовувався у безпоседеній близькості до єврейської 

дільниці [99]. 

Не оминув М. Голубець і теми єврейських погромів, які з традиційною 

періодичністю мали місце у Львові. Серію статей присвячених окресленій 

проблематиці, автор алегорично назвав “Чорний шлях дітей Агасфера” (1933) 
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[209]. Він звернувся до образу легендарного персонажа, закріпленого у 

середньовічній християнській традиції. Агасфер, за легендою, під час 

стражденного шляху Ісуса Христа на Голготу зневажливо відмовив Йому у 

короткому відпочинку, штовхнув і наказав іти далі. За це був приречений на 

вічне блукання по світу, очікуючи другого пришестя Христа; звідси його 

прізвисько – “Вічний жид” [812, с. 28–30]. М. Голубець спробував пояснити 

причини ненависті до євреїв, як прямих нащадків легендарного Агасфера. 

Однак, дослідник не зупинився на зовнішній етноконфесійній складовій 

протистояння. Він шукав коріння проблеми глибше, там де було заховане 

більш об’єктивне пояснення львівського антисемітизму. Найперше 

М. Голубець звернувся до свідчень хроністів. Йоган Альнпек так 

охарактеризував єврейську присутність у місті: “Тут теж зустрінеш 

розгнуздану юрбу Жидів, вигнанців з усього світу, тут їх обітована земля; 

вони то спокійно товплячись на міських бруках, заробляють більше, аніж 

чесні купці своєю запобігливістю” [172]. Цей приклад автор використав на 

підтвердження думки, що не відмінність раси і віри, але загроза жорстокої 

конкуренції підсилила львівський антисемітизм на початку ХVІІ ст. та 

перевела його з рівня торгово-економічних суперечок у справжню 

етноконфесійну ворожнечу. Однією із підстав цього автор уважав 

формування єзуїтського осідку у Львові. Із побудовою монастиря та 

колегіуму єзуїтів у середмісті Львова, проживання єврейського населення 

стало справді небезпечним. Адже з того часу чи не у кожному 

антиєврейському заворушенні діяльну участь брала єзуїтська молодь [935, 

с. 230]. На прикладі одного із єврейських погромів М. Голубець влучно 

відтворив його “операційну базу”, яка з певними нюансами неодноразово 

втілювалася у життя. Ключовими моментами такого механізму дій була 

апеляція до захисту “християнських ідеалів”, а для її реалізації залучалися 

“руки молоді та єзуїтських учнів”. Антисемітська пропаганда підсилювалася 

у церкві та школі, створюючи нагнітаючу атмосферу. 

До масового погрому могла спричинитися й випадкова провокація, яка 
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розпалювала вибух святого обурення міщан. Так, у 1641 р. з костелу 

св. Станіслава, на краківському передмісті, було викрадено срібні предмети 

богослужебного призначення “якимось вихрестом Матеєм” [209]. Цей злочин 

дослідник скептично детермінував як “найзвичайніше у світі святотацтво”. 

Але єзуїтська пропаганда належно подбала про те, щоби буденний злочин 

перетворити на справу релігійного протистояння. Приводом до іншого 

кривавого погрому 1643 р., стала теж, на думку автора, пересічна ситуація 

[209]. Хлопчик, син теслі Войтіха Скубіка, випадково забіг поміж домами у 

єврейській дільниці, де, як це часто буває, зчепився у бійці з дітьми. Оскільки 

останніх було більше, то малий Скубік “набрав кількох штурканців”. 

Відтворюючи цей момент, М. Голубець намагався представити його як подію 

пересічну, адже подібні випадки справді часто мають місце у побутовому 

житті. Однак у цій ситуації, витаюче у повітрі релігійне протистояння, 

потребувало лише влучної нагоди, адже подія набрала масового розголосу. 

Спершу у справу втрутився прислужник латинського архиєпископа 

Гроховського Йордан, який відвів заплаканого хлопця до самого 

архиєпископа як жертву єврейської провокації. Одночасно за дитиною 

спохватився і старий Скубік. Шукаючи хлопця поміж євреями, він зчинив 

страшенний галас і закликав всіх християн піднятися до кривавої помсти за 

його кривду. Відтворюючи сцену погрому, автор, слідом за хроністом, 

змалював міщан, які з ненавистю вбивали євреїв, руйнували та грабували їхні 

кам’яниці. Подія набрала такого розмаху, що міська влада вислала своїх 

“ціпаків”, а, “для постраху дано кілька стрілів з гармат”. Наступного дня 

розпочалася судова справа. Арештованих у розпалі погрому теслю Скубіка та 

кількох учнів кафедральної та єзуїтської шкіл заслухано і відпущено. А 

винуватцями дійства міський суд визнав кагал [209]. Особливо важким для 

євреїв Львова видався 1664 р., коли в місті відбулося два найбільші погроми: 

спершу нападу зазнала передміська єврейська громада (3 травня 1664 р.), а 

згодом – кагал середмістя (12 червня 1664 р.) [935, с. 235–236]. Як наслідок – 

у місті відбувся один із найбільших погромів, який призвів до масового 
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вбивства євреїв. 

Визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. стала новим 

випробуванням для львівських євреїв. Під час першої облоги Львова, як 

зазначив М. Голубець, Б. Хмельницький вимагав від міста видачі євреїв з 

усім їхнім майном. На цю пропозицію, міщани відповіли відмовою. Однак, за 

те, що місто не видало євреїв у неволю, з якої вони мусіли б дорого 

викуплятися, на них поклали практично весь тягар сплати контрибуції, яку 

вимагав гетьман. Подібна ситуація мала місце і під час другої облоги, 1655 р. 

Гірше справи євреїв виглядали у 1704 р. під час шведської окупації. Карл ХІІ 

доручив стягнення контрибуції генералу Штенбоку, який особливо люто 

поводився з євреями. За їхній рахунок поповнив не лише королівську касу, 

але й до власної кишені поклав близько 20 000 талярів [133]. М. Голубець 

наголосив, що коли не вдавалося виманити грошей погрозами, шведи 

встановили перед синагогою шибеницю, до якої прибили за руки кількох 

представників кагалу. І хоч євреї вже не мали грошей, то зносили шведам з 

домівок і синагог обрядовий посуд. 

Лихоліття єврейської громади М. Голубець доповнив трагічною 

сторінкою їхньої мартирології. Він навів приклад мученицької смерті рабинів 

у Львові 1728 р. Оповідаючи передісторію події, зазначив, що причиною 

стало віроломництво єврея Филиповича. Саме його 1728 р. вихрестили у 

святоюрській церкві під іменем Івана, оскільки він жив і навчався мистецтва 

у владичого маляра Луки Вишневського. Незабаром, докори совісті змусили 

його покинути нову віру, і, боячись покарання, він залишив Львів, а через 

Добромиль і Дрогобич добрався до подільського Струсова. Тут, за сприянням 

одновірців, повернувся до прадідівських законів. У ХХ ст., як вважав 

М. Голубець, ця справа на тому завершилася б. Та ортодоксальні догмати 

віри ХVІІІ ст. призвели до того, що віроломника Филиповича розшукали, 

арештували, і відвезли спершу до Унівського монастиря, а звідти – до 

львівської в’язниці. Під тиском тортур та мук Филипович знову “навернувся” 

до православної віри, а заодно вказав “винуватців” свого відступництва, 



121 
 

називаючи імена всіх відомих йому рабинів і кагальних старшин, навіть тих, 

що до його справи не мали ніякого відношення. Для тогочасного суспільства 

зізнання, отримані під час допиту і катування, виявилися достатньою 

підставою для продовження справи. Було видано наказ на арешт львівського, 

перемиського, стрийського і дрогобицького рабинів. Двоє з них встигли 

втекти, а інших, разом із низкою євреїв Львова і краю, ув’язнили у 

підземеллях Святоюрського храму. Проте ніхто із них навіть під тиском 

тортур, як зазначив М. Голубець, не зізнався у намовлянні Филиповича до 

навернення в єврейську традицію [133]. 

Апелюючи до даних газети “Berlinische Privilegierte Zeitung” (поміщених 

у 68 номері від 1728 р.), М. Голубець вказав, що суд “iudicium compositum” 

(складений з міщан, шляхти та духовенства) засудив Филиповича на смерть 

за відступництво, а разом з ним його спільників, вину котрих достеменно так 

і не встановили. У черговому номері цієї газети було подано інформацію, що 

одного рабина четвертували живцем. Інший, щоби уникнути тяжкої смерті, 

перерізав собі горло. Його тіло, прив’язане до хвоста коня, проволочили до 

шибениці й спалили разом із першим. Їхні тлінні останки було захоронено на 

старому єврейському цвинтарі, а на надгробках, поряд з іменами і датами 

мученицької смерті, додано слово “кадеш”, що означало “святий” [133]. На 

думку М. Голубця, ці жертви були мучениками за батьківську віру і загинули 

в результаті львівського аутодафе у 1728 р., у черговий раз обмивши міський 

брук єврейською кров’ю. 

Аналізуючи ставлення до кагалу, М. Голубець звернувся до фольклорної 

творчості. Він відтворив історичну канву, яка стала основою відомої 

пасхальної гагілки “Їде, їде Зельман”. Зазначив, що змістовно гагілка 

розповідала про єврея-орендатора, який адмініструючи панські маєтки, 

запам’ятався у народній свідомості жорстокістю та безправністю [526]. Він 

керував не лише господарськими справа, дуже часто не цурався справ 

церкви, ключі від якої тримав у себе. І лише з надзвичайної ласки, за хабар, 

дозволяв гнобленому народу скористатися зі своїх благ. Таких “жидів-
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арендарів”, як пише автор, було багато на українських землях. Їхнім 

уособленням, збірним образом стала історична постать – Зельман 

Вольфович, який у 30–50-х рр. ХVІІІ ст. був орендарем сіл Дрогобицького 

староства, згодом старшиною дрогобицького кагалу [1113, c. 234–240]. На 

думку автора, ця співанка служила прикладом закріплення стереотипного 

образу єврея у свідомості християнського населення. Як наслідок, 

відбувалася екстраполяція жорстокості, безправності, корисливості, зневаги 

християнства Зельманом на представників усіх прошарків єврейської 

громади. 

Водночас М. Голубець окреслив проблематику мистецької творчості 

євреїв. Поява такої розвідки була пов’язана із виставкою єврейського 

мистецтва у Львові у січні 1920 р. [335]. Він, засвідчуючи високу оцінку 

представлених робіт, висловив віру у спроможність євреїв витворити вартісні 

національні зразки мистецтва. 

Від часу заснування княжого Львова, окрім поляків та євреїв, важливе 

місце у ньому посідала вірменська община. Про її роль у соціальній 

структурі міста писали Франц Бішоф [894, с. 11–12], вірменські історики 

Садок Баронч, Освальд Бальцер, українські дослідники Богдан Януш та Іван 

Гануш [922, с. 17]. Не оминув цієї теми і М. Голубець, виводячи первопочини 

вірменської еміграції на українських землях з ХІ ст. Він пояснив, що у той 

час столиця вірменської держави – м. Ані занепала під натиском сельджуків. 

Події наступних століть (напади монголів на Вірменію у середині ХІІІ ст., 

страшний землетрус у ХІV ст., що перетворив вірменські міста на руїни) 

посилили вірменський наплив на українські міста, зокрема Львів та 

Кам’янець [320, с. 119]. Опираючись на свідчення хроніста, М. Голубець 

зазначив, що засновуючи Львів, князь Данило “поселив тут 1280 р. жовнірів 

вірменської народності” [172]. Літописець пояснив таку схильність князя 

проявом нагороди вірменам за те, що вони допомогли Данилові підкорити 

собі “ворожих князів, а частино примусити їх до злагоди з собою…” [173]. 

Щоправда, М. Голубець не акцентував на воєнних подвигах “вірменських 
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жовнірів”, вважаючи, що в історії Львова цей народ закріпив за собою 

торговельний, а не військовий хист. Основним заняттям львівських вірмен 

була торгівля зі східними краями – найприбутковіша діяльність у 

транзитному Львові [935, с. 73]. Вірмени, окрім купецького промислу, 

славилися ювелірною майстерністю [1055, с. 15]. Цю відмінну особливість 

львівських вірмен дослідник навів у розвідці, присвяченій українському 

жіноцтву старого Львова. Характеризуючи вбрання міщанок, він зазначив, 

що образ кожної поважаючої себе міщанки доповнювався сріблом, золотом, 

самоцвітами та перлами. А причину цього замилування коштовностями автор 

вбачав саме у вірменському впливі. Він писав, що вірменські жінки виходили 

з дому як справжні ювелірні магазини, а вже тінню такого “магазину” 

старалася бути кожна найскромніша міщанка [136]. 

М. Голубець зазначив, що у княжому Львові вірмени заселяли частину 

Підзамча: під Княжою Горою вони збудували церкву св. Якова та монастир 

св. Анни [1055, с. 24]. Після приходу польського короля Казимира, коли 

історичний центр міста було змінено до сучасного вигляду, вірмени зайняли 

у ньому одне з центральних місць: район сучасної вулиці Вірменської. На 

думку дослідника, “ця екзотична закутина” з добре збереженими 

кам’яницями заслуговує на увагу, бо демонструє колись розкішний побут 

вірменського патриціату Львова ХVІ–ХVІІ ст. [164, с. 70]. Добробут вірмен, 

як вважав вчений, не був причиною для українсько-вірменських конфліктів. 

Навпаки, він підкреслив, що львівські (“руські”) вірмени, як і українці, 

належали до східної церкви. А тому разом терпіли і оборонялися проти 

“толеранції” католицького міщанства [320]. Схожим за змістом і наслідками 

до Берестейської унії 1596 р., був союз Вірменської Церкви з Римо-

Католицькою 1630 р., ініційований вірменським єпископом М. Торосовичем 

[320], [922, с. 125]. Відсутність релігійного протистояння, зумовленого 

спільним “ворогом віри”, та поміркованість у виражені громадських інтересів 

дослідник вважав реальною основою не лише для мирного співіснування, але 

й для зближення вірмен та українців у різних сферах життя, зокрема в області 
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культури та мистецтва. Вірменський собор у Львові з його фресковою 

поліхромією М. Голубець назвав наочним документом такої співпраці [320]. 

Окрім національних громад Галичини, М. Голубець описав роль і 

значення чеської присутності в краю. Перші переселенці з Чехії, Моравії і 

Сілезії з’явилися на західноукраїнських теренах ще в княжі часи [893, с. 4]. З 

1772 р., коли Галичина стала Королівством Галичини та Володимирії у складі 

монархії Габсбургів, представники різних верств чеського населення 

заполонили край. На думку М. Голубця, вони заповнили вакантну нішу 

галицьких урядників та промисловців. Автор пояснив, що із захопленням 

Галичини Австрією постало питання впровадження у всі сфери життя 

традиційного для йосифінського централізму порядку. Це, у свою чергу, 

вимагало грамотного складання тисяч патентів, дектерів та губерніальних 

розпоряджень. Реалізувати це можна було лише силами кваліфікованих 

працівників, які б розуміли слов’янські мови (німці не були до цього готові) 

та могли легко порозумітися з місцевими поляками і русинами. Саме тому 

значну частину габсбурзьких бюрократів у той час склали чехи [881, с. 38]. 

Такий наплив на Галичину спричинив до неоднозначного сприйняття чехів. 

Найперше, “бахівські гусари” вступили у конфлікт з місцевою польською 

верхівкою, яка, з приходом нової влади, втратила вплив над широкою масою 

українців [208]. Однак, довго протистояти польській опозиції було важко. І 

вже, як написав М. Голубець, у другому поколінні чехи стали ревними 

польськими патріотами та полонізаторами краю. Обґрунтовуючи цю думку, 

він навів ряд йосифінських авантюристів-германізаторів чеського 

походження, які проявили себе більшими патріотами польської культури 

аніж вроджені поляки. До цього переліку автор відніс творця романтичної 

історії Польщі в картинах – маляра Яна Матейка; відомих художників – 

Артура Ґроттґера, Яна Стику; літератора і вченого Франца Крчека, поета 

Леопольда Стафа; дослідника доісторичної археології Карла Гадачека; 

історика й архівіста Антонія Прохаску; політика і парламентаря Франца 

Смольку та ін. [208], [894]. 
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Безумовно, польсько-чеські стосунки певною мірою сформували і 

упереджене ставлення чехів до української громади. Однак, на хвилі 

національного піднесення “Весни народів” популярності набрали 

народознавчі студії над історією та культурою слов’ян. Чеські дослідники, 

зацікавлені етнографічними особливостями українсього народу, ґрунтовно 

підійшли до наукового вивчення проблематики, хоч первинно і вважали 

русинів/українців сумішшю поляків та росіян. Серед відомих чеських 

“будителів”, які спричинилися до дослідження українського етносу, автор 

виокремив Йозефа Добровського, Вацлава Ганку та Павела Шафарика [893, 

с. 5]. М. Голубець наголосив, що одними із перших джерел пізнання 

українців для чехів були праці німецького історика Енґеля, та французів 

Боплана і Вольтера. Чехи познайомилися з Україною, Богданом 

Хмельницьким та запорожцями, перекладаючи уривки цих праць. Згодом 

прийшло етнографічне зацікавлення українцями. У 1844 р. Й. Добровський 

написав статтю про “Руснаків у Мармарощині” та познайомив чеську 

громадськість з “Енеїдою” І. Котляревського. Українські народні пісні у 

власному перекладі опублікував В. Ганка. Багато уваги приділив 

українському етносу П. Шафарик. Він тісно співпрацював з українськими 

дослідниками Галичини, особливо з членами “Руської Трійці”, та 

Наддніпрянщини. І. Срезневський написав статтю про українське 

письменство, І. Вагилевич зібрав для монографії Шафарика матеріали про 

гуцулів та бойків, Я. Головацький зробив підбірку про археологічно-

етнографічні матеріали з Галицької та Угорської України [208]. Переломним 

моментом у чесько-українських стосунках, вважав М. Голубець, стали 

москвофільські позиції більшості чеських учених, котрі не змогли здолати 

стереотипного погляду на український народ та осмислити прагнення його 

представників до національно-культурної окремішності. Ситуативна 

підтримка чеськими діячами національних прагнень українців не забезпечила 

подальшої тісної співпраці, а в пам’яті простого народу, на думку 

М. Голубця, чеські урядники залишили “відразливі” спогади про чергових 
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загарбників. Однак, дослідник високо оцінив внесок чеських діячів у 

розвиток етнографічних студій над українською історією та культурою. 

Узагальнюючи дослідження М. Голубця, присвячені національним 

відносинам, варто наголосити, що їх підґрунтям було співжиття громад 

Львова та ряду історичних міст краю. Дослідник апелював до національної 

структури Львова та українського представництва у ньому, бо вважав, що 

львівське міщанство та інтелігенція були виразниками постулатів, які 

презентували думку всього українського народу. Львів був лакмусовим 

папірцем для визначення становища української громади, поряд з якою жила 

і розвивалася низка національних організмів з напрочуд виразним і чітким 

неукраїнським характером та обличчям. Польська громада вирізнялася 

панівним становищем, обмежуючи права українців у релігійній, 

господарській, політичній та культурній площинах. Апогеєм українсько-

польського протистояння, як вважав дослідник, стали переломні події 

минулого – підписання Берестейської унії, Хмельниччина, “Весна народів”, 

Перша світова та українсько-польська війни початку ХХ ст. 

Релігійно замкнута, однак підприємлива єврейська община вирізнялася 

на фоні національних громад міста. Традиційний для Європи антисемітизм 

закріпився на західноукраїнських землях, а у Львові, як вважав М. Голубець, 

посилився з приходом представників єзуїтського ордену. Протистояння часто 

виливалися у збройні погроми, причиною до яких могла стати найменша 

провокація. Дослідник не заперечував зловживань єврейського населення у 

ремісничо-торговому житті міста, проте схилявся до думки, що таку 

поведінку спричинило панівне католицьке середовище, підсилене тотальною 

зневагою до кагалу. Аби уникнути упередженості, М. Голубець описав і 

закріплений у фольклорі образ євреїв на прикладі історичного героя 

Зельмана Вольфовича. 

Вірменську громаду дослідник виокремив як таку, що забезпечила 

торговельний зв’язок зі східними країнами та привнесла до Львова витончені 

зразки ремісничого, зокрема ювелірного мистецтва. Сферою тісної 
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українсько-вірменської співпраці вважав культуру та архітектурну традицію, 

а об’єднуючим чинником – релігійне протистояння окатоличенню. 

Нечисленне чеське представництво М. Голубець виокремив як з’єднувальну 

ланку, яка відіграла помітну роль у часі освоєння Галичини монархією 

Габсбургів. Зацікавлення чеськими вченими етнографією та фольклором 

українського народу вважав підставою формування подальшої концепції 

історії західноукраїнського регіону. 

 

4. 2. Краєзнавчі дослідження 

Процес національно-культурного відродження, як один із пріоритетних 

напрямків державної політики на етапі становлення незалежності, передбачає 

вивчення історичного розвитку держави, її регіонів. У цьому контексті 

посилюється увага до краєзнавства, підкріплена розумінням необхідності 

відродити у людській свідомості ідею цінності, значущості рідного краю. 

Українське краєзнавство пройшло складний і суперечливий шлях, проте 

завжди було могутнім засобом пробудження національної самосвідомості 

народу, його історичної пам’яті. Звернення до краєзнавчої тематики сприяє 

впровадженню до наукового обігу нових джерел, насамперед на 

регіональному рівні. Це дозволяє заповнити “білі” (чи “чорні”) плями 

національної історії, спричинені тривалим пануванням підцензурної науки. 

На противагу їй – народна (усна) історія, зафіксована у краєзнавчих 

розвідках, надійно зберегла всі сторінки – як героїчні, так і трагічні. 

У цьому аспекті актуальними є дослідження і галицьких науковців, які у 

міжвоєнні десятиліття ХХ ст. сформували потужний доробок теоретичних та 

методичних засад краєзнавства. Серед провідних істориків-краєзнавців цього 

періоду були І. Крип’якевич, М. Кордуба, К. Студинський, В. Щурат,  

Є.-Ю. Пеленський та ін. [963, с. 7]. Цілий пласт краєзнавчих досліджень 

належить перу М. Голубця. Його наукові розвідки заповнили низку прогалин 

у вивченні історії краю. З другої половини 20-х років ХХ ст. почали 

з’являтися його історико-краєзнавчі нариси, в яких молодий дослідник 
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розглянув методологічні засади, теоретичні підвалини та практичні сторони 

краєзнавства. 

Роль і завдання краєзнавства вчений виклав у серії статей “Наш рідний 

край” (1929). М. Голубець назвав краєзнавство найшляхетнішою та 

найприємнішою наукою, що виступає основою національної свідомості й 

патріотизму [249]. Аналізуючи загальні позиції краєзнавства, він зупинився 

на окремих засадничих поняттях. У його дослідженнях помітною є спроба 

здійснити узагальнюючу класифікацію краєзнавчих ресурсів, серед яких він 

виділив пам’ятки “живої і мертвої” природи, історичні та мистецькі 

пам’ятки, історико-культурні традиції. Також автор окреслив поняття 

“краєзнавчої прогулянки”, яку вважав реальним засобом пізнання рідного 

краю. Свою позицію підсилив твердженням, що книга – це важливий 

дороговказ пізнання краю, але “мертва буква” не має сили переконання без 

наочної аргументації. Від звичайної прогулянки, влаштованої заради забави, 

на думку автора, краєзнавча, навіть аматорська прогулянка, мусить 

відрізнятися елементами науковості та мати часові рамки (тривати 

найкоротше від половини дня до кількох днів чи навіть тижнів). 

Однією із ключових перепон до здійснення краєзнавчих мандрівок 

дослідник уважав убогість та скруту українського народу. Хоча, на противагу 

цьому, відразу констатував, що багатство Карпатського краю на природні та 

історичні пам’ятки дозволяє всім долучитися до пізнання своєї батьківщини. 

Серед несприятливих чинників, які гальмували розвиток туристичних 

походів, М. Голубець відзначив низький рівень розвитку комунікаційної 

сітки (транспортної інфраструктури). Писав, що людина, яка мала намір 

подорожувати, просто не знала, куди їй податися, як раціонально спланувати 

маршрут. Тому, запорукою вдало організованої краєзнавчої прогулянки 

М. Голубець вважав попередню підготовку. Її суть вбачав в ознайомленні з 

тематичною літературою, яка б дала загальне розуміння щодо природи та 

пам’яток обраного регіону. На цьому пункті дослідник наголосив як на 

найбільш проблематичному. Він пояснив, що українці, як недержавний 
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народ, не мали можливості сформувати хороші краєзнавчі бібліотеки, музеї, 

спеціальні видавництва тощо. Як ганебний факт М. Голубець зазначив, що 

українська громада на початку ХХ ст. не мала ні краєзнавчої енциклопедії, 

ані навіть скромного провідника по краю. Тому основою для дослідження 

власних теренів стали чужі польські провідники, які, закономірно, 

демонстрували перевагу польської національної спадщини, применшуючи 

роль українського культурно-історичного надбання. 

Автор подав короткий історіографічний огляд краєзнавчої літератури 

Галичини. Привернув увагу до “Галицької бібліографії” І. Левицького, 

“Бібліографії польської історії” Л. Фінкеля, “Бібліографії польського 

народознавства” Ф. Гавелка та “Бібліографії польського слав’янознавства” 

Е. Колодзєйчика, в яких можна знайти систематичний перелік праць з різних 

ділянок, що входять до кола краєзнавства (архітектури, археології, 

етнографії, історії, географії тощо). Автор наголосив, що в книгах, уложених 

поляками для потреб польської науки, український матеріал трактований 

дуже побіжно і несистематично. Серед визначних польських наукових 

досягнень автор згадав 13-томну публікацію “Люд” етнографа О. Кольберґа, 

що містила матеріали про краєзнавство Волині та Покуття. Згадав дослідник 

“трохи перестарілий” 15-томний “Географічний словник Польського 

королівства та інших словянських країв” (“Słownik geograficzny Królestwa 

Polskiego i innych krajów słowiańskich”) (Варшава, 1890–1895). 

Підсумовуючи, вчений констатував, що за відсутності українських аналогів, 

ще довго доведеться користуватися польськими дослідженнями [249]. 

Наголосивши на скромних можливостях українських науковців, 

М. Голубець виокремив і їхні краєзнавчі здобутки. Підкреслив, що Наукове 

товариство імені Шевченка видало у 1920-х рр. “Матеріали до української 

етнології”, багатотомний “Етнографічний збірник”. Відзначив напрацювання 

українських дослідників у різних галузях історії, географії, краєзнавства, 

зокрема доробки М. Грушевського, С. Рудницького, С. Томашівського, 

І. Крип’якевича М. Кордуби, Б. Януша та ін. [249]. 
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Важливими складовими краєзнавчих досліджень, на які необхідно 

звертати увагу, вчений назвав археологічну спадщину, народознавство, 

етнографію, історико-архітектурні традиції, мистецтвознавство тощо. Вважав 

це основними шляхами пізнання традицій та культури рідного краю. 

Аналізуючи етнографічно-народознавчу сторону краєзнавства, він акцентував 

увагу на тому, що винятковою верствою українського суспільства, яка змогла 

зберегти дух, традиції прадідів, є “хліборобське селянство” [249]. На 

переконання автора, ані трудова інтелігенція, ані міщанство не мають таких 

стійких звичаїв. З огляду на це, М. Голубець навів численну кількість 

запитань, зауваг, на які слід звертати увагу при зборі інформації. Національне 

розмаїття вимагало скрупульозного підходу до збирання та опрацювання 

етноматеріалів, оскільки подоляни, бойки, гуцули, лемки різнилися між собою 

як зовнішньо, так і за своїми звичаями, традиціями. Вагомість вивчення 

питань, пов’язаних із побутом, народними віруваннями, прикметами, автор 

пояснив потребою формування суспільного досвіду минулого у різноманітних 

ділянках людської культури. Особливу роль вчений відвів історії родинного 

життя, генеалогії. Наголосив, що українці, як правило, знають історію свого 

роду до 3–4 покоління, у той час як у сусідній Польщі нормою є знання 

родоводу до 15–20 покоління. У сукупності генеалогія, побутово-родинна, 

релігійна історія, етнічний колорит допомагали створити “живу історію”, 

надати останній людського виміру [249]. 

Ще одним інструментом краєзнавчих розвідок автор уважав вивчення 

архітектурної традиції. Здатністю витворити свій самобутній стиль у 

мистецтві, будівництві може похвалитися далеко не кожен народ. Відмінною 

рисою української культури на тлі сусідніх народів дослідник уважав 

традицію дерев’яного будівництва, пам’ятки якої добре збереглися в 

Галичині. Посилаючись на статистичні дослідження В. Карповича, об’єктом 

дослідження якого було 60 повітів Галичини до Першої світової війни, автор 

констатував, що на фоні 2 345 дерев’яних церков зафіксовано лише 873 

муровані. Автор подав статистичну інформацію за населеними пунктами, 
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етнорайонами, згідно з хронологічним принципом на предмет збереження тут 

дерев’яних церков. Найдавнішу дерев’яну пам’ятку він відніс до ХVI ст., 

зазначивши, що традиція будівництва дерев’яних церков підтримується до 

сьогодення [249]. 

Досліджуючи пам’ятки минувшини, М. Голубець виокремив ключову 

проблему сучасного йому краєзнавства – збереження історико-культурного 

надбання рідного краю. Вчений зауважив, що на західноукраїнських землях 

процес дослідження пам’яток минулого відбувався некваліфіковано, 

хаотично. Це дало відповідні результати: нехтуючи правилами археологічних 

розкопок, знищено, розграбовано значно більше інформації та речових 

пам’яток, аніж збережено. Одночасно, багато археологічних досліджень 

проводили поляки, німці, яких часто цікавили конкретні дорогоцінні 

знахідки, аніж відтворення особливостей історичного розвитку краю. Ця ж 

проблема стосується поверхневості та несистематичності етнографічних 

досліджень, збереження пам’яток архітектури, народного мистецтва тощо. 

Розуміючи проблеми українського краєзнавста, М. Голубець наголосив, 

що кожну найменшу розвідку варто проводити цілеспрямовано та з користю 

для загальної справи. Тому обов’язком кожного краєзнавця вважав 

записування, описування та збирання етнокультурних матеріалів. Зручним 

засобом для цього назвав ведення спеціального денника (щоденника, анкети-

питальника). Щоби кожен краєзнавець (фахівець чи аматор) мав змогу 

систематично фіксувати важливі дані про специфіку кожного регіону чи 

населеного пункту, автор запропонував опиратися на спеціально розроблену 

структуру питальника, який передбачав детальний перелік чітко 

сформульованих фахових питань, згрупованих в окремі тематичні блоки 

(наприклад: які є народні свята та пов’язані з ними традиції й обряди; що 

народ говорить про сонце, місяць, зорі; народні вірування про життя, смерть, 

злих духів; як люди пояснюють свої сни; яку роботу може робити тільки 

мужчина, а яку тільки жінка; народні назви різних частин тіла; чи є в селі 

відьми, чарівниці, знахарі тощо). Подана автором схема питальника охопила 
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широке коло аспектів побутового і духовного життя людей, створивши 

основу для здійснення перших польових краєзнавчих досліджень. 

Продовжуючи тему збирання краєзнавчих матеріалів, М. Голубець 

звернувся до проблеми їх візуальної фіксації. Вважав, що незамінним 

помічником краєзнавця повинен стати фотоапарат, який дозволяв би 

наглядно зафіксувати стан пам’ятки. Позитивно відзначив діяльність 

товариств УФОТО та “Плай”, члени яких долучалися до справи реєстрації й 

оцінки природних та культурних скарбів [171, с. 472], [488]. Вчений закликав 

“світлинців-аматорів” за допомогою фотоапарата рятувати для науки бодай 

зовнішній вигляд пам’яток. Адже, сама пам’ятка за браком фахового догляду 

чи байдужого ставлення нерідко засуджена на знищення чи поступову 

деформацію. Звичайно, М. Голубець мав розуміння того, що фотографи не 

можуть врятувати самих пам’яток, проте для науки можуть зафіксувати його 

вигляд на фотоплівці та передати майбутнім поколінням [171, с. 473]. 

Дотримуючись цього принципу, М. Голубець свої студії також 

супроводжував наочним ілюстративним матеріалом. І хоча Друга світова 

війна значно змінила топографію краю, все ж на папері залишилися 

зафіксованими цінні факти, які зберегли автентичні реалії довоєнного часу. 

Такі комплексні завдання М. Голубець ставив перед краєзнавчою 

наукою у 20–30-х рр. ХХ ст. Він намагався розкрити не лише загальні 

тенденції краєзнавства, але й приклався до розробки теоретико-методичних 

підходів, вважаючи визначальними соціально-історичні, культурні, релігійні 

умови життя народу. У дослідженнях він сформував чітке бачення 

пріоритетних напрямків розвитку краєзнавчих досліджень, системи 

збереження та популяризації національної спадщини народу. Одним із таких 

напрямків, на думку автора, було всебічне вивчення та збереження 

історичних середовищ міст і містечок. Слід відзначити, що дослідник провів 

масштабну роботу: один за одним вийшли у світ історико-краєзнавчі нариси 

“Теребовля” (1927), “Белз–Буськ–Звенигород” (1927), “Перемишль” (1928), 

“З історії міста Сокаля” (1929), “З минулого міста Яворова” (1931), “Княжий 
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город Щирець” (1931), “Княжий Галич” (1937) та ін. Автор акцентував увагу 

на тому, що саме ці міста були колискою нашої державності, самобутньої 

культури та національних традицій. Однак цим ареал своїх краєзнавчих 

досліджень вчений не обмежив, вивчав й інші міста, як, наприклад, Яворів, 

Станиславів, а також об’єкти культурно-історичної спадщини та унікальні 

природні ресурси краю. 

Появі кожного історичного нарису М. Голубця передувала сумлінна 

праця зі збору та опрацювання джерельної бази. Вчений прагнув відтворити 

не просто хронологію історії населених пунктів. Він мав на меті 

продемострувати їх розвиток у контексті загальноісторичних процесів, які 

мали місце на українських землях і позначилися на формуванні української 

державності. Аналізуючи краєзнавчі розвідки М. Голубця, помітно 

дотримання ним певної методологічної схеми пошуку, підбору та подачі 

матеріалу. Кожну розвідку М. Голубець збагатив історіографічним аналізом 

тих праць, які стали йому в допомозі при написанні. Проте зазначив, що 

багато історичних розвідок належали авторству польських дослідників, які 

пріоритетно висвітлювали польську історію, нехтуючи українською. На 

підтвердження цієї думки автор навів польську працю з історії міста Сокаля, 

про яку відверто сказав, що вона “занадто підлита польським патріотичним 

сосом” [137, с. 3]. 

Під час написання краєзнавчих розвідок автор звертав увагу на 

етимологію назв населених пунктів. У його працях можна знайти пояснення 

назв Перемишль, Белз, Буськ, Галич, Щирець, Теребовля, Яворів, Лаврів та 

ін. Назву Перемишля, згідно з легендою, вивів від імені “якогось князя 

Перемислава, що мав жити у VII в.” [176, с. 4]; назва Щирця походить від 

місцевої річки Щирки, про яку згадано в літописних джерелах задовго до 

першої згадки про саме місто [155, с. 9–11]. Назву міста Яворів автор згідно з 

історичною традицією приписав яворовому лісу, який колись міг рости на 

території сучасного міста. Згідно іншої версії пов’язав назву з паном 

феодальної доби “Явором”, який міг дати початок поселенню. Не позбалені 
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історичної правди, на його думку, і фольклорні твори: автор нагадав місцеву 

співанку про “Явора” і “яворових людей”, які будують “мости для пана 

старости” [138, с. 4]. 

Багатоваріантною виявилася етимологія назви Белз, яку дослідник 

представив досить широко. Найпростішою версією вважав думку про 

походження слова Белз від староукраїнського “бѢлизъ”, що означало біле, 

ясне місце, поляну, вирубану серед лісу [114, с. 4]. Паралельно автор навів 

ще декілька поширених версій: згідно з гіпотезою О. Партицького назва 

міста походить від “БѢлбога”, якому наче поклонялося плем’я “белегізитів”; 

за версією ж А. Петрушевича слово “Белз” могло походити від кельтського 

слова “belz”, “pelz”, що означає воду, потік. Тому засновниками міста могли 

бути кельти, яких витіснили слов’яни, проте назва місцевості збереглася. На 

користь цієї версії дослідник навів ряд топонімів кельтського походження, 

що характерні для цих терен, зокрема Блозова (під Любліном), Белзець (на 

Золочівщині), Боложинів (біля Буська) та ін. [114, с. 4]. 

Назва міста Теребовлі в основі могла містити слово іншомовного 

походження. Принаймні так вважав польський історик Й. Лелевель, теорію 

якого М. Голубець навів у своїй розвідці. На місці сучасної Теребовлі колись 

могли проживати грецькі переселенці з Дакії, які назвали місцевість 

“Тріфульон”, що згодом могло модифікуватися у Теребовлю. На думку 

М. Голубця, правдоподібнішою є версія про те, що назва міста має 

слов’янську етимологію. Перші поселенці, які забажали тут осісти, були 

змушені розчищати віковічні праліси, тобто “теребити” їх. Від цього слова 

могла сформувалася назва сучасної Теребовлі [196, с. 4]. 

Назву міста Буськ, яке у своєму гербі має бузька, як зазначив дослідник, 

часто виводять від назви птаха. Та все ж, на думку автора, назва походить від 

річки Буг, а точніше від староукраїнської вимови “Бужеськ”, “Бужськ”. При 

визначенні етимології назви міста дослідник звернувся і до народних 

переказів. Зокрема легенда розповідає, що князь Давид Ігорович у пошуках 

надійного місця для побудови укріпленого міста спинився в одному з лісів 
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над Бугом. Саме там він побачив бузька, який покружляв у повітрі і 

опустився недалеко серед лісу, наче показуючи шлях. А коли князь з 

дружиною відшукав птаха, то побачив на галявині монастир. Згодом князь 

розбудував тут княжий терем, церкву та боярські хороми, які і сформували 

основу сучасного Буська [114, с. 15]. Відкритим автор залишив питання щодо 

походження назви Галича, хоча й окреслив кілька поширених теорії. Серед 

них виділив малоймовірну версію про походження назви княжого граду від 

“галки”, зображення якої з’явилося на гербі міста лише з ХVІІІ ст. Такою ж 

сумнівною вважав гіпотезу про походження назви від галлів, що мандрували 

тутешніми землями. Автор поставив під сумнів і поширену літописну версію, 

що назва міста могла повстати від “Галичиної Могили”, розміщеної на 

території с. Залуква поблизу Галича. На його думку, це могила отримала 

назву від того, що розташовувалась поблизу Галича, а не навпаки [154, с. 16]. 

Первопочини досліджуваних міст М. Голубець виводив з археологічного 

періоду. Робив це відразу з кількох міркувань: вважав археологічні дані 

підтвердженням існування поселення задовго до появи першої письмової 

згадки про нього; археологічний матеріал трактував як безцінне джерело до 

вивчення матеріальної культури, побуту, особливостей господартва та 

торгівлі місцевого населення; популяризував віднайдені та представлені в 

музейних експозиціях археологічні знахідки як важливі пам’ятки культури. 

Однак, надаючи особливої цінності археологічним дослідженням, вчений все 

ж і з прикрістю констатував відсутність “правильних розкопок”, які б 

базувалися на наукових принципах ведення археологічних робіт [196, с. 4]. 

Нефаховість у цій справі призвела до руйнування багатьох пам’яток. 

Багатими на археологічні знахідки виявилися землі княжого 

Звенигорода [114, с. 29–30], Галича [154, с. 21] та Теребовлі [196, с. 4–5]. 

Саме археологічна спадщина дала вченим уявлення про розвиток 

Звенигорода, міста, яке з появою Львова перетворилося на звичайне село. 

Про його славне минуле свідчила багата археологічна спадщина. Як зазначив 

дослідник, поряд з великою кількістю кам’яних сокир, молотків, ножиків, 
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пряслиць, бронзових списів, стріл, гривен, перстенів, на території поселення 

віднайдено римські монети, прикраси зі скла та порцеляни, а також олов’яні 

княжі печатки, “славний тризуб” князя Володимира Великого та чимало 

інших речей. Все це дало підстави вести мову про давню історію та 

поважний статус міста, які лише частково зафіксовані у писемних пам’ятках 

[114, с. 29–30]. 

Залишки доісторичої старовини, знаряддя й посуд кам’яної та бронзової 

доби, знайдені на території сучасного Галича, засвідчили, на думку 

М. Голубця, що ця наддністрянська оселя значно старша від перших 

писемних згадок про неї. Також проведені археологічні роботи дозволили 

встановити чимало фактів про розбудову міста, його укріплень та 

архітектурних комплексів [154, с. 18–19]. У контексті розповіді про 

археологічні дослідження автор зазначив ряд вчених, які провадили вивчення 

цього міста, серед них о. Л. Лаврецький, І. Шараневич, А. Чоловський, 

Й. Пеленський, Л. Чачковський, Я. Пастернак та ін. [154, с. 19–20]. 

Археологічні артефакти, знайдені на території сучасної Теребовлі, 

засвідчують, на думку автора, те, що слов’яни, а відтак русичі не були 

першими поселенцями у цій місцевості. І хоч багато знахідок було втрачено 

через непрофесійне ведення робіт, все ж дослідник згадав про віднайдені 

поховання з останками людських кістяків, а при них – глиняний і скляний 

посуд, відомий з могил римської доби в Городниці над Дністром. Частина 

збережених пам’яток потрапила до збірки Ольпінського в Теребовлі, окремі 

знахідки були передані до музею Дідушицьких у Львові. Як вважав 

М. Голубець, теребовлянські знахідки споріднені із археологічними 

знахідками в інших місцевостях Поділля, зокрема із віднайденими у печері 

Більча Золотого [196, с. 4]. 

Писемну історію населеного пункту вчений розпочинав із вивчення 

хронології. Поява перших писемних згадок досліджуваних міст пов’язана, як 

правило, з періодом формування Київської Русі, а згодом – Галицько-

Волинської держави. Із вивчених автором міст, найдавніша писемна згадка 
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відноситься до історії давнього Галича (898), за яким одне за одним 

виникають Перемишль (981), Белз (1019), Звенигород (1087), Теребовля 

(1097), Буськ (1098), Щирець (1113), Сокаль (1377) та Яворів (1376). 

Описуючи розвиток міст у княжий період, автор зупинявся в основному 

на політичній історії того часу. Так, опираючись на літописні дані, він 

переповів ключові хронологічні згадки в історії вказаних міст. Як правило, 

всі вони пов’язані з княжими династіями, визначними правителями та 

внутрішніми міжусобицями у боротьбі за право володіння територією. З 

цього приводу М. Голубець зазначив, що боротьба Ростиславовичів та їхніх 

нащадків за незалежність західноукраїнських земель була єдиним рятунком 

для української державності, яка вже тоді не знаходила опори та підтримки в 

розхитаній княжими міжуособицями Київській Русі [154, с. 9]. 

Особливу увагу вчений приділив ряду історичних постатей, які вивели на 

високий рівень розвитку не лише окремі досліджувані міста, але й всю 

Галицько-Волинську державу. Серед них  виділив князя Ярослава Осмомисла, 

характеризуючи якого вдався до героїчного опису зі “Слова о полку Ігоревім” 

та літопису, аби підкреслити його мужність, мудрість та богобоязливість. 

Наголосив не лише на політичних досягненнях, але й охарактеризував здобутки 

князя у сфері культури та релігії, зокрема встановлення в Галичі митрополичої 

катедри з крилосом і побудову величного митрополичого собору Пресвятої 

Богородиці [154, с. 10]. Поряд з державотворчою діяльністю та воєнними 

успіхами Ярослава Осмомисла, дослідник не оминув увагою і перипетій 

особистого життя князя. Описав нещасливе “політичне подружжя” князя з 

дочкою суздальського князя Юрія – Ольгою, та непросте життя з бояринею 

Настасею Чагрівною [154, с. 11–10]. 

Ще однією могутньою постаттю княжого періоду в історії Галича автор 

назвав волинського князя Романа Мстиславовича, який зумів об’єднати землі 

Галичини і Волині в єдину могутню державу. Наслідуючи літописну 

традицію, М. Голубець охарактеризував цього князя як славного правителя, 

далекоглядного стратега та воєначальника. Він вважав, що “недаремно 
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літописець величав Романа Мстиславовича “царем і самодержцем” усією 

Землі Української, що йдучи слідами свого діда Володимира Мономаха, 

“кидався на поганих мов лев, сердитий був як рись, нищив ворогів як 

крокодиль, проходив ворожі землі як орел, а був хоробрий як тур… 

крамольних бояр видушував як пчоли, а Литвою орав” [154, с. 12]. Період 

правління його нащадків в історії Галича, Данила та Василька, дослідник 

охарактеризував через внутрішні міжусобиці та навалу татаро-монгольського 

іга. Це незабаром позначилося на статусі Галича, який все рідше зустрічався 

на сторінках літопису, і зберігав ще певний час славу Галицької церковної 

митрополії [154, с. 14–15]. 

Як окрему віху в історії міст Галицько-Волинської держави М. Голубець 

виділив монголо-татарську навалу та розвиток новозбудованих Данилом 

Галицьким міст – Холма та Львова. У сукупності ці чинники стали 

причинами поступового занепаду окремих міст, зокрема Галича, Белза [114, 

с. 5], Буська [114, с. 17], Звенигорода [114, с. 28], Теребовлі [196, с. 10] та 

Перемишля [176, с. 8]. 

Смерть останнього правителя Галицько-Волинського князівства та 

занепад української держави призвів до поступової зміни влади: впродовж 

другої половини ХIV ст. у містах було встановлено польське правління. Це 

кардинально вплинуло на склад населення міст та панівну релігію. Описуючи 

Галич, дослідник влучно сказав, що “церкви змінювали на костели, а 

церковні й митрополичі добра переписували в реєстри королівщин. З часом 

перевелося “крамольне” галицьке боярство й горде галицьке міщанство. Його 

місце зайняли чужинці – поляки, жиди та караїти…[154, с. 15]”. Посилення 

католицьких позицій на Галичині продемонстрував автор і на прикладі 

Перемишля. Зокрема він зазначив, що окрасою і гордістю княжого міста була 

велична катедра св. Івана, збудована з тесаного каменю. Згідно з літописними 

даними у підземеллях храму покоїлися останки фундатора – князя Володара. 

Однак М. Голубець зазначив, що 1412 р., коли у місті гостював король Ягайло, 

то церкву в українців відібрав, з підземель викинув кості владик та князів, а з 
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прекрасного матеріалу церкви наказав збудувати латинську катедру. В часі 

зведення костелу будівничі навіть полоскали камінь у водах Сяну, щоби змити 

з нього “схиму” [176, с. 9]. 

У час польського панування з історичних джерел майже зникають 

відомості про укріплений град Звенигород, хоча розростаються такі міста з 

княжою передісторією як Щирець та Яворів. Вони, як і багато інших, у ході 

інкорпорації до Польської держави здобували самоуправління на основі 

магдебурзького права. Серед них дослідник згадав про Перемишль (1389)  

[178], [177], Щирець (1397) [155, с. 9], Яворів (поч. ХV ст.) [138, с. 4] та 

Сокаль (1424) [137, с. 6]. Це посприяло економічному розвитку окремих міст, 

на підтвердження цього М. Голубець навів доступні статистичні дані, що 

давали уявлення про основні заняття місцевого населення. Так, у Яворові від 

1408 р. збереглася згадка про існування шевського цеху [138, с. 4]; у Сокалі в 

середині ХVI ст. працювали шевці, пекарі, рибалки, гончарі та різники (за 

люстрацією Сокальського староства 1564 р.) [137, с. 8]; про 7 пекарів, 6 

шевців та 3 різники загадує люстрація Щирця від 1564 р. [155]; подібний 

опис Белза від середини ХVI ст. згадує про працю у місті 20 шевців, 34 

пекарів, 8 різників, а такоюж про існування тут трьох солодівень [114, с. 17]; 

на початку ХVI ст. у відбудованому Буську заклали воскобійню та 

постригальню сукна, а трохи згодом – папірню [114, с. 18–19]; у Теребовлі на 

початку ХVII ст. діяли швецький, ткацький, кушнірський, кравецький та 

різницький цехи [196, с. 13]. Заради справедливості варто зазначити, що сам 

М. Голубець ставив під сумнів переваги магдебурзького права для українців. 

Вважав, що український елемент стояв цілковито поза ним або ж 

користувався з нього при великих обмеженнях [138, с. 4–5]. 

Воєнно-політичні події на західноукраїнських землях XV–XVI ст. були 

пов’язані з частими татарськими набігами, а в середині ХVII ст. – з 

Національно-визвольною війною під проводом Богдана Хмельницького. 

Саме цим подіям автор і надав особливої ваги, описуючи історію 

досліджуваних міст. Згадав про руйнівні татарські набіги у Буську від 1450, 
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1458, 1467, 1498 рр., при цьому зазначив, що останній зрівняв місто з землею, 

тому король звільнив місто від податків і мит [114, с. 18]; спустошливими 

виявилися і татарські походи на Буськ 1516 р., коли було спалено міське 

передмістя, а з околиць забрано багато ясиру [114, с. 18–19]; Белз постраждав 

від татарських набігів 1499 та 1502 рр. [114, с. 7]; Сокалю не давали змоги 

розвиватися і міцніти татарські напади 1499, 1502–1503, 1509 і 1511 рр., що 

змушувало польських королів раз у раз звільняти місто від податків та інших 

державних тягарів [137, с. 6]; найстрашнішим для Сокаля виявилося 

татарське нашестя 1519 р., коли старе місто було знищено і спалено дотла 

[137, с. 7]; Щирець після кількох татарських набігів був настільки 

зруйнований, що король звільнив місто в 1516 р. від данин і поборів на 8 

років [155, с. 9–10]. 

Великі зміни принесли буремні роки Хмельниччини, осторонь яких не 

залишилось практично жодне містечко. Українське населення Теребовлі 

відверто підтримало козацькі війська 1648 р., хоча самого міста козаки у 

1651 р. так і не змогли здобути [196, с. 15]. Посилаючись на дані 

М. Костомарова автор описав криваві події у Сокалі, де православне 

населення з наближенням Б. Хмельницького “кинулося до нього як до 

спасителя й разом з козаками пограбили католицькі костели, причому навіть 

кости покійників викинули з домовин” [137, с. 15]. Коли ж Хмельницький 

пішов з-під Сокаля на Львів, почалася чорна ніч відплати для православних. 

Адже поляки, що поверталися до міста, ночами нападали на українські доми, 

вирізували їх мешканців, а тіла вбитих кидали до Буга. Дослідник зазначив, 

що очевидно це стало однією із причин, чому у 1655 р. другий прихід 

Хмельницького не викликав такого вибуху захоплення як вперше, бо 

“польська вендетта занадто врізалася в пам’ять приборканого українського 

населення” [137, с. 16]. Кривавими виявилися часи Хмельниччини для 

українського населення Яворова і його околиць. Там, як зазначив автор, 

населення ще до приходу козацьких військ, організувало повстанські сотні, 

які жорстоко відплатили своїм гнобителям. Повстанці спалили костел і 
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замок. Проте, на думку автора, швидкий відхід військ Б. Хмельницького не 

менш жорстоко позначився на місцевому населенні: у місті почалися масові 

арешти та розправа над українським населенням. Разом зі Львовом 

постраждали Звенигород [114, с. 28] і Щирець [155, с. 10], а Белз, що не стояв 

на шляху козацьких військ, практично не був зруйнований [114, с. 9]. 

Узагальнюючи результати Хмельниччини для міст Галичини на 

прикладі Яворова, М. Голубець влучно зазначив, що жорстока помста влади 

та матеріальне знищення, яке потягла за собою післяповстанська 

контрибуція, цілковито вичерпали енергію та здатність українського 

населення опиратися на довгі роки. Автор наче дорікнув гетьману, кажучи, 

що він “ніким не примушений завернув з Галицької волості, не забезпечив 

здобутків осягнених місцевим українським живлом [138, с. 4–7]”. А польська 

влада жорстоко помстилася не повстанцям, які примкнули до полків 

Хмельницького, а всьому українському населенню, яке залишилось на рідній 

землі. І, як наслідок, протягом двох століть, від Хмельниччини до “Весни 

народів” 1848 р., завмерло культурно-національне життя українців, 

прив’язуючись виключно до Церкви та зв’язаних з релігійним культом справ. 

Хоча і справи релігійні похитнули позиції українців у Галичині в 

результаті Берестейської унії, що була підписана ще 1596 р. Над цим 

питанням автор детальніше застановився, описуючи Белз та Сокаль. Адже 

саме у Белзі в 1590 р. відбувся таємний синод українських владик, а 1594 р. в 

Сокалі, у церкві св. Миколи – вступна нарада українських церковних ієрархів 

про унію з Римом. Відразу після підписання Берестейської унії Сокаль і 

Сокальщина до неї не приєдналися. Проте коли унію прийняв холмський 

вдадика, якому підлягала Белзчина, у місті розпочалась кривава внутрішня 

боротьба: уніатський владика повідбирав православні церкви у Любліні, 

Красноставі і Сокалі. Зокрема відомо, що владика-уніят опечатав у Сокалі 

церкви св. Миколи, Богородиці і Михайла, внаслідок чого більше року у 

церквах не правилися служби, церковну утвар і священичий одяг 

пограбовано, церковні доми, шпиталь знищено, хворих розігнано, продано 60 
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тисяч цеглин, що були приготовані на будову церкви, дзвіницю відібрали, 

паркани й огорожу рознесли [137, с. 12]. Так, автор на прикладі Сокалю навів 

картину типового протистояння, яке мало місце у багатьох містечках 

Галичини у зв’язку із запровадженням Берестейської унії. 

Ключовою датою, що вплинула на розвиток багатьох міст Галичини, 

М. Голубець вважав 1772 р., коли відбулася зміна влади. У Сокалі у ХІХ ст. 

відбулося кілька важливих подій, які позитивно вплинули на його розвиток: з 

1830-х рр. у місті “пішла мода на купелі у Бузі”, що приваблювало сюди 

чимало шляхти, яка над рікою збудувала собі багато домів для відпочинку; 

1885 р. до Сокаля проведено залізничний шлях, який сприяв його 

економічному розвитку [137, с. 18]. Історію інших міст в австрійський 

період, зокрема Теребовлі, дослідник охарактеризував як сірі й безбарвні 

роки, які не відзначилися нічим яскравим, крім будівництва касарень та 

насаджуванням австрійських порядків [196, с. 19]. Скрутні часи настали для 

багатьох містечок у часи Першої світової війни та подальших листопадових 

подій 1918 р. Детально дослідник розкрив цей час на прикладі Перемишля 

[176, с. 18–30], окремі спогади навів з історії Щирця [155, с. 11], Теребовлі 

[196, с. 19]. Хронологічно, саме на цьому періоді дослідник завершив історію 

більшості міст. Поодиноким винятком можна назвати історію княжого 

Галича, події в якому були описані до 30-х років ХХ ст. 

Історію кожного міста М. Голубець збагатив колоритними легендами, 

доповнив фактами про їх етнонаціональний склад, систему господарювання, 

містобудування, а найголовніше – продемонстрував багатство культурно-

історичної спадщини. Так, при дослідженні історичних міст і містечок 

вчений особливу увагу звернув на сакральні пам’ятки української 

православної традиції. Свою позицію задекларував дуже чітко, кажучи, що 

вся наша культура і національний рух минулих віків зосереджувалися в 

церкві і довкола неї. Адже саме вона весь час була нездобутою національною 

твердинею, осідком внутрішньої влади і правосуддя. Вчений зазначив, що до 

нашого часу не збереглися ні княжі тереми з будильницями, а збудовані 
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згодом на українських землях замки і палаци – спадщина чужих народів, що 

будувалася не для українців, а проти них. І лише в старих церквах-музеях 

зберігся дух нашого минулого. Саме тому описав сакральну спадщину 

українських міст у формі протиставлення українських православних центрів 

до чужинецьких римо-католицьких та єврейських пам’яток. Такий 

порівняльний опис зробив на прикладі Сокаля [137, с. 20–27], Перемишля 

[176, с. 10–18], Теребовлі [196, с. 20–23]. З великим захопленням описав 

археологічні дослідження, проведені у Галичі. Акцентував на відкриттях, які 

зробив Ярослав Пастернак у 1936–1937 рр., а саме – віднайдення катедри 

часів Ярослава Осмомисла. Це відкриття, на думку М. Голубця, 

“зелектризувало” всю українську громаду, адже аргументовано засвідчило 

багатство культурно-історичної спадщини княжого минулого України [154, 

с. 27–29]. Описуючи Белз, вчений згадав про відому на всю Польщу ікону 

Ченстоховської Богородиці, славна традиція якої пов’язана саме з княжим 

українським містом [114, с. 11–12]. 

На окрему увагу заслуговують праці автора пов’язані зі Старим Селом 

та Лавровом. Так, при дослідженні Старого Села М. Голубець зробив акцент 

на історії та сучасному стані замку. Зазначив, що не дуже багата на мистецькі 

пам’ятки підльвівська околиця, все ж може привабити увагу руїнами замку 

Острозьких. Описавши ключові дати в історії розвитку Старого Села, вчений 

детальніше зупинився на фундаторах замку та його зовнішньому вигляді. 

Золоту добу розвитку населеного пункту він пов’язав з життям князя 

Костянтина Острозького, хоча сам замок будували та перебудовували його 

нащадки. Їх М. Голубець назвав ополяченими, а тому ворожими культурним 

та національним ідеалам українського народу. Та все ж саме князь Домінік з 

роду Заславських-Острозьких у середині ХVІІ ст. заклав цю потужну 

фортифікацію. Замок навіть у зруйнованому вигляді зберіг картуш із гербом 

вищезазначених родів, що, на думку дослідника, засвідчило його 

приналежність до української історії  [142]. 

Поряд з замком, вчений описав ще ряд збережених у Старому Селі 
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пам’яток. Проте особливу увагу звернув на один із звичаїв місцевого 

населення – новорічну коляду, як своєрідне відтворення татарського набігу 

на село. Дослідник зазначив, що діти, які йдуть колядувати, збираються 

великими громадами і нишком підкрадаються під хату, оточують її і на 

певний поданий знак здіймають голосний крик. З таким криком вбігають до 

хати, колядують, а далі – з неменшим криком розбігаються. Саме так, в 

традиції місцевого населення, закріпились спогади про татарські набіги на 

Старе Село та загалом на українські землі [142]. 

На особливу увагу серед краєзнавчих студій М. Голубця заслуговує 

дослідження, що присвячене історії Лаврова та Лаврівського монастиря. У 

своїй роботі вчений детально проаналізував публікації про Лаврів. Критично 

охарактеризував розвідку Феліціяна Лобеского, вважаючи, що студію було 

зроблено на основі опублікованої ілюстрації монастиря без особистого 

огляду автором пам’ятки [158]. На противагу до цієї розвідки вчений 

особливо відзначив нарис Венедикта Площанського “Лавровъ село и 

монастиръ”. Зазначив, що робота цінна не лише з точки зору совісного 

дослідження, але й як результат уважного студіювання джерел, збережених у 

самому монастирі [158]. Відзначивши ряд інших праць, М. Голубець 

аргументував і причину власного зацікавлення спадщиною Лаврова. Вчений 

наголосив, що після реставрації церкви та відкриття тут фрескової поліхромії 

(1912), про Лаврів та його мистецьку старовину дещо призабули. І лише 

відкриття середньовічної поліхромії на стінах вірменського собору у Львові 

1925 р. спонукало дослідника до детальнішого вивчення лаврівських фресок. 

Результатом подорожі до Лаврова та історико-мистецьких студій М. Голубця 

стала комплексна монографія – “Лаврів: (Історико-археологічна студія)”, що 

побачила світ 1926 р. у “Записках ЧСВВ” [159]. 

Після аналізу історіографії за класичною для своїх розвідок схемою, 

вчений подав історичний нарис розвитку села і монастирського комплексу, а 

також розгорнуту теорію щодо етимології назви Лаврова. Одна із версій 

пов’язує назву Лаврова з іменем легендарного князя Лавра, згідно другої, 
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більш правдоподібної на думку автора, – назва походить від грецького слова 

“Λαúρα”, що первісно означало частину міста, обведену частоколом чи 

муром, а згодом почало застосовуватися до великих монастирів [159]. 

Проаналізувавши всі доступні джерела, вчений окреслив основні етапи 

релігійної та політичної історії Лаврова, а також подав детальну структуру та 

реконструкції лаврівського монастиря та церкви св. Онуфрія від перших 

історичних відомостей і до реставрації 1910–1914 рр. [159]. Очевидно, 

найцікавішими для самого автора були дослідження поліхромних розписів 

Онуфріївської церкви лаврівського монастиря, які він детально дослідив та 

описав [355]. М. Голубець навіть зазначив, що для аналізу із Лаврова привіз 

шматок “фрескової заправи” [158]. Як результат досліджень проведених 

В. Площанським, було встановлено, що “характер цеї заправи і 

покриваючого її мальовила” дають підставу відносити фрески до ХV ст. 

[1175, с. 52]. Фрески викликали зацікавлення у дослідника не лише з точки 

зору мистецької вартості, він трактував їх у масштабнішому плані. Адже 

мистецьких пам’яток цієї доби на західноукраїнських землях майже немає, а 

схожі за стилем виконання зразки фрескового розпису, на думку М. Голубця, 

можна віднайти у храмах Любліна, Сандомира, Кракова [490, с. 127–128]. 

Тому для України ця пам’ятка має особливе значення, бо є реальним 

свідченням розвинутого стінописного жанру в межах етнічних українських 

земель. Таким чином, у цій роботі вченому вдалося органічно поєднати 

дослідження джерельної бази, історіографічних розвідок попередників та 

результати власних мистецьких студій. 

Узагальнюючи краєзнавчі студії історичних міст М. Голубця, варто 

сказати, що до кожного свого краєзнавчого дослідження автор робив 

інтригуючий вступ, що змушував читача перегортати сторінку за сторінкою. 

Після короткої довідки про сучасний стан, розташування та наукове 

дослідження історії міста, він характеризував топографію міста на час його 

заснування, подавав детальний опис політичного, соціального та культурного 

розвитку древнього града. Рік за роком, століття за століттям дослідник 
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розповідав про важливі події в історії кожного містечка, відображав їх у 

контексті загальноукраїнських та світових подій, демонстрував вплив 

української громади на соціальне становище міст і т. д. 

Особливу увагу М. Голубець приділив опису визначних архітектурних 

споруд містечок. Лаконічно говорив про їх історію, функціональне 

призначення та сучасний стан. Як правило, всі свої дослідження автор 

супроводжував наочним ілюстративним матеріалом. Важливими є його 

дослідження з огляду на те, що він описував сучасний йому стан та уклад 

містечок, у той час як Друга світова війна значно змінила топографію краю. 

Тому на папері зафіксовано цінні факти, які зберегли автентичні реалії 

довоєнного часу. 

Однією з найулюбленіших ланок історико-архівних досліджень для 

вченого було львовознавство. Сліди минулого пересувалися щоденно перед 

його очима у рідному місті, і, мимоволі, вивчаючи одну пам’ятку давнини за 

іншою, з’являлися науково обґрунтовані історичні розвідки та дослідження. 

Так, поступово, М. Голубець став істориком Львова. Багатогранність та 

ґрунтовність його львовозначих розвідок закріпили за ним, на думку 

мистецтвознавця Т. Стефанишина, звання чільного й авторитетного 

дослідника-леополіста [1023, с. 15]. Тематично його доробок у цій царині 

можна умовно поділити на декілька ключових блоків: комплексні 

узагальнення з історії Львова та львівських околиць, розвідки про окремі 

події з історії Львова, серія статей про львівські святині, публікація 

історичних джерел з історії міста та опис сучасного розвитку міста. 

Насамперед, варто виділити ряд праць, які висвітлюють історію Львова та 

його околиць: “Львів: Історія Львова від найдавніших часів; Історичні 

пам’ятники старовини; Львів в часах великої і визвольної війни; З.У.Н.Р.; 

Провідник по Львові” [164] (окремий розділ до цього видання “Львів в часах 

великої і визвольної війни” написав Лев Лепкий за підписом “Л. Л.” [1023, 

с. 15]), “Літопис міста Львова” (1929) [163], “Довкола Львова” (1933) [130]. 

Вивчаючи окремі етапи історії міста, автор звертався та апелював до 
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численних джерел, а окремі з них впорядкував та подав до друку. На 

особливу увагу заслуговують публікації: “Під синім небом України: З 

подорожніх записок Вердума” (1931) [254], [274] та “Найстарший опис 

Львова: “Topographia Civitatis Leopolitanae” Йогана Альпнеха” (1931) [172]. 

Також варто виділити дослідження, що розкривають діяльність сучасних 

авторів наукових, навчальних та культурно-освітніх інституцій: товариств 

“Просвіта” та “Рідна школи”, НТШ, Духовної семінарії, Національного 

музею, львівських архівів. 

Новаторською стала праця “Львів: Історія Львова від найдавніших 

часів” [164], що умовно складається з двох основних розділів: Історія Львова 

від найдавніших часів та Провідник (путівник). Ця праця викликала 

особливий резонанс у середовищі української громадськості, адже фактично 

стала першим львівським путівником українською мовою, що розкрив 

історію українського Львова на противагу багатьом відомим польським 

дослідженням. Перша, велика за обсягом і багата за змістом та ілюстраціями 

частина, знайомить читача з архітектурним обличчям Львова. У короткому 

вступі “Архітектура Львова” автор описав ключові архітектурні пам’ятки 

окремих епох, їх стильове різноманіття, створивши таким чином тло для 

детального опису історії та культури міста. 

“Княжий Львів” – так назвав дослідник розділ роботи, в якому висвітлив 

історичну довідку про обставини заснування міста, аргументуючи їх 

археологічними знахідками. Окреслив історію розвитку, просторову 

структуру княжого Львова, склад його населння. Особливу увагу автор 

звернув на ті пам’ятки, які були частково збережені. Детально висвітлив 

історію та внутрішнє убранство церкви св. Миколая, церкви і монастиря 

св. Онуфрія, Пятницької церкви, костелу Івана Предтечі та костелу Марії 

Сніжної. І хоч автор був свідомим того, що храми не збережені у первісному 

вигляді і зазнали кардинальних змін та реконструкцій впродовж століть, 

однак зазначив, що вони збережені на рівні фундаментів, тому залишаються 

цінними пам’ятками княжого Львова. Окремо виділив М. Голубець і ряд 
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неіснуючих церков княжого періоду. Загалом, до питання історії львівських 

храмів він неодноразово звертався у багатьох публікаціях. Історії Львова 

вчений присвятив і окреме дослідження “Літопис міста Львова”, де основну 

увагу зосередив на княжому періоді [163]. 

Польський період літопису міста автор розкрив у розділі “Під чужою 

владою”, а тогочасний Львів назвав новим містом Казимира. Акцентував 

увагу на складному становищі української громади в умовах польської влади. 

Автор доречно підкреслив, що “Русь вбиралася по польськи, говорила і 

писала по польськи, навіть в непохитній фортеці своєї окремішности – в 

Ставропігії, радила і списувала протоколи по польськи, на портретах і вотах, 

на домовинах і гробницях в підземеллях Успенської церкви ставила польські 

або латинські написи, та зовнішньо ополячена Русь, не переставала ні на 

хвилю бути собою, почувати себе легальною державою автохтонів в рамцях 

ворожої окупації” [164, с. 46]. 

Автор вважав, що сплеск національного піднесення за часів польської 

влади Львів пережив у 1648 р., коли військо Хмельницького стояло під 

містом, а українська громада підтримала його прихід. Однак, як вважав 

дослідник, це був зеніт національної свідомості Львівської Русі, після якого 

почався повільний занепад, зубожіння української громади, яка лише за часів 

влади Австрії почала відновлювати свою загублену свідомість [164, с. 48]. Та 

все ж, будуючи своє дослідження як путівник містом, автор не робив акцент 

виключно на віхах історичного розвитку міста. Паралельно він подав 

ґрунтовну інформацію про львівські укріплення та фортифікації, систему 

забудови міської мережі від Ринку і до всіх навколишніх вулиць. Окремо 

проаналізовано пам’ятки сакрального мистецтва, зокрема ансамбль 

Успенської церкви, Латинську катерду, каплицю Боїмів, костел Домініканів, 

костел Єзуїтів, ансамбль Бернардинського монастиря, костел Кармелітів, 

Преображенську церкву [164, с. 71 –102]. 

Австрійський період історії Львова у путівнику М. Голубець збагатив не 

лише історією сакральних пам’яток (Богоявленська церква, костел 
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св. Миколая, костел св. Софії, костел св. Лазаря, костел Марії Магдалини), 

але й описав світські архітектурні об’єкти (університет, університетська 

бібліотека, Національний музей, Політехніка) та паркові території 

(Стрийський парк, Єзуїтський город). Більше того, об’єкти дослідження 

подані не за хронологічним принципом, а за місцем їх розташування. Саме 

тому заголовки окремих частин часто нагадують назви коротких краєзнавчо-

пізнавальних маршрутів. Наприклад, один розділ автор назвав “З 

Гетьманських валів до Стрийського парку”, у вступній частині якого 

проаналізував зміну польської влади на австрійську, а також виділив ряд 

архітектурних пам’яток австрійського часу (міський театр графа Скарбка, 

Промисловий музей, будинок Каси ощадності, готель Жорж, пам’ятники 

гетьману Яблоновському та Адаму Міцкевичу, університет, Стрийський 

парк, костел св. Софії) [164, с. 102 –113]. 

Усвідомлюючи швидкі темпи розбудови Львова та важливість львівських 

передмість, М. Голубець не залишив без уваги міські околиці – Сокільники, 

Клепарів, Замарстинів, Кайзервальд, Пасіки та довколишні села, що зберегли, 

як правило, цінні сакральні пам’ятки (Наварія, Скнилів, Оброшино, Старе Село, 

Підберізці, Стардч, Шоломия). Минувшині Личакова автор присвятив окреме 

дослідження [220]. Історичну частину путівника М. Голубець, спільно з Левом 

Лепким, лаконічно завершив буремними роками Першої світової війни, 

українсько-польської війни, проголошенням ЗУНР та боями за Львів. Власне, 

активним учасником цих подій був сам автор. Хронологія подій доведена до 

1919 р., коли основні позиції у Княжому граді було втрачено разом з надією на 

швидке відродження українського Львова. 

Змістовною є друга частина книги – Провідник по Львову. Порівняно з 

першою, вона коротша за обсягом, проте багата корисною інформацією. За її 

даними мешканці та гості міста могли без труднощів знайти основні міські, 

громадські й культурні установи. Зокрема знаходимо в переліку бібліотеки, 

музеї, театри, інші культурно-освітні інституції, професійні організації, 

крамниці, лікарні, адвокатські контори та багато іншого. Вказані установи 
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часто представлені в путівнику приватними особами, тому ця інформація є 

важливою для вивчення соціально-економічної історії міста. Своєрідним 

продовженням путівника є завершальна рекламна частина, в якій розміщено 

численні оголошення, що несуть важливе інформаційне навантаження про 

життя міста і його мешканців. В. Січинський написав схвальний відгук на цю 

книгу, однак зазначив, що у самому провіднику було б доречно додати 

інформацію про такі важливі освітньо-громадські установи, як міські музеї, 

бібліотеки, театри, а також збагатити видання планом міста з відповідним 

топографічним покажчиком [1241, с. 89]. Загалом книга “Львів. Провідник” є 

змістовною, відзначається оригінальною композицією. Однак, на жаль, ця 

студія є маловідомою, навіть дослідникам історії Львова, тому вимагає 

належної фахової оцінки.  

Особливості історичного розвитку не лише львівських околиць, але й 

Львівщини загалом, автор ґрунтовно описав у розвідці “Довкола Львова”. У 

цьому дослідженні вчений зумів зібрати і представити надзвичайно великий 

пласт краєзнавчої інформації. Окрім географічної, археологічної та історичної 

довідки про Львів і його найближчі передмістя, М. Голубець описав ряд 

населених пунктів Львівщини, де збереглись городища, зокрема у селах Завадів, 

Великі Грибовичі, Добростани, Рокитне [130]. Однією із найважливіших 

складових цієї краєзнавчої розвідки є опис населених пунків Львівщини, 

сформований за алфавітним принципом. При дослідженні автор окреслив 

природні, етнографічні, історичні, культурно-мистецькі та соціально-економічні 

особливості розвитку міст і сіл, окремі визначні пам’ятки проілюстрував 

рисунками. Загалом М. Голубець проаналізував понад 60 населених пунктів 

Львівщини, серед найвизначніших Брюховичі, Винники, Годовиця, Давидів, 

Дубляни, Замарстинів, Запитів, Зашків, Зимна Вода, Зубра, Клепарів, Кривчиці, 

Лани, Малехів, Скнилів, Щирець [130]. 

Чимало публікацій М. Голубець присвятив окремим віхам історії 

Львова. У серії статей “Клейноди княжого Львова” автор, звертаючись до 

періоду заснування міста, зазначив, що про обставини побудови Львова 
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зафіксовано дуже мало писемних фактів, у той час більшість даних базується 

на легендах та посиланнях на вже неіснуючі документи. І це в той час, коли 

про історію Галича, Перемишля, Белза і Звенигорода літописці згадували 

значно частіше. Автор підкреслив, що Галицько-Волинський літопис з 

точністю і насолодою занотував усі фази і розбудови Холма, а про Львів там 

згадано лише тоді, коли катастрофа прийшла до Холма [151]. Окреслив 

вчений і проблеми археологічного дослідження Львова, зокрема Високого 

замку в 1869 р. та околиць міста [152]. Окрему розвідку автор присвятив 

історії та вигляду герба міста, проаналізував його походження та 

модифікацію впродовж століть. Був певним, що основа львівського герба 

залишилася незмінною від “первопочинів” міста [127], [150]. 

Як знакову подію в історії Львова автор виділив пожежу міста 1527 р., яку 

слідом за Зіморовичем порівняв з пожежою Трої та Єрусалиму. Ця подія, на 

думку вченого, кардинально змінила вигляд міста, адже знищила готичний 

Львів, на місці якого згодом постало ренесансне кам’яне місто, збудоване 

італійськими архітекторами [180]. Трагічною сторінкою в історії українського 

Львова був і 1584 р., коли місто сколихнула календарна справа. Саме так 

М. Голубець назвав подію, пов’язану із впровадженням у релігійне життя 

православного Львова нового григоріанського календаря. Після того, як Папа 

Григорій ХІІІ у 1582 р. оголосив про запровадження нового календаря для 

католицького світу, польський король Стефан Баторій вирішив запровадити 

календарну реформу у Речі Посполитій [187]. Однак ця подія сколихнула все 

православне насення і призвела до погрому у львівських церквах в Надвечір’я 

Різдва Христового 1584 р., оскільки всупереч королівській грамоті львівські 

українці вирішили відзначити свято за старим юліанським календарем. Сам 

автор вважав, що за інших обставин впровадження нового календаря могло 

бути питанням виключно науки і життєвої практики, однак постійне 

українсько-польське протистояння, у тому числі і на релігійному грунті, 

перетворило цю справу на черговий конфлікт між “можновладцями-католиками 

й гнобленими та нехтованими іновірцями” [165]. 



152 
 

В одній із своїх історико-краєзначних розвідок М. Голубець висвітлив 

цікавий факт з життя православної громади Львова, що стосувався традиції 

освячення пасок. Автор зазначив, що звична для його часу картина освячення 

пасок, особливо у селах, вражає мальовничістю та символічністю. Однак, 

наприкінці ХVI ст. свячення пасок у Львові було прирівняне мало не до єресі. 

У зверненні екзархів Православної церкви до львівського владики Гедеона 

Балабана цю подію названо богохульством: “в світлий день Христового 

Воскресіння люди, не відаючі святого письма, приносять до церкви печене 

свинське м’ясо й хліби і інші різні печива, а все те благословляють 

священики, а люди з набожністю це беруть і їдять кажучи, що це пасха 

Господня…” [189]. Цим зверненням освячення пасок було заборонено, а 

того, хто б притримувався тої традиції, відлучали від церкви. Зі свідчень 

1780 р. автор припустив, що свячення пасок практикувалося у Львові, однак 

довгий час було обмежене. У контексті дослідження особливостей 

святкування Різдва і Воскресіння у Львові, автор не оминув увагою ще 

одного знакового для міста свята – Богоявлення. На думку М. Голубця, 

йорданське освячення води у місті було не тільки релігійною традицією, але 

одночасно своєрідною патріотичною маніфестацією українського міста Лева 

[102]. 

Львів часто ставав історичним тлом для М. Голубця, тому навіть у суто 

історичних розвідках місто завжди фігурувало. Так, описуючи життя і 

діяльність відомих історичних діячів – Івана Підкови, Богдана 

Хмельницького, Петра Дорошенка, автор зумів одночасно продемонструвати 

розвиток міста. У розвідці, присвяченій смерті Івана Підкови, яку автор 

назвав дипломатичним злочином, описав подію страти українсько-

молдавського героя на Ринку біля ратуші та його поховання Львівським 

успенським братством в Успенській церкві [191], [256]. У праці “Слідами 

Хмельницького по Львові” (1928) [190, с. 24] він окреслив відомості про час 

перебування гетьмана у місті. Приступаючи до опису та аналізу подій, 

пов’язаних із облогою міста, М. Голубець подав історіографічну оцінку 
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діяльності Б. Хмельницького і його ролі в історії України. На фоні воєнно-

політичних подій, пов’язаних з походом Б. Хмельницького на Львів, 

дослідник описав топографію тогочасного Львова та його укріплень [190, 

с. 9–11], окреслив місцевості, де перебував Хмельницький у Львові й 

пам’ятки, які збереглись у місті з того часу. Оцінюючи потужність війська 

Б. Хмельницького і його можливості здобути Львів, М. Голубець так описав 

гетьмана: “Великий гетьман України повівся супроти міста, яке мав у своїх 

руках і кожної хвилі міг кинути на жир татарам і козачій черні – як 

джентльмен” [190, с. 15–16]. Не зважаючи на результати походів 

Б. Хмельницького на Львів у 1648 р. та 1655 р., дослідник вважав, що вони 

мали надзвичайно важливе значення для підтримки морального і 

національного духу українців міста. Дослідник наголошував, що ці походи 

для тогочасного українського і польського Львова були загрозливими не з 

точки зору матеріальних втрат, а у зв’язку з тим, що у середовищі української 

громади формувалися і ширилися ідеї звільнення міста і приєднання його до 

Великої України [190, с. 22–23]. 

Схожу ситуацію щодо оборони Львова 1672 р. змалював М. Голубець у 

серії статей “Дорошенко під Львовом” (1930) [235]. Автор описав настрої, які 

панували у Львові напередодні та під час турецької облоги міста. Особливу 

роль у порятунку Львова від неминучого турецького руйнування відвів 

владиці Шумлянському та гетьману Дорошенку: “без інтервенції 

українського владики Шумлянського і без співчуття українського гетьмана 

Дорошенка, Львів, як форпост польської експансії на схід, був би якраз тоді 

перестав існувати” [235]. Описуючи події того часу, М. Голубець опирався на 

свідчення сучасників, зокрема Бартоломея Зіморовича. При цьому постійно 

наголошував, що Зіморович однобоко висвітлив події у місті, оскільки з 

ненавистю ставився як до українців Львова, так і до тих, що прийшли з 

полками Дорошенка під Львів, тому описав заслуги поляків, і замовчав у 

своїх працях досягення українців у звільненні міста. 

Описуючи період “Весни народів”, дослідник відтворив динаміку подій і 
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настрої суспільства на прикладі Львова. Описав епізоди з життя міста та саме 

місто у вихорі революційного запалу [182]. Демонструючи свій хист 

документаліста в історичних нарисах “Гей, видно село” [626], “Рік грози і 

надій: 1914 р.” [185], “Вчорашня лєґенда” [625] М. Голубець зафіксував 

історичні моменти з життя Львова. 

Поряд з історією, М. Голубець присвятив велику увагу архітектурі 

Львова, його сакральним пам’яткам і некрополям. Варто виділити серію 

розвідок про храми Львова, бо вже з кількості публікацій, які дослідник 

присвятив цій темі, стає зрозуміло, наскільки його цікавив цей аспект історії 

міста. Опрацювавши різні джерела, М. Голубець констатував, що про 

кількість, назви, топографію та архітектурні форми церков княжого Львова 

достеменно відомо небагато. Документи різного часу подавали різну 

кількість храмів і різні назви [205]. Серед тих, які збереглися в межах 

Старого Ринку, автор виділив капличку Івана Хрестителя, назвав її 

пам’ятником релігійної толеранції у тогочасному Львові, оскільки святиня 

була збудована як костел для дружини Лева Даниловича Констанції, яка була 

католичкою. Описавши історію храму, вчений розкритикував реставрацію 

святині 1873 р., здійснену під керівництвом Ю. Захаревича. М. Голубець 

відзначив заслуги архітектора у формуванні архітектурного обличчя 

тогочасного Львова, однак відбудову та “романізацію” княжого храму 

ХІІІ ст. вважав недоцільною [188], [147], [514]. 

М. Голубець зібрав хронологічні відомості про церкву Параскеви 

П’ятниці на Підзамчі, наголосив на внеску молдавських володарів у 

будівництві храму. Особливий акцент зробив на характеристиці 

п’ятиярусного іконостасу, який вважав високомистецькою роботою й одним 

із кращих іконостасів серед львівських храмів [109]. Історію святоюрської 

обителі дослідник теж вивів із княжих часів, однак причини й обставини 

побудови першого храму і монастиря вважав дискусійним питанням [153]. 

Натомість автор описав історію спорудження сучасного святоюрського 

храму. Вважав, що імпозантні барокові форми хоч і привертають увагу 
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глядача, однак вони позбавлені інтимності, яка єднала людину з пам’ятками 

попередніх епох. Більше того автор стверджував, що архітектура старого 

Львова закінчує свій розвиток на ренесансі і “конає в бутафорних обіймах 

барока” [113]. 

Визначною пам’яткою архітектури Львова М. Голубець назвав ансамбль 

Успенської церкви, вважав його зразком гармонійного поєднання традицій 

української архітектури з європейським ренесансом [105]. Описавши історію, 

особливості побудови храму, архітекторів, автор не оминув увагою і 

значення цієї святині для українців Львова. Назвав церкву гранітним 

документом української відпорності на всі зазіхання ворогів, що “триста 

років звертає на себе увагу свого й чужинця не тільки силою своїх мурів, але 

й досконалістю форм” [195]. Завдяки міцності мурів церква зберегла свій 

зовнішній вигляд, однак, з сумом констатував автор, у внутрішньому 

облаштуванні з мистецької старовини ХVII ст. залишилось дуже мало [105]. 

Гордістю і символом Успенської церкви М. Голубець назвав дзвін Кирило, 

який від моменту створення через великі розміри і гучний звук став каменем 

спотикання між сусідніми монахами домініканцями і православною 

громадою Львова [103]. Історію вірменського собору дослідник описав у 

контексті відкриття там середньовічних фресок [320]. 

Змістовною є розвідка про церкву св. Духа у Львові, адже автор 

досліджував цей храм у час, коли він існував. Але, на жаль, до нашого часу він 

не зберігся. Вчений окреслив історію зведення храму і дзвіниці, формування 

духовної семінарії. Високо оцінив реставраційну роботу Лева Левинського 

[1112, с. 12–21], який працював над збереженням вежі-дзвіниці. Дослідник 

вважав, що будувати нове може кожен на власний смак, однак відновлювати і 

консервувати історичну старовину може тільки той, хто має вроджене чуття і 

здобуте наукою та досвідом розуміння для поставленого йому завдання [204]. 

Реконструював також минувшину церков свв. Петра і Павла [515], св. Георгія 

[255] та ін. 

Окрім існуючих церков, увагу дослідника завжди привертали святині, 
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які в силу різних обставин зникли з карти Львова, однак відіграли важливу 

роль у релігійному та культурно-освітньому житті українців [179], [217]. Це 

питання М. Голубець розкрив у серії розвідок, що були присвячені історії 

Воскресенської церкви на Замарстинові [124], [125], [149], Богоявленської 

церкви на галицькому передмісті [115], Чеснохрестської церкви на Личакові 

[207], Федорівської церкви [203], Благовіщенської церкви [143]. 

Ще однією сторінкою львовознавчих досліджень М. Голубця стало 

вивчення некрополів міста. Їх загальний огляд вчений зробив у історичному 

нарисі про Львів [164, с. 133 –135; 145 –146], а згодом, повніше окреслив цю 

проблематику в серії спеціальних статей. Переломним етапом в історії 

львівських некрополів дослідник назвав реформу австрійської влади щодо 

усунення кладовищ і гробниць за межі міста [252]. Детальніше описав 

новоутворені цвинтарі, проте розкрив і систему захоронень у доавстрійський 

період. Автор образно написав, що міщанство Львова “укладалося на вічний 

сон, коли вже не в підземеллях, то бодай у найближчому сусідстві своїх 

храмів” [252], при чому поділ на класи, якого люди так дотримувалися в 

земному житті, на думку автора, не втрачав своєї важливості і після смерті. 

Залежно від становища, яке людина займала у суспільній ієрархії, 

отримувала відповідне місце поховання. Звичайних прихожан хоронили на 

подвір’ї храму, вибраним міщанам припадало почесне місце у гробницях під 

притвором (бабинцем) храму, а найвизначнішим “ктиторам і благодітелям” 

відводилось місце під долівкою самої церкви [252]. 

Довгий час для українського населення Львова місцем вічного спочинку 

служили подвір’я та підземелля ряду церков, зокрема міської Успенської та 

передміських – Благовіщення, Теодора, Воскресенської, П’ятницької та ін. 

[211]. На прикладі некрополя Успенської церкви у Львові М. Голубець 

розкрив традиції захоронення українського міщанства. Він влучно зазначив, 

що сучасне подвір’я Успенської церкви довгий час служило одночасно і як 

місце для святкових зборів української громади, і як кладовище. Відтак, сама 

церква впродовж багатьох століть була свого роду мавзолеєм і пантеоном 
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найвизначніших представників та політичних союзників українців Львова. 

Так, серед відомих людей, які були поховані в некрополі цієї церкви, автор 

згадав про козацького отамана Івана Підкову [191], магната і поборника 

православ’я Костянтина Корнякта та ін. [252]. Цей список продовжив ще 

кількома прізвищами, однак зазначив, що про цей неіснуючий некрополь 

існує мало достовірної інформації. Причиною цього автор, звичайно, назав 

поспішне втілення йосифинського патенту. Але одночасно зазначив, що 

подальші недбалі ремонтні роботи і реставрації храму призвели до втрати 

цінних пам’яток місцевого кладовища. Дослідник наголосив, що у 1837 р. 

долівку церкви виклали з теребовлянського каміння (1928 р. долівку знову 

замінили на чорно-білу мармурову плитку), тим самим здійснивши несвідоме 

вандальство. Адже було знищено церковну підлогу, сформовано з цілого 

ряду прекрасно-орнаментованих, історично цінних мармурових намогильних 

плит, під якими покоїлися тлінні останки українських вельмож [252]. 

Згідно з австрійськими реформами з міркувань санітарно-гігієнічних всі 

цвинтарі винесено за межі міста. З цією метою влада Львова виділила у 

чотирьох тодішніх дільницях міста певну територію під нові кладовища – 

жовківське, городецьке, стрийське та личаківське. Перші три кладовища були 

знищені чи закриті в різний час. У праці, присвяченій забутому львівському 

цвинтарю – Папарівці, М. Голубець розкрив історію зліквідованого 

жовківського кладовища. Для повнішого розкриття теми використав 

матеріали, які попередньо зібрали А. Петрушевич та Б. Януш, що мали 

нагоду оглядати ще частково збережене кладовище. Назву некрополя автор 

вивів від імені українізованого грека Папари. Саме на його землі згодом 

поширився цвинтар, який існував ще з ХVII ст. біля монастиря Івана 

Богослова, поблизу Замкової гори у Львові. Опираючись на записи у 

монастирському “Помянику”, дослідник навів ряд осіб, для яких Папарівка 

була місцем вічного спочинку. Серед інших згадав рід шляхетних Папарів, 

львівських друкарів Михайла Сльозку та Семена Ставницького, ряд 

духовних осіб та ін. [211]. 
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М. Голубець зазначив, що це кладовище хронологічно охоплювало час 

від середини XVII ст. і аж до скасування 1856 р. Впродовж трьох століть там 

змінювались не лише “мешканці”, але й територія. Первісно цвинтар 

примикав до мурів монастирської церкви, згодом поширився на сусідні 

ґрунти, даровані монастирю. Цвинтар значно розширився за австрійської 

влади, коли був офіційно призначений для поховань мешканців північної 

частини міста і названий жовківським. З початком спорудження тут 

залізничної станції Підзамче частину поховань перенесено на Личаків, решту 

зруйновано часом і людьми [211]. 

Дослідивши городецьке кладовище, автор коротко окреслив його 

передісторію та особливості самих поховань. Зазначив, що спершу там 

з’явилися могили львівської бідноти, а вже згодом, як і на Личакові, заблистіли 

чарами форм і сентиментальністю написів намогильні плити на похованнях 

цілого покоління “йосифінської бюрократії Львова” [98]. За словами автора, всі 

ті Германи, Крістеллі, Ешнери, Нікіші, Кюпти, Кербери, Неметі, Гефлінгери, 

Шванни, Бріннери, Рітгайми та інші були лицарями австрійського часу, і з 

більшим чи меншим успіхом цивілізували Галичину, здобували тут собі маєтки, 

а вже в другому поколінні зливалися з львівським міщанством. Про 

національну приналежність померлих, на думку М. Голубця, говорила мова 

епітафій. На перших похованнях підписи зроблені німецькою, латинською, 

зрідка польською мовами, що відповідно свідчило про німецьке, італійське, 

угорське чи чеське походження померлих. 

Українські поховання на городецькому цвинтарі теж вирізнялися мовою 

надгробних епітафій, адже це був чи не єдиний можливий варіант 

продемонструвати почуття національної окремішності. А загалом, це 

кладовище було тісно пов’язане з місцем спочинку українського 

святоюрського духовенства. Хронологічно цей проміжок часу дослідник 

окреслив від смерті митрополита Ангеловича з 1814 р. і аж до 1880 р., до 

часу урочистого перевезення тлінних останків греко-католицького 

духовенства на Личаківський цвинтар. Саме йому судилося стати найбільш 
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аристократичним некрополем міста. 

Мальовниче розташування у поєднанні з вибагливим мистецьким 

оформленням забезпечили Личаківському цвинтарю, на думку М. Голубця, 

статус однієї із атракцій Львова. Тому історію цього кладовища автор 

розглядав не лише як місце поховання відомих людей, але й одночасно, як 

відображення мистецьких традицій міста і краю у той чи інший період. 

Загалом дослідник зробив дуже стриману оцінку мистецької вартості 

пам’ятників. Він зазначив, що мистецький рівень личаківських надгробків 

дуже рідко виходив поза ремісницьку роботу, банальність і шаблонність 

композиції не часто поступалася місцем оригінальним і сміливим рішенням. 

Але до рівня “бездушної каменярщини” пам’ятники Личакова ніколи не 

сходили [162]. 

Описуючи формування кладовища, вчений зазначив, що найстарші 

надгробні плити походять з міських церковних цвинтарів. Їх різьбярське 

оформлення, як правило, було дуже скромне. Адже пристосовувались такі 

плити до простору церкви: часто могли бути вмуровані у долівку храму чи 

храмового подвір’я. Тому їх декорація обмежувалася написом з іменем та 

прізвищем померлої людини, датою смерті, а орнаментика рідко виходила 

поза межі простого зображення стереотипних символів смерті і життєвої 

суєти. Автор охарактеризував найпоширеніші ритуальні зображення на 

пам’ятниках того часу. Серед інших виділив такі: хрест, лавровий вінок, 

череп із навхрест складеними кістками, коса смерті та клепсидра як символ 

безповоротно минаючого часу. Зображення чаші з артосом на одній із 

найдавніших могил трактував як ознаку приналежності похованої людини до 

духовного сану. Детальніше описав пам’ятник на могилі 17-літньої 

вірменської дівчини Розалії Вартанович. Змістовний сюжет зображення, 

відточена техніка роботи в камені, стилістична форма цього пам’ятника, на 

думку автора, чітко вказують на фахового майстра вищого рівня, яким був 

Гартман Вітвер [162]. Серед когорти кращих скульпторів М. Голубець 

виділив братів Антона та Йогана Шімзерів, Леонарда Марконі, Антонія 
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Кужаву, Станіслава Лєвандовського, Ципріана Годебського, Тадея Баронча, 

Станіслава Островського [164, с. 146]. 

Дослідник зазначив, що багато давніх пам’ятників було втрачено через 

своєрідні цвинтарні правила: могили, за які не сплачувався податок більше як 

25 років, могли бути зрівняні з землею, а на цих місцях хоронили нових 

людей. Самі ж надгробні плити використовували при будівництві неоготичних 

парадних воріт цвинтаря, його доріжок і алей [162]. Керівництво кладовища, 

дбаючи про планування, розбило територію на поля з відповідною системою 

поховань. Так, від входу та поблизу головних алей місця призначалися для 

поховання духових осіб, а також – фінансової аристократії, а вже дальші 

поля – для “незамітного плєбсу” [162]. Принципи соціальної ієрархії земного 

життя відображались на системі поховань. Такий же підхід витримано і щодо 

поховань представників різних національностей. Автор зазначив, що 

українські могили своїм розташуванням і скромністю оформлення часто 

поступаються пишно оздобленим пам’ятникам на могилах польських діячів. 

Аналізуючи детальніше могили відомих українців на Личакові, М. Голубець 

все ж звернув увагу і на знакові поховання відомих польських діячів. Серед 

них згадав художника Артура Ґротґера, істориків Кароля Шайнохи та 

Августина Бельовського, поетів Северина Гощинського, Марію Конопніцьку, 

драматурга Ґабрієлю Запольську, історика літератури Петра Хмєльовського, 

історика культури Владислава Лозінського, музиканта Кароля Ліпінського, 

драматичного артиста Казимира Камінського та ін. [175]. 

Пам’ятники на місці поховань відомих українців учений аналізував з 

точки зору їх мистецької вартості. Високо оцінив скульптурні композиції на 

могилах Володимира Барвінського та Івана Левинського. Епітафію на могилі 

останнього – “Різьбив душі людей силою характеру, молотом енергії і кров’ю 

серця”, вважав влучним доповненням самого пам’ятника [382]. На противагу 

пам’ятники на похованнях Адама Коцка та Маркіяна Шашкевича назвав не 

надто оригінальними. З сумом констатував, що могила відомого українського 

маляра Василя Крижанівського взагалі не має жодного оформлення. За 
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серією відгуків, що з’явилися на сторінках львівської преси у 1928 р., можна 

прослідкувати пильну увагу дослідника до процесу спорудження та 

концептуального оформлення пам’ятника на могилі Івана Франка. Після 

публічної дискусії М. Голубець висловив сподівання, що спорудження 

пам’ятника за проектом Сергія Литвиненка на могилі Каменяра започаткує 

бажану добу справді мистецького оформлення могил українського пантеону 

на Личакові [375], [379]. 

Аналізуючи українські поховання на Личакові, М. Голубець 

систематизував їх за принципом приналежності відомих діячів до певної 

професійної групи. Як зазначив, що значну когорту охопили поховання 

українськи педагогів (Михайла Полянського, Костя Лучаківського, Григорія 

Врецьони та ін.). У продовження історії Городецького цвинтаря, автор згадав 

про спільну гробницю українського святоюрського духовенства. Зазначив, 

що тут спочили митрополити Григорій Яхимович, Спиридон Литвинович, 

ряд єпископів та інших духовних осіб [175]. Найчисельнішу групу утворили 

поховання українських істориків, етнографів та археологів (Денис 

Зубрицький, Омелян Партицький, Ісидор Шараневич, Антін Петрушевич, 

Богдан Дідицький, Богдан Януш та ін.). Згадав автор і про поховання 

Омеляна та Олександра Огоновських, Володимира та Олександра 

Барвінських, Маркіяна Шашкевича, Остапа Терлецького та інших діячів, які 

проявили себе на різних ділянках наукової й публіцистичної роботи. З групи 

громадських і політичних діячів виокремлено могили Якима Хоминського, 

Михайла Павлика, Юліана Лаврівського, Миколи Ганкевича, Володимира 

Охримовича. Зазвичай, автор подав далеко не вичерпний список поховань 

відомих українців на Личакові. Проте своїм дослідженням продемонстрував 

стан могил діячів культурно-національного життя Галичини. Наголосив, що 

більшість згаданих поховань розкидана на переферіях цвинтаря, тому не 

доступна для огляду. Автор підняв актуальне питання про потребу 

формування на Личакові осередку поховань української еліти – “пантеону 

Галицької землі”. На думку М. Голубця, реалізація такого задуму мала би 
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вплив не лише на характер Личаківського цвинтаря, але й забезпечувала б 

виховний вплив на молоді покоління галицького громадянства [175]. 

У провіднику Львовом автор також коротко описав Янівське кладовище. 

Зазначив, що на противагу аристократичному Личакову, було місцем вічного 

спочинку переважно львівської бідноти. Особливістю вартою уваги вважав 

наявність тут поховань героїв українсько-польської війни, мучеників 

польських в’язниць. Серед інших виділив могили розстріляних у 1919 р. 

Михайла Фолиса, Юліана Саламанчука, Романа Шевчука, а також діячки 

УВО Ольги Басараб [164]. 

Такий огляд львівських некрополів в історичному розрізі, зроблений 

М. Голубцем, сприяв систематизації інформації про роль і долю міських 

цвинтарів, їх еволюційний розвиток, географічну локалізацію на теренах 

міста. Основний акцент автор зробив на виділенні саме українських поховань 

на цвинтарях Львова. 

До уваги вченого потрапили цікаві архітектурні пам’ятки та культурно-

освітні заклади. Серед них варто виділити палац Любомирських, де з 1895 р. 

розмістилось товариство “Просвіта” [212], [516], [273], історія та експозиції 

львівських музеїв [517], [299], [455]. 

Підводячи підсумки, варто зазначити, що наукова спадщина М. Голубця 

багата на різножанрові краєзнавчі дослідження. На увагу заслуговує його 

спроба теоретичного обґрунтування ролі й місця краєзнавства в системі 

історичних наук, а також розуміння необхідності здійснити класифікацію 

краєзнавчих ресурсів, виділити теоретичні та практичні методи проведення 

таких досліджень. Особливий акцент вчений зробив на вивчення міст і 

містечок Галичини, які свого часу відіграли важливу роль в історії 

українських земель. Важливий пласт краєзнавчих досліджень вченого 

формують численні розвідки, присвячені історії Львова, пам’яток 

архітектури, сакрального мистецтва. 
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4. 3. Історико-мистецькі студії 

Сфера зацікавлень М. Голубця охоплювала не лише студії з історії 

України, але й теорію та історію українського та європейського мистецтва. З 

цього приводу М. Рудницький зазначив: “Микола Голубець любив мистецтво 

і бажав, щоб рідні мистецькі зразки виходили якнайкращі, щоб вони могли 

стояти нарівні з мистецькими творами щасливих народів з багатою 

культурою. Як вірний син свого народу, відчуваючи його духовні потреби, 

він прив’язував велику увагу до розвитку національних ознак і форм 

українського мистецтва, яке мало за собою давню пребагату народну 

традицію” [1085]. Універсальність М. Голубця проявилася у багатогранності 

мистецтвознавчої діяльності. Він зумів реалізувати себе як історик, критик та 

популяризатор українського мистецтва. 

Будучи активним діячем у середовищі львівського мистецького життя, 

він став співзасновником та учасником мистецьких організацій (ГДУМ, 

АНУМ, комісія з історії мистецтва при НТШ, Літературно-мистецький клуб), 

автором статей, редактором та видавцем часописів мистецького спрямування 

(“Світ”, “Життя і мистецтво”, “Українське мистецтво”), організатором 

численних мистецьких подій Львова. Звичайно, що організаційна ланка 

діяльності забирала багато часу та творчих сил, проте не заступала для 

дослідника справжніх наукових студій над історією українського мистецтва. 

Це саме та сфера, в якій М. Голубець виступив сміливим новатором, кидаючи 

виклик “вишколеним” дослідникам мистецтва, відкриваючи нові обрії та 

посилюючи актуальну дискусію щодо історії та сучасності мистецького 

процесу. Понад двадцять років він наполегливо працював над створенням 

комплексної картини розвитку українського мистецтва. Його сучасники 

Володимир Залозецький [1045, с. 243], Володимир Січинський [827, с. 33–

37], Федір Шміт [960] та ін., які представляли традиційну школу 

мистецтвознавства, свідомо відкладали написання фундаментальної праці з 

історії українського мистецтва, зупиняючись на його поодиноких питаннях. 

Вони були свідомі, що перша спроба цілісного висвітлення цього питання 
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зможе претендувати не більше, як на фрагментарний експеримент, що 

потягне за собою жваве критичне обговорення та неодмінно позначиться на 

завойованому вже авторитеті [1131, с. 180]. Однак, мистецтвознавець 

В. Залозецький, який жорстко критикував праці М. Голубця, в одній із своїх 

публікацій зазначив про те, що хто був “ознайомлений зі станом дослідів 

історії мистецтва на наших землях, той прийде скоро до переконання, що 

справа наукового підручника історії українського мистецтва стрічає великі 

перешкоди через брак ряду основних наукових дослідів на тім полі” [903, 

с. 117]. Однак М. Голубець почав реалізовувати свої задуми тоді, коли не 

було написано складових літопису української культури, а сама історія 

культури була лише фрагментом загальної історії народу [1120, с. 190]. 

Перші досліди над історією мистецтва М. Голубець почав публікувати в 

газеті “Діло”, журналі “Ілюстрована Україна” та стрілецькому часописі 

“Шляхи”. На сторінках видань з’явилися критичні огляди мистецьких 

виставок [500], [472, с. 544], [341], згодом короткі нариси про творчість 

Михайла Гаврилка [283], Якова Струхманчука [287], Іллі Рєпіна [479], 

Олекси Новаківського [387], [386], Порфірія Мартиновича [495], Теофіля 

Копистинського [498]. Однак зацікавлення молодого дослідника виходили 

далеко за межі українського мистецтва. З його перших публікацій видно, що 

він аналізував і здобутки світового мистецтва. Зокрема у період 1913–

1917 рр. М. Голубець опублікував серію статей, присвячених Огюсту Родену 

[305], Арнольду Бекліну [306], Емілю Антуану Бурделю [334], Едґарду Деґа 

[333]. В одній із статей зробив огляд розвитку світового мистецтва від 

найдавніших часів до ХІХ ст., продемонстрував роль і місце мистецтва у 

розвитку духовної культури людства [418], [419], [301], [276], [295]. 

Ці публікації засвідчують, що перші спроби М. Голубця написати 

історію українського мистецтва мали теоретичне підґрунтя. Врешті ця тема 

знайшла своє відображення у серії статей, що були опубліковані впродовж 

1916–1918 рр. на сторінках часопису “Шляхи” [376]. Його “Нариси з історії 

українського мистецтва” (1916–1918) містили багато новаторських ідей. 
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Насамперед автор запропонував оригінальну періодизацію українського 

мистецького процесу. Дослідження розділив на шість частин, кожна з яких 

відповідала певному хронологічному періоду: “Мистецтво Київської 

гегемонії”; “Мистецтво Галицько-Волинської держави”; “Мистецтво 

Литовсько-українського періоду”; “Мистецтво над безоднею”; 

“Відродженнє”; “Століттє упадку” [376]. Сучасний дослідник 

Т. Стефанишин, порівнюючи мистецтвознавчі огляди про період Х–ХVІ ст., 

які здійснив М. Грушевський в “Історії України-Руси”, зазначив: “Нариси” 

молодого М. Голубця були значно повнішими як у хронологічному, так і у 

видовому аспектах [1125, с. 173]. Нариси згодом стали основою брошури 

“Українське мистецтво: Вступ до історії” (1918) [441]. Хронологічні рамки 

цієї праці були розширені, оскільки відлік автор розпочав від часу хрещення 

Київської Руси і завершив мистецькими здобутками початку ХХ ст. 

Дослідник намагався запровадити універсальні термінологічні поняття, які б 

позначали ключові явища в мистецтвознавстві. Основними напрямками 

М. Голубець виокремив “Будівництво”, “Малярство”, “Різьбу”. Автор 

запропонував чітко розмежовувати поняття “професійного” та “народного” 

мистецтва, причому останнє вважав за доцільне віднести до сфери вивчення 

етнографії. Таким чином було закладено підвалини видової та хронологічної 

класифікації мистецького надбання українського народу. Видання було 

збагачене ілюстраціями. Поява ряду рецензій на цю працю засвідчила як 

успіх дослідження, так і актуальність розвитку цього напрямку й потребу 

написання узагальнюючої історії українського мистецтва [441], [519]. 

Ґрунтовніше видання побачило світ 1922 р. – це була перша частина 

“Начерку історії українського мистецтва” [377, с. 16]. Хронологія знову була 

розширена. Зокрема автор виділив такі розділи: Доісторична культура 

українських земель; Поганська культура українських племен; Мистецтво 

держави Володимира і Ярослава; Мистецтво Галицько-Волинської держави; 

В наймах у сусідів; Ренесанс; Галицьке малярство; XVI–XVII ст. в мистецтві 

Подніпров’я. Перша частина була завершена ХVІІ ст., а друга частина, 
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видання якої було заплановане на 1926 р., в силу певних обставин, можливо 

фінансових, не вийшла друком [1125, с. 173]. 

Однак навіть ця перша частина справила резонанс у науково-

культурному та мистецькому середовищі того часу. Вказане видання було 

важливе насамперед тим, що М. Голубець чи не першим окреслив і 

проаналізував багатовіковий розвиток давнього українського мистецтва, 

продемонстрував його самобутність і оригінальність у контексті 

загальноєвропейського розвитку. У вступній частині автор окреслив 

методологічну базу дослідження та виділив теоретичні проблеми 

українського мистецтва. Причину появи праці аргументував такими словами: 

“Мусимо усвідомити собі, що таке українське мистецтво і яке йому місце в 

крузі мистецтв других народів світу. З метою розсвітлення цього складного 

питання робимо оцей перший крок в даному напрямі, віддаючи в руки 

українського читача книжку, яка дала би короткий, але по можливости 

вичерпуючий огляд того, що в спадщині наших прадідів дасться підвести під 

рівень мистецтва” [377, с. 16]. Автор акцентував увагу не лише на спробі 

систематизувати хронологію українського мистецтва, але й виділити його 

ключові видові напрямки. Тому поряд із традиційно найвизначнішими 

пам’ятками архітектури, скульптури, іконопису і малярства, М. Голубець 

проаналізував і здобутки графіки, кераміки, ювелірної справи тощо. 

Проте шлях першовідкривача, відсутність орієнтирів на теоретичні 

моделі національної культури, фахова непідготовленість та юнацький 

максималізм звичайно позначилися на змісті роботи, яку було піддано 

нищівній критиці, зокрема В. Залозецьким [1215, с. 34–43]. Прихильник 

традиційних підходів жорстко розкритикував періодизацію, яку 

запропонував М. Голубець, звинувачуючи його у непрофесіоналізмі [1131, 

с. 180–181]. В. Залозецький про вступну частину до історії мистецтва 

М. Голубця написав наступне: “Вступ робить враженнє, що автор не 

опановує матеріалу українського мистецтва, що не здає собі справи з ціли, 

яку повинен мати перед очима, що не орієнтується в загально-європейському 
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мистецтві, а ті недостачі покриває поетичними фразами екскурсами, які з 

нарисом історії мистецтва взагалі нічого спільного не мають” [1215]. Та все 

ж полеміка двох мистецтвознавців, що розгорнулась на сторінках львівської 

преси, відіграла однозначно позитивну роль у поступі української 

мистецтвознавчої думки міжвоєнного періоду, стимулювала наукові 

дослідження у цій царині [1125, с. 176]. 

“Начерк”, звісно, отримав різносторонні рецензії, а молодий дослідник 

пережив непрості часи у своїй науковій творчості. Загалом сучасники 

М. Голубця у відгуках, як правило, закидали йому надмірну емоційність у 

висловлюваннях, писали критичні зауваження щодо окремих не цілком 

науково-обґрунтованих припущень, дискусії були викликані і підходами до 

періодизації українського мистецтва. Однак більшість все ж відзначала 

вагомість появи першої узагальнюючої праці з історії вітчизняного 

мистецтва. На думку сучасного вченого Я. Тараса, М. Голубцю важко було 

відірвати історію мистецтва від суспільно-політичної історії. Дослідник 

аргументував це активною діяльністю М. Голубця у національно-визвольних 

змаганнях, а тому і прагненням до національного самоствердження українців 

як в історичній, так і в культурно-мистецькій площинах. Тому для 

М. Голубця історія українського мистецтва – це суспільно-політична історія 

[1131, с. 181]. Він не відмежовувався від світових художніх тенденцій, однак 

ревно оберігав національний характер українського мистецтва [1120]. Про це 

стверджував і сам автор кажучи “Я не бороню “старих” позицій проти 

наступу “нових” ідей, я бороню наших позицій проти навали чужих кличів” 

[308]. 

Сповнений віри у необхідність пропагування історії українського 

мистецтва як історії суспільно-політичної, вчений продовжував працювати 

[440]. Вже на початку 1930-х рр. він приступив до роботи над нарисами 

історії українського мистецтва для видавничого проекту Івана Тиктора – 

“Історія української культури” під загальною редакцією І. Крип’якевича 

[366]. Ця ґрунтовна праця створена когортою видатних українських вчених й 
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мистецтвознавців (І. Крип’якевич (розділ “Побут”), В. Радзикевич (розділ 

“Письменство”), М. Голубець (розділ “Мистецтво”), С. Чарнецький (розділ 

“Театр”) та В. Барвінський (розділ “Музика”). Автори яскраво і доступно 

подали основні відомості про розвиток українського письменства, 

образотворчого мистецтва, театру та музики від давніх часів і до першої 

третини XX ст. У цьому дослідженні М. Голубець розширив хронологічні 

рамки українського мистецтва, починаючи від доби палеоліту і завершуючи 

оглядом сучасних йому мистецьких подій. Також під впливом критики дещо 

модернізував назви розділів попереднього видання, опираючись на історико-

хронологічний принцип [972, с. 186–187]. Цю працю вважають останньою 

комплексною публікацією М. Голубця з історії мистецтва, оскільки 

передчасна смерть перешкодила реалізувати його небуденний творчий талант 

на ґрунті реконструкції історії художньої культури. 

Поряд із ґрунтовними працями з історії українського мистецтва у 

творчій спадщині М. Голубця варто виділити цілий ряд розвідок, тематичний 

спектр яких надзвичайно широкий – галицька дерев’яна архітектура, 

церковне малярство, українське килимарство, художня фотографія, 

європейське мистецтво, життєписи українських та європейських митців, роль 

жінки в українському мистецтві, виставково-мистецьке життя Львова [403], 

[346], [487], [414], [302], [478]. Більшість цих розвідок автор апробував на 

засіданнях комісії НТШ з історії мистецтва та публікував на сторінках 

львівських часописів і наукових збірників. Серед ґрунтовних досліджень 

варто виділити монографію “Українське малярство ХVI–XVII ст. під 

покровом Ставропігії” (1920) [298], [332]. У працях, присвячених галицькому 

малярству, автор окреслив історію і здобутки галицьких митців, особливу 

увагу приділив фресковому живопису, віднайденому у львівському 

вірменському соборі та у храмі в Лаврові [378], [338], [325], [364], [324]. 

Не була байдужою для М. Голубця тема історії та долі дерев’яних 

святинь Галичини, проблем і здобутків їхнього мистецького облаштування 

[339], [474], [475]. Він вважав, що церкви є не просто духовними осередками, 
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але й музеями-скарбницями в історії культурного надбання народу [292]. 

Зазначив, що в силу складного історичного розвитку, образотворчий геній 

українського народу зумів виявити себе найбільше в церковному мистецтві. З 

одного боку, назвав це однобічністю культурного розвитку, проте 

можливість творити в ділянці релігійного мистецтва посприяла формуванню 

суто українського стилю. На думку автора, саме оригінальний стінопис, 

іконопис та дерев’яна архітектура церков вирізняли українське мистецтво. 

Однак автор стверджував, що українська ікона і стінопис, зароджені на ґрунті 

українсько-візантійських взаємин, завмерли наприкінці ХVII ст. під натиском 

європейських віянь. М. Голубець завжди у своїх публікаціях виступав проти 

сліпого копіювання нових форм і стилів чужого мистецтва (церковного і 

світського), і перенесення його на український мистецький ґрунт [308]. Він 

писав, що впродовж ХVІІІ–ХІХ ст. завмерла українська культура і 

мистецтво, церкви та ікони стали модними, святі виринали з рам як живі, що 

змінило тишу господнього храму на шум панських покоїв [292]. Та все ж на 

початку ХХ ст. мистецька культура України почала відроджуватися 

зусиллями і стараннями українських митців М. Сосенка, П. Ковжуна, 

П. Холодного, М. Осінчука, які повертали убранству храмів національні 

мотиви та високий рівень мистецького виконання [505], [420], [492]. 

Окрім власних розвідок, М. Голубець завжди слідкував за появою 

досліджень інших авторів у цій царині. Здійснив історіографічні огляди 

польських авторів про галицьке малярство [413]. Негативно оцінив 

публікацію А. Лушпинського “Галицьке дерев’яне будівництво” (1920), що 

було присвячене історії храмів Галичини. Серед критичних зауваг, автор 

виділив той факт, що представлені у публікації храми репрезентують лише 

частину Галичини, окремим регіонам присвячена нерівномірна кількість 

споруд, а також відсутній пояснювальний текст біля зображення кожного 

храму [323]. 

Серію статей автор присвятив історії і традиціям народного 

декоративно-прикладного мистецтва, зокрема українського килимарства. Він 
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проаналізував ключові етапи еволюції українського килима, окреслив 

особливості форми й техніки виготовлення, виділив основні епіцентри 

поширення цього промислу на українських землях [442], [321]. Дослідник 

охарактеризував ужиткове та мистецьке значення килима. Вважав, що період 

кінця ХІХ – початку ХХ ст., можна назвати часом відродження українського 

килимарства, адже саме тоді відбулося зацікавлення і звернення до 

народного мистецтва прогресивною художньою інтелігенцією та науковими 

колами. Тому, з метою збереження колосальної культурної спадщини 

організовувались етнографічні експедиції, учасники яких збирали та 

замальовували кращі зразки, зокрема і килимів. Створювалися спеціальні 

музеї, влаштовувалися виставки, що мали на меті ознайомити з витворами 

народних майстрів широке коло глядачів [317], [322], [291]. Дослідник 

високо оцінив діяльність спілки “Гуцульське Мистецтво” [1057], [956], яка 

посіла особливе місце у справі ренесансу та популяризації правдивого 

українського килиму. Модерним віянням у роботі спілки М. Голубець вважав 

активну співпрацю з українськими мистцями, яка принесла нові тенденції та 

нове прочитання старих мотивів [279], [371]. Заангажування мистців до 

килимарства дослідник вважав вимогою часу, оскільки сліпе копіювання 

навіть найкращих старих орнаментів не здатне забезпечити килимарському 

мистецтву майбутнє [504]. У серії цих тематичних розвідок помітно, як 

М. Голубець зумів поєднати свій краєзнавчий хист, історичну об’єктивність, 

фаховість мистецтвознавця та патріотичну свідомість при популяризації 

автентичних зразків народного мистецтва. 

М. Голубець слідкував за модерними віяннями і змінами у мистецтві 

[461]. Неодноразово писав про появу нового напрямку – художньої 

фотографії, яку часто сучасники розглядали як жанр мистецтва. Автор 

зазначив, що художня фотографія або фотографіка піднялася на щабель 

мистецької творчості щойно тоді, коли під впливом модерних течій відійшла 

від реалістичного принципу зображення світу і почала стилізувати життєві 

факти [485]. Слідкуючи за роботою “Українського фотографічного 
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товариства” дослідник зазначив, що щорічні виступи-виставки українських 

фотографів є відрадним явищем на ґрунті вітчизняної мистецької культури 

[485]. В одній із публікацій автор відзначив світлини Я. Савки, О. Моха, 

Д. Фіґоля, Ю. Дороша та С. Дмоховського, що були виставлені на третій 

виставці УФОТО [297]. Також у публікації “Обличчя вчорашнього Львова” 

(1934) окреслив виставку графіки і фотографіки, присвяченої темі історії і 

життя Львова [383]. 

Однак дослідник вважав, що найсміливіші мрії фотографа не 

підіймуться вище за рівень репродукційного ремесла, через механічність дії 

не зможуть стати творчістю. Зазначив, що “об’єктивізм фотографічного 

об’єктиву виключає таку можливість і не поможуть тут ніякі штучки 

аранжування знимки чи її монтажу” [444]. Водночас провів дуже цікаву і 

тонку паралель між мистецтвом і фотографією: “фотографія не є і не може 

бути мистецтвом, в розумінні індивідуально-суб’єктивної творчості, так 

само, як не є мистецтвом малярські картини й полотна, що непотрібно 

заставляють нас приймати те, що з такою легкістю опановує фотографія” 

[444]. 

У сфері мистецтвознавства М. Голубець проявив себе не лише як 

дослідник, але і як критик. Він став біографістом і літописцем тогочасного 

культурно-мистецького життя Львова. Слідкував за усіма важливими 

мистецькими імпрезами – виставками, лекціями, презентаціями книг. У своїх 

публікаціях, якими рясніли міжвоєнні видання, подавав інформацію та 

критичний огляд мистецьких подій. З його численних статей та рецензій 

можна скласти літопис мистецького життя Львова міжвоєнного періоду. 

Більшість публікацій про мистецькі виставки збагачені теоретичним та 

методологічним вступом і критичними заувагами. Як результат аналізу 

мистецького процесу на українських землях з’явилися його розвідки про 

здобутки і проблеми сучасного мистецтва [421], про сприйняття українського 

мистецтва в Європі [439], про роль художньої критики у мистецькому 

середовищі [384] тощо.  
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Часто досить гостро і прискіпливо висвітлював доробки митців, зокрема 

О. Новаківського, О. Кульчицької, П. Холодного, О. Архипенка, П. Ковжуна, 

М. Глущенка, В. Крижанівського, М. Бойчука, І. Северина, М. Сосенка, 

Л. Ґеца, І. Труша, С. Литвиненка. До прикладу, гучного обговорення на 

сторінках львівської преси набрали критичні розвідки М. Голубця про 

творчий шлях О. Новаківського. Дослідник стверджував, що це митець 

направду талановитий і оригінальний, а його академічні студії і 

позаакадемічні картини свідчать про велетенський вклад праці, технічної 

умілості та інтенції [365]. Однак у мистецькому аспекті М. Голубець високо 

оцінив краківський період творчості художника і зазначав що львівський 

період позначився кризою особистого життя і творчих пошуків. Ця думка не 

була сприйнята тогочасними мистецтвознавцями, проте сам автор був до 

цього готовий і на сторінках львівської преси про це писав [365]. 

М. Голубець створив мистецькі життєписи як своїх сучасників, так і 

багатьох попередників, віднайшов і повернув до когорти митців чимало 

призабутих імен, познайомив із творчістю митців світового масштабу. 

Влучну й об’єктивну характеристику мистецтвознавчим студіям М. Голубця 

дав Святослав Гординський: “Як історик мистецтва Голубець був досить 

відмінний від того типу мистецтвознавців, що ми його мали в ті часи. Хоч він 

і оперував історико-мистецькими формулами, робив це не так як учений, а 

радше як мистець. Це ріжнило його від інших наших мистецтвознавців і 

критиків, прізвища яких були оздоблені титулами професорів, докторів і 

директорів, і, що акуратно і певно, але звичайно досить сухо, подавали свої 

думки про мистецькі справи. 

На противагу їм М. Голубець був радше тип критика-есеїста, він не вмів 

пасивно-описово ставитися до свого предмета, а брав його з пасією: його 

постійним намаганням було з’ясувати джерела і характер українського 

національного мистецтва” [876]. М. Голубця часто звинувачували в 

надмірній емоційності та неакадемічності мистецтвознавчого мислення. 

Проте саме пошук новаторських форм та оригінальних ракурсів, не 
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прив’язаність до традиційності дозволяли йому бачити те, чого інші не 

помічали: він розширив географічні межі українського мистецтва і зарахував 

до його здобутків пам’ятки поза Україною (Люблін, Сандомир, Краків), 

оперуючи при цьому даними польських джерел; своїми критико-

мистецтвознавчими публікаціями він привертав суспільну увагу до 

багатогранної творчості багатьох митців (Олекси Новаківського, Олександра 

Архипенка, Юрія Нарбута, Олени Кульчицької, Михайла Бойчука, Івана 

Труша та ін.); повернув із небуття ряд імен з історії української 

образотворчості (Корнила Устияновича та Теофіла Копистинського). Його 

дослідження часто викликали резонанс у галицькому суспільстві, призводили 

до полеміки та поглибленого вивчення окремих віх українського мистецтва. 

Оригінальність інтерпретацій та професійна ерудованість дозволяли йому 

проводити влучні аналогії між українською та світовою художньою 

традицією. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що діяльність М. Голубця заповнила 

багато прогалин в історико-мистецьких дослідженнях міжвоєнного періоду. 

Будучи активним учасником культурно-мистецьких заходів на теренах 

Галичини, М. Голубець намагався тримати в полі зору практично всі 

найважливіші тогочасні мистецькі імпрези. Саме тому він справедливо 

заслуговує на почесне звання хроніста мистецької історії свого часу, адже на 

сторінках періодичних видань він єдиний зумів зафіксувати безліч подій, що 

ознаменували культурне життя галицької богеми у міжвоєнний період. 

Своєю наполегливістю та відважністю дослідник відкрив нові грані 

українського мистецтва для вивчення та збагачення національної культури, 

заклав підвалини періодизації та типології українського мистецтва, збагатив 

його теоретичними узагальненнями та методичними підходами. Зумів 

обґрунтувати самобутність, оригінальність давньоукраїнського мистецтва, 

його західноєвропейську орієнтацію та вдало популяризувати досягнення 

молодих українських митців. 
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4. 4. Просопографічні праці 

На сучасному етапі в науці відбувається становлення концептуальних 

орієнтирів та підходів, які б допомогли відтворити багатовимірну історію 

людства. Одним із них є персоніфікація минулого як актуальне завдання 

історичних студій, що допомагає відновити галерею відомих діячів не лише у 

традиційному висвітленні звичайної біографії, а у поглибленому вивченні 

особистісно-індивідуального змісту конкретної особи чи групи осіб, 

зв’язаних між собою родинними, професійними чи іншими зв’язками [1119, 

с. 7]. Змістовне біографічне наповнення виступає не лише джерелом знань, 

але й важливою частиною національної культури, суспільно-політичного, 

інтелектуального та духовного життя [1071, с. 8]. Сьогодні українська 

біографістика стрімко розвивається, формуються вузькоспектральні студії з 

просопографії [1118, с. 52–53], однак глибоких наукових досліджень у цій 

галузі бракує. Вагоме місце у вітчизняній біографістиці зайняли праці 

Я. Дашкевича [889], [890], В. Чишка [1166], І. Старовойтенко [1118], [1119] 

та ін., які окреслили теоретичне підґрунтя науки і приклалися до творення 

національних зразків жанру. 

Чільне місце в українській біографістиці міжвоєнного періоду посіли 

дослідження М. Голубця. Неодноразово вдаючись до написання таких 

творів – від коротких довідкових розвідок до масштабних життєписів – він 

застановився над теоретичною проблемою біографістики. Найперше, 

звернувся до зарубіжних класиків жанру – Андре Моруа, французького 

письменника, майстра романізованої біографії Еміля Людвіґа, німецького 

письменника, відомого біографа та англійського літературознавця Літтона 

Стречі. Порівняльний аспект їхніх творчих підходів дозволив М. Голубцю 

окреслити методичні прийоми написання життєпису [592]. Стиль А. Моруа 

назвав “прегарним, легким, дійсно мистецьким способом схоплення трудного 

нераз матеріялу”, пронизаного “чуттєво закрашеною і продуховленою 

настроєвістю” [592]. На противагу Е. Людвіґ, як вважав дослідник, оновив 

біографічний жанр, надаючи своїм героям реальних людських рис, наче 
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спускаючи їх на землю. Розуміючи тонкощі творення біографічного жанру, 

М. Голубець замислився над дилемою співвідношення наукових і мистецьких 

підходів. Адже і Е. Людвіґу, і Л. Стречі критики закидали перекручування 

історичної правди шляхом формування власних конструкцій дійсності. Це 

привело дослідника до визначення, що сучасна мистецька біографія – 

перехідний літературний жанр. Перехідний не в значенні часовому, а тому, що 

формувався на стику двох протилежних світів – “світу науки і мистецтва, світу 

дійсності і фантазії” [592]. Звертаючись до вітчизняних здобутків, 

М. Голубець зазначив, що українському письменству теж не зовсім чужий цей 

літературний жанр. Працю Віктора Петрова [813], присвячену Миколі 

Костомарову [1064], та дослідження Ілька Борщака [888] – “Григор Орлик – 

великий мазепинець” [826], назвав зразками української мистецької біографії. 

Роль і значення життєписів М. Голубець вбачав не лише у мистецькій 

вартості та науково-історичній цінності. На його думку, добра біографія мала 

б дати читачеві взірці величі, праці, таланту, духовної сили людини, 

формувати високі моральні норми, збуджувати віру в духовну вартість 

людства і змушувати кожного бути гідним назви людини. У цьому контексті 

підкреслив, що таким критеріям відповідає лише невелика частина 

мистецьких життєписів. Негативно оцінив “жовті” сторінки біографістики, 

побудовані на “брудних інтимностях”, витягнутих з життя великих людей. 

Вважав це аморальністю літературного світу, зорієнтованого на скороминучі 

злободенні потреби, відірвані від справжніх життєвих цінностей. Особисто 

вправляючись у біографістиці, М. Голубець виголосив свою підтримку типу 

біографії, головною ціллю якої задекларував наближення людини до ідеалів 

добра, правди і краси [592]. Опираючись на сучасні підходи до типології 

творів біографічного жанру, зазначимо, що у творчій спадщині дослідника 

присутні усі її варіанти: енциклопедична, історична, портретна та літературна 

(художня) біографії [1166, с. 161]. 

Серед історичних постатей, до формування образу яких вдався 

М. Голубець, можна назвати правителів Київської Русі і Галицько-
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Волинського князівства, провідників Козаччини [87]. Дослідник повсякчасно 

намагався окреслити не лише їхню державотворчу діяльність, але й 

одночасно звертався до індивідуальних рис особи, які дозволяли розширити 

уявлення про неї. Першочергово слід відзначити постаті Богдана 

Хмельницького та Івана Мазепи, над життєписами яких М. Голубець 

застановився ґрунтовніше. Так, описуючи хід національно-визвольних 

змагань середини ХVІІ ст. дослідник вивів образ “українського Мойсея” [190, 

с. 21], збагатив уявлення про нього аналітичними розвідками та вдало 

підібраними історіографічними характеристиками. Ключові віхи життя 

Б. Хмельницького вчений подав у “Великій історії України”, окресливши 

його походження, навчання, щаблі військової кар’єри [87]. Також коротко 

зупинився на сторінках особистого життя гетьмана. Звернувшись до свідчень 

венеційського посла Віміни, українських та польських істориків, спробував 

відтворити візуальний та духовний портрет Б. Хмельницького, 

закцентувавши увагу на його сильній козацькій статурі, твердості характеру 

та непересічним здібностям правителя [87]. Однак М. Голубець вважав, що 

традиційний підхід, закріплений у вітчизняній історіографії був однобоким 

та завузьким для життєпису такої великої духом і ділами особи. Він 

наголосив, що об’єктивній оцінці Хмельницького зашкодив Тарас Шевченко, 

який “з досадністю Придніпрянця осудив і пересудив концепцію україно-

московської федерації” [190, с. 3]. Відзначивши монографію Миколи 

Костомарова, дослідник все ж закинув ученому надмірне захоплення 

польськими джерелами. Проаналізувавши дослідження сучасників, 

М. Голубець дійшов висновку, що в умовах його реальності існувало два 

різні образи Хмельницького: для широких мас – він Богом даний гетьман, 

стратег і законодавець, мало не династичний суверен України; для науки – 

безвільна іграшка обставин, “щасливець, винесений на кипучих хвилях подій 

до вершин, про які він не мріяв” [190, с. 4], а в зустрічі з невблаганною 

дійсністю шукав відступів до компромісів. 

Особисто ж М. Голубець вважав, що майже до старості 
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Б. Хмельницький був непомітною людиною, нічим не визначався, нічим не 

звертав на себе уваги. Дослідник припускав, що хист і талант цієї особи 

могли б ніколи не проявитися, а в історичній пам’яті він міг залишитися 

маловідомим чигиринським сотником. І хоч автор не був схильний 

абсолютизувати чинник особистої кривди, завданої Чаплинським 

Хмельницькому, як причину визвольних змагань української нації, все ж 

вважав, що саме це посприяло переродженню спокійного господаря і 

лояльного реєстрового козака у провідника збунтованих мас і “творця нової 

Української Держави” [87]. Бажаючи підкреслити винятковість особи 

Хмельницького, М. Голубець порівняв його з сучасником – протектором 

англійської республіки Кромвелем. Окрім біографічних аналогій та схожих 

управлінських рис, дослідник виділив ще й трагізм династичних замислів 

двох правителів – “обидва полишили по собі синів, один Юрка, другий – 

Річарда, обидвом їм запевнили наслідство суверенів і обидва виявилися 

недотепами, не під міру батькам” [190, с. 5]. Різницю ж характерів Кромвеля 

і Хмельницького вбачав лише у тому, що перший послав свого короля 

Карла І на ешафот, а другий, хоч і мав нагоду це зробити, обрав інший шлях. 

Як стратега, дослідник порівняв українського гетьмана з Наполеоном, але 

наголосив на різниці їхньої дійсності: якщо Наполеон з’явився на 

політичному горизонті Франції на етапі згасання революції, то 

Хмельницький якраз навпаки – був творцем визвольної стихії [190, с. 5–6]. 

Ліричний образ українського гетьмана М. Голубець витворив в історичній 

повісті “Жовті води” [629]. Все те, чого не міг за браком офіційних свідчень 

передати у наукових розвідках, висвітлив на сторінках художнього твору. 

Тут не був обмежений канонами науки, тому особисту симпатію та гордість 

за героїчне минуле українського народу передав яскравими 

характеристиками козацтва загалом, та Б. Хмельницького зокрема. Більше 

того, цей твір був реакцією на добре відомий історичний роман Г. Сенкевича 

“Огнем і мечем” [1221]. Даючи характеристику Б. Хмельницькому як 

історичній персоналії, дослідник прагнув розвіяти сформовані міфи і 
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заставити сучасників ширше поглянути на далекоглядність задумів і 

грандіозність зрушень, привнесених цією особою у політичні, соціально-

економічні та культурні сфери тогочасного українства [201]. 

Історіографічна суперечність постаті І. Мазепи теж не викликала у 

М. Голубця труднощів до написання його життєпису [216], [270]. 

Окресливши загальні відомості про гетьмана [216], [344], дослідник високо 

оцінив його політичну далекоглядність і твердість духу у втіленні виробленої 

стратегії. За ці риси автор відніс І. Мазепу до виняткової когорти постатей 

минулого, задуми яких стають ближчими і більш зрозумілими для майбутніх 

поколінь, а не для сучасників. Аналізуючи ключові події його життя, 

М. Голубець зупинився на романтичній пригоді, що сталася на початках 

політичної кар’єри Мазепи і була оспівана у світовій літературі [216]. На 

думку дослідника, цей момент особистої трагедії, як і у випадку 

Б. Хмельницького, спричинився до подальших кардинальних змін у житті 

тоді ще звичайного шляхтича. Купівлю І. Мазепою гетьманства у Голіцина 

назвав дорогою ціною, яка забезпечила з одного боку довіру московського 

протекторату та розв’язала руки для внутрішньої політики, а з іншого – 

загострила стосунки з суспільними низами і Запорожжям [118]. Особливо 

М. Голубець наголосив на дипломатичному хисті І. Мазепи, який сприяв 

зацікавлення європейських держав тогочасною Україною. Все це вважав 

добре спланованими кроками гетьмана до реалізації “божевільної ідеї – 

створення на сході Європи української суверенної монархії” [118]. При 

цьому ключовою помилкою його політичної стратегії назвав виховання при 

королівському дворі, серед польського шляхетського оточення, яке навчило 

дивитися Мазепу на народні низи як на погній і гарматне м’ясо, призначене 

для щоденної експлуатації, але не здатне до свідомої співучасті у 

державотворчій праці [216]. 

Біографічні нариси І. Мазепи М. Голубець не обмежив лише його 

політичною діяльністю. Правління гетьмана стало золотою добою 

української літератури, науки й мистецтва. А будівництво численних соборів 
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(Богоявленського і Миколаївського у Києві), реконструкція та оновлення 

численних храмів (собор св. Софії, Кирилівська церква у Києві та ін.) з 

привнесенням прикметних барокових рис спонукало дослідника до 

формування терміну – “стиль Мазепи” [431]. Назвав цей період унікальною 

добою українського бароко, пронизаною конструктивною логікою та 

гармонією форм. Не зважаючи на окремі елементи московських впливів, 

присутні у тогочасній сакральній традиції, М. Голубець вважав, що саме за 

сприяння І. Мазепи тогочасне українське малярство та архітектура 

повернулися обличчям до Європи з орієнтацією на італійську, голландську та 

фламандську мистецькі школи [431]. Варто підкреслити, що нездійсненна 

історична місія життя І. Мазепи, на думку дослідника, стала програмою, 

законом і обов’язком майбутніх поколінь. М. Голубець вважав, що гетьман 

заполонив “уми і серця грядучих поколінь, не так грандіозністю своїх 

замислів, як трагічним епілогом своєї життєвої місії, не стільки позитивними 

досягненнями, скільки напрямними цілої низки своїх потягнень, які тільки з 

об’єктивної, історичної перспективи набирають виразності і чистоти ідеалів” 

[118], [458]. 

Активно працюючи на ниві журналістики, М. Голубець спричинився до 

написання численних біографічних розвідок як відомих, так і мало знаних 

представників світового та вітчизняного простору. У сферу його зацікавлень 

потрапляли люди науки, мистецтва, літератури, активні громадські та 

релігійні діячі. Як казали сучасники, М. Голубець відгукувався на всі 

актуальні питання свого часу [1085], тому, не дивно, що його творчий 

доробок склав хоч і різнорідний, однак надзвичайно багатий пласт 

життєписів енциклопедичного, довідкового та художнього характеру. 

Окремою групою виділяються біографічні розвідки, присвячені громадсько-

політичним діячам та науковцям, праця яких кардинально вплинула на 

суспільні зміни. Варто виділити статті, приурочені 150-літтю роковин смерті 

французьких філософів-просвітників Вольтера [572] та Жан Жака Руссо 

[573]. Серед тогочасних вчених, які сформували основи наукової думки та 
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національної теорії дослідник виділив постать Миколи Костомарова. 

М. Голубець окреслив віхи його життєвого шляху, наголосив на вагомості 

історичних студій вченого, значимості літературних творів, його науково-

педагогічній діяльності та активній громадській позиції, задекларованій у 

роботі Кирило-Мефодіївського товариства та пізнішій “Основі” [112]. 

Найбільшим досягненням М. Костомарова вважав витворення 

самостійницької ідеології українців, постулати якої були викладені у “Книзі 

буття українського народу”. Однак М. Голубець з сумом констатував, що 

наприкінці життя вчений, зазнавши численних поневірянь та утисків влади, 

зрадив молодечому запалу та ідеям самостійності українського народу. 

Дослідник зазначив, що українській мові, яку М. Костомаров спершу вважав 

найбільшим скарбом нації, згодом “резервував місце тільки у панському 

передпокою чи кухні” [112]. Оповідаючи про Володимира Антоновича, 

М. Голубець назвав його “Великим всеукраїнцем”, основоположником 

української історіографії, знаменитим археологом, етнографом, 

антропологом, активним культурно-громадським діячем та педагогом [91]. 

Особливий акцент дослідник зробив на підвалинах, які заклав вчений у 

культурно-політичне єднання Придніпрянщини з Галичиною. Високо оцінив 

його “Сповідь” [219], як свідому і сміливу декларацію власних національних 

переконань. На противагу до В. Антоновича, дослідник окреслив персоналію 

Леонарда Совінського, “полукровного українця”, який у своїх хлопоманських 

пориваннях “дійшов до половини шляху й заломився” [95], залишивши при 

цьому цікаву літературну спадщину. 

Описав М. Голубець і постать призабутого піонера української 

етнографії, поляка з роду Зоріяна Доленга-Ходаковського (Адам Чарвоцький) 

[100]. Автор підкреслив наявність у дослідника чіткої методики збирання 

етнографічних матеріалів, а його життя і погляди вважав схожими до ідей 

Сковороди. Сформував автор і біографічний начерк життя та діяльності 

галицького історика, археолога, краєзнавця Ісидора Шараневича. Описав 

його професійний шлях, який від ранніх богословських студій привів ученого 
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до викладацької діяльності, а у 1881 р. – до посади декана філософського 

факультету Львівського університету [240]. Як сферу найбільшого 

зацікавлення виділив його львовознавчі розвідки та археологічне 

дослідження Галича. М. Голубець коротко окреслив життя і діяльність 

консерватора пам’яток старовини, археолога і мистецтвознавця, дослідника 

історії та церковної архітектури Галичини – Богдана Януша [170]. Додав 

М. Голубець й цікаві штрихи до життєпису мовознавця, філософа і 

письменника Клима Ганкевича. Для детальнішої характеристики його 

науково-педагогічної діяльності звернувся до “Нарису історії української 

літератури” І. Франка, де знайшов не зовсім схвальну оцінку особи, 

аргументовану схильністю К. Ганкевича “примазуватися до всіх партій та 

зовсім уже каригідне… фальшування документів” [92]. Не заперечуючи 

новаторських здобутків на полі українського мовознавства, М. Голубець на 

підставі переписки віденської поліції доповнив образ др. К. Ганкевича 

ганебною роллю “платного поліцейського конфідента” [92]. 

Знаходимо у М. Голубця окремі штрихи до біографії осіб духовного 

сану. Не зупиняючись детально на церковно-релігійній діяльності Андрея 

Шептицького [230], дослідник високо оцінив заслуги митрополита перед 

українською культурою. Наголосив на його ролі фундатора Національного 

музею та мецената цілого покоління митців [372]. Автор зазначив, що 

митрополит здійснював меценатську підтримку українських художників. 

Зокрема писав, що митрополит робив це не з огляду на людину, а з огляду на 

українську культуру; через те всі його старання, його заходи ніколи не 

викликали пригноблюючого вражіння добродійства, милостині, адже 

насправді були лише службою рідній культурі [386, с. 519]. У час 25-ліття 

літературно-наукової праці М. Голубець висвітлив доробок ієромонаха Чину 

св. Василія Великого – отця др. Йосафата Скрутеня [129]. Вважав, що не 

стільки прізвищем, скільки плодами своєї діяльності відома ця особистість. 

“Записки ЧСВВ” та бібліотека й архів оо. Василіян у Львові стали наслідками 

його ініціативи та наполегливої роботи. У некролозі згадав автор і жертовний 
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шлях стрільця-священика Миколи Благого, який своє коротке життя 

присвятив боротьбі за рідник край [571]. 

У біографічних розвідках М. Голубець познайомив читачів галицької 

преси з когортою літераторів. Серед світових класиків цього жанру виділив 

“некоронованого короля французької літератури”, творця “Мушкетерів” 

Олександра Дюма [614], [582], норвезького драматурга Генріка Ібсена [535], 

[550], німецьких письменників, драматургів Гайнріха Кляйста [534] та 

Герхардта Гавптмана [537], польського письменника Генрика Сенкевича 

[617]. Життєпис Льва Толстого розкрив крізь призму його духовного 

роздвоєння, зазначивши, що безкомпромісність поглядів російського 

письменника не могла йти у парі з реаліями життя [542]. Поміж українських 

літераторів М. Голубець звернувся до сторінок творчого життєпису Маркіяна 

Шашкевича [611], Анатоля Свидницького [520], Юрія Федьковича [521], 

[549], [569], Михайла Коцюбинського [544], Володимира Леонтовича [538], 

Лесі Українки [543], [596], Василя Щурата [523], Богдана Лепкого [524], 

[529], [530], [539]. Варто зазначити, що окремі факти з життєпису 

Ю. Федьковича викликали гостру полеміку на сторінках преси між 

М. Голубцем та о. Й. Застирцем [905], [568]. 

Важливе місце у творчій спадщині М. Голубця зайняв життєпис-спогад 

про Івана Франка. Дослідник не претендував на узагальнююче висвітлення 

творчого шляху чи громадської активності Каменяра. Лише намагався за 

допомогою власного бачення підкреслити людський геній і життєву простоту, 

що поєднувалися у цій особистості: “Людей Франкового покрою взагалі не 

багато в історії людськості, а в нашій – то й зовсім мало” [545]. Серед 

ключових рис Франкової натури М. Голубець виокремив “многогранність 

таланту”, “муравлину працьовитість”, “неймовірну живучість”, 

“відзивчивість”, “світлий ум” та “крицевий характер”. Познайомившись з 

письменником заочно, через “Лиса Микиту”, “Захара Беркута” та “Панські 

жарти”, М. Голубець, ще будучи школярем, побував у його домі, де вперше і 

побачив Франка особисто. Його образ, закарбований у дитячій свідомості, 
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відтворив через багато років так: “Людина середнього росту, сильно збудована 

з пухкими, рудавими вусами й такою ж буйною чуприною. Що в першу чергу 

кинулося мені в вічі, це його виїмково високе чоло. Сорочка на ньому була, 

очевидно вишивана, а сподні справді обтріпані… Під лівою рукою був у нього 

оберемок книжок” [545]. У подальшому, зустрічаючи на вулиці, у бібліотеці 

чи друкарні, дослідник пильно стежив за письменником і щораз захоплювався 

його наполегливістю до роботи. 

Особисто ж свідчення Франкової доброзичливості отримав М. Голубець 

тоді, коли надіслав йому анонімно власні твори з проханням про оцінку. І 

яким було його здивування, коли незадовго у відповідь отримав листа на три 

сторінки, в якому Франко дав не лише вичерпний аналіз творів, але й 

“повизначував непростимі промахи духа мови й граматики взагалі” [545]. 

Також додав список літератури для опанування теорії, техніки віршування та 

композиції, завершивши листа визнанням таланту автора і його начитаності. 

З позиції власного досвіду багато років по тому М. Голубець високо оцінив 

вартість зусиль, яких не пожалів І. Франко на три сторінки відповіді 

невідомому молодому автору, що, боячись критики, навіть не назвав 

власного прізвища. З прикрістю і сумом згадував дослідник про ті часи, коли 

важка недуга змінила генія: “Недавно ще такий сильний і кремезний 

мужчина, перекинувся нараз у старця, з якимсь непевним, неспокійним 

поглядом, і тими жахливо погнутими, спаралізованими пальцями” [545]. 

Усвідомлюючи велич і трагедію життя Івана Франка, М. Голубець звертався 

до ідеї закріплення культу Каменяра у свідомості сучасників і прийдешніх 

поколінь. У цьому контексті прокоментував сторінки його релігійних 

поглядів. Обурено апелював до галицького духовенства, представники якого 

не змогли, на думку дослідника, дорости до свого високо покликання, тому 

поспішно і несправедливо таврували Франка безбожником. З цього приводу 

М. Голубець мав власне бачення. Вважав, що Франко здобувся на відмінне 

від традиційного, рабського і понижуючого людську гідність, відношення до 

Бога. На підтвердження власної думки, дослідник навів промову І. Франка, 
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яку той виголосив у 1913 р. у час свого ювілею [546]. Приголомшливими для 

всіх присутніх стали Франкові слова про те, що “партія, якої я був, на жаль, 

основоположником, зрушила в народній психіці основи християнського 

світогляду. Наша молодь не знає св. Письма – вважає його зайвою 

лєктурою”, водночас молоді порадив “частіше сповідатися й приступати до 

св. Тайн і в той спосіб наближуватися до Бога” [546]. Ось так, нагадавши 

слова публічної сповіді-каяття І. Франка, М. Голубець прагнув зруйнувати 

закріплений за великим поетом штамп безбожника і зміцнити культ його 

непересічної особи у свідомості власного народу. 

Чи не найвагоміше місце у науковому доробку М. Голубця склали 

життєписи митців. Очевидно, це безпосередньо було пов’язано з його 

захопленням мистецтвознавством. Знайомлячись зі світовою спадщиною, 

дослідник здійснював біографічні розвідки. Так, подав короткі відомості про 

представників світового мистецтва: італійського живописця Рафаеля [422], 

швейцарського живописця, графіка та скульптора Арнольда Бекліна [306], 

французького живописця-імпресіоніста Едґара Деґа [333], французьких 

скульпторів Огюста Родена [305] та його учня Еміля Бурделя [334], 

російського художника-реаліста Іллю Рєпіна [479], [480], німецьких митців 

Фрідріха Каульбаха [445] та Макса Клінгера [361]. Слідом за світовим 

мистецтвом прийшло захоплення національним. М. Голубець вдався не лише 

до написання нарисів з історії українського мистецтва [376], [441], [367], він 

прагнув відобразити і роль особи у цьому процесі. Тому його творча 

спадщина багата на художні життєписи як малознаних так і добре відомих 

митців. Поодинокі збережені свідчення щодо персоніфікації 

давньоукраїнських іконописців дозволили вченому вивести короткі житєписи 

патріархів українського малярства – Аліпія та Петра Ратенського [404], [367]. 

Грунтовністю виділяються у М. Голубця біографічні дослідження митців вже 

з ХVІІІ ст. На увагу заслуговує когорта художників українського 

походження, яким довелося жити і працювати в Москві та Петербурзі, 

активно впливаючи та формуючи російський мистецький простір. Серед 
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відомих осіб того часу дослідник виокремив постаті скульптора Івана 

Мартоса [502], [512], маляра Антіна Лосенка [469], [512], живописця-

портретиста Дмитра Ніс-Левицького [476], [512], іконописця, портретиста 

Володимира Боровиковського [470], [512], [460]. М. Голубець доповнив 

багатогранність образу Шевченка-поета численними розвідками про його 

образотворчу спадщину та життєвий шлях [286], [311], [342], [503], [434], 

[452], [449]. Вважав несправедливим, що доробок Шевченка-маляра [451], 

[450], [453] і Шевченка-різьбара [424], [454] залишився в тіні його 

літературної діяльності. Хоча, на думку самого дослідника, картини Кобзаря 

були класичним доповненням до його поетичної творчості, а в парі – творили 

одну органічну цілість. Після Шевченка, палітра мистецьких напрямків, як і 

її представників, значно розширилася. М. Голубець створив нариси до 

художньої біографії цілого ряду живописців і графіків: Костя Трутовського 

[351], [434], [512], [443], Миколи Пимоненка [484], Сергія Васильківського 

[496], [426], [434], Опанаса Сластіона [395], Порфирія Мартиновича [495], 

[415], Ярослава Пстрака [457], Михайла Тишкевича [362], Олександра 

Ляшенка [412], Олекси Грищенка [466]. 

На фоні живописців Наддніпрянщини мистецьке представництво 

Галичини на зламі ХVІІІ–ХІХ ст., на думку М. Голубця, виглядало значно 

скромніше. Серед непересічних малярів з багатою творчою спадщиною 

дослідник окреслив життєпис Луки Долинського [330], [359]. Вагомість його 

мистецького спадку підкреслив першим поакадемічним твором – іконостасом 

Святоюрського собору у Львові, який приніс йому загальне визнання й 

перстень Цісаря Йосифа II [367]. На фоні відродження української 

літератури, пов’язаної із добою “Русалки Дністрової”, дослідник окреслив і 

проблиски образотворчого мистецтва, вивівши ряд малознаних художників 

того часу – Івана Вендзиловича, Юлія Коссака, Івана Лучинського, Рафаїла 

Гадзевича, Теодора Яхимовича, Мункачі (Михайла Любого) [340], уклав 

список малярів-василіян XVIII ст. [363]. На жаль, чимало з них своїм 

талантом, творчою діяльністю приклалися інтересам чужої влади, через що 
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М. Голубець алегорично узагальнив цей період девізом – “у наймах у чужої 

влади” [367]. Серед митців, які посприяли відродженню власне 

національного мистецтва в Галичині були, як вважав, М. Голубець, Корнило 

Устиянович [288], [348], [349], [350], [459], [465] і Теофіль Копистенський 

[435], [498], [433]. І хоч в історії вони залишились типовими представниками 

“невдачництва”, однак трагедією непосильних змагань змогли оживити 

“затухлу атмосферу” й підготували ґрунт для розвитку української 

образотворчості. 

Модерне покоління галицьких митців першої половини ХХ ст. 

М. Голубець назвав “шукачами нових доріг” [367]. Важливо зазначити, що 

багатьох точасних художників та скульпторів дослідник знав особисто, 

співпрацював з ними не лише на ниві мистецтвознавства, а також у сфері 

громадської діяльності та видавничої справи. Та чи не найбільше тісній 

співпраці М. Голубця з митцями сприяли часті художні виставки (ГДУМ та 

АНУМ), під час організації та проведення яких заводилися нові та 

підтримувалися старі знайомства. Апостолом нової малярської форми автор 

назвав І. Труша. Охарактеризував його імпресіоністичну манеру в живописі, 

окреслив щаблі творчого становлення [296], [433]. Портрет митця дослідник 

доповнив громадською та активною видавничою діяльністю, кажучи, що 

вроджена культура й основна мистецька освіта не дозволили Трушеві бути 

тільки малярем. Зокрема вважав, що публікації, поміщені художником у 

“Літературно-Науковому Вістнику”, а відтак у створеному ним 

“Артистичному Вістнику” чимало спричинились до ознайомлення 

громадськості з актуальними, хоч і непопулярними проблемами мистецтва. 

До когорти модерних митців того часу М. Голубець відніс Модеста Сосенка 

[373], [428], [433], основоположника неовізантинізму Михайла Бойчука [365], 

[433], творчі життєписи яких окреслив у своїх дослідженнях. Особливе місце 

відвів Олені Кульчицькій, вихованій на західноєвропейських мистецьких 

зразках [281], [391], [392], [393], [394], [433]. Характеризуючи її художню 

манеру, автор назвав О. Кульчицьку винятково різнобічною щодо засобів 
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мистецького виразу, освіченою й надзвичайно культурною маляркою.  

Чи не найбільше зацікавлення серед тогочасних митців у М. Голубця 

викликала постать Олекси Новаківського, якому дослідник присвятив багато 

уваги [284], [315], [329], [341], [365], [381], [385], [386], [387], [388], [389], 

[398], [416], [491], [493], [499]. Появу О. Новаківського у Львові автор назвав 

подією рівнозначною щонайменше виборам до сейму, а самого митця – 

центральною постаттю західноукраїнського мистецтва [365]. У дослідженнях 

намагався пролити світло на маловідомі або суперечливі сторінки життя і 

творчості художника, за чим особисто слідкував понад 25 років [385]. 

Захоплення малярським талантом О. Новаківського не стало на заваді 

сміливому та критичному переосмисленню М. Голубцем його творчої 

спадщини в контексті посмертної виставки картин. Звичайно, серед 

прихильників художника така позиція викликала хвилю “святого обурення” і, 

навіть, породила дискусію на сторінках преси між М. Голубцем та 

В. Залозецьким. Останній, як вважав автор, дуже поверхнево і спрощено 

проаналізував чинники, які формували творчі задуми художника [329], [416]. 

Вплив О. Новаківського на мистецьке середовище Львова був 

надзвичайно потужним. Чимало молодих художників, захоплених його 

майстерністю, впевнено ступили на мистецький шлях. Серед них 

М. Голубець наочно виділив особу Лева Ґеца [281], [289], [345], [356], [357], 

[482], який по успішному закінченню відділу будівництва промислової 

школи та будівельної практики на підприємстві І. Левинського, надав 

перевагу мистецтву. Дослідник штрихами окреслив непросте життя мистця, 

який, пройшовши через лави січових стрільців, будучи важко пораненим у 

боях за Львів 1918 р., натхненно працюючи на ниві культурно-педагогічної 

роботи у провінційному Сяноці, все ж лишився і як маляр, і як громадянин 

“точним, совісним, обов’язковим і акуратним”. М. Голубець у 25-ліття 

творчості митця підсумував: незважаючи на умови праці і творчості Лев Ґец 

створив цілу низку олійних картин, акварелей та графік, дав вираз своєму 

індивідуальному підходу до теми і її оформлення, витворивши тим самим 
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“свій власний, ніде й у нікого непідглянений стиль” [289]. 

Мистецтвознавчі зацікавлення М. Голубця ніколи не зводилися до 

вузького галицького простору. Він однаково активно слідкував за художніми 

процесами, що мали місце на Наддніпрянщині. Зокрема багатогранну 

творчість Василя Кричевського М. Голубець розкрив крізь призму його 

архітектурної, малярської, графічної, громадської діяльності, вважаючи це 

програмою життя художника [367], [473]. Корифеєм відродження української 

графіки, наступником В. Кричевського дослідник назвав Юрія Нарбута [456], 

[367]. Змальовуючи життєвий шлях митця, М. Голубець не без захоплення і 

гордості підкреслив, що вивчаючи постулати графічного мистецтва у 

петербурзькій робітні знаменитого Білібіна, Ю. Нарбут все ж зберіг 

українську самобутність. Це дослідник чітко проілюстрував його роботами: 

перші українські банкноти, ілюстрування книжок, створення української 

декорованої абетки, ілюстрації до “Енеїди” І. Котляревського. Звернення 

митця до української минувшини дозволило М. Голубцю впевнено назвати 

Ю. Нарбута “расовим українським графіком” [367]. 

Більшовицькі гасла масовості, які не оминули і мистецтва, призвели до 

еміграції в Галичину низки художників. Це дало новий поштовх мистецькому 

життю українських образотворців та сформувало ідею творення 

національного мистецтва. Одним із активних учасників цього процесу 

М. Голубець назвав Петра Холодного [399], [407], [408], [409], [446], [511] – 

хіміка і фізика з професії та маляра із замилування, якого у 1921 р. прибило 

до галицького берега. Спектр створених ним робіт вражає, а відомість його 

особи, на думку М. Голубця, виходила далеко за рамки мистецького 

середовища. Причиною була активна громадська позиція художника. Тісно 

співпрацюючи з П. Холодним у рамках Гуртка діячів українського 

мистецтва, дослідник назвав його зразком гуманності та доброзичливості. На 

ґрунті київського постмодернізму виріс і Павло Ковжун [400], [401], [402], 

[507], [513], який у Галичині розвинув свій талант не лише як графік і маляр, 

але і як організатор, душа мистецьких установ, публіцист і редактор, чим 
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добре прислужився для вітчизняної мистецької культури. Творцями 

тогочасного мистецтва були Василь Крижанівський [277], [310], [417], [427], 

Роберт Лісовський [425] та ін., чиїх здобутків та життєвих перипетій не 

оминуло перо М. Голубця. Серед знаних архітекторів, що працювали у 

ГДУМ, М. Голубець виділив Олександра Лушпинського, Сергія Тимошенка 

та Володимира Січинського [367]. 

З-поміж активних діячів науково-мистецького середовища М. Голубець 

окреслив життєвий шлях історика мистецтва, академіка Олексія Новицького, 

керівника кафедри українського мистецтва при Комісії літератури й мистецтва 

Всеукраїнської академії наук. Звичайно, зацікавлення особою вченого було 

викликане окрім науково-мистецької діяльності, ще й досвідом тісної 

співпраці у рамках Наукового товариства імені Шевченка у Львові [494]. 

Життєписи скульпторів та різьбарів, як представників окремого 

мистецького цеху, також знайшли своє відображення у біографічних студіях 

М. Голубця. Так, у цікавому жанрі “журналістського розслідування” 

М. Голубець звернувся до життєвого шляху та мистецьких здобутків 

скульптора, різьбяра Петра Війтовича, якого промовисто назвав “Фідієм 

Львова” [436] (дослідник віднайшов його у благодійній установі фундації 

Роберта Домса, створеній ним 24 листопада 1888 р. “для захисту і утримання 

зубожілих християнських купців і промисловців, архітектів, цивільних 

інженерів, хеміків й нарешті письменників, малярів та різьбарів” [436]). 

Бажаючи привернути увагу громадськості до злиденного становища, в якому 

на старість років опинився славний митець, автор відтворив віхи його 

професійної слави, акцентував увагу на шедеврах роботи П. Війтовича, 

якими на рівні зі Львовом пишаються Відень, Рим, Будапешт та ін. [367]. 

Серед галицьких різьбарів міжвоєнного періоду М. Голубець виокремив 

постать Андрія Коверка. Вчений із сумом констатував, що соромно має бути 

громадськості, яка, “маючи до диспозиції різьбаря направду з ласки Божої, 

примушує його заробляти всім, поза різьбарством” [285]. Мав на увазі, що не 

завжди затребуваний різьбарський талант, провокує митця до праці, 
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віддаленої від мистецтва: від столярства до золотарства включно. Проте, 

навіть такі реалії дозволили А. Коверку заявити про себе на мистецькому 

обрію 1922 р. на першій виставці ГДУМ. Це дало поштовх до ряду серйозних 

різьбарських замовлень та цінних робіт, які залишив мистець у церквах 

Львова і його околиць, а один із ківотів його роботи потрапив аж до Колегії 

св. Йосафата у Римі [285]. 

Крізь призму скульптурних проектів уродженця Наддніпрянської 

України та активного провісника Самостійної України М. Голубець розкрив 

багатогранну постать Михайла Гаврилка [283]. На думку вченого, бурхлива 

фантазія та романтична проза надавали творцю бачення різьбарської форми 

для створення цікавих образів, зокрема М. Шашкевича та Т. Шевченка [430]. 

Однак активна політична позиція та антибільшовицька діяльність обірвали 

життя талановитого скульптора, художника, поета. Ще одним непересічним 

представником Полтавщини – “країни різьбярів-самородків”, поряд із 

М. Гаврилком та П. Холодним, М. Голубець назвав Сергія Литвиненка, 

автора надгробка Іванові Франку та пам’ятника Андрею Шептицькому у 

Львові [423]. Особлива увага до його персони була викликана появою митця 

на львівському ґрунті 1930 р. після успішного навчання у Кракові та 

професійного дебюту у Парижі. Зацікавлення дослідника вилилось у 

біографічну статтю, сформовану на основі бібліографічного аналізу 

української, польської, французької, німецької періодики, присвяченої 

творчим здобуткам С. Литвиненка. Дослідник здійснив підбірку 

різнопланових відгуків критиків, які характеризували й особистісні, і 

професійні віхи життя молодого талановитого митця. Для себе ж домінантою 

творчості Литвиненка М. Голубець вважав “рух у композиції”, який був 

невід’ємною рисою всіх його монументальних робіт [293]. 

Винятковість мистецьких здобутків О. Архипенка не лише у 

вітчизняному, але й у світовому просторі, спонукали М. Голубця до 

окреслення його життєвого і творчого шляху. Вчений продемонстрував як 

пошук митцем комфортного середовища для праці (від Києва, через Москву 
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та Париж, до Нью-Йорку), так і специфіку його авторського 

“архипенківського” стилю [307], [353], [390], [467], [879]. Досягненням 

назвав уміння поєднати найрізноманітніші матеріали (камінь, метал, скло, 

бляху) та техніки (малярство та різьба – скульптомалярство) для створення 

бажаного ефекту, а також мистецькими засобами передати сміливий дух 

епохи. Дослідник, захоплений творчістю О. Архипенка, сміливо порівняв 

його винахідництво у сфері мистецької форми з досягненнями тогочасної 

радіофонії [467]. 

Окрім життєписів персоналій, варто згадати про “колективні біографії” 

окремих соціальних груп, що присутні у доробку М. Голубця. Прагнучи 

максимально дослідити українську історію, відкрити нові вектори її 

вивчення, дослідник звернувся до минулого крізь призму історії людей, 

точніше окремих соціальних груп. Саме вони, на його думку, в окремі 

періоди виступали рушієм розвитку нації, були виразником суспільних 

інтересів, індикатором життя народу. Так, шляхом просопографічного 

аналізу вчений прагнув реконструювати мало вивчені сторінки українського 

народу. Він створив нариси до історії українського купецтва [194], [199], 

шляхти [107], [144], [197], [250], селянства [232] тощо, що покликані 

сформувати уявлення про життя пересічних людей – типових представників 

свого стану. Звичайно, найґрунтовнішим дослідженням у цьому напрямку 

стала частково зреалізована ідея створення “Золотої книги української 

шляхти” [144]. Опираючись на генеалогічні дослідження, М. Голубець 

намагався аргументувати думку про існування соціального стану української 

шляхти, осібної від польської. Окремо можна розглядати його дослідження 

щодо місця і ролі українського жіноцтва в історичному процесі [134], [136], 

[213], [263], [337]. 

Неповним залишився б аналіз біографічної спадщини М. Голубця без 

звернення до автобіографічних сюжетів, які автор влучно вплів у канву 

художніх творів та історичних нарисів. На особливу увагу заслуговує 

автобіографічна повість “Люде і блазни” [633], [634], що проливає світло на 
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таємницю народження і дитинства позашлюбного хлопчика на ім’я Дада, за 

яким насправді приховується сам М. Голубець [861, с. 8–9]. В основу 

нарисів-спогадів автор хоч і поклав історичні події, активним учасником 

яких був сам, все ж завбачливо задекларував, що не мав на меті створити 

достовірну історичну хроніку, а лише передати власне бачення пережитого. 

Тому писав: “Я не фотографував нікого так само, як вистерігався 

переповідання історичних фактів. Хотів я відтворити настрої й закріпити 

духову і чуттєву атмосферу перших боїв Українського Січового Стрілецтва” 

[626, с. 125]. 

Узагальнюючи, варто зазначити, що творча спадщина М. Голубця 

містить чималий пласт біографічних студій. Ознайомившись зі світовим 

досвідом написання життєписів, дослідник витворив авторський стиль у 

цьому жанрі. Багато його біографічних розвідок носили ознайомчий характер 

з життям, окремими сторінками творчості відомих людей, деякі були 

написані на вимогу часу у формі спогадів-некрологів. Цілий ряд життєписів, 

присвячених історичним персоналіям, сконструйовані вченим на підставі 

опрацювання та аналізу різнорідних історичних джерел. Найціннішими, на 

нашу думку, є біографічні нариси, присвячені сучасникам автора, яких він 

знав особисто. Поряд з науковцями, письменниками, громадськими діячами, 

особливе місце зайняли життєписи митців. Важливо зауважити, що 

особливість студій вченого з біографістики полягає у новаторській ідеї 

формування “колективної біографії” на прикладі окремих соціальних груп як 

важливого джерела дослідження маловідомих сторінок української історії. 

Отож, наукову спадщину вченого формують різножанрові праці. Їх 

аналіз і критичне осмислення дозволили виділити ряд ключових напрямків, 

що відображають основні наукові пріоритети вченого. До них варто віднести 

студії з української історії та культури, просопографії, мистецтвознавства. 

Цінними є його розробки теоретико-методологічних засад краєзнавства на 

прикладі розвитку історичних міст Галичини та вивчення історії краю крізь 

призму міжнаціональних відносин. 



193 
 

ВИСНОВКИ 

 

Українська історія першої половини ХХ ст. – це складний період 

суспільно-політичних, військових та культурних процесів, у яких активну 

участь брала українська інтелігенція. Переосмислення цього періоду історії 

змушує сьогодні вчених шукати різні шляхи реконструкції минулого. 

Важливим аспектом таких пошуків є вивчення попередніх епох крізь призму 

діяльності людей, що були знаковими представниками свого часу та своєю 

діяльність впливали на формування суспільно-політичного життя, наукового 

та культурного поступу. Однак, імена багатьох із них у другій половині 

ХХ ст. були несправедливо забуті або ж зумисне замовчувані радянською 

системою. І лише з відродженням української незалежності до наукового 

обігу почала повертатись історична пам’ять про заборонене минуле і про 

діячів, які його творили. До їх числа можна віднести постать українського 

вченого та громадського діяча Миколи Голубця. 

Історіографічний аналіз життя і діяльності дослідника демонструє, що 

його доля відтворює типову картину вчених міжвоєнного Львова. Знаний у 

середовищі львівських науковців та митців, він був абсолютно забутий у часи 

радянського тоталітаризму. У другій половині ХХ ст. поодинокі згадки про 

нього публікувала українська еміграція. І лише на етапі здобуття 

незалежності України почали з’являтися публікації, які висвітлювали окремі 

напрямки наукової і громадської діяльності вченого. 

Аналіз історіографічних матеріалів показав, що на сьогоднішній день 

науковцями опрацьовано окремі аспекти історико-мистецтвознавчої та 

журналістської праці М. Голубця, однак відсутні комплексні дослідження, які 

б могли дати цілісне уявлення про життя і діяльність вченого у контексті 

складних суспільно-політичних, соціокультурних процесів та воєнних подій, 

що відбувалися в Галичині у першій половині ХХ ст. У результаті проведеної 

науково-пошукової роботи, аналізу та систематизації віднайдених архівних 

документів було встановлено чимало біографічних фактів, які дозволили 
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вирішити поставлені дослідницькі завдання.  

М. Голубець був активним громадським діячем, що плідно працював над 

організацією культурно-мистецького життя Львова міжвоєнного періоду, 

досліджував історію, краєзнавство та львовознавство, у результаті чого 

науковий доробок вченого сягнув понад 700 друкованих праць. Формування 

М. Голубця відбувалося у Львові у дуже непростих для традиційного 

галицького суспільства родинних обставинах, що, зрештою, не завадило 

вченому здобути ґрунтовну освіту в Академічній гімназії та на 

філософському факультеті Львівського університету, а також поглибити 

студії з мистецтва у Кракові та Відні. 

У час Першої світової війни він покинув навчання і став добровольцем 

Легіону УСС, служив у сотні В. Дідушка. Період перебування на фронті 

згодом описав у спогадах та історико-літературних творах. Військова служба 

майбутнього вченого супроводжувалася активною культурно-просвітниць-

кою роботою. У 1914–1915 рр. займався культурно-освітньою діяльністю 

серед українських військовополонених у австрійському концтаборі 

Фрайштадт, куди був делегований СВУ. Долучився до роботи Пресової 

кватири УСС, де найяскравіше проявив себе у публіцистичній та 

редакторсько-видавничій діяльності. Зокрема редагував журнал “Шляхи” та 

“Стрілецький календар-альманах Артистичної Горстки і Пресової Кватири на 

звич. рік 1917”, видавав і редагував часопис “Світ”. У цей час активно 

працював над студіями з історії українського мистецтва. 

Події українсько-польської війни, національні почуття та вболівання за 

долю ЗУНР і загалом соборної України змусили М. Голубця у листопаді 

1918 р. знову повернутися до військової справи. У час війни він важко 

перехворів на тиф, а за видавничо-редакційну роботу у часописі “Золочівське 

слово” у 1919 р. був заарештований польською жандармерією. 

Наукове становлення вченого відбулося у міжвоєнний період в 

середовищі львівської історичної та мистецької інтелігенції. У цей час він 

працював у комісії з історії українського мистецтва Наукового товариства 
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імені Шевченка. Паралельно провадив активну діяльність як організатор 

мистецького життя Львова, став одним із ініціаторів та натхнеників Гуртка 

діячів українського мистецтва у середині 30-х років прилучився до роботи 

Асоціації незалежний українських митців. Близьке коло його спілкування 

творили митці тогочасного Львова, серед них варто згадати М. Гаврилка, 

П. Ковжуна, С. Гординського, П. Холодного, О. Новаківського, О. Кульчицьку, 

М. Осінчука та ін. 

Як активний діяч “Просвіти” у 1921 р. прилучився до формування і 

роботи Кружка любителів Львова. Під керівництвом українського історика 

І. Крип’якевича та у товаристві дослідників Б. Януша, С. Шаха, 

І. Свєнціцького, І. Труша, Б. Барвінського, В. Левицького, О. Степанів 

захопився історико-краєзнавчими студіями та вивченням львовознавства. 

Результатом його плідної роботи у Кружку стало видання першого 

українського “Провідника по Львові”. З цього часу пріоритет наукових 

досліджень вченого помітно змістився у сторону історико-краєзнавчої 

роботи. 

Маючи неабиякі задатки до наукової діяльності, М. Голубець все ж не 

мав змоги присвятити своє життя виключно академічним студіям. Його 

щоденною роботою на міжвоєнне двадцятиліття була редакційно-видавнича 

та журналістська діяльність. Здобувши досвід такої роботи ще в молодому 

віці, він після Першої світової війни започаткував кілька власних 

періодичних проектів. На увагу заслуговують його культурологічні часописи 

“Світ” та “Українське мистецтво”, журнал сатири і гумору “Маски”. Поряд із 

вузькоспеціалізованими виданнями, М. Голубець працював у редакціях 

популярних інформаційних видань: “Неділя”, “Час”, “Нове слово”. На 

окрему увагу заслуговує його творча співпраця з видавничим концерном 

І. Тиктора “Українська преса”, де він зумів зреалізувати себе не лише як 

редактор і журналіст, але й автор історико-краєзнавчих видань. Працював у 

газеті “Новий час”, редагував серію книг “Українська бібліотека”. Також у 

міжвоєнний період був співробітником і автором статей до часописів “Життя 
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і мистецтво”, “Діло”, “Стара Україна”, “Українська книга”, “Жінка”, 

“Записки ЧСВВ”, “Львівські вісті”, “Наші дні” та ін. 

Період німецької окупації Львова під час Другої світової війни у житті 

М. Голубця ознаменувався науково-пошуковою роботою у Львівському 

історичному архіві, історію якого він досліджував. У цей непростий час 

очолив інтелектуальне життя Львова, ставши головою Літературно-

мистецького клубу, довкола якого гуртувалися культурно-мистецькі сили 

тогочасної львівської інтелігенції.  

Аналіз його творчого доробку дає розуміння того, що багатогранність 

публікацій – це результат ерудиції, легкості пера і професійного вишколу. 

Йому були притаманні відвертість, гострість та емоційність висловлювань, 

через що не раз здобував собі ворогів та ставав учасником публічних 

дискусій на сторінках львівської преси. 

Аналіз наукової спадщини М. Голубця показав, що він, як і багато 

вчених першої половини ХХ ст., не обмежував своїх наукових пошуків 

однією тематикою, а мав широкий спектр зацікавлень. В його історичних 

студіях, що охоплювали різні періоди, чітко відслідковується проблематика 

міжнаціональних взаємин на західноукраїнських землях, дослідження якої, 

на думку вченого, допомагало краще зрозуміти соціально-культурне життя 

українців та виділити ряд державотворчих проблем. Він розкрив цю тематику 

в історичних розвідках на прикладі тривалого співжиття українців із 

польською, вірменською, єврейською громадами у Львові та інших містах і 

містечках Галичини. 

Чи не найулюбленішою сферою наукових зацікавлень М. Голубця стали 

краєзнавчі дослідження, які заповнили низку прогалин у вивченні історії 

краю. Вчений аргументував мету і завдання краєзнавства як наукового 

напрямку, здійснив історіографічний огляд української та польської 

літератури з історії краю. Окреслив власну систематизацію краєзнавчих 

ресурсів та методику їхнього дослідження, важливим інструментом якої 

вважав наявність розробленої анкети-питальника. Виділив ключові 
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перешкоди розвитку краєзнавчих походів серед населення, акцентував увагу 

сучасників на проблемі збереження історико-культурного надбання краю та 

необхідності візуальної фіксації пам’яток для майбутніх поколінь. 

Осередками концентрації історичної пам’яті народу вважав історичні 

міста. У його науковій спадщині доцільно виділити в одну групу історико-

краєзнавчі розвідки, присвячені історії Теребовлі, Белза, Буська, 

Звенигорода, Сокаля, Перемишля, Галича, Щирця, Лаврова, Старого Села, 

Станиславова, Яворова. Його дослідження, як правило, містять довідку про 

історію та сучасний стан населених пунктів, опис визначних архітектурних 

та сакральних пам’яток, вони збагачені легендами та ілюстративним 

матеріалом. 

Наймасштабнішими стали львовознавчі дослідження вченого, які 

окреслили історію міста, матеріальну і культурну спадщину. Тематично його 

напрацювання у цій царині можна умовно розділити на декілька ключових 

блоків, що хронологічно охопили весь період існування міста: комплексні 

праці з історії Львова та львівських околиць, розвідки про окремі події з 

історії міста, серія статей про львівські святині і некрополі, публікація 

історичних джерел з історії міста та опис сучасного розвитку Львова, його 

культурно-освітніх установ. Окрім згаданого вже “Провідника по Львову”, 

М. Голубець опублікував огляд міських околиць у дослідженні “Довкола 

Львова. Провідник”. Присвятив ряд окремих публікацій значимим подіям з 

історії міста, пов’язаних з пожежею Львова 1527 р., стратою І. Підкови, 

походами військ Б. Хмельницького та П. Дорошенка, революційними 

подіями “Весни народів” 1848 р., а також періоду Першої світової та 

українсько-польської воєн, очевидцем та учасником яких він був особисто. 

Цінними є також описи сакральних комплексів міста, у тому числі тих, які не 

збереглись. Окрему сторінку львовознавчих досліджень автора сформували 

матеріали до історії львівських некрополів з характеристикою визначних 

діячів, що там спочивають.  

М. Голубець розробив власні підходи до теорії та історії українського 
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мистецтва, які збагатив досвідом практичної роботи у мистецьких 

організаціях міжвоєнного Львова. Дослідник чи не першим окреслив і 

проаналізував багатовіковий розвиток давнього українського мистецтва, 

запропонував періодизацію, продемонстрував його самобутність і 

оригінальність у контексті загальноєвропейського виміру. Мистецькі пошуки 

розширив тематичними розвідками про галицьку дерев’яну архітектуру, 

церковне малярство, українське килимарство, художню фотографію, 

європейське мистецтво, життєписи українських та європейських митців, роль 

жінки в українському мистецтві, інформацією про виставково-мистецьке 

життя Львова. Більшість цих розвідок автор апробував на засіданнях комісії 

НТШ з історії мистецтва та публікував на сторінках львівських часописів і 

наукових збірників. Однак шлях першовідкривача, відсутність орієнтирів на 

теоретичні моделі національної культури, фахова непідготовленість та 

юнацький максималізм позначилися на змісті роботи, яку критикували 

сучасники. М. Голубця часто звинувачували в надмірній емоційності та 

неакадемічності мистецтвознавчого мислення. Проте саме пошук 

новаторських форм та оригінальних ракурсів, не прив’язаність до 

традиційності дозволяли йому бачити те, чого інші не помічали. 

Окремим напрямком наукових пошуків М. Голубця була біографістика, 

якій він присвятив чимало публікацій. Дослідник сформував думку щодо 

теоретичних аспектів біографістики, її мети і завдань, проаналізував досвід 

європейських вчених щодо написання життєписів і витворив свій авторський 

стиль у цьому жанрі. Вважав, що добру біографію характеризують не лише 

мистецька вартість та науково-історична цінність, але й уміння створити 

образ величі, праці, таланту, духовної сили людини. Опираючись на сучасні 

підходи до типології творів біографічного жанру, зазначимо, що у творчому 

доробку дослідника присутні усі її варіанти: енциклопедична, історична, 

портретна та літературна (художня) біографії. Багато його біографічних 

розвідок носили ознайомчий характер з життям, окремими сторінками 

творчості відомих людей, деякі були написані на вимогу часу у формі 
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спогадів-некрологів. Його перу належать життєписи визначних історичних 

постатей, письменників, митців, науковців, активних громадських та 

релігійних діячів. Особливу цінність мають біографії тих діячів, яких 

М. Голубець знав особисто. У цьому контексті варто виділити життєпис про 

І. Франка, праці про митців О. Новаківського, О. Кульчицьку, П. Холодного, 

П. Ковжуна, М. Гаврилка та ін. 

Наукова спадщина М. Голубця, розпорошена на сторінках періодичних 

видань міжвоєнного часу, потребує не лише узагальнення, але й очікує на 

впорядкування та комплексне перевидання. Самовідданою діяльністю вчений 

задекларував чітку національно-патріотичну позицію, яку можна 

відслідкувати на прикладі його активної громадської і професійної роботи, а 

також в результаті аналізу наукових праць. Дослідження дозволяє 

стверджувати, що непересічна особистість М. Голубця і його багатогранна 

діяльність сформували яскраву, однак призабуту сторінку в 

інтелектуальному, науковому, мистецько-культурному середовищі Львова 

міжвоєнного часу ХХ ст. 
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Ф. 4405. Союз визволення України 

оп. 1. 

46. Спр. 22. Листування з офіцерами Українських січових стрільців 

Гаврилком, Гірняком, Горянським, Палащуком та іншими про організацію на 

Волині шкіл, збір та надсилку для них підручників, 22 грудня 1914 – 27 січня 

1918 р. – 254 арк. 
 

Центральний державний архів громадських об’єднань України 

Ф. 269. Колекція документів “Український музей у Празі” 

оп. 1. 

47. Спр. 168. Матеріали наради членів Проводу Українських 

Націоналістів 9–11 жовтня 1929 р. (порядок денний, звіти про діяльність 

ПУН, звіти фінансового референта і адміністратора часопису “Розбудова 

нації”, кошторис видатків та баланс Проводу ОУН тощо). Коди для 

листування з провідником ОУН на ЗУЗ. (Ксерокопії), 8 жовтня 1929 р. – 

грудень 1929 р. – 48 арк. 

48. Спр. 1078. Звіт з діяльності Союзу українських журналістів і 

письменників у Відні за вересень 1919 – кінець 1922 р. Лист Андрія Жука до 
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невстановленого адресата стосовно складання списків членів Союзу і 
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1924 р. – 5 арк. 

 

Державний архів Рівенської області 

Ф. 3. Союз українок в м. Рівне 

оп. 1.  

49. Спр. 2. Протоколи засідань. Листи членам “Союзу українок” з 

м. Львова. Вітання з Галичини. Оголошення про відкриття відділу 

консультацій та ін.”, 1933–1937. – 68 арк. 

50. Спр. 5. Списки членів товариства. – 21 арк. 
 

Державний архів Волинської області 

Ф. 35. Волинська духовна консисторія, м. Луцьк 

оп. 9. 

51. Спр. 840. Метрична книга записів про народження, шлюб, смерть 

Василівської церкви м. Володимира-Волинського, 5 січня 1924 р. – 14 грудня 

1924 р. – 100 арк. 
 

Ф. 46. Волинське воєводське управління, м. Луцьк 

оп. 9а. 

52. Спр. 491. Монография об ОУН (организация украинских 

националистов на Волыни), 29 июля 1935 г. – 91 арк. 

53. Спр. 990. Інформації повітових поліцій про організаційний стан 

ОУН по повітах і списки членів ОУН, 20 червня 1933 р. – 24 січня 1936 р. – 

92 арк.  

54. Спр. 1035. Отчеты поветовых полиций об организационном 

состоянии ОУН в поветах, 31 декабря 1936 г. – 16 января 1937 г. – 18 арк. 

 

Ф. 4666. Служба безпеки України у Волинській області 

оп. 2. 
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55. Спр. 2002. Слідча справа на арештованого Подгорського Самуїла 

Максимовича, 15 квітня 1944 р. – 16 серпня 1944 р. – 38 арк.  

 

Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника 

НАН України 

Відділ рукописів 

Ф. 10. (Антонич Б.) 

56. Спр. 86, п. 6. “Вчорашня легенда” Миколи Голубця – рецензія 

невстановленого автора. – 3 арк. 

 

Ф. 48 (Заклинські) 
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Романовича. – 1 арк. 

58. Спр. 53–к, п. 11. Заклинський Богдан Романович. Листи до 
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Ф. 57. (Калинович) 
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Ф. 206. (Щурат) 

64. Спр. 578, п. 15. Пастернак Я. Лист-вітання відгук на публікацію. 
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Ф. 238. (Дорошенко В.) 
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1923 р. Богун М., Возняк М., Голубець М., Кревецький І., Струтинський М. – 
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