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СЕМІНАР ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ПРИ НТШ 
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Світлій пам’яті історика Теофгля Коструби 
в тридгщті роковини Його відходу від нас 
(6 березня 1943—1973).

Часи для західньо-української високошкільної молоді, особливо 
тої, що студіювала гуманістичні дисципліни, точніше: україністику 
й історію між першою й другою світовою війною, тобто в умовах оку
пації Західньої України поверсальською Польщею, зовсім не були 
світлими. Тодішний львівський університет (офіційна назва — «Уні
верситет Яна Казімєржа») являвся у великій мірі опорою польського 
шовінізму й «академічної» україножерної концепції «на зніщенє Русі», 
якої ідеологічними речниками являлася у першу чергу професорська 
трійця того ж  університету — Ґрабскі, Ґломбіньскі й Буяк. Адміні- 
страційні чинники університету та відносно досить багато професорів 
і доцентів солідаризувалися з «академічно»-політичними напрямними 
згаданої трійки, додержуючися на своїх викладах, семінарах і просе
мінарах програми «академічної» індоктринізації вшехпольської кон
цепції в рямцях високошкільної політики й науки. Наругу над науко
вим об’єктивізмом, а в парі з тим і понижування української націо
нальної гідности можна було відчути особливо при катедрі укра
їністики (офіційна назва — «фільольоґія руска»), яку очолював про- 
фесор-поляк (сік!), Януф, та при катедрах історії, де виклади, семі
нари й просемінари пов’язувалися зі середньо- й східньо-европей- 
ською історією. Головною кузнею університету, де кувалася іноді 
більше чим суб’єктивна польська історична думка, головно в відно
шенні до української бувальщини, була катедра історії Польщі, що 
її очолював польський історик і заразом політик — Станіслав Закр- 
шевскі. Я присвятився вправді студіям з ділянки античної історії, 
катедру якої очолював проф. Константин Хилінський, який творив 
виїмок між професурою тодішнього львівського університету в тому 
розумінні, що особливо ставився надзвичайно прихильно до україн
ських студентів (це був поляк з Київщини, якого я називав жартів
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ливо «українським поляком», а він називав мене «польським україн
цем» з огляду на моє прізвище). Це була золота людина з українським 
серцем, яка заслуговує на особливо теплу згадку. Але, бажаючи здо
бути знання й з інших ділянок і діб історії, я був на просемінарі й 
навіть якийсь час семінарі при катедрі історії Польщі (у Ст. Закршев- 
ского, який мав тоді такого ж  несимпатичного асистента, Скшипка) 
та при катедрі середньовічної історії й допоміжних дисциплін історії 
у проф. Модельского (Модельскі очолював обидві ті катедри, які зна
ходилися в одному приміщенні. Він мав симпатичного асистента, мґр. 
Кропа, який ставився досить приязно до українських студентів). Там 
я мав змогу відчути нераз «академічно»-мілітантне підсоння грубо 
необ’єктивного підходу в відношенні до поодиноких проблем з історії 
України та духа сєнкевичівського «Оґнєм і мечем», пристосованого до 
справді агресивної польської історичної науки. Щоправда проф. Мо
дельскі не робив на загал різниць між українськими й польськими 
студентами при іспитах, стараючися бути справедливим при оцінках, 
але його виклади не були вільні від суб’єктивізму польської історич
ної думки. Ще більш «академічно»-аґресивною була атмосфера при 
катедрі історії Польщі, бо її керівник, Ст. Закршевскі, історик і полі
тик у одній особі (сенатор Ржечипосполітей) вів свою катедру в дусі 
синтези тих двох різних понять — науки й політики. А його аси
стент — Скшипек помагав йому в тому.

Українських професорів в університеті не було, бо поляки не до
пускали. Одиноким нашим доцентом, який викладав старослов’янське, 
був Іларіон Свєнціцький, директор нашого Національного Музею. 
Польські професори промовчували на загал, що період Київської Руси 
творить органічну цілість з дальшими добами історії України та 
придержувалися тактики divide et impera у схемі східньо-европей- 
ської історії, тобто відділювання західньо-української території (так 
званих «ґродув червєньскіх» від східньо-українського материка. У 
своїх претенсіях до західньо-українських земель вони заслонювалися 
таким, мовляв, академічним аргументом, як реляція Літопису Нестора, 
де говориться, що пішов Володимир на ляхів і зайняв їхні городи 
(червенські). У зв’язку з тим пригадую собі досить докладно один 
неприємний момент зі семінару в Модельского. Коли під час дискусії 
над початками історії «ґродуф червєньскіх» наш молодий, таланови
тий історик, сл. п. Теофіль Коструба забрав голос і в питомій йому 
дуже культурній формі сказав, що князь Володимир не зайняв, а 
радше відвоював ті етнографічно руські землі, що їх найправдопо- 
дібніше му сіли були перед тим зайняти поляки, проф. Модельскі 
перебив йому піднесеним голосом: «То значить, що ми (тобто поляки
— Ол. Д.) є тут зайдами?!». Т. Коструба не відповів нічого, лише 
здвигнув раменами й тим закінчив свою участь у дискусії. В таких 
умовинах не можна було нічого більше сказати. Початки Козаччини 
й Хмельниччину трактовано як релігійно-соціяльні ребелії на окраїн
них замлях тодішньої Річипосполитої. Коли автор цих рядків ужив
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у своїй просемінарійній праці назву «Заходня Україна», як свого роду 
протест проти назви «Малопольска Всходня», то асистент Кроп 
звенув йому рукопис зі словами: «Поправте, щоби професор не бачив 
(тобто Модельскі — Ол. Д.), а то матимете біду». Я щойно сього дня 
оцінюю це шляхотне діло мґр. Кропа. який охоронив від непри
ємностей. Так само грозила мені правдоподібно «дисциплінарка» зараз 
на початку вступления в університет за те, що я підписав універси
тетський індекс, де студенти збирали «номен», своїм повним іменем 
і прізвищем по-українському. (Той індекс маю до сьогоднішнього дня 
при собі). Побачивши те, урядовець університетської адміністрації 
сказав мені: «Ви щойно прийшли з гімназії й уже робите політику. 
Будете щасливі, коли того не завважить декан, або хтось інший».

Одного разу ми з Т. Кострубою пішли на виклад доцента Малє- 
чинського (Maleczyński Karol, Dr. Doc., Dzieje Ziemi Czerwieńskiej 
do 1340 roku — свиклад в акад. році 1936/37), щоб одержати «номен» 
і -послухати, що Малєчиньскі буде говорити. Пам’ятаю досить добіре, 
як Малєчиньскі заплутався в родоводі князів Галицько-Волинської 
Держави й почав плести нісенітниці. Під час викладу не можна було 
говорити, тому Т. Коструба написав щось на карточці й мовчаливо 
підсунув мені під ніс. Таїм стояло чорним по білому: «Без поняття!». 
Одинокою користю з того викладу було те, що ми одержали номен, 
коли не рахувати, що виклад Малєчинського послужив нам опісля 
матеріялом до .гумористичних реплік і саркастично-® есе лого настрою. 
Зрештою то не був одинокий {виклад, який викликував саркастичну 
усмішку українського слухача. Пам’ятаю також трохи виступи до
цента Влодаірского. Подробиці викладі© Влодарского не вбилися осо
бливо в моїй пам’яті (Włodarski Bronisław, Dr. Doc., Dzieje polityczne 
Kusi przed najazdem tatarskim — виклад в акад. році 1938—39), але 
все ж  таки, наскільки пам’ятаю, вони не були на належному універ
ситетському рівні, а їхня тематика була потрактована з суб’єктивного 
польського становища. Зрештою я був присутний лише на кількох 
його перших викладах і перестав ходити, бо він викладав мляво й, 
що найважніше, нічого з тих його викладів не можна було навчитися. 
Це вже було в 1938—39 акад. році, коли я одержав абсолюторію й 
готовився до кінцевого магістерського іспиту. Тоді я відвідував лише 
ті виклади добровільно, тематика яких мене особливо цікавила.

Ясним було, що в таких умовинах тодішнього львівського універ
ситету українські студенти не могли поглибити свого знання з історії 
України. Треба було здобувати те поглиблене знання поза універси
тетом. Група наших студентів — істориків здавала собі справу з по
ложення, але була безсильна, не маючи ніяких наукових контактів. 
Одиноким, від якого можна було сподіватися не лише якоїсь поради, 
але й найдення реальної розв’язки справи, був Теофіль Коструба.

Це була «надзвичайно пікава постать на тлі нашого наукового й 
публіцистичного життя тридцятих років нашого століття на львівсь
кому ґрунті. В наслідок несприятливих життєвих умовин його універ
ситетські студії були спізкені. Якраз у 1937 році йому було тридцять
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років (род. 26 травня 1907 p.). Але з другої сторони йото закінчування 
університетських студій було радше формальною сторінкою завер
шування звання історика, бо в дійсности в тому часі Т. Коструба 
мав уже .поважний стаж на відтинку історичних дослідів як на 'мо
лодого науковця, перевищуючи своїм дійсно великим, як на свій вік, 
знанням і ерудицією багатьох людей з докторатами й навіть доцен
турами. Як пише один з його приятелів: «Нераз треба було для хліба 
писати для інших докторські праці: знаю про чотири такі випадки, 
коли за написані Кострубою праці люди є сьогодні докторами, а сам 
їх дійсний автор так і помер без докторату...»  (Олександер Мох, Тео- 
філ Коструба, учений-праведник, Торонто, 1952, стор. 10—11). Якраз 
у часі своїх університетських студій, отже ще як формально студент, 
він проявляв широку діяльність в Історичних Комісіях НТШ, особли
во в історично-джерелознавчому секторі, виготовляючи підручну бі
бліографію до історії України. Хоч як це може звучати -парадоксаль
но для того, хто не знав Т. Коструби й його середовища, але якраз 
довкола тої феноменально здібної, фантастично роботящої й макси
мально ідейної постаті гуртувалися наші науковці молодшої й навіть 
до певної міри середньої генерації, користаючи з його наукових кон
сультацій та піддаючися підсвідомо під йото не так формальний, як 
радше ідейний провід у аспекті намічуваіння актуальної тематики та 
організації й координації наукової праці.

Тому .не дивно, що очі цілої групи студектів-історикіів були звер
нені на старшого колеґу з університетської лавки, Т. Кострубу, який, 
маючи наукові контакти, міг найти шлях до розв’язки питашія допов
нення університетських студій поглибленим знанням з історії Укра
їни. З тої групи два студенти були особливо пов’язані вузлами при
язні з Т. Котрубою: зовсім молодий тоді студент-історик, Омелян 
Пріцак та старшим від нього на кілька років автор цих рядків. Оби
два ми відвідували дуже часто свого старшого колегу й заразом 
учителя (іноді перебували з -ним утрьох довгими годинами), не ра
хуючи зустрічей на університеті, перебували з ним довгими пополуд- 
нями й вечорами не раз майже аж до півночі на розмовах іна науково- 
історичні теми та снували далекосяжні пляни про організовану й 
координовану науково-дослідну й видавничу діяльність львівського 
кружка істориків молодшої генерації. Надзвичайно благородний і при 
всій своїй талановитості та своєму з а ав ансув анні в науковій діяль
ности скромний аж до самозаперечення Т. Коструба не цурався інас, 
наймолодших адептів історичної науки, а ділився з нами своїм нау
ковим досвідом і поглядами, задумами й плянами. Він саме ввів нас, 
тобто Ом. Пріцака й автора цих рядків, на Засідання Комісії старої 
історії України при НТШ, де головою був Іван Крип’якевич, а се
кретарем — Ярослав Пастернак. Від того часу ми всі три (Т. Костру
ба, Ом. Пріцак і Ол. Домбровський) спільно й стало відвідували зга
дані Засідання, а після кожного такого Засідання ділилися спільно 
своїми спостереженнями та думками. Це наблизило 'нас до голови 
Комісії — Ьв. Крип’якєвича й секретаря — Я. Пастернака, що зго
дом перейшло в приязнь.
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Коли ж  виринула пекуча проблема доповнення університетських 
•студій поглибленим знанням з історії України, то й наші розмови з ним 
почали обертатися довкола того питання. Знаючи з оповідань старших 
від мене про спосіб організування викладів на Українському Тайному 
Університеті у Львові в самих початках двадцятих років, я дораджу
вав, щоб аналогічно до того наша група студентів-істориків збира
лася що тижня в хаті Т. Костру би, який мав читати лекції з історії 
України. Господар дому, де проживав Т. Коструба, — думав я — це 
наша, українська людина, яка зуміє бути дискретною. Крім того це 
був національно свідомий українець, нездібний до видавання своїх 
людей. Крім Т. Коструби й його матері-вдови жила в тому домі ще 
одна, чи дві (не пам’ятаю уже) українські родини, отже свої люди, 
які напевно не видадуть нас польській поліції. Зрештою наша група 
не була така чисельна — всього яких десять-дванадцять осіб, на 
яких можна було числити, як на сталих відвідувачів. Отже такі що
тижневі сходини при задержанні обережности не мусіли впадати 
в очі. До того всього дім, де проживав Т. Коструба, був розміщений 
при одній з бічних, ще не забудованих вуличок вулиці Потоцького 
(у недалекому сусідстві так зв. Бульки), що також мало свої добрі 
сторони для того роду сходин. Так я собі міркував і дораджував 
Т. Кострубі. Він вислухав одного разу мене уважно й після надуми 
сказав з легкою усмішкою, що це пахне трошки Байронівською ро
мантикою й духом конспірації. Це правда, що в тому часі зах ід н о 
українська, головно студентська молодь жила в великій мірі духом 
підпілля, від чого не був вільний і автор цих рядків.

Та наш старший колеґа мав інший плян відносно поглиблення 
нашого знання з історії України. Він висунув концепцію зорганізо- 
вання Семінара Історії України для нашої групи студентів-істориків 
при НТШ з пляном запросити на викладачів деяких членів Історично- 
Філософічної Секції тої нашої західньо-української наукової Уста
нови, обіцяючи переговорити ту справу з компетентними чинниками 
НТШ. Незадовго після того він повідомив мене, що мав уже розмову 
про згадану справу з головою НТШ, Іваном Раковським, який мав 
поставитися дуже прихильно й з повним зрозумінням для справи 
зорганізовання таких викладів для студентів-істориків при НТШ. 
Це мав бути неофіційний Семінар Історії України для студентів- 
істориків при НТШ, бо офіційно до компетенцій діяльности НТШ не 
належала справа університетських викладів для студентів, а окупа
ційна адміністраційно-поліційна влада придивлялася до всього, що 
.українське, й шукала лише нагоди, щоби найти якунебудь причину 
до заборони діяльности тої чи іншої нашої організації або установи. 
Тому інстинкт самозбереження наказував обережність. Після принци
пової згоди зі сторони голови НТШ треба було ще обговорити справу 
з  нашими визначнішими істориками з НТШ, як Іван Крип’якевич, 
Омелян Терлецький, Іван Кревецький, Микола Андрусяк, поконсуль- 
туватися відносно програми викладів та запросити їх на викладачів.
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Крім того випадало принайменше з чемности поговорити з тодішнім 
директором Бібліотеки НТШ, Володимиром Вікторовичом Дорошен
ком, з проханням, щоби він пішов на руку нашим студентам-істори- 
кам, коли вони приходитимуть до Бібліотеки користуватися книж
ками в зв’язку з викладами та рекомендаціями викладачів прочи
тати ту, чи іншу лектуру. Правда, книжки видавав здебільша тодіш- 
ний працівник Бібліотеки НТШ, М. Андрусяк, але ж  при тому всьому 
не можна було поминути директора, хоч би лише з огляду на льо- 
яльність у відношенні до нього. Всі ті запляновані розмови Т. Ко- 
струби з вищезгаданими особами відбулися у відносно короткому 
часі й за кілька тижнів наш старший колега, або, як ми його титу
лували, пан редактор Коструба міг похвалитися успіхом своїх перего
ворів- Надзвичайно скромний Т. Коструба (така дійсно виїмкова 
скромність випливала з його здеклярованого християнського сві
тогляду, який полонив серце й ум нашого незабутнього історика) 
діяв, як то кажуть, без шуму довкола своєї особи. Семінар Історії 
України при НТШ (офіційна його назва була: Історично-джерелознав
ча Комісія НТШ, бо НТШ мало право творити наукові Комісії, але не 
мало права переводити наукових Семінарів) став фактом доконаним, 
але особа, яка причинилася до того, заховалася скромно в тіні тої 
справи, не бажаючи похвал і признання зі сторони студентів-істориків.

Полагодивши справу, Т Коструба звернувся до мене: — «Ви бу
дете секретарем Семінара. . .  я уже погодив це з Іваном Петровичом 
(Крип’якевичом), який погодився стати опікуном Семінара». На мар- 
ґінесі скажу, що ми (Т. Коструба, Ом. Пріцак, Ол. Домбровський) 
нераз називали деяких наших учених з НТШ по імени й по батькові, 
і так: Володимир Вікторович (Дорошенко), Іван Петрович (Крип’яке- 
вич), Іван Іванович (Кревецький), Михайло Степанович (Возняк) і т. д. 
Можливо, що це був один із своєрідних виявів духового гравітування 
до східньо-українського материка над Дніпром в умовах зненавидже
ної польської займанщини й штучних кордонів, які краяли живе 
тіло нашого народу. На мій запит, що належатиме в даному випадку 
до обов’язків секретаря Семінара, Т. Коструба поінформував мене,, 
що треба буде писати протоколи зі засідань Семінара, а дальше бути 
в контакті з викладачами, а в першу чергу з опікуном Семінара, та 
зі студентами, інформуючи їх про можливі зміни часу, чи програми 
викладів. Після того я постарався про сто-картковий зошит, де й по
чав вписувати «на чисто» протоколи зі засідань Семінара. Ж алко 
лише, що той зошит з протоколами, як одинокий збірний документ 
Семінара Історії України при НТШ в тридцятих роках нашого сто
ліття, загинув серед подій і метушні воєнної завірюхи. Опублікований 
сьогодня, він подавав би цікаву картину тої проробленої збірної праці 
викладачів і студентів у напрямі поглиблення знання з історії Укра
їни, а в парі з тим і тої наснаги та високо ідейних поривів молодих 
українських студентів-істориків у набуванні знання та шуканні поря
тунку при духовій Кузні західньо-української науки — НТШ перед.
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виявами нечесної «наукової» політики польських університетських 
чинників у відношенні до українознавчих дисциплін. При тому треба 
ще раз підкреслити, що НТШ-івські круги поставилися надзвичайно 
прихильно й з повним зрозумінням до тої справи. Ми звикли були 
називати той Семінар Історії України популярно «неофіційною Сек- 
цісю студентів-істориків при НТШ», що звучало досить парадок
сально, бо як молоді студенти могли мати свою «Секцію» при того 
роду поважній науковій Установі, як НТШ. Це дійсно могла бути 
лише «неофіційна Секція».

Виклади на Семінарі розпочалися у 1936/37 академічному році й 
відбувалися раз на тиждень вечером у головній читальні Бібліотеки 
НТШ. Сталими учасниками Семінара Історії України при НТШ були 
(в поазбучному порядку): Антонович Адам, Бережницький Олексан
дер, Домбровський Олександер, Книш Галина, Коструба Теофіль (учас
ник і рівночасно викладач), Матківська Олімпія, Поспішіль Бронисла
ва, Пріцак Омелян, Сенів Ольга, Степанюк Ярослава, Фостик Пелагія. 
Викладачами були: Ів. Крип’якевич (викладач і опікун), М. Андрусяк, 
Ом. Терлецький і Т. Коструба.

Ів. Крип’якевич викладав історію Козаччини й добу Хмельниччи
ни, ділячися науковими спостереженнями зі своїх студій над держа
вою Б. Хмельницького. Він викладав безпристрасно, речево, певним 
голосом та при опанованні рухів і свобідності висловлювання думок. 
Коли взяти ще до уваги його симпатичну й культурну зовнішність та 
репрезентативність (особливо інтеліґентне обличчя з високим чолом 
і сніжно-білим волоссям надавали йому незвичайної поваги), то можна 
сказати, що вже сама його присутність на Семінарі, а тимбільше ви
сококультурно ведені його виклади втішалися популярністю серед 
студентів-істориків. Зрівноважений і на перший погляд навіть холод
ний, Ів. Крипякевич ставився до учасників Семінара привітно, а ча
сами, особливо під час товариської гутірки після викладу, або під час 
прогульки, відносився сердечно. Ми відбули кілька разів разом з ним 
прогульку по старій дільниці Львова, під час якої він давав пояснення 
до старих пам’яток міста (Він же ж  був автором «Історичних проходів 
по Львові»). Під час таких прогульок зникали залишки офіційности 
й атмосфера ставала сердечною. Це були моменти, які наближували 
нас до опікуна Семінара, а його до нас. Зайнятий у польській гімназії, 
він звик був відноситися офіційно й стримано до чужого йому окру
жения. А тут він відчував, що це не учні з польської гімназії, а свої 
студенти. З другої ж  сторони ми відчували, що це не чужий нам на
ціонально викладач з польського університету, а свій, український 
професор, або, як звик був говорити Т. Коструба, — «наш професор». 
Не маючи можливостей в умовах окупаційної дійсности на зах ід н о 
українських землях працювати в університеті, українські вчені були 
змушені вчити в середних школах (Ів. Крип’якевич, Ом. Терлець
кий, Ст. Томашівський, М. Чубатий — історики, Ів. Раковський, Ол. 
Тисовський — природники, Ю. Полянський — географ-геолог, Я. Гор-



126 О Л ЕК С А Н Д Е Р ДОМБРОВСЬКИЙГ-

динський, М. Тершаковець — україністи й інші). На марґінесі скаже
мо, що Ом. Терлецький і Ст. Томашівський вчили автора цих рядків 
історії в нижчих клясах Академічної Гімназії у Львові. Навчаючи в 
середніх школах, вони мали більш обмежений час на науково-дослід- 
ну працю й були прив’язані обставинами до методики більш популяр
ного викладання на середньошкільному поземі. Під час викладів 
Ів. Крип’якевич був надзвичайно делікатний, трактуючи студентів-- 
істориків як добровільних членів Семінара й не використовуючи своєї 
позиції професора в аспекті екзамінування під час своїх викладів. 
Крім своїх викладів Ів. Крип’якевич служив студентам своїми кон
сультаціями та, як опікун Семінара, дбав про організаційно-програ- 
мову частішу. Т. Коструба був його неофіційним заступником. Мені,, 
як секретареві Семінара, приходилося мати з ним часто до діла. Він 
кликав мене — «пане товаришу Домбровський», а при доброму гуморі
— «товаришу секретар», прижмурюючи при тому жартівливо око. 
А я нераз, користаючи з його доброго гумору, запитував: «Який секре
тар . . .  районовий, чи обласний?» — натякаючи на підсовєтську дійс
ність. Під час большевицької окупації Західньої України, коли я був 
короткий час старшим асистентом Ів. Крип’якевича при катедрі історії 
України львівського університету, він пригадав мені часи Семінара 
й мою секретарську роботу при ньому, жартуючи, як звичайно. Це 
був сміх крізь сльози, бо не зважаючи на «українізацію» львівського 
університету атмосфера була дуже важка й непевна.

М. Андрусяк викладав головно ділянку методології історичних. 
дослідів. Молодий ще тоді й повний емоцій викладач звик був нераз 
випитувати студентів з виложеного матеріялу, вимагаючи підготу
вання з викладу на виклад.

Ом. Терлецький викладав литовсько-польську добу. Говорив цікаво 
й заховувався достойно під час своїх викладів (він уже тоді був на 
емеритурі). Це був «старшої дати» пан, який у своїй направду достой
ній особі сполучував становище гімназійного професора ц.-к. ав
стрійського стилю зі становищем науковця. Така сполука в австрій
ських і опісля польських часах була диктована специфічними умо- 
винами на західньо-українському, стисліше — галицькому терені, як  
ми вже вище зазначили. Ом. Терлецький тішився особливою поша
ною між іншим і на терені НТШ. Його титулували «пан директор». 
Ми студенти-історики відчували в ньому щось, що нагадувало відно
шення батька до дітей. Це були теплі — сердечні почування україн
ського педагога й заразом історика-науковця до української зовсім 
молодої ґенерації, серед якої він спостерігав також наймолодших 
адептів української історичної науки. З приходом совєтської влади він 
працював при катедрі середньовічної історії. Я зустрічав його не раз 
на терені львівського університету (тоді Університету ім. Ів. Франка) 
й мав з ним кілька разів довші розмови. Ми пригадували собі також' 
і Семінар Історії України при НТШ, при чому Ом. Терлецький похи
тував лише сумно головою і значучим зором висказував свою думку'
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про змінену ситуацію з приходом червоної армії. Зрештою не треба 
було багато говорити, ми порозумівалися поглядами. Ом. Терлецький 
особливо любив мене, як свого колишнього учня з Академічної Гімна
зії. Під час наших приватних розмов він звертався до мене звичайно- 
через — «пане Олександре».

Лекції з княжої доби читав нам Т. Коструба, який спеціялізувався 
у медієвістиці. Він підготовлювався солідно до викладів і відчитував 
їх з приготованого скрипту або говорив на підставі докладно й з под
робицями зробленої диспозиції викладу. Говорив спокійно й зрівно
важено, але вкладав у свої виклади частину свого власного «я». Пю- 
перше, це був дебют його викладання університетським студентам 
на Семінарі та ще й до того на НТШ-івському терені, який мав бути 
запорукою академічного рівня викладів. А по друге, Т. Коструба був 
темпераментний і переживав емоційно своє становище викладача, 
хоча старався не показувати того по собі. Його християнський сві
тогляд та наполеглива праця над собою іноді при помочі методів мона- 
шого життя допомагали йому панувати над собою та доходити майже 
до перфектної самодисципліни. Під час його викладу перед нами, сту
дентами, сиділа поважна, хоча й молода людина, що нагадувала в де
чому монаха або священика. Високого росту брюнет з покритим боро
дою лицем читав свій виклад, звертаючи час до часу з поза окулярів 
свій погляд на слухачів. Поважні темні очі, звичайно сумні в наслідок 
важких життєвих переживань, немов два маленькі віконця, відсло- 
нювали рубець шляхотної душі. Як з одної сторони Т. Коструба вмів 
удержати повагу під час своїх викладів при всій своїй скромності, так 
з другої мав особливу здібність відпружити на хвилину ум слухачів 
своїм культурним і тактовним дотепом. Він належав до тих, порівню
ючи, нечисленних прелеґентів і промовців, які вміють вдержувати 
духовий контакт з авдиторією. Його виклади й участь у дискусіях 
були звичайно на високому рівні, якого не посоромився б далеко стар
ший віком і стажем наукової праці від нього дослідник. Памятаю, 
як раз Т. Коструба помилився під час свого викладу й, замість про
мовчати згадану помилку, якої студенти й так не завважили (так 
принайменше зробило би багато прелеґентів на його місці!), перервав 
на момент виклад, признався до помилки й, справивши її, продовжу
вав свій виклад. Далеко не кожний науковець може почванитися 
таким високим принципом академічної етики. Тому студенти високо 
цінили й шанували Т. Кострубу за його знання, християнські чесноти 
й високу культуру. Зрештою не одні українські студенти його цінили 
й шанували. Він мав пошану серед польських і жидівських студен
тів в університеті, а такі університетські професори-поляки, як Мо- 
дельскі (середньовічна історія й допоміжні дисципліни історії), Лем— 
піцкі (історія освіти й виховання), Подляха (історія мистецтва), Буяк 
історія економії) особливо його шанували.

Такі були особистості викладачів Семінара Історії України при 
НТШ у загально методологічному й персонально-психологічному 
аспекті. Час від часу хтось зі студентів-істориків мав за завдання.
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зреферувати посугеровану йому котримсь із викладачів працю. І так, 
наприклад автор цих рядків пригадує собі, як реферував монографію 
Борщака про Григора Орлика. Після викладу, чи реферування праці 
були запити й відтак відбувалася дискусія, у якій брали участь голов
но Т. Коструба й Ом. Пріцак, а відтак також інші. (Т. Коструба слу
хав виклади Ів. Крип’якевича, М. Андрусяка й Ом. Терлецького, а 
в призначені для нього дні Семінара сам викладав Княжу Добу).

Дехто з учасників Семінара видавав у тому часі свої праці. І так 
Т. Коструба переклав і видав Галицько-Волинський Літочис у двох 
частинах (Львів 1936), переклав, додав пояснення й видав Скитію 
Геродота зі Вступом Ол. Домбровського (Львів, 1937), а Ом. Пріцак 
опублікував працю п. н. «Іван Мазепа й княгиня Анна Дольська» в 
другому томі мазепинського Збірника видання Варшавського Інсти
туту та зібрав бібліографію до Мазепи й його доби для третього тому 
згаданого Збірника. В процесі праці як на Семінарі, так і в гурті моло
дого покоління істориків та адептів історичної науки на львівському 
ґрунті, виявилася пекуча потреба підручної бібліографії та видання 
джерел до історії України. Т. Коструба працював уже над бібліогра
фією та, як уже було сказано, видав Галицько-Волинський Літопис 
і Скитію Геродота. Але це було далеко не все! Тоді в голові Т. Кост- 
руби зродився напів-фантастичний як на тодішні обставини плян, 
що його можна було реалізувати лише шляхом наполегливої й жерт- 
венної праці непоправних ідеалістів у відношенні до української 
науки, оттаких саме, як самий Т. Коструба. Це був плян видання 
у кількох солідних томах джерел до історії України: греко-латин- 
ських, арабських і візантійських, а згодом видання літописів. Перек
лад греко-латинських джерел з античного письменства-історіографії 
доручено Ол. Домбровському, який зараз таки взявся до праці в тому 
напрямі, переклад арабських джерел доручено Ом. Пріцакові, а перек
лад візантійських джерел узяв на себе Т. Коструба. Це мали бути 
перші етапи реалізовання згаданого пляну, після яких мала насту
пити праця над літописами при запрошенні ширшого круга співро
бітників. На жаль події другої світової війни перервали той динаміч
ний розмах молодих і непоправних ідеалістів. Переклад греко-латин
ських джерел (як ми його назвали — «мініятюра Латишева») є майже 
готовий і жде на «кращі часи», коли таку річ можна буде видати.

Крім методологічних справ Семінар під проводом Ів. Крип’якевича 
й Т. Коструби працював над бібліографією історії України. Було в 
пляні видати два види бібліографії: повної, щось в роді А. Фінкля, 
а  також підручної. Кожний член Семінара дістав один том Історії 
М. Грушевського й виписував з нього на картках бібліографічні дані. 
Оці картки провіряла згодом група більш досвідчених бібліографів 
під проводом Ів. Крип’якевича, який передав до диспозиції праців
ників велику збірку своїх бібліографічних матеріялів. Крім того 
Ів. Крип’якевич та Ом. Пріцак складали реґести документів гетьман
ської канцелярії за роки 1648—1764.
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Крім того опікун Семінара давав деяким студентам (Т. Кострубі, 
Ом. ІХріцакові й авторові цих рядків) деякі завдання поза обов’язками 
при Семінарі, над якими вони працювали в окремому приміщенні на 
другому поверсі будинку НТШ. Був початок 1939 року. Названі особи 
працювали в згаданому приміщенні, а час від часу заходив до них на 
гору опікун Семінара, Ів. Крип’якевич і приносив новини з міста про 
Карпатську Україну, ділився з нами деякими бібліографічними да
ними, давав вказівки, а іноді оповів якийсь дотеп. Коли він появляв
ся, ми всі збігалися до нього, знаючи, що він все приносить щось 
нового. Часами ми випихали на місто наймолодшого між нами Ом, 
Пріцака, який появлявся за короткий час з новинами про тодішні 
політичні події, що кидалися у вічі з поналіплюваних оголошень но
вих часописних видань на Руській вулиці, або на Ринку. То були часи 
надій і . . .  глибоких розчарувань. Пропам’ятний вересень 1939 року 
запечатав кінець Семінара Історії України при НТШ.

Все ж  таки від 1936/37 академічного року до червня 1939 року 
відбулося досить багато Засідань Семінара, з яких студенти-історики 
без сумніву багато скористали, поглиблюючи своє знання з історії 
України. Позатим була можливість наблизитися до тої нашої тоді 
західньо-української наукової Установи, увійти бодай частинно в ок
ружения й атмосферу нашої науки та придивитися до її організації 
й до поодиноких наших науковців. То був час, коли Провід згуртова
ного при НТШ західньо-українського наукового світу старався дійсно 
на ділі продовжувати в міру тодішніх можливостей кращі академічні 
традиції Товариства з доби М. Грушевського й Ів. Франка, придив- 
ляючися на загал добре новоприбулим до Товариства людям та по
повнюючи кадри дійсного членства НТШ шляхом відповідної селекції. 
Деякі з тодішніх науковців таки дійсно бідували в умовах польської 
займанщини й ходили дуже скромно одягнені в старих, іноді витертих 
убраннях, але, порівнюючи, держали гідно й високо прапор україн
ської науки та, пам’ятаючи, що початки історії НТШ органічно пов’я
зані з багатьма східньо-українськими діячами, були духово звернені 
лицем у сторону Дніпра й Золотоверхої Матері русько-українських 
городів, де до 1930 року діяла Українська Академія Наук, а після 
1930 року східньо-українські науковці страждали, а то й накладали 
головами за свою вірність українській науковій правді.

Таким було Наукове Товариство ім. Шевченка в тридцятих роках 
нашого століття.


