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Здобуття Україною незалежності та розвиток національної науки, інтеграційні процеси 

в Європі та світі поставили перед нами завдання співпрацювати з провідними науковцями та 
науковими установами не лише українськими, але й зарубіжними. У цьому контексті 
важливим є досвід у цьому наших попередників – українських науковців кінця ХІХ – першої 
половини ХХ ст., зокрема К. Студинського. 

Метою даної статті є проведення всебічного дослідження зв’язків К. Студинського з 
європейськими науковими колами. 

На жаль, в історичній науці відсутні спеціальні дослідження з даної теми. Окремі 
аспекти наукової діяльності та європейських зв’язків К. Студинського висвітлені у працях 
У. Єдлінської [1–2], О. Веретюк [3], Б. Хаварівського [4], А. Кліша [5–7], В. Савенка, 
Т. Савенко [8]. 

Формування наукових зв’язків К. Студинського розпочалося у Відні, який, починаючи з 
кінця ХVIII ст. і до розпаду Австро-Угорської імперії в 1918 р., для західноукраїнських 
земель був державним, політичним і культурним центром формування української 
інтелігенції. 

У 1889–1891 рр., за сприяння ректора, о. митрополита О. Бачинського, К. Студинський 
відвідав богословські студії у Відні. Слід сказати, що викладачами К. Студинського була 
ціла плеяда віденських викладачів, яких він представив для галицької молоді в одному з 
дописів до газети “Діло”. Серед них були – А. Лаврін, О. Рікер, О. Мільнер, О. Шіндлер та ін. 
[10, с. 2–3]. 

Продовжив навчання К. Студинський на філософському факультеті Віденського 
університету, студентом якого став у жовтні 1897 р. 

Під керівництвом визначного вченого-славіста В. Ягіча у 1893 р. він написав першу 
наукову працю “Огляд української літератури ХVI–XVII ст.” зі спеціальним оглядом 
“календарної справи”. На жаль, праця не була опублікована. Проте вона визначила головний 
напрямок діяльності К. Студинського – літературознавство [3, с. 2].  

Професор В. Ягіч сприяв становленню К. Студинського як особистості та науковця. 
Зокрема, К. Студинський згадував слова професора, звернені до слухачів: “Мої панове! Хто 
не хоче служити науці, нехай не переступає порогів моєї робітні. В кого немає таланту, охоти 
й полету до наукових студій та дослідів, нехай іде на інші університети, що скоріше дадуть 
йому хліб в руки, якби це могла подати йому наукова праця. Я хочу, щоб мої слухачі були 
світлом для свого народу, щоб працювали для його культури, а нездарністю чи байдужістю 
не приносили сорому цьому університетові, що я на ньому служу, ані семінарстві, що я його 
веду”. Як згадував К. Студинський, в кімнаті стало тихо, а кожний учасник “хіба відчував 
тоді удар свого серця” [12, арк. 11]. Спілкування з В. Ягічем залишило помітний слід на 
формуванні К. Студинського як науковця та суспільно-політичного діяча. Його творчі 
зацікавлення початку ХХ ст., які були спрямовані на дослідження національного 
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відродження середини ХХ ст., учений розглядав у контексті міжслов’янських, зокрема, 
українсько-чеських відносин [2, с. 11]. 

30 травня 1893 р. К. Студинський виголосив промову присвячену 100-річчю Я. Колара, 
рідною мовою висловив ідею слов’янської федерації [11, с. 2]. Ця промова мала значний 
вплив на присутніх. Усі, хто вперше чув українську мову, визнали її найкращою серед 
слов’янських і усі, за винятком поляків промовляли “Слава Україні” та співали “Ще не 
вмерла Україна” [12, арк. 15–16]. 

К. Студинський, крім лекцій проф. В. Ягіча, слухав класичних філологів Д. Гітльбавера, 
А. Гофмана, О. Генриха і К. Шенкеля, С. Гартли. Студіював також порівняльну граматику 
під керівництвом Ф. Міллера, санскрит на лекціях доцента Кірсте, литовську мову – у 
доцента Мерінстера. Слухав також виклади доцентів Ф. Пастернака, В. Вондрака і 
К. Стрекеля із слов’янської філології та К. Їречки з історії слов’янських народів [12, арк. 9]. 

Одночасно з К. Студинським студентами Віденського університету були представники 
майже усіх слов’янських країн. 

Вплинув на становлення світогляду К. Студинського і його земляк, уродженець 
Тернополя, професор К. Брюкнер. Він, за словами К. Студинського, цікавився не лише 
науковим життям Галичини, але й політичним. Про те, що це була невипадкова зустріч, 
свідчить те, що К. Брюкнер завжди цікавився долею К. Студинського, його науковими 
працями [13, арк. 2]. 

У травні 1894 р. він одержав стипендію на додаткову освіту в Берліні та Петербурзі. У 
Берліні під керівництвом професора-славіста О. Брюкнера розпочав наукову студію 
“Пересторога, пам’ятник початку ХVII віку”. О. Брюкнер написав рецензію на цю працю, 
зазначивши “велику обізнаність, збирання розпорошеного, важкодоступного матеріалу, 
докладне дослідження усіх за і проти” [9, с. 33]. У листі до О. Барвінського, високо 
оцінюючи матеріали Берлінської бібліотеки, дивувався як люди інших національностей 
дбають про розвиток українознавства на відміну від самих українців [14, арк. 19]. Усе 
подальше життя він намагався підняти українську науку. Як стипендіат міністерства освіти 
навчався у Києві та Петербурзі. Там працював цілий рік у бібліотеках і архівах. У Києві 
слухав (за дозволом ректорату університету) лекції професорів В. Антоновича, С. Голубєва, 
П. Владімірова [15, с. 144–145].  

З палким бажанням досконало пізнати російську духовну культуру К. Студинський у 
травні 1895 р. приїхав до Петербурга. За час тримісячного перебування у місті на Неві він 
встановив особисті контакти з видатними представниками гуманітарних наук, зокрема, з 
академіком О. Веселовським, керівником відділу російської мови та словесності академії 
наук, О. Шахматовим, мовознавцем, істориком давньоруської культури, прихильником 
української мови і літератури. Саме за рекомендацією К. Студинського О. Шахматов пізніше 
був обраний членом НТШ у Львові. 

Дружні стосунки пов’язували К. Студинського з професором історії української 
літератури Яґеллонського університету Ю. Третяком. Саме завдяки йому молодий науковець 
мав змогу друкувати свої праці у виданнях польської Академії наук. Ю. Третяк сприяв 
К. Студинському у захисті габілітаційної роботи у Ягеллонському університеті. 

У 1901 р. за ініціативи професора філософії Яґеллонського університету 
М. Здзєховського в Кракові був утворений “Kłub Słowiański” (“Слов’янський клуб”). Його 
метою було інформувати польське суспільство про культурне життя всіх слов’янських 
народів, а в широкому аспекті – об’єднати їх до боротьби з великодержавним російським 
шовінізмом. Актуальним тоді стало питання порозуміння з українцями, оскільки Україну 
почали розглядати як можливий терен війни Австро-Угорщини та Німеччини з Росією. 
Враховуючи злободенність українсько-польських взаємин, перед засновниками клубу 
постало “подвійне завдання: перемогти опортуністичні тенденції власного суспільства і 
донести ідею співпраці на українське середовище” [16, с. 49]. 

Клуб об’єднав багатьох представників польської інтелектуальної еліти. Серед активних 
членів товариства були Ф. Конечний, Т. Грабовський, А. Гжимала-Седлецький, 



Україна–Європа–Світ 

 

158 

 

Л. Василевський, Ф. Моравський, Я. Лось, Ф. Равіта-Гавронський, С. Грабовський, К. Ніч та 
ін. До нього належали відомі вчені з-за кордону Ж. Бодуен-де-Куртене, О. Бальцер, Ф. Буяк, 
Ф. Чермак [17, с. 221]. У роботі “Слов’янського клубу” К. Студинський разом із Б. Лепким, 
О. Колесою, О. Барвінським представляли українців.  

Переломною подією в діяльності товариства стало видання місячника “Swiat 
Slowianski” (“Слов’янський світ”) від січня 1905 р., що став пресовим органом клубу. 
Часопис, редактором котрого був Ф. Конечний, вирізнявся на тлі тогочасних польських 
видань тим, що висловлював найбільше зацікавлення українською проблематикою. З дієвої 
участі Б.Лепкого, котрий був одним із засновників часопису, у співпрацю із “Слов’янським 
світом” включився К. Студинський, зокрема він опублікував статтю “Z dzierejov 
moskalofilstwa w Galiciji” (“З джерел москвофільства в Галичині”). 

Окрім того К. Студинського, як одного з провідних науковців Східної Галичини, 
неодноразово запрошували співпрацювати різноманітні наукові установи та видання. 
Зокрема, він прийняв участь у діяльності народознавчого товариства [9, с. 96, 97], виданні 
чотирьохмісячника “Carpathorossica”, присвяченого дослідженню історії, літератури та 
етнографії Підкарпатської України [9, с. 438–439]. У вересні 1935 р. І. Огієнко запросив 
К. Студинського до наукової колегії науково-літературного часопису “Наша культура”, а у 
1937 р. прохання про співпрацю у німецькомовному журналі “Ukr. Kulturberichte” висловив 
З. Кузеля [9, с. 558].  

У 1903 р. К. Студинський, з метою популяризації європейської культури на території 
Східної Галичини, задумав видати антологію перекладів, як він зазначив, “найважнійших 
поетів чужих народів, перекладів справді вартних під оглядом артистичним і літературним” 
[18, с. 3]. Спочатку хотів доручити цю справу цілій громаді перекладачів, але потім зупинив 
свій вибір на В. Щуратові як одному з “найвизнаніших наших письменників (…), що по 
різних часописах та журналах розсіяв цілий ряд справді артистичних і поетичних 
перекладів” [18, с. 3]. 

К. Студинський активно обмінювався науковими працями зі своїми закордонними 
колегами. Зокрема, з чеським славістом, богемістом, діактологом, ректором Карлового 
університету, членом Королівської АН Ф. Пастрнеком [9, с. 55, 62, 424], чеським славістом, 
мовознавцем, професором славістики Віденського університету В. Вондраком [9, с. 228–229, 
232], чеським фольклористом, етнографом, літературознавцем, славістом, професором 
Празького університету, академіком Чеської АН Ї. Гораком [9, с. 474], польським 
мовознавцем, професором Ягеллонського університету Я. Лосем [9, с. 475], професором 
Каунаського університету І. Йонінасом [9, с. 497], професором Краківського та 
Страсбурзького університетів, віце-президентом Інституту слов’янознавства у Парижі 
А. Мазоном [9, с. 501], німецьким славістом, професором університетів у Мюнстері та 
Кенінберзі К. Г. Маєром [9, с. 573, 591–592], чеським славістом, бібліотекарем Художньо-
промислового музею в Празі, викладачем бібліотечної справи в Празькому університеті 
Й. Вольфом [9, с. 643–644]. До нього зверталися з проханнями про надання різноманітної 
літератури. Так, чеський мовознавець, професор Карлового та ректор Братіславського 
університетів М. Вайнгарт просив праці, які б стосувалися полемічної літератури XVII ст. [9, 
с. 479–480]. 

Займаючись громадськими справами, К. Студинський активно вів наукову роботу. У 
1923 р. його обрано членом-кореспондентом Інституту слов’янознавства у Празі [19, арк. 26]. 
Цей інститут розвинув інтенсивну наукову і видавничу діяльність, видав низку серійних і 
монографічних праць. К. Студинський друкував у його виданнях статті. У них він намагався 
ознайомити світову громадськість з українською науковою думкою.  

НТШ, на чолі з К. Студинським, підтримувало контакти із західними країнами. 4 червня 
1924 p. разом з І. Раковським він представляв НТШ на Першому всеслов’янському конгресі 
географів й етнографів у Празі та виступив із доповіддю, у якій зокрема побажав розширення 
слов’янської взаємності і єднання слов’янських народів [20, с. 1]. У цей час пожвавилося 
листування з чеськими професорами, обраними членами НТШ, знайомими ще з часів 
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навчання у Відні, а також з іншими європейськими вченими, яких К. Студинський залучав до 
членства, висилав їм свої наукові праці, ознайомлював з діяльністю НТШ. Серед них 
Ф. Кляйн, М. Планк, Д. Гільберт, Я. Бідльо, Ф. Пастрнек, Я. Лось, Я. Махал, А. Пенк, 
А. Мазон та інші. 

К. Студинський поряд з С. Пилипенком, І. Огієнком, А.Білецьким та іншими виголосив 
доповідь на Першому з’їзді слов’янських філологів, що відбувся у Празі у 1929 році. Від 
імені НТШ він виступив із привітальним словом до учасників з’їзду. Як пише І. Брик, 
К. Студинський із вдячністю згадав Домбровського, який один з перших у науковій 
класифікації слов’янських мов заклав основи для єднання розбитих і роздроблених слов’ян в 
одну сім’ю. Академік висловив жаль, що не у всіх слов’янських державах українці мають 
змогу вільної культурної праці і виказав бажання, щоб наступний з’їзд згуртував усіх 
слов’ян, щоб всі були вільні і не було між ними поневолених [21, арк. 5]. 

У 1936 р. К. Студинський разом з І. Свенціцьким, Я. Рудницьким, І. Коваликом, 
О. Мельником та С. Смаль-Стоцьким від імені товариства прийняв участь у другому 
міжнародному з’їзді слов’янських філологів, який проходив у Варшаві. 

Загалом наукові зв’язки К. Студинського з зарубіжними вченими та інституціями мали 
багатогранний характер і проявлялися в різних формах. Його знання розширювалися і 
поглиблювалися в міру налагодження і розвитку особистих контактів з українськими 
науковцями, громадсько-культурними діячами. Ці взаємини сприяли глибшому 
взаєморозумінню, виробленню спільних критеріїв в оцінці суспільних явищ, історичних 
подій тощо.  
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INTERNATIONAL CULTURAL-EDUCATION AND SCIENTIFIC RELATIONS OF 

KYRYLO STUDYNSKY 
 

In the article it was carried the most educational, cultural and scientific ties of K. Studynsky 
are with foreign research workers and social and political figures. The level of influencing of these 
mutual relations is found out on becoming of K. Studynsky as a man and research worker. 

Key words: Kyrylo Studynsky, international co–working, East Galichina, Slavic Club. 




