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THE RELATIONS BETWEEN M.POGODIN AND I.VAHYLEVYCH (ACCORDING 
TO THE MATERIALS OF THEIR MAILING) 

The focus of the article is on the correspondence and relationships between Russian 
scientist-historian M.Pogodin and Galician scientist I.Vahylevych, one of the members of 
“Rus Trinity”. The investigation deals with the cause of their relationships, their nature 
and also with principal scientific questions studied by two scientists. In particular, it was 
information about state of the intellectual life in Russia and Galicia of that time, ex-
change of belles-lettres and scientific editions, scientific interest and achievements of cor-
respondents. Special attention is attracted to M.Pogodin’s interest to the creation of 
“Russian-Galician Dictionary” by I.Vahylevych and to the ways of support, as well as 
Russian scientist’s moneyed assistance of the scientific undertakings of I.Vahylevych. An 
attempt and possible ways of I.Vahylevych’s leaving for Russia to work there as a univer-
sity professor was considered in the correspondence of both scientists. 

 

УДК 94 (477) 

Олег Рудий 

СТЕПАН СМАЛЬ-СТОЦЬКИЙ: ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ 

Розглядається історіографія даного питання. Робиться спроба висвітлити со-
ціально-економічне, природно-географічне середовище і побут місцевого населення, 
тобто умови, в яких пройшло дитинство С. Смаль-Стоцького. Також досліджу-
ються окремі сторінки його біографії і наукової діяльності. 

Сутність даної наукової проблеми полягає у потребі повернення імен видатних укра-
їнських діячів, життя і творчість яких у радянський період несправедливо замовчувались. 
Беручи до уваги той факт, що робота над біографіями окремих особистостей має вели-
чезне наукове значення, можна з певністю стверджувати, що дане дослідження внесе 
певний вклад в науково-дослідницьку роботу, яка проводиться в руслі історичної біогра-
фістики. 

Актуальність теми пов’язана зі зростанням інтересу до призабутих імен наших зем-
ляків, а також з потребою встановлення значення ролі особистості в історичних проце-
сах, які відбувалися в українському суспільстві. Потреба вивчення життя і діяльності 
українських громадських діячів і вчених тісно пов’язана з потребою відновлення історич-
ної справедливості. 

Метою даного дослідження є встановлення нових, і систематизація вже відомих фа-
ктів і даних, які стосуються біографії, громадської і наукової діяльності С. Смаль-
Стоцького, а також їх подальше узагальнення. 

Об’єктом дослідження є життя і діяльність С. Смаль-Стоцького, вплив його діяльнос-
ті, наукових поглядів на ті історичні процеси, в яких він брав безпосередню участь, а та-
кож на ті, які відбувалися і після його смерті. Адже потрібно враховувати той факт, що 
певні наукові і політичні погляди чи думки цього видатного українського діяча підтвер-
джуються чи спростовуються по сьогоднішній день. 
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Хронологічні рамки, які обмежують наукове дослідження під назвою “Степан Смаль-
Стоцький: життя і діяльність”, визначаються з допомогою біографічних даних про час на-
родження і смерті цього видатного діяча, і відповідно становлять часовий проміжок від 
1859 по 1938 роки. 

Предметом дослідження в процесі вивчення життя і діяльності С. Смаль-Стоцького є 
закономірності та специфіка функціонування і впливів соціального, економічного, полі-
тичного і інших факторів зі сторони оточуючого середовища на формування і розвиток 
особистості цього громадського діяча. І навпаки: думки і погляди, які формувалися в на-
уковій і політичній діяльності українського суспільства під впливом ідей і поглядів С. 
Смаль-Стоцького. Шляхом досягнення кінцевого результату є проведення і опрацюван-
ня доступних даних, які можуть вплинути на висновки виконаної роботи. 

Завдання дослідження. Враховуючи той факт, що в радянський період історії Украї-
ни діяльність С. Смаль-Стоцького несправедливо замовчувалась, а відтак і не вивча-
лась, то враховуючи сучасні процеси націотворення і зацікавленість діяльністю провід-
них українських діячів, основним завданням цього дослідження буде повернення приза-
бутої постаті нашого земляка – Степана Смаль-Стоцького, вивчення і оцінка його грома-
дянської, політичної, наукової діяльності і спадщини. 

За хронологічною ознакою історіографія даного питання розпочинається працею Я. 
Миколаєвича “Географічно-статистичний опис Кам’янецького повіту” 1894 р. В ній автор, 
висвітлює питання географічного, ландшафтно-природного і економічного характеру з 
точки зору статичних даних, а також подає інформацію історичного і етнографічно-
побутового характеру. Цінність даної праці полягає в тому, що вона надає відомості про 
соціально-економічне становище населення того регіону, в якому народився і виростав 
Степан Смаль-Стоцький. Хоча праця Я. Миколаєвича побачила світ в той час коли С. 
Смаль-Стоцький покинув рідне село Немолів, вона має певну цінність з огляду на те що 
містить краєзнавчий статистичний матеріал, який відображає спосіб життя і побут місце-
вих мешканців в 2 пол. 19 ст. Отже опосередковано праця Я. Миколаєвича “Географіч-
но-статистичний опис Камянецького повіту” проливає світло на ті умови, які могли впли-
вати на формування характеру і світогляду майбутнього громадсько-політичного і науко-
вого діяча [14]. 

В 1932 p, перебуваючи в Празі Степан Смаль-Стоцький власноручно написав спога-
ди про своє дитинство. В 1933 p. вони були опубліковані в газеті “Вісник” (Львів). А в 
1989 p. ця автобіографічна праця, в скороченому вигляді була опублікована в історично-
мемуарному збірнику “Надбужанщина” том ІІ [11]. 

У стисло науковій площині виділяються його піонерські праці на теми українського 
правопису (9 праць); української граматики (10 праць); словникарства (орфографічний 
словничок і підручна граматика для середніх шкіл), кілька праць з діалектології та історії 
і походження української мови. Він був головою товариства “Союз”, головою літератур-
но-історичного гуртка і головою товариства “Рідна школа” [12: 267–287]. 

З усного повідомлення місцевого краєзнавця В.М. Пруса вдалося дізнатися про те, 
що в Львівському історичному архіві є зібрання переписки С. Смаль-Стоцького з іншими 
громадськими, політичними і науковими діячами.  

В радянський період ім’я С. Смаль-Стоцького згадувалося в “викривальних" працях 
про “українських буржуазних націоналістів”. Так, в праці “Правнуки погані”, яка була опу-
блікована видавництвом “Радянський письменник” в 1960 p., опосередковано згадується 
С. Смаль-Стоцький. Сама праця написана М. Терлицею і присвячена проблемам україн-
ського націоналістичного руху в еміграції (Канада, США). Праця написана вкрай тенден-
ційно і являє собою зразок радянського агітаційного твору [22]. 

До радянського періоду відносяться також праці місцевих краєзнавців В. Пруса, В. 
Матиящука, І. Діка. Вони написані в кінець періоду “перебудови” і можливо саме тому 
мають яскраво виражений творчий, пошуково-дослідницький характер. Так на ці роки 
припадає потужний спалах краєзнавчих публікацій на різноманітну тематику. В районній 
пресі після більш як півстолітньої “тиші” появилося багато статей про видатних українсь-
ких діячів, вихідців з Радехівщини (теперішнього Радехівського р-ну). На 1990 p. припа-
дає кілька статей присвячених біографії С. Смаль-Стоцького, подібні публікації продов-
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жують друкуватися і в наступні роки. Варто відзначити що основна частина таких статей 
написана вищезгаданими краєзнавцями на основі архівних матеріалів і оригінальних іс-
торичних документів які зберігаються в різноманітних місцевих установах. Ці праці ма-
ють безпосереднє відношення до нашого наукового дослідження і будуть використову-
ватися в подальших пошуках [6; 7; 8; 9; 10; 15; 16; 17; 18]. 

З проголошенням незалежності України різко зростає кількість праць присвячених 
відновленню історичної пам’яті. Саме такою працею є книга В. Гордієнка “Українська Га-
лицька Армія”, яка побачила світ в 1991 р. у видавництві “Меморіал” міста Львова. В ній 
автор розкриває події пов’язані з створенням і діяльністю УГА. Ця праця має опосеред-
коване відношення до теми нашого дослідження, оскільки в ній згадується прізвище С. 
Смаль-Стоцького як представника Буковини в контексті таких історичних подій як розпад 
Австро-Угорської імперії і становлення Західно-Української Народної Республіки [4]. 

В 1992 p. в видавництві “Каменяр” м. Львів побачив світ краєзнавчий нарис “Радехів” 
авторами якого були І. Дік і М. Чабаренко. В цій праці автори подають історичний аспект 
розвитку Радехова як населеного пункту, зачіпаючи поряд з цим історію Радехівщини, а 
також життя і діяльність видатних особистостей, які є уродженцями нашого краю. Дана 
праця має безпосереднє відношення до теми нашого дослідження, оскільки в ній висвіт-
люються питання, які дозволяють пролити світло на спосіб життя і побут соціального се-
редовища в якому виховувався С. Смаль-Стоцький. В ній також розглядаються історико-
політичні події, які відбувалися на території нашого регіону в період життя і діяльності С. 
Смаль-Стоцького. В краєзнавчому нарисі “Радехів” також наводиться коротка біографія 
С. Смаль-Стоцького поряд з біографіями інших громадських діячів – вихідців з Радехів-
щини [5]. 

В 1993 р. в журналі “Слово і час” №3 було надруковано статтю Стефанії Андрусів 
“Людина з дороги часу”. Ця публікація безпосередньо стосується теми нашого дослі-
дження, оскільки в ній розглядається наукова творчість С. Смаль-Стоцького як мовозна-
вця і шевченкознавця [2]. 

Безумовно, що останнім часом продовжують появлятися публікації, які прямо чи 
опосередковано стосуються життя чи діяльності С. Смаль-Стоцького. Хоча інколи вони 
стосуються здавалося б дуже віддалених дисциплін, наприклад: лінгвістика і археологія 
[20; 21]. 

Малою батьківщиною С. Смаль-Стоцького є Радехівщина. Територія Радехівщини 
входить до складу північно-західних українських етнографічних земель. З геологічного 
погляду ці регіони розташовані на південно-західному схилі північної частини Українсь-
кого кристалічного щита і дещо обниженого продовження Поліського кристалічного ма-
сиву, який на півночі сполучається з Білорусько-литовським кристалічним масивом. 
Український кристалічний щит і обидва згадані масиви збудовані з магмово-кристалічних 
скель. Вік цих скель, які є основою українських земель, становить приблизно 3600–600 
мільйонів років [12: 9]. 

Сучасний Радехівський район знаходиться у північній частині Львівської області. Він 
був утворений в 1940 p. Площа району становить 1,1 тис. кв. км., а кількість населення 
(станом на 1990 p.) – 53,9 тис. У Радехівському районі знаходиться м. Радехів (рай-
центр), смт. Лопатин та 69 сільських населених пунктів. Більша частина району розта-
шована на рівнині Малого Полісся, а північно-західна на схилах Волинської височини. 
Поверхнею Радехівського району є низовинна зандрова денудаційна рівнина. В районі є 
поклади таких корисних копалин: кам’яного вугілля, торфу, піску і глини. Радехівський 
район розташований у межах двох фізико-географічних областей – Малого Полісся та 
Волинського Полісся. Пересічна температура січня – 4,0 –4,6° С, липня + 17,8 +19,2° С. 
Період з температурою понад +10° С має тривалість 154–162 дні, Рівень опадів стано-
вить 576–628 мм. на рік. Їx основна частина випадає у теплий період року. Висота сніго-
вого покриву – 16–22 см. Радехівський район міститься у вологій, помірно теплій агрок-
ліматичній зоні. Територією району проходить головний Європейський вододіл (гідрог-
рафічна сітка Радехівщини є досить густою і складається з р. Стир (басейн Дніпра) з її 
сімома притоками і р. Західний Буг (басейн Вісли) з п’ятьма притоками [3: 57]. Найпоши-
ренішими є дернові карбонатні ґрунти, які займають до 70% площі району; у східній час-
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тині – ясно-сірі і сірі-лісові (до 15% площі), в північній – темно-сірі опідзолені та чорнозе-
ми опідзолені. Площа лісів становила 31,3 тис. га. Основні породи: сосна (понад 60% лі-
совкритої площі, дуб, граб, вільха чорна, береза [13: 109]. 

В середині 19 ст. становище галицького селянина було досить складним. Хоча в 
травні 1848 p. було оприлюднено указ про скасування панщини і по галицьких селах з 
цього приводу відбулися святкування, з економічної точки зору стан місцевого населен-
ня залишався важким. Так, після скасування панщини за всі повинності радехівських 
підданих було встановлено викуп в сумі 60975 флоринів, який сплачували протягом на-
ступних 40 років. В цей час графу Міру, крім Радехова, належало ще 10 навколишніх сіл, 
населення яких мало сплатити ще 70000 флоринів. Після скасування панщини у графа 
залишилося 26 тисяч моргів землі, тоді як селянам було передано лише 12,5 тисячі мор-
гів. Власністю поміщиків залишалася переважна більшість лісів і пасовищ, було відміне-
но право селян безплатно користуватися окремими панськими угіддями (сервітутами). В 
цей час звичними стають судові процеси між селянськими громадами і поміщиками [5: 
20–23]. 

В другій половині 19 ст. населення Радехівщини займалося переважно хліборобст-
вом. Використовувалися примітивні сільськогосподарські знаряддя: коси, дерев’яні рала, 
плуги, борони, серпи, (згодом коси з грабками), вила, ціпи і інші. Також розвивалося тва-
ринництво. Як писав Я. Миколаєвич, у Радехові люди тримали багато коней, а також ве-
ликої рогатої худоби, порівняно мало вигодовували свиней, однак в великому обсязі за-
ймалися вівчарством. Так в Радехівському судовому окрузі, що становило третину площі 
Кам’янецького повіту, випасали біля 70 % від загальної кількості овець повіту. За влас-
ними спогадами С. Смаль-Стоцького ми дізнаємося що ремісників поміж християнського 
населення повіту було мало [5: 26–27]. 

Однак в автобіографічних спогадах про своє дитинство, описуючи сцени сільського 
життя і побуту в с. Немилів, С. Смаль-Стоцький змальовує зародки ремесел поміж укра-
їнського сільського населення. В його розповідях про родичів і односельців, ми знаходи-
мо свідчення про столярство, ковальство, свічкове виробництво, ткацтво. Безумовно що 
в цей час ці галузі ремесел були лише частиною натурального сільського господарства, 
але навіть в цих повідомленнях С.Смаль-Стоцького ми можемо помітити тенденції (в рі-
зній мірі) до перетворення цих галузей сільського господарства в окремі ремесла [Авт.]. 

Ось як описує ці явища тодішнього сільського побуту сам С. Смаль-Стоцький: “Десь 
так посередині головної вулиці з одного боку є “криниця” – це джерела, з яких витікає 
потічок, що далі спливається з потоком, який пливе з околиць Радехова між Середпіль-
цями, Муканями та Немоловом аж до Стиру в Станіславчику. До тієї криниці ходили жін-
ки з цілого села чи літо чи зима “хуста прати”. Кілька кроків від криниці стояла колись 
школа, що до неї і я ходив. З другого боку вулиці проти криниці стоїть церква, на місці ті-
єї старої, що в ній, малий ще хлопчина, виспівував я та вичитував “Вірую”, а навіть “Апо-
стола”. В тім невеличкім селі, в рідній хаті, в школі і церкві, між ровесниками та людьми, 
творився мій світ” [11: 269]. 

З спогадів С. Смаль-Стоцького ми також дізнаємося про важке економічне станови-
ще населення краю. Він розповідає про практичну відсутність товарно-грошових відно-
син в галицькому селі, посилаючись на те що місцеве населення майже всі потрібні то-
вари виготовляло вдома (тобто підтверджує панування натурального виробництва). 
Гроші можна було заробити як правило наймаючись на різноманітні роботи до пана. Хто 
з населення мав 50 ринських, той вважався великим багачем, і інколи позичав іншим 
людям під великий процент. Такі (великі) гроші як правило отримували з продажу худоби 
чи збіжжя на ярмарку. Щоб не потрапити у пастку до лихварів, не пропасти з голоду у 
важкi роки, селяни в ті часи засновували громадські позичкові каси, засипали збіжжя у 
громадський шпіхлір. Однак і це часом не допомагало. траплялося, що невеликі селян-
ські наділи і майно продавали за борги. Хоча в околицях Радехова кількість посівних 
площ збільшувалась в середньому на 2,2 га. (за рахунок освоєння нових земель), насе-
лення регіону зростало швидше. Тодішні галицькі сім’ї були великі (7–10 чоловік). У 
1880-х роках селяни почали емігрувати за кордон [5: 24–28]. 
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Окрім соціального гніту місцеві селяни терпіли стихійні лиха, неврожаї, епідемії, ва-
жкі зими. Так в 1880 р. зима тривала сім місяців. Спалахи холери в 1855, 1873, 1915 ро-
ках забрали велику кількість людських життів. Щодо медичного обслуговування насе-
лення, то його в сучасному розумінні в повіті не існувало. Лікарі (котрі лише в кін. 19 ст. 
поселилися в Радехові) обслуговували населення повіту приватно, однак звичайні люди 
на їх допомогу розраховувати не могли: за візит до лікаря доводилося платити великі 
гроші. Сільські люди лікувалися у знахарів, серед яких зустрічалися справжні цілителі. В 
кожному селі була бабка-повитуха, яка вміло виконувала обов’язки акушера [5: 32–35]. 

Під кінець 19 ст. у Радехові і окремих селах повіту набула розмаху боротьба з пияц-
твом. Міщани та селяни вступали в “Братство тверезості”, складали присягу не пити го-
рілки. Відбувалися значні зрушення на краще в свідомості простого народу [5: 35–36]. 
Про такі зміни свідомості в побуті селян Немолова згадував С. Смаль-Стоцький [12: 
286]. Про те, що пияцтво в галицькому селі мало загрозливі масштаби свідчать дані Я. 
Миколаєвича. Лише в Камянецькому повіті було 23 ґуральні, а найчастіше вони зустрі-
чалися саме в Радехівському судовому окрузі [14: 57]. 

Збереглися роздуми С. Смаль-Стоцького написані ним у 1893 p. Він вважав, що 
причиною недолі українського (руського) народу є несправедливе відношення до нього 
уряду: “За руські податки не постановляє нам скрізь руських панотців, руських учителів в 
суді і в старостві... за руські податки будують собі інші люди дороги для себе, а мужики 
руські мусять по лихих дорогах псувати статок ... За руські податки утримуються школи, 
в котрих нидіють, марніють умом руські діти, з котрих народу нема ніякої користі, як би 
ся належить наука в школах закоштовна ...” В 1848 p австрійський уряд під тиском гро-
мадськості дозволив у народних школах викладання українською мовою, що, однак, бу-
ло запроваджено не скрізь. С. Смаль-Стоцький згадував про своє навчання у Радехівсь-
кій трикласній школі в 1860-х роках. Там уроки велися польською мовою. Писати почали 
вже не гусячими, а сталевими перами. 

Крім іншого, у школі навчали церковного співу, німецької мови, малювання. Кожного 
дня школярів водили до костелу на Службу Божу [5: 34]. З інших спогадів С. Смаль-
Стоцького ми дізнаємося про зміни в його рідному селі Немилові до яких спричинилася 
шкільна освіта [12: 285]. 

В автобіографічних розповідях С. Смаль-Стоцького знайшлося місце для опису села 
в часи його дитинства [12: 268]. Цей опис можна доповнити статистичними даними Я. 
Миколаєвича, який стверджує, що в селі Немилові на кін. 19 ст. в власності сільської 
громади перебувало: поля 694 морги, пасовиськ 24 морги, лісів 39 морги. В той же час 
до панського двору належало: поля 1437 морги, сіножатей 103 морги, городів 14 морги, 
лісів 1165 морги, а пасовиська були відсутні. Статистичні дані підтверджують спогади С. 
Смаль-Стоцького, так станом на 1866 р. в Немилові відвідувало школу 27 дітей, а ста-
ном на 1890 p. кількість школярів досягла 125, тобто зросла майже в п’ять разів [14: 44–
68]. 

Степан Смаль-Стоцький народився 21 січня 1859 р. в Немилові. Хоча ця дата є до-
сить спірною [5: 47; 10]. Пізніше Степана послали на навчання в Радехів, після чого він 
поступив в гімназію у Львові [12: 28: 21. Під час навчання С. Смаль-Стоцький проживав в 
одній кімнаті разом з О. Мишугою, який будучи його земляком (з Виткова) в майбутньому 
також прославився як видатна особистість [7]. 

С. Смаль-Стоцький навчався у Чернівецькому та Віденському університетах [5: 47]. 
В 1885 p. він склав у Відні докторат філософії та іспит на право викладання в універси-
теті. Тоді ж отримав кафедру української мови та літератури в університеті міста Чернів-
ці. У 1918 р. професора С. Смаль-Стоцького обрано академіком всеукраїнської академії 
наук [9]. Він був також і членом австро-угорського парламенту. Тогочасна історія Буко-
вини нерозривно пов’язана з його діяльністю, С. Смаль-Стоцький був засновником чи 
реформатором усіх місцевих українських товариств та установ. В 1917 p. він став голо-
вою бойової управи Українських Січових Стрільців, а потім послом Західно-Української 
Народної Республіки у Празі. Довгі роки жив і працював у Чехословаччині [5: 47; 4: 9]. 

Степан Смаль-Стоцький – педагог, мовознавець і літературознавець, автор праць з 
граматики, шкільних підручників з української мови та багатьох інших книг та брошур [5: 
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47]. Його ім’я згадується під час організації збору грошей на Український Червоний Хрест 
[22: 62]. Він проводив активну переписку або полеміку через публікації у пресі з такими 
видатними діячами як М. Кордуба, М. Драгоманов, К. Студинський [1: 220; 18; 15; 17]. В 
1936 р. С. Смаль-Стоцький захворів і продовжував курс лікування в санаторії [16]. Зго-
дом цей видатний діяч, помер у Празі 1938 р., а похований був у Кракові, поряд з дружи-
ною, яка померла раніше [5: 47; 7]. 

Досить цікавою виявилася наукова спадщина С. Смаль-Стоцького, актуальність якої 
не втрачається по сьогоднішній день. На думку С. Андрусів: “літературознавчі дослі-
дження С. Смаль-Стоцького майже виключно пов’язані з інтерпретацією творів Т. Г. Ше-
вченка, Виданий у 1934 p., збірник його шевченкознавчих праць “Т. Шевченко. Інтерпре-
тації” містить майже всі його статті про творчість і особу кобзаря написані в різний час і 
для різної аудиторії, а, отже, на різному рівні: є тут популярні – виступи на вечорах 
пам’яті поета (напр.., “Чому Тараса Шевченка називаємо генієм України”), переважна бі-
льшість – університетські студії, пов’язані з утвердженням методу дослідження, пізніше 
названого теорією внутрішньої інтерпретації художнього твору. Кожна стаття – окремий 
твір (“Іван Підкова”, “Тарасова ніч”, “Великий льох”), у деяких поставлено проблеми 
більш загального характеру, хоч вирішуються вони також на конкретному текстовому 
матеріалі – “Шевченкова етика”, “Ритміка Шевченкової поезії”. Метод С. Смаль-
Стоцького вимагав “роз’яснювати й вивчати Шевченка передовсім із самого поета, під-
ходити до окремих його творів не тільки зі становища того твору, що його розбираєш, а у 
зв’язку з поемами, найперш написаними більш-менш у тому самому часі, а далі – з ін-
шими. Такий, підхід наводив на ту справедливу думку, що у свій “Кобзар” Шевченко влив 
увесь свій світогляд та що тому світоглядові він дав вислів у різних щодо змісту своїх 
творах, тим-то щоб і головну думку тих творів схопити, і порозуміти в них і поодинокі об-
рази, а то й не раз слова, – треба брати Шевченка на весь зріст, таким, яким він нам ви-
являється в усіх своїх творах, і в поезії, і в оповіданнях, і в “Деннику”, і в листуванні”, – 
так описував цей метод найздібніший з учнів Смаль-Стоцького В. Сімович” [2: 25–34]. 

Поза прямою науковою і громадською діяльністю С. Смаль-Стоцького можна зустрі-
ти також і опосередковані дані які стосуються інших наук, зокрема етнографії. Так в його 
спогадах про рідне село Немилів є описи звичаїв і обрядів, побуту і способу життя міс-
цевого населення в другій пол. ХІХ ст. [11] Цікавими: є також лінгвістичні гіпотези С 
Смаль-Стоцького щодо спорідненості української і сербохорватської мов. Ця гіпотеза 
отримала несподівану підтримку від сучасних українських археологів. Так, з повідомлень 
львівських археологів О. Корчинського і Б. Полянчука ми дізнаємося про те, що знайде-
но археологічні підтвердження присутності хорватських племен в Прикарпатті. Більше 
того, сучасні науковці Хорватії вважають наш регіон своєю прабатьківщиною, про що та-
кож свідчить абсолютна схожість в назвах наших і тамтешніх гір, сіл, потічків [20; 21]. 

Соціальне середовище С. Смаль-Стоцького складалося з місцевого (галицького) се-
лянства, яке в середині 19 ст. становило одну з найнижчих верств суспільства Австро-
Угорської імперії. Саме на подібних випадках можна прослідкувати як в умовах заро-
дження капіталістичних відносин відбуваються зміни в свідомості і світогляді місцевого 
населення, а також вплив діяльності особисті (в даному випадку С. Смаль-Стоцького). 

Потрібно відзначити що не тільки дитинство, але і подальше життя С. Смаль-
Стоцького проходило в досить бурхливі часи початку ХХ ст. Так Перша світова війна, 
яка тривала з 1914 по 1918 рр. мала значний вплив на розвиток соціальної і національ-
ної свідомості українського населення, що зрештою привело до утворення Західно-
Української Народної Республіки. Безумовним фактом є те, що під час такого стрімкого 
розвитку подій, жоден з видатних українських діячів не міг стояти від них в стороні. Бі-
льше того, ряд особистостей (в тому числі і С. Смаль-Стоцький) були потужними генера-
торами змін в свідомості суспільства, які впливали на хід історичних подій в цьому регіо-
ні і поза його межами. 

Під час утворення ЗУНР, яка була першою українською державою в західноукраїн-
ському регіоні з часів занепаду Галицько-Волинського князівства, С. Смаль-Стоцький 
бере участь в її формуванні. А після поразки української національної революції він про-
довжує працювати не тільки в науковому, але і в громадсько-політичному руслі. Цей пе-
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ріод його життя припадає на міжвоєнні часи світової історії. Саме в цей час закінчилася 
одна з найбільших воєн (Перша світова війна), а людство потиху наближалося до іншої, 
ще більш страшної і кривавої – Другої світової війни. С. Смаль-Стоцький помер в 1938 р. 
не доживши до початку війни близько року. Значна кількість праць Степана Смаль-
Стоцького припадає на період австро-угорського панування, а в 1920-і – 30-ті роки ви-
йшли у світ такі його праці як: “Розвиток поглядів про сім’ю східнослов’янських мов і їх 
взаємне споріднення” (1925 і 1927 p. p.), “Поліські говори” (1927 p.), “Українська мова, її 
початки, розвиток та характеристичні її прикмети” (1933 p.) “Питання про східнос-
лов’янську прамову” (1937 p.) Значні заслуги вченого полягають в усталенні на західноу-
країнських землях фонетичного правопису завдяки його підручнику для українських гім-
назій під назвою “Руська граматика”, який був написаний значно раніше у співтоваристві 
з Гартнером, однак його останнє видання побачило світ в 1926 p. під назвою “Українська 
граматика” [10]. 
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Oleh Rudy 

STEPAN SMAL-STOTSKY: LIFE-STORY AND ACTIVITY 

The historiography of the given question is discussed. An attempt to describe the so-
cial-economic, natural-geographic situation, and life conditions of the local population, in 
fact, the conditions in swich the childhood of S. Smal-Stotsky took place, is made. Some 
facts of his biography and scientific activity are also investigated. 


