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Петро Ісагв

ІСТОРІЯ МІСТА СТАНИСЛАВОВА

Місто Станиславів1 засновано досить 
пізно, бо аж 1662 року одначе перед тим, 
з найдавніших часів, існувала територія, 
земля, на якій це місто засновано. Тим то 
цю статтно поділю на дві частини:

I. Історія території,
II. Історія міста.

І. ІСТОРІЯ ТЕРИТОРІЇ
Цю історію почнемо приблизно з по

чатку IX  століття по Христі, тобто з 800- 
тих років, одначе не раз доведеться ки
нути погляд і в попередні сторіччя.

Б л и зь к о  п ограни ччя д вох  племен
Ми не знаємо точно, до котрого пле- 

мени належала територія пізнішого міста 
Станиславова, бо не знаємо докладно 
границь земель окремих українських 
племен. Та все ж  таки відомо, що обговорювана тут територія була близько 
пограниччя земель тиверців і хорватів.

Про тиверців відомо, що вони жили поміж ріками Дністром і Прутом 
аж до Дунаю і до Причорномор’я. На північному заході своєї території 
вони були поселилися клином поміж хорватами і дулібами.2

Недалеко території пізнішого міста Станиславова починалися оселі пле- 
мени хорватів, що зайняли були простори від верхнього бігу Дністра в на
прямі на північний захід і далі на захід аж поза Вислу, через Краківщину 
аж до Ш лезьку (західніх хорватів звали в той час звичайно білими хорва
тами).

Якщо йдеться про попередні століття, то чеський дослідник Нідерле 
доказав, що з перших століть по Христі жило в межиріччі Пруту і Дністра 
плем’я карпи, про яких писав грецький географ Птолемей та яких згадали 
римські письменники, до IV ст. включно, між племенами, що нападали 
на римські провінції Дакію, Іллірію й Мезію3 (карпи правдоподібно напа

1 До 1962 р. большевики називали це місто Станіслав, а того року перезвали 
його на Івано-Франківськ.

2 о. д-р Ісидор Нагаєвський, «Стародавня Україна в світлі історичних пам’ят
ників», Йорктон, Саск., Канада 1961 140 стор.

s о. д-р І. Нагаєвський, там же, 150— 151 стор.; у  примітці подано там: Niederle, 
L., Starozytnosci Slowianskie, Warszawa 1907, I, 486 і наст.

Проф. д-р Петро Ісаїв
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дали на провінцію Данію, що займала територію нинішньої Румунії і Се- 
мигороду, отже, була найближчою до них).Археологічні розкопи свідчать, 
що карпи жили на Підкарпатті до VI ст. Натомість залишки культури на 
Підкарпатті з VII і VIII ст. вказують, що їх творили безпосередні предки 
хорватів. Правда, карпи могли переселитися кудись на інші землі, одначе 
деякі учені думають, що вони включилися в плем’я хорватів, або що карпи 
і хорвати —  це одне й те саме плем’я. На це могла б вказувати подібність 
їх  назв, з таким самим основним пнем: карпи, гори Карпати, хорвати, хор
вати. В кожному разі, в IX  ст. хорвати виступають уж е на середущому 
Підкарпатті і далі на північний захід, як вище згадано.

З уваги на те, що вістки про хорватів у джерелах неясні, проф. Ми
хайло Грушевський залишив був це питання відкритим,4 одначе згодом 
досліди пішли вперед і сьогодні учені приймають, що князь Святополк 
велико-моравський у роках 872— 875 здобув т. зв. Білу Хорватію, яка мала 
свого князя. Дуже можливо, що той князь, або котрийсь із його васалів 
мав свій осідок в Перемишлі, бо в 1958— 1960 pp. розкопано в тому місті 
фундаменти кам’яної каплиці-ротонди, з трьома апсидами, збудування 
якої вчені відносять на основі знахідок на ІХ-те, чи й половину Х-того 
століття. Каплиця була злучена переходами з мурованим будинком, мабуть 
палатою чи то князя, чи його намісника, чи єпископа. Проф. М. Чубатий 
припускає, що межі Білої Хорватії, як східньої провінції Великої Моравії, 
могли доходити по Дністрову притоку Лімницю, а може й Бистрицю.6

Та все ж  обговорювана тут територія була мабуть ще на землях тивер- 
ців, хоч до неї сягали і впливи хорватів. Одначе без уваги на те, до котрого 
племени належала територія пізнішого міста Станиславова, певне те, що 
на тій території з антських часів жило слов’янське населення, яке було 
предками українців і тому це була з найдавніших часів праукрагнська те
риторія.

Близько торговельних шляхів
Хоч сама територія пізнішого міста Станиславова в княжі і раніші 

часи не була при торговельному шляху, проте водні і суходільні торговельні 
дороги проходили в ті часи недалеко. Водним шляхом була тоді недалека 
ріка Дністер. Крім того, близько рік Дністра і Прута проходили важливі 
суходільні торговельні шляхи Покуття. Недалеко був також важливий 
торговельний шлях з Угорщини через гори Карпати до міста Галича, далі 
через Дністер і Поділля, на південь від Теребовлі в напрямі до Києва.

Початки християнства
В другій половині ІХ-ого ст. ширилося християнство на Підкарпатті

з Великоморавської держави, а згодом мабуть з міста Перемишля —  в сло
в’янському тобто Кирило-Методіївському обряді. З Моравії поширилося хри
стиянство в тому обряді на Словаччині, в краю князя вислян і далі на 
північ в Чехії, на Закарпатті і Підкарпатті.

Вже в XVII ст. Мелетій Смотрицький написав в одній із своїх праць, 
що Галичина прийняла християнство 872 року.6 Вже давніше о. А. Доб-

4 М. Грушевський, «Історія України-Руси», т. І, Нью-Йорк 1954, 213 стор.
5 Проф. Микола Чубатий, «Історія християнства на Руси-Україні», т. І, Рим— 

Нью-Йорк 1965, стор. 113, 127 і ін.
6 Проф. М. Чубатий, цитов. праця, 137 стр.; в примітці там подано: Smotrycki 

М., Paraenesis albo Napomnienie do bractwa Wilenskiego. Krak6w 1629, pag. 46.
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рянський твердив, що Перемиське єпи
скопство засновано вже під кінець 
ІХ-того або на початку Х -того сто
ліття.7 Вищезгадане розкопання фун
даментів круглої кам’яної каплиці- 
ротонди з ІХ-ого або з половини X - 
ого ст. потверджує здогад М. Смо- 
трицького та згаданий погляд о. А. 
Добрянського. На тій основі, як також 
на основі інших вказівок, проф. М. 
Чубатий висловив думку у згаданій 
його праці, що після того, як велико- 
моравський князь Святополк зайняв 
Білу Хорватію в 872— 875 роках (див. 
вище), християнство почало ширитися 
в Галичині з великоморавської дер
жави, отже, ще за життя св. Методія, 
а єпископство слов’янського обряду в 
Перемишлі засновано мабуть уже 899 
або 906 року. Проф. М. Чубатий думає, 
що з Перемищини ширилося христян- 
ство далеко, аж до Дніпра. Тому мо

жемо припускати, що християнство ширилося чи то колись просто з Моравії, 
чи згодом з Перемищини також і на Підкарпатті, і над Бистрицею, де зго
дом постало місто Станиславів.

Приєднання до Київської держави
Першу вістку про приєднання земель тиверців і хорватів до держави 

Київської Руси записано в українському початковому літописі «Повість 
временних літ» під 907 роком. Там читаємо: «Пішов Олег на греків . . . ,  і 
взяв багато варяг, словен . . . ,  і хорватів, і дулібів, і тиверців, які є тол- 
ковини . . . » .  До цієї вістки слід відмітити:

1. Деякі учені думають, що князь Олег ще не був приєднав повністю 
хорватів, дулібів і тиверців до своєї держави, що ті племена були тільки 
союзниками князя Олега, що вони, мабуть, склали були з ним т. зв. зачіпно- 
відпорний союз.

2. Якщо йдеться про хорватів, то, на думку проф. М. Чубатого, мабуть 
тільки східня частина хорватів, з-над верхнього Дністра, брала участь у 
поході Олега, бо інші білі хорвати мали в той час свого князя, що був 
близько 906 року в союзі з мадярами, які недавно перед тим розбили були 
великоморавську державу і здобули Угорщину. (Цит. праця, стор. 125— 127).

3. В науці є кілька інтерпретацій слова «толковини». Мабуть найпра
вильніше пояснення, що воно означає «перекладачі», бо в такому значенні 
вжито те слово в «Слові о полку Ігореві». Між тиверцями, що їх  оселі дохо
дили до Причорномор’я, де були грецькі колонії, були, видно, такі люди, 
що знали грецьку мову і були перекладачами для Олегового війська.

981 року зайняв князь Володимир Великий «Перемишль, Червень і інші 
городи, які є до сьогодні під Руссю», а 993 р. здобув він гірські пограниччя.

7 Подаю це за іншими авторами; вони покликуються на працю: о. А. Доб- 
рянский, «Исторія єпископові» трехь соединеньїх'ь єпархій . . .» ,  Львов 1893.

Герб міста Станислалова (18-е ст.)
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Можна прийняти, що в той час зайняв Володимир В. також і територію 
пізнішого міста Станиславова.

Чи польські князі Болеслав І і II були над Бистрицею?

З літописів знаємо, що польський князь Болеслав І Хоробрий, допома
гаючи українському князеві Святополкові, дійшов аж до Києва, але мусів 
вертатися до Польщі, а по дорозі зайняв Червенські городи 1018 р. Згодом 
знову приєднав ті городи до Київської Руси-України князь Ярослав Мудрий 
в 1030— 31 роках і тоді збудував місто Ярослав над Сяном. Далі знаємо, що 
польський князь Болеслав II Смілий (або Щедрий), користаючи з боротьби 
між синами Ярослава Мудрого, здобув 1071 р. Перемишль, «місто численних 
русинів», після завзятого їх опору, як це відмітив польський літописець і 
історик з X V  ст., Длуґош. Те місто було в руках поляків до 1079 р.8 
Крім того, Болеслав II зайняв Червенські городи 1077 p., що їх  відібрали 
знову українські князі в 1080-тих роках.

Деякі польські історики хотіли добачувати в Червенських городах не 
тільки частину Волині, але й велику частину пізнішої Галичини, напр., 
польський історик Станислав Закшевський дошукувався городу Червень 
в теперішньому селі Червоногороді на Поділлі, коло Дністра.9 Деякі з-по
між польських істориків пересували границі Червенських городів аж по 
ріку Серет чи навіть і Збруч.10

Новіші українські історики приймають, що під Червенськими городами 
літописці розуміли Надбужжя, а саме землю по обох боках верхнього 
Північного Буга. Місто Червень було там, де тепер є село Чермно (близько 
Грубешова, над річкою Гучвою, лівобічною притокою Півн. Буга). З міст, 
що існували пізніше на території Галичини, вони зараховують до Червен
ських городів тільки Белз і Броди та ще Всеволож (тепер село Старгород, 
Сокальського району). Навіть Перемишль не належав тоді мабуть, до Чер
венських городів.

На мапі, долученій до підручника історії Польщі Анатоля Левицького, 
перевиданого в Ганновері 1947, визначено границю держави Болеслава І 
так, що вона проходить на північний захід від міста Стрия, в напрямі до 
пізнішого Львова і на півн. захід від міста Тернополя.11 Х оч це поміркована 
польська інтерпретація Червенських городів, проте вона включає надто 
багато території з пізнішої Галичини, бо, напр., маємо підставу думати, що 
Перемишль не належав до держави Болеслава Хороброго, тому що про 
здобуття цього міста в той час нічого не написав згаданий уж е вище І. 
Длуґош, а він, пишучи свою історію, користувався між ін., як це виявлено, 
Перемиським літописом, який не зберігся. Якщо Болеслав І був би зайняв 
Перемишль 1018 року, то це було б записано в тому літописі, а за ним зга
дав би був про це і Длуґош.

Тим то можемо сказати, що військо польських Болеславів не проходило 
просторами чи лісами в межиріччі обох Бистриць.

8 Микола Андрусяк, «Перемишль в історії України до 1918 р.», в збірнику 
■ Перемишль — західний бастіон України», Нью-Йорк—Філядельфія 1961, 28 стор.

* Там же, 28 стор.
і® о. д-р І. Нагаєвський, цит. твір, 161 і 162 стор.
11 Anatol Lewicki: Zarys historii Polski (do r. 1795). Wydanie nowe, poprawione І uzupei- 

nione przez Dr. J. Jasnowskiego і Dr. F. Lenczowskiego. Hannover 1947: мапа поміж 56 і 
57 стор..
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Влизько княжої столиці
Склалося так, що місто Галич, віддалений близько 25 кілометрів від 

пізнішого Станиславова, стало столицею сильного Галицького, а згодом 
і Галицько-Волинського князівства. Сталося це так:

Ярослав Мудрий мав найстаршого сина Володимира, який помер ще за 
життя батька, а по ньому залишився внук Ярослава Мудрого, Ростислав, 
що мав трьох синів Ростиславичів: Рюрика, Володаря і Василька. Тридцять 
років після смерти Ярослава М., згадані три брати Ростиславичі здобули 
для себе 1084 р. південно-західні українські землі і поділилися ними: Рю- 
рик узяв Перемишль; Володар — Звенигород, що був недалеко пізнішого 
Львова, а Василько —  Теребовлю.

Згодом син середущого брата Володаря, а саме Володимирко (літопис 
називає його здрібніло) об ’єднав усі три згадані князівства у своїх руках, а 
свою столицю переніс до міста Галича над рікою Дністром 1141 року і 
таким чином став засновником Галицького князівства, з династії Рости
славичів. Незабаром, близько 1150 р. Галич став осідком окремого Галиць
кого єпископства.

Таким чином Галич став подвійною столицею, княжою і церковною. 
Ясно, що ці події збільшили важливість близької території в межиріччі 
обох Бистриць, де пізніше постало місто Станиславів.

З часів князя Володимирка ( t i l 53) маємо цікаву згадку про місцевість 
Тисьменицю, віддалену приблизно 10 кілометрів від пізнішого міста Ста
ниславова. Про цю вістку читаємо у книжці Павла Волосенка «Тисьмениця» 
ось що:

«В Іпатському літописі12 знаходиться така згадка про Тисьменицю під 
роком 1144 (цитати з літописів перекладаю тут українською сучасною 
мовою, —  П. І.): Тієї ж  зими, коли Володимир вийшов в Тисьменицю на лови, 
в той час післали Галичани по Івана по Ростиславича в Звенигород і ввели 
до себе в Галич. В Густинському літописі (том II, стор. 297) читаємо: В 
тому ж  році, коли Володимир був в Тисьмениці на ловах, Галичани при
звали собі Івана Ростиславича, Володимирового брата,13 на княження . . . 
Є згадка про Тисьменицю і в Галицько-Волинському літописі, що король 
Данило приїздив до Тисьмениці на лови».14

Місцевість княгиного замка

Передмістя Станиславова Кнігинин було, як виникало б, місцевістю, 
в якій у ті часи був замок княгині. У згаданій книжці «Тисьмениця» напи
сано про це так:

«Тодішні землі від Галича до Тисьмениці, а певне і дальші, належали 
до княжих, як на це вказують назви, що ще досі задержалися, як: Кня
гинин, Княждвір біля Коломиї і т. п.

«Передмістя теперішнього Станиславова, що його окружають з заходу, 
півночі і сходу, ще донедавна носили назву Кнігинин, перекручене зі слова 
Княгинин. В Княгинині мав бути замок княгині, а до нього вела широка 
алея, обсаджена обабіч липами, що частинно задержалися й досі напри

12 Кажучи докладніше, слід сказати: В Іпатському літописному кодексі, у 
вміщеному в ньому Київському літописі.

13 в  дійсності Іван був Володимирів братанич, тобто син його брата Рости
слава. Володимирко зібрав військо і вигнав братанича з свого князівства.

і* Павло Волосенко, «Тисьмениця», Нью-Йорк 1958, стор. 5.
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Із зб. Л. М. Поповича 
Герб на печатці маґістрату 

міста Станиславова в 1920—1930 pp.

кінці Липової вулиці. Для завідування 
княжими просторами мусів бути при
значений боярин, якого називали Кні- 
гиницький. Це ім’я подибуємо в істо
рії Тис.мениці, бо при кінці XVIII сто
річчя Йов Кнігиницький переїхав з 
Тисьмениці до Маняви . . .

«У  ліси тих околиць приїздили 
князі на лови, тому там (в Тисьмениці,
— П. І.) мусіли бути і княжі ловецькі 
замки. . . »

Стільки П. Волосенко. Якщо 
йдеться про Княгинин, то з його пи
сання не знати, чи це тільки його здо
гад на основі самої назви, чи може в 
Тисьмениці збереглися між людьми 
якісь давні традиції чи перекази про 
місцевість Княгинин. Вище наведені 
його слова «мав бути замок княгині» 
вказували б на те, що може збереглася 
якась традиція, щодо цього між людь
ми. В кожному разі, його думки досить 
правдоподібні. Тільки щодо алеї, об
садженої липами, що частково задер
жалася до нашого часу, то така алея 
могла бути твором значно пізніших 
часів, наприклад з 18 століття, коли 

гарні парки і насаджували дерева оба-то польські маґнати улаштовували 
біч алей.

Ми не маємо ніяких згадок у джерелах про саму місцевість Кнігинин 
га його околицю, в якій аж 1662 р. засновано місто Станиславів, одначе 
маємо дуже багато історичних вісток про події в Галичині, інколи й про 
Коломию, а в дальших століттях і про близьку Отинію. Одначе події, що 
відбувалися в Галичині, переживали більш чи менш і околиці Кнігинина. 
Тим то тут подаю бодай короткий перегляд важливіших подій, зупиняючись 
довше тільки над деякими з них.

Від Володимирка до Ярослава Осьмомисла
Коли князь Володимирко Володаревич об’єднав Перемиське, Звени

городське й Теребовельське князівство в своїх руках і переніс свою столицю 
до Галича, то після того подбав, щоб мати у своїй новій столиці й єпископа. 
В старому архіві перемиського єпископства зберігалася записка з вісткою, 
що князь Володимирко переніс перемиського єпископа Олексія до Галича, 
де він став першим галицьким єпископом 1141 року, хоч формально Га
лицьке єпископство засновано мабуть аж 1147 р.15 Другим єпископом галиць
ким був Косма, якого висвячено на єпископа в Києві 1156 р. Згодом, з
1302 р. Галицьке єпископство від часу до часу ставало й окремою Галиць
кою митрополією.

15 Проф. М. Чубатий, цит. твір, 543 стор.; Д-р Г. Лужницький відмітив у своїй 
раніше виданій праці «Українська Церква між Сходом і Заходом», Філядельфія 
'.954, що вістка про першого галицького єпископа Олексія не зовсім певна (стор. 99).
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Із зб. І. Ставничого
Загальний вид міста Станиславова 

(Із поштової листівки, виданої в Перемишлі в 1920-их pp.)

Після смерти князя Володимира став княжити його син Ярослав Осьмо- 
мисл (1153— 87), що зробив могутнім своє князівство. Він провадив кілька 
переможних воєн, а зокрема посунув він кордони Галицького князівства 
аж до Дунаю, зайнявши територію теперішньої Молдавії, через що значно 
пожвавилася торгівля в Галичі. Могутність цього князя зобразив невідомий 
автор «Слова о полку Ігореві» такими гарними словами:

«Галицький Осьмомисле Ярославе!
Високо сидиш ти на своїм злотокованім столі,
підпер гори угорськії своїми залізними полками,
заступивши королеві путь,
зачинивши Дунаю ворота,
метаючи тягарі через хмари,
суди рядячи до Дунаю.
Грози твої по землях течуть, 
одчиняєш ти Києву ворота . . . ».

«Се чужопле ленники відібрали вашу отчину . . . »

Після смерти Ярослава Осьмомисла 1187 р. населення прикро пере
живало боротьбу за княжий престіл в Галичині, коли, як записав літопи
сець, «бьіст мятежь великг. в Галицкой земли» і коли чужинці, мадяри, 
зайняли Галич.

Ярослав Осьмомисл, перед смертю призначив молодшого сина Олега 
князем в Галичі, а старшого Володимира в Перемишлі. Бояри не схотіли 
Олега і прогнали його з Галича, а покликали собі Володимира. Але Олег 
вернувся незабаром до Галича з допомогою польського князя Казіміра II
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Справедливого. Володимир зміг зайняти галицький престіл, аж по смерті 
Олега, але бояри не були задоволені його володінням, бо він «не любив 
думи (наради) з мужами своїми» —  і з  інших причин. Незабаром Володимир 
мусів тікати з Галича. Він подався до угорського короля Белі III і просив 
про допомогу, а тимчасом бояри покликали до Галича волинського князя 
Романа Мстиславича. Король Беля III покористувався ситуацією, зайняв 
своїм військом Галич, прийняв титул короля Галичини, в Галичі посадив 
свого сина Андрія як свого намісника, а князя Володимира замкнув у  в ’яз
ниці на Угорщині. Таким чином мадяри вперше16 окупували Галич.

Галицькі бояри спершу не ставили опору цій окупації, бо угорський 
королевич тільки формально був королівським намісником, а в дійсності 
вся влада була в руках бояр. Та між населенням ширилося невдоволення 
угорською окупацією. Це відбилося відгомоном навіть і в Києві. Київ
ський митрополит закликав київських князів, щоб вони подбали про повер
нення Галичини: «се чужоплеменники відібрали вашу отчину, варто б вам 
заходитися коло того». Кілька князів пробували відібрати Галицьку землю 
від мадяр, але не змогли, а далі частина населення навіть підняла повстання 
проти мадяр, але ті здушили повстання і почали жорстоко карати насе
лення.

Коли вже почав рватися терпець галичанам, несподівано з ’явився з 
військом князь Володимир Ярославич. Він втік з в ’язниці, з Угорщини, і 
прибувши до Фрідріха Барбаросси, просив його про допомогу проти угорців. 
Цісар, зайнятий підготовок) до хрестоносного походу, сам не дав допомоги, 
але доручив це своєму васалеві —  польському князеві Казімірові II Спра
ведливому. З польським військом і з допомогою населення прогнав Воло
димир угорців і княжив ще 10 років (1189— 99).

Хоч він мав двох синів, але вони не повернулися з Угорщини. На ньому 
закінчилася династія Ростиславичів.

« . . .  а був хоробрий я к  ту р »

Після смерти Володимира знову розгорілись війни в Галичині, яку 
хотів об’єднати разом з Волинню волинський князь Роман Мстиславич, 
що раз княжив уж е в Галичі. Але бояри, під проводом можного боярина 
Володислава Кормильчича,17 хотіли мати своїми князями синів Ігоря Свято- 
славича, відомого героя «Слово о полку Ігореві». Все ж  таки Романові 
вдалося перемогти галицьких бояр, яких він згодом приборкав і примусив 
слухати його. Таким чином Роман об’єднав два більші князівства в одну 
Галицько-Волинську державу, до якої приєднав ще й Київщину та частину 
Литви. Відзначився він також своїм походом на половців, яких розгромив.

16 Здебільше приймають, що це була перша мадярська окупація Галича, 
одначе український історик Степан Томашівський висловив здогад, що вже угор
ський король Стефан (975— 1038), скориставши з княжих міжусобиць і походу 
Болеслава І Хороброго на Київ, зайняв був українське Прикарпаття по обох 
боках Карпат, з Перемишлем, де призначив князем свого сина Емерика, назва
ного «князем русів» у Гільдесгаймському літописі під 1031 р.

Мадяри, на думку С. Томашівського, відступили з Північного Підкарпаття 
і з Перемишля мабуть аж тоді, коли угорським королем став Андрій І (1046—61), 
в зв’язку з тим, що Андрій І одружився з дочкою Ярослава Мудрого — Анаста- 
сією. (Див. М. Андрусяк, цитов. стаття, стор. 28).

17 При цій нагоді згадаю, що професор Гарвардського університету Омелян 
Пріцак поставив гіпотезу (здогад), що Володислав Кормильчич був автором «Слова
о полку . . (див. звіт з його доповіді в «Свободі», ч. 10, 1966.)
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У «Галицько-Волинському літописі» названо Романа «самодержцем усієї 
Руси» і записано про нього такі слова: «бо він кинувся був на поган як 
лев, а був сердитий як рись, нищив їх  як крокодил, переходив їх землю 
як орел, а був хоробрий як тур». (Це мабуть уривок з народної пісні про 
нього). 19 червня 1205 року поліг він у війні з поляками.

40-річна боротьба за Галич

Після смерти Романа почалася довга й затяжна боротьба за Галич, що 
тривала —  з різними перервами —  40 років. Ясно, що населення не тільки 
з близьких, але й з далеких від Галича околиць значно терпіло від тих 
частих воєн.

Роман залишив вдову і двох малолітніх синів —  трирічного Данила й 
однорічного Василька. Через неприхильність бояр до Романовичів вдова- під
далася під опіку угорського короля Андрія II, а цей прийняв титул «король 
Галичини й Володимири» та впровадив мадярські залоги до Галича. З 
того часу почався ряд кривавих воєн, що їх годі описувати тут докладніше.

У той час вперше напали на Европу татари, які розбили половців в 
околиці Подоння. Деякі українські князі вирішили разом з половцями 
стати до бою проти татар. До зудару дійшло 31 травня 1223 р. над річкою 
Калкою18 (нинішній Кальчик або Калець, правобічна притока Кальміюса, 
що впадає до Озівського моря). В бою взяли участь між ін. Мстислав 
Удатний, Данило, Мстислав III, київський князь, і ін. Літописець написав, 
що над Калкою пропало дев’ять десятих всього українського війська, в 
тому згинуло 6 князів, а самих киян пропало десять тисяч. Між князями 
згинув і Мстислав III, київський, але Мстислав Удатний і Данило верну
лися щасливо додому. «Сталася перемога над українськими князями, якої 
ще не було» —  кінчає свій звіт літописець.

Татарське лихоліття 1-го татарського нападу на Европу не зупинило 
боротьби за Галич. Вона продовжувалася далі. Впродовж тих тридцять і 
двох років (1205— 1237) змінялись володарі в Галичині двадцять разів. 
Кожна зміна, з вийнятком кн. Ростислава після його батька Михайла Чер
нігівського, та з вийнятком може ще деяких, відбулася в умовах завзя
тої і кривавої війни. А було ще кілька воєн, дальше чи ближче Галича, 
після яких не було зміни володаря в тому місті. Крім того, були війни за 
деякі інші міста Галицько—Волинського князівства, в яких участь брали 
вояки з околиць Галича. З того можна уявити собі, що переживало за той 
час населення, яке жило в околиці пізнішого Станиславова.

Ледве тільки три роки зазнав Галич відносного спокою, як рознеслася 
грізна вістка про другий, жахливий татарський напад на Україну.

Після бою над Калкою і погоні аж до Дніпра 1223 року татари вернулися 
до А зії і аж по 14-ох роках вони вирушили знову в похід на Европу. 
1237 року зайняли вони Рязанське князівство, далі Ростово-Володимир- 
Суздальське, а 1239 зайняли Переяславщину та Чернігівщину, понищив
ши їх. В грудні 1240 p., як води Дніпра замерзли, татари переправилися на 
правий берег ріки й почали здобувати Київ.

їв Большевицькі підручники подають дату: 16 червня 1223 р. — Є також 
джерела, що подають 1224 рік.
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Із зб. І. Ставничого
На площі Фердинанда 1905-ого року (Поштова листівка в-ва «Артиста»)

Після здобуття і зруйнування Києва 6 грудня 1240 р. та інших місце
востей татарський хан Бату, як написав літописець, «прийшов тоді до Во
лодимира (міста), взяв його коп’ям і вибив без пощади, так само город 
Галич і багато інших городів, що їм нема числа». Далі хан, за порадою 
Данилового воєводи Дмитра, якого він пощадив і тримав при собі, по
спішив з військом на Угорщину (воєвода порадив так, щоб рятувати інші 
галицькі міста від татарського знищення).

Не знаємо, наскільки татари знищили в той час околиці пізнішого 
Станиславова. У згаданій уж е книжці «Тисьмениця» її автор висловив 
припущення, що тоді «згорів напевно і ловецький замок в Тисьмениці». 
Дуже можливо, що в той час татари спалили і будівлі в Княгинині, але 
могло бути й так, що та місцевість врятувалася. Одначе в кожному разі 
в час того татарського нападу не було княгині, жінки Данила, у Княги
нині. Вона здебільша переживала до того часу на Волині, а тоді втекла 
перед татарами до польської землі, де її, разом із дітьми, віднайшов князь 
Данило, як вернувся з Угорщини.19

С п окій н іш і часи

Татари, пройшовши й поруйнувавши українські землі в 1238— 41 pp., 
пішли на Угорщину, а 1242 року вернулися через українські землі й 
осіли над нижньою Волгою. Ще двічі відновилася боротьба за Галич. Якраз 
безпосередньо перед тим, як татари мали вертатися з Угорщини 1242, Га

їв «Галицько-Волинський Літопис», цит. вище, т. II, стор. 20.
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Лич зайняв був знову вищезгаданий князь Ростислав, але на короткий час, 
бо князь Данило прогнав його. А  в 1245 р. Ростислав зорганізував коалі
цію проти Данила, діставши для допомоги угорські і польські війська, але 
князі Данило й Василько, з допомогою половців, перемогли ту коаліцію в 
бою під Ярославом і остаточно закріпили за собою володіння Галицько- 
Волинським князівством, але 1245 року Данило був примушений поїхати 
до татарського хана і признати його бодай загальну зверхність, а Данилова 
підготова до боротьби з татарами не увінчалася успіхом. Але для Галича 
настали від тоді спокійніші часи . . . ,  затихли війни.

Одначе разом із спокійними часами Галич почав ступнево втрачати своє 
значення як столиці князівства. Хоч приблизно аж до 1301 року Галич за
лишався частково столицею, проте виросли два інші центри: Холм та 
Львів і вони, як теж давнє столичне місто Володимир Волинський зменшили 
значення Галича.

Вже 1237 року князь Данило заснував місто Холм на Забужжю, а коли 
місто згоріло 1255 p., відбудував його і дбав про його розвиток. Також 
близько 1250 р. заснував Данило місто Львів, яке назвав так на честь 
свого сина Лева. Після 1250 р. князь, а далі король Данило мабуть почав 
перебувати здебільшого в Холмі, а то й у Львові.

Близько 1250 р. Данило одружив свого сина з дочкою угорського короля 
Константією. —  1264 року помер король Данило, а Лев став князем. Хоч 
дехто висловлював здогад, що Лев перебував у  місті, названому його іменем, 
але доказів на те нема. В кожному разі, якийсь час після смерти Данила Лев 
був князем тільки Галича і Перемишля. Отже, можна припускати, що тоді 
він мав свою резиденцію в Галичі, а його жінка в Княгинині.

За життя князя Лева, який помер правдоподібно 1301 p., Галич був ще 
щонайменше частково княжою столицею.

Наслідник і син Лева Даниловича князь, а згодом і король Ю рій І (1301— 
1308 або 1315) переніс свою столицю до міста Володимира на Волині. З 
того часу Галич перестав бути столичним містом, але два роки згодом,
1303 p., став осідком Галицької митрополії. Першим її митрополитом був 
Ніфонт (1303— 1305). Наступний митрополит Петро з ратенського мона
стиря (над рікою Рать коло Белза) став воднораз київським і галицьким 
митрополитом і переніс свій осідок на північ до Володимира над Клязь- 
мою, а згодом перебував часто в Москві. А ж  1317 року найменовано в Гали
чині іншого митрополита. В 1347 р. скасовано окрему Галицьку митрополію 
(в Галичі залишилося тільки єпископство), одначе 1370 р. відновлено її 
і вона протривала до 1401 р.

Галич залишився надалі важливим торговельним центром і осідком 
княжого воєводи.

Під польською, угорською і знову польською окупаціями

Польський король Казімір III зайняв Галичину 1349 р. і тоді розпоча
лася війна з литовським князем Любартом, що став галицько-волинським 
князем 1340 p., після вимертя князів з роду Романовичів. Та війна три
вала з різними перервами, аж дт 1366 р. В час тих воєн угорський король 
дав допомогу польським військам 1351 і 1352 pp. Війни закінчилися дого
вором, на основі якого Галичина й західня частина Волині залишилися під
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Із зб. І. Ставничого
Ринок у Станиславові 

(Поштова картка з 4 серпня 1907 року)

Польщею, а східня частина Волині —  у руках Любарта. Хоч згодом війни 
відновлялися, але кордони змінялися тільки на Волині, а не в Галичині.

Після смерти Казіміра III 1370 p., польським королем став Людовік 
угорський і своєю особою об’єднав дві держави —  Угорщину та Польщу. 
Користаючи з цього, Людовік відновив 1372 р. галицьке князівство на тери
торії Галичини, під назвою «Руське королівство».

Людовік угорський помер 1382 p., а спадкоємницею польського престола 
стала його дочка Ядвіґа, коронована на польську королеву, що вийшла 
заміж (під натиском польських панів) за литовського великого князя Яґайла, 
який також коронувався на польського короля 1386 р. Королева Ядвіґа з 
польським військом зайняла Галичину 1387 р. Перемишль і Львів піддалися 
без бою, але аж після того, як королева потвердила їм права і привілеї 
міста. Натомість угорський воєвода в Галичі Венедикт приготувався до 
облоги. Польські війська наступали, але без успіху. Даремна була й допомога 
литовських князів з Витовтом на чолі. А ж  пізно влітку вдалося спонукати 
Венедикта до переговорів і «по доброму» зайняти Галич.

З того часу була Галичина під польським володінням аж до першого 
розбору Польщі 1772 p., значить —  у роках 1387— 1772, тобто 385 років.

Щ одо польського управління українськими землями і господарки, то 
вже Казімір III почав акцію закладання сільських і міських осад, здебіль- 
ша на маґдебурському праві, через що прибували й поселювалися на укра
їнських землях поляки й інші чужинці. За князя Володислава Опільського, 
не-українця, що його призначив Людовік угорський, почали організувати 
латинську Церкву в Галичині. — 1375 року створено латинське архиєпис- 
копство в Галичі. Мабуть тоді передано одну українську церкву на латин
ську катедру. Першим латинським галицьким архиєпископом найменовано 
Матвія, каноніка з Ерляви. Згодом латинське архиєпископство перенесено до 
Львова.
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Більшого розмаху набрала польська господарка на українських землях 
після 1387 p., за короля Яґайла (Ядвіґа померла 1399 p.). Про це польський 
історик написав в своєму підручнику історії Польщі так: «Незабаром при
брало величезні розміри осадництво руських країв. Щоб залюднити і за- 
господарити урожайні пусті простори («пустковя»), роздав Яґайло і його 
наслідники величезні території заслуженим магнатам та польській і русь
кій шляхті, з обов’язком засновувати на них осади на магдебурзькому праві. 
Польське населення, головно з Мазовша, заохочене тим, почало тепер 
переноситися в великому числі («тлумнє») на Русь. Таким способом мі
шався на Русі польський елемент з крайовим ..  .».20

За часів Яґайла почали вводити польське право на українських землях, 
що були під польською окупацією, а з 1434 р. запроваджено таку державну 
адміністрацію, яка була в Польщі. З українських земель, що належали 
до корони (Польщі), створено 1435 р. два воєвідства: 1. Руське воєвідство, 
з осідком у Львові, до якого включено чотири землі — Львівську, Галицьку 
(міста Галича), Перемиську й Сяніцьку; 2. Подільське воєвідство, з осідком 
у Кам’янці, до якого належало тільки Поділля Корони, тобто до ріки Мурах- 
ви. У всіх більших містах встановлено уряд старости, земські і городські 
суди, земські шляхетські соймики тощо.

Політичні події на північному Прикарпатті в 1431— 1648

Тепер подам перегляд політичних подій в околицях Галича до часу 
повстання гетьмана Богдана Хмельницького, поминаючи події з історії 
Церкви, культури й економії на тій частині української землі. Зрештою, 
до тих ділянок на тій землі маємо дуже мало вісток у джерелах.

1490 р. зайняв Покуття і підняв там селянське повстання якийсь Муха 
з Волощини. Один сучасник записав, що Муха «в короткому часі, зібравши 
близько 9000 війська з селян, впав у ту частину Руси, де лежить Снятин 
—■ взяв його і пограбив, потім нападав на різні міста й села, інші підбив 
собі аж до Галича». Маємо вістки, що М уху намовив до цього діла волоський 
воєвода, проте в тому русі селян були також соціяльні, а навіть націо
нальні протипольські мотиви. Коли Муха подався під Рогатин, там розбило 
його шляхетське військо -— так, що він ледве втік.

Рік пізніше, 1491 p., волоський воєвода висунув якогось Андрія Барула, 
що називав себе правним спадкоємцем Руси, яку Казімір III силоміць за
хопив для себе. Барул пробував зайняти західню Україну з допомогою 
турецького султана, але його зловили слуги Бучацького. (Про М уху й Бу- 
рула див.: М. Грушевський, «Історія України-Руси», т. VI, стор. 243 та 270).

Вже від 1480 р. почалися часті напади татар, що були під проводом 
хана Менґлі-ґерая, на Україну, одначе татари в той час не доходили 
до Покуття і Галича. А ж  у 1502 році вдарили вони на Галичину, але вони 
мабуть не були тоді в Галичині. Одначе того року волоський господар Сте
пан ходив на Покуття, повоював землі до Дністра й по тих містах посадив 
своїх людей. Наступного, 1503 p., знову Степан ходив на Покуття, а 1505 р. 
татари пустошили Поділля і Галичину. (М. Грушевський, цит. твір, т. IV. 
стор. 333 і наст.).

20 Див.: Anatol Lewicki, вищецит. книжка, стор. 67—68.
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Із зб- І. Ставничого
Станиславівський «Пасаж» всередині 

(Із поштової листівки з 1907 року)

В 1509 р. волоський воєвода Богдан пішов походом на Галичину і тоді 
перейшло на його бік багато українських шляхтичів. Коли поляки прогнали 
воєводу, і коли на основі мирового договору українські шляхтичі поверну
лися з Волощини, вони виправдувалися, що пристали до воєводи з примусу. 
Одначе, на думку М. Грушевського, можна думати, що вони вчинили це з 
інших мотивів. (Див. про це ще далі під 1530 p.).

1523 р. турки й татари напали на Поділля і Галичину, а 1524 року 
турки повторили свій напад. Далі величезна татарська орда (подавали 
що 40 000) впала на Волинь, звідтіля в Галичину, під Мостиськами стала 
табором, а окремі загони розкинулися по західніх українських землях. 
Польське й литовське військо було заслабе і не зводило рішального бою, 
тільки вело партизанські бої.

1530 р. волоський воєвода пішов походом через Покуття на Галич та 
пробував здобути Кам’янець і Львів. Подібно, як у 1509 р. перейшло чимало 
шляхтичів на бік волоського воєводи, так і тепер на його бік перейшли 
майже всі русини і піддалися йому, як сказано в одній вістці з того часу. 
Він поводився з ними ласкаво, а з латинниками ні. В зв’язку з тим сприян
ням українців Мусі, а згодом волоським воєводам в 1509 і 1530 pp. — 
М. Грушевський ствердив, «що на ґрунті спільної віри, письменства, куль
турних елементів була все певна внутрішня зв’язь між західньою Україною 
й Волощиною» та що «є в тих усіх епізодах кінця X V  і першої половини 
X VI в. якийсь слід українсько-волоської ірреденти. . . так неясної через 
брак джерел». (М. Грушевський, там же, т. VI, стор. 243 і т. VII, 33).

Та ірредента, як бачимо, була зокрема, а раніш головно на сусідньому 
Покутті і в околицях Галича.

Коли волинський князь Дмитро Вишневецький заснував бл. 1550 р. 
Запорізьку Січ на Дніпровому острові Мала Хортиця, перенесену згодом
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на інші острови, козаки почали більш зорганізовано нападати на татар і 
на Волощину, що була під турецькою зверхністю. Польський уряд, не 
бажаючи встрявати у війну з Туреччиною (татарський хан був також 
васалем турецького султана), зупиняв козаків перед тими їх нападами, 
головно за короля Степана Баторія. А  як цей король помер 1586 р. і поча
лося безкоролів’я з боротьбою партій, козаки збільшили свої напади й ви
кликали як реакцію нові походи турків чи татар на землі, що були під 
польським володінням.

1586 року козаки напали на Волощину, але волоський господар, з ту
рецькою допомогою, вигнав козаків і вони мусіли відступити на Покуття. 
Так сюди прибули — зорганізовано чи не вперше —  козаки.

В зв ’язку з іншими козацькими нападами рушило турецьке військо, 
разом з татарами, почало війну з Польщею і переднє турецьке військо пішло 
на Покуття 1588 p., але незабаром полякам вдалося довести до мирного 
договору.

В 1594 р. велике татарське військо вирушило на Угорщину, мабуть для 
допомоги туркам, і мало пройти туди через Молдавію, але молдавський 
господар дав ханові велику суму грошей, щоб він не йшов через Молдавію. 
Тоді хан пішов вгору коло Дністра на Покуття, звідтіля далі в Галичину 
аж під Самбір, грабуючи, палячи оселі й побиваючи людей. Зустрівши 
польське військо коло Самбора, татари втекли через гори на Угорщину. 
(М. Грушевський, т. VII, 201).

1618 року польський гетьман Ж олкевський відкинув перший татар
ський напад, але не виступив проти другого нападу татар, бо мав замалі 
сили. В королівській інструкції цей напад описано так: «поганин, глибоко 
запустившися в Покуття, шаблею і вогнем пустошив і забирав людей в 
свою паскудну неволю, так що цим хижакам вже мабуть і рук до заби
рання і лик до в ’язання не ставало. . .  —■ він уж е немов погорджував 
людьми низького стану, а тільки шляхетською кров’ю наповняв немило- 
серно свої хижі руки: скільки половлено поважних людей, скільки осором
лених панєн, скільки оцінених на нечувані ціни —  стидно згадати й ви
мовити». (Там же, т. VII, 375).

1621 року відбулася відома битва під Хотином, недалеко Покуття, між 
великим турецько-татарським військом і польською армією, битва, в якій 
відзначалися козаки, під проводом гетьмана Петра Сагайдачного, допома
гаючи полякам проти спільного ворога.

Коли свавільні ватаги з Брацлавщини й Поділля напали були на око
лиці Білгороду й на волоські землі, мірза Кантемір, начальник Бєлгород
ської орди відповів на те походом на Покуття 1622 р. (Там же, VII, 495).

Згаданий мірза Кантемір непокоїв головно коронні землі, але поль
ський полководець Конєцпольський двічі погромив його 1624 p., раз під 
Скалою, а вдруге під Мартиновом, коло Галича.

В час воєн Б. Хмельницького

Коли Хмельницький почав війну з Польщею і його військо зближа
лося до Галичини, то в деяких місцевостях, а то й у частинах тієї землі 
активні українські елементи почали організувати революційний рух проти

46



Із зб- І. Ставничого
Вулиця Кілінського 

(Із поштової листівки, виданої 1910 р. у Кракові)

Польщі. Вони: 1. передавали листи до Б. Хмельнцького з проханням, щоб 
прислав до них козаків, з обіцянкою, що поможуть козакам, забезпечать 
харчами тощо; 2. втримували зв’язки, головно пізніше, з деякими козаць
кими загонами; 3. у  деяких місцевостях населення організувалося на ко
зацький лад, а саме формувало сотні, вибираючи старшину, як напр., в 
Теребовлі, Хоросткові, Янові, одначе найбільше цей рух розвинувся а 
Калущині і на Покутті, на якому були прояви ірреденти, як вище згадано, 
вже в час повстання Мухи 1490 р. та в час походів волоських восводів 
на Покуття в 1503 і 1509 pp.

Провідником й організатором українського війська на Покутті став укра
їнський шляхтич Семен Височан. До нього зголосилися інші шляхтичі, 
щоб допомогти йому в тому, а першими зголосилися шляхтичі з Ісакова. 
Його осідком і столицею стала Отинія, а його, так сказати б, ад’ютантом був 
шляхтич Березовський. Незабаром зорганізували вони бл. 15 000 війська.

Те військо здобуло різні міста й замки, одначе найміцнішим і найбільш 
оборонним замком до часу, коли засновано Станиславів, був замок у місце
вості Пнів. До того замку, під захист мурів і замкової залоги сховалося 
багато орендарів зі своїм майном та польські пани. Височанове військо 
облягало кілька тижнів замок у Пневі і —  хоч обложені завзято боро
нилися —  здобуло його, з допомогою козаків і великої групи повстанців 
з Калуша. Військо Височана оволоділо цілим Покуттям, а то й деякими 
сусідніми місцевостями.

Під кінець 1648 р. ситуація змінилася. Військо Хмельницького зали
шило Західню Україну, а польські війська зблизилися до Покуття. Ви
сочан пробував зупинити поляків на Дністрі в грудні 1648 p., але без 
успіху. Під напором польського війська відступив він на Брацлавщину 
і воював далі в козацькому полку Івана Богуна, відзначившись 1651 р. в бою
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під Вінницею. Частина покутських повстанців перейшла разом з Височаном 
на Брацлавщину і поповнила козацькі загони, а частина їх подалася на 
Буковину.

Після договору Б. Хмельницького з московським царем в Переяславі 
1654 р. Семен Височан видав заклик до галицьких Українців, щоб вони 
переходили на бік Б. Хмельницького. Згодом він героїчно боронив Ли- 
сянку перед наступом польських військ, що були під проводом Яна Чар- 
нецького. А  1666 р. прийшов його трагічний кінець. (М. Грушевський, цит. 
твір, т. VIII, част. З, стор. 93— 94; W. Lipinski: «Z dziejow Ukrainy», Krakow 
1912, стор. 235— 236: тут між ін. вичислено бл. 20 прізвищ шляхтичів, що 
приєдналися до Височана).

В час визвольних воєн Б. Хмельницького проходили через Покуття 
польські чи й татарські війська, а також військо семигородського князя 
Ракочія.

З початком місяця вересня 1653 p., в той час, коли ворожі війська обля
гали Тимоша Хмельницького в Сучаві, а Богдан Хмельницький спішив з 
козацьким військом на відсіч синові, польський король прибув зі своїм 
військом під Галич. Польське військо розтаборилося мабуть між Галичем 
і Болшівцями та перебувало там півтора тижня. Звідтіля рушило воно 
під Кам’янець. (М. Грушевський, там же, IX, т., 1-ша част., стор. 651— 654).

В вересні і жовтні 1655 р. військо Б. Хмельницького і московське військо 
облягали Львів кілька тижнів. В той час Хмельницький післав козацькі 
загони по Галичині і тоді козаки й москалі прибули й під Галич. Тоді 
правдоподібно попалено деякі оселі (мабуть польські) в околиці Галича. 
(Там же, т. IX, 1114— 1115). В той час відбувся рейд і під Коломию. М. Гру
шевський висловив думку, що тодішні козацькі рейди по Галичині мали й 
політичну мету: «зазначити козацьке право на всю західнє-українську 
територію». (Там же, IX, 1128 стор.; там є мова і про інші дві цілі рейдів).

Але польському королеві вдалося перетягнути татарського хана на свій 
бік. Хан рушив з військом проти козаків аж до Галичини і воював з ними 
та нищив Україну.

Під Озірною татари оточили військо Б. Хмельницького, облягали 4 дні
і примусили Хмельницького скласти з ханом мирний договір, в якому 
Хмельницький обіцяв, що не буде підтримувати шведського короля Карла 
Ґустава, який зайняв був велику частину Польщі, та що признає зверх
ність польського короля. З-під Озірної пішов хан з татарами до Галича і 
їх  мав супроводити туди козацький корпус. З того міста татарський хан 
написав листа до короля і до польського коронного гетьмана —  обидва листи 
з датою 27 листопада 1655 р. (Там же IX, 1140).

Коли московський цар замирився з поляками в Вільні 1655 p., тоді, як 
козацькі і московські війська ще не були відібрали всіх українських зе
мель від Польщі, гетьман Б. Хмельницький зорганізував протипольський 
союз з держав: України, Семигороду (князь Юрій Ракочій) і Швеції. Князь 
Ракочій вирушив з своїм військом у  похід на Польщу, а Б. Хмельницький 
післав йому на допомогу ЗО 000 козаків, під проводом полковника Антона 
Ждановича, в той час наказного гетьмана. Князь Ракочій перейшов Кар
пати і прибув до Стрия в перших днях лютого 1657 р. Згодом зайняв він 
Галич і Самбір. Ті міста, як і деякі інші, піддалися йому. Від міст узяв 
Ракочій грошовий викуп.
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Із зб. І. Ставничого
Будинок поштового уряду за Австрії 

(Із поштової листівки, виданої 1910 р. у Кракові)

Козаки Ждановича пішли в напрямі на Львів і Перемишль. Хоч Ракочій 
перейшов був із своїм військом і з козаками Ждановича до Кракова, Сандо- 
мира, Люблина й до Варшави (Ракочій хотів стати королем Польщі), проте 
він мусів скапітулювати перед поляками в Чорному Острові на Волині 
в липні 1657 р. (Там же IX, стор. 1315, 1323 і інші).

В історичній літературі маємо, ще таку вістку: Коли татари верта
лися з шведської кампанії, побили когось під Галичем і на інших місцях 
та відібрали здобич і полон. Не знаємо виразно, кого побили татари й від 
кого відібрали здобич, але все ж  таки знаємо, що в той час татари були 
під Галичем і на інших місцях та вчинили багато шкоди. (Там же, IX, 1355).

II. ІСТОРІЯ МІСТА

З а в в а ги  щ одо л ітер ату р и

Відомості про основні події в місті Станиславові беру далі з історії того 
міста, написаної польською мовою, яку вміщено в 15-томовій праці: 
«Siownik geograficzny Krolewstwa Polskiego і innych krajow slowianskich». 
Wydano pod redak. F. Sulimirskiego. Warszawa 1880— 1904.

49



Том, в якому вміщено працю про місто «Станиславів» і який видано 
в Варшаві 1890 p., опрацювали два автори: Bronislaw Chlebowski і W la- 
dyslaw Walewski. Наприкінці подано бібліографію, яку використано теж 
до тієї статті.

Події доведено в тому «Словнику. . . »  в загальному до 1875 p., одначе 
немає там потрібних даних про українців —  поза загальними згадками 
й поза даними про опришків та походи козаків під Станиславів. Дані 
про українців беру з інших праць. А  й до тих подій, які беру з того 
«Словника. . . »  (де вони з ’ясовані коротко, енциклопедичним способом), 
додаю тло, ставлю їх, так сказати б, у ланцюг подій, що відбувалися в дані 
часи в колишній польській державі перед її поділами, чи згодом в австрій
ській державі, щоб таким чином їх  краще висвітлити.

Зокрема з ’ясовую ті зміни й реформи, які ввів австрійський уряд, бо 
тоді можна уявити собі виразніше обставини, що в них жило населення 
Станиславівщини. При подіях 1848 року насвітлюю коротко хід революції 
в інших краях Австрії, зупиняючись докладніше на подіях у Львові, бо 
тільки тоді стають повністю зрозумілі акції, що відбувалися в Станисла
вівщині.

З асн у ван н я  м іста

На території, де засновано місто Станиславів, було село Заболотів (не 
мішати з Заболотовом, що є над рікою Прутом, коло Снятина), в межи
річчі Солотвинської і Надвірнянської Бистриць, які недалеко за Станиславо- 
вом зливаються в одну річку і впливають до Дністра як його правобічна 
притока. Згодом був там великий ловецький двір.

Належала та місцевість в 17 ст. до родини Потоцьких, польських маг
натів, що в згаданому сторіччі мали на Покутті великі посілості. Першим 
знаним власником того Заболотова був Станислав Ревера Потоцький, 
краківський воєвода, а воднораз великий коронний гетьман польських 
військ.

Сином вищезгаданого магната Станислава Ревери був Андрій на Потоку 
Потоцький, краківський каштелян і польський коронний гетьман. Він пе
ремінив село Заболотів на місто, надаючи місцевому українському й поль
ському населенню магдебурзьке право 1662 року. Нове місто назвав Андрій 
Потоцький «Станиславів» на честь свого сина Станислава, галицького ста
рости, який пізніше, 1683 року, поліг у  війні з турками під Віднем.

Того самого, тобто 1662 року (17 вересня) отримали подібні привілеї 
жиди, а 15 років згодом, в 1677 і 1678 pp., дістали магдебурзьке право 
також вірмени. Крім того надано т. зв. 20-літні «свободи» для цехів (вони
20 років не мали платити оплат) 1664 року (24 квітня і 4 вересня), які надавано 
новоприбулим ремісникам і в пізніших роках (1672, 1678, 1726 і 1729).

Польські королі потвердили привілеї, надані місту, а саме король Ян 
Казімір 14 серпня 1663 та Михайло Вишневецький і Ян III Собєський в 
квітні 1677 p., зрівнявши його у правах з іншими містами.

Також польський сойм забезпечив місту правне становище, рівнорядне
з королівськими містами —  конституцією з 14 січня 1677 p., з приводу 
заснування латинської колеґіяти.
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Пам’ятник Адамові Міцкевичові 
(Із поштової листівки, виданої 1910 р. у  Кракові)

О р ган ізац ія  й господарський  р о зви то к  м іста

На основі наданих привілеїв вже в 1662 р. зорганізовано дві громади 
і дві міські управи, а саме одну українсько-польську і другу —  жидівську, 
це значить, що вони мали окремого свого війта, окремий міський уряд, 
окрему міську раду та суди лавників. Згодом зорганізовано ще й третю 
міську громаду —  вірменську, з окремими вищезгаданими установами й 
урядами.

Родина Потоцьких вибудувала оборонні мури, брами, башту й кріпосні 
рови довкола міста коштом кільканадцять мільйонів тодішніх грошових 
одиниць.

У Станиславові скоро розвинулося господарське життя, а саме ремесло 
й торгівля. Згадані свободи для цехів стягали до міста різнородних людей, 
що займалися ремеслом і розвивали його.

Також Станиславів став центром внутрішньої і зовнішньої торгівлі. 
В Станиславові відбувалися численні ярмарки і тому це місто скоро стало 
торговельним осередком для Покуття.

Процвітала й зовнішня торгівля. Під кінець 17 ст. місто стало осідком 
багатих вірменських купців, які були торговельними посередниками між 
південно-східніми і західніми сусідними країнами. Вони вели торгівлю, 
з одного боку, з Угорщиною, Волощиною і Басарабією, а з другого боку, з 
Вроцлавом, Віднем, Ґданськом та Монахіюмом (Мюнхеном).

К у л ь т у р а

Станиславів скоро став не тільки господарським, але й культурним 
центром, одначе та культура була великою мірою, однобічна, бо польські 
магнати та дідичі дбали головно про розвиток польської культури.

Із зб. І. Ставничого



Релігія. Дідичі будували й вивіновували латинські костьоли в Стани
славові, хоч будували чи допомагали будувати й українські церкви, зокрема 
в сусідніх селах (будучи т. зв. коляторами), але ті церкви не були такі 
багаті, як латинські костьоли. Вірменські купці поставили свою церкву, 
а жиди —  свою божницю. Далі засновано два латинські монастирі —■ 
Тринітарів і Єзуїтів (Ісусовців).

Освіта. Вже 1669 року закладено у Станиславові польську т. зв. колонію 
краківської Академії, яка проіснувала до 1718 p., коли перемінено її на 
Єзуїтську колегію. А ж  до 1773 року вона була вогнищем польської освіти 
для Покуття, причиняючись до польщення українців, що користали з тієї 
школи.

Добродійні установи. Були засновані в місті дім для убогих і шпиталь 
(лікарню), що мали чимале значення.

Війни
Як давніше різні напади й війни досягали й Покуття, так само не оми

нали вони його й після заснування міста Станиславова.
Коли гетьман Петро Дорошенко піддав Україну під опіку Туреччини, 

то турецький султан, згідно зі своїм зобов’язанням в договорі з гетьманом 
Дорошенком, рушив з турецьким військом і козаками, щоб відібрати укра
їнські землі від Польщі. Тоді українські козаки, разом з турецьким Галіль- 
Башею, дійшли до околиць Станиславова в вересні 1672 p., а перед нападом 
Гуссейна-Баші Андрій Потоцький мусів навіть відступити з міста.

1675 року Андрій Потоцький із своїм військом побив татар під неда
леким Калушем, а чергового —  1676 року, в перших днях вересня, турець
кий Ібрагім-Баша, званий Шейтаном, підступив під Станиславів, спалив 
його передмістя і намагався здобути місто облогою. Та в той час поль
ський король Ян III Собєський підійшов з військом до Журавна. Це приму
сило турків і татар відступити від Станиславова. Тоді відділ польського 
війська із Станиславова, під проводом Яна Деннемарка, поспішив на допо
могу королеві. Того самого, 1676 року, варшавський сойм доручив польським 
гетьманам, щоб вони мали «в особливій опіці Станиславів і Бережани».

Ч у ж о зем н і в ід в ід у вач і й описи м іста
1672 року був у Станиславові Ульрик Вордум, який їхав на Поділля й 

Україну, щоб агітувати поміж польською шляхтою, яка була тоді в війську, 
за вибором князя де Льонґвевіль на польського короля. Вордум залишив 
опис стану міста після десяти років з часу його заснування.

5 грудня 1673 р. увійшов до Станиславова Ян Собєський, в той час 
гетьман і великий коронний маршалок польських військ, який згодом став 
королем. Вітав його святково дідич на замку, де «на привітання і при 
охоті дано вогонь зо сто разів». Ще того ж  дня від’їхав Собєський до Ка
луша.

Треба згадати ще одного гостя, бо він залишив цінний опис Станисла
вова. Був ним Франціск Даллерак, довірений дворянин короля Яна III і 
секретар його дружини Марії Казіміри. Даллерак затримався в Станиславові 
1687 р. Він залишив опис Станиславова, французькою мовою такого змісту:

«Має він (Станиславів) величний палац, збудований гарно й декора
тивно з каменю. Ринок, доми, мешканці й арсенал відзначаються над всі
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інші міста Руси. Населення складається з дуже багатих вірмен і волохів. 
Роблячи висновок з одягу чоловіків і жінок, не менше також з частих 
ярмарків, які щодо багатства й різноманітносте товарів не поступалися 
ярмаркам у Львові та Варшаві, можна б назвати Станиславів серцем коро
лівства, хоч його околиця зовсім знищена».

Тут скажу від себе, що вислів в описі «населення складається з дуже 
багатих вірмен і волохів» не слід розуміти дослівно. На мою думку, автор 
того опису під час короткого перебування в місті звернув свій зір на тих 
людей, що притягали його увагу своїм багатством, своїми виставними крам
ницями. Та це не значить, що тоді не було в місті іншого населення, бід
нішого, українців, поляків і жидів, про яке знаємо з інших джерел.

1691 року помер Андрій Потоцький, засновник міста, яке перейшло 
в спадку до його сина Йосифа Потоцького, дуже впливового маґната. Він 
тримав 6 000 надворного війська і мав бл. 150 000 дукатів річного прибутку. 
Згодом він отримав дуже високий уряд в польській державі. Перебував він 
здебільша у своєму замку в Станиславові. Брав участь у всіх важливіших 
політичних акціях, чим втягнув у вир подій і місто своєї резиденції.

К озаки гетьмана І. М азепи в Станиславові

В 1700— 1721 pp. ішла т. зв. північна війна, під час якої шведський 
король Карло XII між ін. зайняв велику частину Польщі. Польський ко
роль А вґуст II втік до Саксонії, а королем Польщі, заходами шведського 
короля, став Станислав Лєщинський. Проти нього і проти шведів вів війну 
московський цар Петро І. На його доручення гетьман Іван Мазепа зайняв 
Київщину й Волинь 1704 року, а в 1705 р. 40 000-тисячна українська козаць
ка армія, під проводом гетьмана Мазепи, зайняла Львів і цілу Галичину.

Із зб. І. Ставничого
Залізничий двірець із внутрішньої сторони 

(Із поштової листівки, виданої 1913 р. у Станиславові)
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(Див.: Д. Дорошенко, «Нарис історії України», т. II, 2-ге вид., Мюнхен 1966, 
стор. 141— 142).

В 1706— 1707 pp. Станиславів мали в своїх руках українські козаки і 
зупинили в урядуванні всі міські управи. Не урядували вони аж до 1708 р.

В л асн и к  С тан и сл аво ва  я к  сою зн и к гетьм ан а П. О рли ка

Йосиф Потоцький, власник Станиславова, був прихильником Станислава 
Лєщинського. До цього мабуть причинилося те, що жінка Йосифа —  Вік
торія була дочкою Вацлава Лєщинського, тобто була стриєчною сестрою 
Станислава Лєщинського, який був союзником Карла XII, а воднораз був 
і союзником гетьмана І. Мазепи з того часу, як Мазепа перейшов на бік 
Карла XII. Коли москалі перемогли шведів під Полтавою 1709 року і коли 
Карло XII разом з Мазепою подалися до Бендер, що були під зверхністю 
турецького сулатана, тоді поспішив до Бендер і власник Станиславова 
Йосиф Потоцький зі своїм надворним військом.

Як знаємо, гетьман І. Мазепа помер 22 вересня 1709 р. в Бендерах. 
Українським гетьманом на еміґрації вибрано Пилипа Орлика, а він на весну 
1711 р. вирушив в похід на Правобережну Україну із зорганізованою ним 
16-тисячною українською армією, з польським відділом Йосифа Потоць- 
кого (прихильника С. Лєщинського) і з допоміжними татарськими силами. 
Власник Станиславова вів тоді партизанську війну, поборюючи прихиль
ників короля Авґуста II. Хоч гетьман Орлик спочатку мав успіх і дійшов 
був аж під Київ, проте той похід не досяг своєї мети, а гетьман відступив 
із зайнятої території.

В зв’язку з тим прихильник Авґуста II Адам Сєнявський напав на Ста
ниславів в 1713 р. і здобув місто, беручи закладників та великий окуп.

Того ж  року дійшло до згоди поміж Авґустом II і Йосифом ІІотоцьким. 
Від тоді довший час, аж до 1739 р. не було воєнних дій в околиці Стани
славова.

Після смерти Авґуста II Й. Потоцький знову перейшов на бік С. Лє- 
щинєького і причинився до вибору його на короля. Далі почалася сукце- 
сійна війна, але врешті Й. Потоцький замирився з Авґустом II, а цей найме
нував його великим коронним гетьманом (1736 р.) і краківським каштеля
ном (1748 p.).

З н о ву  к о зак и  під С тан и сл авовом

В 1737— 39 pp. Московщина вела війну з Туреччиною, з видатною участю 
козаків з Гетьманщини і з Запоріжжя. Начальним вождем був москов
ський фельмаршал Мюніх, який 1739 р. переніс терен війни до Молдавії. 
Перед тим Йосиф Потоцький вів переговори з Туреччиною через свого до
віреного шляхтича Гуровського і запропонував Туреччині скласти союз 
із заплянованою конфедерацією маґнатів і шляхти. Мабуть Мюніх знав 
про ті переговори і тому ж  післав козаків на Покуття, щоб спаралізувати 
ті пляни. Козаки зайняли по черзі Кути, Городенку, Тисьменицю, а далі 
почали штурмувати станиславівські укріплення. Одначе польська залога, 
під проводом генерала Гундорфа, оборонилася і козаки не здобули міста.

Того, 1739 року, Мюніх, з московським військом і допомогою козаків, 
переміг турецьку армію під Хотином, а згодом Туреччина підписала мир 
з Росією.
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Із зб. І. Ставничого
Вулиця Казимирівська 

(Поштова листівка, видана у  Відні 1915 року)

Ч у м а й оприш ки
Населення Станиславова й околиці зазнало великого нещастя від страш

ної пошести-чуми, яка вибухла там двічі —  1705 і 1730 років. Ясно, що 
тоді ж  згинуло багато людей від тієї смертоносної пошести.

В другій половині 1730-тих років (головно після 1735 р.) діяли в Ста
ниславівщині опришки, що нападали на двори панів, а також і на купців 
та інших багатих людей, але часом і на звичайних селян. Хоч частина 
селян уважала їх  за месників народних кривд, проте польські пани і суди 
трактували їх, як звичайних розбійників і карали опришків криваво.

Розвиткові опришківства сприяли густі ліси, близькість гір Карпат, 
положення Покуття на пограниччі польської держави, Угорщини, Семи- 
городу й Волощини, куди могли тікати опришки, а також війни й замішання 
в польській державі. Провідниками на Покутті були: Пискливий, Пинт, 
Добош, Ваюрак, Мартинчук і ін.

Власник Станиславова тримав у  своєму замку озброєну міліцію, яка 
мала завдання ловити опришків. Ту міліцію називали «смоляки». Злов
лених опришків віддавали до міського суду в Станиславові, який називано 
«секвестром». Він видавав смертні присуди для опришків. Через «смоляків» 
і «секвестри» Станиславів викликував пострах у сільського населення.

С тан и сл ав івськ и й  кл ю ч  посілостей
За Йосифа Потоцького ключ його посілостей був чи не найбільший. До 

нього належали: Станиславів і Лисець та села (поазбучно): Дрогомирчани, 
Загвіздя, Іваниківка, Кнігинин, Крехівці, Лисець Старий, Майдан, Опри- 
шівці, Пасічна, Посіч, Пациків, Радча, Рибно, Стебник, Угринів, Чукалівка.
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В травні 1751 р. помер Йосиф Потоцький. Кілька тижнів тривав його 
похорон, на який прибули, крім родини, видатні державні діячі й маґнати 
з різних сторін польської держави. Станиславівський ключ одідичив син 
померлого Станислав, познанський воєвода, далі 1760 р. —  вдова по ньому 
Олена з Замойських, а ще далі, 1761 p., її два сини —  Вікентій і Франциск. 
За якийсь час, перед 1764 p., Катерина з Потоцьких Коссаковська взяла 
від них в оренду цілий станиславівський ключ посілостей, а 1771 р. набула 
його на власність.

М оск овськ і війська тричі в Станиславові

Коли 1763 р. помер польський король Авґуст III Саський, в Польщі 
почалися знову внутрішні замішання і боротьба, до якої вмішалася мо
сковська цариця Катерина II, користаючи з тодішньої слабости Польщі. 
В той час висунено трьох кандидатів на польського короля. Катерина II 
хотіла, щоб королем став Станислав А вґуст Понятовський, а дуже впли
вова в Польщі родина Чарториських, звана тоді коротко «фамілія», вису
нула як кандидата на короля —  князя Адама Чарториського, генерала по
дільських земель. Натомість друга дуже впливова родина —  Потоцьких, 
до якої належала і тодішня власниця Станиславова Катерина Коссаков
ська, висунули як кандидата наперед сина Авґуста III —  Фрідеріха Авґуста, 
а як той скоро помер, то —  Івана Клеменса Браніцького, тодішнього вели
кого коронного гетьмана. Для підтримки свого кандидата створили По- 
тоцькі конфедерацію в Галичі в липні 1764 p., а свої сили сконцентрували 
в Станиславові. Викликані їх опозицією на допомогу московські війська 
підступили до Станиславова й почали облогу. Під час обстрілювання 
московські гармати знищили вежу Єзуїтського костьола. Москалі здобули 
місто штурмом, а на мешканців міста наклали контрибуцію. Провідники 
конфедерації Потоцьких дісталися до неволі, а дідичка Станиславова втекла 
на Волощину. —  26 вересня 1764 випущено Потоцьких з неволі, а 5 жовтня 
москалі залишили Станиславів і подалися до Львова.

Подібна ситуація заіснувала в Станиславові 4 роки пізніше, тобто 1768 р. 
Після того, як представник Росії для Польщі Рєпнін заарештував двох поль
ських єпископів, а також польського гетьмана і його сина, які на сеймі 
спротивилися російським пропозиціям, та накинув Польщі корисні для 
Росії вирішення, зорганізовано т. зв. конфедерацію барську (в місті Барі,
29 лютого 1768), яка поставила собі як головну мету —  звільнення Польщі 
від супрематії Росії. Крім того, та конфедерація зверталася також і проти 
короля Понятовського і релігійних дисидентів. Барські конфедерати почали 
збирати військо, щоб могти досягти тієї мети.

До барської конфедерації приєдналися і Потоцькі, разом із власницею 
Станиславова. В квітні 1768 р. зорганізовано, як одну з філіяльних кон
федерацій ■— конфедерацію галицької землі в Підгайцях Великих, а її 
маршалком став теребовельський староста Маріян Потоцький. Тоді полк. 
Пшилуський взяв зі Станиславова для конфедератів 5 гармат, 19 гарматніх 
куль (бомб), по бочці пороху й картачі.

Але цариця Катерина II (1762— 96) післала до Польщі московське військо 
для здушення руху конфедератів. Москалі двічі зайняли були Станиславів 
в той час.
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1770 року поширилася в Станиславові пошесть, через яку убоге насе
лення втекло було в сусідні ліси.

З війною з конфедератами частинно було зв ’язане і повстання гайда
маків, т. зв. коліївщина 1768 р. Боротьба конфедератів тривала 4 роки 
й закінчилася першим поділом Польщі 1772 p., коли Галичину зайняла 
Австрія.

Під австр ій ськ и м  володінням

З переходом Галичини до Австрії 1772 р. в цілій Галичині заведено 
австрійську адміністрацію. На чолі галицької адміністрації був губернатор 
і радники, яких приділював йому уряд. Цілу Галичину поділено на 6, а 
пізніше на 19 округ, званих з латинська циркулами. —  1786 року додано 
Буковину як 20-тий циркул (таким залишилася вона аж до 1849 p.). На 
чолі циркулів був «крайсгавптман», якого населення, головно польське, 
називало старостою, бо він мав подібний обсяг влади, як давніше город- 
ський староста. Станиславівщина стала одним із тих циркулів і мала 
свого крайсгавптмана.

В містах залишилися міські ради, які вибирано, але їх начальниками 
стали державні службовці (урядники), звані в більших містах бурмістрами, 
а в менших — синдиками. (Див. A. Lewicki, цит. твір, стор. 184). Призначено 
бурмістра і для Станиславова.

Суди. На основі патенту цісаря Йосифа II (1780-—90) з дня 5 квітня 
1782 р. залишено ще поміщицький (панський) суд над селянами, але зре
формовано його в тому напрямку, що для виконування цієї функції пани 
мали складати окремий іспит. Якщо хтось із них не склав іспиту, то мусів 
утримувати своїм коштом окремого суддю, так званого юстиціярія або ман- 
датора. Пани здебільша тримали мандаторів. Сільські громади мали право 
вибирати «пленіпотентів», тобто заступників на суді. (Д. Дорошенко: «На
рис історії України», т. II, 2-ге вид., Мюнхен 1966, стор. 300).

Для міщан були окремі міські суди. Вищі суди були в окружних містах, 
а у Львові був апеляційний суд. Для шляхетських цивільних справ, а голов
но для таких, що виникали з посідання земних дібр, затримано городські 
(ґродські) і земські суди до 1786 p., а далі створено для тих справ т. зв. 
«fora nobilium» (місця шляхетських судів).

Австрійський уряд призначував державними службовцями німців або 
понімчених чехів. За цісаревої Марії Терезії (| 1780) урядовою мовою була 
латинська мова, а за Йосифа II (1780— 90) введено німецьку урядову мову. 
(A. Lewicki, цит. твір, стор. 184).

Суспільні реформи. Марія Терезія патентом з 1775 р. наказувала панам 
поводитися по-людськи з селянами та не вимагати від них обов’язків 
понад те, що сказано було в інвентарях. Вже 1772 р. почали складати нові 
маєткові інвентарі, на основі яких 1775 р. заведено так зв. рустикальні 
податки. Але не багато панів послухали того заклику, а ті, що послухали, 
не вчинили того повністю. А ж  Йосиф II законом обмежив панщину і ска
сував кріпацтво (залежність селянина від панів), наперед частково, а зго
дом цілковито. Панщину обмежив він до ЗО днів річно, а далі у згаданому 
вже патенті з 5 квітня 1782 розпорядив, що селяни мали право одруж у
ватися без дозволу пана й давати своїх дітей до ремесла або до школи, 
шукати собі заробітку, де хто хотів.
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В 1785 р. доручив цісар скласти новий катастер (податок від нерухо- 
мостей). За 4 роки закінчено його складання і тоді, 1789 року, цісар вста
новив, що 70% прибутків з ґрунту мало залишатися для селянина, його 
власника, на прожиток, 12°/о мав він платити державі як податок, а 18°/о 
дідичеві, при чому до тих 18°/о мали вчисляти згаданих ЗО днів обов’язкової 
панщини та ін. податки, які мав платити селянин дідичеві вже до того 
часу. Податок для держави мав стягати війт, а не пан, як було до того часу. 
Давніше пани брали собі 80°/о прибутків селянина, а не 18°/о. Це була велика 
полегша для селян.

За наступного цісаря —  Леопольда (1790— 92) наказано адміністрації 
стежити за тим, щоб шляхта не робила перепон тим селянам, які хотіли 
за грошовий викуп звільнитися від панщизняних обов’язків. Одначе за 
чергового цісаря —  Франца III (1792— 1835) зовсім занедбано вищезгадані 
реформи, корисні для селян. Економічне становище селян погіршилося, коли 
1821 року встановлено ґрунтовий податок на основі нових інвентарів з 
1819 p., в яких вчинено багато надужить при означенні лісів і випасів, через 
що постало багато процесів.

Школи. Початкові школи —  на основі розпоряджень цісаревої Марії 
Терезії з 1774 і 1777 pp. —  ділилися на 1) парафіяльні, що були одноклясні 
і в них мали вчити «рідною мовою», а в дійсності вчили церковно-слов’ян- 
ськсю з українською вимовою; 2) тривіяльні, звичайно триклясні, які були 
по селах і по менших містах; 3) нормальні, які дехто називав головні, що 
були звичайно чотироклясні, по більших містах, в яких учили німецькою 
мовою. В той час також львівський єпископ Петро Білянський доручив, 
щоб священики самі або через дяків учили письма (Станиславів належав 
тоді до львівської дієцезії).

В Станиславові відкрито ті школи пізно, аж після розпорядження з 
1781 p., що всюди мають бути школи, де є 90— 100 шкільних дітей, а саме 
нормальну школу відкрито в Станиславові 1784 p., а жіночу школу аж 
1797 р. Також відкрито ще й нормальну жидівську школу.

В 1784 р. відкрито в Станиславові й гімназію. Гімназії були наперед
5-клясні, з 1818 р. —  6-клясні, а з 1848 р. —  8-клясні і тоді введено іспит 
зрілости (матуру). Мова навчання була в них спершу латинська з допомогою 
німецької, а пізніше німецька з допомогою польської. Спершу українців у 
гімназії було мабуть мало. Але 1784 р. вийшло розпорядження, що до 
духовних семінарій не будуть приймати кандидатів, які не мають закінче
ної середньої школи. З того часу священики, які здебільша бажали згодом 
післати своїх синів на студії богословії, посилали їх до гімназії. Ходили 
до них і сини деяких міщан та державних чи міських службовців.

Вже 1774 року Марія Терезія заклала у Відні духовну семінарію для 
католицьких питомців візантійського обряду, названих в ті часи греко- 
католиками, при церкві св. Варвари, через що ту семінарію звали з ла
тинська «Барбареум». Поставлено її повністю нарівні високої школи — 
університету. Одначе число питомців у ній було обмежене, бо можна було 
прийняти тільки 15— 20 питомців з Галичини. Десять років згодом, тобто 
1784 p., перенесено ту високу школу до Львова і вона стала генеральною 
семінарією, тобто у тій школі студіювали всі питомці. Рівень тієї школи 
був вищий, як рівень давніших дієцезальних семінарій, через що освіта 
нашого духовенства піднеслася. Тим то і Станиславівщина отримала неза
баром священиків з високою освітою.

Як і давніше в деяких місцевостях (не всюди) деякі дідичі казали інколи 
і священикам відробляти панщину. В 1777 р. австрійський уряд видав забо
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рону виганяти священиків та дяків на панщину, а далі зрівняв у  правах 
греко-католицьке духівництво з латинським. В 1782 р. цісар Йосиф II 
скасував всі ті монастирі, які не вели шкіл чи добродійних закладів (шпи
талів, захистів тощо). З їх  майна створив цісар т. зв. «релігійний фонд», 
з якого уряд почав виплачувати священикам місячні пенсії.

Тоді то скасовано в Станиславові польські два монастирі: Єзуїтів і Три- 
нітаріїв, а значно пізніше, бо аж 1799 p., замінено колеґіяльний костьол 
на польський парафіяльний.

Коли цісар Йосиф II відбув свою поїздку по Галичині 1783 p., то прибув 
і до Станиславова. В зв’язку з тим з ’їхалася численно родина Потоцьких, 
які велично приймали й угощали цісаря на станиславівському замку.

В книжці «Ґеоґрафія Ґаліції і Льомбардії» з 1786 p., виданій польською 
мовою, написано, що в Станиславові були «гарні доми й високі кам’яниці, 
широкі й бруковані вулиці, багаті крамниці купців і стайні вірмен, напов
нені кіньми на продаж та багато порядних фабрик» (стор. 92).

Вже 6 квітня 1782 р. держава перебрала була станиславівський домінь- 
йон (спадковий маєток) на свою власність, одначе тодішня дідичка Стани
славова Катерина Коссаковська ударемнила ту спробу своїм особистим 
впливом на віденському дворі. В 1792 р. продала вона місто Петрові Потоць- 
кому, а як він збанкрутував, місто перейшло 24 червня 1801 р. на власність 
державного скарбу, точніше кажучи, на власність вищезгаданого релігій-

Із зб. І. Ставничого
Римо-католицька катедра 

(Із поштової листовкі, виданої у Кракові 1916 р.)



ного фонду, в сумі 246,948 злотих польських і 20 грошів. Тим фондом заві
дувала держава. А ж  1848 року передано права й прибутки давніх стани
славівських дідичів самому місту.

1807 року французький цісар Наполеон І склав мирний договір з Пруса
ми й Росією в місті Тильжа, на основі якого створено «Князівство Вар
шавське» з частини польських земель. В 1809 р. Наполеон почав війну з 
Австрією, а Князівство Варшавське стало його союзником і польське 
військо воювало проти Австрії, щоб відібрати від неї землі, які колись на
лежали до Польщі, і приєднати їх до Князівства Варшавського. В той 
час польське військо зайняло в імені Наполеона Люблин, Замость, Сандомир, 
Львів, Перемишль, частину Тернопільщини й пішло на Покуття, а 6 червня 
1809 р. відділ польського війська здобув Станиславів. Хоч польська кіннота 
зударилася була з австрійським військом на дорозі, що веде зі Станиславова 
до Тисьмениці, проте польське військо змогло протриматися в Станиславові 
за його укріпленнями аж до кінця липня того року.

Коли у висліді дальших воєнних дій австрійське військо знову зайняло 
Станиславів, то в 1809— 1812 pp. збурено мури, брами й башту та засипано 
рови міста Станиславова. Після того середмістя з ’єдналося з передмістями.

Місто зазнало декілька стихійних лих: в ньому були більші пожежі 
в 1826, 1827 і 1835 pp. В 1831 р. нищила населення холера. Проте місто далі 
розвивалося, бо старалися прикрасити й упорядкувати його головно два 
австрійські старости —  Франціск Краттер і Казімір Мільбахер.

«В есн а  н арод ів» 1848 р. у Л ьво в і і в С тан и сл авові
На початку 1848 року посилився революційний рух проти абсолютизму 

володарів. В іїерших днях січня збунтувалися італійці проти австрійської 
влади в Медіоляні, далі з кінцем лютого того року почалася революція в 
Парижі, а 13 березня — у Відні. Два дні пізніше австрійський цісар Фер- 
динанд І проголосив конституцію для Австрії. Окремі народи почали тоді 
ставити свої домагання до австрійського уряду —  мадяри, чехи, а далі 
поляки й українці в Галичині.

Поляки створили свій політичний провід, а саме в Кракові «Комітет 
Народови», а у Львові «Раду Народову», яка висунула свої домагання до 
австрійського уряду — створити з Галичини окрему адміністративну оди
ницю з польською урядовою мовою в адміністрації, судах і школах, з окре
мим соймом і т. ін. Далі поляки почали організувати польську Гвардію у 
Львові і по інших містах.

Українці створили 19 квітня «Головну Руську Раду» у Львові, яка стала 
першим українським політичним проводом у Галичині під австрійським 
володінням і яка 1. видала заклик до українського населення в Галичині 
та домагалася від австрійського уряду поділити Галичину на дві адміні
стративні одиниці: східню Галичину з українським характером і західню 
з польським характером; 2. почала видавати політичний часопис «Зоря 
Галицька» (тижневик, перше число з датою 15 травня 1848 p.); 3. створила 
по більших містах свої філіяльні окружні Ради; 4. вислала представників 
українців на Слов’янський З ’їзд у Празі, що почався 31 травня т. p.; 5. взя
ла участь у виборах до парляменту; 6. скликала «З ’їзд руських учених» 
в днях 19 і 26 жовтня т. p.; 7. українські селяни на Підкарпатті створили 
селянське ополчення і 8. Головна Руська Рада вжила заходів, щоб дове
сти до зорганізування української військової формації «руських стріль
ців».
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Із зб. І- Ставничого 
Частина зруйнованого в наслідок воєнних дій Станиславова

із старил ратушем 1916 року

У Станиславові відбулися в 1848 р. подібні події, як у Львові. Поляки 
створили тут «Раду Обводову» 8 травня, а далі почали організувати поль
ську ґвардію, під проводом Міколая Болоза Антонєвіча і Антонія Ж олу- 
бовського.

Українці створили Окружну Раду, як філію «Головної Руської Ради» 
і вона почала вести дуже інтенсивно вічеву і пропаґандивну акцію в Ста
ниславівщині, даючи в цьому приклад іншим окружним радам. На вічах 
«пояснювано конституцію, поучувано народ про ціль і засоби культурно- 
освітньої праці, при чому головний натиск покладено на паралізування 
польської повстанчої агітації між українськими масами». («Велика історія 
України», стор. 678).

Один делеґат «Головної Руської Ради» на вищезгаданий «Слов’янський 
З’їзд у Празі походив зі Станиславівщини, а саме Олекса Заклинський, що 
закінчив тоді студії богословії. Можливо, що його виделеґовано тому, 
що він раніше студіював право в Відні і тому мусів знати добре німецьку 
мову. Згодом був він священиком у Богородчанах. Іншими делегатами 
на той з ї’зд були Іван Борисикевич та о. крилошанин Григорій Гинилевич 
з Перемишля.

П ер ш і посли з  С тан и сл авівщ и н и  і сп р ава  ск асу ван н я  панщ ини

5 червня 1848 р. проголосив австрійський уряд виборчу ординацію до 
парляменту ,на основі якої з Галичини мали вибрати 96 послів, а з Буко
вини ЗО, разом 126 (в той час Буковина належала адміністративно до Гали
чини; аж наступного, 1849 року стала вона окремою адміністративною 
одиницею). Незабаром вибрано послів, усього 37 українців, в тому 26 селян, 
а решту творили священики і службовці. Кілька послів українців вибрано
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з Станиславівщини, а між ними о. Григорія Шашкевича, пароха з Угринова, 
який згодом став речником українських справ в австрійському уряді, а 
також Івана Капущака, селянина з Ляховець.

Вже перед скликанням парляменту, а саме 16 квітня 1848 р. цісар Фер- 
динанд І підписав патент «про скасування всякої роботизни й інших під- 
данчих повинностей в Галичині», а 23 і 24 того місяця, на сам Великдень, 
проголошено той патент. Це викликало велику радість між українськими 
селянами, а воднораз їх вдячність і прихильність до Австрії. З того при
воду на галицьких дорогах та роздоріжжях поставлено святково «хрести 
свободи». Одначе цісар скасував тоді панщину тільки в Галичині, а її 
скасування в інших краях вирішив парлямент, який святково відкрито
12 липня 1848 р. у Відні.

Третього дня нарад почато дискусію над скасуванням панщини в інших 
краях Австрії. В тій справі промовляли деякі з українських послів селян 
але найбільше враження викликала промова І. Капущака з Ляховець. Він 
звернув увагу на відшкодування панам за скасування панщини, бо сама 
панщина в самій Галичині вже була скасована, і ствердив, що: 1. Не панам 
треба дати відшкодування, а пани повинні дати його селянам, бо: «коли 
ми мусіли працювати по три, чотири дні, а то й цілий тиждень, а дідич 
рахував нам той тиждень за один законний день, то —  хто тут мас запла
тити відшкодування —  ми, чи вони?». 2. Поведінка панів супроти селян 
була часто нелюдяна. 3. Скасування панщини —  це не є дарунок панів, за 
який треба дати їм відшкодування, бо до цього примусила їх  німецька 
молодь (своєю революцією).

І. Капущак говорив, хоч ломаною, але загально зрозумілою німецькою 
мовою, вживаючи сочистих висловів. Буря оплесків сколихнула парля- 
ментом, коли він скінчив свою промову. (Винятки з його промови подано 
в «Вел. історії України», стор. 680).

С ел ян ськ е  ополчення в С тан и сл ав івщ и н і 1848— 49

Мадяри підняли повстання проти Австрії, бажаючи мати зовсім неза
лежну свою власну державу. Проти нападів мадярських повстанців почало 
озброюватися населення сусідніх країв. Виступили збройно південні сло
в’яни а також зорганізовано добровольчі відділи на мадярському погра- 
ниччі в Стирії, Долішній Австрії, Моравії та Істрії. Подібно було й на 
галицькому Підкарпатті.

Напади мадярських повстанців на прикордонні галицькі місцевості по
чалися в листопаді 1848 p., а далі ставали все частіші. Більшість регуляр
ного австрійського війська післано до Італії і тому військо не могло забез
печити Галичини. Тоді австрійські «крайсгавптмани» звернулися з закликом 
до селян Підкарпаття організуватися в військові відділи.

Тому, що поляки, мріючи про відбудову незалежної Польщі, сприяли 
мадярським повстанцям, а навіть деякі перекрадалися через Карпати, щоб 
їм допомагати, українські селяни з запалом організувалися й озброювались, 
бажаючи виявити свою вдячність за скасування панщини.

Напіввійськові відділи зорганізовано з українських селян в сяніцькій, 
самбірській, стрийській, станиславівській та коломийській округах. їх  
завданням було спинювати натиск мадярських повстанців на Галичину та 
не допускати, щоб вони об’єдналися з повстанчими загонами поляків з 
цього боку Карпат.

В Станиславівській окрузі зорганізовано тоді 17 810 ополченців.
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В «Зорі Галицькій» (ч. 15, 1849) є опис сучасника, як виглядало таке опол
чення. Винятки з нього подаємо сучасною літературною мовою і право
писом:

«В кожному селі, що належить до ляндштурму (краєвої оборони) мусить 
бути кожний від 20— 50 літ озброєний і на даний знак має збиратися на 
визначене місце; у кожному селі є один командант, а кілька або кільканад
цять сіл мають свого надкоманданта і творять одну ляндінтурмову округу. 
До округи Богородчани належить більше як 10 сіл, що можуть поставити 
більше як 5 000 людей. Нині (17 січня 1849) посходилися вони всі озброєні 
в списи й коси та ждуть генерала, що має їх  переглянути. Досить значний 
відділ творять міські хл оп ц і.. . окружний комісар оповідав, що в горах, 
на делятинському гостинці, стоїть, крім ляндштурму, 100 стрільців-гуцу- 
лів з гарматою, вилитою нашим Дуткевичем . . . » .

З інших описів, пізніших, в «Зорі Галицькій» довідуємося, що кожне 
село висилало до окружного центру одного або двох ордонансів для при
несення наказів, що в кожному селі була варта, яка незнайомих питала за 
пашпортами, що від самої границі, від села до села, розставлено стовпи 
тривоги, обвиті смолою та живицею. Як ворог наближався, запалювано стов
пи, а озброєні селяни збиралися на призначених місцях. Були також від
діли кінноти. Деякі відділи були озброєні рушницями, крем’яними крісами 
тощо. Один відділ, що був на перегляді в Богородчанах, мав гармату на 
жовто-синій ляфеті, з обслугою, одягнутою в сині кабати з жовтими 
вилогами, сірі шаравари та баранкові шапки з жовтими верхами (Див. 
докладніше у «Вел. іст. України», стор. 688— 690).

Після капітуляції мадярських повстанців 13 серпня 1849 р. відділи опол
ченців стали зайві, одначе їх розв’язано аж пізно восени 1849 р.

« Р у с ь к і стр іл ьц і»  в С тан и сл авові
Селянське ополчення було тільки напіввійськовою організацією, одначе 

з початком 1849 р. українці почали організувати уж е регулярний військо-

Із зб. І. Ставничого
Залїзничий двірець у Станиславові 

(Із поштової картки, виданої у Кракові 1916 року)



вий полк руських добровольців, які формально отримали назву «руські 
стрільці». Організовано їх в допомогу монархії проти мадярської революції, 
одначе мабуть думали про них також як про національну самооборону.

1 січня 1849 р. Головна Русьиа Рада видала відповідний заклик до нашого 
населення в Галичині і разом з поученнями розіслала його до Окружних 
Рад і деканів. У Львові почала діяти «Комісія для утворення полку добро
вольців», яка подбала про легалізацію своїх аґенд краєвою і центральною 
владою. Дня 10 березня 1849 р. цісарська канцелярія дала письмо про дозвіл 
організувати такий добровільний курінь та про устійнений «народний 
однострій» для нього. В дні 6 квітня 1849 р. число зголошених добровольців 
було 3 460. Генеральна команда у Львові приділила до майбутнього куреня 
старшин переважно українців і вислала їх формувати сотні в окруж
них містах — в Бережанах, Коломиї, Станиславові, Стрию і Самборі.

З 3 460 добровольців вибрано тільки 1 410 і створено з них курінь з
6-ма сотнями, під проводом майора Ватерфліта. Старшинський корпус твори
ли в більшості українці. Для станиславівської сотні призначено поручника 
Родакевича. Курінь вирушив 6 вересня 1849 р. в напрямі Кошиць, але в 
воєнних операціях він не взяв участи, бо московські війська, які поспішили 
на допомогу Австрії, перемогли мадярських повстанців. Курінь тільки аси
стував при замиренні краю і вже 3 січня 1850 р. був у поворотній дорозі 
з Угорщини. 26 січня 1850 р. «Зоря Галицька» принесла вістку, що курінь 
розв’язано. Всіх звільнених добровольців забрали потім примусово до регу
лярного австрійського війська (дехто висловив думку, що про це подбали 
політичні противники українців в Галичині). («Бел. іст. України», стор. 690— 
692).

Р еп р езен тац ія  у край овом у  соймі

В 1849 р. вернулася Австрія знову до абсолютизму, який тривав 10 
років (т. зв. часи Баха, що був міністром внутрішніх справ). А ж  20 жовтня 
1860 р. надано Австрії'коноТитуцію (жовтневий диплом), яку трохи змінено 
26 лютого 1861 р. (лютневий патент), на основі якої введено в краях Австрії 
отже і в Галичині, крайові сойми. В Галичині був один сойм у  Львові для 
Західньої Галичини (з головним містом Краковом) і для Східньої Галичини. 
Всіх послів було 150. Принцип виборів був становий, значить, хто платив 
більше податків, ті вибирали більше число своїх представників. Були 4 
виборчі курії з 1873 p., з 1896 р. —  5 курій, які скасовано аж 1907 р. А 
що при тому Західня Галичина мала здебільша польське населення, то по
ляки завжди мали велику більшість у  крайовому соймі. В перших виборах 
на 150 всіх послів українці вибрали 46 послів, а трьох отримали як віри- 
лістів, а саме українські єпископи стали членами сойму на основі свого 
уряду; разом 49 послів. Вибрано тоді послів і зі Станиславівщини, про що 
докладніше див. у праці о. І. Сохоцького в цьому збірнику.

П роведен н я зал ізн и ц ь  ч ер ез С тан и сл ав ів

В 2-гій половині 19 століття австрійський уряд почав розбудовувати 
залізничні шляхи в Галичині. В 1859 р. збудовано залізницю з Кракова до 
Перемишля, а в 1861 р. — з Перемишля до Львова і так сполучено заліз
ницею Відень зі Львовом. Згодом проведено залізничний шлях зі Львова 
через Галич і Станиславів, Коломию до Чернівців. Спочатку уряд хотів
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Із зб. І. Ставничого 
Під час Першої світової війни: турецькі й австрійські вояки 

над могилами поляглих турків на Станиславівському цвинтарі

провести залізницю через Тисьменицю, де мала бути вузлова залізнича 
станція, одначе тисьменицькі міщани не погодилися на те. Тоді проведено 
залізницю через Станиславів. —  1866 року збудовано залізничу станцію 
в Станиславові, яка згодом стала вузловою станцією, бо до Станиславова 
прокладено підкарпатську залізницю, що вела з Хирова через Стрий до 
Станиславова. Згодом збудовано залізницю до Бучача та іншу до Над
вірної— Делятина— Ворохти, через що в Станиславові збігалося 5 залізни
чих ліній. Це перехрестя залізничних шляхів значно причинилося до роз
витку міста.

В е л и к а  п о ж е ж а  1868 р. і в ідбудова м іста

28 вересня 1868 р. вибухла велика пожежа, яка знищила більшу частину 
міста. Тоді згорів також стародавній великий ратуш. Щоб відбудувати місто, 
тодішній бурмістр д-р Ігнатій Камінський своїми енергійними заходами 
досяг того, що місто отримало дві великі позички, міську й т. зв. льоте- 
рійну. Таким способом місто зібрало бл. один мільйон Гульденів (ринських) 
і скоро відбудувалося.

Коли в 1875 р. улаштовано в місті промислову виставу, то вже не було 
видно слідів тієї пожежної катастрофи.

З асн у в ан н я  єп и скоп ства в С тан и сл авов і

Територія пізнішого міста Станиславова, із її церквами й парафіями, 
належала початково, ще з княжих часів до Перемиського єпископства, а 
згодом, приблизно від половини 12-го сторіччя до Галицького єпископства,
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Що деякий час було митрополією —  в 1303— 1347 та в 1371— 1401 pp. (Остан
ній митрополит з того часу Іван, 1392— 1401, не мав потвердження на своєму 
становищі від царгородського патріарха). Далі Галицька митрополія, а то й 
єпископство східнього обряду перестало існувати. Титул перейняв київ
ський митрополит і почав називати себе митрополит «Київський, Галиць
кий і всея Руси». В Галичі мав управляти дієцезією тільки намісник київ
ського митрополита. Але від 1375 р. Галич був столицею латинського архи- 
єпископа, а архиєпископ і король не хотіли, щоб згаданий намісник мешкав 
у Галичі. Тому він перенісся до Василіянського монастиря в Крилосі. Деколи 
намісниками були архимандрити монастирів. А ж  при кінці X V  ст. осідком 
намісника став Львів, бо іменовано ним архимандрита львівського мона
стиря.

Спершу іменував намісника київський митрополит за відомом короля, 
а згодом митрополит давав намісникові грамоту і духовну владу, а король 
іменував його. Від 1509 р. Ж игмонт І надав право іменувати галицьких 
намісників латинському архиєпископові, який вже значно раніше переніс 
свій осідок з Галича до Львова. Частину посілостей Галицького єпископ
ства король передав ще перед тим латинському архиспископству.

З уваги на те, що намісники не були єпископами, то священиків ви
свячував сусідній єпископ чи сусідні єпископи.

Після довгих і зусильних заходів львівських міщан і української 
шляхти король іменував Макарія Тучапського «єпископом Галицьким, 
львівським і каменецьким», 22 жовтня 1539 p., а митрополит висвятив 
його на єпископа 22 лютого 1540 р. Він осів у Львові у  святоюрському мона
стирі і був спершу неначе митрополичим намісником, як єпископ («єписко
пом дворним») та прийняв титул «Владика галицький і кам’янецький».21

З того часу парохії з околиці пізнішого Станиславова належали до 
львівського єпископства, яке приняло церковну унію з Апостольською 
Столицею в Римі аж 1700 p., а львівське Ставропігійське Братство щойно 
1708 р. Львівське єпископство стало митрополією 1807 року. В суті речі 
тоді вдруге відновлено Галицьку митрополію — вже в іншій, бо в австрій
ській державі і в інших обставинах та з осідком у Львові, а не в Галичі.

Львівська митрополія була дуж е велика і тому важко було управляти 
нею. Тим то львівські митрополити й інші провідні люди старалися про 
створення окремого єпископства на її території. Історію цих старань ви
світлив о. Олексій Заклинський, який вже перед висвяченням на свяще
ника був одним із делеґатів на слов’янський конґрес в Празі (див. вище), 
з 1865 р. був парохом в Богородчанах, а далі став послом до сойму з 1870 р. 
і був послом до парляменту в 1873— 79 pp. Про потребу заснувати наше 
єпископство в Станиславові говорив він 5 травня 1879 р. у своїй промові 
в парляменті, яку вмістив у  написаних ним «Записках пароха Старих 
Богородчан». (Друге справлене і доповнене видання, Українське Вид. «Добра 
Книжка», Торонто, 1960, стор. 103— 110).

Отже, старання, щоб заснувати наше єпископство, з ’ясував о. О. За
клинський так (подаю тут в скороченні і доповняю його відомості за стат
тею з «Нової Зорі», з 28. IV. 1935): Вже в 1790 р. єпископ Білянський і 
Рило просили цісаря Леопольда II створити греко-католицьку митрополію,

21 Див. «Енциклопедія українознавства», Словн. част., т. 1, стор. 340, і т. 4, 
стор. 1416— 14; М. Грушевський, цит. твір. т. V, стор. 432—440; дуже добре й ко
ротко зібрані відомості про це в книжці: о. Іриней І. Назарко, ЧСВВ, «Київські
і галицькі митрополити», Торонто 1962, стор. 146— 149.
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а також третє греко-католицьке єпископство в східній Галичині.22 В 1806 р. 
львівський єпископ Ангелович23 звернувся до цісаря Франца І з такою 
самою просьбою, але висловив бажання, щоб осідком третього єпископства 
був Снятин або Городенка, щоб до нього належала й територія Буковини, 
де були греко-католики. Одначе тоді ведено переговори про піднесення 
львівського єпископства до митрополії і тому те прохання було безуспішне.

В 1842 р. відомий письменник і префект Ватиканської бібліотеки Авгу- 
стин Тайнер звернувся до тодішнього декана Малиновського післати йому 
доповідь про потреби греко-католицького клиру Галичини, щоб церковна 
унія могла процвітати. Декан Малиновський між різними справами згадав, 
як особливу конечність, створення єпископств у Станиславові і в Терно
полі. Але й ця доповідь була безуспішна.

«Головна Руська Рада» обговорила необхідність створення третього 
греко-католицького єпископства в Галичині на своєму 101-му засіданні
14 вересня 1849 р. і вислала о. протоєрея Михайла Куземського й проф. 
Євстахія Прокопчица в депутації до імператора Франца Йосифа І з тією 
самою просьбою. Далі львівський митрополит і кардинал Михайло Левиць
кий та перемиський єпископ Григорій Яхимович вислали з датою 18 березня 
1850 р. нову петицію до цісаря з добре умотивованою просьбою створити 
єпископство в Станиславові.

Згадана петиція мала успіх. Дня 28 травня 1850 р. появилося рішення 
цісаря, яким дозволено створити єпископство в Станиславові. На це пого
дився й Апостольський Престіл в Римі, як це стверджено в рескриптах 
австрійського міністерства з 22 вересня 1850 р. Тим то й у крайовому 
статуті (сойму) з 26 лютого 1861 р. сказано, що вірильний голос в соймі 
має мати той, що буде іменований станиславівським єпископом, а до того 
часу має мати той голос львівський єпископ-помічник. (Вірилісти —  це 
були посли, що ставали членами сойму не з вибору, а на основі свого 
становища чи уряду).

Львівська митрополича консисторія провізорично розділила дієцезію в 
своєму шематизмі на 1850 рік так, що до Львівської дієцезії мало нале
жати 29 деканатів з 870 057 душами, а до Станиславівської дієцезії —  20 
деканатів з 699 321 душами. Той поділ залишено й у  шематизмах на чер
гові роки.

Хоч 1850 року Апостольський Престіл погодився на заснування Ста
ниславівського Єпископства, проте Папа тоді ще не видав був булли про 
його заснування. Сталося це 36 років пізніше. Можливо, що таке спізнення 
спричинила справа матеріяльного забезпечення нового єпископства владою, 
або й інші причини.

П ерш и й  н аш  єпископ у С тан и сл авов і

У зв ’язку з декретом цісаря з 29 січня 1884 року —  Папа Лев XIII 
(1878— 1903) заснував Станиєлавівське єпископство своєю буллею з 25 
березня 1885 р. і першим його єпископом найменував о. ректора д-ра Юліяна

22 Львівський єпископ Петро Білянський в 1779—98 pp., який перед тим 
був адміністратором тієї дієцезії (1778—79). Владика Максиміліян Рило був 
перемиським, а воднораз і холмсько-белзьким єпископом в 1779—93 pp.

23 Митрополит Антін Ангелович був перемиським єпископом з 1796 p., а 
воднораз адміністратором Львівської дієцезії з 1798 p., Холмської з 1804 p., знову 
Львівської дієцезії з 1805 р. Того року він був адміністратором трьох дієцезій 
та львівським митрополитом в 1808— 14 pp.

67



Пелеша. Тодішній львівський митрополит мав обіцяти, що частину посі- 
лостей львівського єпископства приділить для нової дієцезії.

Єпископ д-р Юліян Пелеш вже був діяльний, заки став єпископом. В 
1870 році, разом з о. Сильвестром Сембратовичем, тоді професором Бого- 
словії у  Львові, який згодом став львівським митрополитом, заснував він 
богословський журнал «Руський Сіон». Згодом о. д-р Юліян Пелеш був 
парохом церкви св. Варвари в Відні 1874— 83 та ректором віденської цент
ральної духовної семінарії (званої цісарським конвиктом), а також вихов- 
ником —  катехитом цісарського престолонаслідника Рудольфа. В той час 
видано його «Догматику», підручник для середніх шкіл, Львів 1876— 78, 
«Пастирське Богословіє» (988 стор.), Відень 1875— 77, та наукову історію 
унійної Церкви німецькою мовою, під заголовком «Geschichte der Union 
der Ruthenischen Kirche mit Rom», Відень, томи І і II, 1878 і 1880, яка ще й 
досі не втратила свого значення.

Коли 1882 р. митрополит Йосиф Сембратович зрезиґнував з митропо
личого престолу, о. д-р Ю. Пелеш був одним із кандидатів на митрополита. 
Митрополитом Папа іменував Сильвестра Сембратовича (1885— 98), а о. д-р 
Ю. Пелеш став незабаром станиславівським єпископом.

Дня 10 січня 1886 р. відбувся торжественний в’їзд й інсталяція першого 
єпископа в Станиславові. З тієї нагоди архикнязь Рудольф прислав владиці 
в дарунку дві пари гарних сивих коней із каретою.

Владика зорганізував Єпископську Капітулу і Консисторію, іменуючи 
її членів, визначуючи їх  обов’язки і стараючись забезпечити Капітулу 
правно й матеріяльно. Вже в 1886 р. Капітула перейняла завідування ка- 
тедральною церквою.

В 1886 р. почав появлятися «В'Ьстникь Станиславбвской Епархіи», спо
чатку не періодично, а згодом, як місячник, і виходив аж до 1939 р.

1886 року архикнязь Рудольф, об’їжджаючи Галичину, склав візиту ста- 
ниславівському єпископові.

Владика працював дбайливо для піднесення релігійности вірних у 
своїй дієцезії. В 1887— 89 pp. перевів канонічні візитації в частині паро- 
хій його дієцезії, як це згадано в «Шематизмі» на рік Божий 1902, стор. 
194— 195.

Також у той час, коли ще між українськім духовенством було чимало 
москвофілів, владика проявив український напрям.

Єпископ Ю. Пелеш управляв цією дієцезією тільки 6 років до 27 червня 
1891 p., коли найменовано його перемиським єпископом.

Є пископ Ю л ія н  С ас-К у їл о вськ и й

Другим станиславівським єпископом став Юліян Сас-Куїловський (від 
22 вересня 1891 до ЗО серпня 1899).

Через свої політичні революційні виступи в молодості під час револю
ції в Австрії і на Угорщині в 1848— 49 pp. опинився він на еміґрації і врешті 
прибув до Парижу (докладніше про це див. у  цитов. вж е книжці о. І. На- 
зарка, ЧСВВ, стор. 214— 216). В Парижі він закінчив теологію в семі
нарії св. Сульпіція 1854 p., прийняв єрейські свячення як місіонар для 
Сходу, був капеляном Сестер Венедиктинок у  Парижі, а далі адміністра
тором, згодом парохом і деканом в Руському Селі, Бірчанського деканату, 
став папським шамбеляном, крилошанином перемиської капітули 1882 p., 
згодом ректором духовної семінарії і катедральним парохом в Перемишлі,
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далі 1887 р. архипресвітером владики Ю. Пелеша в Станиславові, потім 
єпископом помічником в Перемишлі (1890— 91), де він властиво керував 
дієцезією, бо єпископ І. Ступницький був уже старий і хворий.

В 1891 р. єпископ Ю. Пелеш став перемиським Єпископом, а владику 
Ю. Куїловського найменовано на єпископа у Станиславові.

Коли новий владика приїхав до Станиславова, поляки взяли участь 
у його привітанні, бо сподівалися, що він буде податливий на їх  натиск 
в національно-політичних справах. Учні польських шкіл тримали довгий 
шпалір —  від залізничої станції до катедральної церкви. Але згодом поляки 
розчарувалися, бо владика не мішався до політичних справ і дотриму
вався солідарности з українськими національними колами.

Вже в вересні видав він послання до духовенства і вірних, в якому 
обговорив обов’язки священиків, а вірних закликав до витривалої молитви. 
До кожного розділу послання додав владика відповідну науку для вірних.

В 1891 р. відбувся провінціональний синод у Львові, в якому взяв 
участь владика Ю. Куїловський і 32 священики з його дієцезії. Владика 
був більш обсерватором синоду, проте у вирішній хвилині став в обороні 
прав і привілеїв нашої Церкви.

Після синоду почав візитації у  своїй дієцезії, при чому заборонив вітати 
його урочисто, чому виникали часто непорозуміння, бо священики й вірні 
привикли були вітати свого владику маніфестаційно, з бандеріями, му
зикою тощо.

За цього владики відновлено станиславівську катедральну церкву. Вла
дика пожертвував кільканадцять тисяч корон на ту ціль.

1893 року єпископ Юліян Куїловський разом з митрополитом Силь- 
вестром й іншими владиками взяв участь у  паломництві до Риму з при
воду ювілею Папи Лева XIII і виголосив знаменну промову до нього.

Цісарським декретом з 13 березня 1893 р. розв’язано греко-католицьку 
генеральну семінарію у Відні і дозволено засновувати дієцезальні духовні
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семінарії. Єпископ Ю. Куїловський подбав про виготовлення кошторису 
будови духовної семінарії в Станиславові.

Єпископ Ю. Куїловський скликав перший дієцезальний синод у Ста
ниславові 1897 року, але в той час він вже почав занепадати на здоров’ї. 
1898 року Папа іменував його асистентом папського престолу. Рік пізніше 
цісар іменував його, а Папа потвердив його номінацію на львівського 
митрополита ЗО серпня 1899 р.24

Г р а ф  А ндрей Ш еп ти ц ьки й  я к  стан и сл авівськ и й  єпископ

Третім станиславівським єпископом став о. Андрей Шептицький, монах 
чину Св. Василія Великого, в той час професор догматики й моральної 
в Василіянському монастирі в Кристинополі, а Папа потвердив цісарську 
номінацію 19 червня 1899 р. Висвячення його на єпископа відбулося 17 
вересня того ж  року у Львові, а 20 вересня відбулася його інсталяція на 
єпископа в Станиславові.

Вже в зв’язку з його інсталяцією владика виявив українські національні 
переконання. Коли тодішній станиславівський староста видрукував запро
шення на інсталяцію владики тільки німецькою мовою, владика Андрей, 
довідавшись про це, казав видрукувати запрошення також українською 
мовою. Коли ж  згаданий староста запросив на прийняття з приводу тієї 
інсталяції з українців тільки священиків, а нікого із світських людей, то у 
відповідь на це владика запросив від себе 9-ох світських українців, між 
ними д-ра Михайла Коцюбу, лікаря, що був також доктором філософії і 
професором місцевої учительської семінарії та був діяльний у станисла
вівській філії «Просвіти». На тому прийнятті владика Андрей Шептицький 
сказав до князя СанГушка: «Князю, ти також наш, і в тобі пливе руська 
кров.25

Хоч владика Андрей був станиславівським єпископом дуже коротко, 
бо один рік і чотири місяці, проте дуже багато вчинив для тієї дієцезії.

Як станиславівський єпископ граф Андрей Шептицький розвинув таку 
діяльність:

Видав 7 пастирських послань, в яких висловив дуже цінні і глибокі 
думки, обговорюючи різні ділянки життя з християнської точки зору в 
світлі Святої Євангелії. (Ці послання, разом з посланням, яке написав 
владика 1904 р. вже, як львівський митрополит, до вірних станиславівської 
дієцезії з приводу висвячення владики Г. Хомишина на єпископа, видано 
разом книжкою 1935 р. у Львові. Перевидано знову їх [сім перших по
слань], разом із шістьма іншими посланнями і великою студією д-ра Ана- 
толя М. Базилевича про твори митрополита Андрея в Торонті 1965 р. під заг. 
«Твори Слуги Божого Митр. А. Шептицького», т. І. Праці Українського Бо
гословського Наукового Товариства, т. XV).

2. На початку весни 1900 р. розпочав канонічні візитації парохій своєї 
дієцезії, під час яких гарно проповідував Боже Слово і які деколи пере-

24 Відомості про владику Ю. Пелеша і Сас-Куїловського. де не відмічено 
джерела, подаю я тут за книжкою: І. Назарка, ЧСВВ, «Київські і галицькі мит
рополити», Торонто 1962, стор. 207—209, 216—219, 226. Кілька дат подано за згад. 
Шематизмом.

25 Слова, які сказав владика до князя СанГушка, подані також в статті о. І. 
Сохоцького: «Роля Митрополита Андрея і української єпархії в українських 
визвольних змаганнях», «Шлях» з 20 січня 1960 р.
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Андрей граф Шептицький єпископ Станиславівський в pp. 1899—1900
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мінялися в релігійні маніфестації. В зв’язку з тими візитаціями видав 
владика своє четверте послання «Правдива віра» —  до русинів на Буковині

та п’яте послання «До моїх любих 
гуцулів», написане гуцульською го
віркою.

3. Відвідував молодь в бурсах, 
давав стипендії і допомоги для неї 
та проповідував їй великопісні ре- 
колекції.

4. Підготовив будову духовної 
семінарії, а саме купив сусідню 
площу, де мали збудувати семіна- 
рійну каплицю, і подбав, щоб ав
стрійський уряд призначив 300 000 
корон на будову тієї семінарії.

5. Відвідував в ’язнів у  карних 
заведеннях, проводив для них ре- 
колекції, сповідав їх і потішав. Ця 
практика збереглася в Станиславові 
до 1939 р.

6. Подарував капітулі свою бі
бліотеку, приблизно 4 000 томів а 
гакож цінні стародруки. Згодом за
снував фундацію, відсотки якої в 
сумі 1200 корон призначив на по
більшення тієї бібліотеки.

17 грудня 1900 р. Папа Лев XIII
ІЗ зб. д-ра м. грушкевнча іменував владику Шептицького на

Церква оо. Василіян галицького митрополита, а 17 січня
(Фото з 1938 р.) 1901 р. відбулася його інсталяція в

церкві св. Ю рія у Львові.26

Г ен еральн и й  в ікар ій  о. В аси л ь  Ф ац ієви ч

Чотири роки Станиславівська дієцезія не мала владики, бо тоді змагалися 
за кандидата на єпископа митрополит Андрей і польські кола, що їх 
репрезентував галицький намісник цісаря, поляк. Митрополит поставив 
як свого кандидата тодішнього ректора духовної семінарії у Львові —  о. 
д-ра Григорія Хомишина, який допоміг митрополитові зреформувати й ду
хово обновити ту семінарію. Натомість польські впливові кола хотіли, щоб 
єпископом у  Станиславові став москвофіл о. Мартин Пакіш.

Змагання і так сказати б, «торги» за кандидатів та заходи в тій справі 
тривали довго, а за той час управляв станиславівською дієцезією в духовних

26 Діяльність Владики Андрея в Станиславові представлена тут за вищецито- 
ною вже працею о. Іринея І. Назарка, стор. 226—227, який покликується між ін
шим на працю о. проф. Івана Лятишевського, що згодом став єпископом-поміч- 
ником в Станиславові: «Митрополит Андрій Шептицький як Єпископ Станисла
вівський», «Богословія», т. IV, (1926), книжка 1—4, а також на працю о. проф. 
Тита Галущинського, ЧСВВ: Andreas Szeptyckyj, OSBM, Metropolita Haliciensis, „A na
lecta OSBM “ , s. II, v. I, 2—3, Romae 1950. — та на інші твори. Тут відмічу, що до 
1925 р. найповніше зображено життя і діяльність митрополита Андрея ІПептиць- 
кого в згаданому томі «Богословії»: том IV, 1926, кн. 1—4, який є збірною працею 
більше авторів, що з’ясували різні ділянки його великої і багатобічної діяльности.
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справах каггітульний вікарій і архипресвітер єпископської Капітули о. 
Василь Фацісвич; маєтковими справами завідував т. зв. адміністратор тем- 
поралій —  о. Іван Дамаскин Микола Литвинович, що був архидияконом 
єпископської Капітули.

Св. п. Єпископ Григорій Хомишин 
(1867— 1947)

Фото із зб. Й. Комарницького 
Св. п. Єпископ Іван Лятишевський 

(1879— 1957)

Ген. вікарій о. В. Фацієвич був вдівцем і за церковним правом не міг 
стати єпископом. У час його управління дієцезією поставлено будинок 
для духовної семінарії. В 1902 році посвячено наріжний камінь, а 1903 року 
закінчено будову. Спершу мешкали в тому будинку священики й відбу
валися в ньому реколекції. А ж  в дні 14 січня 1907 р. відкрито в ньому ду
ховну семінарію, вже за владики Григорія Хомишина.

В л ад и к а  Григорій  Х ом и ш и н  
На пропозицію митр. Андрея цісар Франц Йосиф І іменував ректора 

Григорія Хомишина станиславівським єпископом 16 квітня 1904 p., а митро
полит Андрей потвердив цісарську номінацію 23 квітня того ж  року. Три 
церковні срархи, а саме митр. Андрей, перемиський владика Костянтин Че- 
хович і архиєпископ вірменського обряду Йосиф Теодорович висвятили 
номіната на єпископа й довершили його інсталяції 19 червня 1904 р. в 
станиславівській катедральній церкві.

Молодь середніх шкіл утворила шпалір від єпископської палати до ка- 
тедральної церкви, коли владики святителі і владика ішли на інсталяцію.

Делеґація української Станиславівської громади, під проводом радника 
Карановича, принесла новому владиці в дарунку мітру і жезл (виготов
лені в майстерні Дуткевича біля катедральної церкви).

Тодішній цісарський намісник Галичини —  поляк, граф Андрій Потоць- 
кий прислав новому владиці в дарунку пару буланих коней. Владика про
дав ті коні, а гроші призначив на церковні цілі. (За інформаціями д-ра І. 
Волянського).
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Свою єпископську діяльність почав Преосв. Григорій передусім від ре- 
колекцій для духовенства, якими хотів перевиховати, зміцнити духово й 
заохотити до ревної праці душпастирської.

Далі владика почав переводити канонічні візитації парохій, а при тому 
давав кількаденні, й інколи довші двотижневі місії для візитованих паро
хій, під час яких сам проповідував з великим успіхом і сам сповідав людей.

1910 року видав владика «Пастирський лист про часте і щоденне св. 
Причастя», а в 1912 р. опублікував працю «Про Найсвятішу Евхаристію». 
Вже після першої світової війни, в 1920 р. появилася його велика праця 
«Набоженство до Найсвятішого Серця Господа Нашого Ісуса Христа» (460 
сторінок, формату вел. 8-ки).

Єпископ Григорій доповнив свою капітулу двома, а згодом третім крило- 
шанами, свідомими українцями. Дотогочасні члени капітули були здебіль- 
ша москвофіли, з винятком о. Івана Гробельського. Вони були невдоволені, 
що владика свідомий українець. Отець мітрат В. Фацієвич перенісся до 
іншої дієцезії. Владика іменував крилошанами 1905 р. о. д-ра Франца 
Щепковича, що згодом став професором місцевої Духовної Семінарії, і о. 
Івана Редкевича, знаменитого проповідника, що до того часу був сотруд- 
ником у церкві св. Юрія у Львові, а в 1910 р. о. мітрата Івана Гордієвського, 
відомого діяча на Поділлі.

Старанням владики уряд асигнував фонди на утримання Духовної 
Семінарії. Її ректором призначив владика 1906 р. о. Єремію Ломницького, 
ЧСВВ, а її професорами о. д-ра Тита Галущинського і о. д-ра Амврозія 
Редкевича. Питомців першого року (24-ох) спроваджено до Станиславова 
з львівської Семінарії, а питомці вищих років залишилися у Львові. Дня
14 січня 1907 р. урочисто відкрито Духовну Семінарію в Станиславові.

З кожним новим роком прибував один рік питомців більше, аж до часу, 
коли семінарія мала вже чотири роки студій, через що треба було більше 
професорів. В акад. році 1907/8 професорами семінарії стали: о. д-р Франц 
Щепкович, о. д-р Йосиф Коциловський, ЧСВВ, що був одночасно віце- 
ректором, о. д-р Іван Лятишевський і о. д-р Василь Баран.

В акад. році 1908/9 о. Т. Галущинський вступив до монастиря Отців 
Василіян, а виклади його предмету, а саме біблійних студій перейняли 
частково о. крил, д-р І. Гробельський і о. д-р В. Баран.

Коли 1915 р. російське військо вивезло о. Є. Ломницького ЧСВВ, як за- 
кладника (він помер на засланні в Сімбірську 1916), то ректором став о. 
Михайло Вальницький, а від 15 червня 1923 р. о. д-р Авксентій Бойчук.

Таким способом почала здійснюватися мрія владики, щоб виховати 
нове духовенство під своїм безпосереднім доглядом, і друга мрія, щоб за
певнити собі допомогу Отців Василіян, до яких мав довір’я і симпатію.

Вже тоді владика дбав про розвиток монаших Чинів і Згромаджень 
та допомагав їм матеріяльно. Напр., ще в травні 1900 р. Сестри Василіянки 
перенеслися були до фундації ім. інж. Ол. Осостовича при вул. Заболотів- 
ській, яку перезвано згодом на Петра Скарги, ч. 17, якою завідувала єпи
скопська капітула. В липні 1909 р. капітула віддала той дім на власність 
Сестер Василіянок, які вели там інститут для дівчат, а від осени тогс/ 
року почали вести початкову школу й учительську семінарію. З допомогою 
владики Сестри вибудували на тій площі праве крило нового будинку 
в 1911— 12 pp., де примістилися їх монастир і ведені ними установи.27

27 Див.: Д-р М. С. Цьорох, ЧСВВ, «Погляд на історію та виховну діяльність 
монахинь Василіянок», 2-ге видання, Рим 1964, стор. 173— 174.
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Із зб. Марії Голубової
Українська католицька катедра 

(Фото з 1930-их pp.)
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Товариство Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії вело успішно 
діяльність під енергійним проводом о. мітрата Івана Гордісвського. Воно 
призбирало стільки грошей, що закупило дві площі —  одну в центрі міста 
для будови прибуткового дому, а другу площу під будову нової катедраль- 
ної церкви, при вул. Третього Мая (це була площа по спаленому млині 
Імердауера). На першій площі вибудовано один з найкращих великих до
мів, на розі вул. Липової і Собєського, в якому приміщувалися готель, кінова 
заля, крамниці і приватні мешкання. На будову того дому затягнено великі 
позички, сплачування яких протяглося аж після 1-ої світової війни, але 
дім давав і поважні прибутки.

Станиславівське єпископство не було вивіноване в прибуткові земельні 
посілості. Єпископ діставав тільки 20 000 корон річно з релігійного фонду, 
яким завідувала держава. Це було мало для дієцезальних потреб. У час 
творення станиславівської дієцезії тодішній львівський митрополит обіцяв 
вивінувати станиславівську дієцезію частиною своїх великих земельних 
дібр. Цього не здійснено. Приблизно 1905 р. митрополит Андрей дав гроші 
на закуп 4 000-морґової маєтности в Коршові, повіт Коломия, що її мали 
розпарцелювати, а її парцелю переводив о. Тит Войнаровський. Митрополит 
Андрей запропонував станиславівському єпископству 600 морґів дуже доб
рого лісу, фільварок з 300 морґами ґрунту, двір із приналежними будин
ками і 18 морґів саду. Це мало бути в заміну за половину тієї платні, що 
єпископ отримував з релігійного фонду, тобто єпископство мало отриму
вати не 20 000 корон, а тільки 10 000 корон, а замість других 10 000 корон 
мало мати прибутки з запропонованого маєтку, які, як оцінювали знавці, 
набагато перевищували б суму. При тому треба сказати, що Коршів мав 
залізничу станцію в місці і добре залізничне получення зі Станиславовом. 
Під час пертрактацій владика завжди підкреслював, що платня в готівці 
корисніша, бо певніша і тієї пропозиції не прийняв.28

Є п и скоп ська к ате д р ал ь н а  к ап іту л а

Вже 1887 р. владика Юліян Пелеш іменував перших членів капітули. 
Її статут потвердив Папа Лев XIII дня 29 січня 1894 р. Складалася капітула 
з трьох крилошан прелатів (архипресвітер-мітрат, архидиякон і кустос) 
та трьох соборних крилошан (канцлер, і двох радників, що були референ
тами приділених їм справ). Крім того були ще й почесні крилошани.

В 1902 р. крилошанами були такі священики: 1. о. Василь Фацієвич — 
архипресвітер-митрат, настоятель капітули і капітульний вікарій, що в 
той час управляв дієцезією в духовних справах, а згодом перенісся до іншої 
дієцезії; 2. о. Іван Дамаскин Микола Литвинович —  архидиякон, в той час 
адміністратор темпоралій (маєткових справ) дієцезії; 3. о. Симеон Ткачуник
—  кустос; 4. о. Северин Торонський —  канцлер; 5. о. д-р Гробельський, 
доктор св. Богословії, —  радник і референт Єпископської Консисторії; 6. о. 
Василь Богонос —  радник і референт єпископської Консисторії. Владика 
Григорій Хомишин іменував крилошанами в 1905 p.: о. Івана Редкевича й
о. д-ра Франца Щепковича, а 1910 р. о. мітрата Івана Гордієвського, як це 
згадано вже вище.

28 Див. про це: О. мітрат Тит Войнаровський «Низка споминів з мого життя» в 
книзі: «Історичні постаті Галичини X IX —X X  ст.», НТШ, Нью-Йорк—Париж—Сід
ней— Торонто, 1961, стор. 54—55).
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Чужинець, фригієць Ульрик Вердун, який був у Станиславові 1672 року, 
написав у своєму описі міста, що в Станиславові були дві руські церкви, 
а саме по обох боках Заболотівського передмістя (Станиславів засновано 
на території села Заболотова). Образи св. отця Миколая і св. Варвари з тих 
церков були в катедральній церкві ще 1902 p., а дзвони з тих церков 
були в катедральній вежі. Крім того, українці мали свою церкву в середині 
самого міста, мабуть, церкву Введення в храм Пречистої Діви Марії, яка 
була на місці, де пізніше стояла катедральна церква. Згадані церкви на 
передмісті були дерев’яні, а про первісну церкву в середмісті не знайшов 
я даних, з чого вона була збудована.

Далі вже в році заснування міста, тобто 1662 року, власник міста Андрій 
Потоцький видав грамоту з дозволом будувати нову церкву, одначе міщани 
почали її будову аж 1670 р. —  на тому місці, де перед першою світовою 
війною була нова синагога, а докінчили її будову (через брак матеріяльних 
засобів) аж 1781 року. Була це церква Воскресення Христового.

Отже маємо вістки про чотири українські церкви в Станиславові в пер
ших десятиліттях існування міста.

З дальшого часу збереглись вістки про дерев’яну церковцю на перед
місті Кнігинині; яка до 1800 р. мала свого окремого пароха. Останнім її па
рохом в той час був о. Григорій Головінський. Одначе при концентрації 
парохій скасовано її, а ту церковцю разом з іконостасом, але без дзвонів, 
закупила громада Пасічна, де в той час церква була згоріла. Але вірні 
Кнігинина збудували згодом своїм коштом капличку, яку з часом роз
ширено. В 1902 р. збирано гроші на будову нової мурованої церкви в Кні
гинині.

А  тепер ще кілька слів про катедральну церкву. На тій території була 
руська церква вже в перших десятиліттях існування міста. Але згодом 
перейняли ту територію польські ченці Єзуїти. Вони збудували на ній 
костьол Тіла Христового, а також будинок, де примістили свою школу-

У к р аїн ськ і ц ер кви  і п ар о х ії в С тан и сл аво в і

Із зб І. Ставничогп
Будинок поштового уряду за Польщі 

(Із поштової листівки, виданої 1939 р. у Львові)
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академію. Після скасування ордену Єзуїтів їх будинок перебрано на влас
ність державного наукового фонду з призначенням для гімназійних шкіл, 
а в костьолі приміщено наперед військовий магазин (склад). А ж  1849 р. 
уряд відступив той костьол на українську парохіяльну церкву, яка 1885 року 
стала катедральною церквою. В 1886 р. почала завідувати нею єпископська 
капітула. Вона вирішила відновити церкву в середині коштом 130 000 ко
рон. Її реставрація почалася 1898 р. і поступила далі в чергових роках 
Владика Ю. Сас-Куїловський пожертвував від себе кільканадцять тисяч 
корон на ту ціль.

В 1902 р. було в Станиславові дві церкви, а саме катедральна церква 
Воскресення Христового і церква в Кнігинині, та 6 каплиць: в міському 
шпиталі, в домі т. зв. інквізитів, в домі старців, в домі убогих під управою 
братів Альберта, в діючому інституті під управою Сестер Василіянок та 
каплиця Воскресення Христового в карному домі (у в ’язниці), яку нази
вали також церквою, де була окрема парохія.

В Станиславові було в той час дві парохії: 1. парохія при катедральній 
церкві Воскресення Христового, яка мала дві прилучені: а) вищезгадану 
церкву в Кнігинині з вірними з тієї місцевости і з вірними з Гірки та 
Кольонії; б) прилучена Кнігинин-обшар двірський; 2. парохія при цісар- 
сько-королівському карному домі в Станиславові.

Катедральна парохія мала тоді свого пароха і 4-ох сотрудників, разом 
5 душпастирів, які були катехитами в різних школах і сповняли душпас- 
тирські обов’язки в вищезгаданих каплицях. Парохія при карному домі 
мала пароха й одного сотрудника.29

Кількість населення Станиславова за віровизнанням в 1902 році була 
така:

Парохія: гр.-кат.
гр,-

лат. вірм. орієнт. авґсб. єванг. жид.

Катедральна, матірна 3 900 8 334 58 209 188 — 13 826
Кнігинин, Гірка

й Кольонія 4 203 7 348 —  —  —  535 5 892
Кнігинин, обшар

двірський 106 —  інші вировизнання подано, мабуть,
разом вище.

Парохія при
карному домі 595 —  інші віровизнання подано, мабуть,

разом при катедр. церкві.

Р а з о м : 8 804 15 682 58 209 188 535 19 718

На всіх 3 397 вояків у  Станиславові було 1 660 греко-католиків.
Коли підсумуємо всі віровизнання, то встановимо кількість населення 

Станиславова, Кнігинина, Гірки й Кольонії в 1902 р. на 47 718 душ. Укра
їнці становили тоді 19,5% всього населення (докладно: 19,48°/о).

29 Відомості й дані для цього розділу подані за статтею о. В. Фацієвича: 
М істо  Станиславов’ь і єго церкви, що була надрукована в «Ш ематизмі. . .  греко- 
кат. Епархіи Станиславовской н а . . .  1902». Станиславів, 1902, стор. XV—XVIII 
і 142—143.
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Ш коли у Станиславові

Народні (початкові) школи. У вищезгаданому «ІПематизмові. . . »  на 1902 р. 
подано, що перший катедральний сотрудник о. Євстахій ПІмериковський був 
катехитом при двох дівочих школах, а саме при школі ім. королевої Софії 
і при школі ім. Гофманової. Були це прилюдні школи, мабуть повноклясні, 
з польською мовою навчання, в яких мали вчити української мови, якщо 
була вистачальна кількість українських дітей. Крім того совітник і рефе
рент Єпископської Консисторії о. д-р Григорій Литвинович був катехитом 
в жіночих виділових школах в Станиславові.

В шематизмі на 1906 р. згадано, що в Станиславові є чоловічі і жіночі 
народні школи, але нічого не сказано про їх катехитів. В шематизмі на 
1938 рік вираховано аж 5 чоловічих початкових шкіл, з яких в 1900-их 
роках існувало мабуть щонайменше дві, а саме школа ім. Пірамовича і 
школа ім. Чацького. Можливо, що вже й тоді існувала школа ім. Міцкевича. 
Можна припускати, що в них вчилися й українські хлопці.

В 1906 р. третій катедральний сотрудник о. Євген Гиссовський був кате
хитом в 6-клясній чоловічій і 4-клясній жіночій школах у Кнігинині-Гірці. 
(Шематизм на 1906 рік).

В Станиславові була й українська початкова школа ім. Шашкевича, 
але немає даних, коли її відкрито. Можна припускати, що вона існувала 
вже перед Першою світовою війною.

В березні 1900 р. прибули до Станиславова Сестри Василіянки, які від
крили народну школу при своєму монастирі з початком навчального року 
1909/10, при вул. Петра Скарги ч. 17, як школу вправ для учениць учи
тельської семінарії, що її сестри відкрили також того самого року, а саме 
1 листопада 1909 р. В грудні 1912 та народна школа дістала право прилюд- 
ности. В першому навчальному році —  1909/10 —  мала та школа 23 учениці, 
в другому —  38, в третьому —  90, в четвертому —  136, а в п’ятому 1913/14
—  164.

При карному домі була 2-клясна етатова школа для в’язнів. Була вона 
мабуть на рівні початкової школи, але для дорослих.

Середні школи. В шематизмі дієцезії на 1906 р. згадано такі середні 
школи в Станиславові: ц.-к. польська гімназія, ц.-к. руська гімназія, ц. к. 
реальна школа (без клясичної філології, зі збільшеною програмою з мате
матики, закінчення якої давало право вписатися до високих технічних шкіл
—  П. І.), ц. к. учительська семінарія, промислова школа, а в шематизмі на 
1902 рік ще згадано й столярську школу, та подано, що другий катедраль
ний сотрудник о. Володимир Микицей був катехитом при трьох школах: 
при реальній, промисловій і столярській, а совітник і референт Єпископ
ської Консисторії —  о. Михайло Семенів був професором релігії при ц. к. 
гімназії (в 1902 р. ще не було української гімназії в Станиславові).

При катедральній церкві було братство св. Отця Миколая, яке утриму
вало бурсу для молоді середніх шкіл (див. «Ш ематизм. . . » ,  цит. вище, 
стор. XVII). З матеріялів до цього збірника знаємо, що вже 1900 року 
була в Станиславові Селянська Бурса при вул. Липовій ч. 80. Можна думати, 
що це була одна і та сама, бурса.

Державну гімназію з українською мовою навчання в Станиславові від
крито 1905 р. В тому часі відкриття нових середніх шкіл вимагало окремого 
рішення крайового сойму у Львові, де українські посли мусіли виборювати
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кожну нову українську гімназію. Мусіли боротися вони й за створення 
української гімназії в Станиславові. Під час змагань за неї на терені сойму 
промовляв за її заснуванням між ін. і митрополит Андрій Шептицький на 
засіданні соймової комісії.

Першим і довголітнім директором цієї нової гімназії став д-р Микола 
Сабат, а новий будинок для неї при вул. Липовій 44 збудовано в 1907/8 pp. 
(Про дальший її розвиток надруковано ряд статтей у цьому збірнику).

1 листопада 1909 р. Сестри Василіянки відкрили українську приватну 
учительську семінарію (тільки перший курс-клясу) в домі фундації ім. інж. 
Ол. Осостовича при вул. Заболотівській, яку згодом перезвано на Петра 
Скарги, ч. 17. Два місяці раніше відкрили вони початкову школу, а вже 
від року 1900 перейняли вони були ведення інституту для дівчат. З кожним 
навчальним роком в учительській семінарії прибував один курс (кляса) 
більше, так що в навч. році 1912/13 вони мали вже всі чотири курси, в 
яких було разом 139 учениць. Директорами тієї семінарії були до Першої 
світової війни Михайло Вашкевич (1909— 1911/12), Теодор Грицак (1912/13) 
і о. Іван Сатурський (1913/14). Вчили в ній учителі місцевих шкіл й інколи 
самі монахині. За допомогою владики Григорія Хомишина Сестри Василіян
ки збудували в 1911— 12 pp. одно крило нового будинку для монастиря, 
до якого перенесли монастир, семінарію й інститут. (Подано за вище цитов. 
книжкою д-ра Саломії Цьорох, ЧСВВ, стор. 173— 176).

Спровадження Сестер Василіянок зв’язане з інститутом для дівчат, а до 
розвитку їх монастиря і їх шкіл причинилася фундація інж. Ол. Ососто
вича.

«Товариство Руських Пань» у Станиславові утримувало перед 1900 р. 
інститут для дівчат при вул. Казимирівській. В березні 1900 р. прибули 
до Станиславова Сестри Василіянки, щоб перейняти управу того інституту. 
Спершу мешкали Сестри в Інституті при Казимирівській вулиці. Одначе 
вже в травні 1900 р. «Товариство Руських Пань» винаймило для Сестер 
і для інституту дім фундації ім. інж. Олександра Осостовича при вул. 
Заболотівській, перезваній згодом на Петра Скарги ч. 17. Тією фунда
цією завідувала єпископська капітула нашої Церкви.

Одначе між «Товариством Руських Пань», що було власником інституту, 
і між монахинями виникли непорозуміння, через що товариство відібрало 
їм управу інституту, а сам інститут перенесло до іншого дому. Сестри за
лишилися у фундаційному домі, а разом з ними залишилося 18 дівчат з 
перенесеного інституту, для яких Сестри відкрили новий інститут у фунда
ційному домі під назвою «Інститут Марії». В липні 1909 року єпископська 
капітула передала їм той дім на власність. З допомогою владики Григорія 
Хомишина Сестри збудували в 1911— 12 pp. на тій посілості одно крило 
нового будинку для монастиря, до якого перенесено монастир, семінарію 
і «Інститут Марії» для дівчат.

Українське громадське ж иття до Першої світової війни

1877 року засновано філію «Просвіти» в Станиславові, заходами проф. 
Євгена Ж елехівського (tl885), який був учнем Ф. Міклошіча, потім був 
професором гімназій в Перемишлі ,а згодом в Станиславові та який опра
цював «Малорусько-німецький словар» т. І— II, Львів 1882— 86 (ІІ-ий том 
доповнив і видав Софрон Недільський). Цей словник склав Є. Ж елехів- 
ський фонетичним правописом і цим він причинився до введення того пра
вопису в Галичині і на Буковині (правопис званий «желехівка»).
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Довголітнім членом Виділу (Управи) станиславівської Філії «Просвіти» 
був доктор медичних наук і доктор філософії Михайло Коцюба, професор 
місцевої учительської семінарії. Згодом він став візитатором шкіл Львів
ської Шкільної Ради, перенісся до 
Львова, був членом Головного Ви
ділу «Просвіти», провідником і реч
ником економічної діяльности «Про
світи» (головою її економічної ко
місії та редактором її «Господар
ської Бібліотеки») і був наймено
ваний її почесним членом. В 1910—
12 pp. головою станиславівської 
філії «Просвіти» був д-р Володимир 
Янович, місцевий лікар, визначний 
громадський і філянтропійний діяч 
та просвітній організатор Станисла
вівщини. Він був також головою 
цієї філії і після Першої світової 
війни, та став почесним членом 
«Просвіти». (Про працю «Просвіти» 
й інших товариств див. докладні
ше в дальших статтях цього збір
ника).

В 1884 р. засновано «Товариство 
Руських Ж енщин» під проводом 
Наталії Кобринської. Після Першої 
світової війни перемінено це това
риство на Союз Українок.

Знаємо, що 1863 року заклали студенти університету першу тайну «Гро
маду» у Львові на взір київської «Громади». Як організатор таких громад 
визначився Данило Танякевич, що пізніше став діяльним священиком. Він 
закладав громади в середніх школах. Маємо вістку, що таку тайну гро
маду засновано і в Станиславові. (Див. Іван Холмський: «Історія України», 
Нью-Йорк— Мюнхен 1949, стор. 346).

В Станиславові засновано хорове товариство «Боян» 1894 р. Його першим 
головою був Ромуальд Зарицький, видавець музичного календаря, що 
провадив музичну школу, яку 1921/22 перемінено на Вищий Музичний Ін
ститут ім. М. Лисенка.

Було в Станиславові також т-во «Бесіда», а після 1900 р. і «Народний 
комітет», який мав підготовляти й здійснювати українські політичні акції, 
зокрема підготовляти корисні для українців вибори послів до сойму у 
Львові і до парляменту в Відні.

Було засноване в Станиславові також руханкове товариство «Сокіл», 
яке мало свій дім. По селах Станиславівщини були поширені пожежно- 
руханкові товариства для молоді «Січ». Перше таке т-во заснував адвокат 
д-р Кирило Трильовський в селі Завалі на Снятинщині в 1900 р. Добре роз
вивалося т-во «Січ» в одному з найсвідоміших національно сіл в Стани
славівщині, а саме в Викторові, засноване, мабуть, в 1907— 1908 pp., а далі 
в селі Побереже, засноване 1908 p., в Ляцькім і ін., а крім того були «Січі» 
майже в кожному селі судового повіту Товмач і в судовому повіті Тись
мениця, засновувані там від 1907 р. Вони улаштовували повітові Січові

Фото із зб. І. Попеля
Будинок в’язниці у Станиславові, 

що в ній в липні 1941 р. були 
розстріляні опрічниками з НКВД 

всі українські політичні в’язні
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Фото із зб. О. Пицка 
Похорон розстріляних органами НКВД у станиславівській в’язниці 

українських політичних в’язнів: одну із домовин спускають у могилу

фестини в Товмачі, а також «Січі» з товмацького повіту брали участь 
в Січових фестинах в Станиславові, Коломиї і Городенці.

В українській державній гімназії в Станиславові проф. Григорій Кичун 
заснував пластовий відділ в навч. році 1911/12. Проф. Г. Кичун взяв 
участь у  з ’їзді впорядників і опікунів пластових відділів, що відбувся 
у Львові в днях 6— 8 квітня 1913 р. У вересні того року той пластовий 
відділ мав бл. 80 пластунів, учасників. Багато пластунів, а також членів 
«Соколів» і «Січей» зголосилося до «Українських Січових Стрільців», як 
почали організувати їх в 1913— 14 pp.

Після першої світової війни були в Станиславові «Народна Торгівля» 
та мабуть і «Сільський Господар». Можна припускати, що їх  засновано 
вже правдоподібно перед першою світовою війною.

Дві політичні події в Станиславівщині

З політичного життя Станиславівщини треба згадати т. зв. баденівські 
вибори і хліборобські страйки.

Казімір Бадені, польський граф і політик, був намісником Галичини 
в 1888— 95, а опісля прем’єром і міністром внутрішніх справ Австрії в 
1895— 97 pp. Наперед він —  з доручення австрійського уряду —  довів до 
частинного порозуміння з українцями в Галичині коштом незначних посту
пок для них (т. зв. «нова ера»), але під тиском польської шляхти змінив 
свою політику. Вже в 1895 р. відбулися вибори до галицького сойму при 
великих зловживаннях адміністрації, через що українці змогли вибрати 
тільки 14 своїх послів (не числячи москвофілів) на 150 всіх.
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Ще гірші були вибори до парламенту 1897 року. Тоді застосовано проти- 
український злочинний терор жандармерії, а то й війська, через що дійшло 
до кровопролиття; вбито тоді 8-ох українців, 29 поранено, а близько 800 
заарештовано. Одним із убитих був селянин Петро Стасюк в Чернієві, 
недалекому селі від Станиславова. Крім того, в Чернієві було тоді (27 лютого 
1897 р.) 5 селян ранених і деяке число арештованих.

Іншими голосними подіями були хліборобські страйки. Польські дідичі 
давали досить низьку заплату селянам, здебільша безземельним, або мало
земельним, яких біда приневолювала заробляти на польських полях. Укра
їнські партії, зокрема радикальна партія підтримували страйковий рух. 
Найбільших розмірів набрали хліборобські страйки 1902 року, які охопили 
головно східні округи галицького Поділля і Покуття. В них взяли участь 
близько 200 000 сільських робітників (І. Холмський: Історія України, цит. 
вище вид., стор. 325).

Під час П ерш ої світової війни (1914— 1918)

28 липня 1914 р. Австро-Угорщина оголосила війну Сербії, 1 серпня — 
Німеччина Росії, 3 серпня —  Німеччина Франції, 4 серпня —  Англія Німеч
чині, а 6 серпня —  Австро-Угорщина Росії. Так почалася Перша світова 
війна.

Частина австро-польської адміністрації в Галичині, що була під про
водом намісника поляка д-ра Витовта Коритовського, витворювала опінію, 
зокрема між австро-угорським військом, що не тільки москвофіли, але й 
українці сприяють Росії і є її прихильниками й зрадниками Австро-Угор- 
щини. Як жандармерія, так і військо заарештували багато українців, а 
військо, головно мадярське, карало смертю без суду деяких українців 
внаслідок доносів про шпіонажу. Заарештованих вивозили до таборів від
окремлення головно в Талергофі у Стирії, а також в Ґнасі, Драгутині (Мо
равія), Естергамі, Ґмюнді, Оберголлябруні, Енценсдорфі та Терезені.

В документах, чи в літературі можна знайти деякі імена з Станисла
вівщини, як напр. арештували були й вивезли до табору о. О. Грегоровича 
(зі Станиславова), о. Луку Карвацького з Кудинова, о. Миколу Винницького
—  пароха Галича. (Ці прізвища подаю за книгою: д-р Григор Лужницький 
«Українська Церква між Сходом і Заходом», Філядельфія 1954, стор. 681— 
628; автор книги покликається на «Талергофскій Альманахи», Випуски І, 
Львові» 1924; Вьіпускь II, Львові. 1925).

В днях 12— 13 вересня 1914 р. у Микуличині ув ’язнено шкільного інспек
тора зі Станиславова, нотаря Лева Гузара з Галича, о. Йосипа Скаліша з 
Красієва (коло Монастирськ) і інших українців. Вони мали бути заклад- 
никами до часу, доки там перебуватиме одна військова бриґада. Але в тій 
бригаді був резервовий ляйтенант д-р Степан Смаль-Стоцький, професор 
університету в Чернівцях, який заручився за льояльність чотирьох арешто
ваних, в тому за Гузаря і Навроцького. Тих чотирьох випущено, а інших 
тримали три дні, доки бриґада не відійшла з Микуличина.

Коли прогнано московське військо 1915 року, зайняв місто Товмач коло 
Станиславова один австрійський військовий відділ. Старшина того відділу 
мав список «зрадників», що їх треба арештувати, між якими були й два 
брати —  Іван і Петро Бурий зі Слобідки під Товмачем, що раніше помагали 
організувати Українських Січових Стрільців. Обох мали повісити. Вже 
навіть зладили шибениці. А ж  рабин Ціфф, що добре знав братів, вставився 
за них перед старшиною і йому вдалося врятувати їх.
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Російська окупаційна влада почала вже була організувати шкільництво, 
намагаючись вводити російську мову навчання. Для тієї мети відкрили 
курси московської мови для майбутніх учителів в більших містах Галичини. 
Тоді відкрито такий курс і в Станиславові, а також російська адміністрація 
почала підготову до відкриття московських гімназій у Львові і в Стани
славові, одначе дальші воєнні події перешкодили тому. (Див. докладніше 
про те в книзі Дмитра Дорошенка: «Історія України 1917— 1923 pp.», 2-ге 
вид., Нью-Йорк, т. І, 1954, стор. 6-—10).

Дня 2 травня 1915 р. армія фельдмаршала Августина фон Макенсена 
проломила російський фронт на відтинку Горлиці-Тарнів (Західня Гали
чина), почала офензиву і до кінця червня вигнала московські війська з 
Галичини аж по ріку Серет (лівобічну притоку Дністра), хоч згодом ще в 
1915 р. москалі відсунули фронт до ріки Стрипи. Під російською окупацією 
залишилося тільки 8 повітів, близько до ріки Збруча. Москалі, відступаючи, 
вивезли багато наших людей, одних як в ’язнів, інших як закладників. Ті, 
що втекли були перед москалями, вернулися тепер додому. Після повороту 
австрійського війська й адміністрації їх ставлення до українців поліпши
лося.

В 1915— 1916 навч. році українські школи в Станиславові відновили свою 
діяльність, та незабаром Станиславів попав під другу російську опупацію. 
Дня 4 липня 1916 р. російські війська, під проводом генерала Алексєя Бру- 
сілова, почали офензиву, яка тривала до 13 серпня того року. В тому часі 
вони просунули фронт аж до середущої Золотої Липи й до Солотвинської 
Бистриці, а на Волині по ріку Стохід. Таким чином Станиславів попав 
вдруге під російську окупацію, і то в підфронтову смугу, бо фронт проходив 
над Солотвинською Бистрицею. В час московської офензиви Керенського, 
що почалася була 1 липня 1917 p., прорвалися були московські війська 
аж до Калуша, але згодом австро-угорське військо відібрало ту територію 
і відсунуло фронт в східньому напрямі, визволяючи Станиславівщину.

Немалий відгомін між галицькими українцями викликали революційні 
події на Наддніпрянській Україні в 1917 і 1918 pp., як створення Україн
ської Центральної Ради в Києві 17 березня 1917 p., великі маніфестації, 
з ’їзди й конгреси, проголошення трьох Універсалів Центральної Ради: 1-го 
з 23 червня 1917 p., ІІ-го з 16 липня 1917 p., і ІІІ-го з 20 листопада 1917 p., 
війна з большевиками, проголошення незалежности української держави в 
IV. Універсалі, датованому 22 січня 1918 p., складення Берестейського миру 
9 лютого 1918 p., в якому центральні держави визнали Українську Народну 
Республіку, та вигнання большевиків з України з допомогою військ тих 
держав. З приводу Берестейського миру відбулися українські маніфестації 
в деяких містах Галичини в тім і в Станиславові.

Створення З ахідньо-У країн ської Держави

А  тим часом Австро-Угорщина хилилася до упадку. Передбачаючи, що 
за владу в Галичині доведеться боротися з поляками, гурт українських 
військових старшин створив у Львові тайний «Центральний Військовий 
Комітет», який мав підготовити встановлення української державної влади 
у Східній Галичині.

Дня 16 жовтня 1918 р. появився маніфест цісаря Карла І, в якому напи
сано, що «Австрія по волі своїх народів має стати союзною державою, в 
якій кожне плем’я творить свій власний організм на області, яку воно засе
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лює». В днях 18 і 19 жовтня 1918 р. Українська Національна Рада вирішила 
уконститувати українську територію, що була під австро-угорським воло
дінням, як українську державу.

Вже перед 1-им листопада створено в містах Повітові Національні Ради. 
В останніх днях перед тією датою Центральний Військовий Комітет вислав 
своїх кур’єрів (переважно студентів) до повітових центрів Галичини з укра
їнським населенням, щоб вони підготовили перебрання влади в українські 
руки.

До Станиславова привіз відносний наказ д-р Іван Макух, адвокат з Тов
мача. Перед 1-им листопада він був у Львові. Центральний Військовий К о
мітет доручив йому виїхати негайно до Товмача й по дорозі передати в 
Станиславові наказ місцевому українському проводові перейняти владу.

Українська адміністрація в Станиславові

Повітові Національні Ради перейняли владу й призначили повітових 
комісарів. Також створено народну міліцію і перебрано державне майно. 
В Станиславові повітовим комісарем став місцевий адвокат і посол до 
австрійського парляменту в 1907— 1918 pp. д-р Лев Бачинський, його заступ
ником місцевий радник суду Клим Кульчицький, а секретарем д-р Ол.

Івано-Франківський обласний краєзнавчий музей 
(Фото з 1967 р.)
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Надраґа. Водночас д-р JI. Бачинський був заступником голови Української 
Національної Ради, а від початку січня 1919 р. став заступником президента 
тієї Ради та її Виділу і брав активну участь в їх праці.

Персональний склад міського уряду

Міський уряд Станиславова мав такий персональний склад: посадник 
міста —  проф. гімназії Павло Чайківський; харчовий уряд —  проф. Михайло 
Лаврів; начальник дирекції шляхів —  інж. Іван Мирон (від січня став він 
Державним Секретарем тієї ділянки); санітарний шеф —  д-р Володимир 
Янович, місцевий лікар і громадський діяч; шкільний інспектор — проф. 
Гнат Павлюх; прилюдна безпека —  учитель Іван Слободяник; справи се
лянства —  війт Черніева Королюк і війт Радчі Остап’як. Командантом по
ліції був пор. Степан Калинович. В Станиславові було тоді 3 сотні (300 
людей) жандармерії, а їх командантом був пор. Ващук.

Організація українського війська в Станиславівщині

Українська Національна Рада у Львові створила як виконну владу За- 
хідньо-Української Народної Республіки —  Раду Державних Секретарів 
(міністрів) —  10 листопада 1918 р. День перед тим іменовано полк. Дмитра 
Вітовського Секретарем Військових Справ. Розпорядженням з 13 листо
пада 1918 р. поділив він Галичину й українську частину Буковини на три 
військові області: львівську, станиславівську і тернопільську, а кожній з 
них мали підлягати по чотири військові округи. Станиславівська область 
мала округи: Станиславів (повіти Станиславів, Богородчани, Надвірна, Тов
мач), Стрий, Коломия і Чернівці. Отже в Станиславові була Окружна і По
вітова Військові Команди. Спершу покликувано до війська мужчин україн
ців різних річників, а на основі розпоряджень з 15 листопада від 18-го до 
35-го року життя.

В Станиславові була Окружна Військова Команда, яку очолював Теодор 
Рожанковський, колишній посол до галицького сойму і перший командант 
Легіону Українських Січових Стрільців, а також Повітова Військова К о
манда, яку провадив сот. Русин. Командантом міста був хор. Гаморак. Вій
ськова залога в Станиславові нараховувала яких 1000 стрільців.

Окружна Команда в Станиславові сформувала два коші на базі колиш
ніх 58 і 20 полків піхоти, шо їх названо 1-им і 2-им пішими полками. 
Крім цих полків, у  Станиславові стояв ще кіш УСС (ком. сот. Богдан Гара
симів), який, як один з перших відгукнувся на заклик фронту й вислав 
під Львів один курінь УСС, що збільшив стан Легіону УСС до сили 3 ку
ренів . . .  Піші полки вислали на фронт три курені. У Станиславові були 
ще розташовані такі запасові частини: кінний запасний полк, гарматний 
запасовий полк, звідомний полк (зі старшинською і підстаршинською шко
лами для вишколу зв’язківців), залізнодорожний, старшинська школа арти
лерії». (Див. Лев Шанковський: «Піхота Української Галицької Армії» у 
книзі «У. Г. Армія», т. І, стор. 153).

Інший автор подав, що за Австрії в Станиславові був 8-мий полк уланів. 
(Ол. Ганицький: «Кіннота У. Г. Армії», там же, стор. 205). З того можна 
здогадуватися, що вищезгаданий кінний запасний полк постав на базі 8-го 
полку уланів.
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Фото із зб. О. Пицка 
Похорон розстріляних органами НКВД у станиславівській в’язниці 

при вул. Білінського в липні 1941 року українських політичних в’язнів

Від ще іншого автора довідуємося, що на українсько-польському фронті 
боролася 3-тя батерія 1-го гарматного полку, яка була зі Станиславова. 
(Ярослав Курилюк: 1-ий гарматний полк УГА», там же, стор. 182).

Докладніше про це написав тодішній поручник Тимотей Мацьків, пізніше 
д-р права й суддя, у  своїй статті «3-ий гарматний полк УГА», в книзі 
«УГА», т. II, стор. 91— 94, з якої довідуємося, що перша станиславівська 
батерія виїхала 23 листопада 1918 p., під командою чет. Т. Мацькова, на 
відсіч Галицькій столиці, брала участь в боях на фронті та стала зав’язком 
3-тього гарматного полку. Згодом, як виходить, в січні 1919 р. прибула на 
фронт зі Станиславова інша батерія, під командою Ю. Шепаровича. Вона 
згодом дістала назву батерія ч. 3. Це, видно, та сама батерія, про яку згадав 
Я. Курилюк. Обидві батерії брали участь у дальших боях.

Під кінець травня 1919 р. в Станиславові створено ще одну батерію 
з однорічних старшинської гарматної школи. Про цю школу докладніше 
написав хор. Степан Тулюк Кульчицький у статті «Старшинські школи 
Г. А.», у якій присвятив окремий розділ тій школі. («УГА», т. IV, стор. 268— 
270). Засновано цю школу при Станиславівському коші гарматного полку, а в 
другій половині грудня призначено для школи касарні кол. австрійського 
полку польової артилерії. Правильне навчання в тій школі відбувалося 
від 10 січня до 15 травня 1919 р. Одним з її інструкторів був вищезгаданий 
Т. Мацьків —  від березня 1919 р. Через відступ і евакуацію не було кінцевого 
іспиту і свідоцтв у тій школі. Перед відступом із Станиславова пор. Т. 
Мацьків утворив з однорічних тієї школи батерію, складену з чотирьох 
легких польових гармат, і вона відійшла через Нижнів до Чорткова. Далі 
включено її до 3-тьої Бережанської бриґади, а саме до 3-го гарматного

87



полку, як батерію ч. 4. Вона взяла участь у бою, обороняючи Ягольницю, 
а далі і в Чортківській офензиві.

З неповного списку кандидатів тієї старшинської школи однорічних 
артилерії в Станиславові (там же, стор. 269— 270) бачимо, що в ній учився 
між ін. теперішній редактор Енциклопедії Українознавства —  д-р Воло
димир Кубійович, далі теперішній лікар д-р Богдан Макарушка в Нью- 
Йорку та відомий згодом проф. математики Мирон Зарицький і інші.

В ійськові лікарі і лікарні

Одним з членів Державної Ради здоров’я, яку зорганізував Державний 
Секретаріят Внутрішніх Справ в лютому 1919 p., був лікар Ґустав Доб- 
руцький, директор шпиталю в Станиславові. Лікарем для військової округи 
Станиславів був д-р Осип Прийма.

Військові лікарні ділилися на польові, запасні й окружні, які обслу
говували Гарнізони і відтяжували польові і запасні лікарні у  випадку їх 
переповнення. У Станиславові були дві лікарні для розпорядження війська. 
Командантом першої був д-р Осип Маланюк, а другої —  д-р Теофіль Бардах. 
Лікарями у них були: д-р Осип Прийма, д-р Микола Козак, д-р Микола 
Дикий, що помер від висипного тифу, д-р К ос і д-р Мондштайн. Медиками 
(-чками) були: Леонтій Максимонько, Н. Полотнюківна і Селянська. (Подано 
за статтею: д-р Володимир Щуровський, «Медична і санітарна Служба» в 
цит. вже книзі «У.Г.А.», т. І, стор. 272— 273, 278 і 279).

Столиця У країнської Держави

Вже таки 1 листопада 1918 р. почалися у Львові бої між українським 
військом і польськими боївками. Згодом львівські поляки дістали більшу 
допомогу від поляків з польських земель і українські війська залишили 
Львів вночі з 21 на 22 листопада 1918 р. В зв’язку з львівськими боями 
провід уряду української держави переніс свій осідок наперед до Тер
нополя, а під кінець грудня того року, за порадою д-ра Івана Макуха, в 
той час секретаря (міністра) публічних робіт, до Станиславова, який був 
більш по середині краю і мав залізничі сполучення в різні сторони. Про
позицію такого перенесення поставила також Окружна Військова Команда 
в Коломиї до Секретаріяту Військових Справ. Вже під кінець грудня 1918 р. 
перенесено Державний Секретаріят до Станиславова і приміщено його в 
будинку дирекції залізниць, що мав багато просторих кімнат. Тоді приїхав 
до Станиславова і президент Української Національної Ради —  д-р Євген 
Петрушевич, який від жовтня 1918 р. перебував у Відні. 3-го січня 1919 р. 
почала свої наради Українська Національна Рада, що складалася з колиш
ніх парляментарних і соймових послів та з новообраних делегатів від усіх 
повітів. Наради відбувалися в одному з найкращих будинків в Станисла
вові, який збудувала наша станиславівська дієцезія і в якому був тоді 
готель і кіно «Австрія», цей готель перезвано за української влади на 
«Одеса» (на розі вулиць Липової і Собіського).

Докладніше про діяльність Уряду ЗУНР у Станиславові —  див. статтю
0. І. Сохоцького п. н. «Станиславів —  тимчасова столиця ЗУНР» та статтю
1. Ставничого «Від повітового міста до столиці ЗУНР».

З січня 1919 р. Українська Національна Рада схвалила важливий з істо
ричного погляду закон про Об’єднання Західньої Української Республіки 
з Українською Народною Республікою.
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Чергового дня, тобто 4 січня Українська Національна Рада іменувала 
новий Державний Секретаріят. Його головою (прем’єром) став д-р Сидір 
Голубович. Деякі секретарі залишилися ті самі, а деяким змінено їх ресорт 
(ділянку їх діяльности). Тоді змінено ресорт і Іванові Макухові: він став 
Державним Секретарем Внутрішніх Справ. Референтом релігійних справ 
при Державному Секретаріяті Освіти став незабаром о. д-р Іван Лятишев- 
ський, в той час професор місцевої Духовної Семінарії, а з 1930 Спископ- 
Помічник. Незабаром поїхала до Києва Галицька делегація, що складалася 
з 65 осіб( галичан, буковинців і двох закарпатців), під проводом заступника 
голови Української Національної Республіки д-ра Лева Бачинського, керів
ника Секретаріяту Закордонних Справ д-ра Лонгина Цегельського і Сек
ретаря Судівництва Йосипа Бурачинського.

22 січня 1919 р. відбулося торжественне проголошення об’єднання обох 
українських держав (зі збереженням автономії для ЗУНР) на Софійській 
площі в Києві: «Од нині во єдино зливаються століттями відірвані одна 
від одної частини єдиної України».

Після повороту галицької делегації з Києва відбулася найближчої неділі 
парада в Станиславові. Преосв. Григорій Хомишин відслужив архиєрей- 
ську Божественну Літургію в катедральній церкві, в присутності пред
ставників УНРади, уряду та членів делеґації до Києва, закінчену много- 
ліствієм для об ’єднаного народу. На вулицях Станиславова відбулася вій
ськова парада. (Див. Микола Чубатий, «Соборність України і українське 
католицтво», «Ш лях», ч. З, 1959).

Від часу проголошення того об ’єднання західні українські землі названо: 
«Західня Область Української Народної Республіки» (З.О.У.Н.Р.). Для тієї 
Области прийнято від тоді за державний герб тризуб замість дотогочасного 
лева.

Військова допомога для Карпатської України

З інших подій, що відбулися тоді в Станиславові, треба згадати військові 
експедиції з Коломиї і зі Станиславова та зі Стрия до Карпатської України, 
званої в той час «Підкарпатська Русь».

Українська Національна Рада, як Конституанта, проголосила 19 жовтня 
1918 p., що до української держави має належати й Карпатська Україна. 
Вже на збори цієї Конституанти деякі чільніші українські закарпатські 
діячі вислали листа, в якому заявили свою солідарність з національними 
змаганнями галичан. Створені у важливіших центрах Карпатської України, 
а саме в Любовні на Спиші, у  Сваляві і в Марморському Сиготі «Народні 
Ради» заявилися за з ’єднанням із ЗУНРеспублікою в листопаді і в груд
ні 1918 р.

Свої бажання в тій справі висловили й емігранти з Закарпаття в ЗСА, 
заявляючи ще перед тим свою прихильність до такої злуки на своєму з’їзді 
в Гомстеті 23 липня 1918 р. Але згодом Тома Масарик, пізніший президент 
ЧСР, повів між ними сильну агітацію і велика більшість їх делеґатів заяви
лася за приєднання тієї землі до Чехо-Словаччини —  на з ’їзді в Скрентоні
19 листопада 1918 р.

Але в перших днях січня 1919 р. прибули делеґати Карпатської України 
до Станиславова, заявляючись за з ’єднанням з ЗУНР, а Всенародні Збори 
Угорських Українців в Х усті (420 делеґатів) вирішили 21 січня 1919 «з ’єди- 
нення . . .  з Соборною Україною» та прохали між ін. «щоб українське військо 
обсадило комітати заселені українцями. . . »  Ці збори вислали делеґацію
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до Станиславова, під проводом Степана Клочурака, про прийняття якої 
написав д-р Макух, тодішній Державний Секретар Внутрішніх Справ, так:

«З великим ентузіязмом прийняла Українська Національна Рада делега
тів, людей молодих і енергійних, та впровадила їх  на своє засідання. Тут 
вітали делегацію президія і представники поодиноких фракцій. Невимовна 
радість панувала тоді в серцях усіх, хто переживав ці великі хвилини 
єднання.

«Р іш ення. . .  в Х у с т і . . .  і урочисте передання того ріш ення. . .  — це 
була відповідь на рішення в Скрентоні. . .

«Постанову Національної Ради в Хусті приєднатися до Західньо-Україн- 
ської Народної Республіки Українська Національна Рада прийняла одно
голосно . . .  (Д-р Іван Макух «На народній службі», Детройт, 1958, стор. 245).

Державний Секретаріят, зв’язаний війною проти поляків не міг вислати 
більшого війська на Закарпаття, тільки —  вже перед тими Зборами в Хусті
— менші експедиції, які вирушили в першій половині січня 1919 р. з Коло
миї і Станиславова та зі Стрия. Експедиція з Коломиї вирушила 7 січня. 
Мабуть до неї долучилася експедиція зі Станиславова на залізничій лінії 
в Делятині (це непевне). Того самого дня ця експедиція зайняла Ясіня, пе
ремогла мадярів під Раховом 17 січня і зайняла Сигіт, але мусіла врешті 
відступити з великими втратами —  перед мадярськими й румунськими 
військами. Друга експедиція наперед зайняла Мукачів, але була примушена 
відступити з втратами перед мадярською перевагою.30

Ухвалення законів у Станиславові

Українська Національна Рада у Станиславові ухвалила низку важливих 
законів. Вже у Львові ухвалено основний закон про самостійність земель, 
що були під австро-угорською владою, і закони про тимчасову адміністрацію 
держави та про тимчасову організацію судів, а в Станиславові схвалено, 
крім згаданого закону про об’єднання обох українських держав та поста
нови про приєднання Закарпаття, ще закони про доповняльний статут 
Національної Ради, про її Виділ, про незайманість її членів, про спосіб 
оповіщування законів і розпоряджень, про мову державних установ, про 
основи шкільництва, про громадянство й громадські права та обов’язки, про 
8-годинний день праці та врешті два найдовші закони, а саме про земельну 
реформу, ухвалений 14 квітня, і про вибори до сойму, ухвалений 15 квітня. 
Тут треба ствердити, що проект двох важливих законів, а саме закону про 
об’єднання обох українських держав з 3 січня і закону про земельну ре
форму опрацював місцевий, станиславівський адвокат д-р Лев Бачинський, 
в той час заступник президента Української Національної Ради і її Виділу.

30 Ті події з’ясовано тут в основному за книжкою С. Ярославина тобто о. І. Со- 
хоцького, «Визвольна боротьба на Західньо-Українських Землях», Філядельфія 
1956, стор. 84, 92, 101, з тією різницею, що додано тут про експедицію зі Стрия, 
бо о. І. Сохоцький говорить тільки про експедицію з Коломиї і другу зі Стани
славова. Натомість проф. Лев Шанковський у своїй вище цит. статті у примітці 
ствердив, що «військову виправу на Закарпаття організували запасні коші в 
Стрию (на Мукачево) та в Станиславові (на Мармароський Сигіт)» при чому зга
дав, що перед тим вислано пропаґандивний рейд групи стрийських пластунів 
по Закарпатті», під командою кол. хор. УСС — Юрка Гарасимова. («УГА» т. І, 
стор. 153). А д-р Володимир Вемко у своїй статті «Виправа на Закарпаття» (там же, 
стор. 426—428) говорить про виправи з Коломиї і Стрия. Проф. Л. Шанковський 
в розмові зі мною висловив погляд, що Станиславівська група мабуть об’єдналася 
з Коломийською на згаданій залізничій лінії.
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Станиславівська преса за української держави

В зв’язку з тим, що Станиславів був столицею української держави, 
появлялася в ньому численна українська преса, періодична й неперіодична. 
Список тих часописів подав д-р І. Макух у  вище цит. книзі на 247— 248 стор.:

Періодичними були:
«Република» —  урядовий щоденник Державного Секретаріяту;
«Нове Ж иття» —  щоденник;
«Стрілець» —  часопис для війська, три рази на тиждень; редактором був 

поет В. Пачовський, а потім д-р Осип Назарук.
«Републиканець» —  революційно-демократичний тижневик, часопис «Се- 

лянсько-Робітничого С ою зу»;
«Воля» —  часопис Української Соціял-Демократичної Партії;
«Народ» —  тижневик, а згодом щоденник Української Радикальної Пар

тії, що його редаґував журналіст Микола Балицький.
Неперіодичні часописи:
«Вістник законів і розпорядків державних ЗОУНР»;
«Вістник Державного Секретаріяту Військових Справ»;
«Републиканський Самоохотник» —  гумористичний, літографований ж ур

нал УСС.
«Станиславівський Голос» —  часопис Повітової Національної Ради в 

Станиславові, появлявся двічі в тиждень (як це подав Д. Микитюк у  статті 
«Запільні органи . . .» «УГА» т. II, стор. 40).

Школи й залізниці

Український уряд перемінив усі польські середні школи на українські 
і удержавнив усі українські приватні школи. Національні меншості могли 
відкривати свої школи під умовою, що їх учителі складуть приречення на

Фото із зб. Марії Голубової 
Українські комбатанти під час походу 1942 року.

В першому ряді зліва: д-р Маланюк, пполк. Голуб, дир. Глушко, д-р  Воєвідка
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вірність українській державі. Для їх гімназій призначено по чотири міста. 
Поляки не скористали з цього і гімназій не мали. В Станиславові відкрито 
жидівську гімназію (і в трьох інших містах) та німецьку гімназію.

Підготовляли відчинення рільничих, ремісничих і фахових шкіл, а в 
червні 1919 мали почати нормальну працю університетські філософічні і 
правничі курси в Станиславові, щоб дати змогу докінчити студії тим студен
там, що вже були почали науку у  тих факультетах.

При державному Секретаріяті Внутрішніх Справ у Станиславові від
крито школу державної жандармерії, у  якій відбувалися також курси для 
поліційних підстаршин, що їх іменовано після закінчення тих курсів по- 
ліційними чотарями.

Залізниці мали великі труднощі, в тому й у Станиславові в листопаді 
і грудні 1918, а частинно ще й у січні 1919, бо тоді сотні тисяч війська і по
лонених намагалися повернутися до своїх країн і переїздили ■— одні зі 
сходу на захід чи південний захід, а другі навпаки, в протилежному напрямі. 
При тому полонені в деяких містах поширили пошесті і недуги. Частина 
з них, як напр. в Тернополі, мусіли залишитися для видужання по шпита
лях, і багато з них померло.

Евакуація українського уряду і польська окупація

Після того, як Франція допомогла полякам створити під проводом ген. 
Й. Галлера стотисячну, добре озброєну й добре виряджену армію і коли 
ця армія замість проти большевиків започаткувала наступ проти Україн
ської Галицької Армії, уряд ЗОУНР, українські урядові установи і війсь
кові з ’єднання мусіли покидати не тільки галицьке Поділля, але й Стани
славів та Покуття. 24 травня 1919 року союзні з поляками румуни почали 
займати Покуття і підійшли за кілька днів до Хриплина під Станиславовом.

25 травня 1919 р. відбулася евакуація Державного Секретаріяту і дер
жавних установ зі Станиславова в напрямі на Бучач. Військові частини 
не встигли вивезти державне майно. Дещо з того майна попало в людські 
руки, а дещо забрала польська влада. Незабаром польське військо зайняло 
Станиславів і дальша українсько-польська і большевицька війни включно 
зі славетною Чортківською офензивою проти поляків відбулися поза тери
торією Станиславівщини.

Після того, як Уряд УНР склав договір з Польщею 22 квітня 1920 р. 
і після спільного польсько-українського походу на Київ, большевики відсу
нули фронт аж по лінію Варшава-Замостя-Львів. В зв’язку з тим дивізія 
Удовиченка перейшла 10 серпня 1920 р. на правий берег Дністра, щоб боро
нити лінії тієї ріки. Тоді у Станиславові була одна з команд Армії УНР 
і українські вояки появилися знов у Станиславівщині, яка одначе, була вже 
під польською владою.

Із встановлюванням на українських землях польської адміністрації Ста
ниславівщина переживала те саме, що й інші землі під Польщею. Ареш- 
тування, переслідування, засилання до концентраційних таборів в Домбю 
і Тухолі, грошові кари, військові карні експедиції, ставали все дошкуль
нішими. Виявами української боротьби стали: віднова «Просвіт», збірки 
збіжжя на тайний український університет у Львові, дії УВО, бойкотування 
державного перепису населення 1921 р. і бранки до війська 1922 р. та виборів 
до сойму й сенату —  того самого року з уваги на те, що антанта ще не зго
дилася була на остаточне, а тільки на тимчасове прилучення тих земель 
до Польщі. Це сталося аж 15 березня 1923 р. Далі наступили такі події, як
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Обжинки у Станиславові 1942 року: проф. Микола Лепкий одержує символічний
пшеничний сніп

боротьба зі совєтофільством, акція «Рідної Школи», розвиток нашої коопе
рації, соймові вибори 1935 р. тощо.

Тут я зупинюся над розвитком нашої церкви, наших шкіл, товариств та 
кооперації в Станиславові чи й у Станиславівщині поміж двома світовими 
війнами.

Церковне ж иття

Станиславівська єпархія під проводом владики Григорія Хомишина про
довжувала всесторонньо розвиватися. Сам Владика вів широку архипас- 
тирську діяльність, влаштовуючи численні місії для вірних і реколекції 
для священиків.

Ректором Духовної Семінарії став у 1923 р. о. д-р Авксентій Бойчук 
і був ним аж до 1939 р. В 1938 р. були такі її настоятелі: віце-ректор —
о. д-р Василь Василик; префект —  о. Степан Вапрович; духовник: —  о. Се- 
меон Лукач.

Професорами Богословського Ліцею ім. Івана Золотоустого були в 1938 p.: 
Преосв. д-р Іван Лятишевський (від 1907 p.), Преосв. д-р Николай Чарнець- 
кий, о. д-р Василь Баран (від 1907 p.), о. д-р Авксентій Бойчук (він був 
ректором Духовної Семінарії з 1923 p., а професором з 1928 p.), о. Семеон 
Лукач, о. д-р Василь Василик, о. д-р Ярослав Білецький, о. д-р Ісидор Луб, 
ЧСВВ, о. Степан Вапрович. («Шематизм на Рік Божий 1938»: там подано 
й роки, коли вони стали професорами). Раніше був професором о. д-р Яків 
Медвецький, одначе в 1935 р. він був найменований на адміністратора Лем- 
ківщини.
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Число питомців 1935 р. було 92, в тому на 1-ому році —  27; на ІІ-ому 
році —  26; на ІІІ-ому —  24, на IV-ому —  15. Крім того, 6 питомців із Ста
ниславівської дієцезії студіювало в папській Семінарії св. Йосафата в Римі, 
а один священик студіював у Мюнхені.

М онаші Чини

В 1920-их роках владика Григорій Хомишин спровадив до Станисла
вова монахів Чину Найсвятішого Ізбавителя (в скороченні ЧНІ), званих 
також Редемптористи. Владика надав їм парохію на передмісті Гірка та ви
будував каплицю й приміщення для них при вул. Ґолуховського.

Єпископ Григорій дбав про розвиток монаших Чинів не тільки в Ста
ниславові, але і в інших місцевостях своєї дієцезії. За фінансовою допомогою 
владики побудовано дім Сестер Служебниць в Микуличині (в горах Кар
патах). Розвиток монаших чинів в дієцезії за часів владицтва Кир Григорія 
виявляють також числа монастирів. В час, як єпископ Григорій переняв 
єпископство в 1904 p., то в цілій дієцезії був тільки один чоловічий монастир 
і 4 жіночі монастирі, а саме: монастир Отців Василіян в Бучачі, 3 монастирі 
Сестер Служебниць, а саме в Станиславові, в Погоні та в Кудринцях. Була 
одна захоронка Сестер Служебниць у Самолусках. А  в 1935 було в цілій 
дієцезії 7 чоловічих монастирів, в тому 6 Отців Василіян (в Бучачі, Ми- 
хайлівці, Погоні, Улашківцях, Завалі і в Станиславові-Колонії) та один 
монастир Отців Редемптористів у Станиславові; і 34 жіночі монастирі, в 
тому 2 монастирі Сестер Василіянок (Станиславів і Кудринці), 26 домів 
згромадження Сестер Служебниць, які вели сиротинці і захоронки, а два їх 
доми вели приватні народні школи (в Борщеві та в Глубічку), 3 доми Згро
мадження Пресвятої Родини і вище згаданий дім Сестер Милосердя св. 
Вінкентія а Павльо, що вів захист для немовлят.

З початком 1930 р. став станиславівським єпископом-помічником Преосв. 
Іван Лятишевський. Народився він 17 вересня 1879 р. в ремісничій родині 
в Богородчанах, гімназію закінчив з відзначенням у Станиславові, а бого
словські студії відбув у Львові та у Відні, де студіював історію Церкви 
й осягнув докторат св. Богословії. Дня 20 жовтня 1907 року висвячено його 
на священика і того ж  року став він префектом та професором в стани
славівській Духовній Семінарії. За української влади був референтом ре
лігійних справ при Державному секретаріяті Освіти в Станиславові 1919 
року. Далі був референтом і совітником консисторії і якийсь час катехитом 
у реальній гімназії. В 1927 р. іменовано його крилошанином, а 24 листопада 
1929 —  станиславівським єпископом-помічником, 19 січня 1930 —  архи- 
пресвітером капітули і генеральним вікарієм, а 26 січня 1930 р. висвячено 
його на єпископа.

На терені дієцезії діяло багато церковних і релігійних товариств. Крім 
згаданих попередньо, між ними були:

«Апостольство Молитви» мало в 1935 р. 220 канонічно встановлених това
риств, а багато було ще в стадії засновування.

Т-во ім. Івана Милостивого, засноване в добродійних цілях ще перед 
Першою світовою війною, розвивало свою діяльність у Станиславові, Коло
миї, Снятині і в Заліщиках.

Для ширення Католицької Акції було засноване 1934 року статутове 
Товариство «■Скала». Головним завданням цього товариства було заснову
вання читалень і бібліотек при парохіях.
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Станиславівська дієцезія і консисторія

В статті «Станиславівська Дієцезія в 1935 році», написаній на основі 
Шематизму на 1935 р. і вміщеній в «Новій Зорі» ч. 31, 1935 p., подано такі 
статистичні дані:

В 1935, а радше у 1934 р. (бо статистичні числа подано мабуть ще з по
переднього року) в Станиславівській дієцезії було: вірних —  1 035 214; дека
натів —  20; парохій —  419; церков —  812, в тому 419 матірніх і 393 дочер- 
них; крім того 72 каплиці; священиків: 292 парохи, 127 завідателів, 71 со- 
трудників, 17 експонованих (це значить мабуть: сотрудників призначених 
для окремих місцевостей —  П. І.) і 29 катехитів; в тому 254 жонаті, 55 вдів
ців, 190 безженних, а крім того ще 22 священики-монахи; разом усіх свя
щеників було 520.

Під час Першої світової війни не було іменувань крилошан. А ж  в 1925 р. 
іменував владика Григорій крилошанами о. д-ра Якова Медвецького і о. 
Дмитра Стека, який був крилошанином до листопада 1931 р. Дальші іме
нування були такі: —  о. д-р Іван Лятишевський, що згодом став єпи
скопом-помічником; 1929 —  о. д-р Авксентій Бойчук; 1930 —  о. Роман Ло- 
бодич; 1935 —  о. Іван Луцик; 1937 —  о. д-р Василь Василик.

В 1938 р. були такі члени капітули: а) крилошани прелати: І. Преосв. 
Іван Лятишевський, епископ-помічник, архипресвітер і генеральний віка
рій; 2. д-р Авксентій Бойчук, архидиякон з 1937 p.; місце кустоса було 
вільне; б) соборні крилошани: 1. о. Роман Лободич, 2. о. Іван Луцик і 3. о. д-р 
Василь Василик. Крім того, було 8 почесних крилошан. Канцлером Єпис
копської Консисторії був о. Теодор Паливода, а її совітником й референ
тами були всі вище вичислені крилошани під 1938 p., а також ще о. Юстин 
Гірняк, о. Микола Салі і о. Михайло Ганушевський.

Наші парохії

1938 року були в Станиславові три греко-католицькі парохії:
1. Парохія при катедральній церкві Воскресення Господа Нашого Ісуса 

Христа. Ця парохія мала тоді пароха о. крил. Івана Луцика і трьох сотруд
ників —  отці Роман Винничук, Іван Палагіцький, і Михайло Ярослав Са- 
левич. Ця парохія мала прилучену церкву св. Йосифа в Станиславові-Гірці. 
Крім того, Отці Редемптористи вели душпастирську працю у своїй каплиці 
при вул. Ґолуховського.

2. Парохія при церкві Покрови Матері Бож ої у Кнігинині-місті, само
стійна експозитура. Завідатель —  о. Йосиф Казимир Савраш.

3. Парохія при церкві Христа Царя у Станиславові-колонії (Майзлі), 
яку вели Отці Василіяни. Завідатель — о. Йосип Лучинський, ЧСВВ, а со- 
трудник —  о. Григорій Балагурак, ЧСВВ.

В «Ш ематизмі. . .  на Рік Божий 1938» подані такі числа греко-католиків 
у тих парохіях:

1. Катедральна парохія:
А) матірна церква 6 386
Б) Прилучена церква 3 268

2. Кнігинин-місто 3 268
3. Станиславів-Колонія 3 006

Р а з о м :  15 928
Якщо взяти до уваги саме місто Станиславів, тобто приблизно саму 

катедральну парохію разом з прилученою церквою на Гірці, то було в ній 
1938 р. 9 654 греко-католиків.
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Народні і середні школи

В 1938 р. були в Станиславові такі початкові школи (подаю їх за «Шема- 
тизмом . . .  на Рік Божий 1938»):

A) Приватні школи з українською мовою навчання (в дужках подано 
прізвище отця катехита даної школи):

1. Школа Сестер Василіянок, тільки для дівчат, при вул. Петра Скарги,
ч. 17 (замість катехита монахиня Сестра Йосипа Ісопенко, ЧСВВ).

2. Школа ім. о. Маркіяна Шашкевича «Рідна Школа», мішана, тобто 
для хлопців і дівчат (о. Михайло Менцінський); цю школу закрила польська 
влада на деякий час в навч. році 1931/32.

Б) Приватна школа Сестер Уршулянок з польською мовою навчання 
для дівчат (український катехит о. Йосип Савраш).

B) Публічні школи з польською мовою навчання, в яких вчилися й 
українські діти:

1. Школа ім. Пірамовича для хлопців (о. Атанасій Тимків);
2. Школа ім. Чацького для хлопців (о. Юліян Вальницький);
3. Школа ім. А. Міцкевича для хлопців (той сам);
4. Школа ім. Казіміра Великого (о. Атанасій Тимків);
5. Школа ім. Альойзого для хлопців (той сам);
6. Школа ім. А. Плятер для дівчат (о. А. Тимків);
7. Школа ім. Королевої Софії для дівчат (о. Ю. Вальницький);
8. Школа ім. Королевої Ядвіґи (той сам);
9. Школа Гофманової (о. А. Тимків);

10. Школа ім. Конопніцької (той сам);
11. Школа ім. св. Станислава, мішана —  хлопці і дівчата (той сам);
12. Школа ім. св. Йосафата, мішана (о. Ю. Вальницький).
Мабуть всі школи були школами третього ступня, це зн., що вони мали 

щонайменше 5 або більше учителів. У Кнігинині-місті була 7-клясна утрак
вістична школа, де вчив релігії місцевий завідатель парохії.

Ф ахові ш коли  з польською мовою навчання:
1. Державна школа деревного промислу (о. Йосип Савраш);
2. Приватна школа промислова жіноча (о. д-р  Біленький).
Гімназії і загальноосвітні ліцеї:
А) 3  українською мовою навчання:
1. Державна чоловіча гімназія і ліцей IV-ий (о. Вол. Лука Микитюк);
2. Приватна жіноча гімназія і ліцей Сестер Василіянок перемінені з ко

лишньої учительської семінарії (о. Микола Остап’як);
3. Приватна жіноча гімназія і ліцей «Рідна Ш кола» (о. Іван Горняткевич).
Б) 3  польською мовою навчання:
1. Державна чоловіча гімназія і ліцей, I, II, і III (о. Іван Слезюк);
2. Державна жіноча гімназія ім. О. Скарбовського (той сам);
3. Державна коедукаційна купецька гімназія (о. Іван Блавацький);
4. Приватна жіноча гімназія Сестер Уршулянок (о. Й. Савраш);
5. Приватна жіноча гімназія ім. Е. Ожешкової.
Крім того були ще два педагогічні ліцеї з польською мовою навчання, 

що їх  створено замість колишніх семінарій, а саме:
1. Державний чоловічий педагогічний ліцей (о. Іван Слезюк);
2. Державний жіночий педагогічний ліцей (той сам).
Крім тих шкіл була в Станиславові ще й приватна українська музична 

школа, яку вело Хорове товариство «Боян». В 1921/22 навч. р. перемінено 
її у  Вищий Музичний Інститут ім. М. Лисенка, філія у Станиславові, дирек
тором якого був О. Залеський.
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В Станиславові була українська бурса для хлопців середніх шкіл і укра
їнська реміснича бурса.

Культурно-освітні й виховні товариства

Широку культурно-освітню й виховну діяльність розгорнули між двома 
світовими війнами на терені Станиславова і Станиславівщини «Просвіта», 
«Рідна Школа», «Союз Українок», «Пласт». (Про їх розвиток і діяльність див. 
в окремих статтях в цьому збірнику).

Крім названих діяли також Товариство «Сокіл» та «Січі» і згодом 
«Луги» й «Каменярі». Т-во «Сокіл» мало свій будинок при вул. 3-го мая,
із залями для гімнастичних вправ і представлень.

Відновлені після 1920 р. «Січі» були розв’язані польською владою 1924 
року. Замість них, з ініціятиви Української Радикальної Партії, головно 
Романа Дашкевича й Остапа Павлова, засновано руханково-спортове т-во 
«Луг» в 1925 p., яке мало піввійськове забарвлення (однострої, військова 
муштра, наука стріляння тощо). Початково «Луг» був під впливом Ради
кальної Партії, пізніше УРСП, проти чого виступив Р. Дашкевич, що довело 
до розколу в «Лузі» 1927 р. Одні відділи пішли за Р. Дашкевичем, інші за
лишились під впливом УРСП. З уваги на те, що існування двох організацій 
під тією самою назвою було незручне й викликувало баламутство, УРСП 
заснувала нову організацію молоді «Каменярі», в якій виховувано молодь 
в дусі радикальної партії.

Економічні установи

Скоро після Першої світової війни почала свою працю філія «Сільського 
Господаря» в Станиславові під проводом о. Й. Раковського. Її секретарем був 
інж. Іван Шепарович, який згодом став довголітнім головою тієї філії. 
(Див. д-р Ілля Витанович «Історія українського кооперативного руху», Нью- 
Йорк 1964, стор. 400).

Вже в 1922 р. зорганізовано в Станиславові Повітовий Союз Кооператив, 
що його засновником і головним директором був Юліян Шепарович. Одначе 
в 1925 р. перенісся він на працю до Центросоюзу у Львові. В 1930-их роках 
перетворено цей Союз на Окружний Союз Кооператив (ОСК), який охоп
лював українські кооперативи в повітах Станиславів, Товмач і Надвірна 
(«Маслосоюз» мав окремі об’єднання). ОСК був об’єднанням кооператив для 
закупу і збуту збіжжя, худоби тощо. Приблизно коло 1935 р. ОСК в Стани
славові об ’єднав 162 кооперативи для загального закупу і збуту. (Там же 
стор. 382— 400).

Коли в 1932 р. послабла діяльність ОСК у Станиславові, то його Над
зірна Рада спровадила з Чехо-Словаччини інж. Іллю Сем’янчука, який 
закінчив економічні студії в Політехніці в Празі і залишився був на фаховій 
праці в ЧСР. Він виявив себе здібним адміністратором. Привів станиславів
ський ОСК до ладу, керував ним до ІІ-ої світової війни. Якийсь час був 
головою того Союзу М. Швалюк. Головою Ради Союзу довгий час був інж. 
В. Дутка.

Станиславівський ОСК був одним із тих Союзів, що збували найбільше 
товарів, зокрема він передував у  збуті живини, худоби на м’ясо, особливо 
його філії в Товмачі й Отинії (там же, стор. 386, 387, 400). 1937 р. станисла-
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вівський ОСК збув 883 тонни збіжжя, вартости 218 853 тодішніх польських 
злотих.

Вже перед Першою світовою війною була в Станиславові одна крам
ниця «М аслосоюзу» для дрібного продажу. Про заснування Крайового Моло
чарського Союзу в Станиславові подав відомості д-р І. Витанович. Після 
Першої світової війни взялися за те діло О. Лис і інж. Андрій Палій, що 
вчилися молочарства в ЧСР і звідти прибули до Станиславова в 1923 р. 
А. Палій зговорився з проводом станиславівського «Сільського Господаря» 
(головою був о. Й. Раковський, а заступником І. Шепарович) і разом, без 
згоди централі, заснували філію Крайового Молочарського Союзу в Ста
ниславові. Далі написав про це д-р І. Витанович так:

«До її управи ввійшли: інж. А. Палій, інж. І. Остап’як і селянин з Вік- 
торова під Галичем, Федір Глум. Головою Надзірної Ради став учитель 
гімназії, проф. Данило Джердж. Викликали вони з Рудеччини до Стани
славова й А. Мудрика, і от головно ці три, підготовані до діла, —  А. Палій, 
А. Мудрик і О. Лис —  перші розпланували й поділили між себе організа
ційну працю. Мудрик і Лис ходили пішки від села до села, організували 
молочарні, вчили селян модерного молочарства. . .  А. Палій став торго
вельним референтом і бігав по крамницях . . .  та продавав масло, що його 
доставили до «Союзу» Мудрик і Л и с ..  . (Д-р Ілля Витанович: «Історія 
українського кооперативного руху», Нью-Йорк 1964, стор, 404— 405).

Але в березні 1924 р. на Загальних зборах Крайового Молочарського 
Союзу в Стрию всіх їх трьох вибрали до нової управи централі і вони пе
ренеслися зі Станиславова, а в проводі станиславівської молочарської філії 
залишилися інж. М. Хомишин і Т. Котик.

У 1939 р. в Станиславові було 6 крамниць «М аслосоюзу» (там же, 
стор. 411).

Були в Станиславові і кредитові кооперативи, а саме «Кредитова Коопе
ратива» й «Українська Міщанська Каса», тобто такі, що позичали гроші 
(«Календар «Просвіти» на 1935 p., стор. 87).

В 1937 році було в станиславівському повіті разом 20 кредитових коопе
ратив різних типів (д-р І. Витанович, цит. твір, стор. 432).

Був у Станиславові і т. зв. «Українбанк», що належав до найсильніших 
фінансово (всіх українбанків було 113). (Там же, стор. 433).

В 1936 р. інж. Атанас Мілянич —  в порозумінні з Союзом Українських 
Купців і Промисловців —  заснував Промбанк у Львові, а один із його від
ділів був у Станиславові (там же, стор. 437— 438).

Треба згадати, що недалеко Станиславова, а саме в Калуші був також 
добре упорядкований Повітовий Союз Кооператив, який діяв у калуському 
й у  частині долинського повітів. Той Союз мав 72 кооперативи для загаль
ного закупу і збуту, 5 міських споживчих, 15 кредитових і 6 районових 
молочарень, разом 98 кооператив. (Там же стор. 385).

Під першою большевицькою окупацією

1 вересня 1939 р. почалася друга світова війна, а саме німці почали 
війну з Польщею, під час якої в Станиславівщині німці бомбардували з 
літаків летовище на Діброві і знищили залізничі перехрестя в Хриплині.
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Із зб. І. Ставничого 
На ринку перед новим ратушем в роки німецької окупації.

На дальшому пляні: нові копули української катедри

Одначе до Станиславова прийшли не німецькі, а большевицькі війська, бо 
на основі договору з німцями большевики почали 17 вересня займати за- 
хідньо-українські і білоруські землі та зайняли їх по Буг і Сян.

Большевики встановили свою адміністрацію, присилаючи багато своїх 
урядовців з УССР, свою поліцію НКВД, почали достосовувати шкільництво 
до своєї системи, усуваючи навчання релігії, молитви й релігійні образи
зі шкіл. Вони розв’язали всі українські політичні партії і національні уста
нови, всі релігійні і національні видавництва, а почали видавати свої часо
писи і книжки, що пропагували атеїзм, комунізм і матеріялізм. Діяла тільки 
подекуди підпільно Організація Українських Націоналістів.

Большевики виарештували й заслали в глибину СССР численних укра
їнських активних громадян, а деякі з них втекли закордон, головно на тери
торії зайняті німцями. Хоч у той час вони ще не були повели повної бо
ротьби з Церквою, то проте вже й тоді ув ’язнювали священиків, часто ви
кликали їх на переслухання, відібрали всі церковні посілості, а то й частину 
мешкань у парохіяльних домах. Вже й тоді накладали вони на парохії 
великі податки, щоб так знищити їх. Також накладали великі податки на 
селян, щоб змусити їх  вписуватися до «колхозів».

Большевики забрали для себе будинок Духовної Семінарії і частину 
єпископської палати в Станиславові. В єпископській канцелярії все попе
ревертали й перемішали, а частину архіву знищили. Кілька разів викли
кали вони владику Григорія на переслухання, посилаючи по нього авто. 
В той час владика дав великі повновласті отцям деканам і з їх допомогою 
полагоджував біжучі справи. Під час першої большевицької окупації 72-літ- 
ній в той час владика Григорій виголосив сам всі ЗО травневих проповідей 
в катедральній церкві, а в день свята Божого Тіла відбувся урочистий похід
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з Найсвятішими Тайнами, який пройшов вулицями міста Станиславова; 
большевики не відважувалися цієї процесії розігнати.

Під мадярською й німецькою окупаціями

22 червня 1941 р. німці розпочали війну з СССР без попереднього її 
оголошення. Покуття, в тому і Станиславівщину зайняли мадярські війська, 
як німецькі союзники.

ЗО червня 1941 р. Організація Українських Націоналістів під проводом 
Степана Бандери проголосила із львівської радіостанції відновлення Україн
ської Держави. У зв ’язку з цим ОУН створила у Львові тимчасове україн
ське правління під проводом Ярослава Стецька.

При мадярському війську, яке зайняло Станиславівщину, не було пред
ставників ОУН. В Станиславові українське громадянство зорганізувало 
українську обласну управу під проводом кооперативного діяча Іллі Сем’ян- 
чука. При співпраці з мадярським військом праця тієї управи йшла гладко.

Створений у Львові Український Краєвий Комітет зорганізував сітку 
своїх клітин, а саме по більших місцевостях Українські Окружні Комітети, 
по менших місцевостях Делеґатури Українського Комітету, а по селах Му
жів Довір’я. Зорганізовано таку сітку й у Станиславівщині.

Головою УОКомітету в Станиславові був проф. Микола Лепкий. Посад
ником міста Станиславова був гімназійний професор Іван Ґолембйовський.

Як у міських, так і в державних урядах було багато українців, але були 
й поляки. Була також і українська поліція, до якої належали тільки деякі 
справи.

В той час розвивалося значно українське шкільництво. Де було бодай 
40 українських дітей, там можна було відкрити школу з українською мо
вою навчання, а де було в початковій школі бодай 20 дітей, там україн
ська мова була предметом навчання. Те саме відносилося до польських 
дітей і польської мови. В початковому шкільництві було багато трудно
щів, як брак учителів, виїзди учителів, щоб придбати харчі, брак опалу 
взимку, а згодом від 1943 р. і дії партизан.

Вела свою працю українська гімназія, що в 1941/42 мала від січня 1942 p., 
крім нормальних кляс ще 5 паралельних, т. зв. перевідних кляс, разом всіх 
513 учнів, в тому 400 хлопців і 113 дівчат. Гімназія була 8-клясна, з навчан
ням грецької мови. Діяла й торговельна середня школа. УОК зорганізував 
також кілька званево-професійних шкіл, багато дитячих садків, дбав про 
бурси, допомоги для учнів тощо.

Український Краєвий Комітет мав різні відділи, в тому і Шкільний 
Відділ із референтами для окремих ділянок, а при Окружних Комітетах 
були стосовні референти, в тому й референт шкільних справ, який з своїми 
помічниками мав дбати про організацію і ведення дитячих садків по містах 
і селах, про вишкіл і призначення провідниць дитячих садків й опікувався 
також бурсами для молоді, для яких УОК давав великі допомоги та сти
пендії для молоді. Цю працю вів УОК і в Станиславові.

Хоч справа професійного шкільництва належала до шкільної влади, 
то проте УОК, згл. його шкільний референт допомагав організувати ті 
школи, бо в тому напрямі були великі труднощі, а саме важко було знайти 
фахових учителів чи інструкторів (їм не оплачувалося вчити в школі), 
підшукати приміщення, потрібні варстати чи машини тощо. Звичайно 
організував такі школи УОК й початково утримував їх, а після наладнання
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праці в них передавав шкільній владі, але й потому УОК далі допомагав 
фінансово учителям чи інструкторам, щоб вони не покинули школи. Між 
іншим в навч. році 1941/42 проведено у Станиславові курс для підвищення 
кваліфікацій учительок професійних жіночих шкіл. У тому курсі взяли 
участь 52 учительки. Відомості про українське шкільництво в той час 
подав я тут за моєю недрукованою ще працею «Історія українського шкіль
ництва в Генеральній Губернії в шкільних роках 1939/40— 1944/45». Відо
мості про станиславівське шкільництво того часу опрацьовано в тій праці 
на основі звітів Шкільного Відділу при УЦК у Львові, що вів свою діяльність 
під проводом проф. Зенона Зеленого, який виготовив ті звіти.

З приходом німців почали відновляти свою працю і читальні «Просвіти», 
які згодом перемінено, згідно з правильником Українського Центрального 
Комітету на Українські Освітні Товариства (УОТ), що підлягали кермани
чеві культурної праці в УЦК —  Михайлові Кушніреві. В травні 1943 р. 
з ініціятиви й заходами УОТ вшановано в Станиславові композитора Дениса 
Січинського фестивалем української пісні, при участі станиславівських 
хорів «Бояна» і «Думки» та хорів з Дрогобича, Коломиї і двох хорів зі 
Львова («Бояна» й «Сурми»),

Діяла також й організація молоді, під керівництвом Відділу Молоді 
при УЦК, яка в 1943 р. мала назву Виховні Спільноти Української Молоді 
і яка вела свою працю здебільша за зразками Пласту. Ця організація була 
поширена найбільше між шкільною молоддю по містах, але починала роз
гортати свою діяльність також по селах. Деяка частина тієї молоді брала 
участь у таборах, що їх улаштовувала та організація. ВСУМ видавали 
у Львові свій журнал «Дорога» (в дійсності видавало його єдине дозво
лене владою Українське Видавництво, а організація чи радше Відділ Молоді 
УЦК редагував його).

ФОТО із зб. І. попеля 
Свято Могил — 24 травня 1942: Панахида на цвинтарі
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Важкими справами для населення за німців були отримування харчів 
на картки (малої кількости), здавання континґентів збіжжя і інших харчів 
для влади, примусове забирання визначеного числа людей до праці в Ні
меччині, а в 1943 р. долучили до того ще й масові арешти і розстріли.

Під московською окупацією

У висліді німецько-большевицької війни війська СССР зайняли місто 
Станиславів дня 27 липня 1944 р. Почалася друга большевицька окупація 
західніх українських земель.

Настали сумні, важкі, похмурі, страшні, просто трагічні часи, під без- 
божницьким, жорстоким большевицько-московським режимом. Велика ча
стина свідомих і активних українців подалися на захід, на еміграцію. Ті, 
що залишилися, мусіли жити під тяжким терором, в страху перед арештами, 
вивозами, знищенням —  в атмосфері насильного встановлювання комуні
стичної рабської системи.

Була знищена українська Греко-Католицька Церква.
Зліквідовано всі українські національні, громадські і культурно-освітні 

організації.
Протеж українство, українська національна свідомість і патріотизм за

лишилися живими, доказом чого можуть бути численні суди над україн
ськими діячами культури й українською молоддю Станиславова і Стани
славівщини, що відбуваються там останніми роками.

(Ілюстрації до цієї статті — види міста Станиславова, фотографії станиславів
ських діячів та з таких чи інших подій — подані незв’язано зі змістом, але у хро
нологічному порядку.)
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