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Європейська цивілізація дала світовій спільноті значну кількість 

досягнень у різних галузях науки і культури. Одним з найбільших її спадків 

стали вищі навчальні заклади, а саме – університети. Львівська Єзуїтська 

академія за понад столітній період діяльності зуміла стати на один рівень з 

іншими університетами Європи і продемонструвати успішну організацію 

навчального процесу для своїх вихованців. Втім, серед ворогів вищої школи 

опинилися не лише впливові політичні сили занепадаючої Речі Посполитої, але 

й об’єктивні соціальні та економічні причини. Так чи інакше, керівництву і 

викладацькому складу Академії не вдалося у повному обсязі реалізувати план 

ефективного функціонування вищого навчального закладу у Львові.  

Після першого поділу Речі Посполитої Галичина опинилася у складі 

Австрії, що різно змінювало не лише політичне, а й соціокультурне становище 

краю. Зміни у правовому полі та ліквідація єзуїтських вищих шкіл сформували 

в освітніх та наукових колах Львова стан очікування. Було зрозуміло, що 

заповнення новою владою порожнього місця є питанням часу і проблема 

полягає лише в тому, яким змістом буде наповнена та інституційна форма, що 

виникне на місці Академії Товариства Ісуса. 

Політика Марії-Терезії та особливо її сина Йосифа ІІ тяжіла з одного боку 

до секуляризації політичного і суспільного життя, а з іншого – до підтримки 

тих церковних кіл, які виразно демонстрували лояльність до нової влади або ж 

у перспективі могли таку лояльність продемонструвати. Варто нагадати, що для 

українців на той час саме церковна еліта була єдиною силою, яка могла 

відстоювати національні, релігійні, та культурно-освітні інтереси вполітичній 

площині. 

Суперечності між українцями, які становили більшість у галицькому селі, 

та поляками, що домінували у Львові та інших містах і містечках провінції, 

ставило австрійську владу у досить вигідну позицію. Через маніпулятивну 



підтримку тієї чи іншої сторони віденський уряд досягав відразу декількох 

цілей. По-перше, взаємне поборювання поляків та українців створювало в 

Галичині відносну політичну рівновагу, а зосередження місцевих діячів на 

внутрішніх справах ставало надійним запобіжником від можливого 

невдоволення галичан центральною владою. По-друге, політикою загравання то 

з українцями, то з поляками, австрійський уряд досягав лояльності з боку 

улесливих лідерів, яких ніколи не бракувало в обох таборах. Таким чином, 

заснування університету ставало для Відня не лише засобом для зміцнення 

своїх позицій, але й черговим механізмом для творення міжетнічного балансу у 

новоприєднаній провінції. 

Як свідчать історики даної епохи, створюючи у 1783 році Львівський 

університет, Йосиф ІІ дбав про наповнення своєї держави освіченими 

чиновницькими кадрами. Саме такими міркуваннями не в останню чергу 

пояснювався той факт, що головною мовою викладання стала не польська чи 

українська, а німецька, якою на той час у Галичині майже ніхто не володів. Для 

пояснення такого рішення було використано, знову таки, маніпуляцію. 

Австрійський уряд визнавав провідною мовою університету українську, однак, 

поки та не сформує власну наукову термінологію в належному обсязі, 

офіційною було проголошено саме німецьку мову. Внаслідок такого рішення 

українці отримали моральну перевагу, але скористатися нею не мали жодної 

змоги. Разом з тим, у структурі вищої школи почали виникати польські 

кафедри, число яких з плином років все більше переважало над числом 

українських. Традиційно українці домінували лише на факультеті теології, де 

навчання було безкоштовним і бідні українські селяни намагалися 

користуватися цим непересічним шансом надати якісну освіту своїм дітям. 

Однак і тут до другої половини ХІХ ст. українська мова нечасто лунала з 

професорської кафедри. 

Політика австрійського уряду, спрямована на пошуки міжетнічного 

балансу в Галичині вперше дала збій у 1848 році, коли тут розгорнулося 

збройне повстання. Його придушення із наступним “закручуванням гайок” 

жодної з існуючих у провінції проблем не вирішило, а лише їх законсервувало. 



Університет став однією з арен активних революційних подій, в ході яких його 

головний корпус згорів, а навчальний процес на тривалий час був 

паралізований. Крім того, серед політичних і громадських організацій, що 

виникли у час “весни народів”, було чимало представників університетської 

спільноти, тож без репресій з боку австрійської влади у пореволюційні роки не 

обійшлося. 

Події 1848–1849 років, окрім суспільно-політичних змін, спонукали 

австрійську владу до повної реорганізації університетської освіти. Радикальні 

реформи навчального процесу, започатковані графом Лео фон Туном розпочали 

процес перетворення університетів із закладів, що випускали кадри для 

бюрократії, на центри наукової думки. Реформування вищих шкіл, згідно з 

законом від 27 вересня 1849 року, вивело австрійські університети на рівень 

німецьких академій, які на той час вважалися взірцевими для інших 

європейських держав. Втім, реальні зміни в національній політиці центрального 

уряду відбулися лише в контексті утворення дуалістичної монархії. 

Після запровадження у 1867 року автономного устрою, вся політична 

влада у Галичині перейшла до польських політичних сил, які офіційно 

декларували свої австрофільські погляди, однак реальними діями намагалися 

дедалі більше обмежити вплив віденського уряду. Одним із найбільш широко 

використовуваних засобів поширення полонізаційних впливів стало 

шкільництво, а Львівський університет розглядався як осередок плекання 

польської національної інтелігенції.  

Офіційно утраквістичний (тобто двомовний – польський та український) 

принцип викладання у Львівському університеті запроваджувала Імператорська 

постанова від 4 липня 1871 року. Формально уряд завжди визнавав утраквізм 

Львівського університету, однак у 1870-х роках внаслідок слабкого розвитку 

верстви національної інтелігенції та мізерних економічних можливостей 

українці не змогли результативно захистити свої національні інтереси в стінах 

університету. Крім того, у ставленні до національно-культурних вимог 

місцевих політичних кіл центральна влада не відзначалася послідовністю, що 

особливо яскраво проявлялося в умовах зовнішньої та внутрішньої 



нестабільності. Логічним наслідком порушення міжетнічного балансу в 

Галичині стала поетапна полонізація Львівського університету, якій уряд 

чимраз менше опирався. Крах політики маніпуляції означав для останнього 

неможливість керувати по старому, однак замість творення нової політики, яка 

б відповідала новим викликам, Відень лише послабив свій вплив на провінцію, 

стрімко втрачаючи довіру місцевих еліт. Тепер українські львів’яни, втративши 

навіть символічну підтримку центрального уряду, опинилися наодинці з 

конкурентом, який тепер у справі контролю над університетом отримав 

додаткові владні повноваження.  

Польські наукові кадри заповнили переважну більшість університетських 

кафедр у Львові і в 1900 році українці мали тут лише 6 професорів та одного 

доцента. Диспропорція між числом українських кафедр та освітніми потребами 

українців особливо яскраво помітна на прикладі статистики студентів. За 

офіційними відомостями, з 1819 студентів, що навчалися на чотирьох 

факультетах Львівського університету у 1899 навч. році студентів-поляків 

(римо-католиків) було 895 осіб, а українців (греко-католиків) – 545. Такі 

негативні явища спонукали українців до переведення своїх зусиль у боротьбі за 

право на національну вищу освіту в політичну сферу. На початку ХХ ст. 

українська студентська молодь активно домагалася заснування українського 

університету у Львові, на певному етапі виник варіант його створення у 

Станіславові, однак подальшому розвитку подій перешкодив початок Першої 

світової війни.  

Розпад Австро-Угорської монархії, відновлення польської та тимчасово 

української національної державності, воєнні дії польсько-української війни 

помітно вплинули на статус університету, навчальний процес i наукову роботу. 

Найбільш негативним аспектом бувтой факт, що загострення українсько-

польського міжнаціонального антагонізму на побутовому рівні суттєво 

зменшувало шанси для мирної взаємодії. До березня 1923 р. Галичина офіційно 

перебувала під юрисдикцією Ради Послів Антанти, однак відразу ж після 

розпаду Австро-Угорщини восени 1918 року її територію було включено до 

правового поля Другої Речі Посполитої. Адміністрація університету визнала 



зверхність польської державної влади і через рік було затверджено нову назву 

закладу – Університет Яна Казимира у Львові. Рішенням Міністерства 

віровизнань і освіти від 15 березня 1920 року Львівський університет було 

перетворено в навчальний заклад з польською мовою навчання. До викладання 

у Львівському університеті допускалися лише викладачі, що склали присягу на 

вірність Речі Посполитій.  

Вказані законодавчі новації суттєво обмежували вступ до вищої школи 

осіб непольської національності. Протягом перших повоєнних років 

спостерігався значний наплив у ряди студентів ветеранів польської армії, які не 

були належним чином підготовлені до університетських студій, але, 

враховуючи пільги, охоче записувалися на навчання. При цьому помітним 

стало значне зменшення числа українських та єврейських студентів. Так, якщо 

в 1925/1926 навч.році у Львівському університеті навчалося 50 % римо-

католиків (поляків), 35 % іудеїв (євреїв) і 14 % греко-католиків (українців), то в 

1938/1939 навч. році римо-католики становили вже 75 % від усієї кількості 

студентів університету, греко-католики – 15 %, а іудеї – лише 11 %. Таким 

чином, протягом усього міжвоєнного періоду Львівський університет імені Яна 

Казимира залишався майже виключно польською освітньою установою. Відхід 

українських дослідників та педагогів від академічної діяльності у Львові та 

зменшення числа українських студентів на певний час призупинили співпрацю 

двох народів у сфері освіти і науки. 

 


