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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ВУТШ – Вища українська технічна школа.
ЗУНР – Західноукраїнська Народна Республіка.
КОБУС – Комітет бойкоту українського студентства.
КУМ – Комітет української молоді.
ЛУГ – Ліга українських громадян.
НТШ – Наукове товариство імені Т. Шевченка.
ОБЕК – окружні комісії бойкоту українського студентства.
ОСР – окружні студентські ради.
ОСО – окружні студентські організації.
ОРР – окружна ревізійна рада.
ПВШ – польські вищі школи.
ПЕБЕК – повітові комісії бойкоту українського студентства.
ПСО – повітові студентські організації.
ПСР – повітові студентські ради.
СУСЕ – Союз українських студентів емігрантів.
СУСС – Союз українських студентів соціалістів.
ТУМ – Товариство української молоді у Нью-Йорку.
ТУПМ ім. М. Драгоманова – Товариство української поступової молоді імені
Михайла Драгоманова.
ТУС – Товариство українських студентів.
УВУ – Український вільний університет.
УВШ – українські вищі школи.
УВПІ – Український вищий педагогічний інститут у Празі.
УГА – Українська господарська академія в Подєбрадах.
УКСО – Українські крайові студентські організації.
УКСР – Українська крайова студентська рада.
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УПТ – Українське педагогічне товариство.
УССЕ – Український союз студентів-емігрантів.
УСРР – Українська соціалістична радянська республіка.
УСС (Берлін) – Українська спілка студентів у Берліні.
УСС – Український студентський союз.
УТУ – Український таємний університет.
ЦЕДУС – Центральний допомоговий союз українського студентства.
ЦЕСУС – Центральний союз українського студентства.
ЦКЗ – Центральний комітет збірок.
ЧСР – Чехословацька республіка.
ШУКСР – Ширша українська крайова студентська рада.
зл. – злоті.
м.п. – марки польські.
ч.кр. – чеські крони.
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ВСТУП

Актуальність

теми.

Студенти

будь-якої

країни

є

носіями

прогресивних, демократичних ідей, борцями з проявами реакційності та
консерватизму. Ця частина інтелігенції у житті багатьох країн, особливо у
переломні моменти історії, відігравала якщо не головну, то принаймні
важливу

роль.

На

початку

ХХ

ст.

в

умовах

малочисельності

західноукраїнської еліти студенти активно ставали борцями за національну
ідею, а періодами й очолювали вітчизняний студентський рух. Представники
української студентської молоді часто виступали з ідеями, які складали
основу національних концепцій українських політичних рухів, партій,
професійних структур.
Аналізуючи останні політичні події в Україні, бачимо, що саме молоді
люди є активними діячами й каталізаторами соціально-культурних та
політичних процесів.
У цьому контексті особливої актуальності набувають дослідження,
присвячені студентським товариствам та організаціям, які прагнули
позитивних змін у своїй державі. Такою інституцією стала професійна
організація українського студентства “Профорус”, що діяла упродовж 1921–
1926 рр. на західноукраїнських землях. Зважаючи на умови, в яких існувало
товариство: відсутність власної держави, боротьба з насаджуванням
польської культури, економічна нестабільність після Першої світової війни,
пріоритетним для нього стає забезпечення культурно-освітнього розвитку
української молоді, що включало в себе боротьбу за легалізацію УТУ у
Львові та поліпшення становища західноукраїнського студентства загалом.
“Профорус” позиціонувався як аполітична організація, оскільки її члени
вважали, що вирішенням політичних питань повинні займатися партії та
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спеціальні організації. Об’єднуючись у молодіжні товариства, студенти
відігравали важливу роль у громадському житті.
Питання

залучення

молоді

до

національно-культурного

життя,

формування окремих організацій та інституцій користується незмінною
увагою вітчизняної історіографії. В українській історичній науці досі немає
синтетичної роботи на тему “Діяльність “Профорусу” на західноукраїнських
землях у 1921–1926 рр.”, однак з’явилася низка праць із окремих її аспектів.
У сучасних монографіях та наукових статтях, присвячених історії
студентських товариств, основний акцент зроблений на аналізі їх ролі у
боротьбі за відкриття у Львові УТУ, зокрема, та у суспільно-політичному
житті на західноукраїнських землях, загалом. Утім, не приділено належної
уваги значенню у цих процесах діяльності професійної організації
українського студентства “Профорус”.
Актуальність

дослідження

обумовлено

необхідність

вивчення

багатогранної діяльності “Профорусу” на західноукраїнських землях у
континуумі

сучасних

викликів

національного

відродження;

також

відсутністю спеціальних наукових праць, присвячених історії створення й
діяльності товариства у досліджуваний період.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне

дослідження

є

складовою

частиною

науково-дослідної

тематики кафедри стародавньої та середньовічної історії Тернопільського
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка і
виконане в рамках наукової проблематики “Актуальні проблеми історії,
культури, освіти, науки і техніки України” (номер державної реєстрації
0111U009915).
Мета дослідження полягає у вивченні змісту і ролі господарськоекономічної, культурно-освітньої та видавничої діяльності “Профорусу” на
західноукраїнських землях упродовж 1921–1926 рр.
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Для досягнення мети у роботі передбачено виконання наступних
завдань:
– cистематизувати й проаналізувати історіографію та вивчити
джерельну базу дослідження;
– проаналізувати організаційні засади функціонування “Профорусу”;
– охарактеризувати структуру організації, діяльність її допоміжних
органів;
– дослідити основні напрямки діяльності організації;
– простежити зв’язок “Профорусу” із українськими студентськими
організаціями та товариствами за кордоном;
– висвітлити роль і значення організації у студентського національному
русі.
Об’єктом вивчення є суспільно-політичні та культурно-освітні
процеси, що відбувалися на західноукраїнських землях упродовж 1921–1926
рр.
Предметом роботи є зміст і основні напрямки діяльності “Профорусу”
в господарсько-економічній, культурно-освітній та видавничій сферах життя
західноукраїнського суспільства.
Хронологічні
“Профорусу”

на

рамки
території

дослідження

охоплюють

західноукраїнських

час

земель.

діяльності

Нижня

межа

обумовлена появою організації у Львові в 1921 р., а верхня – припиненням
діяльності інституції у 1926 р.
Територіальні межі дисертації охоплюють західноукраїнські землі, які
у досліджуваний період входили до складу міжвоєнної Польщі, а саме:
Східна Галичина, Підляшшя, Західна Волинь, Західне Полісся, Західне
Поділля, Посяння, Лемківщина.
Методологічну основу дисертації складають принципи історизму,
наукового та об’єктивного підходу до висвітлення теми. Для розв’язання
завдань було використано такі загальнонаукові методи: дедукції, індукції,
систематизації,

історичного,

логічного;

історичних –

проблемно-
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хронологічного, порівняльно-історичного, систематизації та класифікації
документів та архівних фондів, діахронного та ретроспективного. Сукупність
методів уможливило реалізацію поставленої мети, висвітлення змісту та
цілей діяльності “Профорусу”.
Наукова новизна одержаних результатів зумовлена сукупністю
поставлених завдань та засобами їх розв’язання.
У роботі:
вперше:


комплексно

досліджено

діяльність

“Профорусу”

на

західноукраїнських землях у 1921–1926 рр.;


об’єктивно проаналізовано й класифіковано джерелознавчий та

історіографічний матеріал з окресленої теми;


уведено в науковий обіг значну кількість важливих маловідомих і

невідомих, раніше недоступних архівних і рукописних джерел та документів;
удосконалено:


визначення факторів, що сприяли становленню “Профорусу” та

його популяризації серед студентства західноукраїнських земель;
поглиблено:


вивчення основних напрямків діяльності “Профорусу” на

західноукраїнських землях у 1921–1926 рр.;


висвітлення

внеску

товариства

у

загальноукраїнський

студентський суспільно-політичний та культурно-просвітницький процес;
доведено, що:


незважаючи на те, що значення “Профорусу” передусім полягало

у моральній та матеріальній підтримці західноукраїнського студентства,
покращенні культурно-освітнього розвитку населення Західної України
досліджуваного періоду, пріоритетним став і господарсько-фінансовий
напрям діяльності товариства.
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Практичне значення одержаних результатів полягає у висвітленні
діяльності “Профорусу” на західноукраїнських землях у 1921–1926 рр., що
сприятиме

поглибленому

вивченню

досліджуваної

проблеми

та

використанню досвіду його праці в сучасних умовах суспільного розвитку.
Зібраний

фактологічний

матеріал,

джерельно-документальна

база

дослідження можуть бути використані у науково-дослідній роботі істориків,
спеціалізованих наукових працях, що стосуватимуться окремих напрямків
діяльності “Профорусу” на західноукраїнських землях у 1921–1926 рр.
Окрім того, положення і висновки дисертації можуть бути використані
при написанні узагальнюючих праць з історії України та окремих розділів
навчальних посібників, підручників з вітчизняної історії, а також у розробці
програм та підготовці нормативних та спеціальних курсів із зазначених
дисциплін, у науково-популярних виданнях, побудові експозицій у музеях
відповідного профілю.
Апробація результатів дослідження. Основні положення, висновки й
матеріали дисертаційної роботи обговорювалися на засіданнях кафедр
стародавньої та середньовічної історії, історії України Тернопільського
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка,
Міжнародних та Всеукраїнських наукових, науково-теоретичних й науковопрактичних конференціях, зокрема на Міжнародній науково-практичній
конференції “Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі України і світу (від
найдавніших часів до сьогодення)” (м. Тернопіль, 20–21 квітня 2012 р.); ІХ
Всеукраїнській науковій конференції “Проблеми та перспективи наук в
умовах глобалізації” (м. Тернопіль, 18–22 листопада 2013 р.); Всеукраїнській
науковій

конференції

“Україна

в

контексті

європейської

історії”

(м. Тернопіль, 25–28 березня 2014 р.); Міжнародній науковій конференції
“Тенденції збору даних, інновації, практика в науці” (м. Люблін (Польща),
29–30 квітня 2014 р.); Міжнародній науковій конференції “Актуальні наукові
проблеми. Розгляд, рішення, практика” (м. Вроцлав (Польща), 29–30 червня
2014 р.).
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Публікації. Основні положення дисертації викладено у 13 наукових
публікаціях, з них 8 – у фахових виданнях України (6 із яких входить до
міжнародних наукометричних баз даних), 5 – матеріали конференцій.
Структура дисертації. Робота складається з переліку умовних
позначень, вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних
джерел (240 позицій), додатків (15, з них 7 – таблиці). Загальний обсяг
дисертації становить 256 сторінок, з них основного тексту – 187.
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РОЗДІЛ 1
ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА
І МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
1.1. Історіографія проблеми

Вітчизняна історіографія, у центрі якої перебуває вивчення проблеми
становища українського студентства, студентських структур, товариств та
організацій, має вже понад сторічну історію. Очевидно, що жодна
національна історіографія не може бути чи вважати себе абсолютно
самодостатньою й самоцінною. Об’єктивно існували ідейно-теоретичний,
історіософський, методологічний загальноєвропейський чи навіть світовий
контекст, співмірність та порівняння з яким вкрай необхідно кожній
національній історіографії, принаймні на рівні вивчення окремих питань.
В українській історіографії до сьогодні не має жодного ґрунтовного
наукового історичного дослідження, у якому б аналізувалася діяльність
«Профорусу» на західноукраїнських землях у 1921–1926 рр., більше того
дослідники практично не згадують про неї. При усій повазі до дослідників
студентського руху варто зауважити, що автором вперше зроблено спробу на
науковому рівні осмислити досліджувану проблематику.
Історіографічну базу, що стосується досліджуваної теми, доцільно
поділити за тематичною ознакою на три групи: загальнотеоретичні праці;
роботи, у яких фрагментарно згадується “Профорус”, як студентська
організація; дослідження присвячені окремим аспектам діяльності товариства
на західноукраїнських землях.
Аналіз радянської історіографії свідчить про те, що тогочасне
ставлення до українського націоналістичного руху було негативним. Для
дослідників тієї доби характерні заполітизованість та заідеологізованість
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суджень про

суспільно-політичні

та національно-визвольні рухи

на

західноукраїнських землях. Діяльність молодіжних організацій висвітлювали
як “буржуазно-націоналістичну”, головну увагу приділяючи політичним
партіям, а не культурно-освітнім товариствам. Власне, тому з радянського
періоду немає жодних свідчень про діяльність “Профорусу”.
Цінними в методологічно-теоретичному плані назвемо монографічні
видання сучасних дослідників І. Андрухіва, М. Кугутяка, О. Сухого, М.
Кучерепи,

І. Гурака, Р. Ковалюка, в яких автори з’ясовують проблеми

національно-визвольного,

молодіжного

рухів,

однак

предметно

не

висвітлюють, що є предметом нашого дослідження.
Так, І. Андрухів у праці – “Західноукраїнські молодіжні організації
“Сокіл”, “Січ” “Пласт”, вважає, що основною метою українських молодіжних
товариств

було

прагнення

виховати

свідомих

і

здорових

молодих

патріотів. [3, с. 2].
Окремі прояви суспільно-політичної активності студентської молоді на
західноукраїнських землях досліджуваного періоду, а особливо їх боротьба
за УВШ, розкриваються у праці М. Кугутяка “Галичина: сторінки історії.
Нарис суспільно-політичного руху (ХІХ ст. –1939 р.)” [4, с. 2].
Український студентських рух на західних землях упродовж ХІХ–ХХ
ст. досліджував та описував Р. Ковалюк [5, с. 2]. Автор акцентував увагу на
проблемі залучення молоді до національно-політичного життя, формуванні
та соціалізації особистості як громадянина та наголошував на тому, що саме
молодь, незважаючи на нестабільність та мінливість, у переломні моменти та
при значній політизації суспільства, була тією суспільною групою, на
прикладі якої найкраще простежується дух епохи, поява нових віянь і
тенденцій до змін. Під українським студентським рухом автор розумів як
його організовані форми (студентські товариства, організовані акції), так й
індивідуальну участь студентів у загальнонаціональних організаціях і подіях.
Серед аспектів досліджуваної нами проблеми автор аналізував лише
створення УТУ у Львові та заснування УСС, проте немає жодних відомостей
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про “Профорус”, як організацію, що відіграла важливу роль у цих процесах
[5, с. 3].
Участь українського студентства у суспільно-політичному житті
Західної України у 60-ті рр. ХІХ – на початку ХХ ст. досліджував І. Гурак.
Автор класифікував різні групи студентів за орієнтацією на ті чи інші
національно-політичні ідеали, розглядаючи характерні риси різноманітних
політичних напрямків, а також доводив, що саме студентство виступало
каталізатором багатьох історичних процесів [6, с. 5].
Концептуальні засади української історіографії суспільно-політичного
руху у Східній Галичині міжвоєнного період (1921–1939 рр.) досліджено та
висвітлено у статті А.Марценюка [7, с. 315]. На основі аналізу праць
українських дослідників, присвячених історії суспільно-політичного руху у
міжвоєнний період, автор розглядає його крізь призму політичної та
громадської активності західноукраїнського населення, наголошуючи на
тому,

що

усвідомлення

теоретико-метологічних

засад

дослідження

суспільно-політичного руху у міжвоєнний період сприяє науковому пошуку,
виробленню об’єктивних висновків, створення новаторських умовиводів,
важливих концептуальних поглядів, що визначають певні тенденції вивчення
суспільно-політичного руху як окремого, важливого напрямку [7, с. 319].
Не менш важливив виступає дослідження І.Гуменної, висвітлене у
статті “Українські студентські товариства у розвитку освіти і науки у Східній
Галичині першої третини ХХ ст.” [8, с. 51]. Автор наголошує на діяльності
українського студентства стосовно поширення освітніх знань серед
населення,

сприяння

видавничій

справі,

дослідження

філософії,

юриспруденції, історії, медицини та інших наукових напрямків, що сприяли
активізації національної свідомості. У результаті дослідження зроблено
висновки, що українське студентство виступало одним із каталізаторів
поступового

розвитку

західноукраїнських

освітніх

земель.

і

Поряд

наукових
із

процесів

студентськими

на

теренах

товариствами

“Філософічна громада”, “Медична громада”, “Академічне братство” у статті
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фігурує Українська студентська крайова рада західних земель України у
Львові, як об’єднання усього західноукраїнського студентства [8, с. 52].
Дослідження профспілкових організацій на західноукраїнських землях
у міжвоєнний період, висвітлених у статті Р.Береста ті І.Береста, також
відіграє важливу роль. Автори, на сонові писемних джерел, аналізують
діяльність провідних українських професійних спілок, що діяли на території
Західної України і приходять до висновку, що їх діяльність була
неоднозначною:

в

умовах

україно-польської

війни

значна

частина

профспілок була дозволеною, а частина – заборонена польською владою.
Автори акцентують на негативному впливі репресій щодо українців з боку
польської поліції т а загостренні міжнаціональних протиріч [9, с. 119].
Низку праць, що стосуються діяльності студентства на початку ХХ ст.,
підготував В. Благий “Студентство Львівського університету в 1900–1914
рр.: історико-соціологічний аспект” [10, с. 2]. У них автор висвітлив окремі
аспекти

політичної

діяльності

студентів,

охарактеризував

видавничу

діяльність молоді проросійської орієнтації.
Таким чином, першу групу історичних праць складають дослідження, у
яких йдеться про становлення та розвиток студентського руху на
західноукраїнських землях, утворення та діяльність окремих молодіжних
організацій та товариств. Частина авторів особливу увагу приділяє участі
студентства у культурно-освітніх та суспільно-політичних процесах у
зазначений період, однак не висвітлюється діяльність та роль “Профорусу” у
них.
До другої групи наукових праць можемо віднести роботи, у яких
фрагментарно згадується про заснування “Профорусу” як студентської
організації та її боротьба за УТУ та УВШ або ж аналізується її праця загалом.
Важливу роль відіграє праця П. Мірчука “Нариси історії ОУН. Перший том:
1920–1939 рр.”, у якій висвітлюються причини формування націоналістичних
осередків на західноукраїнських землях у 20-і рр. ХХ ст., підкреслюється їх
виключно молодіжний характер, характеризується історичний шлях ОУН,
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ядром якої після 1929 р., як відзначав автор, стала націоналістична молодь
Західної України, що фактично здійснювала свою повсякденну роботу,
незважаючи на переслідування та репресії з боку польської влади. П. Мірчук
фрагментарно згадує про створення самостійної професійної організації
“Профорус”, яка виступала осередком діяльності українського студентства
упродовж 1921– 1926 рр. [11, с. 3].
Діяльність українських молодіжних організацій у міжвоєнній Польщі
тривалий час досліджував І. Шумський. Підсумком його наукової праці стала
низка статей і монографія “Молодіжний рух у Західній Україні (1920–1939)”.
Автор розглядав молодіжний рух Західної України крізь призму подальшого
розвитку і зміцнення ідеї української державності, прагнення західних
українців до національного самовизначення. Аналіз культурно-освітньої
роботи найбільш численних товариств “Луг”, “Сокіл-Батько”, “Пласт”
дозволив йому дійти важливого висновку. Суть якого ґрунтувалася на тому,
що їх основною метою було виховання національно свідомих, фізично
здорових патріотів-українців для боротьби за державну самостійність
України. Окрім того, автор згадував також про створення професійної
студентської організації «Профорус» – органом якої виступала УКСР у
Львові, наголошував на культурно-освітній діяльності товариства [12, с. 3].
Боротьбі за відкриття у Львові УТУ присвятив декілька наукових
публікацій В. Качмар “Деякі штрихи боротьби наддніпрянців-студентів
Львівського університету за його український характер на початку ХХ ст.”
[13, с. 114–116].
Третю групу складають праці, у яких описано окремі аспекти
багатогранної

діяльності

“Профорусу”,

зокрема

його

співпраця

із

українськими студентськими організаціями, боротьба за легалізацію УТУ
тощо. Питання становлення УТУ у Львові проаналізовано та відображено у
статті В.Виздрика, який визначив роль студентського руху в боротьбі за
український університет як складову частину національно-визвольних
змагань українського народу у міжвоєнний період на західноукраїнських
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землях [14, с. 116]. Актуальність даного дослідження в тому, що поряд із
аналізом етапів становлення УТУ, автор розкриває діяльність таких
студентських товариств як “Медична громада”, “Основа”, КУМ, УСС,
ЦЕСУС, ЦЕДУС, які співпрацювали із “Профорусом” [13, с. 120].
Певні аспекти досліджуваної проблеми, зокрема поява та діяльність
ЦЕСУС висвітлена у працях О. Гуменюк “Центральний союз українського
студентства – провідна організація української студентської еміграції в
культурно-освітній сфері” [15, с. 110].
Досліджуючи студентську пресу в Україні В.Кондик побіжно згадує
про існування нелегальних видань, котрі висвітлювали відмінну від офіційної
преси думку. На західноукраїнських землях виходили: двотижневики
Професійної організації українського студентства “Наш шлях” (1922 р., з
1923 р. виходив під назвою “Сутеньскі вісіті”), науковий журнал “Історичний
вісник” (1923 р.) [16, с. 1].
Не менш важливим виступає дослідження О.Тимчишин, у якому
йдеться про становлення і розвиток західноукраїнської молодіжної преси
1900–1939 рр. [17, с. 1]. Автор наголошує на тому, що актуальність теми
дослідження є важливою складовою українського національного життя на
західноукраїнських землях першої половини ХХ ст. Аналізуючи молодіжні
видання 20–30-х рр. ХХ ст. доведено, що студентська преса (“Студентський
шлях”, “Студентський вістник”, “Студентські вісті”) посідали важливе місце
у суспільному житті. Державність, виховання ідейної молодої людини – це
визначальні теми студентської преси у досліджуваний період [17, с. 4].
Більш ширше та детальніше діяльність “Профорусу” досліджено у
низці наукових статей автора дисертації. Зокрема, у статті “Особливості
структурної організації студентської професійної організації “Профорус” на
основі аналізу положень статуту товариства, йдеться про умови створення та
допоміжні органи, що становлення структури організації [18, с. 62–66].
Автором визначено та

охарактеризовано органи “Профорусу”, умови їх

діяльності та співпраці з іншими українськими організаціями.
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Особливої

уваги

заслуговує

господарсько-фінансова

діяльність

«Профорус», зміст якої викладено у статті “Господарсько-фінансова
діяльність професійної організації українського студентства “Профорус” на
західноукраїнських землях упродовж 1921–1926 рр.” [19, с. 105–113]. У
статті на основі аналізу економічних звітів Головної ради, економічних
референтів та ревізійних комісій визначено напрямки господарськоїфінансової діяльності, завдання та роль економічних комісій, що діяли при
кожній ОСР та ПСР. Наголошено на тому що економічна діяльність
“Профорусу”

скеровувалася

на

забезпечення

потреб

українського

студентства та покращення матеріального становища УВШ. Окремо автор
звертала увагу на економічну співпрацю Головної ради зі студентськими
товариствами за кордоном, головним чином із США, узагальнюючи дані,
подаючи їх у таблицях.
У статті “Культурно-освітня та видавнича діяльність професійної
організації українського студентства “Профорус” упродовж 1921–1926 рр.”
висвітлено зміст та завдання культурно-освітніх референтів, що діяли у
повітах та округах [20, с. 71–77]. Зокрема, наголошується на важливій
культурно-освітній

праці

українського

студентства

серед

місцевого

населення: організація курсів ліквідації неграмотності, читалень, вечорів,
концертів, створення театральних гуртків, поширення художньої літератури.
Не менш важливою, на думку автора, виступала видавнича діяльність
“Профорус”, що тісно перепліталася із культурно-освітньою. Головна рада
видавала два друкованих органи – “Студентські вісті” та “Наш шлях”. На
сторінках журналів подавалася інформація про становище українського
студентства, розвиток УВШ, статути товариств, умови вступу до УВШ,
доповіді та виступи студентів на з’їздах.
Не менш важливу роль у діяльності “Профорусу” відігравали
допоміжні органи, які виступали самостійними одиницями та керувалися
окремо створеними статутами та постановами. Зокрема, роботу та завдання
студентського суду, як самостійного юридичного органу товариства,
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висвітлено у статті “Роль студентського суду у діяльності професійної
організації українського студентства упродовж 1921–1926 рр.” [21, с. 314–
320]. Особливу увагу автор звертала на скарги студентів, які надходили до
суду, способи їх вирішення та спірні питання, що виникали між органами
“Профорусу” та іншими товариствами.
У статті “Роль української студентської крайової ради у діяльності
“Профорусу” (1921–1926 рр.)” автором, на основі аналізу статуту, звітів та
протоколів з’їздів Головної ради, визначено основні напрямки діяльності та її
роль у роботі товариства [22, с. 162–168]. Зокрема, наголошується на тому,
що УКСР виступала адміністративним органом та виконувала усі постанови
та

резолюції

“Профорусу”.

Особливу

увагу

приділено

аналізу

та

характеристиці статуту УКСР, позаяк у ньому висвітлено основні завдання та
мету Головної ради. Важливе значення відігравали з’їзди УКСР, оскільки
ними вирішувалися питання становища УВШ, проведення тих чи інших
акцій серед українського студентства, налагодження зв’язків із товариствами
за кордоном тощо.
Значення законодавчого органу “Профорус” – ШУКСР, детально
висвітлено у статті “Роль Ширшої української крайової студентської ради у
діяльності “Профорус” упродовж 1921 – 1926 рр.” [23, с. 6–14]. ШУКСР
вирішувала головним чином питання, пов’язані зі студентським життям, які
не вимагали розгляду та затвердження крайовим з’їздом, а також проводила
підбір нових заступників та членів УКСР.
Особливої уваги заслуговує співпраця “Профорусу” зі студентськими
товариствами

та

союзами

за

кордоном,

що

висвітлена

у

статтях

“Взаємозв’язок та співпраця Центрального союзу українського студентства у
Празі із професійною організацією українського студентства “Профорус”
упродовж 1921–1926 рр.” [24, с. 34–40] та “Співпраця та взаємозв’язок
“Профорусу” із студентськими товариствами та організаціями за кордоном”
[25, с. 152–159]. Автор наголошувала на тому, що співпраця із товариствами
носила,

загалом,

економічний

характер,

про

що

свідчить

низка
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проаналізованих листів, у яких йдеться про надання матеріальної допомоги
ЦЕСУС та інших організацій за кордоном. Важливу роль у діяльності
Головної ради відігравали зв’язки зі студентськими організаціями у США
упродовж 1921–1923 рр.
Про діяльність та тісну співпрацю “Профорус” із українськими
студентськими товариствами йдеться у статті “Роль товариств “Медична
громада”, “Основа” та “Кружок правників” у діяльності професійної
організації українського студентства “Профорус” упродовж 1921 – 1926 рр.”,
у якій автор на основі аналізу статутів та листів визначила характер зв’язків
між товариствами та їх значення. Головним чином співпраця між
організаціями носила економічний та пропагандистський характер. Зокрема,
надання матеріальної допомоги, шляхом збору додаткових коштів та
розповсюдження інформації про діяльність “Профорусу” через листівки та
виступи серед місцевого населення [26, с. 66–71].
Зв’язок “Профорус” із УВШ та становище українського студентства
чітко окреслено у статтях “Роль “Профорус” у діяльності УВШ на
західноукраїнських землях упродовж 1921–1926 рр.” [27, с. 6–14] та “Участь
професійної організації українського студентства “Профорус” у покращенні
матеріального становища студентства на західних землях України упродовж
1921–1926 рр.” [28, с. 18–22]. Зокрема, у них автор висвітлювала матеріальне
становище студентів на західноукраїнських у зазначений період, розвиток та
становище УВШ, боротьбу за вільний університет у Львові. Також
наголошувала на тому, що питання УВШ виступало наскрізним на усіх
засіданнях УКСР та допоміжних органів товариства.
Продовжує тему УВШ та становища студентства стаття “Значення
відозв та звернень “Профорусу” для діяльності та розвитку УВШ” [29, с. 66–
71], у якій автор наводить цитати зі звернень Головної ради до місцевого
населення, окремих товариств та органів про надання матеріальної допомоги
українському студентству.
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Отже, третю групу складають історичні праці, автори яких так чи
інакше згадували про створення “Профорусу”, як організації, що об’єднувала
західноукраїнське студентство для боротьби за УТУ та УВШ. Підсумовуючи
огляд наукових праць зазначимо, що на сьогодні в історичній науці не існує
окремого дослідження, яке б комплексно висвітлювало означену нами
проблему.
Таким чином, аналіз історіографії праць свідчить про те, ще вони
відіграють важливе значення у дослідженні задекларованої проблематики.
Історіографію із досліджуваної проблеми умовно поділяємо на три групи.
Перша група – праці загальнотеоретичного характеру, в яких хоча і не
йдеться про створення чи діяльність “Профорусу”, однак їх аналіз дозволяє
краще

осмислити

історичні

події

та

процеси,

що

відбувалися

на

західноукраїнських землях, у досліджуваний період, які так чи інакше
впливали на становище та розвиток товариства.
Другу групу представляють історичні праці, у яких фрагментарно
згадують про “Профорус”, особливо у контексті висвітлення процесу
створення та діяльності УТУ у Львові та боротьби за УВШ,

діяльність

молодіжних організацій та студентський рух у Західній Україні у кінці ХІХ –
на початку ХХ ст. Автори намагалися закцентувати увагу на тому, що саме
студенти, об’єднуючись у товариства та організації, ставали рушійною силою
у історичному процесі, а також через аналіз життя та діяльності тогочасної
молоді показати основні риси епохи.
До третьої групи історичних праць належать дослідження, присвячені
окремим аспектам діяльності товариства на західноукраїнських землях. Тим
не менше, на сьогодні в історичній науці не існує окремого дослідження, яке
б комплексно висвітлювало означену нами проблему. Тому особливо
актуальними залишаються наукові праці автора дисертації, у яких детально
проаналізовано діяльність “Профорусу” на західноукраїнських землях
упродовж 1921–1926 рр.
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1.2. Джерельна база

Джерельну базу дисертаційного дослідження становлять насамперед
архівні матеріали, зосереджені у Центральному державному історичному
архіві України в місті Львові, що містяться у фонді 399 – “Професійна
організація українського студентства західних земель України” – і налічує
223 архівні справи; Держаному архіві Львівської області: фонди 110 –
“Львівське міське староство 1919–1939 рр.” [227], 271 – “Дирекція поліції у
Львові” [228], 280 – “Товариство Руська Академічна поміч у Львові” [229],
293 – “Товариство українських студентів політехніки “Основа” у Львові”
[230], 1245 – “Дрогобицький обласний державний архів м. Самбір” [231].
Саме ці документи і матеріали стали найґрунтовнішим джерелом вивчення
обраної теми.
Джерельні матеріали та документи умовно класифіковано на три групи.
Першу з них становлять документи офіційного характеру, створені Головною
радою “Профорусу” та його органами; другу – документи особового
походження (анкети, листи, студентські реферати); третю – тогочасна преса.
Важливе значення у написанні наукового дослідження відіграють
резолюції та постанови, прийняті Головною радою упродовж 1921–1926 рр.,
у яких йдеться про створення та організацію допоміжних органів товариства,
визначено напрямки діяльності українського студентства. Зокрема, низка
резолюцій УКСР, розкриває умови виїзду студентів за кордон та
продовження термінів навчання в іноземних вузах [30, арк. 18; 31, арк. 63; 32,
арк. 19; 33, арк. 4; 34, арк. 53].
Не менш важливу роль відіграють інструкції, ухвалені на з’їздах
Головної ради “Профорусу” та допоміжних органів. У інструкціях, зазвичай,
подавалася інформація про умови проведення акцій збору коштів для потреб
українського студентства, вступу до товариства, сплати членських внесків.
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Умовно їх можемо поділити на дві групи: ті, які розповсюджувалися серед
місцевого населення та носили інформаційний характер, та ті, що
скеровувалися до окремих ПСР та ОСР й містили чіткий план дій. Зокрема, у
“Інструкції для усіх ОСР та ПСР” йдеться про умови створення студентських
секцій для покращення культурної та освітньої роботи студентства [35, арк.
2; 36, арк. 65; 57, арк. 1; 38, арк. 2; 39, арк. 3; 40, арк. 2; 41, арк. 34].
До першої групи джерел відносимо також статути закордонних та
крайових студентських організацій, у яких висвітлено мету, завдання, права
та обов’язки членів, умови припинення діяльності того чи іншого товариства,
яка налічує 15 справ. Основні вимоги та обов’язки членів товариства
висвітлені у головному статуті “Профорусу”, у якому умовно виділяємо
чотири частини: у першій йдеться про загальну характеристику товариства –
назва, мета, завдання, умови членства; у другій – господарсько-фінансову
діяльність; третя частина містить інформацію про органи товариства та їх
завдання; четверта – умови припинення діяльності організації. Слід відмітити
той факт, що усі допоміжні органи “Профорусу”, в основному, керувалися
головним статутом, оскільки ті, які приймалися додатково для тих чи інших
органів складалися за таким же принципом, що і основний, і тільки в окремих
випадках у них подавалися більш ширше коло завдань та обов’язків членів
товариств [42, арк. 6; 43, арк. 10; 44, арк. 2; 45, арк. 2; 46, арк. 26; 47, арк. 41;
48, арк. 17; 49, арк. 31; 50, арк. 47; 51, арк. 7; 52, арк. 16; 53, арк. 29; 54, арк.
7; 55, арк. 17; 56, арк. 22; 57, арк. 2].
На нашу увагу заслуговують протоколи засідань господарськоекономічних органів, позаяк економічні питання виступали наскрізними
завданнями товариства. Протоколи засідань складалися за однаковим
принципом: назва установи, що проводила засідання, голова, секретар та
заступники, питання обговорення, доповіді студентів, виступи окремих
членів з’їздів. У кінці кожного протоколу додатково подавалися резолюції,
ухвали та інструкції, прийняті під час засідань, що стосувалися діяльності
“Профорусу” та окремих органів [68, арк. 6; 59, арк. 11; 60, арк. 3; 61, арк. 3;
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62, арк. 8; 63, арк. 33; 64, арк. 56; 65, арк. 57; 66, арк. 45; 67, арк. 2; 68, арк.
24; 69, арк. 5; 70, арк. 23; 71, арк. 20; 72, арк. 1; 73, арк. 21; 74, арк. 32; 75,
арк. 10; 76, арк. 9; 77, арк. 2; 78, арк. 25; 79, арк. 10; 80, арк. 120; 81, арк. 89;
82, арк. 67; 83, арк. 124; 84, арк. 85; 85, арк. 1; 86, арк. 3; 87, арк. 12; 88, арк.
12; 89, арк. 4; 90, арк. 45; 91, арк. 20; 92, арк. 144; 93, арк. 56; 94, арк. 68; 95,
арк. 2; 96, арк. 3; 97, арк. 6; 98, арк. 5; 99, арк. 17; 100, арк. 13; 101, арк. 31;
102, арк. 23; 103, арк. 39; 104, арк. 2; 105, арк. 4; 106, арк. 2; 107, арк. 17; 108,
арк. 16].
Особливу увагу заслуговують відозви та звернення Головної ради до
широкого загалу та структур організації із закликами підтримки УВШ та
покращення їх матеріального становища [144, арк. 35; 145, арк. 4; 146, арк. 1;
147, арк. 44; 156, арк. 4; 174, арк. 2].
Другу групу представляють доповіді студентів, анкети, заяви, листи. У
доповідях розкрито становище та умови розвитку УВШ та питання
організації Вільного українського університету у Львові, позаяк вирішення
цих питань виступало одним із основних завдань “Профорусу” та
українського студентства загалом. Доповіді, зазвичай, зачитували під час
засідань загальних зборів чи студентських з’їздів. Авторами рефератів були
члени товариства та інших студентських організацій, проте, значна частина
їх не встановлена [123, арк. 17; 124, арк. 6; 125, арк. 22; 126, арк. 27; 127, арк.
10; 128, арк. 7; 129, арк. 4; 130, арк. 30; 131, арк. 14; 132, арк. 6; 133, арк. 20;
134, арк. 39; 135, арк. 38; 136, арк. 4; 137, арк. 19; 138, арк. 11; 139, арк. 6;
140, арк. 9; 141, арк. 34; 142, арк. 32; 143, арк. 14].
Особливе значення мають документи, у яких йдеться про участь
українських студентів у з’їздах міжнародних студентських організацій,
оскільки,

вони

є

підтвердженням

тісної

співпраці

“Профорусу”

із

товариствами з-за кордону. До матеріалів з’їздів входять заяви щодо участі в
засіданнях, протоколи та їх рішення [109, арк. 4; 110, арк. 11; 111, арк. 14;
112, арк. 33; 113, арк. 6; 114, арк. 2; 115, арк. 49; 116, арк. 5; 117, арк. 208;
118, арк. 7; 119, арк. 21; 120, арк. 7; 121, арк. 2; 122, арк. 2].
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Щодо епістолярію, то найпильнішу увагу в контексті теми цього
дослідження

заслуговують

листи

Головної

ради

“Профорусу”

до

ЦЕСУС (Прага) та українських студентських організацій США. В основному
у листах йшлося про матеріальне становище та передачу тих чи інших коштів
на потреби українського студентства [148, арк. 259; 149, арк. 82; 150, арк. 14;
151, арк. 18; 152, арк. 1; 153, арк. 29; 154, арк. 7; 155, арк. 12; 157, арк. 103;
158, арк. 126; 159, арк. 2; 160, арк. 1; 161, арк. 1; 162, арк. 12; 163, арк. 1; 164,
арк. 3; 165, арк. 2; 166, арк. 5; 167, арк. 36; 168, арк. 126; 169, арк. 2; 170, арк.
1; 171, арк. 1; 172, арк. 2; 173, арк. 2].
Не менш важливими виступають довідкові матеріали на студентів та
інвентарний опис товариства, що налічують 32 справи 399 фонду. Довідкові
матеріали

містять

анкети

персонального

характеру,

свідоцтва

про

народження, посвідчення, заяви тощо [195, арк. 7; 196, арк. 6; 197, арк. 39;
198, арк. 16; 199, арк. 142; 200, арк. 107; 201, арк. 57; 202, арк. 164; 203, арк.
207; 204, арк. 109; 205, арк. 129; 206, арк. 18; 207, арк. 68; 208, арк. 79; 209,
арк. 42; 210, арк. 120; 211, арк. 84; 212, арк. 133; 213, арк. 70; 214, арк. 69;
215, арк. 3; 216, арк. 10; 217, арк. 21; 218, арк. 12; 219, арк. 73; 220, арк. 10;
221, арк. 16; 222, арк. 12; 223, арк. 24; 224, арк. 3; 225, арк. 2; 226, арк. 2].
Третю групу джерел складає тогочасна преса, зокрема інформація, що
містяться у газеті “Діло”, яка видавалася упродовж діяльності “Профорусу”
та журнали товариства – “Наш шлях” та “Студентські вісті”. Увагу
заслуговують статті, які подають інформацію про становище УВШ, боротьбу
за УТУ та ревізії польської поліції серед українського студентства, оскільки
стосувалися культурно-освітнього напрямку роботи товариства тощо.
Важливими для нашого дослідження виступають статті за 1923–1924
рр. Так, у квітні 1923 р. у статті “За огнище української культури”, у якій
йдеться про становище УТУ та аналіз книги В. Мудрого “Боротьба за огнище
української культури в західних землях України”, наголошується на
важливості Львова як осередку освіти для українського студентства [232,с.1].
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В грудні 1923 р. опубліковано статті “Галицько-українське високе
шкільництво” [233, с. 1] та “Похід проти української школи” [234, с. 4], у
яких розкривається становище УВШ, кількість шкіл та їх матеріальне
забезпечення. Особливу увагу заслуговує петиція українських інституцій і
громадян до польського сейму та сенату про ухвалення закону про
заснування державного університету у Львові під назвою “За українські
високі школи” [235, с. 1].
“Діло” присвятило окрему статтю з’їзду “Профорусу”, що відбувався у
Львові, зокрема резолюціям організаційного, економічно-господарського і
пропагандистського характеру [236, с. 3; 237, с. 3].
Таким чином, газета “Діло” відігравала важливу роль у формуванні
джерельної бази наукового дослідження, оскільки містить інформацію про
становище УВШ, УТУ та українського студентства загалом та інші питання
[238, с. 1; 239, с. 2; 240, с. 3–4; 241, с. 1–2]. Цінність інформації полягає у
тому, що одним із завдань “Профорусу” виступало забезпечення матеріальної
та моральної підтримки українському студентству та УВШ. Питання
легалізації УТУ тісно перепліталося із культурно-освітньою працею
товариства. Упродовж 1925–1926 рр. у газеті не публікувалися статті, у яких
би відображалася праця організації, позаяк у зазначений період “Профорус”
діяла підпільно. Проте, у “Ділі” немає інформації, щодо заснування
“Профорусу” чи діяльності її структур. Тому воно не може стати вичерпним
джерелом для даного дослідження.
Отже, основу джерельної бази дисертаційного дослідження складають
архівні матеріали та періодика, які умовно виділяємо у три групи. Першу з
них становлять документи офіційного характеру, створені Головною радою
“Профорусу” та його органами; другу – документи особового походження
(анкети, листи, студентські реферати); третю – тогочасна преса. Можемо
констатувати, що не усі джерела є рівнозначними, їх сукупність робить базу
даного дослідження достатньою для виконання поставлених завдань.
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1.3. Методологія дослідження

Сучасний стан української історіографії характеризується переходом
від ідеологічно заангажованої й політизованої історичної концепції – до
нових теоретико-методологічних конструкцій, в основі яких лежать більш
адекватні уявлення про природу історичних знань. Нового поштовху
отримали наукові пошуки, що визначаються широким спектром проблемних
зацікавлень.
В межах окресленого періоду помітного інтересу набуває дослідження
діяльності “Профорусу” на західноукраїнських землях у 1921–1926 рр. З
огляду на необхідність розширення фактографічних напрацювань та
формування нових підходів до вивчення організаційних засад інституції
через призму аналізу формування вищих органів влади, повітових та
окружних студентських рад, допоміжні органів та умов членства у них,
основних напрямків діяльності, а саме: господарсько-фінансової праці,
культурно-просвітницької та видавничої справи, співпраці зі студентськими
організаціями за кордоном, участь “Профорусу” в функціонуванні УВШ,
дослідженню становища українського студентства, взаєминам із “Медичною
громадою”, “Основою”, “Гуртком правників”.
У сучасній історичній науці ефективність дослідження залежить від
вибору методології, оскільки вона – один із основних елементів наукової
праці. Вибір конкретних методів на тлі належного опрацювання та
акумуляції вузькоспеціалізованих досліджень, скерованих на розв’язання
окремих завдань роботи, обумовлює напрямок та акценти дослідження, вибір
аргументів і висновки, що безумовно відкладається на адекватності
відображення наукової дійсності, теоретичному і практичному значенні
роботи. На нашу думку, обрана методологія враховує специфіку діяльності
“Профорусу” на західноукраїнських землях у 1921–1926 рр., пов’язана з
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поставленою метою та завданнями дослідження, які обумовлюють певний
ракурс аналізу наукових робіт, відповідний спосіб відбору та подання
матеріалу, окреслення кола досліджуваних проблем.
У науковому пошуку дисертант намагалася дотримуватися таких
взаємозв’язаних завдань: з’ясувати організаційні засади функціонування
“Профорусу”; визначити структуру товариства; охарактеризувати діяльність
допоміжних органів; розкрити умови членства у товаристві; проаналізувати
основні напрямки діяльності організації; простежити зв’язок “Профорусу” зі
студентськими організаціями за кордоном; висвітлити роль інституції у
діяльності українського студентства та матеріальному покращенні становища
УВШ; показати роль взаємозв’язків “Профорусу” із іншими українськими
студентськими товариствами.
Дисертаційне дослідження здійснено на основі об’єктивності та
достовірності. Саме тому домінантним є принцип історизму, скерований на
реконструкцію подій та явищ у хронологічній послідовності, динаміці й
взаємозв’язку. Використання тільки перевіреної інформації з окресленої
проблеми відповідає принципу науковості, який також сприяв уникненню
спрощеності, кон’юнктурності та штучної заідеологізованості. Ппринцип
об’єктивності полягає в неупередженому підході до дійсності, її пізнання і
практичному перетворенні. Керуючись ним, сприймаємо документальне
джерело як об’єктивну реальність, що містить незаангажовані, правдиві
наукові факти.
Розумінню причинно-наслідкових зв’язків, що вплинули на формування
“Профорусу” сприяв принцип альтернативності. Принцип соціального
підходу застосовується для подолання відвертого соціологізму, міфологізації
суспільно-політичної

реальності,

протиставлення

загальнолюдських,

національних і класових ідеалів та цінностей.
Використання різноманітних носіїв історичної інформації, їх аналіз,
співставлення, визначення

ступеня об’єктивності

відповідає вимогам

принципу комплексності джерел. Нами проаналізовано значний масив
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неопублікованих документів, більшість з яких знаходиться у ЦДІАЛ України,
що відображають діяльність “Профорусу” на західноукраїнських землях
1921–1926 рр.
У комплексі з науковими принципами, використаними під час
дослідження діяльності “Профорусу” в західноукраїнських землях 1921–
1926 рр. поєднуються методи, що визначаються метою, завданнями,
джерельною

базою,

наявною

методологічною

основою

соціально-

гуманітарного пізнання. Розв’язуючи конкретні дослідницькі завдання,
використовуємо

три

групи

методів:

світоглядні,

загальнонаукові

та

спеціальнонаукові.
До першої групи належить метод діалектичного вивчення історичного
процесу, що дає змогу розглядати визначену проблематику в русі, розвитку і
суперечностях.
Загальнонаукова група методів охоплює такі: аналізу та синтезу
(фактів, джерел), індукції та дедукції (забезпечують можливість переходу від
окремих історичних фактів до загальних положень і навпаки), узагальнення
(у висновках), систематизації (передбачає раціональне упорядкування
зібраної інформації на підтвердження конкретної гіпотези), структурносистемний (дозволяє виділити об’єкт дослідження та проаналізувати його в
межах

раціонального

пізнання,

забезпечує

цілісність

та

логічну

упорядкованість наукових міркувань).
Практичне

історичне

пізнання

охоплює

світоглядні,

теоретичні

відомості і конкретні способи дослідження соціальних явищ, тому у ході
наукових студій використовуємо спеціальнонаукові методи. Серед них,
зокрема, проблемно-хронологічний, який вплинув на визначення побудови
дослідження. Його дотримання дозволило виокремити зі значного масиву
аналізованих суспільно-політичних, культурно-просвітніх процесів й логічно
описати їх проблемні аспекти, з’ясувати суперечливу еволюцію в контексті
закономірностей

існування

часових

меж

процесу

становлення

та

утвердження “Профорусу”. Зокрема, проблемно-хронологічний метод сприяє
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належному висвітленню основних аспектів діяльності інституції з метою
активізації студентського руху.
Історико-порівняльний

метод

дає

змогу

розкрити

спорідненість

функціональних зв’язків, соціальних явищ, осягнути минуле в єдності та
індивідуальності, а також знайти зв’язок та основу історичних явищ. Завдяки
цьому методу, порівнюючи історичні події, явища, нам вдалося виявити
особливості діяльності “Профорусу” упродовж 1921–1926 рр., визначити
його організаційні засади інституції, основні напрямки діяльності, участь
товариства в функціонуванні УВШ.
Використання

ретроспективного

методу

зумовлене

порівняно

нетривалими хронологічними межами дослідження. Цей метод дає змогу
абстрагуватися від сьогодення та поступово вникнути в реалії суспільнополітичного

життя

західноукраїнських

земель,

визначити

його

найхарактерніші риси, тенденції і закономірності розвитку.
Для зіставлення статистичних даних, що стосуються діяльності
“Профорусу”, а також з метою отримання узагальненої, цілісної й важливої
інформації використано метод математичної обробки матеріалів. Помітно
доповнюють фактичним матеріалом дисертаційне дослідження окремі дані
щодо кількісних і якісних показників праці інституції. З метою їх повної
інтерпретації, застосовуємо структурно-функціональний та статистичноаналітичний методи.
До спеціальних методів дослідження належить група методів, що
ґрунтуються на різних варіантах дослідження політичних процесів та
інститутів. У дослідженні широко використано методи емпіричних
соціальних досліджень, соціальної психології, статистики. Окреслені методи
допомагають

зрозуміти

функціонування

політичних

інститутів,

дії

політичних суб’єктів, динаміку громадської думки, а також вивчають стиль
діяльності членів товариства, ефективність прийнятих рішень, рівень
свідомості й культури різних груп студентства.
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Таким чином, запропоновані у дисертації, твердження, висновки
становлять

результат

комплексного

аналізу

суспільно-політичних,

культурно-просвітницьких процесів, що відбувалися на західноукраїнських
землях в досліджуваний період. Розділи дисертації укладено за проблемним
методом, у яких структурно відображаються основні аспекти задекларованої
теми. У розділах науковий матеріал упорядковано за логічним принципом,
що зумовлено специфікою досліджуваних процесів. Хронологічний виклад
подій переважає, однак подекуди він чергується із висвітленням проблемних
аспектів.
Використання широкої методологічної основи дослідження забезпечує
досягнення поставленої мети, дає можливість всебічно проаналізувати
проблему, розширити фактологічну та аналітичну складові наукового
пошуку.

На

наш

погляд,

застосування

різноманітних

сучасних

методологічних підходів дозволяє максимально уникнути суб’єктивних
оцінок і забезпечує наукову достовірність результатів дослідження,
доповнює фактографічним матеріалом задекларовану проблематику.
Отже, на сучасному етапі становлення української нації особливої
актуальності набувають дослідження студентських організацій, що діяли на
західноукраїнських землях у міжвоєнний період, позаяк студенти були і
залишаються однією із рушійних сил історичного процесу. У цьому
контексті важливу роль відіграє організація “Профорусу’, діяльність якої на
сьогодні є нерозкритою у історичних працях. Умовно виділяємо три групи
історичних досліджень, що дають відповідь на окремі питання з
досліджуваної проблематики. Серед них загальнотеоретичні праці, у яких
йдеться про студентський рух та молодіжні західноукраїнські організації та
праці, роботи у яких автори яких фрагментарно згадують про “Профорус”,
та праці, у яких розкрито окремі аспекти діяльності товариства чи його
структур. Поряд із історичними працями особливої актуальності набувають
архівні матеріали, які у сукупності складають джерельну базу дисертаційного
дослідження.
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РОЗДІЛ 2
ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ ІНСТИТУЦІЇ
2.1. Вищі органи влади “Профорусу”

Після захоплення Галичини Другою Річчю Посполитою, українські
студенти зіткнулися з труднощами вступу до вищих навчальних закладів,
оскільки польська влада, згідно із розпорядженням допускала до навчання
лише тих, хто служив у польській армії і був польським громадянином.
Українці пробували оминути ці перешкоди заснуванням Львівського
(таємного) українського університету (понад 1500 студентів) та Львівської
вищої політехнічної школи (64 студенти) у 1921–1925 рр., а також виїздом на
навчання за кордони Польщі. Українські студенти на західноукраїнських
землях відновили свої довоєнні організації, а у 1921 р. створили УКСР,
перейменовану згодом у професійну організацію українського студентства
“Профорус”, що проіснувала до 1926 р. [47, арк.33].
“Профорус” діяв на теренах західноукраїнських земель та їх
етнографічних межах, а також за згодою студентства Волині та Холмщини
міг поширювати свій вплив і на ці землі. Мета організації ґрунтувалася на
консолідації місцевої молоді для боротьби за УВШ та забезпечення всебічної
культурної, моральної та матеріальної допомоги студентству. Членами
організації, згідно з її статутом, міг бути “кождий студент української
народности Українських Краєвих Вищих Шкіл” [47, арк. 33]. Однак до
діяльності “Профорусу” долучалися також фахові студентські товариства та
студенти інших національностей, якщо вони навчалися в УВШ у Львові [47,
арк. 33].
Організаціями студентства були триступеневі громади, утворені у
містах, у яких функціонували повітові секції, крайові об’єднання та
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студентська організація – ЦЕСУС, заснована на ІІІ Всеукраїнському
студентському конгресі у Празі 20 червня – 8 листопада 1922 р. [47, арк. 33].
Оскільки

робота

“Профорусу”

була

багатогранною,

тому

для

ефективнішого функціонування організації створювалися окремі органи та
підрозділи на місцях, що становили собою її структуру і виконували низку
завдань, звітуючи при цьому Головній раді інституції. Згідно зі статутом
організації, органами “Профорусу” були: крайовий з’їзд, ширша рада,
Головна рада УКСР, студентський суд, ревізійна комісія [47, арк. 33].
Кожен із перерахованих органів виконував певні функції, що
забезпечувало ефективну роботу всієї організації. Зокрема, крайовий з’їзд
“Профорус” вважався найвищим законодавчим органом, який традиційно
проходив у кінці кожного шкільного академічного року у Львові і міг
скликатися лише УКСР. З’їзд був надзвичайним та звичайним. Надзвичайний
з’їзд скликався за вимогою ¼ членів ширшої ради “Профорусу” і відбувався
за двома принципами: персональним та репрезентативним [47, арк. 33].
Участь в з’їзді, скликаному за персональним принципом, могли брати усі
звичайні члени із правом повного голосу та активного і пасивного вибору;
надзвичайні члени і гості з правом дорадчого голосу. Щодо з’їзду,
скликаного за репрезентативним принципом, то участь в ньому могли брати
делегати від ПСО у кількості 10 осіб, делегати від ПСР і ОСР, студентського
суду і фахових студентських товариств, а також усі члени УКСР та ревізійної
комісії [53, арк. 7].
Згідно зі статутом організації, основними повноваженнями крайового
з’їзду «Профорусу»

було:

вирішення

усіх

питань,

які

стосувалися

професійного життя українського студентства й організації зокрема; обрання
членів УКСР та їх заступників, ревізійної комісії; прийняття статуту ширшої
ради; внесення змін до статутів; вирішення усіх питань, не пов’язаних із
компетенцією інших органів товариства [53, арк. 10].
Усі постанови крайового з’їзду «Профорусу» приймалися абсолютною
більшістю голосів. У випадку ж рівної кількості голосів, ухвалювали
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рішення, яке один із уповноважених членів з’їзду виголошував. Будь-які
зміни статуту чи розпуск крайового з’їзду вирішувалися голосуванням при
наявності третини членів з’їзду [47, арк.33].
Положення містилися в статуті «Профорусу», проте, окрім них,
крайовий з’їзд керувався правилами, визначеними у більш ширшому статуті.
Цей документ був своєрідним доповненням до основного статуту і більш
точніше і детальніше окреслював права та обов’язки членів товариства. Так,
президію крайового з’їзду складали сім основних членів: голова, два його
заступника, секретар та два заступники секретаря. Основне право голосу
належало голові, особливо, коли виникало спірне питання або була рівна
кількість голосів під час голосування [47, арк. 29]. Голова мав підтримувати
порядок під час засідань, виставляти на голосування письмові ухвали та
підписувати протоколи. Також він мав право надавати право голосу тому чи
іншому члену засідання або ж навпаки, «забирати» право голосування у
випадку, якщо доповідач виступав не по темі [53, арк. 29].
Слідкував за засіданням та вів точний запис перебігу дискусій та ухвал
секретар крайового з’їзду. Також до його компетенції входило оформлення
протоколів та передача їх на підпис голові «Профорусу» [ 47, арк. 33].
Інші учасники крайового з’їзду теж наділялися спеціальними правами
та обов’язками. Зокрема, делегати з’їзду мали право використовувати свій
голос для прийняття тієї чи іншої ухвали, вносити письмові запити, вибирати
членів президії та бути вибраними до їх складу, а також «забирати» свій
голос, але тільки один раз за час засідання. Делегати крайового з’їзду, які
виступали на засіданнях з доповідями, мали право виступати тільки
упродовж 25 хв., у випадку ж порушення регламенту, доповідача могли
«вивести» із засідання та позбавити права голосування [53, арк. 29].
Припинення діяльності крайового з’їзду могли здійснити президія та
Головна рада «Профорусу» у випадку, коли більшість його делегатів не
виконували свої обов’язки, визначені статутом, а також тоді, коли
завершувався порядок засідань [47, арк. 34].
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Нижчим законодавчим органом «Профорусу» виступала ШУКСР, до
якої входили усі члени ревізійної комісії УКСР, уповноважений представник
студентського суду, по два делегати від кожної ОСР та по одному
представнику від фахових студентських товариств. Засідання ШУКСР
відбувалися кожних три місяці, від останнього крайового з’їзду організації. У
випадку, якщо через певні зовнішні причини з’їзд не міг відбутися,
скликання ШУКСР відбувалося за умови, що усі рішення, винесені на
зібранні, будуть пізніше підтверджені з’їздом [47, арк. 34].
Ширша рада «Профорусу» вирішувала в основному питання, пов’язані
зі студентським життям і не вимагали розгляду та затвердження крайовим
з’їздом, а також проводила підбір нових заступників та членів УКСР. З’їзди
ширшої ради «Профорусу» відбувалися з метою розгляду і організації усієї
праці крайового студентства з поданням коротких звітів з діяльності своїх
організацій [47, арк. 34]. Під час голосування, усі учасники ширшої ради
мали право повного голосу, що було затверджено у статуті ради [51, арк. 34].
У лютому 1923 р. відбувся надзвичайний з’їзд ШУКСР у Львові, на
якому обговорювалися питання діяльності та затвердження статутів усіх ОСР
та фахових студентських товариств. На засіданнях подавали звіти УКСР, а
також піднімалося питання легалізації університету в м. Львові [32, арк. 1].
Усіх членів ПСР та ОСР, згідно з ухвалою з’їзду ШУКСР, зобов’язували
подавати письмові звіти зі своєї діяльності, а особливу увагу звертали на
пропаганду університетського питання серед округів. Також з’їзд визначав
основне завдання ОСР – об’єднання усього студентства для культурнопросвітницької роботи в округах та селах [32, арк. 2].
1 квітня 1923 р., на черговому засіданні ШУКСР, прийнято звернення
до громадянства, метою якої була популяризація роботи УВШ та
університету серед місцевих громадян [32, арк. 6].
Черговий, звичайний з’їзд ШУКСР, скликаний 27 листопада 1923 р.
розглядав роботу усього крайового студентства упродовж 1922–1923 рр.,
особливо діяльність у межах ПСР та ОСР. Також відбулося декілька виступів
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студентів із доповідями про участь українських студентів у міжнародній
конференції у Женеві, скликаної за ініціативи європейського фонду допомоги
студентам [33, арк. 6]. З’їзд ШУКСР задекларував реорганізацію ПСО у
Золочеві, Бродах та Рудки-Комарно, приєднавши їх до округу в м. Львові [33,
арк. 7].
У травні 1925 р. відбулася низка засідань ШУКСР, на яких
обговорювалося становище «Профорусу», УВШ та студентства. Перше
засідання проходило 5 травня 1925 р. у Львові й розпочалося із обрання
президії з’їзду та звітів організаційної та університетської комісій [120, арк.
2]. Головою засідання обрано М. Гафтковича, містоголовою – Р. Онуферка,
секретарем – В. Гроського [120, арк. 4].
На з’їзді були присутні 46 делегатів від 14 студентських секцій
«Профорусу», «Основи», «Медичної громади» і «Філософічної громади»
[120, арк. 1]. Проте 23 секції не відрядили своїх представників на засідання
ШУКСР, що викликало тривалу дискусію в усіх учасників з’їзду. Основним
питанням обговорення стала невчасна подача звітів від студентських секцій,
у зв’язку зі складним становищем «Профорусу» в організаційному та
матеріальному плані [120, арк. 1].
Щодо роботи організаційної та університетської комісії, то делегати
з’їзду довший час не змогли підготувати списки членів комісій, оскільки
більшість з них прагнули працювати із питаннями, пов’язаними із
утворенням УТУ. Внаслідок довгих дискусій, президія з’їзду самостійно
обрала членів комісій: Тернопіль – П. Онуферко, Р. Сковоронський,
І. Кучерський, В. Колодій, М. Сай; Станиславів – В. Крушельницький,
О. Панчак; Яворів – М. Романець, В. Волощак; Золочів – С. Самків,
В. Тарнавський;

Дрогобич

–

О. Митчина;

Рівне

–

Р. Калинчук,

В. Бичківський; Ярослав – П. Кушнір, В. Воробель; Перемишль – Н. Сенечко,
О. Дужий; Львів – І. Трильовський, О. Дика; Підгайці – С. Забавка; Коломия
– М. Миськів; Луцьк – О. Маркевічівна; Борщів – Д. Глібовицький;
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Теребовля – С. Мохнацький; товариство «Основа» – М. Максимович,
Р. Собко; «Філософічна громада» – В. Хмілевський [120, арк. 6].
Комісії працювали упродовж двох днів, після чого подали звіти із
діяльності та прийняті резолюції. Зокрема, у резолюції, прийнятій
організаційною комісією, йшлося про становище організації «Профорус» та
причини її поступового занепаду. Комісія прийшла до висновку, що останнім
часом втратився інтерес широкої маси студентства до професійної
організації, її централізації, що стало однією із причин її занепаду. Тому
комісія запропонувала провести зміни до статуту організації, внаслідок яких
членами товариства могли б бути фахові студентські громади, члени яких
навчалися лише в УВШ [120, арк. 13]. З метою покращення матеріального
становища «Профорусу», резолюція наголошувала на участі в економічних
акціях студентських кооператив за сприянням кооперативного союзу [115,
арк.13]. Резолюцію надіслали до кожної ПСР та ОСР з метою ознайомлення з
її змістом усіх членів товариства.
Друге засідання ШУКСР відбулося 6–8 травня 1925 р. у приміщенні
студентської їдальні товариства «Студентська самопоміч». Проте засідання
так і не відбулося через втручання польської поліції, яка розігнала учасників
зібрання і засідання ради було закрито 8 травня [120, арк. 7]. Тим не менше,
засідання ШУКСР відігравали важливу роль у діяльності «Профорусу»,
оскільки стосувалися важливих питань організації: матеріального становища,
розвитку УВШ та студентства зокрема.
Що ж до виконавчого та адміністративного органу, то ним у
«Профорусі» була УКСР з центром у Львові. Завдання УКСР визначено та
чітко встановлено статутом «Профорусу», згідно з яким, Головна рада мала
виконувати адміністративні функції, винесені на крайових з’їздах організації,
виносити рішення із робочих питань студентського життя, дбати про
становище то розвиток інституції та її органів; створювати структури для
забезпечення професійних інтересів українського студентства; організовувати
культурно-освітню працю серед української молоді; вести нагляд за
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розвитком та станом УВІІІ; видавати періодичні та неперіодичні видання;
накопичувати матеріальні кошти шляхом створення нових фондів для
повноцінної праці організації та студентства; інформувати студентство про
становище та перспективи розвитку [47, арк. 34]. Фактично робота УКСР
висвітлювала

основні

напрямки

діяльності

організації:

економічний,

пропагандистський, культурницький та освітній.
До складу Головної ради входили вісім постійних членів, які складали її
президію: голова УКСР, секретар, а також п’ять референтів: економічний,
стежив

за

веденням

господарсько-фінансових

справ,

організаційний,

займався статистикою, університетський співпрацював із кураторією УВШ,
культурно-просвітницький – дбав про налагодження праці студентів серед
громадян та референт пропаганди та преси – забезпечував поширення
необхідної інформації серед студентства на користь УВІII [47, арк. 35].
Засідання УКСР відбувалися щоразу під час крайових з’їздів
«Профорусу» і в основному вирішували питання, що стосувалися розвитку та
становища УВШ. Результатами цих засідань, зазвичай, були прийняті
резолюції, що розповсюджувалися листами серед інших округів та повітів.
Виконавчими органами УКСР виступали ОСР та ПСР [47, арк. 35].
У січні 1923 р. відбулося шосте засідання УКСР у Львові, за участі
голови

засідання,

секретаря,

університетського,

економічного,

організаційного референта, референтів пропаганди та преси, касира і двох
заступників [40, арк. 1]. На засідання виносилися питання обговорення:
заснування Українського університету та його матеріального забезпечення;
легалізація діяльності Львівської політехніки; бойкот польських вузів;
фінансова допомога з боку США [36, арк. 1 ].
Під час обговорень цих питань учасники прийшли до висновку, що
основною проблемою на цьому етапі у житті українського студентства був
процес легалізації університету, який у свою черту був неможливий через
складне матеріальне становище УВШ та «Профорусу», тому ухвалено
рішення про покращення фінансового становища організації [36, арк.1]. З’їзд
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постановив,

що

УКСР

керуватиметься

резолюцією

щодо

створення

додаткового фонду для забезпечення потреб УВШ, затвердженою ще 14
жовтня 1922 року, згідно з якої, усіх діючих членів «Профорусу», українських
студентів та бажаючих осіб закликали до сплати додаткових внесків, з яких і
мав бути створений новий фонд [36, арк.1].
Питання про співпрацю та надання фінансової допомоги українським
студентам з боку США, пов’язувалося з тим, що з’їзд ухвалив рішення про
створення окремої установи, яка б відстоювала інтереси УВШ та дбала про їх
матеріальне становище на основі об’єднаних лівих українських партій, що
перебували на території США [36, арк.2].
Крім того учасники засідання очікували на допомогу з боку інших
організацій, що діяли за кордоном. Зокрема, УКСР скерувала спеціального
листа до товариства «Січ» у Відні, у якому закликала усю активну діючу
молодь провести акцію допомоги для українських студентів, позаяк
матеріальне становище останніх було надзвичайно складним [36, арк.1 ].
Після завершення з’їзду, учасниками прийнято постанову про хід та
організацію міжнародної студентської конференції, що мала б відбутися 8
січня 1923 р. в Голландії. Спеціальними посвідченнями УКСР уповноважила
Зеновія Фікова, Володимира Завальницького, Степана Шевелюка, Аполінарія
Карванського та Василя Потикевича відповідальними представниками від
українського студентства на цій конференції [36, арк.2].
Наступне засідання УКСР відбулося у кінці січня 1923 р. і фактично
стало продовженням попереднього, проте дещо із ширшим спектром завдань
та питань для вирішення. Так, VII з’їзд УКСР, що розпочався 23 січня 1923 р.
визначив чотири основні сфери обговорення: 1) заснування університету і
ставлення уряду ЗУНР до цього питання, можливість виїзду на навчання за
кордон;

2)

становище

Бережанського

та

Перемишльського

округів,

призначення делегата від студентства для праці у «Профорусі»; 3)
впорядкування заяв про надання матеріальної допомоги; 4) призначення
нового заступника культурно-освітнього референта УКСР [36, арк.8].
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Особливого значення у ході обговорень, під час засідання УКСР,
приділяла власне питанню ставлення ЗУНР у екзилі до університетського
питання і його легалізації. Оскільки на початковому етапі уряд ЗУНР
фактично не виявляв зацікавлення згаданою проблемою, а подекуди називав
університетську проблему «шантажем, шопкою», то після поїздки професора
М. Чубатого до Відня 12 січня 1923 р., ставлення ЗУНР дещо змінилося. Під
час переговорів вирішено, що легалізація університету має мати місце у житті
українського студентства, бо в іншому випадку більшість молоді просто
опиниться в еміграції. Однак переговори з цього питання уряд ЗУНР
запропонував провести на наступних умовах, від імені сенату Українського
університету, а не політичного проводу Західної України: «польська влада не
чинитиме

жодних

університету;

перешкод

збереження

у

повної

діяльності
автономії

приватного
ведення

українського

діловодства

та

призначення професорів; влада не вимагатиме від викладачів університету
приналежності до Польської держави; усім слухачам-студентам, які
проживають за межами західноукраїнських земель, будуть надані рівні права»
[36, арк.9].
Цю пропозицію уряду ЗУНР учасники з’їзду УКСР зустріли не дуже
схвально, спираючись на той факт, що до цього часу він не цікавився цією
проблемою, а зараз намагається використати її у політичному руслі. Тому
УКСР виступила проти втягнення навчального закладу у політичну боротьбу
та проголосувала за створення окремої установи, яка б відстоювала інтереси
українського студентства, а не політиків. Видано постанову про організацію
Першого міжпартійного з’їзду, який проходив 2 лютого 1923 р., на якому
УКСР мала відстоювати створення державного Українського університету
[36, арк. 9].
У питаннях виїзду студентів на студії за кордон, VII з’їзд УКСР
постановив видати спеціальні посвідчення: Б. Вигнанському, Г. Борущаку,
О. Кумановському та заборонив виїзд, через заборгованість перед головною
касою «Профорусу» за навчання: О. Вергуну, та В. Коцюбі [36, арк.10]. Решту
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питань, представлених для обговорення, учасники з’їзду, одноголосно
перенесли на інше засідання, яке мало б відбутися 27 січня 1923 р.
IX з’їзд УКРС основну увагу на засіданнях приділяв питанню бойкоту
ПВШ та необхідності повної легалізації Українського університету. Учасники
з’їзду наголошували на тому, що боротьба за вільний університет має бути
більш стихійною та революційною із залученням усіх верств. Для цього
необхідно було налагодити просвітню роботу студентів, а саме організувати
виступи, читання доповідей про становище університету, його роль для
студентів і населення зокрема, а головне – наголосити на основних причинах
виїзду української молоді за кордон на навчання, тим самим зацікавити решту
населення до боротьби за власний незалежний навчальний заклад. Що ж до
бойкоту влади, то члени УКСР вирішили, що його необхідно проводити
більш інтенсивно, адже «не так страшний польський жовнір, як польська
школа та культура», бо саме через згубний вилив останніх на українську
молодь становище «Профорусу» постійно погіршувалися [36, арк. 27].
Також ухвалено провести спеціальне опитування щодо створення
окремої комісії, яка мала б контролювати усі питання, пов’язані із боротьбою
за університет: організацію спеціальних акцій, зборів та виступів. У
положенні, прийнятому на засіданні, про організацію університетської акції,
чітко

вказувалося

на

тому,

як

саме

остання

має

проводитися:

«Університетська акція має на думці переговори з поляками і мусить бути
ведена явно і не спішно та не заходити за якусь політичну маніпуляцію, так
як поляки готові визнати перед фактом створення університету в Луцьку» [36,
арк.28].
Однак така ситуація була зовсім не прийнятна для членів УКСР і
«Профорусу» зокрема, оскільки передбачалося створення навчального
закладу у Львові. Таким чином, перед УКСР стояло ще одне завдання:
переконати представників Волині, щоб ті не приймали польського проекту
заснування Українського державного університету в м. Луцьку. Оскільки тоді
легалізація університету у Львові не буде реалізована. Вирішення цієї
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проблеми намагалися через проведення опитування, до участі в якому УКСР
закликала усіх членів політичних партій, представників культурно-освітніх,
гуманітарних та фінансових інституцій, а також окремих впливових громадян
[36, арк. 28].
Проте слід відмітити, що рішення про проведення анкетування на
засіданні не прийнято одноголосно. Значна частина учасників з’їзду не вірила
у позитивний результат її проведення, спираючись на відсутність досвіду у
таких питаннях і тому закликала УКСР самостійно відправити своїх
представників до представництва Волині для обговорення університетського
питання [36, арк.29].
Тим не менше, представники Волині чітко заявили УКСР, що на
пропозицію поляків, щодо створення університету в Луцьку, бажають
заснування останнього у Львові. Тому вирішено створити із представників
УКСР комісію для підготовки анкетування [36, арк.29].
Зокрема, на засіданні УКСР, яке відбулося 24 березня 1923 р., головним
чином були підняті питання, що стосувалися економічних проблем УКСР та
«Профорусу». Аналізуючи звіт економічного референта про матеріальне
становище, можемо зробити висновок про те, що воно було доволі складним.
Пояснити це можна тим, що, Головна рада «Профорусу» постійно відмовляла
у проханні студентів щодо надання можливості безкоштовно харчуватися,
виїжджати за кордон на навчання чи отримати грошові позики [35, арк.1].
Погіршила матеріальне становище організації виплата за будинок канцелярії
в розмірі 50 тис. м.п. з 132 тис. необхідних коштів [35, арк. 1].
Згідно із протоколом засідання УКСР, що відбулося 20 квітня 1923 р.,
члени з’їзду намагалися вирішувати фінансові труднощі організації. Зокрема,
прийнято низку положень, у яких йшлося про те, що кураторія УВШ мала
право самостійно приймати нових професорів з умовою, що зможе
забезпечити їм оплату праці; членом кураторії переставав бути той, хто не
сплачував внески до кінця поточного року; усім студентам-журналістам, які
захищатимуть інтереси УКСР пропонувалася спеціальна стипендія; кошти,
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які надходили від заможних родин, мали використовуватися на потреби
Українського університету [35, арк. 2].
Окрім того, з’їзд визнав складне становище УКСР, пов’язане із
послабленням

організаційної

роботи

в

округах.

Аналізуючи

звіт

організаційного референта про становище ОСР у Тернополі, Станиславові та
Коломиї, можемо стверджувати про те, що студентство у зазначених округах
зневірювалося у роботі УКСР, звинувачуючи останню у відмові у легалізації
університету, оскільки її члени виявляли інтерес до ПВШ. Звичайно, що така
ситуація негативно впливала на становище УКСР та «ІІрофорусу» загалом
[35, арк. 3].
Засідання УКСР, що відбулося 15 травня 1923 р. затвердило рішення
про покращення фінансового становища Головної ради. Зокрема, шістьом
студентам виділено 100 % та 50 % знижку на харчування, видано аплікації
про надання фінансової допомоги вісімнадцятьом студентам [30, арк. 4].
Здійснено оплату праці членам президії УКСР: голові і секретарю та
економічному й культурно-освітньому референтам. Так, голова отримав 300
тис. м.п., секретар – 250 тис. м.п., економічний референт – 600 тис. м.п.,
культурно-освітній – 200 тис. м.п. [35, арк.4].
Результатом

засідання

стала

резолюція,

положення

якої

мали

врегулювати матеріальне становище УКСР та студентства: 1) студенти, які
отримують допомогу у розмірі 5 доларів США щомісячно, не отримують
безкоштовного харчування; 2) ті, хто отримують 2,5 доларів США можуть
претендувати на 50 % знижку на харчування замість 100 %; 3) усі, хто не
отримують допомоги, не мають жодних обмежень у безкоштовному
харчуванні [35, арк.4].
Згідно із даними економічного референта, у червні 1923 р. в касі УКСР
налічувалося 13 млн м.п., з них 10 млн – боргу [35, арк. 6]. Тим не менше,
ухвалено надати десятьом студентам 100 % знижку на харчування та 50 %
знижки для одного студента, а також виділити грошову позику таким
студентам, як: А. Мальпевичу – 120 тис. м.п., В. Бохнерові – 80 тис. м.п.,
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М. Кралькові – 240 тис. м.п., [35, арк. 6]. Окрім того учасники засідання
ухвалили рішення про надання грошової позики редакції «Історичного
вісника» у сумі – 250 тис. м.п. Аплікантам-референтам виплачувати
щомісячно по 5 доларів США, у випадку отримання аплікації, ці суми пізніше
будуть зняті шляхом оподаткування студентів. Таким чином, незважаючи на
скрутне матеріальне становище, УКСР постійно намагалася забезпечити
інтереси студентів, шляхом вирішення їх фінансових проблем [35, арк. 6].
У жовтні 1923 р. на рахунку каси УКСР було лише 200 доларів США
при тому, що оплата праці професорів, мала б становити 500 доларів США на
рік. Таким чином, коштів катастрофічно не вистарчало, що значно
погіршувало становище. Тому 9 жовтня поточного року прийнято резолюцію,
за яку проголосували без винятку практично усі члени УКСР. Згідно з якою,
вирішено знизити зарплату викладачів до 15 доларів США щомісячно, без
додаткових погодинних доплат, а платню референтам та урядовцям
підвищити на 100 % [36, арк.31]. Таке рішення, насправді, мало досить
суперечливий характер, оскільки УКСР фактично підвищувала оплату праці
своїм членам за рахунок зниження зарплатні професорам. Це, у свою чергу,
викликало невдоволення із боку осіб, які підтримували інституцію
матеріально у США, адже значна частина коштів надходила саме звідти,
однак вони передбачалися для організації університету: забезпечення потреб
та інтересів викладачів та студентів, а не членів УКСР. Внаслідок чого, кошти
із-за кордону надходили у меншій кількості, що вкрай негативно
відобразилося на становищі Ради та «Профорусу» загалом [36, арк. 31].
Діяльність УКСР головним чином скеровувалася на задоволення потреб
українського студентства. Тому з’їзди Ради мали не тільки вирішувати
питання

університету

чи

матеріальні

проблеми,

але

й

розглядали

організаційні та культурно-освітні питання. Значну роль УКСР відігравала у
налагодженні зв’язків з іншими українськими товариствами та організаціями
і тими, що діяли за кордоном.
Згідно із протоколом засідань УКСР, які проходили у червні 1923 р.,

44
відбулася зустріч Ради із фаховими товариствами: «Правники», «Філософічна
громада» та «Медична громада», на якій прийнято нові положення для
статутів ОСР, щоб донести до студентів цих товариств інформацію про зміни,
а також організувати усіх студентів, що перебували у секціях в Львові до
об’єднання у подібні фахові товариства, тим самим збільшити їх кількість
[36, арк.30].
Свій вплив УКСР мала й на інші структурні одиниці «Профорусу»:
КОБУС та студентський суд: на засіданнях у жовтні 1923 р. прийнято низку
постанов, у яких вказувалося про зміни положень у статутах згаданих
інституцій та необхідність діяльності останніх [36, арк.32].
Починаючи з 1924 р., становище УКСР значно погіршилося не тільки у
матеріальній сфері але й в організаційній. Це, передусім пов’язано із
посиленням переслідувань з боку польської влади, внаслідок

чого

конфісковано значну кількість книжок [33, арк. 1]. Переживши такий удар,
УКСР не мала змоги дальше повноцінно вести свою діяльність та відповідно
скликати з’їзди, видавати резолюції чи звітувати. Біжучий рік для УКСР
виявився роком затяжної кризи серед українського студентства: моральної,
ідеологічної та матеріальної. «Атмосфера була заповнена процесом ліквідації
тяжких та хаотичних національних визвольних змагань на усіх ділянках
життя українського народу, веденими кожною групою чи навіть окремими
фізичними особами без жодного проводу і колективної провідної думки, з
увагою лише на власний інтерес. Це не був якийсь стратегічний план чи
процес, а масове розбиття сил, після якого ворог міг остаточно закріпитися на
місці» [33, арк.1].
Становище українського студентства за кордоном також погіршувалося,
замість того, щоб сконсолідуватися у єдину силу, організації та товариства
почали саморозпускатися та припиняли свою діяльність. Це ще раз
підкреслювало той факт, що «Профорусу» необхідно було мати свій власний
центр за межами українських земель, який міг би продовжити роботу
організації у разі її ліквідації. Адже суспільство необхідно постійно
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інформувати про назрілі проблеми та шляхи їх розв’язання, про становище
студентства та подальший розвиток їх діяльності [33, арк. 1].
Свій негативний вплив на становище УКСР мав і занепад УВШ, які з
1924 р. переживали матеріальну скруту через припинення надходження
коштів зі США [33, арк.2]. Місцеве населення не усвідомлювало основної
мети створення легальних навчальних закладів освіти, які б мали стати
осередками культурного розвитку нації. Більшість селян та робітників
вважали, що школа має нести в основному професійний характер і в
кінцевому

результаті

давати

можливість

випускникам

отримати

високооплачуване місце роботи. На жаль, на той час УВШ не змогла
забезпечити такого результату, через що більшість українських студентів
переходили на навчання у ПВШ чи виїжджали на навчання за кордон.
Значна частина української інтелігенції, об’єднана у політичні партії, у
той час відкрито не підтримували УВШ чи інші дотичні інституції
«Профорусу», наголошуючи на тому, що це може згубно вплинути на їх
діяльність: «Ми знаємо цінність цих інституцій, ми дуже вдоволені їх
існуванням, але ми з обережністю скажемо чи ми за ними чи проти них бо це
зробить нас відповідальними перед ними. Якось воно буде» [33, арк.2]. Навіть
ті, хто були об’єднані у культурно-освітні організації, не визнавали жодних
зв’язків та відносин з УВШ чи УКСР. Таке ставлення було виправдане, адже
поляки проводили доволі жорстку політику повної ліквідації УВШ та
припинення культурного розвитку української нації: масові арешти громадян
з вилученням майна; студентам, які не хотіли вступати до ПВШ заборонялося
виїжджати за кордон для здобуття освіти [33, арк. 4]. Усі ці процеси загалом
відігравали негативну роль у діяльності УКСР. Поступово «Профорус»
переходить у підпілля, ведучи тільки окреме листування з ОСР та ПСР, які ще
не були закриті чи ліквідовані. Студентське життя більш-менш тривало і було
помітне тільки у Львові. Із п’яти референтур УКСР, які налічували п’ять
основних підрозділів: економічний, культурно-освітній, пропаганди та преси,
організаційний та університетський, на кінець 1925 р. залишилося тільки три
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діючих – економічний, культурно-освітній був об’єднаний з організаційним, а
університетський – із референтурою пропаганди та преси [33, арк.5].
Таким чином, перебуваючи у складних умовах, вести діяльність УКСР
не змогла, враховуючи той факт, що видання листів та обіжників уже не
відігравало жодної ролі, бо їх ніхто не виконував, а також діяльність ОСР, що
виступали посередниками між УКСР та ПСР була припинена [33, арк. 6].
На кінець 1925 р. президія УКСР звернулася до політичних партій:
трудової, УСДП, християнсько-суспільної, радикальної та угрупування
«Заграва» із проханням підтримати УВШ в складній ситуації і виступити за їх
відновлення. У результаті чого усі партії, крім трудової, наголосили на
підтримці УВШ, що стало переломним моментом у ставленні політичних
партій до УКСР та УВШ: перехід від пасивного, що тривав до 1924 р. – до
активності, починаючи з 1925 р. [33, арк. 7].
Продовжили свою співпрацю з УКСР та студентськими організаціями
окремі товариства з-за кордону: зі США та Бразилії. У кінці 1925 р. УКСР
надіслала відозву «До земляків заморських країв», у якій повідомляла про
складне становище організації та плани на майбутнє: придбання будівлі
«Студентська хата» для гімназії та обрання нової президії УКСР [33, арк.8].
13–24 травня 1925 р. відбувся останній крайовий з’їзд УКСР, головою
якого обрано – О. Дніструка, секретарем – Р. Пришинського, організаційним
референтом – В. Володимировича, економічним референтом – А. Дониківа та
університетським референтом – М. Явориського. З’їзд констатував, що
складне

становище

організації

та

українського

населення

через

переслідування польської окупації: 200 ревізій і арештів упродовж
останнього року [47, арк. 28]. Також з’їзд наголошував на внутрішніх
конфліктах товариства, через які більшість членів ради не з’явилися на
засідання.
Отже, аналізуючи протоколи засідань та з’їздів УКСР і виданих нею
положень та резолюцій, вважаємо, що вона відігравала важливу роль у
діяльності

«Профорусу»,

адже

рада

виступала

адміністративним

та
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виконавчим органом товариства. Її діяльність скеровувалася на забезпечення
повноцінного розвитку «Профорусу» та українського студентства.
Звичайно, що ефективність праці УКСР безпосередньо залежала від тих
умов, у яких вона перебувала. Так, упродовж 1921–1923 pp. її активізація
пов’язана із матеріальною стабільністю, надходженням коштів з-за кордону,
добре організованою роботою її референтів: економічного, культурноосвітнього, пропаганди та преси, організаційного та університетського.
Виділяємо

два

основних

напрямки

діяльності

УКСР:

економічний,

легалізація університету. Тим не менше, починаючи вже з 1924 р., УКСР
переживала кризу, пов’язану із переслідуваннями з боку польської влади,
переходу значної частини студентів на навчання у ПВШ та занепадом УВШ,
що спричинило певне припинення діяльності ради.
На деякий час УКСР проводить свою роботу у підпіллі і функціонує
тільки у Львові. З 1925 р. рада заручилася підтримкою політичних партій, що
діяли, проте це не змогло поліпшити ситуацію, оскільки «Профорус» та її
структурні підрозділи майже не функціонували.

2.2. Повітові та окружні студентські ради “Профорусу”

Виконавчими органами УКСР були ОСР та ПСР. Компетенція ОСР, як
допоміжних виконавчих та адміністративних одиниць, поширювалася
виключно на визначений Радою округ, який налічував певну кількість
політичних повітів, але не більше шести [47, арк. 35]. До складу ОСР входило
шість постійних членів: голова, секретар, організаційний, економічний,
культурно-освітній і референт пропаганди та преси. Обов’язками голови було
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скликання засідань, з’їздів, підписання вхідної та вихідної документації і
забезпечення повноцінних умов праці для інших членів ОСР [52, арк. 2].
Секретар ОСР вів діловодство рад. Кожному референтові ОРС
підпорядковувався референт ПСР, що входив до складу округу. Діяльність
організаційного референта забезпечувала життєздатність студентських
організацій та установ відповідного округу і підтримки українського
студентства. Культурно-освітній референт ОСР здійснював контроль за
позашкільною освітою місцевого студентства та його культурно-освітньою
роботою. До компетенції економічного референта належали ведення
господарсько-фінансових справ ОСР та інших студентських товариств і
установ, розміщених в окрузі. Референт пропаганди та преси забезпечував
видавництво студентських газет та журналів, розповсюдження їх серед інших
товариств та організацій [51, арк. 2]. У 1923 р. на західноукраїнських землях
утворено дев’ять ОСР у містах: Львів, Тернопіль, Стрий, Станиславів,
Чортків, Бережани, Коломия, Перемишль, Сокаль [62, арк. 4].
Також одним із завдань ОСР було скликання окружного з’їзду двічі на
рік: перший, осінній перед початком навчального року (вересень – жовтень),
другий весняний, під час Великодніх святкувань. Окрім того, окружний з’їзд
міг скликатися у разі потреби ОСР, ревізійної окружної комісії, УКСР чи
половини об’єднаних в окрузі [40, арк. 14]. На окружних з’їздах обирали
нових членів ОСР, приймали звіти від своїх структур та студентських секцій,
обговорювали методи і способи організації нових студентських секцій в
округах [51, арк. 3].
Членів ОСР обирали шляхом голосування на чергових студентських
окружних з’їздах. Контролюючим органом ОСР виступала окружна ревізійна
комісія,

що

складалася

із

трьох

членів,

вибраних

на

окружному

студентському з’їзді [47, арк. 35].
У лютому 1923 р. відбувся надзвичайний з’їзд ШУКСР, на якому
обговорювалися зміни повноважень ОСР. Зокрема, визначалося нове
завдання окружних рад, що полягало в об’єднанні усіх студентів для
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культурно-просвітницької діяльності у містах та селах [40, арк. 1]. Це, в свою
чергу, пов’язувалося із активністю університетського питання та пропаганди
її серед місцевого населення. Також після з’їзду ОСР отримали спеціальні
інструкції для збору коштів, 40–50 %, з яких були використані для ведення
боротьби за Український університет [40, арк. 1]. Студенти мали провести
грошову

акцію

шляхом

оподаткування

українського

населення

та

українських товариств і організацій. Для того, щоб акція мала успіх, з’їзд
прийняв рішення про залучення до неї ПСР, завдання яких полягало у
популяризації

проведення

виступу

із

доповідями

студентів

про

університетське питання, налагодження зв’язків з іншими товариствами,
створення комітету для збору необхідних коштів [40, арк. 3]. Із грошових
надходжень ПСР щомісячно зобов’язувалася відсилати до ОСР 50 %,
половина з яких використовувалася для потреб членів ОСР, а інша – на
забезпечення адміністративних витрат [40, арк. 5].
У вересні 1923 р. відбувся окружний студентський з’їзд, на якому були
присутні представники усіх ПСР та ОСР. З’їзд затвердив певні зміни до
статуту ОСР, що стосувалися прав та обов’язків їх членів. Згідно із
положеннями, прийнятими на з’їзді, кожен член ОСР мав право обрати для
себе помічника упродовж одного місяця та заступника. [40, арк. 10].
Також винесено рішення про умови членства в ОСР для інших
організацій чи товариств, які мали подати спеціальні заявки із зазначенням
наступних пунктів: назва організації, адреса розміщення, рік утворення,
кількість членів (жінок та чоловіків), кількість студіюючих (право, медицину,
філософію, природничі науки, технічні науки, ветеринарію, музику та інше),
вік членів (18–10, 20–25, 25–30, 30–35, 35–40 років), територіальну
приналежність (Східна Галичина, Волинь, Холмщина, Закарпаття інші),
кількість осіб, які закінчили навчання у 1920, 1921, 1923 рр. [40, арк. 17].
Щодо засідань ОСР, то з’їзд постановив обов’язкову участь зв’язкових
від кожної ОСР або їх заступників. Рішення засідання приймали більшістю
голосів, у випадку рівної кількості його виносив голова засідання особисто.
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Припинення членства в ОСР відбувалося внаслідок добровільної відмови
несплати

членських

внесків

упродовж

одного

місяця

або

«зради»

«Профорусу» [40, арк. 10].
Окрім статуту «Профорусу», ОСР керувалися положеннями власного
статуту, який ширше визначав їх діяльність. Так, завданнями ОСР були:
нагляд за виконанням постанов статуту «Профорус» та УКСР; ведення
статистики

українського

студентства власного округу;

інформування

населення про хід та життя українського студентства; забезпечення
функціонування студентських товариств та організацій у межах округу;
здійснення посередницької діяльності між об’єднаннями округу; усунення
негативних чинників для студентства [51, арк.1]. У своїй діяльності ОСР
були підконтрольні УКСР та залежали від її постанов та рішень.
Допоміжним виконавчим органом «Профорусу» та ОСР виступали
ПСР, повноваження яких обмежувалися лише межами одного політичного
повіту. Згідно зі статутом організації, органами ПСР були загальні збори,
ПСО, повітова ревізійна комісія і товариський суд [47, арк. 35]. Загальні
збори відбувалися двічі на рік за персональним принципом, на яких кожен
звичайний член та гість мали право повного та дорадчого голосу. На зборах
приймали звіти з діяльності ПСР та її членів, обирали нових членів ПСР та
ревізійної комісії, а також висловлювали письмові побажання до УКСР [47,
арк. 35].
Згідно зі статутом ПСО, прийнятим на загальних зборах УКСР у
1923 р., українське студентство кожного повіту було об’єднане в окрему
повітову студентську організацію, яка носила назву відносно повітового
міста. На 1923 р. налічувалося близько 45 ПСО [62, арк. 4]. Обсяг
повноважень ПСО поширювався виключно на територію політичного повіту
[52, арк. 1]. Кожна ПСО налічувала не менше 90 осіб, членами якої були усі
студенти повіту. ПСО прагнули стати осередками наукового та товариського
життя українського студентства, шляхом надання матеріальної та моральної
допомоги своїм членам у боротьбі за утворення вільного університету в
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м. Львові. Для здійснення цієї мети ПСО визначило низку завдань:
створювали окремі гуртки для реалізації окремих функцій; контроль за
студентським життям у краї; складання меморандумів та петиції до УКСР;
організація наукових виступів студентів, проведення літературних вечорів,
концертів; видання наукових та літературних журналів; організація курсів
ліквідації неграмотності серед місцевого населення [52, арк. 1].
Фінансовий фонд ПСО складався із членських внесків та прибутків від
бібліотек і читалень. На свої потреби ПСО використовувала тільки ту
частину коштів, яка була необхідна, решту – переказували до каси УКСР [52,
арк. 2].
Адміністративним органом ПСО виступала ПСР, яка збиралася на
засідання щороку в січні, під час Різдвяних святкувань. У складі ради
постійно перебувало шість членів: голова, секретар та чотири референти:
економічний, організаційний, культурно-освітній та референт пропаганди і
преси [52, арк. 2].
ПСР виконувала усі рішення ПСО, вела адміністративні справи та
щороку здавала звіти із діяльності до УКСР. Також рада затверджувала
рішення гуртків і здійснювала нагляд за їх роботою. Члени ПСР збиралися на
чергові та позачергові засідання, у яких брала участь і ревізійна комісія.
Вищим органом ПСО виступали товариські збори, які організовували
залежно від потреби. Рішення на зборах приймалися більшістю голосів. Про
скликання товариських зборів ПСР оголошувала за 14 днів до їх початку. На
них обговорювали звіти з діяльності ПСР, ревізійної комісії та обирали нових
членів ради. Припиняла свою діяльність ПСО тільки з рішення УКСР [52,
арк. 2].
Важливу роль у діяльності ОСР та ПСР відігравали студентські секції,
створені майже у кожному місті та селі, починаючи із 20 листопада 1921 р.
На той час вони об’єднували тільки 40 членів, проте їх кількість поступово
збільшувалася і вже до 1923 р. їх було близько 194 [63, арк.33]. Основну роль
відігравала студентська секція, створена у Львові, повна назва якої –
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«Львівська секція українського студентського союзу», адже вона налічувала
найбільшу кількість членів. Секція передплачувала науковий літературний
вісник. Її повноваження, згідно зі статутом, поширювалися виключно на
м. Львів [72, арк.1]. Студентська секція у Львові, заснована 23 вересня 1921
р. діяла аж до 1924 р. Спочатку вона налічувала лише 13 членів, але до кінця
1922 р. кількість зросла до 140 осіб [72, арк.1]. На 1923 р. секція збільшила
кількість своїх членів до 274, з них 243 – чоловіки та 31 – жінка [82, арк. 3].
Щодо віку членів секції, то його чітко не вказано, відомо, що членам секції
було не менше 18 і не більше 32 років. У секції налічувалося 10 % осіб,
потребуючих допомоги в сумі 10 тис. м.п., 60 % – утримувалися з коштів від
лекцій та навчальних курсів [72, арк. 1].
Більшість членів секції отримували безкоштовне харчування та одяг.
Близько 8 % з 274 членів були інвалідами, через що не змогли здійснювати
навчання. У секції лише 36 студентів-правників, 34 – техніки, 8 – медиків, 20
– філологів та 1 – ветеринар [72, арк.1]. Львівська секція бібліотек не мала,
тому використовувала книги та журнали «Просвіти» і Народного дому.
Згідно із даними статистики, 6 % членів секції брали активну участь у
громадському житті, 7 % – були активними учасниками «Пласту», 50 % –
заарештовані поляками та відбували покарання [72, арк. 1]. Секція займалася
в основному культурно-освітніми питаннями, проте відіграла важливу роль у
покращенні матеріального становища «Профорусу». Зокрема, у вересні
1921 р. секцією організовано акцію збору коштів на підтримку утворення
університету, внаслідок якої зібрано 1 млн м.п. [72, арк. 1].
У квітні 1922 р. відбувся окружний з’їзд у Львові, на якому обрано
нову ОСР, що мала налагодити зв’язки з іншими студентськими секціями.
Для того, щоб активізувати роботу місцевого студентства, секція утворила
«чорну книгу», у якій записували прізвища тих, хто не допомагав або ж
шкодив студентській діяльності [82, арк. 3]. У культурно-просвітницькій
діяльності секція проводила примусовий запис студентів до читалень
«Просвіти» та організовувала вистави [82, арк. 3].
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Не менш активно діяла студентська секція у Снятині, організована у
квітні 1921 р. У перші роки своєї діяльності впродовж 1921–1922 рр. секція
провела шість засідань, на яких обговорювалися питання становища
українського студентства та заслуховувалися звіти із діяльності окремих
членів [83, арк. 12]. З часу створення студентська секція у Снятині окреслила
два напрямки своєї діяльності: економічний та просвітницький. Члени секція
були активними учасниками «Просвіти» та утворювали аматорські гуртки
для проведення шевченківських та франківських вечорів. Для налагодження
матеріального становища секції, студенти організовували кооперативи
спільно із іншими товариствами: «Просвітою», «Взаємною допомогою
вчительською» та утворили комітет збору коштів для потреб студентства [83,
арк.12]. До його складу увійшли студенти: А. Тофан, В. Гурик, Є. Стогів,
А. Сімович та С. Зінкевич. Засідання комітету відбулося 8 вересня 1921 р., на
якому наголосили про проведення двох збірок в окрузі Снятина упродовж
одного місяця [83, арк. 12]. Після закінченні зборів, звіти засідання переслали
до УКСР.
Тим не менше становище ПСР у Снятині було доволі складним. На
1923 р. студенти в окрузі почали виїжджати на навчання за кордон, без
дозволу ПСР. Це, у свою чергу спричинило послаблення пропаганди
університетського питання. Тому у березні 1923 р. УКСР звернулася з
проханням до ПСР Снятина подати списки студентів, які перебувають на
навчанні за кордоном без дозволу, для того щоб позбавити їх будь-якої
допомоги. Внаслідок чого ПСР Снятина подала наступний лист: «Подається
до відома УКСР, що нижче вписані студенти снятинського повіту виїхали за
кордон без жодного письмово повідомлення ПСР, тому ми вважаємо за
відповідне, щоби їм відібрати всякі допомоги чи та за кордоном, чи то в
краю, бо вони виїхали виключно за свій власний кошт. Імена наступні:
Я. Головатюк, О. Гоїв, М. Дідух, М. Костенюк, І. Ступарик, О. Тарковецький,
Т. Залуцький, М. Муринюк, Р. Зінкевич, Р. Сімович, О. Сімович, Є. Гоїв» [83,
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арк. 20]. Усі згадані студенти в основному представляли факультети права,
медицини та філософії перебували на навчанні у Відні [83, арк. 20].
18 лютого 1924 р. відбулося чергове засідання ПСР Снятина, на якому
заслуховувалися звіти із діяльності ради під час Різдвяних святкувань. Так, у
зимовий період ПСР Снятина провела акцію коляди, гроші з якої переслала
до УКСР на університетську справу. Також під час акції провели пропаганду
УВШ серед місцевого населення з метою подальшого оподаткування
громадян у сумі 3 долари США із кожного села [83, арк. 21].
Після Різдвяних святкувань відбулися товариські збори, на яких
зачитали звіти з діяльності ПСР та усі відозви УКСР, вислано до головної
каси кошти з коляди у сумі 10 доларів США [83, арк. 21]. На майбутнє
заплановано проведення навесні «Тижня УВШ», на яких зачитували свої
доповіді місцеві студенти. ПСР Снятина подала також до УКСР списки тих,
хто здійснював грошові внески на різдвяну коляду (в доларах США): 150 –
М. Муринюк ; 3 – Л. Запаринюк; 2 – І. Довганик, К. Проць; 1,5 – С. Залуцька;
по 1 – А. Пішак, З. Залуцький, П. Іванничук, Л. Кулитчуківка, Л. Берлад,
Н. Наврилюк, В. Мурмилюк; 0,5 – В. Костащук. Таким чином, під час
різдвяної коляди зібрано 17,5 доларів США [83, арк. 22]. Серед студентів
ПСР Снятина, які навчалися в УВШ перебували: Л. Берлад, Г. Дмитраківська,
І. Довганик, С. Залуцька, З. Залуцький, І. Новицька, К. Проць та В. Рурик.
Близько 16 студентів подали заявки на майбутнє навчання та один перебував
на навчанні у ПВШ – Ф. Дудчак [83, арк. 22].
Проте, слід відмітити, що в Польщі перебували не тільки українські
студенти, але й викладачі. Так, від ПСР Снятина у працювали: народні
учителі

–

Д. Глушкевич,

М. Гарвасюк,

В. Костащук,

А. Павлюк,

І. Полетиський та професори приватних гімназій – С. Глушко, І. Никифорук,
С. Стефаник, К. Сухолитки, О. Тарновецький, І. Юрійчук, та М. Юрійчук [87,
арк.23]. Окрім того на навчанні у Відні, Берліні та Празі перебувало 16
студентів

Снятина,

які

навчалися

філософському факультетах [83, арк. 23].

на

медичному,

юридичному

та
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15 вересня 1924 р. на зборах ПСР Снятина прийнято рішення про
оподаткування осіб, що перебувають у США та Канаді. Для цього створено
комітет, який складав списки з їх точними адресами. Кошти з оподаткування
мали використати для потреб УВШ. Однак це рішення не прийнято
одностайо, позаяк більшість членів ПСР не з’явилася на збори, що пов’язане
із виїздом студентства та професорів на роботу за кордон, внаслідок чого раді
не були відомі точні адреси своїх членів [83, арк. 23]. На зборах також
повідомили про запис студентів на навчальний рік, який проводитиметься
упродовж вересня-жовтня 1924 р.
Студентську секцію у Надвірній, за сприянням ОСР Станиславова
створено 10 вересня 1921 р. На загальних зборах секції затверджено
президію, до складу якої увійшли: голова Р. Докторук, містоголова –
М. Бехметюк, секретар – М. Лагодинська, скарбник – П. Демянчук та голова
ревізійної комісії – В. Винницький [83, арк. 30]. Також на зборах ухвалили
рішення про поділ секції на дві частини – перша з центром у Надвірній і
друга – у Делятині з метою полегшення проведення грошових збірок. 11
вересня того ж року секція Надвірної створила повітовий комітет грошових
збірок та аматорський гурток, який виступив із виставами, прибуток від яких
використали на потреби товариства «Українська академічна допомога»: 12
вересня 1921 р. вистава «Соколики» поповнила касу секції на 41049 тис. м.п.;
26 вересня 1921 р. – «Кара совісті», 8645 тис. м.п.; 7 квітня 1922 р. –
«Шалапут» – 14 тис. м.п. Таким чином, прибутків від проведення
театральних дійств студентами Надвірної склали 63694 тис. м.п. [83, арк. 30].
Окрім того студентська секція Надвірної провела низку інших грошових
збірок, прибутки від яких використано на потреби «Профорусу». Інформація
подана у таблиці 1.
Таким чином, упродовж 1921–1922 рр. студентська секція Надвірної
зібрала 116603 тис. м.п., що були використані для задоволення потреб
українського студентства та «Профорусу» [83, арк. 30]. Проведення
театральних вистав та збірок секція Надвірної поповнила касу на 180297 тис.
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м.п. станом на 25 листопада 1922 р. З них 165 тис. переслали до головної
каси «Профорусу» у Львові, 4 тис. м.п. отримала «Просвіта», за оренду
читалень, 5 тис. м.п. – заарештований польською поліцією М. Демянчук, як
член повітового комітету грошових збірок [83, арк. 31].
Інша частина студентської секції у Делятині упродовж 1921–1922 рр.
зібрала 30 тис. м.п., з яких 10 тис. м.п. переказали на потреби «Української
академічної допомоги», а решту – на «Рідну школу» [83, арк. 31].
Щодо інших студентських секцій, то слід відмітити, що розвивалися та
діяли вони значно гірше. Так, секція у Бучачі практично не діяла через
незначну кількість членів. На кінець 1922 р. кількість учасників секції
збільшилася до 9 осіб, однак вона не діяла активно, а тому не приносила
жодних коштів [83, арк. 36]. Секція у Калуші довший час не проводила
роботи через відсутність голови, і тільки з 24 липня 1922 р., після загальних
зборів, на яких обрали нового голову – І. Дякона, активізувала свою
діяльність [83, арк. 36].
Дещо кращою ситуація складалася у студентській секції Станиславова,
заснованій ще у 1911 р. Проіснувала секція до 1914 р., проте у зв’язку із
подіями Першої світової війни, припинила існування. Відновила свою
діяльність 10 квітня 1921 р. [83, арк. 88]. Кількість членів на час її створення
становила 13 осіб, тоді як на 1923 р. – 90, з них 44 – навчалися в УВШ, 26 –
перебували за кордоном з дозволу УКСР та 3 – без відома ради [83, арк. 88].
У січні 1923 р. секція організувала виступи двох студентів із доповідями на
тему: «Індивідуальна та суспільна воля в природнім світлі», «Суспільноетичний світогляд», а також виставу «Євреї» та три концерти [83, арк. 88].
На чергових загальних зборах у 1923 р. прийнято рішення про
налагодження контакту студентства із місцевим населенням під час
Різдвяних та Великодніх свят, шляхом відновлення читалень на місцях,
проведенні вечорів та концертів, виступів студентів із доповідями [83, арк.
36].
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Студентська секція Товмача не діяла у зв’язку із виїздом молодих
людей на навчання за кордон. Таким чином, секцію утворювало лише три
члени. Тим не менше, за осінній період 1922 р. секція змогла зібрати 50 тис.
м.п., що були використані на потреби студентів-сиріт [83, арк. 37].
У Коломиї студентську секцію організували у 1904 р., однак подібно як
і в Станиславові вона не діяла упродовж 1914–1921 рр. Починаючи з 1921 р.,
секція відновила свою діяльність, як освітньо-культурний та суспільнополітичний осередок українського студентства [81, арк. 1]. Коломийська
секція налічувала 79 членів, з них 74 – чоловіків і 5 жінок. Фонди секції
поповнялися за рахунок членських внесків та прибутків від проведених
вечорів, концертів та виступів студентів із доповідями [81, арк. 1]. У
релігійному

відношенні

у

секції

переважали

греко-католики,

які

представляли селянство, робітництво та інтелігенцію [81, арк.1].
Про становище студентської секції у Долині майже не має відомостей,
оскільки секція за час свого існування не подавала звітів з діяльності. Тільки
у 1921 р. переслала до УКСР списки активних членів секції: голова –
В. Бабій, містоголова – О. Кардаш, секретар – Г. Грищей, члени –
В. Грабовий, І. Витвицький, С. Гретчак, Д. Довган, Н. Савицька, Я. Дерлиця,
О. Кричівна, М. Ленько, Й. Гнатів, І. Матіїшин, І. Петришин, В. Стасів,
Т. Коладжек. Загалом секція налічувала 16 осіб [80, арк. 1].
Майже усі секції ділилися ще на окремі гуртки: культурно-освітній та
організаційний. У 1923 р. УКСР звернулася до усіх ПСР з інструкцією про
організацію студентських секцій у повітах. Зокрема, у ній йшлося про те, що
для успішного ведення політичної та культурницької роботи необхідно
відновити та створити нові студентські секції в усіх повітах Західної України
до 20 серпня 1923 р. [40, арк. 1].
Внаслідок заходів польської влади на 1923 р. діяльність існуючих
студентських секцій занепала. Тому було вирішено відновити їх підпільно,
без повідомлення польської влади. Основними завданнями студентських
секцій

виступала:

політична

підготовка

студентства,

залучення

до
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громадського життя місцевого населення шляхом організації читалень та
бібліотек, проведення матеріальних акцій для збільшення кількості фондів
через оподаткування населення, оголошення недовіри студентам, які
навчаються у ПВШ, налагодження зв’язку із іншими організаціями
(«Академічна допомога», «Український студентський союз») [40, арк. 2].
У 1923 р. від імені УКСР до усіх ОСР надсилалися спеціальні
інструкції, у яких чітко вказувалося про залучення нових членів у
студентські секції. Таким чином, частина українського студентства отримала
листівки-запрошення наступного змісту: «Високоповажний товаришу! Оцим
звертаємося до вашого округу у… (Самборі), де існує студентська секція, як
осередок культурного розвитку провінції. Для того щоби організувати нові
центри студентського життя, просимо вас стати членом секції у … (Самборі).
Плекаємо надію, що ви товаришу, візьмете на себе усі обов’язки дійсного
члена секції. Просимо про відповідь на листа» [83, арк. 2].
Отже, до 1923 р. робота у повітах, містах та селах, у яких були створені
ПСО, мала позитивні наслідки. Так, у звіті ОСР у Сокалі, яка на той час
об’єднувала 101 особу, за 1921–1922 рр. йдеться про те, що на території
повіту створено чотири ПСО: Рава, Сокаль, Камінка і Радехів, які активно
здійснювали свою діяльність [83, арк. 7]. Також в ОСР Сокаль діяла ревізійна
комісія, що складалася із трьох членів та здійснювала контроль за
фінансовою діяльністю округу. Засідання ОСР відбувалися щотижня, на яких
обговорювалися

питання

заарештованих

українських

студентів

та

матеріального становища ОСР і «Профорусу» [83, арк. 7].
У лютому 1923 р. відбувся черговий з’їзд ШУКСР, на якому ОСР
Сокаля налічувала 59 студентів, які здобували освіту на той час, 2 –
перебували на навчанні за кордоном, 4 – перебували у еміграції, без дозволу
ОСР та «Профорусу» та 8 – не були записані на навчальні курси:
М. Тимошик, О. Давидович, Р. Коваль, В. Грицик, І. Терлецький, О. Демчук,
М. Лехіцька, І. Дорожинський [83, арк. 9]. У звіті також подано інформацію
про матеріальне становище студентів: 38 студентів селян та міщан, з них 28
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забезпечених та 10 – малозабезпечених; 6 – робітників, усі малозабезпечені;
15 – інтелігенція, з них 11 – забезпечених та 4 – малозабезпечених [83, арк.
9].
Починаючи з весни 1923 р., матеріальне становище ОСР Сокаля почало
погіршуватися, це зрозуміло з того, що у квітні 1923 р. УКСР звернулася до
округу із листом про надсилання коштів до кредитного крайового союзу у
Львові: «До сьогодні не вислали ви грошей зі збірки. Просимо негайно гроші
переслати до Львова чеком та повідомити нас про пересилку грошей листом.
Висилаємо до вас власного кур’єра УКСР, який займеться стягненням коштів
і передаємо справу суду «Профорусу» [83, арк. 11]. Однак слід відзначити,
що кошти ОСР Сокаль не могла надіслати у зв’язку зі скрутним
матеріальним становищем, через затримку сплати членських внесків та
посиленням переслідувань з боку польської влади.
У грудні 1921 р. організована ОСР у Коломиї. Згідно зі статутом, рада
об’єднувала студентство Коломиї та належні їй населені пункти. Зміст її
праці визначався трьома напрямками діяльності: економічний, політичноорганізаційний та культурно-освітній. З часу заснування, рада діяла
безперервно, звітуючи перед УКСР. ОСР Коломиї поділялася на окремі секції
та гуртки, члени яких представляли інші студентські організації. За час свого
існування рада організувала шість театральних вечорів, п’ять концертів та
вісім виступів студентів з доповідями [81, арк. 3]. Станом на 1921 р. ОСР
Коломиї налічувала 132 особи, з них 9 жінок. Матеріальне становище
більшості студентів було складним, тому вони постійно потребували
допомоги. ОСР Коломиї постійно організовувала акції збору коштів серед
місцевого населення і кооперативів [81, арк. 3]. Окрім того, місцеве
студентство отримувало допомогу у вигляді безкоштовного харчування,
одягу,

книг,

житла,

звільнення

від

шкільних

оплат,

медичного

обслуговування. В основному студенти навчалися на технічних курсах,
агрономічних та курсах мистецтва, що зумовлювалося перевагою селян та
робітників у місцевості [81, арк. 4]. Згідно із даними статистики, 60 % членів
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ОСР Коломиї брали активну участь у громадському житті та були членами
«Пласту» [81, арк.4].
14 лютого 1923 р. відбувся окружний з’їзд ПСР та ОСР Коломиї,
головою якого обрано Т. Кириловича, секретарем – І. Побігущого [76, арк.
43]. На засіданні заслухали звіти із діяльності ОСР Коломиї, обрали нових
членів до складу ревізійної комісії та ОСР. Аналізуючи звіт з діяльності ОСР
Коломиї за 1922–1923 рр., можемо стверджувати, що рада намагалася
підтримувати зв’язок із місцевим студентством: 28 серпня 1922 р.
організувала вечорниці, прибуток з яких, у розмірі 180 тис. м.п., використала
на потреби університетської молоді [81, арк. 43]. У грудні 1922 р. місцеве
студентство отримало дозвіл на проведення акції збору коштів, 40 % від якої
призначалося для організації Українського університету. У зимовий період
ОСР Коломиї організувала коляду, кошти з якої складали 659100 тис. м.п., з
них 329550 тис. м.п. отримала місцева молодь [81, арк. 43].
ПСР Городенки з часу створення у 1921 р. практично не діяла, що
зумовлювалося арештом голови ради та виїздом значної кількості місцевого
студентства на навчання у Польщу [80, арк. 32]. Тільки у 1923 р., під час
Різдвяних свят, рада відновила свою діяльність: провела серед громадян
акцію пропаганди УВШ, утворила комітет «Рідної школи», організувала збір
коштів для утримання місцевої гімназії та УВШ. У культурно-освітній праці
ПСР Городенки організувала дві вистави та два фестивалі, кошти з яких у
розмірі 40 % передала на потреби УВШ до Львова [80, арк. 32]. Планувалося
проведення збору коштів серед місцевого населення, однак через заборону
польської влади та незначну активність громадян, акція так і не відбулася. У
результаті ПСР Городенки упродовж зимового періоду переказала до
головної каси «Профорусу» кошти у сумі 8 тис. м.п. [80, арк. 33].
1 жовтня 1921 р. студенти Бережан зібралися на загальні збори, на яких
задекларували утворення ПСР з метою продовження пропаганди УВШ на
західноукраїнських землях [80, арк. 16]. Також з’їзд наголосив на складному
матеріальному становищі місцевої молоді, через що неможливо було
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здобувати освіту. Умови життя студентства не дозволяли їм виїжджати на
студії за кордон через посилення переслідувань з боку польської влади,
масові арешти із вилученням майна [80, арк. 16]. Враховуючи складне
становище, на з’їзді ухвалено резолюцію із наступними пунктами: підтримка
УВШ шляхом активізація запису студентства; залучення до співпраці
професорів для її популяризації [80, арк. 16].
У Дрогобичі 29 травня 1921 р., на загальних зборах студентів, прийнято
резолюцію, зміст якої включав положення про становище та способи
пропаганди УВШ. Особливу увагу місцеве студентство звертало на
активізацію університетського питання, оскільки воно виступало основним
завданням української молоді. У резолюції наголошувалося на тому, що
УКСР мала б провести акцію у крайовій та закордонній пресі про УВШ. Для
підтримки

УВШ

університетський

та

університету,

комітет,

який

ПСР

намагався

Дрогобича
покращити

організувала
становище

українського студентства [80, арк. 11].
Активно діяла ПСР у Теребовлі, за час свого існування студентство
утворило «ТУПМ ім. М. Драгоманова». Місцева молодь брала активну
участь у громадському житті, організовуючи вечори, концерти та збір коштів
на потреби УВШ [84, арк. 10].
ПСР була створена і у Тернополі. Тут необхідно зазначити, що у цей
період у місті нараховувалося близько 240 студентів, записаних до УВШ у
Львові [47, арк. 33]. Основним завданням студентства було поширення
інформації серед громадян про необхідність діяльності Українського
університету та здійснення грошових зборів з місцевого населення на
численні потреби організації. Подібні акції відбувалися переважно на
Різдвяні та Великодні свята. Крім того, грошові надходження поступали за
рахунок внесків заможних родичів студентів. Однак це не було основним
прибутком організації, оскільки значну частину грошей «Профорус»
отримувала із-за кордону. Кошти, зібрані із місцевого населення, надходили
до повітових кас, а пізніше, на основі звіту економічного референта, їх
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переказували до головної каси «Профорусу». Для контролю фінансів, УКСР
видавала постанови та резолюції, у яких детальніше пояснювала як має
відбуватися збірка і на що слід використати кошти. Окрім грошей, на
потреби студентства місцеве населення здійснювало натуральні внески
(пшениця, ячмінь та інше збіжжя). Так, у одній з резолюцій від 1 травня
1922 р. ОСР Тернополя йшлося про наступне: «подати кількість зібраного
збіжжя і коштів у повіті під час збору, вид зібраного збіжжя; проінформувати
скільки збіжжя передано до Львова, скільки продано і за яку ціну, скільки
віддано на інші цілі і залишок на місці; підсумувати кількість видатків,
необхідних для здійснення такого виду збору коштів» [84, арк.14].
Звіт подавали на сторінках «Громадського вісника» та записували до
касової книги «Профорусу». У тій же резолюції йшлося про те, щоб у
кожному повіті, а отже і у Тернополі, були створені додаткові касові книги
окрім головної касової книги, що знаходилася у Львові, оскільки постійно
надходили кошти, які необхідно було облікувати. Наголошувалося й на тому,
що ОСР Тернополя не може самостійно розпоряджатися коштами, бо це
входить до компетенції УКСР. Наприклад, заборонялося ОСР Тернополя
виплачувати будь-яку допомогу студентам, це здійснювала університетська
комісія. ОСР Тернополя зобов’язувалася витрачала менше грошей на свої
потреби, а готівку переказувала до каси УКРС, через те, що остання постійно
відчувала відсутність коштів, оскільки попередня Великодня збірка не
принесла бажаних результатів [84, арк.14].
Наявні документи свідчать про те, що ОСР Тернополя постійно
переказувала кошти до УКСР із детальними звітами економічного референта.
Так, 6 червня 1923 р. до УКСР у Львові від ПСР Тернополя надіслано чек на
суму 200 тис. м.п. з проханням відіслати відповідь про те, чи дійсно ці кошти
надійшли на вказану адресу [84, арк. 31]. В архівних матеріалах фігурують й
інші цифри. Зокрема, 8 червня того ж року тернополяни надсилають 500 тис.
м.п. і просять про додаткові чеки для переказу коштів, оскільки решту
розіслано в інші повіти [84, арк. 32]. Усього за травень-червень 1923 р. з ОСР
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Тернополя до УКСР Львова надіслала 870125 тис. м.п. (за травень – 170125
тис. м.п.), про що свідчать відповідні документи [84, арк. 34]. На що
витрачали кошти УКСР Львова не повідомляла, а тільки під час загальних
з’їздів, що відбувалися у кінці року.
Окрім інформації про збір коштів, ОСР Тернополя звітувала і про
отримання та виконання резолюцій зі Львова. Зокрема, 22 червня 1923 р. до
Тернополя надійшла резолюція від ШУКСР «Профорусу» з проханням
розіслати її у інші повіти [84, арк. 33]. 15 серпня 1923 р. до ПСР Тернополя
надіслано пакет документів, що містив статут для ОСР Тернополя та 6
комунікатів [84, арк. 36].
Одним із важливих етапів діяльності ОСР Тернополя було скликання
загальних зборів за участю делегатів від кожного повіту, які відбулися 19
серпня 1923 р., на яких оголошено про створення «Української студентської
громади» Тернополя [84, арк. 36].
У 1923 р. відбулися територіальні зміни, згідно із якими Східна
Галичина відходила до Польщі, що офіційно підтверджено міжнародними
договорами. Це спричинило реорганізацію Подільського округу в 1924 р.,
після чого ШУКСР «Профорусу» видала рішення про скликання окружного
студентського з’їзду під час Великодніх святкувань. Зустріч мала відбутися 4
травня того ж року, проте через відсутність делегата від УКСР Львова, який
не отримав вчасно запрошення, з’їзд перенесли на 14 травня 1924 р. [84, арк.
38].
Програма з’їзду включала наступне: створення та вибір президії; звіти
ОСР та ПСР; окружної ревізійної комісії; усіх референтів. Оскільки з’їзд
відігравав важливе значення для подальшого розвитку студентських
організацій

Поділля,

вимагалася

присутність

Організаційним референтом УКСР Львова

усіх

обрано

делегатів

округу.

Є. Богданівського,

головою ОСР Тернополя К. Калинюка [84, арк. 38].
Аналізуючи звіти з діяльності ПСР у Яворові за 1923–1924 рр.,
приходимо до висновків, що упродовж зазначеного періоду рада проводила
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активну діяльність: організовано 12 окружних з’їздів місцевого студентства,
у яких взяло участь 106 членів студентських секцій, проведено збір грошей
під час Різдвяних свят на потреби УВШ, оподатковано осіб, що займали
державні посади, розповсюджено анкети між молоддю, яка прагнула
вступити на УВШ. Прибуток ПСР Яворова у зазначений період складав
65542900 млн м.п., з них на витрати йшло – 5224000 млн м.п. [84, арк. 75].
У кінці 1923 р. ПСР переказала до головної каси «Профорусу» суму в
розмірі 31 долар США. У культурно-освітній діяльності ПСР Яворова
провела 15 виступів студентів з доповідями та 52 дискусійних зібрань
місцевої молоді [84, арк. 76]. Серед інших культурно-освітніх установ на
території ради діяли філії «Рідної школи», «Просвіти» та 30 читалень і
стільки ж бібліотек. Із середовища місцевого населення можна виділити три
категорії: ті, хто підтримували студентство, противники УВШ та ті, хто
підтримували молодь, проте відкрито про це не заявляли, з огляду на реакцію
польської поліції [84, арк. 76]. У квітні 1924 р. студентська секція Яворова
утворила комітет прихильників УВШ, що активно діяв упродовж 1925 р.
Тим не менше, починаючи з листопада 1924 р. діяльність усіх ПСР та
ОСР почала занепадати, що пов’язано передусім із посиленням польських
переслідувань та переходу УКСР у підпілля. На кінець поточного року
відбулися арешти ПСР у Тернополі, Золочеві, Перемишлі, Коломиї,
Городенці, Підгайцях з конфіскацією бібліотек та архівів [64, арк. 1].
Налагодити зв’язки з окремими ОСР вдавалося за допомогою кур’єрів, якими
ставали студенти Львова. Навесні 1924 р відбулися окружні з’їзди у
Тернополі, Перемишлі та Львові, на яких задекларували реорганізацію ОСР
та ПСР, внаслідок чого студентське життя та його праця розвивалися тільки у
Львові [64, арк. 2]. На кінець 1925 р. матеріальне становище «Профорусу»
значно погіршилося, через що організація практично перестала існувати.
Отже, для налагодження повноцінної та ефективної роботи УКСР
створювала у повітах та округах допоміжні органи, які творили структуру
організації. Серед них важливу роль відігравали ПСР та ОСР, що виступали
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виконавчими, адміністративними органами «Профорусу». У свою чергу ради
на місцях утворювали дрібніші одиниці, що забезпечувало їх діяльність.
Важливу роль у роботі ПСР та ОСР відігравали студентські секції та
організації, які в основному займалися культурно-освітніми та економічними
питаннями. У 1923 р. на західноукраїнських землях створено дев’ять ОСР у
містах: Львів, Тернопіль, Стрий, Станиславів, Чортків, Бережани, Коломия,
Перемишль, Сокаль. ПСР та ОСР намагалися підтримувати матеріальне
становище «Профорусу» шляхом організації оподаткування місцевого
населення та організації акцій збору коштів під час Різдвяних та Великодніх
свят. Незважаючи на погіршення матеріального становища ПСР та ОСР на
початок 1924 р., наявність такої структури та злагодженої роботи усіх органів
«Профорусу» забезпечувала ефективну працю організації.

2.3. Допоміжні органи товариства та умови членства в них

Важливу роль у діяльності «Профорусу» відігравав студентський суд,
який представляв собою юридичний орган організації. Суд складався із 5
членів, вибраних крайовим з’їздом і поширював свою компетенцію на усіх
членів організації. В основному суд вирішував спірні питання між окремими
організаціями «Профорусу», членами організації та установами [49, арк. 4].
Голова суду приймав та розглядав усі письмові питання, що надходили від
студентів, контролював своєчасне надходження справ. Секретар – проводив
протоколи засідань і вписував їх до книги засідань.
До компетенції студентського суду входили питання, що стосувалися
порушень

членами

«Профорусу»

норм

студентської

організації

чи

товариства, невиконання членами обов’язків, покладених на них, спірні
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питання між окремими членами «Профорусу» за образу честі та гідності.
Основними видами покарання, винесеними студентським судом, були:
догана (усна або письмова), обмеження або позбавлення прав та привілеїв,
матеріальне відшкодування (штраф), виключення з членства «Профорусу»,
бойкот [49, арк. 6].
Студентський суд виступав фактично самостійним органом, який не
залежав від голосування на загальних зборах чи з’їздах. Ці факти випливають
із прав, якими наділявся цей юридичний орган. Зокрема, обрання до суду
більше членів комісії, ніж це передбачено статутом, неприйняття положень,
передбачених «Профорусом», а також члени студентського суду не несли
відповідальності перед іншими органами Головної ради та студентськими
організаціями [49, арк.31].
Серед матеріалів студентського суду «Профорусу» про вирішення
конфліктних питань членів студентських організації, присутні повідомлення
особистого характеру зізнань студентів, заяви суду проти сплати штрафів та
інші рішення органу. Наприклад, 18 березня 1922 р. студент права
О. Ковальський подав до суду «Профорусу» зізнання про те, що повідомив
польській поліції перебування В. Кубішина, якого вона розшукувала від 29
жовтня 1921 р.: «Зізнання товариша Омеляна Ковальського студента прав у
Тернополі від 18 березня 1922 р. у справі В. Кубішина. Дня 29 жовтня 1921 р.
переведено ревізію у товариша Омеляна Ковальського і знайдено відозву. На
питання поліції звідки це дістав, без найменшої репресії на нім вказав на
товариша Кушніра. Зразу ж поліція почала його шукати. Далі зложив деякі
зізнання про читальні при товаристві «Просвіта» у Тернополі щодо котрої
взяли у Кушніра протоколи засідання» [169, арк. 1].
У випадку, коли суд проводив розслідування, що стосувалося значної
кількості студентів-порушників, розповсюджували спеціальні листи до
кожної ОСР та ПСР із вказаними точними іменами та прізвищами студентів.
Так, зокрема такий «слідчий лист» отримали у січні 1923 р. окружні та
повітові

ради,

у

якому

перераховувалися

студенти,

які

здійснили
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правопорушення: Є. Ценевич, В. Масляк, П. Дудкевич, Д. Березинський,
М. Дуркот, Г. Лукасевич, М. Михальський, В. Рушкевич, С. Манджура,
М. Гавришко,

П. Рудий,

М. Чумак,

М. Креховецький,

О. Макухівна,

В. Олійник, В. Добрянський, А. Дзьоба, І. Чорний [31, арк. 3].
Врегульовуючи спірні питання між студентами, суд часто притягував
одного із винних до сплати штрафу чи моральної компенсації. Зокрема, у
справі студента філософічного факультету П. Кривоносюка проти А. Хруща,
суд «Профорусу» зобов’язував останнього оплатити 10 тис. м.п. на
товариство «Рідна школа». У відповідь студент складав спеціальну заяву:
«Заява. На підставі присуду складаю квоту 10 000 м.п. на Рідну школу як
кару за чинну обіду П. Кривоносюку студенту філософії у Львові. 29 квітня
1923 р.» [169, арк. 10].
У випадку, коли одна зі сторін, за певних причин, не змогла бути
присутня на засіданні суду, рішення переносилося на інший термін.
Внаслідок чого, позивач мав змогу скласти скаргу до суду: «До
Високоповажного Суду. Суд «Профорусу» на засіданні у повному числі
членів розглянув свої рішення. Тому що товариш О. Заграй не міг з’явитися
вчасно на засідання через хворобу жони, прошу передати йому скаргу
обідженим товаришом А. Литвинчуком. Скарга передана на руки УКСР у
двох примірниках. Львів, дня 1 мая 1923 р.» [169, арк. 11].
Часто студентський суд вирішував питання, що стосувалися отримання
документів студентами, які виїхали на навчання за кордон, без дозволу
УКСР. Для того, щоб отримати, наприклад, свідоцтво про народження,
студент змушений був звертатися із листом-проханням до суду про
надсилання йому відповідних документів. Так, 26 червня 1923 р. на адресу
студентського

суду

у

Львові

надійшов

лист

наступного

змісту:

«Високоповажний Пане Добродію! Як Вам відомо може Я знаходжуся поза
границею Своєї Батьківщини. До виїзду змусили мене неумолимі умови в
яких я не міг більше перебувати. Щоби я міг тут дальше лишитися і собі на
удержання заробити конче потребую своїх документів бо без них годі тут
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дещо дістати. Тому прошу Вас прислати мені мої метрики на адресу: Микола
Близнак, Прага, ул. Стефанська 49, 2 ЧСР. Я до своєї жени не можу зараз
писати. Тому прошу передати їй вісті про мій теперішній стан і прохання
щоби переслати мені свою фотографію разом із документами які
пересилатимете Ви. Моя жена хай буде за мене спокійна я собі раду в світі
якось дам» [169, арк. 14].
З порушенням з боку студентів до суду «Профорусу» часто зверталися
референти УКСР, оскільки завдання, покладені радою на студентів інколи не
виконувалися. Наприклад, 23 червня 1924 р. економічний референт Головної
ради звернувся до суду «Профорусу» з повідомленням, про те, що студенти,
Л. Кушко та В. Клименчик, проводячи оподаткування з місцевих громадян у
перших числах червня, не повернули отримані кошти. Тому Головна рада
доручила судові зайнятися розслідуванням справи [169, арк. 18].
До суду надходили також скарги з боку студентів, які не отримували
вчасно свідоцтв чи документів про складені іспити через небажання
професорів видавати посвідчення. Зокрема, у червні 1924 р. студент лісової
інженерії у Празі звернувся з проханням до суду «Профорусу»: «У місяці
квітні звернувся я до професора товариша Шимоновича з проханням про
наданя свідоцтва мені, товаришам Михайлюку та Решитиловичу. Рівночасно
професор Шимонович мені заявив що почуває себе ображеним для того що з
такими речами звертаються до нього. І не переслав нам свідоцтв» [169, арк.
41].
Упродовж квітня-травня 1924 р. відбулося шість засідань суду, на яких
вирішувалися конфліктні питання, що виникали між студентами та
організаціями [169, арк.45].
2 квітня 1924 р. відбулося перше засідання суду «Профорусу», на
якому головою засідання обрано Т. Яремуша, секретарем – Я. Краснанського.
На засіданні прийнято рішення про скликання суду щотижня у середу, в
другій половині дня. Також суд постановив для кожного питання окремого

69
прокурора, що вів особисто розслідування [169, арк. 42 ]. У свою чергу,
прокурор пропонував президії суду слідчого суддю, з яким він співпрацював.
Наступне засідання суду відбулося 4 квітня 1924 р., на якому
розглядали наступні питання: повернення Т. Воробця із польського війська,
оскільки до того він організовував грошові збірки для «Профорусу»; виплата
штрафу в розмірі 200 тис. м.п. П. Новосельським, внаслідок порушення ним
умов членства у студентській секції Дрогобича; винесення покарання
Р. Врублевському, який сприяв занепаду студентської секції у Тернополі
[169, арк. 42].
Третє засідання суду «Профорусу», що відбулося 7 травня 1924 р.
розглядало справу П. Новосельського, який не з’явився на засідання, тому
був позбавлений права членства у «Профорусі» та секції у Дрогобичі, а
також штраф замінено на 20 зл., з урахуванням складного матеріального
становища ПСР Дрогобича. Суд зобов’язував сплатити штраф до 10 червня
1924 р. [169, арк. 43].
Щодо справи Т. Воробця, то внаслідок розслідування прокуратури
виявлено, що зазначений студент на період перебування на службі у
польському війську самостійно доручив вести збір коштів двом учням
гімназії сестер-василіанок – В. Мулькевичу та П. Синиці. Оскільки останні
склали перед судом заяви-зізнання, вилучено у них 12 тис. м.п., які згодом
використали на потреби студентських секцій [169, арк. 125].
14 травня 1924 р. відбулося чергове засідання суду, на якому
розглядали справу І. Шпура про неправомірне розпорядження зібраним
збіжжям під час акції у с. Немилів. Зокрема, місцеві громадяни засвідчили
той факт, що І. Шпур використав частину зібраного на власні потреби. Тому
суд визнав його дії незаконними та зобов’язав до сплати штрафу в розмірі
500 тис. м.п. [169, арк. 43].
На початку червня 1924 р. суд зібрався на п’яте засідання, на якому
розглядали питання, що стосувалося студентів А. Осипчука та Р. Олійника
«про образу честі та гідності». У зв’язку з тим, що студенти, перебували на
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той час на навчанні у Празі, суд звернувся із проханням до ЦЕСУС у Празі
вирішити конфлікт самостійно, повідомивши пізніше суд письмово про
результати [169, арк. 44]. Шосте засідання суду «Профорусу», яке мало
відбутися 17 червня 1924 р., не було організовано, внаслідок відсутності
більшої частини членів органу.
Рішення суду виносилися за допомогою розслідувань, які проводила
прокуратура, що була окремим органом при суді [169, арк. 116]. Зокрема, у
червні 1925 р. прокуратура при карному відділі суду «Профорусу» у Львові,
видала спеціальний лист «Внесення на укарання», у якому закликала
притягнути до відповідальності Ю. Федорчука: «Прокуратура при карнім
відділі Суду «Профорусу» – на внесення Контрольної комісії ПСР Львів
вносить до Президії Суду на укарання товариша Федорчука з дня 15 червня
1924 р. товариш Федорчук, студента філософії замешканого у Львові при
улиці св. Марка, що в січні 1925 р. під час ревізії Провірочна комісія ПСР
застала у нього крайньо недбале ведення книг економічного референту ПСР
Львів, за це найдено брак суми 150 злотих та за це в час ревізії товариш
Федорчук

кидався

в

суперечку

та

сварку

з

урядовими

органами

«Профорусу». За свідків прокуратора вносить: Г. Вівчаренко, І. Глібовицька,
М. Царик. В ході розправи відчитані будуть протоколи провірочної комісії»
[169, арк. 116].
Оскільки основним завданням студентського суду «Профорусу»
виступало мирне та справедливе врегулювання відносин між членами
організації та іншими товариствами, тому УКСР часто зверталася до суду із
проханням підтвердити тих чи інших осіб на посади референтів, секретарів
чи голів спеціально створених органів та комісій. Так, під час обрання членів
президії з’їзду «Профорусу» 28 травня 1925 р. суд отримав листа із
проханням обрати між І. Цурковським та П. Сосенком голову засідання. У
відповідь на подібні звернення суд виносив наступні рішення: «До Президії
З’їзду «Профорусу» на руки товариша О. Грабського. Суд «Профорусу» як
орган для бережання справедливості в організаційному житті «Профорусу»
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та для нагляду справедливого виконання ухвал органів «Профорусу»,
повідомляє Президію, що своїм рішенням уклав не властивим виконанням
своїх справ Цурковського, тому обрано головою засідання Сосенка. Суд
«Профорусу» анулює мандат для Цурковського і залишає за Президією право
підбору інших членів засідання. Про свої рішення просимо повідомити суд
листом» [169, арк. 115].
Окрім перерахованих скарг, що надходили до суду, також мали місце
різноманітні нарікання. Наприклад, «Жалоба проти Семена Харамбури
абсольвента УВШ замешканого в Яворові. Дня 12 жовтня 1924 р. на
вечорницях уладжених українською гімназійною молоддю Семен Харамбура
підмовив студентів збойкотувати товаришку Марію Медвецьку, яка
висказалася о нім обідливо» [169, арк. 74]. Такі звернення надходили до
студентського суду не лише від студентів особисто, але й від окремих
організацій та установ. Так, із наріканням на студента І. Мрица звернувся
КОБУС, що студент склав заяву про вихід із організації, однак так і не
виконав рішення [37, арк. 76].
Оскільки суд «Профорусу» виступав як самостійний орган і основним
завдання вважав підтримання порядку та справедливого виконання своїх
обов’язків установами товариства, тому він вимагав від Головної ради звітів
із діяльності після кожного засідання. На свої прохання юридичний орган
отримував листи від УКСР про становище організації та українського
студентства на той чи інший період. Наприклад, у березні 1923 р. УКСР
надіслала листа до суду «Профорусу», в якому повідомляла про складне
матеріальне становище організації та необхідність активізації боротьби за
організацію Українського університету. Також рада наголошувала на тому,
що для організації повноцінної роботи необхідно, щоб усі її члени
правомірно виконували свої обов’язки, тому зверталася до суду з проханням
посилити нагляд та контроль за органами та студентами «Профорусу» [37,
арк. 12].

72
Отже, студентський суд «Профорусу» відігравав важливу роль у
діяльності організації, оскільки забезпечував врегулювання спірних питань,
що виникали між українським студентством та товариствами. Суд діяв як
окрема самостійна організація не підзвітна нікому. Рішення суду виносилися
на засіданнях органу. Допоміжну роль відігравала прокуратура, що діяла при
суді.
Життя та діяльність українського студентства у 20–30-х рр. ХХ ст.
проходило у досить складних умовах того часу: відсутність власної
державності, протидія польській владі та поліції, боротьба за рідну мову і
особливо за можливість навчання в українському вільному університеті. Це
змушувало організацію створити ще один додатковий орган, який виконував
каральну та контролюючу функцію. Таким органом був КОБУС [46, арк. 1].
Центром засідання якого було м. Львів, А компетенція поширювалася на усі
українські землі, які знаходилися у складі Польської держави. До її складу
входило 5 членів – студентів УВШ та членів «Профорусу». Органами
КОБУС були ПЕБЕК та ОБЕК [46, арк. 3]. Основне завдання, яке ставилося
перед ними – контроль за українським студентством та вилучення їх із
середовища тих, хто виступав проти боротьби за УВШ чи хоча б поширював
подібний настрій серед молоді. Імена таких студентів оприлюднювалися і їм
оголошувався бойкот.
Для того, щоб проінформувати місцеве населення про осіб, які
здійснили порушення проти УВШ та «Профорусу», КОБУС видавав
резолюції, у яких вказувалися причини та зміст злочину. Так, 1 квітня 1924 р.
комісія опублікувала резолюцію про українських студентів, які вступили на
навчання у ПВШ: «Наші бувші товариші тепер студенти польських вищих
шкіл відслонюють щораз більше своє правдиве обличчя. Коли восени їх
поступки можна було толкувати з невірою у власні сили, ставленням своїх
егоїстичних забаганок понад інтереси загалу, то тепер показується, що ці
людці впали так низько, що завдяки їхнім денунінціям запроторено кращих
наших товариші, завдяки їм багато нашого приладдя опинилося в руках
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польської поліції. Пильна опіка над ними польської поліції найкрасивіше
ілюструє їх руйнацьку роботу. Ці людці де лише можуть опльовують наші
високі школи, проводять пропаганду між гімназистами за вписування на
польські школи, а завершенням їх підлоти являється перехід декотрих з них
на

латинський

обряд,

чим

зривають

всякі

резолюції

національної

приналежності. Як спартанки позбуваються слабосильних так і ми мусимо
викинути поза дужки цих, які у время люте забули про свої обов’язки!» [145,
арк. 50]. Усі акції бойкоту, що проводилися комісією, фінансувалися за
рахунок коштів усіх ОСР та ПСР.
Засідання КОБУС проводив голова, щонайменше двічі на місяць, про
що повідомлялося за два дні до зборів. Питаннями, що обговорювалися на
нарадах в основному були, оприлюднення списків студентів-зрадників,
обговорення тактики проведення акцій бойкоту. Підставами для бойкоту того
чи іншого студента були навчання чи вступ у ПВШ, не виконання
поставлених обов’язків на студента, самостійний виїзд за кордон на навчання
або не вчасне повернення Із навчання з-за кордону [46, арк. 2].
Слід відмітити, що акції бойкоту відбувалися досить обережно, КОБУС
намагався спочатку змусити винного виправити власний поступок. Якщо ж
такі дії були марними, то комісія вміщувала ім’я студента на так звану
«чорну лісту» Із точною інформацією про нього та його рідних. Пізніше така
«ліста» поширювалася між усіма українськими студентами та громадою, в
установах та товариствах. Бойкоту підлягали не тільки студенти, а й їх
родичі, у випадку якщо вони не розкаювалися у здійсненому поступку. Брати
і сестри студента підлягали бойкоту, якщо на той час їм було вже 18 років
[46, арк. 4].
У травні 1922 р. КОБУС оприлюднив «чорну лісту», у якій подано
прізвища та імена студентів, яким оголошено бойкот: студенти-юристи –
Г. Олійник,

О. Олійник,

Ю. Дужинський,
студенти-медики

О. Нівінський,

П. Крушельницький,
–

О. Довбуш,

Є. Ніжанковський,

Д. Чубатий,

Є. Садовський,

О. Перегінець;

О. Левицька,

Я. Рудницька,

74
А. Ніжанковський, О. Бедкарський, В. Рехвіцький, І. Владичин; студентветеринар – О. Чайківський; студенти-філософи – Р. Бачинський, Р. Белай,
В. Волошанський; студенти-техніки – З. Мушка, В. Куницький, О. Рубчак,
Д. Проців, М. Фляк [145, арк. 51]. У кінці кожної «чорної лісти» подавалася
додаткова інформація для розповсюдження: «Накладається як обов’язок на
кожного, котрий цей спис дістане, переписати його тричі і переслати своїм
знайомим з тим щоб ті знову це сповнили» [145, арк. 51].
Влітку 1922 р. КОБУС надіслав до усіх ПСР та ОСР чергове звернення
до місцевих громадян, у якому повідомляв про студентів, які виписалися із
УВШ та продовжили навчання у ПВШ: «На вічну ганьбу! У часі завзятої
боротьби, коли так треба якнайбільшої солідарності, знайшлись одиниці, що
загальні справи підчинили своїм особистим, в боротьбі українського
студентства зломили солідарність і мимо зазиву при помочі ганьблячи
декларацій вписалися на польські вищі школи у Львові. Для них остається
тільки погорда. Погорджувати ними мусить ціла українська суспільність.
Чесний батько, нехай виречеться сина-зрадника, сестра зрадника-брата. Як
ціла суспільність займе оглядом зрадників гідне становисько – то вони у нас
переведуться, як ні, то ряди їх збільшаться…Вибирайте…» [145, арк. 52].
Також нижче подавався список студентів-зрадників: юристи – Є. Гулевич,
А. Нападієвич, Я. Словенський, Б. Пеленський, З. Ганкевич, С. Крушинський,
Д. Чубатий; медики – О. Довбуш, О. Борис, М. Гіжовська, С. Кульматицький;
філософи – О. Макухівна, М. Крулинська, Л. Кульматицька; техніки –
Р. Стрийський, Р. Кльован, В. Сироїжка, Я. Купанець, В. Браташ [140, арк.
52].
26 лютого 1923 р. КОБУС подав черговий список студентів-зрадників
із закликом його розповсюдження серед усіх ОСР та ПСР. До числа
бойкотованих увійшли: студенти-медики – Д. Давидович, Р. Телішевський,
В. Головка, М. Мацівна, В. Буско, В. Кордасевич, А. Дзьбо; студентифілософи – С. Соболь, К. Єднак, Т. Кобилянський, С. Гусак, М. Колодій,
І. Таращук,

М. Васьків;

студенти-юристи

–

І. Возняк,

А. Стойка,
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І. Пуківський, А. Когут, М. Чумака; студенти-техніки – Р. Яремкевич,
М. Жовківський [145, арк. 54].
Внаслідок бойкоту обвинувачений позбавлявся права належати до
будь-якої української організації, установи чи товариства, участі у засіданнях
«Профорусу», будь-якого контакту з іншими українськими студентами чи
громадянами. Проте були й такі випадки, коли КОБУС, після винесення
обвинувачення,

проводив

певну

реабілітацію

студентів.

Подібні

дії

відбувалися лише у тих випадках, коли студенти прилюдно заявляли в
українських часописах, що виписалися із ПВШ і подавали прохання про
реабілітацію [46, арк.4 ].
У січні 1923 р. члени КОБУС утворили для подальшої діяльності
спеціальну тимчасову канцелярію – «Тимкосбой» [33, арк. 1]. «Тимкосбой»
здійснювала перевірку студентів, які навчалися у ПВШ, користуючись при
цьому виданими свідоцтвами «Профорусу». Для цього складено списки
студентів-зрадників із забороною надання амністії останнім. Також у січні
1923 р. КОБУС звернувся до усіх ПСР та ОСР розіслати списки імен
бойкотованих студентів. Для студентів, які отримали від КОБУС амністію,
видавалися спеціальні посвідчення-реабілітації: «Реабілітується студент
медик Микола Ярема і студент філософії Ілько Пастух» [33, арк. 4].
На початку липня 1921 р. усі українські студентські товариства у
Львові скликали крайовий студентський з’їзд, на якому поряд із політичними
гаслами «Самостійної Соборної Української Держави», пролунало рішення
«творення повного українського університету і всіх інших високих шкіл У
Львові» [231, арк. 1]. А також створення КУМ для подальшої боротьби за
університет.
КУМ розпочав активну діяльність 1 серпня того ж року [134, арк. 2]. На
засіданні студентського з’їзду, у серпні 1921 р., укладено статут комітету.
Згідно із яким, КУМ виступав «політичним центром, який відтепер
керуватиме всім нашим політично-культурним та економічним життям в
краю» [134, арк. 2]. Одночасно відбувся арешт польською поліцією учасників
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з’їзду, які, на думку польської влади, прагнули здійснити замах на
Й.Пілсудського. В одному зі своїх звернень КУМ повідомив, що польська
поліція заборонила діяльність студентських товариств, але УТУ у Львові – це
вже доконаний факт [228, арк. 3].
3 вересня 1921 р. на засіданні КУМу було ухвалено рішення утворити
Український університет у Львові з такими відділами: правничим,
філософським, медичним та політехнічним на чолі з ректором В.Щуратом.
[228, арк. 3].
Успіх діяльності комітету, передусім, залежав від організації роботи не
тільки у м. Львові, але й у інших містах та селах. Тому на студентському
з’їзді прийнято постанову про організацію української молоді у подібні
комітети у кожному повіті [169, арк. 2]. Також на з’їзді ухвалено програму
дій для українського студентства, яку необхідно було якнайшвидше втілити у
життя: «КУМ розуміючи теперішній момент звертається до українського
студентства в краю, щоб воно начало жити життям дійсно зорганізованим.
Необхідно перш за все провести шкільну акцію – бойкот польських шкіл і
польських вчителів та закладання густої сіти приватних українських шкіл;
внутрішню організацію – приготування власної адміністрації; економічну
акцію – закладання кооперативів і координація їх праці; аграрну акцію –
боротьба за колонізацію; задопомогову акцію – поміч гірським околицям і
збирання фондів на всі загальні цілі» [134, арк. 2].
Діяльність КУМ, головним чином, скеровувалася проти ПВШ та
українських студентів, які вступали у ПВШ. Таким чином, комітет
продовжував роботу КОБУС і сприяв їй. Для того, щоб здійснювати
ефективну роботу в кожному повіті, КУМ створював спеціальні секції,
головами яких ставали дійсні члени комітету [134, арк. 2]. Упродовж серпня
– вересня 1921 р. організовано поїздки членів КУМ в усі повіти та
налагоджено роботу на місцях. Упродовж своєї діяльності КУМ намагався
видавати директиви та комунікати, у яких вказувалося про проведення тих чи
інших акцій серед українського студентства [134, арк. 2].
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Не менш важливу роль допоміжного органу «Профорусу» відігравала
кураторія УВШ, створена для більш ефективної роботи інституції. Кураторія
складалася із членів, що обиралися щороку за персональним принципом.
Робота кураторії розподілялася між президією, до складу якої входили
голова, секретар та заступник секретаря, економічною, суспільно-політичною
секцією та секцією пропаганди. До складу кожної секції входило 5 осіб, з них
один студент [50, арк. 11]. Усі секції контактували між собою та президією,
складали звіти зі своєї діяльності та брали участь у засіданнях кураторії.
Проте секції не мали фінансової самостійності, а усі необхідні кошти їм
виділяла головна каса, що існувала при економічній секції.
Для кожної утримуваної кураторією вищої школи видавався окремий
статут, затверджений на загальних зборах професорів. Згідно із такими
статутами, кураторія зобов’язувалася забезпечувати матеріальні потреби
УВШ, створювати наукові осередки для студентів та професорів, окремі
виділи та кафедри [50, арк. 13]. Також до компетенції кураторії входило
нагляд та повний контроль за студентами-абсольвентами (особа, яка
закінчила певний курс навчання, випускник того чи іншого навчального
закладу – примітка автора): складання точних списків та заяв з тими
студентами, хто хотів здобувати освіту в УВШ.
Членом кураторії міг стати будь-який українець, який мав змогу
сплатити на мету кураторії внесок – один уділ. Такий уділ можна було
сплачувати щорічно або ж щомісячно упродовж року. Припинення членства
було можливим за умов несплати внесків та самостійний вихід з кураторії.
Усі дії кураторії чітко контролювала та регламентувала Головна рада
«Профорусу» [50, арк. 13].
Веденням діловодства кураторії опікувалася спеціально створена
Головна рада, яка також приймала нових членів до організації та могла
позбавити членства, у випадку несплати грошових внесків упродовж двох
років або при здійсненні якихось аморальних проступків проти кураторії [50,
арк.47].
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До складу Головної ради входила значна кількість членів – по два
представники від кожної української організації та установи. Зокрема,
представники від Греко-католицької церкви у Львові, Перемишлі та
Станиславові, два представники від НТШ, «Просвіти», УПТ, «Дністра»,
«Сільського господаря» та приватних українських шкіл, з кожного закладу та
факультету [50, арк.47].
Для здійснення більш ефективної роботи, Головна рада поділялася на
секції: правнича – забезпечувала юридичні засади існування вищих шкіл,
секція пропаганди – дбала про поширення інформації серед студентства та
громадян, економічна секція – займалася придбання фондів, адміністративна
– опікувалася приміщенням, придбанням знарядь і приладів для студентів та
професорів та суспільно-політична секція –

відповідала

за списки

абсольвентів. До кожної секції прикріплювалися окремо ще п’ять членів, які
співпрацювали із кураторією і не входили до складу Головної ради [50,
арк.47].
Під час роботи рада проводила планові та позапланові засідання.
Планові – скликалися у спеціально визначені дні, а позапланові – за
бажанням та письмовим проханням одного із членів Головної ради. Усі
рішення, винесені на засіданнях, приймалися шляхом голосування, більшою
кількістю голосів.
Веденням фінансового діловодства кураторії опікувалася ревізійна
комісія, що вибиралася щорічно із членів Головної ради. Основним
завданням комісії було ведення фінансових рахунків та подання звітів про
економічне становище кураторії до Головної ради «Профорусу». Усі грошові
рахунки мали бути впорядковані із закінченням календарного року, а також
додавався баланс за минулий рік та тимчасовий прогноз прибутків та
видатків на майбутнє [50, арк.47].
Отже, для кращої та ефективнішої роботи «Профорус» заручалася
допоміжними органами, які створювалися як у м. Львові, так і у інших містах
та селах. Серед них важливу роль відігравали студентський суд, що виступав
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самостійним юридичним органом, не підзвітним нікому, КОБУС –
здійснював

контроль

за

українським

студентством,

особливу

увагу

приділяючи тим студентам, які переходили на навчання у ПВШ та КУМ, що
фактично продовжував роботу КОБУС та представляв політичні інтереси
української молоді. У силу тих обставин, у яких перебувала «Профорус»
діяльність

допоміжних

органів

була

необхідною,

оскільки

вони

забезпечували контроль за українським студентством у повітах та містах, тим
самим сприяли більш ефективній праці усієї організації. Так, студентський
суд вирішував спірні питання, що виникали не тільки між студентами, але й
між товариствами та організаціями. Часто до суду «Профорусу» зверталися
окремі органи та підрозділи з проханнями про призначення голови з’їзду чи
засідання.
Оскільки, значна частина українського студентства переходила на
навчання у ПВШ, то КОБУС намагався зарадити такій ситуації. Для цього
серед ПСР та ОСР розповсюджувалися звернення та резолюції, у яких
перелічувалися імена та прізвища студентів-зрадників. Студенти, яким
оголошувався бойкот, уже не могли бути членами «Профорусу» чи інших
українських студентських організацій чи товариств. Тим не менше, якщо
студент офіційно визнавав свою провину та залишав навчання у ПВШ, його
реабілітовували. Продовжував та посилював роботу КОБУС створений у
липні 1921 р. КУМ, який організовував у повітах та містах додаткові секції,
які звітували перед комітетом.
Згідно зі статутом «Профорусу», «основним завданням українського
студентства було об’єднання в єдину групу для збереження культурних
надбань власного народу та боротьба за право навчатися у легальних
закладах освіти на теренах рідного краю» [47, арк. 33]. Основний документ
Головної ради «Профорусу» передбачав умови членства студентів в
організації. Так, члени поділялися на звичайних, до яких могли належати:
будь-які студенти-українці, що навчалися в УВШ; студенти, які були
членами фахових студентських товариств; надзвичайні члени, до яких
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належала молодь, що перебувала за межами Західної України та бажала
брати активну участь в діяльності «Профорусу», а також члени-гості –
студенти-неукраїнці УВШ у Львові [47, арк. 33]. Усі три види членства могли
бути записані до «Профорусу», перебуваючи спочатку в рядах ПСО або
студентських товариств та подавши письмову заяву на вступ до УКСО.
Звичайні члени організації мали право пасивного вибору до усіх
урядових студентських організацій та товариств, що співпрацювали із
«Профорусом», брати участь у крайовому з’їзді та активної участі у ньому, а
також право голосу на товариських зібраннях і загальних зборах ПСО. Окрім
того, звичайні члени могли вносити власні поправки до резолюцій,
«правильників» та інших документів, що приймалися на з’їздах. Для того,
щоб брати участь у студентських з’їздах, Головна рада «Профорусу»
видавала студентам спеціальний документ-уповноваження, який дозволяв їм
бути присутніми на зібраннях. Так, наприклад: «Уповноваження. Отсим
уповноважується товариш Василь Мистична брати участь у засідані Ширшої
Студентської Краєвої Ради, що відбудеться в Львові. Дрогобич, дня 2 травня
1925 року» [121, арк. 2].
До компетенції надзвичайних членів «Профорусу» входило право
участі у товариських зібраннях і загальних зборах ПСО, студентських
організацій, окружному студентському з’їзді і крайовому з’їзді з дорадчим
голосом. Що ж до членів-гостей, то їм надавалися аналогічні права¸ що й
надзвичайним членам [47, арк. 33].
Усі члени «Профорусу» зобов’язувалися виконувати усі покладені на
них доручення, вчасно сплачувати членські внески та дбати про добробут
Головної ради «Профорусу» [47, арк. 33].
Втратити членство у «Профорусі», студенти могли через виключення
Головною радою, вступу до іншої організації, що суперечило її меті та
завданню, у випадку недодержання вимог статуту та несплаті членських
внесків за три місяці [47, арк.33].
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Крім того, ставши повноправним членом «Профорусу» кожен студент
отримував облікову картку, в якій записувалися точні дані про нього:
прізвище, ім’я, дата та місце народження, освіта, приналежність до
військової чи іншої служби, участь в організаційному житті студентства та
громади [215, арк.69]. Такий документ називався «Евіденційний членський
листок» та видавався кожному студентові у двох примірниках (білого та
кольорового формату). Приклад «евіденційного листа» подано у таблиці 2.
Кольоровий лист відправлявся до ОСР, до якої належав студент, а білий – до
Головної ради «Профорусу». Для прикладу можна розглянути один з таких
листів: «Евіденційний членський листок. Волошин Теофіл, студент права
Українського Університету; народився 1891 року, Озерна, Зборів; закінчив
матуру в 1914 році в Тернополі; батьки – селяни; служив в третьому полку
писарем; активний член Студенттької Секції» [215, арк. 69]. Таких облікових
карток у Тернополі видано – 70, у Сокалі – 85, близько 130 у Станиславові,
71 – у Стрию, 79 – у Бережанаж та 42 – у Коломиї [215, арк.2]. У 1924–1925
рр. Головною радою «Профорусу» внесено зміни та певні поправки, які
доповнили зміст облікових карток: додатково вказувалося знання іноземної
мови студентом, закінчення спеціальних курсів, можлива неакадемічна
діяльність, зміни, що відбулися зі студентом впродовж року тощо [215, арк.
3].
У свою чергу члени окремих організацій, що співпрацювали із
«Профорусрм» поділялися на звичайних – ним міг стати будь-який
український студент, який навчався в УВШ; почесних – могла стати особа,
обрана загальними зборами за заслуги перед організацією та суспільством та
«спомагаючих», які могли сплатити одноразовий внесок на потреби
організації у розмірі 100 ч.кр., або надавали допомогу в інший спосіб [215,
арк. 4].
Члени організацій отримували певні привілеї. Зокрема, вони могли
користуватися безкоштовними обідами, житлом, одягом, отримували
різноманітні позики. Натомість члени товариств мали брати активну участь у
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зібраннях, загальних зборах організації, сплачувати щомісячні внески (40
ч.кр.) окрім серпня та вересня, дбати про товариство, сприяти його
авторитету і виконувати вимоги статуту [55, арк. 5].
У разі невиконання своїх обов’язків, невчасній оплаті внесків більше
ніж за півроку, чи вчинення будь-якого проступку, Головна рада могла
позбавити такого студента членства в організації. Згідно зі статутом
«Профорусу», студент міг добровільно, за власним бажанням, залишити
організацію, повідомивши за вісім днів управу про своє рішення та
сплативши усі заборговані внески [55, арк. 5].
Для здійснення своєї роботи товариство складалося із таких органів:
загальні збори, управа та ревізійна комісія. Найвищим органом виступали
загальні збори, у яких брали участь члени організації, однак право
голосувати мали тільки звичайні члени. Збори скликалися з ініціативи управи
щороку в листопаді, або згідно з ухвалою ревізійної комісії [55, арк.6]. В
основному на загальних зборах зачитували та обговорювали звіти управи та
комісії, обирали нових членів організації, встановлювали розмір внесків,
ухвалювали зміни статуту, обговорювали нові напрямки роботи товариства.
Про проведення загальних зборів усіх членів організації попереджали за 14
днів до їх початку; рішення зборів приймалися більшістю голосів присутніх.
До складу управи входили голова, писар, касир, ревізор та заступники,
які проводили засідання щомісячно або за потребою товариства, чи
бажанням третини членів [55, арк.9]. До повноважень управи належало
виконання усіх рішень загальних зборів, внесення побажань та скарг членів
на засіданнях, надання позик звичайним членам товариства, прийняття нових
членів або відмова їм у прийнятті без поважних причин, скликання
звичайних зборів, нагляд за діяльністю ревізійної комісії, відпустки членам
управи, підготовка протоколів на засіданнях [55, арк.10].
Ревізійна комісія у складі голови та чотирьох членів, вибраних
загальними зборами, контролювала майно товариства, двічі на рік звітувала
про свою діяльність перед управою [55, арк.12]. Товариство залучало до
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роботи окремі комісії та гуртки, що співпрацювали з ними. Усім їх майном
розпоряджалося товариство і використовувало на потреби організації [55,
арк.13]. У випадку добровільного або примусового припинення діяльності
товариства «Українська академічна поміч», усе її майно переходило на
рахунки НТШ у Львові [55, арк.14].
Отже, членом «Профорусу» міг стати будь-який студент-українець,
який навчався в УВШ, був членом студентської організації чи товариства.
Кожен член, згідно зі статутом, виконував низку обов’язків перед
товариством, зокрема, сплачував членські внески та дотримувався усіх вимог
Головної ради. Членство у «Профорусі» припинялося у випадку своєчасно не
сплачених внесків чи здійснення проступків, які суперечили статуту
організації, або добровільного виходу з неї. Для того, щоб стати членом
інституції кожен студент подавав до Головної ради спеціальну заяву –
«Евіденційний членський листок», у якій вказувалися основні дані про
студента. Студенти, які входили до складу того чи іншого товариства, що
співпрацювало із «Профорусрм» керувалися окремими положеннями про
членство в організації, прописаних у статутах.
Таким чином, для «Профорусу» характерним було наявність широкої
структури, що забезпечувало ефективність роботи усіх її структур та органів.
Вищими органами влади виступали крайовий з’їзд, УКСР та ШУКСР.
Крайовий з’їзд вважався найвищим законодавчим органом товариства,
відбувався щороку у Львові та вирішував усі питання, що стосувалися
професійного життя українського студентства та «Профорус» загалом.
Нижчим законодавчим органом виступала ШУКСР, яка керувалася власним
статутом. ШУКСР обирала нових заступників та членів УКСР та займалася
питаннями студентського життя. Виконавчим та адміністративним органом
товариства була УКСР, яка дбала про становище та розвиток інституції та її
органів, організовувала культурно-освітню працю серед української молоді,
вела нагляд за розвитком та станом УВШ.
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Окрім вищих органів важливу роль у діяльності «Профорусу»
відігравали повітові та окружні студентські ради, що були виконавчими та
адміністративними органами УКСР. Компетенція ОСР та ПСР поширювалася
виключно на визначені Головною радою округи та повіти. У 1923 р. на
західноукраїнських землях утворено дев’ять ОСР у містах: Львів, Тернопіль,
Стрий, Станиславів, Чортків, Бережани, Коломия, Перемишль, Сокаль та 45
ПСР. Важливе значення у діяльності ПСР та ОСР відіграли студентські
секції, які об’єднували західноукраїнське студентство для культурноосвітньої праці серед широких мас населення. Особливо активно студентська
секція діяла у Львові, позаяк місто представляло собою осередок культурного
та політичного розвитку у Західній Україні. У 1924–1925 рр. діяльність ПСР
та ОСР занепадає, що пов’язано із посиленням переслідувань з боку
польської поліції та переходу «Профорусу» у підпільну діяльність.
Допоміжними органами товариства виступали КОБУС, студентський
суд та КУМ. КОБУС виконував контролюючу та каральну функції за
українськими студентами, які таємно переходили на навчання у ПВШ.
Органами

КОБУС були

ПЕБЕК та ОБЕК.

Подібні функції щодо

західноукраїнського студентства виконував КУМ, який також займався
організаційними питаннями товариства. Самостійним юридичним органом
«Профорусу» виступав студентський суд, що діяв за допомогою окремо
створеної прокуратури у Львові і вирішував спірні питання, що виникали між
студентами, членами товариства та окремих інституцій. Основними видами
покарання були: догана, обмеження або позбавлення прав та привілеїв,
матеріальне відшкодування, виключення з членства «Профорусу».
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РОЗДІЛ 3
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ “ПРОФОРУСУ”
3.1. Господарсько-фінансова праця

Господарсько-фінансова

діяльність

інституцій

здійснювалася

за

допомогою спеціальних органів: економічних референтів, ревізійних комісій,
що створювалися при кожній ПСР та ОСР, а також інших студентських
організацій та товариств, що співпрацювали із «Профорусом». Так, діяли
ревізійна комісія, комісія кураторії УВШ, окружна контрольна комісія [47,
арк. 36]. Усі вони керувалися статутом організації та власними положеннями,
прийнятими на з’їздах «Профорусу».
Відповідно до статуту товариства, ревізійна комісія виступала
найвищим контролюючим органом, до складу якої входило три постійних
члени та заступники, вибраних на крайовому з’їзді «Профорусу» упродовж
одного року [47, арк. 36]. Комісія мала право брати участь у з’їздах та
засіданнях ШУКСР та загальних зборах інституцій, на яких кожен її член
виступав з основним, а заступники – із дорадчим правом голосу. Також через
свого представника, ревізійна комісія брала участь у засіданнях Головної
ради із дорадчим голосом: у випадку ув’язнення її членів, обирали нових та
розглядали апеляції [34, арк. 10].
Обов’язками ревізійної комісії були звіт з діяльності, що зачитувався на
загальному

з’їзді

«Профорусу»;

контроль

за

роботою

організації,

студентського суду, Головної ради, УВШ та студентських товариств і
структур;

періодичні

засідання;

розгляд

та

дотримання

постанов

«Профорусу»; формування бюджету організації на поточний рік [34, арк. 10].
Статут комісії передбачав також надання певних прав та виконання
обов’язків для своїх членів. Так, голова скликав та проводив засідання,

86
підписував документи, прийняті на зборах, затверджував бюджет та
зобов’язувався перебувати постійно у Львові [34, арк. 10]. Містоголова
виконував роботу голови комісії, у випадку його відсутності, вів засідання,
підтримував зв’язок із президією «Профорусу», Головною радою, ОСР, ПСР,
УВШ, іншими студентськими товариствами та організаціями – секретар
ревізійної комісія. Також він опікувався архівами комісії та діловодством
голови [34, арк. 10].
Кожен член комісії, згідно зі статуту, мав співпрацювати із президією,
відвідувати засідання, виконувати розпорядження голови. Заробітної плати
члени комісії не отримували, а за свою діяльності могли отримувати
безкоштовні квитки, харчування чи житло [34, арк. 10]. Припиняла свою
діяльність ревізійна комісія у випадку ліквідації «Профорусу».
Аналізуючи звіти з діяльності ревізійної комісії, прослідковуємо
тенденцію, що упродовж 1921–1922 рр. вона виконувала свою роботу не на
належному рівні. Це, пов’язано, передусім з тим, що «Профорус» у
зазначений період налагоджувала організаційну діяльність: створювала
допоміжні органи на місцях, врегульовувала статути для організацій та
товариств. До кінця ще не була налаштована система подачі звітів з
діяльності, тому за 1921–1922 рр. ревізійна комісія не подала жодної
інформації про проведену роботу.
У липні 1923 р. обрано нових членів ревізійної комісії, які змушені
заново розпочати роботу органу, позаяк їх попередники не залишили жодних
звітів. Упродовж липня 1923 р. – 12 квітня 1924 р. головою комісію обрано
В. Глинку, а з 16 квітня 1924–1925 рр. – П. Сайкевича [72, арк. 1]. Проте
основну діяльність комісії здійснював П. Сайкевич, оскільки В. Глинка
періодично мав проблеми зі здоров’ям.
За період головування П. Сайкевича, комісія налагодила зв’язок із
УКСР, провела контрольні перевірки усіх органів «Профорусу», створила
ревізійну комісію для УВШ та «Рідної школи», організувала збір коштів з
усіх організаційних та економічних референтів, у розмірі 50 % від власних
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прибутків, для хворого В. Глинки, як колишнього голови комісії, підвищила
зарплату голові УКСР в розмірі 25 доларів США [72, арк. 3]. Упродовж
червня – липня 1924 р. відбулися ревізійні поїздки до Тернополя, Теребовлі,
Самбора, Яворова та Копиченець, де здійснено ревізію студентських їдалень
[72, арк. 3]. Загалом же, ведення фінансової діяльності у зазначених містах
перебувало у задовільному стані.
14 листопада 1923 р. відбулося перше засідання ревізійної комісії, на
якому обговорили план співпраці комісії із УКСР, внаслідок якого була
можлива повноцінна робота комісії. Друге засідання наголосило на прийнятті
рішення про надання студентам, які продуктивно працювали на користь
УКСР та «Профорусу», додаткових аплікацій для їх потреб [72, арк. 1].
Однак, уже на третьому засіданні, яке відбулося 23 листопада 1923 р.,
наголошено на невиплаті додаткових аплікацій для студентів, а також
вирішено провести акцію пропаганди УВШ 5 грудня 1923 р. [72, арк. 1].
На четвертому засіданні комісії від 21 січня 1924 р. обговорювалися
питання виплати зарплати для членів УКСР та студентському суду. У
результаті чого винесено рішення про надання коштів лише членам УКСР,
питання студентського суду перенесли на наступні збори [72, арк. 2]. Тому 28
січня 1924 р. п’яте засідання комісії винесло рішення про підвищення
зарплати членам УКСР та студентському суду в розмірі 10 доларів США у
випадку нестачі коштів комісія зобов’язувалася їх вилучити [72, арк. 2].
6 лютого 1924 р., на черговому засіданні, комісія прийняла рішення про
проведення акції оподаткування місцевого населення для забезпечення
культурно-освітньої діяльності «Профорусу», а також виділення додаткових
коштів (сума не вказана) для студента-техніка – Ю. Шпура [72, арк. 2]. Сьоме
і восьме засідання комісії, що тривали упродовж 10–14 лютого 1924 р.
наголошували на необхідності встановлення зв’язків УКСР з іншими
закордонними організаціями у зв’язку зі складним матеріальним становищем
«Профорусу». 29 березня 1923 р. відбулося дев’яте зібрання ревізійної
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комісії, на якому ухвалено звернення до усіх ПСР про подання фінансових
звітів за 1923–1924 рр. [72, арк. 2].
Слід

відмітити,

що

упродовж

діяльності,

ревізійна

комісія

підтримувала тісний зв’язок з УКСР, беручи участь майже в усіх її
засіданнях. Так, згідно зі звітів з діяльності УКСР за 1922–1924 рр., відбулося
19 засідань, у 17 з яких комісія брала участь і була ознайомлена з усіма
прийнятими рішеннями та постановами [72, арк. 2].
Упродовж 1923–1924 рр. ревізійна комісія здійснила п’ять контрольних
поїздок у ПСР та ОСР: Камінки-Струмилової, Тернополя, Чорткова та
Станиславова. Інформацію щодо перевірки надіслали окремими звітами до
Головної ради [72, арк. 3]. Аналогічні перевірки ревізійна комісія проводила
у студентських їдальнях щодо інвентаря. Зокрема, йшлося про нестачу
тарілок та вилок на 2 кг та кави на 3 кг. Під час Великодніх святкувань у
березні 1924 р. відбулися контрольні перевірки діяльності економічних
референтів, після яких комісія констатувала покращення стану студентських
їдалень та бібліотек [72, арк. 3].
Для здійснення контролю за господарсько-фінансовою діяльністю у
повітах та округах, згідно із ухвалою Головної ради «Профорусу», створено
ОРР, дії якої поширювалися на той округ, у якому вона функціонувала. ОРР
виконувала роль допоміжного виконавчого органу УКСР і складалася з
голови, містоголови, секретаря і двох постійних членів, яких обирали на
черговому окружному з’їзді «Профорусу» упродовж одного року [48, арк. 7].
Права та обов’язки членів ОРР визначав статут, згідно із яким, вони брали
участь у засіданнях, здійснювали контроль та перевірку кожних три місяці,
складали звіти із діяльності до Головної ради, визначали розмір членських
внесків, бюджет, брали участь у засіданнях ШУКСР з дорадчим голосом [48,
арк. 7].
Прибутки ПСР та ОСР упродовж лютого-травня 1923 р. становили
11414850 млн м.п., які були перераховані до головної каси «Профорусу» [47,
арк. 15]. Окрім того, упродовж зазначеного періоду організовано інші збори
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коштів, від яких отримано наступні прибутки: «Концерт Васильянок» –
53640 тис. м.п.; збірки у Стриганцях – 28тис. м.п., Скалатині – 46500 тис.
м.п., Зборові – 20 тис. м.п., Болехові – 50 тис. м.п. [57, арк. 15]. Інформацію
подано у таблиці 3.
Для чіткого та більш ефективного ведення економічної діяльності, усі
ПСР та ОСР користувалися касовими та обліковими книгами, у яких
записували прибутки та витрати у повіті чи окрузі. Наприклад, у касовій
книзі за липень 1922–1924 рр. зазначено, що під час проведення
шевченківського свята, театральних вистав та членських внесків у Золочеві
головна каса «Профорусу» отримала 9720 тис. м.п., з них на потреби
використала 2840 тис. м.п. [186, арк. 1]. У липні 1922 р. відбулося вісім
поїздок у місцеві студентські секції, внаслідок чого проведено акцію збору
коштів з членів секції у розмірі 50 % від їх прибутку і таким чином касу
поповнено ще на 98820 тис. м.п. [186, арк. 2].
У серпні 1922 р. аналогічну акцію проведено серед членів УКСР, в
результаті якої отримано 25096 тис. м.п., з яких 22806 тис. м.п. становили
витрати «Профорусу» [186, арк. 2]. Упродовж вересня-листопада 1922 р.
головна каса «Профорусу» внаслідок збору коштів у межах ПСР та ОСР
збільшила свій рахунок на 85171 тис. м.п., з яких 76660 тис. м.п. витратила на
потреби українського студентства – їдальні, одяг, книги [186, арк. 3]. Під час
Різдвяних свят у грудні-січні 1922 р. відбулися акції коляди, проведені
студентськими секціями, внаслідок чого зібрано 390470 тис. м.п. [186, арк. 5].
У лютому 1923 р. відбулися наступні акції збору коштів: на
Український університет в Жовкві та Яворові, членські внески з ОСР у
Львові, оплата штрафів за запізнення на засідання ради, в результаті яких
«Профорус» отримала 1236815 млн м.п. [186, арк. 6]. За березень-травень
1923 р., внаслідок проведення університетських збірок у Жовкві та Комарно
головна каса отримала 1028060 млн м.п. [186, арк. 6].
Чи не найважливішу роль у господарсько-фінансовій діяльності
«Профорусу» посідали економічні референти, основним завданням яких було
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контролювати

та

дбати

про

матеріальне

становище

організації

та

українського студентства, а також усіх органів та підрозділів інституції.
Економічні референти виконували низку функцій: складали списки осіб, які
надавали фінансову допомогу студентам; організовували акції збору коштів;
готували проекти «оподаткування» місцевого населення; складали звіти з
діяльності [43, арк. 4].
Діяльність економічних референтів активно розпочалася з жовтня 1922
р., пов’язувалася із крайовим з’їздом УКСР, на якому прийняли рішення про
перехід від національного – до професійного характеру «Профорусу». З’їзд
особливу роль мав для економічного виділу, як одного із найсильніших та
найважливіших для УКСР [68, арк. 1]. Упродовж жовтня-січня 1922–1923 рр.
можемо виділити два періоди у роботі економічних референтів: з липня – до
жовтня 1922 р.; з жовтня 1922 – до січня 1923 рр. [68, арк. 1].
Упродовж

першого

періоду

робота

економічних

референтів

проводилася доволі інтенсивно: організовано осінню акцію збору коштів та
продуктів харчування з місцевого населення; видано інструкції до усіх ПСР
та ОСР про проведення збору зерна; відкрито додатковий фонд для потреб
УВШ; налагоджено економічні зв’язки зі США [68, арк. 2]. Для проведення
додаткових акції збору коштів, економічний виділ розіслав до усіх ПСО та
громадських установ інструкцію, у якій вказував мету та завдання акцій: збір
коштів для покращення матеріального становища українського студентства
шляхом добровільних внесків громадських установ та окремих громадян.
Також в інструкції вказувалося, що кожен член УКСР зобов’язаний сплатити
щонайменше 5 тис. м.п. для потреб студентства [68, арк. 3].
Окрім того, у зазначений період профінансовано видавництво журналу
«Наш шлях» у Львові, «Молоду громаду» у Коломиї та видання гуртка
правників у Львові («Українське право» і «Церковне східне право») та
започатковано листування із крайовими та закордонними студентськими
організаціями, які надавали матеріальну допомогу «Профорусу» [68, арк. 3].
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У вересні 1922 р. завершено підготовку до проведення збору зерна.
Деякі

студентські

організації,

яким

вдалося

встановити

зв’язки

із

громадянськими інституціями, зокрема, у Тернополі та Станиславові,
отримали дозвіл на проведення збору від польської влади, через що акція в
окремих повітах та округах мала значний успіх [68, арк. 4]. З огляду на це,
УКСР у жовтні 1922 р. видала інструкції до усіх ПСО про встановлення
зв’язків із громадськими установами шляхом підписання умов для спільного
проведення збірок на підставі дозволу польської влади. Громадські установи
та організації, які взяли активну участь у проведенні подібних акцій
отримали 20–50 % прибутку від загальної суми, в залежності від успіху
збірки [68, арк. 4].
Таким чином, у жовтні 1922 р. УКСР постановила усім економічним
референтам провести збір зерна за допомогою місцевої молоді, оскільки
розпочинався новий навчальний рік в УВШ. Проте збірка такі не була
реалізована. [68, арк. 4].
Безперечно, що згадані події мали негативний наслідок для діяльності
економічних референтів, оскільки акції збору коштів припинилися, а збір
зерна проведено лише у Чорткові. У грудні 1922 р. ув’язнених студентів
звільнено, однак налагодити роботу економічного виділу до кінця не вдалося,
адже можливості відкриття нових фондів, за рахунок згаданих акцій, були
втрачені. Діяльність «Профорусу» продовжувалася завдяки збереженим
коштам за минулий рік, якими покривали необхідні витрати: заробітна плата
професорам, безкоштовне харчування для незаможних студентів, фінансова
допомога членам УКСР, витрати на університет. Наприклад, оплата праці
професора за одну годину становила 1 тис. м.п., або ж 2 ч.кр., або ж 0,05
долари США. Таким чином, за місяць професори отримували від 50 тис. м.п.
– до 150 тис. м.п. До речі, безкоштовне харчування отримували лише 40
студентів [68, арк. 5]. Через нестачу фондів, взимку 1922 р. економічний
референт УКСР передав відділ допомоги політичних в’язнів громадським
установам [68, арк. 5].
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Переживаючи скрутне матеріальне становище, «Профорус» звернулася
з проханням про надання фінансової допомоги до закордонних організацій у
США та Європі. Проте, через непорозуміння між українськими організаціями
у США, кошти практично не надходили [68, арк. 5], з Праги також не
переказували коштів. Матеріальне становище організації погіршувалося.
Згідно зі звіту економічного референта УКСР за жовтень-грудень
1922 р., прибуток головної каси «Профорусу» становив – 8098555 млн м.п., з
них від УКСР – 3518255 млн м.п.; боржників – 720000 тис. м.п.; відсотків –
400000 тис. м.п.; їдалень – 14000 тис. м.п.; членських внесків – 2900 тис. м.п.;
різне – 3446400 млн м.п. [68, арк.6]. Витрати головної каси складали 8484940
млн м.п., з них на потреби УКСР – 6 тис. м.п.; університет – 3166000 млн
м.п.; їдальні – 1265000 млн м.п.; допомогу студентам – 352 тис. м.п.;
адміністрації – 109140 тис. м.п.; різне – 3586800 млн м.п. [68, арк.6].
Інформацію щодо стану головної каси «Профорусу» на 31 грудня 1922 р.
подано у таблиці 4. Таким чином, витрати «Профорусу» перевищували
прибуток при тому, що нових фондів не було.
Окрім цього, на кінець 1922 – початок 1923 рр. витрати організації
збільшилися на 150 млн м.п. і були використані, зокрема для потреб
університету та Львівської політехніки – 100 млн м.п.; безкоштовного
харчування – 15 млн м.п.; грошової допомоги студентам – 10 млн м.п.;
ремонту студентських їдалень – 5 млн м.п.; утримання адміністрації – 10 млн
м.п.; допомога членам УКСР – 10 млн м.п. [68, арк. 6]. Для того, щоби
покрити такі витрати, економічний виділ провів акцію збору коштів з
місцевого населення, яка принесла 35 млн м.п., яких очевидно, не вистачало.
Тому решту коштів, 115 млн м.п. «Профорус» мала отримати від еміграції
[68, арк. 6].
Проведені акції збірок упродовж 1922–1923 рр. мали значний успіх
завдяки активній роботі місцевого студентства, однак УКСР прагнула
залучити представників широкого загалу для створення окремого комітету зі
збору коштів. Загалом успіх акцій з формування нових фондів за рахунок
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пожертвувань, грошових та збіжевих збірок поповнив касу «Профорусу» у
1922–1923 рр. на 59383804 млн м.п. [68, арк. 18]. Інформацію щодо прибутків
від акції збірок упродовж 1922–1923 рр. подано у таблиці 5.
Окремо УКСР дбала про створення фондів для УВШ шляхом збору
коштів з місцевих громадян та за кордоном і фондів з іспитів студентів.
Станом на 1922–1923 рр. бюджет УВШ становив 136900000 млн м.п., з них
18 млн м.п. – використано для наукових курсів; 32 млн м.п – для утримання
канцелярії [68, арк. 20]. Через нестачу коштів у зазначений період гроші не
виділялися на бібліотеки, семінари та лабораторії. 18 липня 1923 р. видано на
утримання УТУ і Львівської політехніки – 92850270 млн м.п., при тому, що
зарплати професорам за серпень-вересень не виплачувалися [68, арк. 20].
Таким чином, витрати на УТУ на 1922–1923 рр. становили – 77563070 млн
м.п., а Львівської політехніки – 21287200 млн м.п. [68, арк. 20]. Кошти
отримували також студентські їдальні, які на 1922–1923 рр. налічували
24192971 млн м.п. прибутку та 30427108 млн м.п. – витрат. Коштів не
вистачало для покриття найнеобхідніших потреб українського студентства.
Важливу роль у координації діяльності економічних референтів
«Профорусу» відіграв економічний виділ УКСР, до компетенції якого
входили наступні завдання: діловодство, видання розпоряджень та інструкцій
економічного характеру; перевірка каси; виділення допомоги студентам;
виплата зарплати професорам та членам організації, ведення касових книг;
надання кредитів; встановлення зв’язків із банками; збір коштів з інших
організацій та установ; контроль за видавничою діяльністю «Профорусу»;
проведення оподаткування родин студентів; подання статистичних звітів
економічними референтами; винесення рішень на з’їздах УКСР, що
стосувалися економічної діяльності [68, арк. 17].
Основною метою економічного виділу на 1922–1923 рр. було
створення фондів, головним чином у США; матеріальне забезпечення
університету та бібліотек; надання стипендій студентам [68, арк. 17]. Тому
джерелом фондів у зазначений період стали кошти, отримані від членських
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внесків; акцій збірок (збіжевої, Різдвяної, Великодньої, церковної); пожертв
місцевих громадян та організацій зі США. На 16 жовтня 1922 р. каса мала
прибуток у розмірі – 5860905 млн м.п. [68, арк. 17].
Станом на 15 жовтня 1922 – 19 травня 1923 рр. прибуток головної каси
«Профорусу» становив 127358742 млн м.п., з них 126079827 млн м.п –
витрати. За квітень 1923 р. в касі «Профорусу» числилося 19825705 млн м.п.,
з яких 19845705 млн м.п. – використано на потреби організації, витрати
перевищували прибутки [69, арк.1]. У травні 1923 р. завдяки коштам від
збірок та боржників, рахунок каси становив 38103504 млн м.п., що дало
змогу тимчасово покращити матеріальне становище організації [69, арк. 2].
На червень 1923 р. каса налічувала 76272468 млн м.п., з них 85075453 млн
м.п. – витрати, які перевищували прибутки, тому матеріальне становище
організації погіршувалося [69, арк. 5].
Слід відмітити той факт, що стабільність каси «Профорусу» залежала
від вчасних грошових повернень її боржників. Так, упродовж жовтня 1922 –
травня 1923 рр. борг перед касою організації мали наступні особи та
установи: М. Мох – 1,6 млн м.п.; І. Макухівна – 1 млн м.п.; університет – 1,23
млн м.п; гурток правників – 645 тис. м.п.; організація «Дністер» – 3,1 млн
м.п.; «Червона калина» – 1,2 млн м.п.; М. Матчак – 500 тис. м.п.; студентська
самодопомога – 150 тис. м.п.; президія УКСР – 2540280 млн м.п.;
економічний референт УКСР – 2093260 млн м.п.; організаційний референт –
756700 тис. м.п.; університетський референт – 503260 тис. м.п.; референт
пропаганди та преси – 752180 тис. м.п.; культурно-освітній референт – 490
тис. м.п.; журнал «Студентський вісник» – 666500 тис. м.п.; журнал «Наш
шлях» – 5700 тис. м.п; видавництво книги В. Мудрого – 13526700 млн м.п.;
кураторія УВШ – 78650 тис. м.п.; суд «Профорусу» – 44150 тис. м.п.;
ревізійна комісія – 50 тис. м.п.; ПСР Львів – 150 тис. м.п.; ОСР Львів – 15
тис. м.п. [68, арк. 3].
Акції збору коштів упродовж лютого-травня 1923 р. зменшилися на
третину у порівнянні з попередніми місяцями. Це, пов’язано, передусім з
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тим, що Великодні збірки не проводилися, а витрати організації значно
зросли. Заборгованість негативно впливала на економічне становище
«Профорусу» [70, арк. 12]. Станом на 19 червня 1923 р. у його касі
налічувалося 23885940 млн м.п., з яких 19637967 млн м.п. – прибуток від
іноземних організацій та установ (США, Європа) [68, арк. 3].
Згідно зі звіту економічного референта за 1922–1923 рр., «Профорус»
отримала кошти від США у сумі – 519,26 доларів США, внаслідок чого
підвищено зарплату професорам до 10 тис. м.п. за годину, а також виплачено
21501000 млн м.п. для придбання інвентаря та книжок студентам [68, арк. 4].
На кінець 1923 р. посилилися переслідування з боку польської влади,
що негативно вплинуло на діяльність «Профорусу», а особливого його
матеріальне становище. Згідно зі звітом економічного референта УКСР, каса
«Профорусу» на листопад 1923 р. коштів не мала. На найнеобхідніші
організаційні потреби (утримання апарату) кошти переказала ПСР Львова в
сумі 1497772 млн м.п., проте їх вистарчило тільки на один місяць [71, арк. 1].
Підтримувати зв’язки з іншими ПСР економічний виділ не мав змоги у
зв’язку із нестачею коштів, тому звернувся до львівської громади із
проханням про щомісячне пожертвування грошей. Проте акція так і не
відбулася з огляду на те, що деякі культурно-освітні та громадські організації
не підтримали виділ у Львові [71, арк. 1]. Тим не менше, деякі кошти усе ж
таки були надіслані до каси «Профорусу»: 768250 тис. м.п., допомога зі США
– 300 доларів, частину з яких використали на основний фонд і на
студентський фонд [71, арк. 1]. У лютому-березні 1924 р. допомогу отримала
студентська їдальня у розмірі – 1438042000 млн м.п., проте не були
виплачені зарплати професорам ще за грудень 1923 р. [71, арк. 1]. Таким
чином, постійні витрати вичерпали кошти «Профорусу», тому у квітні 1924
р. економічні референти провели оподаткування усіх ПСР, однак воно не
дало результатів, позаяк ПСР майже не діяли, тільки у Львові, Тернополі та
Станиславові [71, арк. 1].
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Упродовж 17 квітня – 10 червня 1924 р. проведено акцію збору коштів
на УВШ, виплачено штрафи у розмірі 550 доларів США. Економічна криза,
що торкнулася «Профорус», загалом, становила 9 тис. доларів США [71, арк.
2]. Кошти зі США у зазначений період практично не надходили, через
погіршення відносин з комітетом ТУМ у Нью-Йорку та Філадельфії.
Причиною цього став той факт, що кошти, які США регулярно переказували,
УКСР використовувала не для потреб українського студентства, а на свої
власні. Таким чином, на червень 1924 р. США передали 391 доларів для
потреб української молоді, це, насправді, була невелика сума у порівнянні із
попередніми [71, арк. 2].
Враховуючи складне матеріальне становище, УКСР звернулася за
допомогою до європейських держав, внаслідок чого відкрито фонд допомоги
у Женеві, проведено збір коштів у Відні – 300 тис. австрійських кр., збір
коштів у Празі – 769804 ч. кр. [71, арк. 3].
Серед місцевого західноукраїнського населення оголошено «загальне
оподаткування»: один злотий щомісячно з однієї особи. На 1924 р., згідно зі
статистичними даними, на території Західної України проживало 9500 членів
«Профорусу», планувалося отримати 9500 злотих, що дорівнювало 1800
доларів США. Таким чином, на квітень-червень 1924 р. каса «Профорусу»
становила – 9840947 млн м.п., з них 8689112 млн м.п. – витрати [71, арк. 3].
Студентські організації, товариства та особи, які здійснювали оплату
коштів до головної каси, отримували за це касовий ордер, що засвідчував
здійснений платіж. У ордері вказували дату оплати, рахунок, на який
здійснювали платіж, прізвище платника, підпис економічного референта та
касира. Так, «Касовий ордер. 24.01.1923 р. На рахунок УКСР 5 тисяч м.п. від
ПСР Сокаль, внаслідок збірки в Будинині», «Асигната приходова. 16.10.1922
р. На рахунок УКСР для різних витрат 4400 тисяч м.п. від ПСР Станіславова,
за виданні посвідки» [194, арк. 23] Упродовж 1922–1923 рр. головною касою
«Профорусу» видано 256 ордерів [194, арк. 25]. Інформацію щодо прибутків
вміщено у додатках А–В.
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Тим не менше, витрати «Профорусу» часто перевищували прибуток,
про що можемо судити з аналізу фінансового звіту про прихід та витрати
організації упродовж 1 квітня – 31 травня 1924 р. Зокрема, у зазначений
період у головній касі числилося 10957606 млн м.п. – прибутку, з яких
11123030 млн м.п. – витрат [47, арк. 17]. Кошти використовували для
придбання нового обладнання для навчання студентів, виплати стипендій,
видавництва журналів та листівок, підтримки інших організацій та товариств.
Прибутки головної каси «Профорусу» упродовж квітня-травня 1924 р.: ПСР
Перемишля – 767250 тис. м.п., ПСР Дрогобича – 554200 тис. м.п., ПСР
Львова – 2168846 млн м.п., ПСР Городенка – 268300 тис. м.п., ПСР Стрия –
140 тис. м.п., ПСР Стпаніславова – 50 тис. м.п., ПСР Йозефова – 26 тис. м.п,
ПСР Комарно – 19 тис. м.п., ПСР Копиченці – 25400 тис. м.п., ПСР Любачова
– 127800 тис. м.п.,товариство «Січ» у Відні – 37500 тис. м.п., ЦЕСУС –
207020 тис. м.п., ТУМ– 930 тис. м.п., «Філософічне об’єднання» – 1410000
млн м.п., студентська самодопомога – 1667400 млн м.п., видавництво брошур
– 253 тис. м.п., УКСР – 130 тис. м.п., збори коштів у м. Львові – 253 тис. м.п.,
позики – 96 тис. м.п., інші прибутки – 1631330 млн м.п. Разом прибуток
головної каси у зазначений період становив – 10975606 млн м.п. [47, арк. 17].
Витрати головної каси «Профорусу» упродовж квітня-травня 1924 р.
становили – зарплата професорів – 5883510 млн м.п., придбання інвентаря –
37400 тис. м.п., допомога студентам – 611200 тис. м.п., студентській їдальні –
1316650 млн м.п., доповіді студентів – 573 тис. м.п., позики – 104200 тис.
м.п., аплікації – 737800 тис. м.п., поїздки – 248850 тис. м.п., непередбачувані
витрати – 64210 тис. м.п., президія – 34900 тис. м.п., видавництво альманаху
– 22470 тис. м.п., видавництво іншої літератури – 190100 тис. м.п.,
канцелярія – 137140 тис. м.п., зарплата урядовцям – 280550 тис. м.п.,
спортивні секції – 5 тис. м.п., музеї – 36 тис. м.п, секретаріат – 30 тис. м.п.,
студентські організації – 415070 тис. м.п., разом – 11123030 млн м.п. [47, арк.
17]. Таким чином, витрати «Профорусу» перевищували прибутки.
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Упродовж лютого-травня 1924 р. головна каса «Профорусу» налічувала
20839638 млн м.п., прибутку, таку ж суму витрачено на потреби організації
та українського студентства [47, арк. 17].
Не менш важливу функцію у здійсненні економічної діяльності
«Профорусу» відігравали окремо створені повітові економічні комісії, дії
яких поширювалися виключно у межах того чи іншого повіту. Комісії
створювалися як допоміжний виконавчий орган господарсько-фінансової
діяльності організації, керувалися спеціальними інструкціями. Зокрема, у
1924 р. з метою створення грошового фонду для УВШ у Львові Головна рада
звернулася до усіх повітових економічних комісій з інструкцією про
проведення оподаткування української інтелігенції, громадських інституцій
та підприємств у своїх районах [41, арк. 30]. Оподаткування проводилося
щомісячно, щоквартально або щорічно, залежно від матеріального становища
особи чи організації. Податок на УВШ складав 1 % від місячного прибутку
особи чи інституції. Кожен оподаткований заповнював спеціальну заяву:
«Заява. Оцим зобов’язуюся сплачувати на цілі УВШ щомісячно суму ….. у
валюті….., починаючи з 1 квітня 1924 року. За минулий 1923 рік,
зобов’язуюся сплатити суму …… одноразово» [41, арк. 30]. Зразок листа
оподаткування подано у додатку К.
У 1924 р. комісії отримали ще одну інструкції про одноразовий податок
на українських студентів. У ній йшлося про те, що кожне господарство
повинне скласти податок – один літр пшениці на одного студента. Для цього
створено комітет для збору коштів. Хто не міг сплатити податок у
натуральному вигляді, міг замінити його грошовим [41, арк. 30]. Лист збору
коштів подано у додатку З.
Враховуючи той факт, що одним із завдань «Профорусу» була
пропаганда та підтримка УВШ, важливу роль у здійсненні господарськофінансової діяльності відігравали економічні секції при УВШ та ревізійна
комісія кураторії [50, арк. 1]. Економічні секції складалися з п’яти постійних
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членів, які здійснювали підготовку фінансових проектів для всебічного
забезпечення УВШ у Львові.
Ревізійну комісію кураторії, завданням якої виступало ведення
фінансових документів УВШ та контроль за матеріальним становищем,
обирали щороку на загальних зборах [50, арк. 15]. Фінансові звіти комісія
подавала у кінці кожного року, вказуючи баланс за минулий рік та витрати на
майбутнє. У випадку припинення діяльності комісії, усе її майно переходило
у власність «Просвіти» [50, арк. 15].
Головним осередком для відкриття нових фондів для УВШ стало
місцеве населення та надіслані кошти зі США. Для забезпечення потреб
УВШ, ревізійна комісія кураторії неодноразово проводила оподаткування
громадян, а особливо місцевої інтелігенції. Кожне село зобов’язувалося
сплачувати щомісячно суму – 3 зл., кооперативи та інші інституції залежно
від обігу: до 500 зл. – сплачували 1 зл. податку; від 500–1 тисячі зл. – 2 зл.
податку; від 1000–1500 зл. – 4 зл.; від 1500–2000 зл. – 5 зл.; від 2 тис. зл. і
більше – податок 10 зл. щомісячно [50, арк. 43]. Із прибутків, які отримували
внаслідок проведення концертів та вечорниць, сплачували половину від
загальної суми. Для того, щоб акція мала успіх, комісія кураторії проводила
збір систематично, залучаючи усе більшу кількість оподаткованих.
Другий звичайний з’їзд, що тривав упродовж 3–10 липня 1924 р. у
Подєбрадах,

задекларував

складне

матеріальне

становище

УВШ

та

студентства за кордоном. Тому на з’їзді винесено постанову в економічних
питаннях з наступними рішеннями: провести оподаткування родин, студенти,
яких навчаються на території ЧСР, у розмірі 2 % від загального прибутку та
організацій на території; стягнути кошти зі студентів-абсольвентів, які
отримували допомогу від громадських організацій; надавати безтермінові
позики студентам; створити фонд стипендій [113, арк. 27].
Також з’їзд звернувся до усіх громадян в еміграції про створення
комітету прихильників УВШ з метою проведення оподаткування для
адміністративно-організаційних витрат – 15–20 %; потреби студентства –
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20 %; для студентства поза межами ЧСР (Берлін, Данциг, Відень, Варшава) –
50 %; студентських організацій – 10–15 % [69, арк. 28]. Для цього комітет
склав списки усіх незаможних українських студенів, що перебували на
навчанні за кордоном та організації, з яких будуть виділятися кошти.
Результатом з’їзду стало створення фонду допомоги хворим студентам,
оподаткування заможних родин студентів у сумі 5 ч.кр., анульовано
попередні борги ЦЕСУС перед «Профорусом» у сумі – 1526 тис. ч.кр.
[69, арк. 29].
У жовтні 1924 р. ревізійна комісія кураторії звернулася до усіх
комітетів прихильників УВШ з проханням проведення акції допомоги для
підтримки УВШ. Зокрема, у ній йшлося про наступне: «Враховуючи
університетський борг від жовтня 1923 до 1924 року та бюджет УВШ за 1924
– 1925 рр. ревізійна комісія кураторії у Львові апелює до національних,
культурних і громадських установ щоби вони в ім’я УВШ та великої ідеї
високого шкільництва провели як найінтенсивніше збіркову акцію на фонд
названих шкіл. Гроші просимо переслати негайно на адресу союзу
кредитового у Львові, Ринок 10» [35, арк. 1].
На кінець 1925 р. внаслідок посилення переслідування з боку польської
влади,

«Профорус»

перейшла

у

підпілля.

Студентська

діяльність

продовжувалася в основному у Львові. Серед референтів УКСР роботу
здійснювали тільки три у тому числі й економічний.
Отже, господарсько-економічна діяльність «Профорусу» була чи не
найважливішою, позаяк забезпечувала матеріальне становище організації та
студентства загалом. Для повноцінного та ефективного ведення і вирішення
господарсько-фінансових питань створювалися спеціальні органи на місцях,
які відповідали за матеріальне становище. Важливу роль відігравали
економічні референти, які діяли в усіх ПСР та ОСР, повітові економічні
комісії,

що

виступали

виконавчими

органами

та ревізійна

комісія

«Профорусу». Усі кошти, отримані шляхом проведення збору серед
місцевого населення чи за кордоном, надходили до головної каси, яка для
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кращого ведення роботи керувалася спеціальними касовими книгами, у яких
фіксувалися прибутки та витрати організації.
Загалом, економічно стабільне становище «Профорус» переживала у
1922–1923 рр., починаючи з кінця 1923 р. і до 1925 р. матеріальне становище
поступово погіршувалося: через припинення надходження коштів із-за
кордону, невчасно сплачених членських внесків, затримки виплати боргів
головній касі.

3.2. Культурно-просвітницька та видавнича справа

Основою «Профорусу» була українська молодь, в основному студенти.
Саме задоволення їх потреб було найвищої метою товариства. Для
здійснення якої, Головна рада «Профорусу» проводила широку діяльність,
скеровану на різні сфери життя студентства: економічну, пропагандистську,
організаційну та культурно-просвітницьку. Власне остання

найбільш

виражала інтереси студентства, оскільки стосувалася питань освіти та
легалізації УТУ. Тому на засіданнях «Профорусу» ухвалено рішення, що
контроль за культурно-просвітницькою діяльністю організації та її членів
здійснюватимуть культурно-освітні референти, закріплені

за кожним

округом та повітом, а також при кожній студентській організації чи
товаристві, що співпрацювали з Головною радою. Крім референтів важливе
значення у здійсненні культурно-освітньої праці відігравала спеціально
створена комісія, що діяла у Львові. Саме їй звітував про пророблену роботу
кожен референт ПСР та ОСР [47, арк.33].
Згідно зі статутом «Профорусу», основна мета культурно-освітнього
референта полягала у контролі за позашкільною освітою студентства, його
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культурно-освітньої праці між громадянами на терені свого округу [47, арк.
34]. Культурно-освітня праця молоді виявлялася у проведенні театральних
вечорів, організації бібліотек та читалень, святкуванні Різдвяних та
Великодніх свят, а також вечорниць та інших дійств.
Одним із найважливіших питань, які стояли перед українським
студентством була проблема відновлення та налагодження культурноосвітньої праці серед широкого загалу. «Політичне визволення не можливе
без економічного та культурного піднесення, а оскільки перше не було
компетенцією українського студентства, тому завданням молоді було
здійснення культурно-просвітницької праці» [143, арк. 3].
Для здійснення культурно-освітньої роботи необхідні були відповідні
кадри, тому УКСР звернулася до усіх ОСР з проханням виховання кадрів у
межах своїх інституцій. Враховуючи той факт, що культурно-освітнє життя
розвивалося лише у Львові, завдання усіх ОСР та ПСР полягало у
відновленні праці у провінції [143, арк. 3]. Зокрема, планувалося в усіх
округах організувати курси загальної освіти, до програми якої входили б:
курси з природи (загальні відомості з астрономії та біології, ідеї еволюції в
природі); курси з історії культури, релігії та мистецтва (праісторія,
археологія, порівняльна історія релігійних учень, історія світової та рідної
літератури, історія мистецтва у найзагальніших рисах); курси загальних
відомостей про мистецтво (економіка, соціологія). Відповідно здійснювати
читання згаданих курсів мали б усі бажаючі учителі середніх шкіл та
гімназій, які мали б володіти знаннями з цих галузей [143, арк.4].
Особлива роль покладалася на студентів, які мали б займатися
самоосвітою, організовувати гуртки, проводили дискусії, відновлювати
бібліотеки. Власне останнє стало одним із основних напрямків роботи
студентства у провінціях, позаяк під час Першої світової війни значна
частина читалень та бібліотек були знищені, тому необхідно було в усіх
провінціях їх відновити [143, арк. 4].
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Важливою проблемою культурного розвитку виступало знання
українськими студентами іноземних мов. Тому кожен студент упродовж року
мав опанувати хоча б одну іноземну мову. Це, у свою чергу, забезпечувало
йому можливість отримати дозвіл від УКСР на виїзд на навчання за кордон
[143, арк.4].
Для кращого та ефективнішого здійснення роботи культурно-освітніми
референтами на з’їзді ШУКСР, що відбувався 27 вересня 1923 р., ухвалено
рішення про створення додатково посади крайового освітнього референта
для міста Львова і повіту, а також культурно-освітнього референта для
північно-західних земель України. Наголошувалося на тому, що студентство
мало стати «живчиком» культурно-освітніх акцій, організованих при
студентських гуртках і «таким чином втягувати в них якомога більше
громадян. Тому для успішного проведення такої акції потрібно щоби всі
референти при Повітових Студентських Радах та УКСР зайнялися нею» [34,
арк. 2].
Внаслідок таких розпоряджень Головної ради «Профорусу», усі ОСР
розпочали активну роботу серед громадян в культурно-освітній сфері,
подаючи звіти зі своєї діяльності. Зокрема, у звіті Надвірнянської
студентської секції до ОСР у Станиславові повідомлялося, про те, що
упродовж 20 травня – 12 червня 1922 р. студентами організовано та
проведено шевченківські святкування за участю членів секції. Аналогічне
свято проводилося у Делятині, а за ініціативи містоголови концерт
організували і у Микуличині [64, арк.33]. Учасники студентських секцій
Делятина та Надвірної згуртувалися для того, щоб об’їхати усі села повіту з
такими концертами.
Враховуючи усі прохання Головної ради «Профорусу», члени
студентської секції Надвірної провели у читальнях «Просвіти» заходи з
прочитанням доповідей на тему: «Огляд минувшини західних земель
України» (П. Микитин) та «Панщина» (Р. Збудовський). Аналогічні заходи
на майбутнє планували організовувати щонеділі. Однак зазначена секція
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діяла нелегально, тому проведені дійства подавалися як просвітницьке свято
[83, арк.33].
З липня 1921 р. студентській секції Надвірної вдалося відкрити
гімназійний курс навчання і проведення реорганізації просвітнього життя у
повіті й приступити до відновлення читалень у селах. У ході акції відновлено
читальні у селах: Гвізд, Перерісль, Волосів, Лосва та Пасічна [83, арк.40]. На
загальні збори читалень у названих місцевостях секція скерувала свого
представника з доповіддю.
Студентам Надвірної також вдалося провести декілька театралізованих
вистав за ініціативи аматорського гуртка: «Не повелося», «Зразковий муж» та
«Перший голова ревкому». Частину прибутків з проведених свят, 10 тис.
м.п., передано на потреби товариства «Українська академічна поміч» [83,
арк.40].
Для того, щоби УКСР стала осередком культурно-освітнього життя,
необхідно було, щоб кожна ПСР подала культурно-освітніх референтів, їх
доповіді, у яких було б висвітлено проблеми культурного життя студентства,
кількість та тематику проведених концертів, вечорів, організованих бібліотек
та читалень та кількість студентів, які беруть активну участь в діяльності
НТШ та «Просвіти» [34, арк. 2]. Зі сфери самоосвіти необхідно було подати
точну інформацію про інтенсивність праці членів у суспільно-політичній
освіті, виокремити навчання іноземними мовами, накреслити шляхи та
способи самоосвіти та подати кількість студентів, які навчалися за кордоном
[34, арк. 2].
Просвітня праця у сфері самоосвіти та вивченні іноземних мов
українськими студентами була налагоджена на досить високому рівні,
передусім через, те що молодь була зацікавлена у цьому для виїзду на
навчання за кордон. Дещо кращою була робота молоді, що були членами
НТШ та «Просвіти» серед громадян. Зокрема, останні вели фахові курси з
підготовки написання доповідей та їх ролі для студентства. Як результат
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цього у грудні 1923 р. студенти об’їздили села та повіти зачитували більше
ніж 40 доповідей про УВШ [83, арк.1].
Проте успішність роботи у сфері освіти та культури «Профорусу»
значно гальмувалася постійною нестачею коштів для проведення акцій чи
інших масових заходів, відсутністю преси і публікацій. З кінця 1923 р.
діяльність культурно-освітніх референтів дещо занепала: на з’їздах Головної
ради «Профорусу» фактично не подавалася інформація про роботу
студентства серед громадян. Усю надію вони покладали на самостійність
українського студентства, однак і його становище в той час було
надзвичайно складним, адже значна частина молоді перебувала через арешти
у польських в’язницях, а ті, що залишилися виїжджали на навчання за
кордон. Так, наприклад, упродовж 1923–1924 рр. 50 українських студентів
подали до Головної Ради «Профорусу» заяви з проханням виїзду на навчання
за кордон [34, арк. 3].
Через польські переслідування, що особливо загострилися навесні
1924 р., робота культурно-освітніх референтів у повітах та округах практично
занепала. Зокрема, відбулися ревізії польської поліції у Тернополі, Стрию та
Станиславові, внаслідок яких вилучено книги та інвентар ПСР. Тому Головна
рада «Профорусу» намагалася підтримати роботу. Зокрема, прийнято
рішення про об’єднання усього студентства культурно-освітньою роботою.
Однак внаслідок постійних затримок звітів студентів, праця так і не була
налагоджена. Врешті-решт створено культурну комісію у Львові, яка провела
8 засідань, підготувавши плани та проекти з покращення і проведення
культурно-освітньої праці. Комісія діяла упродовж 12 березня – 27 листопада
1924 р. Згідно із протоколом засідання культурно-освітньої комісії, основні
питання, винесені на нарадах, стосувалися організації культурно-освітньої
комісії, її структури та вибору членів [95, арк.2].
На засіданнях були присутні представники усіх студентських громад,
голова комісії, секретар та чотири заступники. Визначено три основних
напрямки роботи комісії: самоосвітній, загальноосвітній та культурний.
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Загальноосвітній у свою чергу включав освіту у місті та повіті Львова. Саме
Львів представляв собою центр усього студентського життя, було обрано ще
декілька підкомісій: самоосвіти, краєзнавчої, освітньої для міста і повіту
Львова. До складу цих підкомісії входили представники студентських
громад, зв’язкові студентських секцій при культурно-освітніх громадських
установах [95, арк.4].
В результаті засідань були складені списки студентів, які навчалися
іноземними мовами: англійською – 30 слухачів та французькою – 3 слухачів
на зимовий семестр. Проведено 15 доповідей, організовано курси для
неграмотних, що налічували більше 20 слухачів і проводилися тричі на
тиждень по три години [47, арк.4]. Таким чином, це дало змогу дещо
покращити та налагодити роботу культурно-освітнього напрямку діяльності
«Профорусу».
Проблеми, що стосувалися культурно-освітньої сфери «Профорусу»
активно обговорювалися майже на усіх з’їздах Головної ради. Так, 7 серпня
1924 року відбулося засідання «Профорусу» у Празі, на якому підняті
проблеми культури та освіти. Ухвалено, що у теперішній час студентство
мало особливу увагу приділити вивченню іноземних мов: англійської та
французької та сприяти заходам, пов’язаних із УВШ у Львові [150, арк. 8].
Таким чином, культурно-освітня праця відігравала важливу роль у діяльності
«Профорусу»,

оскільки

її

реалізації

забезпечувала

основні

потреби

українського студентства у той час. Зокрема, можливість здобувати освіту,
шляхом організації навчальних курсів, літературних вечорів, дискусій,
виступів, тощо. Вагоме значення у культурно-освітній діяльності товариства
відігравали спеціально створені комісії та культурно-освітні референти.
У міжвоєнний період студентська преса на західноукраїнських землях
була тісно пов’язана із діяльністю студентських організацій та товариств. У
1923 р. українське студентство видавало «Історичний вісник», який містив
статті наукового характеру. «Профорус» видавала у Львові нелегальний
журнал – «Наш шлях» у 1922 р. та часопис «Студентські вісті» у 1923 р. [63,
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арк. 34], що серед іншого інформували про переслідування українського
студентства з боку польської влади. Титульна сторінка журналу «Студентські
вісті» подана у додатку Д. Із закриттям УТУ у 1925 р. занепала студентська
преса. Лише католицькі сили видавали журнал «Студентський вісник –
Поступ» (1921–1923 рр.), який з 1927 р. перетворився на літературний
місячник [63, арк. 34].
Важливим центром розвитку студентської преси у 1920-х рр. були
Прага та Подєбради, де навчалося близько 1900 українських студентів та
активно діяв ЦЕСУС [63, арк. 34]. Зокрема, упродовж 1923–1931 рр. виходив
журнал «Студентський вісник», який виконував функцію зв’язку з
міжнародним

студентством.

Тимчасовий

характер

мали

регіональні

видавництва: «Дніпро» – друкований орган українських студентів-емігрантів;
«Змагання» – видання студентів з північно-західних земель; «Наша громада»
– орган студентів Української господарської академії у Подєбрадах;
«Спудей» – часопис студентів Українського педагогічного інституту імені
М. Драгоманова [63, арк. 35]. Усі згадані журнали та часописи носили
аполітичний характер, містили інформацію про життя та діяльність
студентства. Проте у Празі друкувалися журнали, що відображали політичну
диференціацію
«Національна

студентства:
думка»;

місячник

неперіодичний

націоналістичної
соціальний

журнал

молоді

–

«Життя»;

«Спартак» – друкований орган комуністичної спілки молоді Західної України
у Берліні, що таємно передавався на західноукраїнські землі [63, арк. 35].
Важливу роль у житті та діяльності «Профорус» відігравала видавнича
справа, згідно зі статуту товариства, якою мав керувати референт пропаганди
та преси. Зокрема, до його компетенції належало редагування видавничого
органу УКСР та проведення пропагандистської акції на користь УВШ серед
населення регіону та за кордоном [63, арк. 35]. Слід відмітити, що діяльність
референта пропаганди та преси тісно перепліталася із культурно-освітньою
роботою організації, оскільки скеровувалася на забезпечення просвітницької
діяльності «Профорусу».
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Для здійснення повноцінної видавничої справи УКСР у Львові,
починаючи з 1922 р., видавала окремий друкований орган «Наш шлях», який
виходив першого та п’ятнадцятого числа щомісяця і мав «передаватися з рук
до рук, від хати до хати» [142, арк. 2]. Журнал в основному містив статті, у
яких розповідалося про життя та діяльність студентів, УКСР та «Профорусу»
зокрема. «Наш шлях» публікував доповіді, прийняті резолюції, статути,
відозви тощо. Зокрема, у першому примірнику надруковано статут ЦЕДУС,
статтю під назвою «Чи існує питання «Що дальше?», які стосувалася
організації Українського університету, списки студенів, які перебували на
навчанні за кордоном, а також подані зразки заяв та анкет бажаючих
навчатися в УВШ [142, арк.2].
Журнал «Наш шлях» УКСР активно розповсюджувала між іншими
редакціями та видавництвами товариств у західноукраїнських землях та за
кордоном. Про це свідчить низка листів, надісланих від УКСР до інших
організації. Наприклад, у листі від 1 грудня 1922 р., надісланому
В. Цеглинському в Нью-Йорку чітко вказано, що УКСР передала два
примірники журналу «Наш шлях» та резолюцію про прохання проведення
збіркової акції для ведення боротьби за Український університет [163, арк.1,
12].
Подібного листа із примірниками журналу 14 лютого 1923 р. отримала
редакція «Нового житія» у Вільно з додатковим проханням налагодити
роботу у встановленні зв’язків «Профорусу» з білоруським студентством
[163, арк.4].
У квітні 1923 р. УКСР відіслала десять примірників журналу громаді
українських студентів-емігрантів у Варшаві, наголошуючи на тому, що
кошти, передані за журнал, будуть використані на користь організації, а 30 %
від прибутку отримає вказана громада. За надіслані публікації «Профорус»
отримав 20 зл. за примірники [163, арк.8].
Доволі тісну співпрацю редакція «Профорусу» проводила із чеською
пресою. Так, не рідко у чеських газетах та журналах публікувалися статті, у
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яких йшлося про становище українського студентства, а особливо
активізацію боротьби за Український університет. Зокрема, у 1922 р. на
сторінках газети «Чеський свєт» опубліковано інформацію про становище
українського університету: «Наші побратими українці живуть в тяжких
народних і політичних змаганнях з поляками, здається що гіршими ніж
доводилося переживати нам перебуваючи під австрійською владою.
Відвічний

політичний

українсько-польських

антагонізм

виступив

з

подвійною силою, а ці українські верстви, які примушені жити під польською
владою випили вже чашу жовчі до дна. Видно це в усіх ділянках життя в
тому числі в культурі. Українське шкільництво в Польщі терпить через те що
немає ні середніх, ні високих шкіл. В Львові дія Український Університет,
який організували українці самостійно, бо польська влада заборонила його
легально. Університетські виклади відбуваються в магазинах, домівках
заможних горожан» [143, арк. 6]. Звідси можна простежити той факт, що за
допомогою преси та обміну студентськими журналами та часописами
постійно поступала інформація за кордон про становище УВШ, українського
студентства і організації «Профорус» взагалі.
Розповсюдження журналу активно проводилося і між місцевими
редакціями. У липні 1923 р. УКСР з листом звернулася до редакції газети
«Діло» у Львові з проханням розповсюдження журналу «Наш шлях» серед
студентства та подальшої видавничої співпраці [143, арк.6]. Тим не менше,
видавнича діяльність «Профорусу» не приносила бажаних позитивних
результатів і це пов’язувалося із неналагодженою роботою референтури
пропаганди та преси, яка після її обрання, так і не реалізувала конкретної
програми дій.
Черговий з’їзд УКСР, що відбувся 14 жовтня 1922 р., основним своїм
завданням визначав прийняття програми дій для референтури пропаганди та
преси, а також обрання референта пропаганди та преси [142, арк.10].
Відповідно на цьому з’їзді обрано референта пропаганди та преси, однак
самої програми дій не визначено. Таким чином, у своїй діяльності референт
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керувався

вказівками

та пропозиціями

«Профорусу».

Однак це не

забезпечило повноцінної роботи референтури, а навпаки загальмувало
процес видавництва.
У грудні 1922 р. під час засідань УКСР обговорювалися питання, що
стосувалися

культурно-освітньої

діяльності

«Профорусу»

і

роботи

референтів пропаганди та преси. Зокрема, створення видавничої комісії, яка б
мала контролювати видавництво журналів [142, арк. 10]. Враховуючи той
факт, що комісія так і не була скликана, а отже, не було визначено змісту
друкованого органу, який планували видавати, референт подав у відставку.
Натомість УКСР призначила нового референта пропаганди та преси та
доручила організаційному референтові скерувати до нього помічника.
27 грудня 1922 р. референт на черговому з’їзду УКСР, так і не
дочекавшись проекту видавничої комісії, самостійно оголосив назву та
основні рубрики друкованого органу. Зокрема, референтура пропаганди та
преси видавала журнал «Студентські вісті», який виходив нелегально двічі
на місяць і носив професійний характер [142, арк.11]. На підставі таких
рішень уже з першого січня 1923 р. розпочалася активна робота референта
пропаганди та преси.
Перша частина «Студентських вістей» вийшла друком 13 лютого
1923 р. в кількості 222 примірники була розіслана до усіх ПСР та принесла у
головну касу «Профорусу» прибуток на суму 1 тис. м.п., враховуючи той
факт, що майже 78 тис. м.п. організація планувала отримати за надіслані
примірники журналу [142, арк.11].
Видаючи журнал «Студентські вісті», редакція вважала, що він
поповнить студентські часописи та виконуватиме важливе завдання –
підтримуватиме

та

виражатиме

ідеологію

українського

студентства.

Враховуючи той факт, що український студентський часопис мав свою
багатовікову традицію та історію розквіту, однак існувало чимало
розчарувань, оскільки значна частина публікацій після випуску декількох
номерів не друкувалися чи за відсутності коштів, чи з політичних міркувань.
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Зокрема, усім журналам студентства, починаючи від «Молодої України» і
закінчуючи

«Нашим

шляхом»,

притаманне

переважання

суспільно-

політичного характеру [143, арк.1].
Метою журналу «Студентські вісті» було намагання знайти спільний
консенсус між українською молоддю. Однак редакція чітко вказувала на те,
що часопис матиме лише професійний характер і виступатиме як
аполітичний орган. Це вдалося пов’язати з двома причинами: по-перше,
досвід

попередніх років свідчив про те, що

студентських часописів

існування українських

суспільно-політичного характеру не призвело до

позитивних зрушень, а навпаки загострило конфлікти між студентством на
основі

політичних

уподобань

та

принципів;

по-друге,

«Профорус»

задекларував себе як аполітичне, професійне об’єднання, метою якого було
задоволення потреб власного студентства та об’єднання усієї молоді у єдину
силу для боротьби за УВШ [47, арк.32].
У першій частині журналу «Студентські вісті» окреслено завдання
редакції: «Редакція ставить собі завданням зробити з часопису безсторонній,
професійний орган молоді, зберігаючи його аполітичність. Ми переконанні,
що об’єднання українського студентства можливе лише в неполітичній,
професійній студентській організації, а коли таке об’єднання вже прийшло,
то ми будемо намагатися закріпити його через спільні культурно-освітні та
організаційно-станові інтереси всіх українських студентів без різниці їх
ідеологічних переконань» [143, арк.2].
Тим не менше, часопис «Студентські вісті» виступав як нелегальний
друкований орган, а отже кошти на його публікацію практично не надходили.
Тому редакція залучала студентство до активної моральної та матеріальної
підтримки для того, щоб продовжити існування часопису. Причиною того,
що журнал вважали нелегальним, був постійний тиск з боку польської влади,
оскільки значна частина статей, які друкувалися у часописі стосувалися
важливих питань, пов’язаних зі становищем українського народу і не
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отримала схвальної оцінки польської цензури, зокрема, «Матеріали до історії
боротьби українського народу за огнище культури і науки» [143, арк.2].
Після публікування першої частини «Студентських вістей» референт
виїхав за кордон, тому редакцією та подальшим виданням журналу зайнялися
інші особи. Внаслідок чого друга та третя частини журналу вийшли друком у
283 примірниках у березні 1923 р. З них 194 примірники у Львові, 60 взагалі
не було продано, решту розіслані в інші організації. Таким чином, за другу та
третю частину «Студентських вістей» «Профорус» отримав близько
34 тис. м.п. [142, арк.11].
Однак програми діяльності референтури та преси так і не визначили,
що негативно впливало на хід видавничої справи. 13 березня 1923 р. на
засіданні УКСР прийнято тимчасову програму для налагодження роботи
бюро преси: обрано нового референта пропаганди та преси, створено
видавничу комісію, яка мала зайнятися публікуванням книги В.Мудрого
«Боротьба за огнище української культури в західних землях України», що
згодом вийшла тиражем у 5 тис. примірників [142, арк. 13].
Роботу референтури пропаганди та преси навесні 1923 р. перервали
Великодні святкування, хоча тільки у Львові, так як в інших діяльність бюро
преси продовжувалася. Після святкувань УКСР видала резолюцію, у якій
зазначалося, що в існуванні нелегального друкованого органу «Студентські
вісті» не було сенсу, оскільки журнал був збитковим і не популярним між
студентами [143, арк.13]. На цьому діяльність бюро преси завершилася.
Отже, діяльність референтури пропаганди та преси обмежилася лише
видавництвом трьох частин журналу «Студентські вісті», опублікування
книги В. Мудрого та підготовки програми діяльності, яка б могла ефективно
працювати за умови дієвого референта пропаганди та преси та залучення
більшої кількості осіб до видавничої сфери. Референт пропаганди та преси
дійсно намагався усіма способами налагодити роботу видавництва, однак
УКСР з самого початку не приділяла належної уваги пресі, що негативно
впливало на роботу референтури. Референт пропаганди та преси звернувся з
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проханням до

ШУКСР про надання допомоги у видавництві легального

друкованого органу [143, арк.13].
Про конкретнішу роботу референтури пропаганди та преси можемо
дізнатися, проаналізувавши протоколи засідань ШУКСР, у яких подано звіти
з діяльності відповідного референта. Так, на черговому засіданні ШУКСР,
яке відбулося 15 травня 1923 р. за участі дев’яти ОСР: Коломиї, Львова,
Сокаля, Тернополя, Перемишля, Підгайців, Станиславова, Стрия та
Чорткова, а також делегатів від фахових студентських установ: «Медична
громада», «Філософічна громада», товариства техніків «Основа» визначено,
що робота референта пропаганди та преси на цьому етапі не принесла
позитивних результатів, це передусім пов’язано з тим, що так і не створено
окрему комісію пропаганди та преси, яка б мала видавати легальний
друкований орган «Профорусу», а також з тим, що досі не обрано конкретну
особу на посаду референта пропаганди та преси [114, арк.1].
На з’їзді ШУКСР 27 вересня 1923 р. зазначено на певному покращенні
роботи референта пропаганди та преси. Зокрема, обговорювалися питання
проведення пропаганди УВШ під час зимових канікул українськими
студентами серед населення західноукраїнських земель. Власне ідею та
спосіб проведення такої акції запропонував референт пропаганди та преси,
наголошуючи на наступних завдання пропаганди: об’єднання якомога
більшої кількості прихильників УВШ серед інтелігенції, міщанства,
робітників та селян; створення комітету прихильників УВШ серед старшого
громадянства та молоді середніх шкіл; поширення та використання ідеї
заснування Українського університету за кордоном для залучення підтримки
УВШ в еміграції [38, арк.2].
Засобами, якими мала б бути здійснена ця акція стали доповіді
студентів серед широкого загалу, видавництво брошур, летючок, відозв, що
підтримували ідеологію «Профорусу» та окремі бесіди студентів із
впливовими місцевими особами [38, арк.3].

114
Проте, починаючи з кінця 1923 – і початку 1924 рр., робота
референтури пропаганди та преси суттєво занепала,

це викликано

посиленням арештів та переслідувань з боку польської влади. Польська
поліція проводила обшуки серед учасників «Профорусу», а особливу увагу
звертала на директивні матеріали та друковані органи, у яких шукала
інформацію для звинувачень проти українського студентства. Поступово
товариство обмежилося лише діяльністю у Львові і тільки декількома
референтами: економічним, організаційним та університетським. Таким
чином, слід відмітити, що культурно-освітня робота та видавнича діяльність
відіграла важливу роль у житті та функціонуванні «Профорусу», адже за
допомогою друкованого слова, виступів, рефератів, доносилася інформація
про становище УВШ, українського студентства, про мету організації та
напрямки її діяльності. Хоча редакція «Профорусу» обмежилася лише
незначною кількістю часописів: «Наш шлях» та «Студентські вісті», усе ж
таки публікація цих журналів дала змогу отримати певні матеріальні кошти,
скеровані на забезпечення потреб студентства, встановити зв’язки з іншими
закордонними організаціями та залучитися їх підтримкою у боротьбі за
організацію Українського університету.

3.3. Співпраця зі студентськими організаціями за кордоном

Основним

своїм

завданням

«Профорус»

вважала

забезпечення

інтересів української молоді, створення належних умов для здобуття освіти,
що в свою чергу вилилося у боротьбу за можливість мати легальний
університет. Однак ті умови, в яких діяла організація, не могли забезпечити
швидкого вирішення назрілої проблеми, тому інституція налагоджував тісні
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зв’язки із за кордоном, тим самим забезпечувала можливість навчання
студентів на студіях в інших країнах. Зокрема, значна частина студентів
виїжджали на навчання у Прагу, Кенігсберг, Берлін, Відень, Данциг [206,
арк.12], де могли слухати лекції з різних предметів. Так, лише за 1923–1924
рр. на навчання за кордон з різних міст західних земель України виїхало
близько 268 студентів [198, арк. 6]. Списки студентів, які виїхали на
навчання за кордон подано у таблиці 6.
Еміграція української молоді за межі рідних земель була вигідна для
«Профорусу», що забезпечувало фінансову підтримку, тому що студент, який
виїжджав за кордон на навчання зобов’язувався переказувати кошти на
розвиток організації та УВШ, а для самого студента – можливість отримати
якісну освіту. Серед причин виїзду студентства за кордон були й такі –
можливість вивчати літературу та мистецтво, уникнення арешту з боку
польської влади, служби у польському війську, утримання сім’ї тощо [206,
арк. 13].
Однак не усі студенти змогли виїхати за кордон, а ті хто мав таку
можливість, виконував низку умов, поставлених УКСР перед ними. УКСР
видавала спеціальні резолюції, у яких чітко вказувалося, хто зі студентства та
яким чином міг емігрувати за кордон на навчання. Резолюція, під назвою
«Розпорядження в справі виїзду закордон українських студентів вищих
учбових закладів у Львові», видана у 1922 р. при Головній раді «Профорусу»
[38, арк.1]. У ній йшлося про те, що студенти медичного факультету, які
перебували на третьому та четвертому навчальних роках можуть виїхати за
кордон з метою отримання подальшої освіти та розповсюдження там
інформації про УКСР. Що ж до студентів, які розпочинали навчання і
прагнули здобути освіту за межами рідних земель, то їх виїзду УКСР не
перешкоджала жодними умовами, позаяк такі студенти виїжджали за
власний кошт. Проте це стосувалося тільки тієї молоді, що хотіла навчатися
на факультетах, які були відсутні в УВШ. Зокрема, гірнича справа,
торгівельна академія, ветеринарія та фармакологія [38, арк.1].
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Студенти, які закінчували два семестри будь-якого факультету і
прагнули продовжити навчання за кордоном, могли розраховувати на
допомогу та дозвіл з боку УКСР тільки у випадку, якщо вони брали активну
участь у житті та діяльності українського студентства та громади, зокрема.
Тим не менше, окрім дозволу з боку Головної ради «Профорусу», навчання
студента за кордоном залежало і від того чи були вільні місця у вузах інших
держав, тому потрібно було чекати на дозвіл виїзду ще і звідти [38, арк.1].
Окрім згаданих умов виїзду на навчання за кордон студент мав подати
спеціальну заяву до Головної ради «Профорусу», у якій чітко вказувалися
основні дані про нього та мета виїзду. Наприклад, «До Української Краєвої
Студентської Ради у Львові. Підписаний просить Хвальну Раду позволити
йому виїзд до Данцігу в цілі студії на техніці (Відділ електротехніка). 1.
Роман Каранович. 2. 1905 р. народження. 3. Греко-католик. 4. Українська
мова. 5. Закінчив Українську Гімназію в Перемишлі. 6. До Данцігу. 7.
Факультет технічний, відділ електротехнічний. Перемишль, 27.08.1923 р.
Роман Каранович» [206, арк. 100].
Інколи студенти, які прагнули виїхати за кордон, вказували причину
свого виїзду безпосередньо у заяві: «До Української Краєвої Студентської
Ради у Львові. Підписаний просить об уділенню йому дозволу на виїзд до
Праги в ціли студіювання там хемії, як рівнож о позволенню старатися там о
підмогу! Прохання своє мотивує слідуючим: уроджений 1897 року, здав
матуру з відзначенням 1922 року, під час війни втратив можливість
студіювання протягом шести років, брав участь в україно-польській війні як
підхорунжий Української Галицької Армії; не може студіювати на
Українському Університеті у Львові з причини цілковитого браку якихнебудь фондів, змушений виїхати закордон в цілі уникнення арешту, що
грозить йому на тлі політичнім та в цілі уникнення служби в польському
війську. Стрий, 23.02.1922 р. Маріян Мартин» [200, арк. 14]. У відповідь
УКСР відсилала спеціальні посвідчення такого змісту: «Оцим посвідчується,
що товариш Андрій Новицький, студент прав, український старшина,
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переслідуваний останнім часом теперішніми політичними властями за
організацію праці в повіті і з огляду на це мусить дати йому спробу виїхати
за границю. Названий брав також живу участь в студентському житті як член
Ради Секції УКСР в Станіславі та секретар Української Окружної Ради в
Станіславі. 16.07.1922 р. Виїзд є кончим!»[200, арк. 15]
Заяв такого змісту упродовж 1921–1923 року до Головної ради
«Профорусу» подано близько 930 [200, арк.142; 201, арк. 107; 203, арк. 104;
204, арк. 110; 205, арк. 109; 206, арк. 129; 207, арк. 123; 208, арк. 68].
Звичайно, що серед них не усі були розглянуті УКСР, значній частині
студентів просто відмовляли у виїзді за кордон, або переносили це питання
на наступний рік.
У статуті «Профорусу» вказано на те, що організація об’єднує всю
українську молодь Східної Галичини, а також при бажанні вступу
студентство Волині і Холмщини [38, арк.33]. Важливу роль у еміграції
студентства за кордон відігравав також УССЕ з північно-західних земель
України (Волині, Холмщини, Полісся, Підляшшя), що діяв у Празі [61, арк.1].
Союз виник внаслідок зборів, що відбулися 18 вересня 1922 р. з
ініціативи волинського студентства, яке перебувало на той час у Празі з
метою студіювання у вищих школах. На цих зборах ухвалено утворити
«Волинське земляцтво» – аполітичну організацію, яка мала об’єднувати усіх
студентів-волиняків у ЧСР і давати матеріальну та моральну підтримку
студентству в краї [61, арк. 1].
Однак ця організація не могла задовольнити інтереси усіх членів, тому
вирішено провести реорганізацію товариства, 3 грудня 1922 р. на основі
«Волинського земляцтва» постав УССЕ з північно-західних земель України
(Волині, Холмщини, Полісся, Підляшшя), що об’єднував 56 членів. У статуті
якого зазначено: «Тримати найтісніші зв’язки з українськими культурнопросвітницькими та спортивними організаціями на північно-західних землях
України і працювати на користь цих земель» [61, арк.2].
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Заходами УССЕ переказано на підтримку культурно-просвітницької
праці 1860 ч.кр., налагоджено можливості виїзду на студії за кордон для
академічної молоді, організовано низку лекцій, присвячених молоді з
північно-західних земель України. Усе, що не вдалося втілити у життя, УССЕ
постановив виконати наступного навчального року, перетворившись таким
чином на самостійний студентський орган [61, арк.2]. Серед причин
становлення самостійною організацією можна назвати і такі: існування у
Празі

трьох

студентських

організацій

різного

змісту

та

ідеології,

розпорошення активних членів по цих організаціях, можливість припинення
існування [61, арк.3].
Можна сказати, що УССЕ з північно-західних земель України (Волині,
Холмщини, Полісся, Підляшшя) мав позитивне значення для молоді.
Оскільки за час його роботи організовано допомогову акцію студентству,
основна мета якої – надання грошових позичок і харчових листів. Так, в
результаті якої 37 студентів отримало допомогу на суму 2854 ч.кр., 700
харчових листів на обіди та 220 – на вечері [61, арк.3]. Також Союз
допомагав студентам одягом, білизною, взуттям та книгами.
Українська молодь, перебуваючи на навчанні за кордоном, головним
чином не лише здобувала освіту, але й створювали власні організації, робота
яких мала покращити становище УВШ та студентства, зокрема. Так, у
еміграції українськими студентами створено такі організації: «Союз
українських студентів-емігрантів» (Польща, 432 члени), «Спілка українських
студентів» (Берлін, 95 членів), «Академічна громада» (Берлін, 35 членів),
«Українська академічна громада» (Прага, 1459 членів), «Товариство
українських

студентів

гірників»

(Пшібрам,

52

члени),

«Українська

академічна громада» (Подєбради, 822 члени), товариство «Січ» (Відень, 378
членів), товариство «Молот» (Любек, 11 членів), товариство «Зоря»
(Бухарест, 25, членів), студентська громада «Сайс» (Єгипет, 30 членів),
«Студентська

громада»

(Нью-Йорк,

65

членів).

Усі

ці

товариства
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співпрацювали із Головною радою «Профорусу», надсилаючи звіти з
діяльності та кошти для розвитку організації та студентства [43, арк. 2].
Важливу роль у діяльності «Профорусу» відіграла співпраця із УСС
(Берлін), створена у 1921 році, яка налічувала 11 філій та 180 членів на 1923
р. [152, арк. 1]. Про їх зв’язок свідчить низка листів, отриманих внаслідок
листування УКСР із УСС. Зокрема, 11 грудня 1923 р. УКСР звернулася з
листом подяки за підтримку до УСС: «Почуваємо до нашого обов’язку
зложити Вам щиру подяку за вислів солідарності з нами і розуміння наших
стремлінь в Берліні в дні протесту проти масових арештів українських
студентів польськими окупантами, владою в Східній Галичині. Зазначимо,
що вчинок Ваш додав нам тоді в нашому безвихідному положенню віру в
успіх дальшої нашої праці» [152, арк. 1].
У березні 1923 р. УСС (Берлін) повідомила УКСР про публікацію у
німецькому

журналі

«Horhschule

Ausland»

українського

студента

Р. Нижанківського про життя та діяльність студентів західноукраїнських
земель: «Редакція повідомляє про друк статті товариша Р. Нижанківського. у
статті багато йдеться про галицьке студентство та українських вищих шкіл у
Львові. Редакція просить, щоб їй постійно надсилали матеріали про
українське студентство. Враховуючи, що досі жодна німецька школа, крім
Данцінгу, не визнала свідоцтв і документів українських вищих шкіл, добре б
було надіслати статтю в добрій німецькій мові про українські вищі школи у
Львові» [152, арк. 3]. У листі повідомлялося про переказ коштів у розмірі 17
тис. німецьких марок на потреби «Профорусу» та УВШ. Кошти надходили зі
спеціально створеного фонду УВШ при касі УСС (Берлін) [152, арк. 3].
УСС (Берлін) відігравала важливу роль для українських студентів, які
перебували на навчанні у Німеччині, оскільки вона видавала посвідчення, у
яких вказувалося про закінчення того чи іншого факультету у німецькому
університеті. Зокрема, 22 лютого 1923 р. УСС (Берлін) надіслала до УКСР
листа з посвідченням для студента В. Ковальчука: «Спілка студентів
українців у Німеччині як Крайова Рада Українських студентів Німеччини на
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підставі

представлених

документів

свідчить

отсим,

що

Володимир

Ковальчук, уроджений 17 вересня 1896 р. в Сокалі, Галичина є дійсно
студент медичного факультету Університету у Берліні вписаний 18 січня
1923 р.» [152, арк. 5]. Посвідчення видавалися з метою отримання студентом,
у подальшому, дозволу на виїзд на навчання за кордон.
У ході листування між УСС (Берлін) та «Профорусом» обговорювалися
економічні питання, прохання виїзду на навчання за кордон, моральна
підтримка, обмін літературою, підтвердження резолюцій тощо.
«Профорус» упродовж діяльності підтримувала тісні зв’язки із
товариством «Січ» (Грац), заснованим у 1895 р. На 1923 р. товариство
налічувало 50 осіб [155, арк. 2]. У листах від товариства до УКСР
повідомлялося про становище українських студентів, які навчалися за
кордоном, створення нових українських студентських організацій у м. Грац,
вирішувалися питання реабілітації студентів, які залишали навчання у ПВШ
та вступали до УВШ. Зокрема, у листі від 14 березня 1923 р. до УКСР
повідомлялося: «Зазначуємо, що згідно з ухвалою УКСР з’їзду, відбутого у
Львові, маємо анулювати всі семестри, вислухані на польських вищих
школах студента Омеляна Бориса та реабілітувати його» [155, арк. 2].
Студенти, які виїжджали за кордон, звичайно не могли перебувати там
довше визначеного терміну, а й навіть могли бути повернені Головної радою
«Профорусу»
спеціальним

раніше.

Умови

документом:

рееміграції

«Резолюція

УКСР

студентства
в

справі

передбачено
рееміграції».

«Резолюція передбачала наступне: повернути перебуваюче студентство за
кордоном в Східну Галичину на студії Українського Університету у Львові із
за браку сил для успішного ведення громадської та студентської праці в
краю» [38, арк.1].
Слід відмітити, що проводити контролюючу роботу серед студентства
за кордоном, УКСР самостійно не могла, тому цю функцію виконував
ЦЕСУС у Празі, який постійно звітував про свої дії перед «Профорусом» [35,
арк.1]. ЦЕСУС заснований на ІІІ Всеукраїнському студентському конгресі у
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Празі, що тривав з 20 червня – до 8 липня 1920 р. [31, арк. 1]. Упродовж
1922–1923 рр. ЦЕСУС об’єднував 4650 студентів і 18 організацій, а з 1924 р.
– 3364 студентів і 22 організації [31, арк. 1]. Головою союзу у 1922–1923 рр.
був П. Ган, з 1923–1924 рр. – І. Федів, з 1924–1925 рр. – М. Масюкевич, з
1925–1926 рр. – В. Орелецький. Загалом ЦЕСУС діяв до 1979 р. і припинив
роботу внаслідок економічної та ідеологічної кризи [31, арк. 2].
Членами організації виступали наступні об’єднання: «Профорус»,
комітет українського студентства Буковини, Союз українських студентських
організацій у Румунії, Польщі, Данцигу та Німеччині, «Союз підкарпатських
українських
студентства

студентів»,
«Зарево»,

націоналістична
«Товариство

організація

української

українського

студіюючої

молоді

ім. М. Міхновського», товариство українських студентів-католиків «Обнова»,
«Об’єднання православних студентів», Союз українських студентських
товариств США, Канади, управа українського студентства Австралії, «Союз
аргентинсько-українських студентів», «Союз українських студентських
товариств у Європі» [31, арк. 2].
У свою чергу ЦЕСУС також був активним членом інших міжнародних
організацій, співпраця із якими давала можливість отримати кошти та
зміцнити діяльність союзу. Таким чином, об’єднання, на правах членства,
входило до складу: «Міжнародної студентської конфедерації», «Міжнародної
студентської

служби»,

«Міжнародного

«Інтернаціональної

студентського

союзу»,

студентської

«Координаційного

ліги»,
осередку

національних студентських союзів», «Світової університетської служби» [31,
арк. 2].
Упродовж своєї діяльності ЦЕСУС активно видавав журнали та
вісники, у яких поширював інформацію про становище українського
студентства та тих, хто перебували за кордоном на навчанні. Зокрема,
друкованими органами союзу виступали: «Студентський вісник» у Празі
(1923–1931

рр.),

«Студентський

шлях»

у

Львові

(1931–1934

рр.),
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«Студентський вісник» (1935–1939 рр.), «Вісник ЦЕСУС», «Вісті ЦЕСУС»
[31, арк. 2].
Згідно зі статутом, ЦЕСУС дбав про українських студентів за
кордоном, про розвиток та розквіт організації, видавав звіти з діяльності і
матеріальної

допомоги

студентству,

переказував

до

Головної

ради

«Профорусу» листи-прохання студентів про надання допомоги, формував
власний бюджет.
Фонди ЦЕСУС поповнювалися за рахунок членських внесків, які
становили 1/9 частину від піврічного прибутку кожного члена, з яких ¼ йшла
на допомогу потребуючим студентам [42, арк.6]. Для талановитих студентів,
було відкрито спеціальний допомоговий фонд стипендій. Таким чином,
ЦЕСУС займався в основному економічними питаннями щодо життя та
діяльності студентства. Тим не менше діяли також й інші відділи ЦЕСУС –
відділ культурних справ, міжнародних відносин, секретаріат та економічний
відділ [42, арк.3]. Проте ефективність роботи ЦЕСУС подібно, як і УКСР,
майже повністю залежали від фінансових надходжень, яких, згідно із
фінансових звітів, не вистарчало. Це в свою чергу значно погіршувало роботу
ЦЕСУС. Так, у 1923 р. ЦЕСУС переживав надзвичайно складні часи, через
нестачу коштів не міг навіть надсилати звіти до Головної ради «Профорусу».
Через це також тимчасово була припинена робота усіх відділів ЦЕСУС [32,
арк.6].
Важливу роль у діяльності ЦЕСУС відігравав ЦЕДУС, який здійснював
роботу за допомогою господарської ради [43, арк. 1].

4 липня 1922 р.

відбувся конгрес українського студентства західноукраїнських земель у
Празі, на якому задекларовано взаємозв’язок між ЦЕСУС та ЦЕДУС.
Головою ЦЕДУС обрано – С. Галицького, секретарем – І. Загорецького,
головою ЦЕСУС – І. Федів, секретарем – С. Чернявський [43, арк. 3].
Постанова конгресу засвідчила також, що управа ЦЕСУС і ЦЕДУС
зобов’язується виконувати будь-яку діяльність, покладену на них, основним
завданням ЦЕДУС було ведення економічної діяльності [43, арк. 2].
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Представники ЦЕДУС могли брати участь у засіданнях управи ЦЕСУС з
правом дорадчого голосу. У випадку неприйняття рішення чи виникнення
спірних питань, обговорення проводилися упродовж трьох днів з обома
управами. Для внутрішнього діловодства управи видавали: відозви,
комунікати та розпорядження [43, арк. 2]. Відозви та меморандуми, звернені
до українських чи іноземних громадян розглядалися кожною управою
окремо упродовж двох днів перед остаточним вирішенням. На спільних
засіданнях

ЦЕДУС

та

ЦЕСУС

приймалися

також

рішення

про

представництво тієї чи іншої управи перед іноземними державами.
Згідно з рішенням конгресу, ЦЕДУС зобов’язувався надавати
матеріальну допомогу ЦЕСУС шляхом проведення акцій економічного
характеру, про які попереджали за два тижні до часу проведення [43, арк. 3].
Також

на конгресі

прийнято

програму допомоги

соціальному

студентству, згідно з якою управа ЦЕДУС та комітет об’єднання
українського студентства «Соціальна громада» закликали усі студентські
організації стати активними членами «Профорусу» та зібрати кошти для
українського студентства [43, арк. 3].
Таким чином, у 1922 р. управа ЦЕДУС переказала на потреби
українського студентства наступні кошти: товариство «Прихильників освіти»
у Відні – 5000 ч.кр.; «Спілка українських студентів» у Західному Берліні –
3500 ч.кр.; «Громада українських студентів» у Берліні – 2000 ч.кр. [43, арк.
6]. Звичайно, що це не були значні кошти для студентів, що отримували
фінансову допомогу, адже потребуючих у матеріальній допомозі було
набагато більше.
Станом на 15 липня 1922 р. каса ЦЕДУС отримала кошти у розмірі
34428 тис. ч.кр., з яких на допомогу студентським організаціям витратила –
12700 тис. ч.кр. [55, арк. 1]. Зокрема, спілка українських студентів у Берліні
отримала – 3500 тис. ч.к., громада українських студентів у Берліні – 2 тис.
ч.кр., товариство «Січ» у Відні – 5 тис. ч.кр., спілка українських студентів у
Софії – 1 тис. ч.кр., спілка кооператив у Празі – 1 тис. ч.кр. [55, арк. 1]. Для
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утримання адміністрації ЦЕДУС виділив 6353 тисячі ч.кр., для ведення
організаційної діяльності – 2650 тис. ч.кр. та для зарплати членам союзу –
3240 тис. ч.кр. [55, арк. 1].
28 липня 1922 р. у Празі відбувся конгрес українського студентства, у
якому взяли участь СУСЕ у Польщі та інші студентські громади, що входили
до його складу. Рішенням конгресу стала резолюція, основна мета якої –
надання прав українській нації на повний культурний, соціальний розвиток
та створення на усіх українських землях вільної, незалежної держави. Тим не
менше, документ так і не вступив у дію і фактично не відіграв у майбутньому
важливої ролі. Адже збори, що відбувалися у Празі були зірвані через низку
певних причин: по-перше, не з’явилися делегати від ЦЕДУС, що у
подальшому підірвало довіру інших студентських організацій до союзу і
негативно вплинуло на подальшу співпрацю; по-друге, на конгресі були
присутні делегати-комуністи, які категорично виступили за неприйняття
згаданої резолюції. У результаті таких дій СУСЕ у Польщі визнав дії ЦЕДУС
аморальними та закликав до переобрання членів союзу, мотивуючи тим, що
останнім часом не проводилися економічні дії союзу у відношенні до
українського студентства. Ухвалено провести загальні збори ЦЕДУС
наприкінці грудня 1922 –1923 рр. під час Різдвяних свят [43, арк. 9].
Упродовж 1923 р. співпраця «Профорусу» та ЦЕСУС скеровувалася на
пропаганду та активізацію боротьби за УВШ, а також організації виїзду
українського студентства на навчання за кордон. Зокрема, у листі від 1 січня
1923 р. ЦЕСУС до УКСР йдеться про зміну статутів українських
студентських організацій та Ліги українських студентів з метою активізації
молоді до боротьби за університет [144, арк. 1].
27 січня 1923 р. листом до ЦЕСУС УКСР подала прізвища студентів,
які

бажали

виїхати

на

студії

до

ЧСР:

М. Урбан,

М. Гаврильчук,

І. Каменецький, з проханням союзу надати студентам відповідні посвідчення
[144, арк. 5].
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Також у листах за 1923 р. Головна рада «Профорусу» повідомляла
ЦЕСУС

про

становище

українських

студентів

у

США

та

мету

американського патронату над студентами. Наголошувалося на тому, що
опікунство з боку США скеровано виключно на студентів, а не на
організацію. Отримати матеріальну допомогу могли лише окремі члени
УКСР з особистим проханням до студентських організацій у США [144, арк.
7]. Тим не менше, нової інформації про становище у Нью-Йорку за 1923 р. до
ради «Профорусу» не надходило, тому вона звернулася з проханням про
встановлення зв’язків чехословацького студентства із молоддю у США.
Листом від 3 березня 1923 р. «Профорус» інформувала про матеріальне
становище українського студентства у Львові. Так, згідно із даними ради, 40
студентів потребувало допомоги у сумі 160–170 ч.кр.; 50 студентів – 100
ч.кр.; 60 студентів – потребують допомоги упродовж трьох місяців у сумі 35
тис. ч.кр.; 100 студентів перебуває за межами Львова у зв’язку зі скрутним
матеріальним положенням; 80 – потребувало допомоги у 80 тис. ч.кр. [144,
арк. 30]. Таким чином, на 1923 р. у Львові 230 студентів потребували
матеріальної допомоги загальною сумою у 115270 тис. ч.кр. [144, арк. 30]. У
результаті ЦЕСУС 29 травня 1923 р. переслав на УВШ у Львові 1 тис. ч.кр., а
у червні – 100 ч.кр. [144, арк. 103]. Це, звичайно, не покривало необхідних
витрати,

проте

матеріального

теж

відігравало

становища

позитивну

українського

роль

студентства.

для

покращення

ЦЕСУС

не

міг

переказати більше коштів у зв’язку з тим, що організація також переживала
складні часи.
У січні 1923 р. ЦЕСУС переживав складне матеріальне становище,
через що не було можливості проводити діяльність. Зокрема, практично не
діяв секретаріат та відділ культурних справ, через відсутність коштів не
друкувалися журнали та газети, організаційна робота управи занепала [47,
арк. 3]. Відділ міжнародних відносин упродовж трьох місяців не виконував
роботу, і лише у квітні 1923 р. видав відозву до усіх громадян та організацій з
проханням про проведення акції збору коштів під час літніх канікул [47, арк.
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3]. Відповідно складним становище було в економічному відділі: на травень
1923 р. каса ЦЕСУС налічувала 25797 тис. ч.кр. [47, арк. 3].
Упродовж 12–22 січня 1923 р. у Празі відбувся надзвичайний з’їзд
ЦЕДУС та ЦЕСУС, на якому обговорювали питання реорганізації союзу у
зв’язку зі скрутним матеріальним становищем, збільшенням кількості членів
за рахунок студентських товариств, обрано нового секретаря ЦЕСЕС –
Р. Росляка, прийнято план роботи на майбутнє для культурно-суспільного та
міжнародного відділів союзу, згідно з якого діяльність відділів мала
розпочатися у жовтні 1923 р. [106, арк. 2].
На з’їздах ЦЕСУС, що відбулися у березні-червні 1923 р. піднято низку
важливих питань: обрання нової управи союзу, прийняття резолюції про
встановлення зв’язків із російським демократичним студентством. Внаслідок
протесту спілки українських студентів (Берлін) резолюцію так і не було
прийнято [47, арк. 9]. Зокрема, у листі голови ревізійної комісії ЦЕСУС у
Берліні йшлося про не прийняття подібних рішень для українського
студентства: «Прохання відмінити рішення ЦЕСУСа прийняте на засіданні.
Нечувано для українського студентства такого ганебного зближення зі
студентством того народу, який нищить найменші прояви національного
життя українського народу. Умовою заяви є вихід усіх учасників спілки
українських студентів у Берліні з членства ЦЕСУСа» [221, арк. 2].
У липні 1923 р. відбувся черговий з’їзд ЦЕСУС у Данцигу, на якому
прийнято рішення про встановлення зв’язку з УКСР та зміну статуту союзу.
Однак через незначну кількість присутніх учасників з’їзду, рішення так і не
були прийняті [47, арк. 9].
Станом на липень-жовтень 1923 р. каса ЦЕСУС налічувала 5698 тисяч
ч.кр., з яких 3790 тис. ч.кр. – витратили на утримання адміністрації союзу
[62, арк. 2]. У жовтні 1923 р. стан каси покращився на 22592 тис. ч.кр., однак
витрати ЦЕСУС залишалися високими – 14221 тис. ч.кр. [62, арк. 3].
31 жовтня – 10 листопада 1925 р. відбулася конференція ЦЕСУС у
Празі, у якій взяло участь 23 делегати від студентських організацій.
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Основними питаннями обговорення виступали: становище ЦЕСУС та план
роботи на майбутнє, огляд діяльності студентських організацій у Подєбрадах,
Пшібрамі, Берліні, Варшаві та Празі [90, арк. 1]. Також на конференції
прийнято резолюцію про відставку голови ЦЕСУС М. Масюкевича:
«Приймаючи з жалем уступлення товариша Масюкевича, яко президента
ЦЕСУСа, конференція висловлює йому глибоку подяку за ту самовідданість і
високо корисну працю, яку він переводив за довший час свойого перебування
головою ЦЕСУСа» [90, арк. 1]. Наступним керівником союзу обрано
В. Орелецького, віце-президентом – Л. Волохова, головою економічного
відділу – В. Мейського, секретарем – В. Зарицького [90, арк. 1].
У справах організації вирішено створити окрему установу, яка б
відстоювала інтереси українського студентства перед урядом ЧСР та
співпрацювала із управою ЦЕСУС. Рішенням конференції ухвалено
зменшити податки для студентів, членів ЦЕСУС, які отримують допомогу у
розмірі 240 ч.кр. – до 3 ч.кр. на місяць [90, арк. 2].
Щодо діяльності відділу міжнародних відносин у 1925 р. відзначено
позитивну роботу у організації міжнародних конференцій у Женеві та
Копенгагені [90, арк. 2].
Проте

робота

культурно-суспільного

відділу

не

була

добре

налагоджена: культурницькі акції проводилися в основному в Празі, тоді, як
співпраця з іншими студентськими організаціями занепала [90, арк. 2].
Питання реорганізації УВШ на західноукраїнських землях, конференція
постановила передати це рішення виключно українським студентам з
умовою, що школи повинні продовжувати свою роботу [90, арк. 4].
Важливе значення у співпраці ЦЕСУС та «Профорус» відіграли три
звичайних з’їзди союзу, що відбули упродовж 1923–1924 рр., на яких
обговорювали становище організації та українського студентства, зокрема.
Перший звичайний з’їзд ЦЕСУС відбувся у Гданську 11–14 липня 1923
р., у його роботі взяли участь управа ЦЕСУС, ревізійна комісія та
представники від 15 студентських організацій: українська громада з Данцигу
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та німецьке студентство; українське студентство Німеччини; студентська
спілка (Берлін); академічна громада (Берлін); товариство «Основа» (Данциг);
товариство «Січ» (Грац); «Профорус» (Львів); товариство «Молот» (Любек);
студентська спілка (Прага); товариство «Громада» (Прага); громада
студентів-емігрантів; товариство «Каменярі», (Пшібрам); студентський союз
Варшава); товариство «Січ» (Відень); український союз (Прага) [115, арк. 5].
На з’їзді заслухали звіти з діяльності усіх згаданих організацій за
період 1922–1923 рр., у тому числі й «Профорусу». Особливе значення мали
звіти з діяльності ЦЕСУС та його відділів: економічного, організаційного,
суспільно-культурного та міжнародного. Так, зокрема, у культурносуспільних справах, ЦЕСУС констатував позитивний розвиток культурного
та громадського життя на західноукраїнських землях у зазначений період
[115, арк. 14]. Проте ЦЕСУС відзначав певні перешкоди у культурному
розвитку нації з боку польської влади, яка намагалася знищити українську
мову шляхом ліквідації УВШ.
Особливо на з’їзді відзначили позитивну роботу українського
студентства у створенні гуртків, що сприяли культурному розвитку
місцевого населення, а також видавничу діяльність «Профорусу», через яку
також здійснювали просвітницьку роботу [115, арк. 20 ].
Що до міжнародної діяльності ЦЕСУС, то на з’їзді прийнято
резолюцію,

положення

«Міжнародного

якої

студентського

містили
союзу»

наступне:
(СІЕ)

у

участь
Варшаві

у
та

конгресі
з’їздах

закордонних відділів у Будапешті; зміцнення зв’язків союзу з іншими
міжнародними організаціями. Так, для виконання останнього пункту
резолюції усім членам ЦЕСУС видано спеціальну інструкцію: «Членам
ЦЕСУСа

входити на місцях

в найтісніші

зв’язки з прихильними

чужонаціональними організаціями, оскільки вони не відносяться ворожо
національних і культурних інтересів українського народу. Міжнародному
відділові ЦЕСУСа доручити продовжити акцію в напрямі скликання
конференції студентських організацій народів бувшої Росії» [115, арк. 23].
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Таким чином, ЦЕСУС намагався розширити свою діяльність, заручившись
підтримкою інших студентських організацій.
Другий звичайний з’їзд ЦЕСУС відбувся 3–10 липня 1924 р. у
Подєбрадах, у якому взяли участь 61 делегат від українських студентських
організацій з різних країн, основним свої завданням вважав вирішення
економічних проблем союзу та «Профорусу» зокрема [115, арк. 28]. Головою
засідань обрано ректора Української господарської академії у Подєбрадах,
І. Шовгеніва. З’їзд наголосив на складному матеріальному становищі
українського студентства та закликав провести загальне оподаткування
населення у розмірі 2 % від загального прибутку громадян, а також скласти
списки тих, хто надавав постійну фінансову допомогу студентам, які
навчалися в ЧСР [115, арк. 25].
Окрім цього, на з’їзді прийнято низку резолюцій з подякою до
міжнародного студентства, яке своєю діяльністю сприяло активній праці
українського студентства. Зокрема, «З’їзд висловлює щиру подяку товаришу
поляку П’єрові Турею за його теплий привіт та прихильну для українського
студентства й всього українського народу працю» [115, арк. 27]. «З’їзд
висловлює почуття глибокої вдячності чесько-українському комітетові та
іншим громадським та студентським організаціям за їх привітання і добрі
побажання з’їздові» [115, арк. 27]. «З’їзд висловлює глибоку подяку
чеському та словацькому народові в особі президента Т. Г. Масарика за ту
велику підтримку, яку знаходять українські високі школи і українське
студентство у ЧСР. Українське студентство свідоме, що першою умовою
існування сучасної нації є те, щоб вона мала свідомих висококваліфікованих
викладачів у різних галузях життя. А таких робітників дарує українському
народові народ чехословацький» [115, арк. 27]. «Звичайний з’їзд складає
щиру і глибоку подяку організаціям Червоний хрест, Місії методистам у
Празі

та

Чесько-українському

комітетові

за

допомогу,

яку

подає

українському студентству» [115, арк. 27]. Таким чином, згадані резолюції
свідчать про тісний зв’язок українського студентства із чехословацьким
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народом, який надавав широку підтримку у вигляді фінансових надходжень,
підтримки уряду у розвитку УВШ.
Слід відмітити, що чехословацький уряд висловлював підтримку не
лише українським студентам, але й народові взагалі, у його культурному та
політичному розвитку. Про це свідчить резолюція, прийнята на з’їзді, у якій
ЦЕСУС наголошував на політично-економічному та культурному становищі
українського народу та підтримці його у важкий період: «Беручи на увагу,
що

внаслідок

насильницької

окупації

української

території

імперіалістичними сусідніми державами, український народ переживає
тяжкий час національного поневолення, економічних руїн й культурного
поневолення, що – з одного боку під російською окупацією, що поставило
український народ перед ширенням неграмотності, голоду та підривання
фізичного здоров’я, а з іншого боку – під польською і румунською окупацією
національного пригноблення українського народу. ЦЕСУС протестує перед
цілим культурним світом проти чужинець кого поневолення українського
народу, проти варварської політики окупантів на українських землях» [115,
арк. 31].
У травні-червні 1925 р. відбувся Третій звичайний з’їзд ЦЕСУС у
Пшібрамі та у Празі. На з’їзді обговорили діяльність усіх відділів ЦЕСУС та
становище «Профорусу» у зазначений період [115, арк. 41]. У засіданні взяло
участь 14 делегатів від різних студентських організації на чолі з головою –
М. Масюкевичем. З’їзд задекларував складне становище союзу через нестачу
коштів та порушення діяльності організаційного відділу. Через послаблення
зв’язків із радою «Профорусу» майже не було відомостей про діяльність
останньої. Тому голова засідання звернувся до усіх учасників з’їзду з
проханням про налаштування роботи на місцях та вчасної подачі звітів. З’їзд
також відмітив, що, незважаючи на скрутне становище, українське
студентство продовжує вести активну діяльність, записуючись до УВШ [115,
арк. 6].
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Після закінчення з’їзду прийнято проект резолюції, у якій йшлося про:
висловлювання протесту галицькому шовіністичному студентству у методах
боротьби проти Українського університету; протест усіх міжнародних
студентських організацій проти польської шкільної політики; протест проти
утримання у польських в’язницях упродовж одного року 25 українських
студентів [115, арк. 7]. Тим самим ЦЕСУС висловив підтримку українському
студентству та «Профорусу».
Про тісну співпрацю між ЦЕСУС та «Профорусом» свідчить низка
листів, отриманих у ході листування між організаціями упродовж 1923–1924
рр. Зокрема, у листі управи ЦЕСУС до УКСР у Львові від 20 червня 1924 р.
йдеться

про

організацію

оподаткування

студентства

та

старшого

громадянства в еміграції з метою створення фонду стипендій для УВШ [154,
арк. 4].

Однак через складне матеріальне

становище

українського

студентства на території ЧСР, оподаткування не проводилося. Щодо
організації тижня УВШ упродовж 10–20 червня 1924 р. його відмінено у
зв’язку з тим, що подібна акція уже проводилася раніше [150, арк. 4]. У
проханні УКСР про надання фінансової допомоги студентам, які без дозволу
виїхали на навчання до ЧСР, ЦЕСУС відмовив через те, що стипендії
виділялися чехословацьким урядом, а не союзом.
У листі від 25 червня 1924 р. до УКСР у Львові, ЦЕСУС наголошував
на складному матеріальному становищі студентів-техніків, які виїхали за
розпорядженням ради на навчання до Праги. Зокрема, вони не змогли
оплатити допуск до іспитів, який станови 600–800 ч.кр. за кожен предмет
[150, арк. 5]. Оскільки ЦЕСУС також переживав економічну кризу, тому не
міг покрити навіть 50 % потрібних коштів [150, арк. 5].
Також шляхом листування пересилалися рішення з’їздів та прийняті
резолюції. Так, 7 серпня 1924 р. ЦЕСУС надіслав до Головної ради
«Профорусу» резолюції з Третього звичайного з’їзду союзу, у яких йшлося
про організаційну, економічну та міжнародну діяльність організації [150, арк.
8]. У справах міжнародного відділу ЦЕСУС звернувся до УКСР з проханням
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формування нових фондів для проведення міжнародної студентської
конференції [150, арк.8]. Таким чином, листування між ЦЕСУС та
«Профорусом» носили економічний характер і містили інформацію про
матеріальне становище організацій та студентства загалом.
Окрім листів економічного змісту, ЦЕСУС звертався до «Профорусу» з
іншими проханнями. Наприклад, у листі від 16 серпня 1924 р. йдеться про
становище видавничої діяльності організації. Зокрема, поштою надіслано по
два примірники часописів «Студентські листи», що виходили друком у ЧСР
та один журнал «Свобода» у США [150, арк. 12]. Союз наголошував на
важливості видавництва періодичної преси, оскільки на її сторінках подавали
інформацію, що стосувалася життя та діяльності студентства.
У відповідь на листи ЦЕСУС Головна рада «Профорусу» надсилала
звіти з діяльності своїх референтів та розпорядження ради. Так, у листі від 3
жовтня 1924 р. йдеться про становище УКСР та діяльності президії за 1922 –
1923 рр. [150, арк.12]. 10 жовтня 1924 р. ЦЕСУС отримав листа, у якому
описувалося становище УВШ у Львові та кураторії. Зокрема, вказувалося, що
школи переживали складний етап свого розвитку, пов’язаний із посиленням
переслідувань з боку польської влади, через нестачу коштів кураторія не
змогла повноцінно проводити роботу, що негативно впливало на становище
УВШ [150, арк. 14].
Часто листування між ЦЕСУС та «Профорусом» не було вагомим, про
що свідчать надіслані привітання та подяки за переказані кошти. Наприклад,
у листі від 11 січня 1925 р. йдеться про подяку УКСР управі ЦЕСУС за
надіслану друкарську машинку марки «Мерседес»: «Шлем великий привіт та
подяку за отриману машину до писання марки «Мерцедес». Бажаючи як
найкращого розвитку вашій студентській організації» [150, арк. 14].
У листуванні ЦЕСУС та «Профорусу» також часто підносилися
проблеми розвитку та матеріального становища УВШ. Зокрема, 25 березня
1925 р. черговий лист від Головної ради «Профорусу» повідомив управу
ЦЕСУС про економічну кризу організації, що тривала уже чотири місяці.
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Тому рада просила переслати 17 тис. ч.кр. на покриття витрат для канцелярії
та адміністрації [150, арк. 14]. Також у листі вказувалося на занепаді УВШ та
зменшенні кількості студентів через вступ останніх до ПВШ. Зменшенню
кількості студентів УВШ сприяв виїзд молоді за кордон, для закінчення
п’ятого року навчання на тих чи інших курсах, зокрема медичних та
технічних [150, арк. 12].
Акції

легалізації

університету,

що

проводилися

на

території

західноукраїнських земель, не мали такого успіху, як наприклад, ті, що
відбувалися у еміграції. Зокрема, створення комітету захисту УВШ, головне
завдання якого – дбати про матеріальну та моральну допомогу УВШ у
Львові. Однак про останній «Профорусу» було мало що відомо, оскільки, як
повідомляється у листі, ЦЕСУС не надіслав звітів до ради.
У кінці 1925 р. зв’язки «Профорусу» із управою ЦЕСУС почали
слабшати, через занепад організації та її перехід у підпілля. У листі від 26
листопада 1925 р. йдеться про наступне: «Скупі вістки, які продираються
поза межі рідного краю, приносять нам радість, що управа «Профорусу»
енергійно розпочала об’єднання студентства, яке навчається на УВШ. Однак
брак зв’язку «Профорусу» із управою ЦЕСУСа ставить з одного боку управу
«Профорусу» у тяжке положення та надмірно обтяжує її працю, а з другого
боку не дає можливості ЦЕСУСу нести моральну і почасти матеріальну
поміч «Профорусові». Коротко кажучи такий стан є шкідливий для ЦЕСУСа
і для «Профорусу» [150, арк. 14].
Робота ЦЕСУС головним чином розвивалася навколо «Академічної
Ліги Націй» – «Confederation Internationale des Etudionts» (СІЕ) [120, арк. 1].
Ця організація об’єднувала політичні круги французької, бельгійської,
польської, німецької, румунської

та чеської націй та представників

студентства тих же народів. СІЕ заснована 20–25 листопада 1919 р. в
Штрасбурзі, членами якої було близько 400 тис. студентів [133, арк. 1].
ЦЕСУС увійшов до складу СІЕ на Четвертому конгресі студентства у Празі в
1921 році, як представник української молоді. На 1921 р. на українських
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землях числилося 15 тис. студентів, з яких 10 тис. перебували в еміграції
[133, арк. 1]. Комісія СІЕ виступила проти прийняття українців до складу
«Академічної Ліги Націй» і дозволила їм мати лише право вільного члена.
Перешкоджало вступу українців до складу СІЕ небажання поляків бачити їх
у цій структурі. У результаті значних дискусій прийнято рішення, що
представником від українського студентства у СІЕ буде ЦЕСУС. Ухвалено
також, що питання вступу українців в СІЕ не може бути вирішена на цьому
конгресі, і це питання перенесли на 1925 р. Тоді було задекларовано, що
ЦЕСУС ніколи не вийде за межі вільного члена СІЕ [138, арк.2].
Організація позиціонувала себе як політичний орган [138, арк.2].
Умовою вступу до «Академічної Ліги Націй» була наявність в країні
студентського союзу, який представляв би інтереси студентства. Держави,
що не мали таких союзів, могли бути присутніми в СІЕ на правах вільних
членів і не мали права брати участі у голосуванні. Об’єднання національних
меншин в студентських союзах мали право делегата із дорадчим голосом
[138, арк. 3].
СІЕ ставила перед собою такі завдання: налагодження тісних зв’язків
між студентством, робітниками та ЦЕСУС; врегулювання міжнаціональних
питань науки та культури [138, арк. 4]. Внаслідок чого створено спеціальні
інституції «академічних консулів», які мали б поширювати наукові брошури,
видавати часописи, у яких обговорювалися б проблеми студентства,
відряджати власних кореспондентів у різні країни, які мали б збирати
інформацію про методи навчання [138, арк. 6].
Окрім СІЕ існували й інші міжнародні студентські організації, які
представляли інтереси студентства. Зокрема, серед найважливіших можна
назвати

наступні:

«Світова

федерація

християнського

студентства»,

«Європейський студентський допомоговий фонд» та «Міжнародний союз
студентів римо-католиків» [142, арк. 2].
Осередком «Світової федерації християнського студентства», яка
об’єднувала близько 243735 членів була Женева. До федерації входили
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представники й українського студентства, які видавали друкований орган –
«Вісник» [133, арк. 3].
Заснований у 1920 р. «Європейський студентський допомоговий фонд»
знаходився у Санкт-Петербурзі і об’єднував представників з 29 країн.
Основна мета організація було надання фінансової допомоги іншим
студентським союзам, зокрема і ЦЕСУС [133, арк. 3].
«Міжнародний

союз

студентів

римо-католиків»

з

центром

у

Фрідсбурзі, заснований у 1922 р. під час конгресу в Берліні. З часом його
центр перенесено до Праги, де окремо створено «Міжнародний відділ
соціального студентства» [133, арк. 4].
Проте наявність таких міжнародних організацій не вирішувала скрутне
становища світового студентства та українського загалом. Основну проблему
повноцінного розвитку студентського життя становила постійна нестача
коштів.
Отже, українське студентство через Головну раду «Профорусу» могло
емігрувати в інші країни для того, щоб отримати освіту, почерпнути знання зі
сфери тих предметів, яких в УТУ не було. Звичайно, українська молодь
виїжджала за кордон і з інших причин. Важливу роль для студентства в
еміграції відігравав УССЕ з північно-західних земель України (Волині,
Холмщини, Полісся, Підляшшя [133, арк. 4].
УКСР намагалася покращити становище студентства і для цього
підтримувала тісні зв’язки з іноземними студентськими організаціями, які
виникали майже у той самий час, що й «Профорус». Такий зв’язок
забезпечував постійний обмін інформацією та фінансову допомогу з боку
закордонних товариств.
Особливу

роль

у

співпраці

«Профорусу»

з

міжнародними

студентськими організаціями відігравали США, оскільки виступали одним із
основних центрів фінансування українського студентства та надання йому
матеріальної допомоги. Серед студентських організацій, які підтримували
тісний зв’язок із Головною радою велике значення мало ТУМ (Нью-Йорк).
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Про співпрацю організації із «Профорусом» свідчать численні листи,
отримані внаслідок листування упродовж 1922–1923 рр. [158, арк. 1].
Приклад листа від ТУМ (Нью-Йорк) до «Профорус» подано у додатку Е.
Зміст листів в основному носив фінансовий зміст та містив відомості про
надіслані та отримані кошти зі США до Головної ради. Також у ході
листування пересилалися примірники студентських журналів та часописів,
звіти з діяльності референтів ради та окремих організацій, а також деякі
резолюції. Таким чином, відбувалося безперервне інформування організацій,
обмін досвідом та підтримання зв’язків, що позитивно впливало на
становище «Профорусу» та українського студентства, зокрема.
7 жовтня 1922 р. Головна рада «Профорусу» звернулася з листом до
усіх студентських союзних організацій США з метою поширення інформації
про товариство, його структуру та завдання. Листом також передано перший
випуск журналу «Наш шлях», як доказ студентської діяльності. «Профорус»
закликала усі студентські організації США підтримати мету українського
студентства – об’єднання для боротьби за УВШ та взяти активну участь у
його житті та діяльності. Рада наголошувала на тому, що вести листування
доволі складно, зважаючи на польську цензуру на кордоні [158, арк. 1]. У
листі містилися 10 примірників відозв з проханням про матеріальну
допомогу УВШ на західноукраїнських землях, оскільки отримані 1 тис.
доларів США у 1921 р. уже вичерпалися і залишилося лише 450 доларів, яких
не вистачає для покриття усіх необхідних витрат. Також УКСР надіслала
звіти з крайового з’їзду «Профорусу» від 14 жовтня 1922 р. [158, арк. 1].
Таким чином, цим листом започатковано листування Головної ради
«Профорусу» зі студентськими організаціями США.
11 грудня 1922 р. ТУМ (Нью-Йорк) вислало до УКСР лист із чеком на
25 доларів США на Український університет, а також наголосило на
підтримці українського студентства, що перебувало на навчанні за кордоном:
«Товариство української молоді у Нью Йорку вибрало собі за ціль помагати
українським студентам студіюючим на чужині доти доки ті вигнанці не
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повернуться до власного університету у Львові. До тепер ми вислали підмогу
студентам-скитанцям Чехо-Словаччини, Відня і Берліна 2500 долари. Ці
гроші походять зі збірки між українськими мешканцями Америки, з
представлень і концертів урядженими за стараннями нашого товариства»
[158, арк. 6]. Таким чином, товариство надавало фінансову допомогу не лише
студентам західноукраїнських земель, але й тим, хто перебував на навчанні у
еміграції.
Часто листи носили особистісний характер і скеровувалися до
конкретної особи. Зокрема, 17 грудня 1922 р. Головна рада «Профорусу»
звернулася з листом до М. Цеглинського, який перебував у США, з
проханням про проведення акції збору коштів, а також надіслала йому два
примірники журналу «Наш шлях» [158, арк. 5].
22 грудня 1922 р. ТУМ звернулося з листом до І. Брика, у якому
складало подяку за сприяння у розвитку організації та прихильне ставлення:
«На руки Доктора Івана Брика. Високоповжний Пане! Дякуючи Вам і
Українські крайовій студентській раді західних земель України у Львові, за
прихильність і рекомендування Американським Українцям нашої інституції
в Америці. Пресилаючи Вам дружній привіт і щире поздоровлення» [158,
арк. 7].
У листі від 18 січня 1923 р. УКСР до ТУМ йдеться про становище
західноукраїнського

студентства,

а

основну

увагу

зосереджено

на

університетській справі – легалізації університету.
Рада вказувала на те, що останнім часом товариство мало цікавилося
питанням УВШ і пов’язувала це із не налаштованими зв’язками організацій
США зі студентськими організаціями у Європі. Тому цим листом закликала
до створення тісних контактів із організаціями у Празі, Відні, Данцигу та
Берліні [158, арк. 16]. Рада повідомляла про хід університетської боротьби на
західноукраїнських землях, її мету та шляхи реалізації. Основним джерелом
боротьби, без сумніву, виступало українське студентство, проте, УКСР
наголошувала на участі місцевих громадян. Важливу роль у заснуванні
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Українського університету відігравала пропаганда УВШ. Тому у листі
«Профорус» просила про поширення пропаганди УВШ серед українського
населення на території США: «УКСР у Львові у повному переконанні про
властивий вибір і сильні надії за успіх акції віддає оцим в руки Товариства
української

молоду

у

Нью-Йорку

справу

пропаганди

українського

університету на широкому терені Америки. Перш усього наблизимось до
цілі, коли загал українського громадянства в Америці – без різниці класу чи
партії, зрозуміє в існуванні українського університету у Львові загальний
здобуток народу» [158, арк. 19]. Окрім пропаганди, рада наголошувала також
на проведенні акцій збору коштів для УВШ, оскільки без них неможливо
повноцінно здійснювати роботу.
ТУМ (Нью-Йорк) постійно намагалося надавати допомогу українським
студентам, які переїжджали з Європи на студії у США. Наприклад, у листі
від 17 березня 1923 р. товариство повідомляло УКСР про те, що упродовж
останніх двох місяців з Праги до США переїхало 66 українських студентів,
які просили матеріальної допомоги. У результаті чого, 25 студентів отримали
опікунів, які зобов’язалися сплачувати щомісячно 2,5 доларів США.
Товариство надіслало 93,5 доларів США у загальний фонд українського
студентства [158, арк. 33].
Аналізуючи листи ТУМ (Нью-Йорк) до «Профорусу» за 1923–1924 рр.
констатуємо, що усі вони були фінансового змісту і скеровувалися до
конкретної особи. Наприклад, 11 червня 1923 р. УКСР звернулася з листом
подяки до А. Зборівської, що проживала у США і зобов’язувалася щомісячно
виплачувати фінансову допомогу двом українським студентам: В. Мартинцю
та В. Микитюку [158, арк. 12]. 18 червня 1923 р. подібного листа отримав
житель

США

Г. Кудрик,

який

зобов’язався

фінансувати

навчання

українського студента М. Угорчака: «Високоповажний Пане, Григорій
Кудрик! За старанням товариства української молоді у Нью-Йорку
зобов’язалися Ви присилати сталу місячну допомогу, при чім вибрали Ви
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товариша Угорчака Миколу. З високим поважанням УКСР у Львові» [158,
арк. 17].
У випадку, коли студент, який отримував допомогу від іноземного
опікуна, виїжджав на навчання за кордон, виплати припинялися, або на його
місце претендував інший студент. Наприклад: «Зі згляду на обставини, що
товариш С. Юрченко перед кількома місяцями виїхав зі Львова і його
відносини матеріальні перед виїздом покращилися, призначили ми в його
місце товариша Івана Козія, який потребує матеріальної помочі» [158, арк.
18].
Зазвичай, іноземні опікуни погоджувалися на подібні прохання ради з
умовою надсилання їм точної інформації про того чи іншого студента. Також
для того, щоб отримати опікуна, студент самостійно мав писати йому листи з
проханнями про допомогу. Наприклад, у листі від 20 жовтня 1923 р. ТУМ до
УКСР йдеться: «просимо виплачувати студентам по 2,5 долари щомісячно.
При кожній оплаті жадати посвітку та листа-подяки опікуну. Ми тут
стараємося придбати нових опікунів а щоб його підтримати до дальших
сталих жертв, залежить вже від самого студента котрий листами до нього
повинен до цього заохотити» [158, арк. 110]. У відповідь опікуни отримували
від УКСР точний звіт про отримані кошти студентами: «До Товариства
української молоді Нью-Йорка. Пересилаємо в залученню листи до опікунів і
квіти слідуючих товаришів, які одержали аплікації з вашої посилки: Зенон
Васеловський – 2,5 долари; Михайло Кушнір – 2,5 долари, разом – 5 доларів.
З товариським привітом» [158, арк. 52].
Для розширення зв’язків українського студентства із організаціями
США, 26 березня 1923 р. створено «Об’єднання українських організацій
США», яке ставило собі за мету – налагодження зв’язків з усією українською
еміграцією. Для цього об’єднання отримало звіти про кількість українських
студентів-емігрантів, інформацію про його становище та відносини з іншими
міжнародними організаціями [158, арк. 35]. Об’єднання надавало матеріальну
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допомогу товариству «Рідна школа» та усій молоді, що навчалася на УВШ і
за межами західноукраїнських земель.
Згідно зі звіту референта пропаганди та преси Головної ради,
листування між «Профорусом» та студентськими організаціями США
«ускладнювалося через посилення дій польської поліції». Значна частина
листів спочатку потрапляла до рук польської влади, а тому із запізненням
доходила до УКСР. Так, у листі від 6 квітня 1923 р. до «Об’єднання
українських організацій США», у якому йдеться про надсилання коштів для
потреб Українського університету, рада повідомляла про те, що не могла
вчасно отримати листа через польську поліцію: «Відповідь наша з
опізненням з причини потрапляння листа до рук польської поліції і
арештування економічного референта» [158, арк. 42].
У травні 1923 р. УКСР звернулася з листом до «Об’єднання
студентських організацій США», у якому складала подяку за проведення
акції збору коштів на потреби Український університету. Відчуваючи значну
відповідальність перед товариством, рада надіслала 26 примірників книги
В. Мудрого та звіти з діяльності «Профорусу». Проте книги так і не
надійшли до об’єднання, оскільки були вилучені польською поліцією [158,
арк. 94]. Це, пов’язано передусім з тим, що у кінці 1923 р. польська поліція
проводила ревізії у ПСР та ОСР, вилучаючи письмові документи, книги та
інвентар. У листі також наголошувалося на тому, що подібні акції збору
коштів активно проводилися на території західноукраїнських земель за
допомогою органів УКСР: кураторії УВШ, економічного референта та
комітету збору коштів [158, арк. 95].
Однак вести боротьбу за Український університет щороку для
«Профорусу» було важко через нестачу фондів та посилення контролю з
боку польської влади, особливо у 1923 р. У листі рада подала звіт про
матеріальне становище професорів УВШ. Зокрема, на 1923 р. УВШ
налічували 70 професорів (лікарі, інженери, урядовці), 11 з яких щомісячно
отримували невисоку зарплату. Отже, для того, щоб місячно забезпечити
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утримання професорів та лабораторій УВШ необхідно 48 тис. доларів США і
ще 12 тис. для потреб студентства. Або ж потрібно було зменшити витрати:
утримувати лише 11 професорів з оплатою праці у 5–20 доларів США [158,
арк. 96].
Щодо

матеріального

забезпечення

українського

студентства

у

еміграції, то УКСР у листі вказала, що найкращі умови створені у ЧСР, де
професори та студенти отримують допомогу щомісяця у розмірі – 600 ч.кр,
що дорівнює – 20 доларів США [158, арк. 97]. У Данцигу 150 українських
студентів не отримують допомогу з огляду на те, що були вихідцями із
заможних родин [158, арк. 98].
Складне матеріальне становище серед українського студентства у
Берліні, де молодь для власного утримання працювала різноробочими на
заводах і фабриках. Значна частина західноукраїнського студентства у
Німеччині, Югославії та Австрії навчалася за власні кошти [158, арк. 92].
3 червня 1923 р. УКСР отримала чергового листа від «Об’єднання
українських організацій США» з коштами у сумі 200 доларів США для
Українського університету у Львові та українського студентства. У листі
повідомлялося, що кошти, отримані внаслідок акції, проведеної весною 1923
р. у Балтиморі. Сума не була значною, оскільки товариство перебувало в
організаційному стані і тому саме потребувало коштів [158, арк. 99].
Також у червні 1923 р. УКСР звернулася до організацій у США з
проханням про надсилання коштів для придбання приміщення студентського
будинку у Львові – «Хата українського студента». У відповідь 4 червня 1923
р. ТУМ (Нью-Йорк) надіслало 500 доларів США на згадану мету з проханням
переслати товариству фотографію майбутнього будинку з метою поширення
інформації між українськими громадянами США [158, арк.100].
У серпні 1924 р. УКСР в листах до студентських організацій США
повідомляла про складне матеріальне становище «Профорусу» та УВШ –
закликали до організації акцій збору коштів. Однак зв’язок між товариствами
значно ослаб, через використання коштів радою не на цілі студентства, а для
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задоволення власних потреб. Починаючи з 1924 р., кошти зі США надходили
уже

меншими

сумами,

що

негативно

відобразилося

на

становищі

«Профорусу» [158, арк. 55].
Не менш важливу роль у налагодженні міжнародних зв’язків
українського студентства відігравав «Союз студентів-емігрантів» у Польщі з
центром у Варшаві. Союз утворений з метою об’єднання усіх студентів
західноукраїнських земель, що знаходилися під окупацією Польщі [160, арк.
7]. До його складу увійшла молодь, яка брала активну участь у визвольних
змаганнях українського народу та представники з армії УНР, що з часом
стало перешкодою у діяльності товариства [168, арк. 8]. За сприянням союзу,
влітку 1922 р. при Варшавському університеті відкрито кафедри української
мови, історії та літератури. У лютому 1923 р. були спроби відкриття курсів
українознавства, які б включали 11 кафедр: історії України, історії
української

літератури,

мистецтва,

економічної

географії

України,

антропології, етнографії українського народу та інші [158, арк. 8]. У
результаті УКСР погодилася на тимчасові курси українознавства під час
Різдвяних свят. Проте уже в серпня 1923 р. УКСР звернулася до союзу із
листом-проханням про ліквідацію тимчасових курсів, оскільки останні стали
предметом обговорення польської поліції [168, арк. 12].
У березні 1923 р. союз запропонував УКСР для посилення
взаємозв’язків увійти до складу «Профорусу» на правах автономної
організації. Проте УКСР відмовила союзу, апелюючи до того, що
студентство Волині, Холмщини та Підляшшя не входить до складу
«Профорусу» і тимчасово перебуває в організаційному стані [168, арк. 17].
14–26 червня 1923 р. за участі союзу та «Профорусу» відбулася
конференція європейського студентського фонду допомоги в Угорщині, на
якій зачитані звіти з діяльності українського студентства у Варшаві та його
матеріальне становище [168, арк. 20]. Співпраця українського студентства
«Профорусу» з союзом у Варшаві мала певні позитивні наслідки. Зокрема,
УКСР часто зверталася до союзу із питаннями, що стосувалися переслідувань
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українського студентства польською поліцією чи заборони польською
владою діяльності того чи іншого органу. УКСР звернулася до союзу у
Варшаві з проханням пояснення постанов польської поліції про ліквідацію
кураторії УВШ. За сприянням союзу, польська влада відмінила постанову з
умовою редагування статуту кураторії, у ній вказувалося на відмові від
політичної діяльності органу [168, арк. 32]. Отже, на відміну від співпраці
«Профорусу» з іншими студентськими організаціями за кордоном, зв’язки із
СУСЕ у Польщі не носили економічний характер, оскільки за період
співпраці УКСР не отримувала коштів від союзу і відповідно не надсилала їх
до Варшави.
Таким чином, міжнародна діяльність «Профорусу» виступала одним із
напрямків роботи організації і відігравала важливу роль для товариства.
Оскільки завдяки налагодженню тісних зв’язків з іноземними студентськими
організаціями

відбувався

обмін

досвідом,

а

головне, здійснювалася

матеріальна допомога. Особливо важливою була співпраця з ЦЕСУС із
товариствами зі США. Слід відмітити, що студентство, яке перебувало на
навчанні у ЧСР, отримувало від місцевої влади та організацій матеріальну та
моральну підтримку.
США були основним джерелом прибутків «Профорусу» упродовж
1922–1923 рр., і намагалися пропагувати УВШ серед місцевих громадян.
Звичайно, що «Профорус» підтримувала зв’язки і з іншими студентськими
організаціями у різних країнах світу, проте вони не відігравали значної ролі,
через незначну кількість студентів. Про тісний зв’язок «Профорусу» із
міжнародними студентськими організаціями свідчить значна кількість листів,
отриманих у ході листування між ними. В основному листи носили
економічний характер і скеровувалися на покращення матеріального
становища українського студентства та організації загалом.
Отже,

основними

напрямками

діяльності

«Профорусу»

були:

господарсько-фінансовий, культурно-освітній та видавничий, співпраця із
студентськими

організаціями

за

кордоном.

Господарсько-фінансова
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діяльність здійснювалася за допомогою економічних референтів, ревізійної
комісії, що створювалися при кожній ПСР та ОСР. Культурно-освітня праця
передбачала організацію вечорів, вистав, навчальних курсів, бібліотек та
читалень серед місцевого населення. Друкованими органами «Профорусу»
були журнали «Наш шлях» та «Студентський вісті», на сторінках яких
розміщували інформацію щодо становища західноукраїнського студентства,
УВШ та товариства загалом. На жаль, часописи виходили лише упродовж
1923 р., позаяк припинення їх публікації пов’язане із погіршенням
матеріального становища та нестачею коштів.
Важливе значення відігравала співпраця організації із студентськими
товариствами за кордоном. Особливої уваги заслуговують зв’язки із ЦЕСУС
та ЦЕДУС у Празі та студентськими товариствами у США. Про тісну
співпрацю «Профорусу» із іншими організаціями свідчить низка листів, які в
основному, носили економічний характер. Підтримування зв’язків дозволяло
покращити

матеріальне

становище

західноукраїнського

студентства,

забезпечити виїзд на навчання за кордон та обмін досвідом й інформацією.
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РОЗДІЛ 4
УЧАСТЬ “ПРОФОРУСУ” В ФУНКЦІОНУВАННІ УВШ
4.1. Становище українського студентства у 1921–1926 рр.

Незважаючи на складне становище української молоді «Профорус»
продовжував функціонувати. Причинами не припиняти свою діяльність у
такий складний період учасники організації вважали – «обєднання усього
студентства і гартування молоді до готовності піти на різні жертви задля ідеї
творення УВШ» [62, арк. 2]. До складу УКСР у 1921 р. входили такі
студенти: В.Мартинець, Д.Квасниця, С.Коцюба, М.Кушнір, Д.Грицьків,
С.Троян, Л.Мидловський, Я.Скалій. Польська поліція пильно стежила за
усіма приміщеннями, де проходили навчання. 10 грудня 1921 р. здійснено
напад на приміщення у Львові по вулиці Мохнацького та по вулиці
Ступінського, де відбувалися університетські студії. Було заарештовано та
допитано студентів: М.Верхоновську, І.Коханську, О.Полянську, З.Фіка [227,
арк. 30].
Активна робота велася фактично тільки у Львові, починаючи з кінця
листопада 1922 р. тут діяли такі фахові та студентські товариства: «Медична
громада» (110 осіб), товариство «Основа» (150 осіб), «Філософічна громада»
(100 осіб), «Гурток правників» (250 осіб). Серед політичних організацій свою
діяльність продовжували СУСЕ та ТУС, які перебували на засадах
християнсько-суспільних партійних переконань [62, арк. 2].
Польська поліція переслідувала українську молодь тільки за те, що
вона називала себе студентами УВШ. Лише третина студентів були звільнені
із ув’язнення після місяця покарань, решту, близько 500 осіб, залишалися у
польських в’язницях, з них 130 – у Львові, інші у провінції [62, арк. 2]. В
результаті терору назва «український студент» стала фактично ознакою
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переслідування, доходило навіть до того, що громадяни боялися надавати
місця для проживання студентам УВШ.
Упродовж листопада – червня 1924 р. польський терор розширився і
набув значного розмаху на усій території західноукраїнських земель.
Становище погіршив той факт, що 8 листопада 1924 р. проведено ревізію
УКСР, у ході якої вилучено матеріали ПСО з точними адресами їх учасників.
Таким чином, відбулися арешти з конфіскацією майна ПСР у Тернополі,
Золочеві, Стрию, Городку, Коломиї, Городенці та Підгайцях [64, арк. 1].
Тому на той час кількість студентів поменшала, деякі з них втратили
інтерес до боротьби за УВШ. Зв’язки налагоджувалися тільки завдяки
діяльності окремих кур’єрів, які студіювали у Львові та листуванням з ОСР.
Проте адреси постійно змінювалися через контроль польської поліції, але
тільки так студентство мало хоча б якийсь зв’язок з Головною радою
«Профорусу» [64, арк. 2].
З часу свого заснування, УКСР презентувала себе як аполітичну
організацію, а зв’язок з будь-якими політичними структурами чи партіями
заборонявся. Проте, нерідко, проводячи загальні збори, на яких вирішувалися
питання становища та розвитку українського студентства, наголошувалося на
тому, що саме молодь має зайнятися політичною діяльністю для блага
власної держави. Особливо гостро такі вислови звучали у 1924–1925 рр.,
коли становище «Профорусу» значно погіршилося і організація могла
припинити своє існування [64, арк. 2].
УКСР наголошувала на тому, що «зважаючи на існуюче політичне
становище українських земель, студентство мало не тільки цікавитися
політикою, а й приймати активну участь у політичному житті, адже сучасна
молодь вже не така як була перед Першою Світовою війною, це вже свідомі,
зрілі люди, які повинні творити націю і боротися за неї, так як це було
вирішено ще у 1923 році на Всеукраїнському студентському З’їзді, що
проходив під гаслами Самостійна Україна» [28, арк.1].
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«Українському студентству необхідна практична підготовка для того,
щоби стати добрими і правильними політиками, а тому для цього необхідно
займатися політичною справою. Проте більшість молоді та громадян взагалі
мають деяке викривлена бачення політики, вважаючи її справою окремо
вибраних людей (адвокатів, професорів) для власного збагачення та слави.
Однак умови, в яких сьогодні розвивається українське суспільство диктують
нам зовсім інше тлумачення політики, яке випливає із потреб нації, тому
такою справою мають займатися усі громадяни» [128, арк.2].
Окрім того існували
західноукраїнське

і певні внутрішні

студентство

займалося

причини того, чому

політикою.

Пов’язані

вони

передусім з тим, що молодь і громадянство виховувалися в атмосфері
іноземної державності і не брала активної участі у політичному житті
Західної України. Ті, хто вважали себе політиками насправді і не думали про
те,

що

найбільш

необхідне

українській

державі:

самостійність

та

незалежність і опинилися в еміграції, де не мали змоги займатися цими
питаннями [128, арк. 3]. «Тому не можна звинувачувати тогочасну молодь у
тому, що вони живуть ще категоріями 1913–1914 років, де на головний план
виносилися народно-культурницькі ідеї, а не національно-державні». Таким
чином, обов’язком українського студентства було відродження та творення
нового змісту в українській політиці та активна участь у державному житті.
Передусім вони мали за мету розширення сфери політичного життя «збудити
серед народу ненависть до рабства» [128, арк.3].
Зважаючи на втрату незалежності, нація не змогла повноцінно
розвиватися, тому серед широкого загалу не було спільно вироблених
національних ідей. Після Першої світової війни та революції, боротьба
українського студентства за націю розгорнулася з більшим розмахом. За
словами Р. Дмовського: «Нація щойно тоді є паном своєї судьби, коли не
тільки має багато добрих синів, але коли володіє також щоби злих вдержати в
карбах» [128, арк. 3]. Українське студентство мало проводити активну участь
у політичному житті своєї держави і тим самим боротися за її самостійність.
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Звичайно, це було лише одне із багатьох завдань, покладених на
українську молодь. У більшості випадків «Профорус» намагався не
популяризувати політичних гасел та ідей, адже, виходячи з тогочасних умов,
це могло б призвести до ліквідації організації та переслідування її членів.
Молодь більшу увагу приділяла питанням отримання належної освіти та
розвитку інституції.
Однак здобуття освіти ускладнювалося низкою певних умов: по-перше,
це відсутність незалежного національного вищого навчального закладу, через
що значна частина української молоді здобувала освіту за кордоном
(Польща, ЧСР, Німеччина); по-друге, фінансова неспроможність отримати
якісну освіту. Власне остання умова була чи не найважливішою для студента,
адже матеріальне становище української молоді у повоєнний час було доволі
складним [128, арк.1].
Серед українського студентства постійно проводилися збори коштів
для поповнення власних фондів. Способи придбання фондів були різними:
збір грошей у повітах та округах, оподаткування заможних родин студентів,
збір коштів між студентами, які навчалися за кордоном. Зібрані кошти
розподілялися на утримання УВШ та на допомогу студентам . Так, упродовж
15 жовтня 1922 р. – 19 травня 1923 р. зібрано 47124751 млн м.п., з-за кордону
– 23731605 млн м.п., з місцевих установ та організацій – 11051396 млн м.п.
[125, арк. 2]. Таким чином, у зазначений період на потреби УВШ та
студентства головна каса «Профорусу» поповнилася на 10401739805 млн м.п.
З них на допомогу студентам виділено – 11456370 млн. м.п. [125, арк. 2].
Тому «Профорус» намагався підтримувати та фінансувати здобуття освіти
для своїх членів: організовував збіркові акції, відкривав додаткові фонди
допомоги,

видавав

спеціальні

інформаційні

«правильники»,

у

яких

вказувалося мета і спосіб збору коштів для студентства. Зокрема, один із
таких «правильників», виданий Головною радою у 1922 р. У ньому йшлося
про те, щоб кожен економічний референт подав інформацію про матеріальне
становище молоді та про те, як здійснюється допомога студентству в
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регіонах [43, арк. 2]. У тому ж таки документі окремо наголошувалося на
допомозі студентам західноукраїнських земель, які навчалися за кордоном.
Зокрема, йшлося про те, щоб батьки чи родичі тих студентів, що здобувають
освіту за межами рідних земель, щомісячно передавали кошти для
«Профорусу» на утримання української молоді за кордоном. Для реалізації
збору

коштів,

економічні

референти

та

організації

в

еміграції

зобов’язувалися складати точні списки, тих, хто надавав фінансову допомогу
і переказувати їх до Головної ради ЦЕДУС (Прага). У списках вказувалося
прізвище особи, родини, що надавала допомогу, місце проживання,
діяльність та сума коштів, що пересилалася [43,арк. 4].
Головна рада «Профорусу» для здійснення оподаткування родин тих
студентів, які навчалися за кордоном та отримували матеріальну допомогу,
висилала спеціальні «пригадки» оподаткування для родин студентів, які
отримували

допомогу.

Зокрема,

у

них

йшлося

про

наступне:

«Високоповажний Пан... Перебуваючий ваш син (дочка)... на навчанні... і
користуючись допомогою … Ухвалою Головної Ради Профоруса покладено
на вас місячний податок за місяць ... в квоті ... марок польських, який
просимо вислати ласкаво в найближчих днях. Податок цей призначений на
допомогу незаможному студентству краю. Просимо сплатити до 20 числа
цього місяця. В разі не сплати, оголосимо ваше прізвище в пресі» [216, арк.
2]. Так, упродовж 1919–1922 рр. таких «пригадок» щодо оподаткування
надіслано до 190 родин, прибутки яких становили від 15,5 тис. – до 50 тис.
м.п. Допомогу отримали 200 студентів, що перебували на навчанні у ЧСР
[196, арк.1].
Студенти, які потребували матеріальної допомоги, мали подати до
Головної ради «Профорусу» спеціальну заяву, у якій чітко вказувалося, яка
саме допомога їм необхідна. Наприклад, «Заява студента про надання
матеріальної допомоги. Світла Головна Радо! Нище підписаний просить
Світлу Головну Раду Профоруса у Львові про ласкаве уділення йому
допомоги в безплатних харчах і безплатному помешкані. Просьбу свою
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мотивую отсим: батько малоземельний рільник (2 і пів морга поля), має на
удержання 5 членів рідні, з котрих один тяжко хворий і є тепер на лікуванні.
1.10.1924 р.» [125, арк.1]. У відповідь прохаючий одержував листа
наступного змісту: «Альберда Іван, абсольваент гімназії Виділ секції
Профоруса в Дрогобичі, прихилився до уділення 50 % знижки в харчах і 50%
знижки в помешкані. Дрогобич 15.10.1924 р. Писар: Гриць Таланд» [182,
арк.1].
Подібних заяв, надісланих до Головної ради «Профорусу», було безлічі
із різними проханнями: безкоштовного харчування, житла, забезпечення
повної матеріальної допомоги на академічний рік, прохання про зниження
оплати на харчування, оплати певного курсу з навчання тощо [186, арк. 3].
Проте «Профорус» міг забезпечити прохання тільки певної частини
студентів. Так, у 1923 р. тільки 4 студенти отримали 50 % та 6 – 100 %
знижки на харчування [37, арк.1]. Упродовж 1924 р. Головна рада
«Профорусу» надала матеріальну допомогу 24 студентам у сумі 39 зл., 14
студентів отримало 50 % знижки на харчування і 31 – 100 % знижки [220,
арк. 56].
Фінансування навчання українських студентів здійснювалося і за
допомогою внесків, які сплачували студенти. Так, «Профорусом» видана
«Інструкція про порядок сплати членських внесків та вкладок», у якій
йшлося про те, що: «Поодинокі студентські організації, обєднанні у Краєві
Союзи сплачують вкладки до Головної Каси Профоруса безпосередньо через
свої краєві центральні організації. Спосіб збирання вкладок встановлює сама
краєва організація» [39, арк.1]. Студенти, які перебували на навчанні за
кордоном і отримували додаткову матеріальну допомогу, сплачували внески
у розмірі – 60 ч.кр., а ті ж, що перебували на території Західної України,
сплачувати суму в розмірі – 30 ч.кр. Ця інструкція також визначала три
терміни сплати внесків: «І термін – половина січня, лютий і березень; ІІ –
квітень і травень; ІІІ – червень та липень» [39, арк.2].
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Організації, що перебували на правах вільних членів «Профорусу»
сплачували десяту частину від власних прибутків і мали переказувати внески
до головної каси упродовж одного місяця. Якщо ж товариство не сплачувало
внесків упродовж 6 місяців, то втрачало право членства у «Профорусі» [39,
арк. 1].
Проте складне матеріальне становище «Профорусу» не змогло
забезпечити повного фінансування для здобуття освіти студентству, тому
дуже часто матеріальну допомогу українська молодь отримувала з-за
кордону: США, Німеччини, ЧСР.
Студенти,

які

потребували

допомоги

заповнювали

спеціальну

аплікацію: «АПЛІКАЦІЯ: про допомогу в 5 доларів місячно на удержання
студента…учиника…родом з …в край…степень і час…Вислужений в
армії…Поручення…» [43, арк.8]. Зокрема, надіслано 25 аплікацій з
проханням про допомогу від студентів-медиків, що перебували на навчанні у
ЧСР [43, арк.8].
У свою чергу той, хто надавав таку допомогу, заповнював спеціальний
документ-зобов’язання:

«ЗОБОВ’ЯЗАННЯ:

сам

зобов’язую

надавати

допомогу вище описаному аплікантові-студентові в сумі 5 доларів місячно і
ту допомогу посилати на руки Профоруса. Якщо не зможу здійснювати
допомогу заздалегідь повідомляю товариства в цілях знайти для того
студента іншого опікуна. Дано в …..дня….1922 р. Підпис опікуна або
опікунів і їх повний адрес проживання» [43, арк.8].
Кошти для потребуючих студентів надходили й від інших організацій
та товариств, проте не у значних сумах. Так, для убогих українських
студентів ЛУГ (Бруклін) надіслала 5 доларів США, «Братство Святого
Стефана» (Чикаго) – 30 доларів США, «Товариство Об’єднаної Молоді»
(Філадельфія) – 150 доларів США у квітні та 192 долари США у червні 1923
р. Загалом же, зі США на допомогу українській молоді за 1923 р. переказано
583 долари США [43, арк. 2]. Статистичні дані про матеріальну допомогу
студентам упродовж 1919–1921 рр. подано у таблиці 7.
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Проте чи не найважливішу роль у наповненні фондів «Профорусу» та
матеріального забезпечення студентства відігравала «Українська академічна
поміч» у Львові. Товариство створено з метою надання матеріальної
допомоги своїм членам, а особливо студентам, які навчалися у вишах [51,
арк.2]. 1 травня 1921 р. «Українська академічна поміч» видала звернення до
населення західноукраїнських земель, у якому йшлося про бойкот
українських студентів, які навчалися на ПВШ та пропонувалося вступати до
УТУ у Львові. Одночасно товариство закликало збирати кошти у фонд
допомоги українській студентській молоді [229, арк. 1].
З метою досягнення мети, інституція виконувала такі завдання:
утримувала дешеву їдальню для студентів; забезпечувала своїх членів
безкоштовним житлом; організовувала лекції та курси для молоді; надавала
короткотривалі та довготривалі грошові позики студентам до закінчення
студій; здійснювала опіку над студентами на час хвороби, організовувала
похорони у разі смерті тощо [55, арк.2].
Майно товариства складалося із добровільних вступних внесків
«Української академічної помочі», стипендій, прибутків від концертів,
фестивалів, вечорів та відсотків від діяльності товариства, створювалися
чотири основних фонди: звичайний, обіговий, стипендійний та фонд
спеціального призначення [55, арк.3].
Отже, незважаючи на складне матеріальне становище українського
студентства, на його підтримку постійно надходила фінансова допомога з
боку інших товариств та організацій, що діяли за кордоном. Особливу роль в
наданні допомоги відігравали товариства з США – ТУМ (Нью-Йорк) та
«Українського Червоного Хреста» (Канада). Головна рада «Профорусу»
намагалася

певній

частині

студентів

надати

допомогу

у

вигляді

безкоштовних обідів, житла чи знижок на них. Значні кошти отримували
також із оподаткувань заможних родин тих студентів, котрі навчалися за
кордоном та різноманітних
забезпечення потреб студентів.

акції, організованих

«Профорусом» для
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Не менш важливу роль у покращенні матеріального становища
українського студентства відігравала «Українська академічна поміч»,
створена з метою здійснювати матеріальну допомогу студентам. Організація
керувалася окремим статутом, у якому визначалися умови членства та її
завдання. Упродовж 1922–1923 рр. значна частина українського студентства
перебувала у польських в’язницях або переховувалася у лісах, внаслідок
посилення переслідувань з боку польської влади. Тим не менше молодь
продовжувала активно займатися просвітницькою діяльністю та дбати про
добробут і розвиток «Профорусу».

4.2. Роль товариства у діяльності УВШ

Життю і діяльності студентів «Профорус» приділяла надзвичайну
увагу, адже саме вона були основою організації і виконувала низку завдань,
що забезпечувало повноцінну діяльність товариства. Основне завдання, яке
ставилося перед тим чи іншим студентом полягало у здобутті фахової освіти
з метою ефективної праці у політичному житті [139, арк. 1].
Кожен студент мав виконувати певні обов’язки відносно вузу. Слід
відмітити, що взаємини між ПВШ та УВШ перебували у постійному
напруженні, адже польські школи мали безперечну підтримку влади на
відміну від українського вищого шкільництва. Ускладнювало ситуацію і те,
що часто українські студенти покидали УВШ і переводилися на навчання у
ПВШ, які зацікавлювали молодь можливістю навчанням за кордоном та
гарантованим працевлаштуванням після здобуття фаху. Співпраця з ПВШ
можлива була б тільки тоді, як зазначалося в одному із протоколів засідань
«Профорусу», «коли будуть вирівняні права з УВШ» [44, арк. 2]. Щодо
ситуації, що склалася, то між поляками та українцями постійно проводилися
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переговори, проте консенсусу вони так і не досягали. Тим не менше, УВШ
продовжували діяльність, створюючи гуртки, товариства, організації для
поширення знань серед широкого загалу.
Основним завданням «Профорусу» можна вважати боротьбу за
становлення та розвиток українського середнього шкільництва: приватних,
народних та УВШ, що у цей час були представлені УТУ в Львові та
Львівською

політехнікою.

Усі

з’їзди

«Профорусу»,

так

чи

інакше

стосувалися питання української школи, а особливо вищого шкільництва,
його розширення, реорганізації тощо. Таким чином, можна простежити
тісний зв’язок між діяльністю «Профорусу» та УВШ [139, арк.10].
До УВШ на території західноукраїнських земель, у 1921 р., було
вписано близько 1122 студенти, які об’єднувалися у «Профорусі» та в інших
студентських товариствах. Існування будь-яких студентських інституцій у
цей час було нелегальним, у зв’язку із переслідуваннями та арештами з боку
польської влади [125, арк. 1]. Будь-яка студентська акція чи самодопомога
заборонялася польською владою і це у свою чергу погіршувало становище
української молоді, яка прагнула здобути освіту. Із 1122 офіційно
зареєстрованих студентів, близько 500 навчалися у Львові, це в основному
були діти із заможних родин, або ті, хто могли оплатити навчання, решту
залишалися у провінції, не маючи коштів для здобуття освіти [125, арк. 2].
Основним завданням УВШ було забезпечення необхідними знаннями з
усіх сфер науки українську молодь, а також підготовку фахових працівників
різного типу чи урядовців для державного апарату. В основному активно
діяло три відділи УВШ: філософічний, природничий та юридичний, що
об’єднувалися у 55 кафедр. Серед навчальних предметів, які могли
опановувати студенти в основному були: математика, риторика, література,
філософія, історія, етика, мистецтво, медицина. Тим не менше, робота УВШ
на західних землях України перебувала у незадовільному стані через
внутрішню кризу між студентством та постійною нестачею коштів на
оновлення навчальної бази [41, арк.19].
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На відміну від західних земель, становище УВШ в Радянській Україні
суттєво відрізнялося. Передусім тим, що «школа тут репрезентувалася як
фабрика, що мала випускати готових спеціалістів. Школи тут в основному
були професійного спрямування, у яких вчили тільки того, що потрібно було
знати з того чи іншого фаху. Про гуманітарні предмети, такі як література,
філософія майже не йшлося» [137, арк. 1].
У 1922 р. створено нову схему розвитку шкільництва в УСРР. Зокрема,
передбачалася наявність триступеневої структури освіти: «семирічна трудова
школа, яка випускала освіченого хлібороба або робітника; чотирирічні
технікуми – забезпечували фаховими майстрами та інститути, які готовили
підприємців» [137, арк. 2]. Тільки у Києві було зосереджено більше 10 вищих
навчальних закладів: Вищий інститут народної освіти імені М. Драгоманова,
Інститут народного господарства, Медичний інститут, Кооперативний
інститут
Київський

імені

М. Туган-Барановського,

політехнічний

інститут,

Інститут

Вищий

зовнішніх

театральний

зносин,
технікум,

Архітектурний інститут, Академія мистецтва, Музичний інститут. Подібні
заклади освіти розташовувалися у Харкові та інших містах [137, арк. 3].
Такі порівняння між розвитком УВШ на західноукраїнських землях та
радянській

Україні

проводилися

через

те,

що

між

студентством

підтримувався тісний зв’язок, обмін досвідом та видавничою літературою.
«Профорусом» видавалися навіть спеціальні резолюції про встановлення
зв’язків Українського університету у Львові з університетами радянської
України. У них йшлося про налагодження співпраці з університетами
радянської України: «Університетська боротьба мусить бути ведена лише як
один відрізок загальної революційної боротьби проти сучасної Польщі і тому
всяке аполітично-культурницьке фахове ставлення університетської справи є
угодовством і таке мусить бути рішуче поборюване, університетська справа
не є самостійною, а підпорядкована інтересам визвольного руху. Основною
метою усякої визвольної боротьби, а отже і університетської, є не створення
співжиття зі сучасною Польщею, але відлучення від Польщі та прилучення
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до Радянської України. Тому являється неминучою потреба створення
тривалих зв’язків з організаціями радянських студентів на Україні і
приспособлення нелегального Університету до наукового престижу на
Радянській Україні» [122, арк. 1].
Для

здійснення

згаданої

мети

відбувалася

постійна

еміграція

українських студентів західноукраїнських земель у радянські університети.
Проте такий процес не давав бажаного результату, тому «Профорус» після
чотирирічної еміграції студентів, визнав її як таку, що негативно впливала на
загальне становище студентства, оскільки та молодь, яка емігрувала,
забувала про основну мету її перебування у радянській Україні і дбала лише
про власні інтереси. Тому на черговому з’їзді створено управу «Профорусу»,
яка мала виїхати до УСРР і припинити там будь-яку діяльність студентів.
З’їзд наголосив на негативному впливі еміграції та закликав до рееміграції і
поверненню студентів для активної боротьби на західноукраїнських землях
або позитивної радянської боротьби на Великій Україні [137, арк. 3].
Таким чином, співпраця західноукраїнського і радянського студентства
мала місце, проте не приносила бажаних результатів. Тим не менше, можемо
стверджувати, що цей процес мав і позитивні наслідки, адже постійно
відбувався обмін досвідом та інформацією.
Вища освіта на західноукраїнських землях була репрезентована
приватними, народними школами та вищими навчальними закладами. Так,
приватне українське шкільництво розвивалося ще у довоєнний період [131,
арк. 2]. Проте початок Першої світової війни перервав процес розвитку та
становлення приватних шкіл. З приходом польської влади на західні землі
України розпочалося відродження приватного шкільництва, проте польська
влада зовсім не була зацікавлена у такому процесі. Тому в березні 1923 р.
видано закон, що забороняв створення будь-яких нових приватних шкіл [131,
арк. 2]. Що ж до існуючих уже шкіл, то їх заборонялося будь-яким чином
відновлювати чи здійснювати якісь заходи для їх розвитку. Це звичайно
негативно впливало на УВШ. Заборони відбувалися з метою послаблення
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культурного

розвитку

західноукраїнського

населення

та

поширення

польської культури серед широкого загалу.
Діяльність приватних вищих шкіл з боку «Профорусу» координувалася
за допомогою спеціально створеної кураторії УВШ у Львові, метою якої було
утримання УВШ у Львові в підпіллі, а пізніше забезпечення їй законного
існування та фінансової підтримки [51, арк. 10]. Така кураторія мала існувати
доти, поки потрібно буде підтримувати приватні вищі школи у Львові.
Кураторія

займалася

питаннями

економічного

забезпечення

УВШ,

оподаткуванням кожного українця, організовувала збір коштів, засновувала
бібліотеки, музеї, видавничі фонди, а також утримувала професорів і
забезпечувала діяльність УВШ у підпіллі.
У разі припинення діяльності кураторії, усе її майно переходило у
користування НТШ. У випадку, коли б такого товариства вже не існувало, то
гроші перераховувалися на рахунок «Просвіти» або іншої української
інституції, за бажанням «Профорусу» [51, арк. 47].
У 1922–1923 рр. народні школи, яких тоді налічувалося 27
утримувалися УПТ. З 27 народних шкіл 21 – розташовувалися у містах та 6 у
селах, зокрема, у Львові зосереджувалося 8 шкіл. Школи були трьох видів:
для дівчат, юнаків та змішані. Так, для дівчат та юнаків окремо працювало по
2 школи, решту були змішані [131, арк. 5]. Упродовж 1921–1923 рр. у школах
навчалося приблизно 4649 учнів, навчали яких 154 учителі [131, арк. 5]. УПТ
утримувало 6 учительських семінарій: одну чоловічу та 5 жіночих. Окрім
шкіл, на території західноукраїнських земель зосереджено 10 гімназій, у яких
навчалося 132 юнаків та 590 дівчат. Також у Львові діяла окремо промислова
школа, у якій навчалося 200 учнів та одна приватна торгівельна школа [131,
арк. 5].
Проте чи не найбільшу увагу «Профорус» приділяв розвитку ВУТШ,
яка функціонувала з 1920 р., а до того була представлена «курсами
політехнічними», які тривали до липня 1920 р. [37, арк.1]. Упродовж 1921–
1922 рр. вона діяла як технічний факультет при Українському університеті. З
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березня 1922 р. технічний факультет став самостійним зі своїм ректором під
назвою «Українська Політехнічна Школа у Львові», а 5 червня 1923 р. її
назву змінено на «Високу Українську Технічну Школу» [129, арк.1].
Основною метою ВУТШ, згідно з її статутом, була організація та
підготовка молоді до боротьби за організацію університету та забезпечення
студентства технічними знаннями з усіх напрямків [56, арк. 10]. ВУТШ
складалася із таких факультетів, як інженерне будівництво, машинне
будівництво, лісово-аграрний факультет та факультет мистецтва [56, арк. 11].
ВУТШ керував сенат, очолюваний ректором, а виконавчим органом
виступала Рада професорів. Ректором ВУТШ міг стати тільки діючий
професор, за згодою решти Ради професорів. Засідання Ради відбувалися
один раз на два місяці, згідно із наказом ректора [56, арк. 12].
Очолював факультет декан та його заступник – продекан. Деканом міг
стати, аналогічно, як і ректором, тільки діючий професор того факультету,
якого обирала Рада професорів [56, арк. 12].
Перед початком кожного навчального року оголошувалася програма, за
якою проводилося навчання, списки запланованих екскурсій та списки
викладачів. Навчання проходило у 2 семестри – зимового, що тривав із
жовтня – до лютого та літнього – з березня – до липня [56, арк. 13].
Студентом ВУТШ могла стати особа, що досягла 18-річного віку, мала
закінчену середню освіту і знала основи креслення та геометрії. При
прийнятті до ВУТШ кожен студент мав внести оплату за семестр, перед
початком сесії. Якщо студент не мав змоги оплатити навчання, але при цьому
навчався на «відмінно», то його могли звільнити від оплати або зменшити її
наполовину.

Такі

питання

вирішувала

Головна

рада

«Профорусу».

Закінчивши навчання у ВУТШ, студенти отримували дипломи, які
видавалися після складання спеціального іспиту перед екзаменаційною
комісією. Якщо ж студент прагнув перервати навчання або покинути його
взагалі ще до отримання диплому, то про це мав повідомляти перед початком
академічного року особисто ректора ВУТШ [56, арк. 14].
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Оскільки українська молодь старалася постійно підтримувати тісні
зв’язки зі студентами з-за кордону, важливе значення у роботі УВШ відіграла
організація, створена у Празі із тих українських студентів, які здобували там
освіту – «Група української національної молоді вищих шкіл у Празі».
Одразу слід відмітити, що ця організація, на відміну від «Профорусу»,
репрезентувала себе як політичну одиницю. Підтвердженням такого факту
були основні положення у статуті групи. Так, основною метою групи
виступала

«консолідаця

усієї

молоді

високих

шкіл

Чехословацької

Республіки для боротьби за самостійну та демократичну Українську
державу». Організація чітко та відкрито наголошувала на тому, що
підтримуватиме будь-яку українську політичну партію, яка відстоюватиме
аналогічну позицію та боролися з тими, хто не підтримував їх платформи [45,
арк.2].
Членами групи могли стати українські студенти вищих і середніх шкіл,
які здобували освіту в ЧСР та не перебували на військової службі, або не
займалися політичною діяльністю, що могла б зашкодити українському
народові [45, арк. 2]. У випадку, якщо особа безпричинно не брала участь у
загальних зборах або ж упродовж трьох місяців не сплачувала членських
внесків, згідно із рішенням загальних зборів або виділу, могла бути
виключена із числа групи. [45, арк.2].
На початок 1923–1924 рр. на навчання до УВШ записалося більше
студентів, ніж в попередній рік. Проте вже в середині навчального семестру
понад сотня українських студентів перейшла до ПВШ. Репресії польської
влади щодо УТУ продовжувалися. Внаслідок переслідувань кількість
студентів, які бажали вчитися в УВШ різко зменшилася. Велика кількість
молоді виїхала здобувати освіту за кордон. Тільки у Данцигу навчалося
близько 150 українських студентів [230, арк. 3].
У грудні 1924 р. відбулося засідання професорсько-студентської ради у
Празі, на якому обговорювалися питання, що стосувалися проблем
студентства та розвитку УВШ. Нарада відбувалася 17– 20 грудня 1924 р. за
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участі представників УВУ (Прага), УВПІ та УГА у Подєбрадах та окремих
представників фахових студентських організацій [89, арк.12].
Основні питання, які обговорювалися на засіданні: це становище УВШ
у Львові, питання УВУ (Прага) та співпраця професорів та студентів.
Найбільше, звичайно увага приділялася проблемі УВШ та студентства.
Зокрема, наголошувалося на тому, що тогочасне становище УВШ у Львові
було надзвичайно складним і це передусім пов’язано зі скрутним
матеріальним становищем та майже систематичною відсутністю коштів.
Гроші, що надходили з еміграції, тепер вже не могли покривати усіх витрат,
тому було вирішено на засіданні, щоб до збору коштів залучати громадян, за
рахунок оподаткування, що мала б покращити фінансове становище УВШ
[89, арк.12].
Ще одним важливим питанням було обговорення перетворення УВШ з
приватних навчальних закладів на державні, через бойкот польських шкіл.
Однак це було нереально виконати, тому питання залишилося не вирішеним
[89, арк. 12]. Становище УВШ ускладнювалося і тим фактом, що значна
частина українських студентів, близько 600 осіб та викладачів відкрито та
свідомо вступали до ПВШ. Це пов’язувалося передусім з тим, що після
закінчення тих чи інших курсів, випускник факультету міг здобути роботу і
працювати за фахом, а УВШ не давали таких гарантій. Два факультети
правничий та філологічний не мали практичного значення, позаяк не було
середніх шкіл, тому випускники-філологи не мали де працювати, постійний
тиск з боку поляків не давав повноцінно розвиватися українському праву.
Тим не менше, на нараді ухвалено рішення про те, що УВШ у Львові
«потрібно втримати всякими силами, бо нація потребує кузні вільної
наукової думки» [44, арк.12].
Однією із проблем, яка перешкоджала кращому розвитку УВШ, було
те, що студентство, залучене до проведення просвітницької діяльності серед
громадян, насправді, не отримувало жодної підтримки з боку українського
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населення. Тому на нараді вирішено створити спеціальний орган, який би
налагодив роботу в цьому напрямку.
Що ж до питання Українського університету, то на нараді вирішено,
що «український народ потребує свого закладу освіти, а тому він має бути
перш за все не державним а національним і потрібно боротися за нього до
кінця. Тому у цій справі потрібно відкинути бойкот ПВШ, бо це може
негативно вплинути на боротьбу за вільний університет» [89, арк.12].
Слід відмітити, що становище УВШ, починаючи з 1921 р., було
звичайно набагато кращим, ніж на кінець 1925 р. Це пов’язано передусім із
ускладненням матеріального становища і переслідуваннями з боку польської
влади. На кінець 1923 р. переслідування дещо припинилися, але вже з
початком нового року розпочалися з новою силою. Поліція здійснювала
облави на факультети, конфісковуючи навчальне приладдя та літературу.
Нерідко проводилися особисті ревізії у студентів, арешти слухачів лекцій та
професорів, яких арештовували як звичайних злочинців. Усе це значно
підірвало становище УВШ, та все ж боротьба проти польської влади
продовжувалася [37, арк. 6].
Що ж до матеріального стану УВШ, то на початкових етапах свого
розвитку значну частину витрат покривали кошти, що активно надходили зі
США. За 1922–1923 академічні роки США покривала ¾ усіх коштів на
утримання студентів та викладачів. Проте ситуація різко змінилася після 14
березня 1923 р., коли українці, які проживали на території США, втратили
надію повернутися додому, тому діаспора перестала цікавитися питаннями
УВШ і таким чином за 1923–1924 академічні роки покривала лише половину
коштів, а вже за 1924–1925 рр. – не надсилала їх взагалі [36, арк. 65]. Це, в
свою чергу, дуже підірвало і без того складне матеріальне становище УВШ.
Тому в 1925 р. на загальних зборах «Профорусу» обговорювалося
становище УВШ. Зокрема, про виїзд заможного студентства на студії за
кордон та перехід на навчання до ПВШ. На жаль, майже жодна зі
студентських секції не дали відповіді на ці питання і поставилися до цього
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вкрай негативно. Тому вирішено провести негайну реорганізацію УВШ.
Пропонувалося декілька варіантів, які не усі підтримали, насамперед йшлося
про реорганізацію УВШ на зразок радянських шкіл або ж на місці існуючих
утворити нові вищі школи для потреб широкого загалу. Наголошувалося на
необхідності заснувати УВШ в еміграції, що мало б покращило становище
студентства [36, арк.65].
Питання про реорганізацію УВШ постало гостро 18 травня 1925 р. на
Третьому крайовому студентському з’їзді «Профорусу», що проходив під
ідеологічними впливом «галицьких дрібноміщанських студентських кіл, а
також їх прибічників», як повідомляла радянська преса [117, арк.208]. Окрім
питань, що стосувалися безпосередньо діяльності українського студентства,
прозвучали також ідеї про те, що західноукраїнські землі не мають ні
національних, ні культурних спільностей із радянською Україною, а тому не
повинна прагнути орієнтуватися на УСРР. Таким чином, більшість учасників
з’їзду намагалися показати свою прихильність до населення Західної
України,

наголошуючи

на

її

західноєвропейській

орієнтації

під

протекторатом Польщі. Таку позицію охоче підтримала частина українського
студентства, об’єднана у ЦЕСУС і вже давно була відірвана від реального
життєвого процесу всієї України. Як зазначав у виступі президент ЦЕСУС:
«Наше студентство не хоче і не може вступати в будь-які стосунки та зв’язки
із молоддю Радянської України, так як їм просто не личить спілкуватися з
ними з огляду на національну честь» [117, арк.208]. Усе це, безперечно,
негативно впливало на «Профорус» та українських студентів загалом, тому
ділило українську молодь на тих, хто підтримував і орієнтувався на польську
владу та на радянську.
На Третьому крайовому з’їзді українських студентів прийнято
резолюції, що стосувалися реорганізації УВШ та «Профорусу». Головним
чином, згадані документи прагнула прийнята та частина українського
студентства, яка відійшла від захисту УВШ, і висловлювала думки про те, як
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«сумують за процесами пацифікації на Західній Україні, і як надалі будуть
вести боротьбу за краще життя українського студентства» [117, арк.208].
Насправді ж ці резолюції були своєрідним окозамилюванням широкого
загалу і фактично завершували перехід частини українського студентства із
самостійницької платформи на угодовську. Тим самим засвідчивши
своєрідну капітуляцію студентства перед можливістю створення УВУ у
Львові. Звичайно, що такі резолюції не були підтримані більшістю делегатів
з’їзду, а тих, хто виступали за прийняття документів, звинувачували у зраді
власних інтересів. Також було заявлено про те, що соціалістичне студентство
відстоюватиме приналежність західноукраїнських земель до УСРР аж до
часу створення Всеукраїнської Соціалістичної Республіки [117, арк.208].
Ставлення

соціалістичного

студентства

до

УВШ

було

доволі

позитивним, адже вони вважали це своєрідним проявом змагань українців
західноукраїнських земель за можливість здобувати освіту і служити своїми
знаннями Вітчизні. Саме в УВШ соціалістичне студентство вбачало
можливість проведення змін шляхом революції. Вони дотримувалися думки
про те, що майбутнє УВШ тісно пов’язане і залежить від співпраці
українського студентства західноукраїнських земель із молоддю радянської
України [117, арк.208].
На другому засіданні, яке відбулося 19 травня 1925 р. визначено
основне завдання «Профорусу» – надання матеріальної самодопомоги.
Зокрема, наголошувалося на тому, що в останній час збіркові акції, які
проводилися від імені комісії УВШ, варто було б перекласти цю функцію на
пересічних громадян та абсольвентів, у разі бойкоту УВШ. І знову ж таки,
звернена увага на те, що «Профорус» повинна активно діяти на
західноукраїнських землях, а не в еміграції і керуватися виключно
аполітичною платформою [117, арк.208].
Питання співпраці з іншими організаціями, а головним чином зі
студентами ПВШ, так і залишилося не вирішеним. У ході дискусій частина
присутніх категорично виступила проти будь-яких стосунків із польськими
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студентами, позаяк вони носили ідеологічний та політичний характер, що
було не прийнятним для «Профорусу», оскільки організація не була
політичною структурою. Було вирішено, що організації, які перебували на
певній політичній платформі мали бути засновані за межами «Профорусу».
Студенти мали б організовуватися у фахові громади і займатися виключно
здобуванням та поширенням освіти. «Студентом міг вважати себе лише той,
хто здійснював навчання на студіях, а не той, хто просто відчував себе
студентом» [117, арк.208].
Третє засідання звичайного з’їзду «Профорусу», що відбувся 20 травня
1926 р., затвердило остаточну реорганізацію УВШ та «Профорусу», а також
створення на місці ПСО студентських секцій, позаяк залишення студентства
без будь-якої організації було б не справедливим [117, арк.208]. Тим не
менше, жодне із питань, поставлених для обговорення на засіданні,
остаточно так і не було вирішено.
Про тісну співпрацю та підтримку «Профорусу» та УВШ свідчить
низка відозв та звернень УКСР до широкого загалу чи окремих структур про
становище вищих шкіл та їх пропаганду. У серпні 1921 р. «Профорус»
звернулася із відозвою до місцевих громадян «На поміч голодуючій
українській молоді», у якій закликала до проведення добровільного
оподаткування усіх громадян у повітах та округах: «Кожний українець
мусить добровільно оподатковуватися в користь своєї молоді. Звертаємося з
горячим зазивом до Українського Селянства, щоб воно з сьогорічних жнив
оподаткувалось в користь української шкільної молоді по одній літрі збіжжя
від господарства. Всі інші Громадяни нехай зложать рівно вартну грошеву
сумую тільки таким способом, спільними зусиллями цілого українського
народу можна урятувати українську молодь. Ніхто не сміє відтягнутися від
сповнення того святого обов’язку, нехай нікого не бракне в Золотій Книзі
жертводавців» [36, арк. 4].
У зверненні наголошувалося на тому, що частина українського
студентства, у зв’язку із підвищення оплати за навчання на окремих курсах
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УВШ, не змогла розпочати новий навчальний рік, і тим більше виїхати на
навчання за кордон [36, арк. 4]. Тому «Профорус» особливу увагу звертала на
проведення акції, оскільки вбачав саме у молоді – майбутнє українського
народу: «Український народ найбільш зруйнований війною, найбідніший
серед бідних, мусить ще раз напружити всі свої сили з добутися на новий
подвиг і забезпечити собі будучину як нації. Молодіж надія народу.
Українська молодіж хоче і мусить учитися!» [36, арк. 4].
Акцію проводили з метою збільшення коштів для витрат на УВШ
передусім через те, що організація кожного навчального року вимагала
«сотні мільйонів» грошей. Тому необхідно було залучитися якомога більшою
підтримкою з боку громадян. Для проведення збору коштів організували
центральну комісію збірок, яка діяла при товаристві «Академічна допомога»
у Львові. В усіх повітах та містах утворили спеціальні повітові комісії збірок,
які займалися проведенням акції серед місцевого населення [36, арк. 4].
Поступово становище українського студентства та УВШ упродовж
1921–1922 рр. покращувалося за рахунок грошових надходжень від
організованих акцій та допомоги з боку закордонних організацій. Тим не
менше з посиленням переслідувань польською поліцією, на початку 1923 р.,
матеріальне становище УВШ погіршилося. Таким чином, 26 березня 1923 р.
економічний референт Головної ради «Профорусу» звернувся із відозвою
«До товаришів», у якій повідомляв усі органи товариства та місцевих
громадян про становище українського студентства та закликав до утворення
нових фондів [36, арк. 7].
Зокрема, у документі чітко вказано, що упродовж 15 жовтня – 15
лютого 1923 р. видано лише дворазову допомогу з надання безкоштовного
харчування студентів, при тому, що на УТУ у Львові та технічна школа, у
яких працювали 60 професорів, 13 з яких вчасно і стабільно отримували
щомісячну зарплату, допомога не виділялася [36, арк. 7]. Тому економічний
референт наголошував на тому, що необхідно зібрати кошти для утворення
нових фондів. Акція збору коштів, що відбулася під час Різдвяних свят у
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січні 1923 р., дала змогу отримати 10 млн м.п., що не перекривало витрат на
потреби студентських їдалень [36, арк. 7].
У зверненні повідомлялося про те, що упродовж 1 – 20 березня 1923 р.
допомогу із надання безкоштовного харчування отримали 60 студентів, через
що каса «Профорусу» змушена покрити витрати на студентську їдальні у
сумі 3,2 млн м.п. [36, арк. 7]. Тому з наступного місяця подібну допомогу
отримали лише 16 студентів, на яких витратили 1,5 млн м.п. [36, арк. 7].
Відозва від березня 1923 р. містила наступні постанови: заборона
організації нових навчальних курсів у зв’язку із нестачею коштів; надання
грошової чи іншого виду допомоги студентам; стягнення, щомісяця,
додаткових коштів зі студентів, які харчуються в їдальнях; проведення акції
збору коштів під час Великодніх свят, внаслідок яких студенти, що
організовували збірку мали право отримати грошову допомогу в розмірі 500
тис. м.п., або безкоштовно харчуватися у студентських їдальнях упродовж
навчального року [36, арк. 8].
Подібні відозви, що містили інформацію про матеріальне становище
українського студентства, відігравали важливу роль у ході організації тієї чи
іншої акції, оскільки спонукали місцевих громадян до активніших пожертв
на користь УВШ та молоді. Відозви та звернення видавалися також і до
окремих осіб чи соціальних верств і не завжди носили економічний характер.
Наприклад, у 1923 р. Головна рада «Профорусу» звернулася до української
інтелігенції за кордоном із проханням організувати збір книжок та журналів
для наповнення студентських бібліотек: «Товариші! Здається зовсім зайвим
представляти Вам ті умови серед яких тут в краю приходиться жити і
працювати

студентству.

Одною з найбільших

аномалій

тутешнього

культурного життя це майже цілковитий брак найновішої научної і гарної
літератури як в научних інституціях так і в різного роду публічних
культурних і освітніх установах. Шукаючи різних способі щоби цьому лихові
зарадити звертаємось до вас щоби двигнути на відповідний урівень нашу
університетську бібліотеку та поодинокі студентські бібліотеки. За кордоном
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книжки дешевші і їх легше роздобути. В першій мірі ми би Вас прохали
увійти в порозуміння із українськими та закордонними видавництвами.
Звичайно у кожного інтелігента за кордоном є якась зайва прочитана книжка.
Справа надзвичайно пильна і важна. Прохаємо Вас про як найшвидшу
відповідь» [36, арк. 9].
Головна рада «Профорусу» намагалася реагувати на усі події, що
відбувалися із українським студентством на території західноукраїнських
земель і поза її межами. Особливу увагу звертали на допомогу студентам, які
працювали у польських таборах, чи відбували покарання у в’язницях [36, арк.
10]. Упродовж 1922–1923 рр. значна частина української молоді із радянської
України примусово працювала «чорноробочими» у польських таборах. Ті,
хто змогли повернутися після важкої праці переживали скрутне матеріальне
та моральне становище. Тому «Профорус» звернулася до місцевих громадян
із відозвою про надання допомоги українським студентам: «До Українського
громадянства Західних українських земель! Запобігти грозячій катастрофі
виснаження цвіту українського громадянства Придніпровщини обов’язаний
кожний свідомий українських громадянин Західних земель України дати у
себе притулок бездомному братові під час Різдвяних ферій, ратуючи цвіт
українського народу, а також поміг засипати ту прірву, яку викликано
штучно між східною і західною Україною нашими і не нашими політиками.
Ті що б могли дати приміщення одному українському студентові
Придніпровщини зволять ласкаво подати свій адрес» [36, арк. 10]. Цей
документ засвідчував той факт, що «Профорус» намагалася встановити
зв’язки із українськими студентами за межами західноукраїнських земель,
тим самим розширити свій вплив на них.
Звернення та відозви «Профорусу» скеровувалися до ОСР та ПСР,
особливо, коли стосувалися питання організації Українського університету в
Львові. Зокрема, у 1922 р. видано відозву про підтримку Українського
університету «До всіх Окружних студентських рад та всіх Студентських
Повітових Секцій Східної Галичини» [36, арк. 17]. У зверненні неодноразово
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наголошували

на

історії

виникнення,

умовах

розвитку

закладу

та

необхідності подальшого його існування: «Український Університет у Львові
– це не політична маніфестація. Український Університет це не шутка і не
шопка для заспокоєння чиїгось індивідуальних амбіцій. Український
Університет – це доконаний факт, що являється результатом кілька
десятилітньої важкої української нації в Галичині за нього, це діло стихійно
народжене, це інституція, що являється завершенням всесторонньо початої
ідеї формування з етнічної української маси – кристали нації!» [36, арк. 17].
Слід відмітити те, що проблема легалізації Українського університету
займала одне із найважливіших завдань УВШ та «Профорусу». У відозві
Головна рада наголошувала на тому, що не приймає жодних інших проектів
польської влади щодо заснування університету у Варшаві чи інших
українських навчальних курсів: «Отже, ні український університет у
Варшаві, ні вільний вступ на львівський польський університет не може нас
звести з дотеперішньої дороги. Но університет у Варшаві є для нашої нації
новою образою, насмішкою щоб нас осміяти перед світом…» [36, арк. 17].
Тому «Профорус» зверталася до усіх українських студентів та секцій з метою
консолідації для спільної боротьби за навчальний заклад.
Слід відмітити, що не усі студенти активно підтримували таку позицію
Головної ради і дуже часто, виїжджаючи на навчання за кордон, нехтували та
не визнавали навчальних курсів, які вже закінчили до того в УВШ. Зокрема,
відомо про випадок, коли один із українських студентів, подавши заявку на
навчання в університет у Відні, не повідомив ректора про закінчений один
семестр навчання в УВШ. Таке ставлення до української школи викликало
незадоволення не лише з боку «Профорусу», але й ректора Віденського
університету. Тому у відозві помістили звернення ректора до українських
студентів: «Ви поневоленої нації син, і член нації що борикається во всюди
за признання її прав, смієте нехтувати свою найвищу школу? Ви повинні би
кричати, домагатися щоби ми вам прийняли семестр прослуханий на
українському університеті, а коли б ми цього не хотіли повинні б робити
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авантюри, тоді би були і гідні сином своєї нації!» [36, арк. 18]. Такий випадок
свідчив про те, що деякі студенти, прагнучи здобути освіту, ставили свої
інтереси вище інтересів та мети «Профорусу», що звичайно, негативно
впливало на діяльність організації. Неодноразово ці питання обговоювалися
на з’їздах Головної ради та міжнародних студентських конференціях,
зокрема у Празі в 1922 р. [36, арк. 17].
1 січня 1922 р. УКСР видала чергове звернення до усіх громадян,
робітників, селян та інтелігенції під назвою «З рук у руки», у якому
повідомляла про становище УВШ та вшанування пам’яті Адама Коцка,
студента, який у 1910 р. виступав на барикадах за Львівський університет і
загинув [36, арк. 21].
У 1923 р. Головна рада «Профорусу» презентувала нове звернення «До
українського студентства» з метою активізувати процес організації молоді у
студентські об’єднання та товариства. Зокрема, у відозві наголошували на
тому, що в силу умов, в яких перебувала українське студентство, необхідно
об’єднати його у товариства чи організації для пропаганди та популяризації
УВШ [36, арк. 28]. Такі дії «Профорусу» були викликані тим, що значна
частина місцевих громадян виявила

недовіру організації та УВШ,

наголошуючи на тому, що «становище УВШ надто хитке, щоб продовжувати
її утримання» [36, арк. 28]. Внаслідок чого українські студенти масово
почали записуватися на навчання у ПВШ, що негативно вплинуло на
становище української школи. Тому у зверненні «Профорус» акцентувала
увагу на завданнях українського студентства у рамках громадськокультурного життя та необхідності активізації його діяльності: «Ми не
сміємо терпіти на дальше такого стану, в якому опинилося студентство. В
першу чергу кличемо хай стане здорова та сильна студентська організація.
Тільки організованим шляхом зможемо діяти до бажаної нам всім мети. Всі
інші дороги не витворені нацією і що не ведуть до нації є шляхами
ослаблення та нищення її. Тому остає один клич: Праця для своєї організації,
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а через неї до нації!» [36, арк. 28]. Тим самим «Профорус» намагалася
запобігти виходу студентів із органів товариства і організації, взагалі.
Окрім Головної ради «Профорусу», звернення та відозви видавали
окремі органи та підрозділи. Зокрема, 22 грудня 1922 р. із відозвою –
«Український народе!» звернувся КОБУС із закликом виявити усіх
студентів-зрадників, які перебували на навчанні у ПВШ та видати їх на суд
«Профорусу»: «…від двох вже літ наше студентство повернувши у фронті
тюрем постановило бойкот усіх польських вищих шкіл. Та знайшлися
одиниці, які виреклися гідного імені, виреклися національної гідності забули
про жертви тисяч і вступили на польські вищі школи. П’ятнуєте їх, як підлих
зрадників! Звертаємося до інтелігенції, робітництва, селянства, щоби
підперло нас у цій переломній хвилі. Звертаємося до всіх українських
інституцій щоби бойкотованих цілим народом студентів і їх рідних не
приймали до служби, не давали їм приюту! Кобус» [36, арк. 30]. Часто до
таких звернень додавали лист із перерахованими прізвищами та іменами
студентів-зрадників під назвою «Чорна ліста» [36, арк. 30].
Подібну відозву КОБУС видав у лютому 1922 р. «Товариші та
Товаришки», у якому закликав до продовження боротьби з українськими
студентами, які навчалися у ПВШ: «Настала хвиля в котрій від Вас вимагає
Суспільність рішучого кроку боротьби з кодлом зрадників, яке за гніздилося
між нами. Тут і там піднімаються скарги, що падуть невинні жертви. Це
однак не може нас стримати. Всі знають, що падуть жертви, невинні, але
жертви задля добра загалу! Ми не хочемо боротьби і мести ми хочемо
викорінити зраду серед нас!» [36, арк. 40].
У зверненнях КОБУС до громадян також містилися зразки заяв
бойкотованим студентам, які визнавали свою вину та поверталися на
навчання до УВШ: «Щоби завернути з блудної дороги та зробити з них
вірних другів та борців за волю звертаємося до ..., щоби вплинули у
відповідний спосіб на нашого сина (дочку)…щоби він виписався з
університету і зложився на індекс у ваші руки. Відповідь: годжуся ... син
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(донька) з підписом сплати до почтової скриньки» [36, арк. 41]. Студенти, які
складали подібні заяви, мали змогу повернути членство у «Профорусі» та
продовжити навчання.
Низка відозв та звернень, у яких підносилися питання становища та
розвитку УВШ, а також ставлення польської влади до українського
студентства, були надіслані від ЦЕСУС (Прага). Так, 1 листопада 1924 р.
ЦЕСУС звернувся з відозвою до «Українського громадянства», у якій звертав
особливу увагу на політику польської влади до західноукраїнських земель,
особливо питань, що стосувалися легалізації Львівського університету [36,
арк. 44]. Також у зверненні ЦЕСУС наголошував на продовженні та
активізації українських громадян до утворення нових навчальних курсів,
студентських організацій та товариств, завдяки яким пропагували УВШ:
«Життя українського народу переповнилося насиллям, мукою, кров’ю.
Польща – відвічний ворог руйнує невпинно культурні, політичні та
матеріальні надбання минулих днів боротьби українського народу за свої
природні права…Повели широко наступ на українську школу; потоптали
грязними ногами права української мови по наших школах, а на сторожі
виконування розпорядків поставили жандарма. А в кінці придумали новий
жарт – дати українцям рускій університет у Кракові. Кинули обгризину кість
і

розглядаються на всі

сторони та шукають того хто

хотів би

підняти…Чотири роки посилали на них польську поліцію, агентів, силою
розганяли виклади, конфісковували книги, майно, та все те не допомогло –
українські школи існують і далі. В сучасну хвилю обтяжений український
нарід великими тягарами бо мусить удержувати свої школи народні та
середні, творити культурні та господарські інституції. Громадяни у ваших
дрібних жертвах почуває велика сила успіху. Не забувайте, що найбільші і
найтрівкіші діла повстають тільки волею і жертвою всіх!» [36, арк. 44].
Подібні звернення та відозви ЦЕСУС свідчили про широку та активну
підтримку союзом українського студентства та «Профорусу» загалом.
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Не менш важливу роль у розвитку УВШ відігравали відозви та
звернення кураторії УВШ до місцевого населення та окремих осіб і
організацій. Зокрема, 1 липня 1924 р. кураторія звернулася із відозвою до
ТУМ (Нью-Йорк), яка носила економічний характер, оскільки у ній
повідомлялося про створення нових фондів для університету у Львові та
проведення додаткового збору коштів серед українців США [36, арк. 44].
Кураторія наголошувала на тому, що отримані кошти будуть використані на
проведення університетських реформ у наступному навчальному році:
«Недавно вислала кураторія УВШ у Львові до українців Америки заклик
помножити інтенсивність збірок на користь українського університетського
фонду у Львові. Гроші просить вислати на адресу Львів, ринок 10, перший
поверх. В додатку до цього листа пересилається проект бюджету
університету на наступний навчальний рік» [36, арк. 44].
З подібними відозвами про надання матеріальної допомоги УВШ
кураторія зверталася до окремих осіб, переважно представників інтелігенції.
Так, «До Високоповажного пана…власника в... Кураторія УВШ у Львові
зложена з представників усіх існуючих тепер на західноукраїнських землях
політичних партій, культурних та наукових кіл має на меті дбати про
всебічний розвиток та забезпечення тих шкіл. Беручи до увагу економічну
скруту, Кураторія УВШ доручила своїй фінансовій комісії звернутися до
наших

українських

землевласників,

промисловців

про

складання

одноразового грошового датку для фонду УВШ у Львові. З високим
поважанням!» [36, арк. 45].
У випадку проведення конференцій чи з’їздів студентів за кордоном,
кураторія УВШ часто зверталася до місцевих громадян з проханням про
матеріальну допомогу українській делегації студентів, наголошуючи на тому,
що вона представляє інтереси всього українського народу. Зокрема, для
участі українських студентів у Міжнародній студентській конференції 12 –
23 вересня 1924 р. у Варшаві, у якій брало участь понад 400 тисяч студентів з
усіх країн світу, кураторія звернулася до громадян з проханням збору коштів
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для української делегації: «перед конференцією треба виконати цілий ряд
підготовчих праць та призбирати та відповідно видати на різних мовах
матеріали. Звертаємося цим шляхом до українського громадянства з зазивом
прийти студентству у підмогу грошевими жертвами та дати змогу виконати
йому тяжкий обов’язок. Жертви слати на «Конгрес СІЕ» до редакції «Нового
часу», Львів, вулиця Руська» [36, арк. 45]. Усі ці відозви та звернення
кураторії мали велике значення для українського студентства, оскільки
покращували матеріальне становище останнього.
Також кураторія УВШ видавала звернення і до українських учителів,
які в силу різних життєвих обставин опинилися за межами рідних земель.
Так, у жовтні 1924 р. відозвою «До усіх українців-учителів поза межами
Східної Галичини» кураторія звернулася з проханням скласти пожертви для
утримання УВШ: «Виснажені голодом ви мусіли йти далеко від рідної земля.
Та через це ви не перестали бути українськими громадянами, у ваших грудях
ще б’ється українське серце. Активної участі у боротьбі ви не можете взяти
та своїми убогими лептами ви причинетеся до неї!» [36, арк. 45].
Таким

чином,

відозви

та

звернення

студентської

організації

«Профорус» відіграли важливу роль у становленні та розвитку УВШ,
оскільки скеровувалися до місцевих громадян та окремих студентських
організацій та товариств з метою збільшення коштів для покращення
матеріального становища шкіл та їх пропаганди. Не менш важливе значення
відіграли відозви, надіслані окремими органами та підрозділами організації:
кураторії УВШ та КОБУС, а також міжнародних товариств та союзів – до
ЦЕСУС. Відозви часто носили економічний характер, тому що у них
повідомлялося про організацію нового оподаткування чи збору коштів.
Однак низка звернень, виданих КОБУС, стосувався порушень
українськими студентами своїх обов’язків, зокрема перехід на навчання у
ПВШ, що підривало довіру та популярність українських шкіл. Вагоме
значення

мали

звернення,

що

стосувалися

студентів

поза

межами

західноукраїнських земель, оскільки через них налагоджували зв’язок з
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іншими організаціями. Саме завдяки відозвам та зверненням «Профорус»
могла

інформувати

місцеве

населення

про

становище

українського

студентства та залучатися підтримкою з боку інших товариств та організацій.
Отже, упродовж 1921–1926 рр. діяльність УВШ на західноукраїнських
землях скеровувалася на залучення більшої кількості студентів, організації
гуртків, товариств та установ. УВШ функціонувала за допомогою окремих
органів – кураторії та ревізійної комісії, які, у свою чергу, керувалися
статутами, у яких вказувалися завдання останніх. Основним завданням УВШ
виступало забезпечення умов для здобуття освіти українськими студентами,
що у кінцевому результаті зводилося до покращення матеріального
становища української молоді.
З метою ефективного функціонування УВШ заручалася підтримкою
студентських організацій за кордоном та в УСРР. Наскрізним питанням
майже усіх з’їздів УВШ та «Профорусу» виступало питання утворення УВУ
у Львові та матеріальне становище студентства. У ході засідань прийнято
низку резолюцій, у яких йшлося про реорганізацію УВШ та створення
приватних вищих шкіл.
Важливу

роль

у

покращенні

матеріального

становище

УВШ

відігравали відозви та звернення УКСР до широкого загалу, а також до
окремих студентських організацій чи осіб, у яких підносилося питання
фінансової допомоги вищим школам. Звернення видавалися також і за
кордоном, з метою пропаганди УВШ. Тим менше, діяльність УВШ почала
занепадати у кінці 1925 р., що пов’язано із погіршенням становища
«Профорусу» та переходу у підпілля. Однак, УВШ відігравали важливу роль
у діяльності товариства, позаяк об’єднували українське студентство, яке
становило основу інституції.
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4.3. Взаємини із «Медичною громадою», «Основою», «Гуртком
правників»

Студентська організація «Профорус» упродовж своєї діяльності
співпрацювала

із

різноманітними

українськими

і

міжнародними

студентськими та культурними організаціями та товариствами. Це дозволяло
їй розширити сфери впливу та збільшувати кількість членів. А також завдяки
членським внескам, які надходили від організацій, поповнювати головну
касу, тим самим покращуючи матеріальне становище. Серед українських
організацій важливу роль у співпраці та взаємодії з «Профорусом» відіграло
товариство «Медична громада» з центром у Львові [144, арк. 3].
«Медична громада» заснована у 1910 р. за сприянням Українського
лікарського товариства. У ході своєї діяльності інституція організувала
санаторій для хворих студентів у селі Підлюте, бібліотеку, яка налічувала 840
книг та допомагала студентам, які навчалися на медичному факультеті УТУ
[144, арк. 9]. Під час Першої світової війни товариство призупинило свою
діяльність, внаслідок чого втратило значну кількість майна: у бібліотеці
залишилося 263 книги, 53 з яких перебували у руках членів, що знаходилися
у той час за кордоном, дві шафи, два столи та кілька крісел складали
основний інвентар товариства [144, арк. 9]. У кінці березня 1919 р.
товариство відновило свою діяльність, скликавши загальні збори, отримало
допомогу від університетської комісії у сумі 5 тис. м.п. [144, арк. 9].
Згідно зі статутом, «Медична громада» діяла з метою надання
«матеріальної та моральної допомоги своїм членам та забезпечення їх
культурного розвитку» [144, арк. 7]. Для здійснення свої мети товариство
організовувало вистави, наукові дискусії, концерти, вечори, утримувало
бібліотеку та читальні, а також виділяло 4 % позику членам організації [144,
арк. 7]. Каса «Медичної громади» поповнювалася завдяки членським
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внескам, прибутками від організованих вечорів та концертів, добровільних
внесків з боку меценатів. Усі кошти розподілялися на три основних фонди:
«корінний фонд» – відсотки від власного майна товариства, добровільні
внески, пожертви; «позичковий фонд» – добровільні внески, кошти, отримані
від загальних зборів; «оборотний фонд» – членські внески та інші прибутки
товариства [144, арк. 7].
Про тісну співпрацю «Профорусу» із товариством «Медична громада»
свідчить низка листів та звітів, у яких повідомляється про матеріальну
допомогу українському студентству та організацію різноманітних акцій
пропаганди УВШ. Також завдяки товариству «Профорус» налагоджувала
зв’язки зі студентами-медиками, які навчалися за кордоном. Зокрема, у листі
студентів медичного факультету УТУ від жовтня 1922 р. до студентівмедиків у Празі йшлося про встановлення тісного зв’язку та допомоги у
навчанні:

«Ми

підписані

нижче

студенти

медичного

факультету

Університету у Львові вважаємо своїм обов’язком інформувати про хід
студій на університеті у Празі, про предмети, які вивчають та здають» [162,
арк. 1].
«Медична

громада»

підтримувала

«Профорус»

також

шляхом

розповсюдження листів та звернень до місцевих громадян, у яких
пропагувала необхідність розвитку українських шкіл, збільшення кількості
студентських організацій та консолідацію сил західноукраїнського населення
для спільної боротьби проти польської влади. У 1923 р. товариство видало
листа до усіх громадян та студентських організацій, у якому повідомляло про
загальні збори товариства та закликало до активізації місцевих громадян для
боротьби проти польської поліції [57, арк. 1]. Лист став реакцією на
посилення переслідувань українських студентів з боку польської поліції,
оскільки у кінці 1922 – на початку 1923 рр. розпочалися арешти серед
студентів, професорів, учителів з конфіскацією майна та заборонами
діяльності: у Станиславові у листопаді 1922 р. – 3 арештованих і у жовтні
1923 р. – 9 арештованих; у жовтні–листопаді 1922 р. у Сокалі – 12
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арештованих; лютий 1923 р. – у Коломиї – 9 арештованих; у Копичинцях з
жовтня – по грудень 1922 р. – 5 арештованих; у Тернополі упродовж жовтня
1922 р. – 23 арештованих; у Стрию у грудні 1922 р. – 3 арештованих [217,
арк. 19].
У листі «Медична громада» наголошувала на тому, що польська влада
намагається знищити культурні та матеріальні надбання українського
студентства, а отже і західноукраїнського населення: «Український народе!
Ворог іде могучим організаційним наступом і в жалі свої пристрастей
готовить український народ на повну загибель. Ворожа рука не перебирає в
способах, всі вони для неї спасенні, бо ведуть до одної цілі: стерти з лиця
землі все, що українське здавити все. Ворог хоче впевнитися в своїй побіді,
над якою нависли чорні, грізні хмари. Не спинилась стоголова гидра,
видираючи грабіжними пазурами з рук українського народу землю і
висмоктуючи всі його живучі сили» [57, арк. 1].
Особливу увагу у листі товариство звертало на польську політику
відносно українських шкіл та необхідність відродження та протидії польській
владі через власні навчальні заклади: «Похід Польщі на знищення
української школи це останнє слово ворожих заповідей, якими кинуто нам
смертний присуд. Бо добре знають вони, що український дух в українській
школі росте. Бо чує вона що народ воскресне в рядах нових поколінь у своїх
школах. Народе! Встань твердим гранітом в кожний час і на кожному місці.
Независима українська школа – твій перший бойовий клич. Своя школа
кладе найтвердіші основи під здійснення державних ідеалів поневоленої
нації. Завершенням великих завдань шкільного виховання є високі школи, які
дають найвищу самосвідомість нації, дарують Вітчині непохитних творців її
світової будучини. Ніяка жертва засуджена на боротьбу не є завелика! Хай
живуть українські високі школи у Львові – український університет і
українська політехніка!» [57, арк. 2]. Подібні листи відігравали важливу роль
для діяльності «Профорусу», оскільки служили значним стимулом для
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широкого загалу, що сприяло матеріальній та моральній підтримці
організації.
Не менш важливу роль у співпраці з «Профорусом» відігравало
товариство «Основа», створена на базі студентів української політехнічної
школи у Львові в 1921 р. [86, арк. 1]. Усе майно товариства складалося із
членських внесків, пожертвувань з боку меценатів та окремих товариств. З
квітня 1921 р. товариство розпочало активну діяльність: 16–24 квітня 1921 р.
відбулися загальні збори, головою засідання обрано – Р. Зеленого,
секретарем – Є. Вертипороха, містоголовою – О. Коберського, скарбником –
Р. Думу, бібліотекарем – В. Голубовича. На зборах також були присутні
студенти, які навчалися в українській політехнічній школі з метою виявлення
студентів, які переходили на навчання до ПВШ [86, арк. 1]. На зборах
прийняли наступні рішення: підтримка та виконання усіх постанов Головної
ради «Профорусу»; оголошення бойкоту студентам, що навчалися у ПВШ;
організація протесту проти закриття українських студентських секцій [86,
арк. 2]. Щодо студентських секцій, то «Основа» висловила широку підтримку
останнім та намагалася залучити якомога більше студентів до участі в
секціях: «Товариство «Основа» годиться із становищем українських
студентських секцій, що об’єднують усіх студентів Галичини і уважає
Головну раду надалі верховною владою усього студентства» [86, арк. 2].
У листопаді 1921 р. відбулися збори товариства, на яких затвердили
організацію «ферійної комісії», яка діяла упродовж Різдвяних свят і була
покликана для контролю за зібраними коштами під час акцій [86, арк. 2]. 15
лютого 1922 р. відбулися чергові збори товариства у присутності 25 осіб, на
яких прийняте рішення про ведення статистики журналів «Профорусу», які
виходили у Львові та за кордоном [86, арк. 2]. Також у кінці лютого 1922 р.
члени «Основи» організували виступи у читальнях «Просвіти» на тему
«Загального кооперативу» [86, арк. 2].
У грудні 1922 р. на загальних зборах «Основи» прийнято рішення про
створення допоміжних комісій – видавничої, регулюючої, «термінологічної»,
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а також організацію комітету «будови Українського технічного дому» та
упорядковано бібліотеку, що налічувала 850 книг [87, арк. 1]. Комітет
займався організацією вечорів, вистав та концертів, кошти від яких
використали на будівництво «Українського технічного дому». Зокрема, у
1922 р. за період Різдвяних свят вдалося зібрати 2 млн м.п., з яких – 201230
тис. м.п. отримали з коляди, а 1450000 млн – від пожертвувань заможних осіб
[87, арк. 1].
На кінець 1922 р. обрано новий виділ, який упродовж року організував
шість засідань і намагався покращити матеріальне становище товариства [87,
арк.

2].

Інституція

сприяла

покращенню

матеріального

становища

«Профорусу», шляхом організації збору коштів та проведення вечорів і
концертів, гроші з яких пересилала до каси головної ради. Зокрема, за період
від червня – до листопада 1921 р. «Основа» переслала на потреби
«Профорусу» кошти у сумі 12 тис. м.п., при тому, що витрати товариства у
цей період становили – 6358 тис. м.п. [87, арк. 2]. У кінці 1922 р. у касі
«Основи» числилося 40 тис. м.п., 35 тис. м.п. – отримано від бібліотеки та 5
тис. м.п. від оподаткування місцевих громадян [87, арк. 3]. Слід відмітити,
що «Основа» також отримувала кошти від «Профорусу» для своїх потреб.
Зокрема, у 1921 р. економічна комісія перерахувала до товариства 200 тис.
м.п. для впорядкування бібліотеки [86, арк. 2].
Таким чином, товариство «Основа» у своїй діяльності намагалося
встановити тісні зв’язки з «Профорусом» шляхом організації різноманітних
акцій збору коштів, які перераховувало до каси Головної ради, тим самим
покращуючи матеріальне становище інституції, а також проводило спільні
вечори, концерти та виступи тощо.
Окрім «Медичної громади» та «Основи» студентська організація
«Профорус» співпрацювала з товариством «Гурток правників», основу якого
складали студенти юридичного факультету університету у Львові. Слід
відмітити, що діяльність товариства започаткована ще з 1881 р. [85, арк. 1].
29 жовтня 1881 р. утворено товариство під протекторатом професора,
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доктора права – Олександра Огоновського. З часу його основна мета
полягала у забезпеченні та захисті прав місцевого населення, а також у
наданні будь-яких юридичних послуг громадянам. Окрім цього студенти
«Гуртка правників» організовували публічні виступи з рефератами на фахові
теми [85, арк. 1]. Органами товариства виступали загальні збори, виділ та
комісія для укладання української юридичної термінології. Результатами
діяльності товариства стали переклади законів, складання відозв, апеляцій,
фахових дискусій.
Упродовж грудня 1921 – лютого 1922 рр. відбулися останні засідання
«Гуртка правників», оскільки після того, як польська поліція ліквідувала
товариство, воно діяло підпільно. На той час у бібліотеці товариства
налічувалося 350 книг [85, арк. 1]. Упродовж двох років виділ намагався
створити товариство «Правнича громада», проте так і не прийнято кінцевих
рішень. 4 лютого 1923 р. організовано опитування з метою обговорення
шляхів організації нового товариства: створення секції і продовження
підпільної діяльності; заснування товариства на кооперативних основах. В
результаті обговорень прийнято другий варіант [85, арк. 1]. У кінці лютого
1923 р. скликано загальні збори ініціативного гуртка, на яких прийнято
статут кооперативи та обрано управу – «Надзірну раду» [85, арк. 1].
Товариство брало активну участь у діяльності «Профорусу», оскільки його
члени складали основу організації, а також спільно проводили акції
пропаганди УВШ серед місцевих громадян. Проте, невідомо, чи надходили
кошти від товариства «Гуртка правників» до «Профорусу» і навпаки,
оскільки такі факти не зафіксовані у документах.
Отже, упродовж своєї діяльності студентська організація підтримувала
тісні зв’язки із українськими товариствами «Медична громада», «Основа» та
«Гуртком правників». Усі ці товариства засновані на базі студентів
відповідних факультету УТУ в Львові, вони виступали активними членами
«Профорусу» та дбали про забезпечення матеріальної та моральної допомоги
українському студентству шляхом організації спільних акцій збору коштів,
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вечорів, концертів та виступів. Також важливу роль відігравали листи
товариств, зокрема «Медичної громади» до місцевого населення, у яких
йшлося про становище українського студентства, політику польської влади
та активізацію громадян до боротьби з польською поліцією. Співпраця
«Профорусу» з товариствами забезпечувала широку підтримку організації,
розширення її діяльності, а також сприяла залучення допомоги з боку
студентських товариств, що діяли за кордоном.
Таким чином, упродовж 1923–1924 рр. посилюються переслідування
західноукраїнського студентства з боку польської поліції. Значна частина
молоді перебувала у в’язницях або переховувалася у лісах. Незважаючи на
складне

становище

студентів

«Профорус»

продовжувала

діяльність,

намагаючись забезпечити потреби тогочасної молоді: надання фінансової
підтримки тим, хто навчався на УВШ, безкоштовного харчування, одягу,
житла. Не менш важливою виступала боротьба товариства за становище та
розвиток УВШ. Питання становища УВШ та легалізації УТУ у Львові
виступали наскрізними майже на усіх засіданнях УКСР. Для надання
матеріальної допомоги студентам «Профорус» заручалася фінансовою
підтримкою, що надходила із-за кордону, особливо зі США. Для
популяризації та пропаганди УВШ серед місцевого населення видавалися
спеціальні

відозви

та

звернення,

у

яких

йшлося

про

становище

західноукраїнського студентства та необхідність існування державного вузу
у Львові.
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ВИСНОВКИ

Студентська організація «Профорус», що діяла на західноукраїнських
землях упродовж 1921–1926 рр. відігравала важливу роль у діяльності
української молоді та УВШ, позаяк метою товариства виступало об’єднання
української молоді для боротьби за Український університет і вищі школи
загалом. У ході наукового дослідження з’ясовано організаційні засади
функціонування «Профорус», які характеризувалися широкою структурою,
що забезпечувало ефективність її діяльності. Статут «Профорусу» виступав
головним документом, яким керувалися не лише Головна рада, а й допоміжні
органи товариства. Окрім того на засіданнях та з’їздах ради приймалися
додаткові «правильники» для здійснення повноцінної та більш ефективної
роботи. У них більш ширше розкривалися завдання та мета того чи іншого
органу. Загалом усі статути будувалися за тією ж схемою, що і основний:
назва органу, мета та завдання, структура, напрямки діяльності, умови
припинення роботи.
Визначено структуру товариства та умови членства у ньому й
наголошувалося на тому, що вищим органом товариства була УКСР, яка
керувалася окремим статутом. Діяльність Головної ради скеровувалася на
забезпечення потреб українського студентства. Тому УКСР організовувала
різноманітні акції збору коштів, оподаткування місцевого населення, виступи
тощо. Ефективність роботи ради головним чином залежала від матеріальної
стабільності, яку вона переживала у 1923–1925 рр. Значний вплив на
покращення фінансового становища УКСР відігравали кошти, отримані від
українських студентських організацій з-закордону (США, ЧСР, Німеччина,
Австрія). У кінці 1925 р. діяльність УКСР зосереджувалася, в основному в
м. Львові, позаяк «Профорус» продовжувала діяльність у підпіллі. Усі
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постанови та рішення УКСР приймалися на засіданнях, у яких брали участь
представники президії, члени ради та запрошені делегати.
Нижчим законодавчим органом «Профорусу» виступала ШУКСР, яка
виконувала адміністративні функції. Рішення та постанови, які приймала
ШУКСР виголошувалися на засіданнях з’їздів. Основними питаннями
обговорення виступали – становище УВШ та організація Українського
університету у Львові. ШУКСР вирішувала в основному питання, пов’язані зі
студентським життям і не вимагала розгляду та затвердження крайовим
з’їздом, а також проводила підбір нових заступників та членів УКСР.
Виконавчими органами УКСР були ПСР та ОСР, які виконували
функцію

допоміжних

адміністративних

одиниць.

У

1923

р.

на

західноукраїнських землях утворено дев’ять ОСР у містах: Львів, Тернопіль,
Стрий, Станиславів, Чортків, Бережани, Коломия, Перемишль, Сокаль. ПСР
та ОСР керувалися окремими положеннями та постановами, прийнятими на
з’їздах «Профорусу». Для покращення роботи, окрім ПСР та ОСР, окремо
створювалися ПСО, які об’єднували студентів відповідних повітів. Усі
кошти, які ПСР та ОСР отримували внаслідок проведення зборів, акцій та
оподаткувань, переказували до головної каси товариства. Однак упродовж
1923–1925 рр. діяльність ПСР та ОСР була слабкою, що пов’язано із
переслідуваннями з боку польської поліції. Слід відмітити той факт, що
найефективнішою роботою відзначалися ОСР та ПСР у Львові, оскільки
місто виступало центром діяльності українського студентства. ПСР та ОСР
особливу увагу приділяли культурно-освітній діяльності, яка виступала
одним із найголовніших напрямків роботи. Зокрема, організовувалися
концерти, вечори, театральні вистави, Великодні та Різдвяні святкування,
отримані кошти від яких надсилалися до головної каси «Профорусу». Окрім
того ПСР та ОСР створювали на місцях хати-читальні, тим самим проводячи
курси ліквідації неграмотності серед місцевого населення.
Охарактеризовано

діяльність

допоміжних

органів

товариства й

наголошувалося на тому, що важливу роль у діяльності «Профорусу»
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відігравав КОБУС, що займався бойкотом тих студентів, які покидали
навчання в УВШ та переходили до ПВШ. Робота комітету зводилася до
складання списків студентів з їх точними особистими даними та демонстрації
їх серед широкого загалу. «Чорні лісти» видавалися щонайменше один раз у
році. Студентів, які офіційно визнавали свої проступки – виписувалися із
ПВШ, КОБУС – проводив реабілітацію, видаючи спеціальні посвідчення.
Повноваження КОБУС розширювалися за рахунок, видання низки відозв та
звернень до місцевого населення з проханнями про надання матеріальної
допомоги українському студентству та пропаганди УВШ. Продовжував
роботу КОБУС КУМ, створений у липні 1921 р. на студентському з’їзді,
яким мав на меті стати політичним центром українського студентства, позаяк
«Профорус» позиціонувала себе як аполітична організація. Діяльність КУМ
скеровувалася, головним чином, проти ПВШ та залучення більшої кількості
молоді до УВШ.
Самостійним

юридичним

органом

виступав

студентський

суд

«Профорусу», що виконував роль допоміжного органу. Суд вирішував спірні
та конфліктні питання, що виникали між студентами, товариствами та
організаціями. Основними видами покарння були догана, штраф та
позбавлення членства у товаристві.
Проаналізовано основні напрямки діяльності організації, зокрема:
господарсько-економічний, культурно-освітній та видавничий, праця за
кордоном й зазначено на тому, що серед них найважливішою виступала
господарсько-фінансова, оскільки від коштів залежало становище організації
та українського студентства загалом. Для ефективної праці в економічній
діяльності у кожному повіті

створювалися додаткові органи: економічні

референти, ревізійні комісії та комітети. Робота економічних референтів
зводилася до організації акцій збору коштів серед місцевих громадян та
студентських організацій, проведенні оподаткування та складанні фінансових
звітів за поточний рік. Ревізійні комісії здійснювали контролюючу функцію
фінансових надходжень та витрат «Профорусу», та їх структур і керувалися

185
окремими положеннями. Діяльність ревізійних комісій припинялася у
випадку самостійного розв’язання або припинення роботи «Профорусу».
Значну роль у покращенні матеріального становища товариства
відігравали кошти, що надходили від студентських організацій з-за кордону,
на основну увагу заслуговує допомога від США та ЧСР. Зокрема, ТУМ
(Філадельфія) упродовж 1921–1923 рр. активно надсилало гроші до головної
каси «Профорусу». Після 1923 р. кошти надходили у меншій кількості, що
пов’язувалося із кризою у взаєминах між Головною радою та товариствами зі
США. Особливої уваги у покращенні матеріального становища УВШ та
«Профорус» заслуговує діяльність ЦЕСУС та ЦЕДУС у Празі, які постійно
надсилали кошти та забезпечували виїзд українських студентів на навчання
за кордон. Окрім того ЧСР підтримувала українських студентів не лише
матеріально але й морально, про що свідчить низка листів, у яких
висловлюється підтримка УВШ та «Профорус».
Культурно-освітня та видавнича діяльність, інституції скеровувалися
на

забезпечення

розвитку

української

молоді

та широкого

загалу.

Студентство організовувало вистави, літературні вечори, концерти, курси
грамоти для місцевих громадян тощо. Така праця, певною мірою, впливала і
на матеріальне становище українського студентства, оскільки, кошти
отримані від проведених свят, використовувалися на їх потреби та УВШ.
Друкованими органами «Профорус» були журнали «Студентські вісті» та
«Наш

шлях»,

які

активно

розповсюджувалися

між

редакціями

та

видавництвами на західноукраїнських землях та за кордоном. У часописах
друкувалися

статті

на теми, що стосувалися

життя та діяльності

«Профорусу», українських студентів, УВШ, оголошення про проведення
акцій, анкетування, організацію навчальних курсів, статути, резолюції з’їздів
тощо.
Автором

дисертації

проаналізовано

зв’язки

«Профорус»

із

студентськими організаціями за кордоном. Власне про це свідчить низка
листів, отриманих у ході листування. Листи, в основному, носили
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економічний характер. Завдяки тісній співпраці «Профорус» забезпечувала
можливість навчання українських студентів за кордоном.
Висвітлено роль інституції у діяльності українського студентства та
матеріальному покращенні становища УВШ, зокрема, особливу увагу
звернено на розвиток та становище УВШ, позаяк студентство становило її
основу. Питання УВШ постійно підносилися майже на усіх з’їздах
товариства та

його структур. Наскрізною у діяльності «Профорусу»,

виступала організація Українського університету у Львові. УВШ на
західноукраїнських землях у 1921–1926 рр. була представлена народними та
приватними школами. Опіку над приватним шкільництвом здійснювала
кураторія вищих шкіл, яка керувалася окремим статутом. УВШ намагалися
залучати у свої ряди більше української молоді, проте, цей процес
ускладнювався тиском з боку польської влади та переходу значної кількості
українських студентів та учителів на навчання до ПВШ. Матеріальне
становище УВШ залежало від діяльності «Профорусу», а також фінансової
допомоги від іноземних товариств.
Визначено роль взаємозв’язків «Профорусу» із іншими українськими
студентськими товариствами, зокрема із «Медичною громадою», «Основою»
та «Кружком правників» й зроблено висновки, що вони носили, загалом,
економічний

та

пропагандистський

характер.

Товариства

надавали

матеріальну допомогу «Профорусу» та українським студентам та через
листівки та відозви поширювали інформацію про становище УВШ серед
місцевого населення.
Отже, «Профорус відігравала важливу роль у житті українського
студентства, позаяк основним завданням вважала забезпечення інтересів
української молоді. Звичайно діяльність організації залежала від умов часу, в
якому вона діяла і тому можливо не усі завдання, що ставила перед собою
УКСР були виконані. Робота «Профорусу» значною мірою ускладнювалася
фінансовою

нестабільністю

та

політикою

Польщі

відносно

західноукраїнських земель. У кінці 1925 р. товариство переживало
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економічну кризу, внаслідок чого воно продовжувало діяти у підпіллі. Тим
не менше, діяльність «Профорусу» на західноукраїнських землях в
досліджуваний період відіграла особливу роль, адже сприяла збереженню та
поширенню українських вищих шкіл та студентських організацій.
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Спр. 51. Нотатки про діяльність професійної організації української ради
за червень 1924 р., 10 арк.
79.

Центральний державний історичний архів України, м. Львів
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Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 52. Матеріали про діяльність повітових студентських рад в
місцевостях на літери «Б–З» (Протоколи, звіти, листування), 120 арк.
80. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 53. Матеріали про діяльність повітових студентських рад в
місцевостях на літеру «К», 89 арк.
81. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 54. Матеріали про діяльність повітових студентських рад в
місцевостях на літери «Н–Р», 67 арк.
82. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 55. Матеріали про діяльність повітових студентських рад у
місцевостях на літеру «С», 124 арк.
83. Центральний державний історичний архів України, м. Львів,
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 56. Матеріали про діяльність повітових студентських рад в
місцевостях на літери «Т–Я», 85 арк.
84. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
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Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 57. Звіт товариства «Гурток правників» у Львові про 6-тижневу
діяльність від грудня 1921 – по лютий 1922 рр., 1 арк.
85. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 58. Звіт з діяльності Української студентської політехніки
«Основа» у Львові, 3 арк.
86. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 59. Звіт товариства студентів політехніки «Основа» у Львові про
діяльність за період 1922–1923 рр., 12 арк.
87. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 61. Протоколи професорсько-студентської наради проведеної 17,
18, 20 грудня в Празі у справі шкіл у Львові, 12 арк.
88. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 62. Протоколи конференцій Центрального студентського союзу в
Празі, 4 арк.
89. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
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Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 63. Книга протоколів засідань Головної ради від 30 травня 1922 по
23 січня 1923 рр., 45 арк.
90. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України,
оп. 1.
Спр. 64. Протоколи засідань за березень – вересень 1923 р., 20 арк.
91. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр.65. Протоколи засідань за 1923 рік, 144 арк.
92. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 69. Дневник президії Української крайової студентської ради за
травень-липень 1923 р., 56 арк.
93. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр.70. Книга протоколів засідань культурно-освітньої комісії, 68 арк.
94. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
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Спр. 71. Протокол засідання організаційної комісії у Львові 13 квітня
1924 р., 2 арк.
95. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 72. Протоколи засідань культурно-освітньої комісії у Львові за 1923
р., 3 арк.
96. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр.

73.

Протоколи

комісії

для

розділу

університетського

і

студентського фондів від 12 серпня 1924 р., 6 арк.
97. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 74. Протоколи засідань економічної комісії за 1924 р., 5 арк.
98. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 75. Чернетки протоколу Львівської секції і професійної організації
української ради від 8 лютого 1925 р., 17 арк.
99. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
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Спр. 76. Книга протоколів засідань Української студентської ради у
Львові за 1923 р., 13 арк.
100. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр.77. Книга протоколів засідань Української студентської ради у
Львові від 15 червня – по 17 листопада 1925 р., 31 арк.
101. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр.

78.

Протоколи

засідань

ініціативного

комітету

у

справі

реорганізації українських вищих шкіл, 23 арк.
102. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 79. Книга протоколів засідань товариства «Філософічна громада» у
Львові, 39 арк.
103. Центральний державний історичний архів України, м. Львів,
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 81. Протоколи засідань членів студентського ініціативного гуртка у
Львові по обговоренню питань про зв’язки з вузами на території
Галицької України, 2 арк.
104. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
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оп. 1.
Спр. 82. Протоколи засідань комітету по вшануванню річниці смерті
Адама Коцка, 4 арк.
105. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 83. Протоколи засідань студентів Волині від 2 листопада 1924 р., 2
арк.
106. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 84. Книга протоколів засідань студентів-випускників українських
вищих шкіл, 17 арк.
107. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 86. Протокол засідань комітету по вшануванню 14-х роковин
смерті Адама Коцка, 16 арк.
108. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 90. Постанови П’ятого з’їзду Союзу українських студентівемігрантів у Польщі, скликаного 31 жовтня 1922 р. в м. Варшава, 4 арк.
109. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
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оп. 1.
Спр. 92. Звіт голови галицької делегації УКСР А. Дудкевича про роботу
надзвичайного з’їзду ЦЕСУСА і ЦЕДУСА в Празі від 12 – по 22 січня
1923 рр., 11 арк.
110. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр.

93.

Матеріали

для

підготовки

Третього

Всеукраїнського

студентського з’їзду (анкети, проекти тощо), 14 арк.
111. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 94. Матеріали І-го з’їзду Центрального союзу українських
студентів в Гданську (звіти, протоколи, резолюції), 33 арк.
112. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр.95. Протоколи з’їзду Ширшої української крайової студентської
ради проведеного у Львові 15 травня 1923 р., 6 арк.
113. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 96. Звіт делегації «Профорус» про роботу Першого з’їзду ЦЕСУС у
Празі, проведеного 9 – 18 липня 1923 р., 2 арк.
114. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
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Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 97. Матеріали ІІ-го з’їзду Центрального союзу українських
студентів в Подєбрадах (звіти, протоколи, резолюції), 49 арк.
115. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 98. Звіт про роботу української делегації на Другому конгресі
міжнародної студентської конференції у Варшаві від 12 – по 24 липня
1924 р., 5 арк.
116. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 99. Матеріали ІІІ-го з’їзду Центрального союзу українських
студентів в м. Пшібрамі (звіти, протоколи, резолюції), 208 арк.
117. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1
Спр. 100. Резолюції прийняті на зальному студентському вічу у Львові, 7
арк.
118. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 101. Протоколи з’їзду Ширшої ради професійної організації
українського студентства у Львові в днях 4–8 травня 1925 р., 21 арк.
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119. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 102. Уповноваження надані студентам для участі у крайовому
студентському з’їзді у Львові, 7 арк.
120. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 103. Резолюція з’їзду українського соціалістичного поступового
студентства про встановлення зв’язків Українського університету у
Львові з університетами радянської України, 2 арк.
121. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 104. Програма Української народно-демократичної трудової партії
ухвалена на народному з’їзді, 2 арк.
122. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 105. Доповідь економічного референта про стан забезпечення
університету, 17 арк.
123. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
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Спр. 106. Доповідь економічного референта «Матеріальне положення
українського студентства у Східній Галичині», 6 арк.
124. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 107. Реферат Е. Б. на тему «До ідеології українського студентства»,
22 арк.
125. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 108. Реферат Л. К. «Про університет і його роль у суспільнополітичному житті українського народу», 27 арк.
126. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 109. Реферат Л. М. на тему «Політичне української нації та
студентства», 10 арк.
127. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 110. Реферат Г. Олійника на тему: «Короткий огляд розвитку
українських вищої технічної школи у Львові», 7 арк.
128. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
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Спр. 111. Реферат Г.Олійника на тему: «Свято «Просвіти», зачитаний на
святочній академії в Гримайлові, 4 арк.
129. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 112. Статистичний огляд розвитку українського приватного
шкільництва в Східній Галичині (невстановленого автора), 30 арк.
130. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 113. Інформаційний огляд про стан українських студентських
організацій в Галичині, 14 арк.
131. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 114. Реферат на тему: «Короткий огляд світового студентства», 6
арк.
132. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1
Спр. 115. Реферат на тему: «Українські студенти-емігранти в Польщі»,
виголошений на конференції в Угорщині, 20 арк.
133. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
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Спр. 116. Реферат на тему: «Сучасний стан українських вищих шкіл і
його передісторія» (автор невстановлений), 39 арк.
134. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 117. Реферат на тему: «Українські вищі школи» (автор не
встановлений), 38 арк.
135. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 118. Реферат на тему: «Високі школи у Києві» (автор
невстановлений), 4 арк.
136. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 119. Реферат на тему: «Що таке СІЕ і коли воно повстало»
(Академічна ліга націй), 19 арк.
137. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 121. Реферат на тему: «Студентство та його роля» (автор
невстановлений), 11 арк.
138. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.

214
Спр.122. Реферат на тему: «Політична вартість українських високих
шкіл» (автор невідомий), 6 арк.
139. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 123. Довідка про навчання на однорічні торгівельні курси для
абітурієнтів при торгівельній школі «Просвіти» у Львові, 9 арк.
140. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр.124.

Журнал

«Наш

шлях»

–

орган

Української

крайової

студентської ради у Львові, 34 арк.
141. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр.125. Журнал «Студентські вісті» орган українського студентства
(перший номер за 1923 р.), 32 арк.
142. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 127. Інформаційні бюлетені Української крайової студентської
ради № 1–4, 14 арк.
143. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
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Спр. 129. Відозви українських організацій студентів у Львові та за
кордоном із закликом збору пожертвувань для розвитку українських
вищих шкіл, 35 арк.
144. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 130. Декларація українського студентства з осудом примирливоугодовської заяви групи львівських професорів очолених СмальСтоцьким «християнському» міністру Грабському у Варшаві у справі
Українського університету, а також з палким протестом проти
грабіжницько-затворської

колонізаційної

політики

під

польським

окупаційним режимом, 4 арк.
145. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 131. Декларація студентів-українців польських вузів з закликом до
студентства недержавних українських вищих шкіл покінчити з роздором
між ним, врахувати непрямий «березневий акт» Ради амбасадорів 1923
р. про анексію західної України до Польщі та поєднати свої зусилля для
добра свого народу, 1 арк.
146. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 132. Листування з Центральним союзом українського студентства в
м. Прага в справах організації і проведення заходів спрямованих на
активізацію боротьби за українські вищі школи, 44 арк.
147. Центральний державний історичний архів України, м. Львів

216
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 133. Листування з Центральним союзом українських студентів в м.
Прага про активізацію боротьби за українські школи. Том ІІ, 259 арк.
148. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр.134. Листування з Центральним союзом українських студентів в м.
Прага. Том ІІІ, 82 арк.
149. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 135. Директивні листи (копії) Центрального союзу українських
студентів у Празі за 1924–1925 рр. надісланими організаціями
українських студентів у Львові, 14 арк.
150. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 136. Листування студентської організації «Спілка студентів
українців» в Німеччині, м. Берлін про зв’язок і співпрацю, 18 арк.
151. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 137. Повідомлення голови «Спілки студентів-українців» в
Німеччині А. Листовецького про можливість безкоштовного одержання
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літератури для студентів України від «Університетської книгозбірні для
середущої Європи» в Англії, 1 арк.
152. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 138. Листування з товариством студентів «Січ» у Відні про зв’язки
і співпрацю, 29 арк.
153. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 139. Листування з товариством Українське студентське товариство
«Січ» в м. Грац про зв’язки і співпрацю, 7 арк.
154. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 140. Листування з товариством студентів «Основа» у Данцигу про
зв’язки і співпрацю, 12 арк.
155. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 141. Зауваження управи товариства «Основа» у Данцигу на
відкритий

лист

громади

української

соціалістичної

молоді

М. Драгоманова у Відні товариству «Січ», 4 арк.
156. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
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оп. 1.
Спр. 142. Листування з Товариством української молоді у Нью-Йорку
про зв’язки і співпрацю. Том І, 103 арк.
157. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 143. Листування української студентської ради з Товариством
української молоді в Нью-Йорку про встановлення тісного зв’язку,
співпрацю на користь українського університету у Львові і вищих шкіл
взагалі, надіслання періодичних видань, подання списків студентівдопомоговців та інших питаннях діяльності. Том ІІ, 126 арк.
158. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 144. Лист колишніх студентів медичного факультету Львівського
університету з Праги про встановлення тісного зв’язку і надання
допомоги в навчанні студентам медичного відділу Українського
університету, 2 арк.
159. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр.

145.

Лист

Е. Чижа

П. Гану,

голові

Центрального

союзу

українського студентства в Празі з приводу опублікування в газеті
«Свобода» замітки з негативної характеристики його діяльності в
Америці (копія), 1 арк.
160. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
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Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 148. Лист Кобус Головній раді «Профорусу» у Львові про відкриття
рахунку в головні касі «Профорусу» на користь Кобус з метою
матеріальної підтримки у його діяльності, 1 арк.
161. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 149. Листування з редакціями і видавничими товариствами про
розповсюдження видань, вміщення матеріалів з студентського життя та
інше, 12 арк.
162. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 150. Лист невстановленому адресатові про осудження наклепів і
нездорових проявів у членів театральної трупи українського народного
театру у Львові, 1 арк.
163. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 151. Лист українським установам «Народна торгівля», «Земельний
банк» у Львові про надання матеріальної допомоги, 3 арк.
164. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
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Спр. 152. Адреса Олександрові Загалову з нагоди святкування 25літнього ювілею мистецької діяльності, 2 арк.
165. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 153. Листування з головою «Народного комітету української
трудової партії» у Львові В. Охримовича з приводу позиції комітету в
справі українського університету, 5 арк.
166. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 154. Листування з Союзом українських студентів емігрантів у
Польщі м. Варшава з питань організації діяльності, 36 арк.
167. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 155. Матеріали про розгляд скарг і спірних справ членів
студентських організацій судом «Профорусу», 126 арк.
168. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 156. Привітання українському технічному товариству «Основа» у
Львові з нагоди студентського з’їзду, 2 арк.
169. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
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оп. 1.
Спр. 157. Запрошення товариства «Міщанське братство» у Львові на
свято міщан, 1 арк.
170. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 159. Звернення до президії віча українських студентів, скликаного
14 листопада 1924 р. у Львові з закликом погодження протистояння
проти принизливих їх честь вимог ректорату університету імені Яна
Казимира, 1 арк.
171. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 160. Лист М. Топольницького студента юридичного факультету
університету до кураторії вищих шкіл у Львові з приводу безпідставного
звільнення його з посади у видавництві «Новий час», 2 арк.
172. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 161. Звернення ініціативного гуртка обраного на спільних зборах
представників студентів недержавних українських вищих шкіл і
польських вузів у Львові з закликом до «Профорусу» командирувати
свої делегатів на поступку народу, а також відповідь останньої, 2 арк.
173. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
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Спр. 162. Листування до кураторії торговельної школи товариства
«Просвіта» в справі поповнення кооперативних курсів для навчання, 2
арк.
174. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 163. Лист товариства «Студентська самопоміч» НТШ у Львові про
розв’язання їхнього спору за приміщення по вул. Супінського у Львові,
2 арк.
175. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 164. Інвентарний опис рухомого майна «Академічного дому» у
Львові станом на 7 жовтня 1919 р., 6 арк.
176. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 165. Інвентарний опис майна Української політехніки у Львові, 2
арк.
177. Центральний державний історичний архів України, м. Львів,
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 166. Справа про проведення кольпорату брошури В. Мудрого
«Огляд боротьби за огнище української культури», 46 арк.
178. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
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Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 167. Уповноваження (збіркова ліста) для проведення збору
пожертвувань на користь українських вищих шкіл у Львові та списки
жертводавців, 31 арк.
179. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 168. Договір, складений з кооперативою «Студентська Самопоміч»
у Львові про передачу рухомого і нерухомого майна харчівні оціненої на
суму 800 злотих у власність організації студентства, 1 арк.
180. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 169. Заяви студентів з прізвищами на літери А–Г про надання їм
допомоги, 138 арк.
181. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 172 а. Заяви студентів з прізвищами на літеру «А–Я» про надання
їм допомоги, 164 арк.
182. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
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Спр. 173. Заяви студентів з прізвищами на літеру «О–Р» про надання їм
допомоги, 108 арк.
183. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 174. Книга обліку виданої допомоги студентам а також реєстрація
кореспонденції, 27 арк.
184. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 175. Виписки з книг реєстрації прибутків та видатків за липень
1922–1923 та липень 1924 рр., 8 арк.
185. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 176. Касові книги за 1922–1923 рр., 161 арк.
186. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 177. Книга касова повітової студентської ради, 25 арк.
187. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 179. Відомості про виплату грошей членам студентських
організацій у Львові, 16 арк.
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188. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 181. Книга реєстрації прибутків та видатків адміністративних
студентських гуртожитків за період від вересня 1925 – січня 1926 рр., 23
арк.
189. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 182. Касові видаткові та прибуткові ордери № 1–33, 256 арк.
190. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 185. Касові прибуткові та видаткові ордери за № 157–219, 13 арк.
191. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 186. Касові прибуткові та видаткові ордери, 35 арк.
192. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 188. Касові прибуткові та видаткові ордери за № 354–441, 235 арк.
193. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
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оп. 1.
Спр. 189. Заяви студентів з прізвищами на літери Г–Е про надання
допомоги, 105 арк.
194. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 190. Списки студентів в Чехословаччині, яким надавалася
матеріальна допомога, 7 арк.
195. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 191. Анкети членів українських студентських товариств «Січ» у
Відні, 6 арк.
196. Центральний державний історичний архів України, м. Львів,
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 192. Довідки, листи, посвідчення та інші матеріали персонального
характеру, 39 арк.
197. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 193. Списки студентів-українців, які виїхали за кордон, 16 арк.
198. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
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Спр. 194. заяви студентів про вирішення питання їх навчання за
кордоном, 142 арк.
199. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 195. Заяви студентів про вирішення питання їх навчання за
кордоном, 107 арк.
200. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 196. Заяви студентів про вирішення питання їх навчання за
кордоном, 57 арк.
201. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 197. Заяви студентів про вирішення питання їх навчання за
кордоном, 164 арк.
202. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 198. Заяви студентів про вирішення питання їх навчання за
кордоном, 110 арк.
203. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
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Спр. 199. Заяви студентів про вирішення питання їх навчання за
кордоном, 109 арк.
204. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 200. Заяви студентів про вирішення питання їх навчання за
кордоном, 129 арк.
205. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 201. Списки членів студентських секцій підпорядкованих окружній
раді у Львові, 18 арк.
206. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 202. Заяви студентів про вирішення питання їх навчання за
кордоном, 68 арк.
207. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 203. Облікові картки студентів-членів студентських секцій
підпорядкованих окружній раді в Бережанах, 79 арк.
208. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
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Спр. 204. Облікові картки студентів-членів студентських секцій
підпорядкованих окружній раді в Коломиї, 42 арк.
209. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 207. Облікові картки членів секцій приватних окружних рад в
Перемишлі, 120 арк.
210. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 208. Облікові картки членів секцій приватних окружних рад в
Сокалі, 84 арк.
211. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 209. Облікові картки членів секцій приватних окружних рад в
Станіславові, 133 арк.
212. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 210. Облікові картки членів секцій приватних окружних рад в
Стрию, 70 арк.
213. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
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Спр. 211. Облікові картки членів студентських секцій підпорядкованих
окружній раді в Тернополі, 69 арк.
214. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 212. Списки українських студентів, яким надавалася матеріальна
допомога , 3 арк.
215. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 213. Списки членів українських студентських організацій –
порушників бойкоту польських вищих учбових закладів, 10 арк.
216. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ф. 399 Професійна організація українського студентства західних земель
України
оп. 1.
Спр. 214 Списки арештованих студентів, членів Української крайової
студентської організації, обвинувачених в участі у таємних студентських
організаціях, виступах проти польської влади, 21 арк.
217. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 215. Списки членів бібліотеки історично-філософської секції НТШ
у Львові, 12 арк.
218. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
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оп. 1.
Спр. 216. Списки студентів вищих учбових закладів у Львові, 73 арк.
219. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр.

217.

Книга

реєстрації

вхідної

кореспонденції

Української

студентської ради у Львові, 10 арк.
220. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 218. Книга реєстрації вхідної кореспонденції Кобус за 1922–1923
рр., 16 арк.
221. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 219. Книга реєстрації вхідної кореспонденції економічного
референта, 12 арк.
222. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 220. Книга реєстрації вхідної кореспонденції Головної ради
«Профорусу» за 1925 р., 24 арк.
223. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.

232
Спр. 221. Лист голови ревізійної комісії ЦЕСУС в Берліні з
опротестування

прийнятої

на

надзвичайному

з’їзді

Централі

українського студентства в Празі резолюції в справі масових зв’язків
між студентськими організаціями, 3 арк.
224. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 222. Інвентарний опис «Профорус», 2 арк.
225. Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ф. 399. Професійна організація українського студентства західних
земель України
оп. 1.
Спр. 223

Інвентарний опис української крайової студентської

організації, 2 арк.
226. Державний архів Львівської Області
Ф. 110. Львівське міське староство 1919–1939 рр.
оп. 4.
Спр. 849. Спостерігальна справа за діяльністю українського таємного
університету у Львові. Том 1. 6.06.1921–12.12.1923 рр., 171 акр.
227. Державний архів Львівської Області
Ф. 271. Дирекція поліції у Львові
оп. 1.
Спр. 796. Спостерігальна справа за українськими курсами «Вищого
навчання» / Таємний університет і технічні курси у Львові 18.10.1921 –
23.11.1923 рр., 55 акр.
228. Державний архів Львівської Області
Ф. 280. Товариство «Руська Академічна поміч» у Львові
оп. 1.
Спр. 19.Звернення товариства / за підписами Матчака Михайла – голови
та Гупало Володимира – секретаря / до населення західноукраїнських

233
земель із закликом до збирання коштів у фонд допомоги українській
студентській молоді, квітень 1921 р., 1 акр.
229. Державний архів Львівської Області
Ф. 293. Товариство українських студентів політехніки «Основа» у
Львові
оп. 1.
Спр. 10. Статистичні дані про членів товариства і статистичні звіти про
студентів Львівської політехніки за 1913 – 1927 рр., 12 акр.
230. Державний архів Львівської Області
Ф. 1245. Дрогобицький обласний державний архів м. Самбір
оп. 1.
Спр. 44. Резолюція з’їзду українського національного студентства в м.
Львові і інших 1 листопада 1921 р., 3 акр.
231. За огнище української культури // Діло. – 19 квітня 1923. – С. 1.
232. Галицько-українське високе шкільництво // Діло. – 19 грудня 1923. –
С. 1.
233. Похід проти української школи // Діло. – 24 листопада 1923. – С. 4.
234. За українські високі школи // Діло. – 4 липня 1923. – С. 1.
235. Зїзд Професійної Орґанізації Українського Студентства («Профорус»)
Зах. Земель України // Діло. – 3 серпня 1923. – С. 3.
236. Зїзд Професійної Орґанізації Українського Студентства («Профорус»)
Зах. Земель України (Докічення ) // Діло. – 4 серпня 1923. – С. 3.
237. Українське приватне шкільництво у Сх. Галичині // Діло. – 1 січня 1924.
– С. 1.
238. Український університет. Резолюції громадянських зборів // Діло. –
1924. –11 вересня 1924. – С. 2.
239. Українська університетська справа в освітленні польського демократа –
інтерв’ю проф. Цоля // Діло. – 13 вересня 1924. – С. 3–4.
240. Ф. Ф. Затяжна справа. Соціяльний момент в університетській справі і
кінцеві висновки / Ф. Ф. // Діло. – 14 вересня 1924. – С. 1–2.

234
ДОДАТКИ
Таблиця 1
Грошові збірки студентської секції Надвірна упродовж 1921–1922 рр.
Дата

Назва збірки

Сума ( м.п.)

12 вересня 1921 р.

8360

26 вересня 1921 р.

3303

20 листопада 1921 р.

3000

19 грудня 1921 р.

318

22 грудня 1921 р.

4471

21 січня 1922 р.

коляда в Надвірній

38315

22 січня 1922 р.

коляда в Гвозді

2000

22 січня 1922 р.

коляда в Перерослях

3000

22 січня 1922 р.

3040

22 січня 1922 р.

2185

4 лютого 1922 р.

14250

19 лютого 1922 р.

5361

19 лютого 1922 р.

6000

26 лютого 1922 р.
[55, арк. 30].

вечорниці

23000
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Таблиця 2
«Евіденційний членський листок»
Назвисько і ім’я:_________________________________________________
1. Академічне образування
2. Рік і місце уродження
3. Чим є (був) батько
4. Коли і де здав матуру
5. Відносини до війська
чи служив?
при якій частині?
степінь військової сили?
6. Участь в організаційному житті
студентства
громадянства
7. Спеціальне образування
8. Хвилеве неакадемічне заняття
[207, арк. 1].
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Таблиця 3
Прибуток ПСР та ОСР упродовж лютого-травня 1923 р.
Місто
Луцьк

Сума (м.п.)
27500

Станіслав

1857400

Перемишль

938250

Дрогобич

995150

Стрий

289300

Підгайці

78500

Тернопіль

64000

Заліщики

120000

Борщів

61250

Комарно

39000

Рава-Руська

18600

Любачів

127800

Поморяни

25400

Копиченці

28500

Яворів

93000

Калуги

100000

Чортків

92000

Городенка

530900

[31, арк. 9].
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Таблиця 4
Рахунок головної каси «Профорусу» станом на 31 грудня 1922 р.
Прихід

Сума (м.п.)

Витрати

Сума (м.п.)

УКСР

3518255

УКСР

Відсотки

400000

Університет

3166000

Боржники

720000

Їдальні

1265000

Їдальні

14000

Допомога

352000

6000

студентам
Членські внески

2900

Адміністрація

109140

Різне

3446400

Різне

3586800

Разом

8098555

Разом

8484940

[40, арк. 6].
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Таблиця 5
Прибуток від акції збірок упродовж 1922–1923 рр.
Місяць
Жовтень
Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Акція

Сума (м.п.)

Пожертви громадян

25000

Грошова збірка

109165

Пожертви громадян

14100

Грошова збірка

183689

Збіжева збірка

100000

Пожертви громадян

69000

Грошова збірка

1248457

Збіжева збірка

45000

Пожертви громадян

4176534

Грошова збірка

999000

Збіжева збірка

4727081

Пожертви громадян

4290800

Грошова збірка

20000

Збіжева збірка

1633000

Дохід з вечорниць

610000

Пожертви громадян

4175000

Збіжева збірка

1000000

Дохід від вистав

123300

Грошова збірка

1405434

Збіжева збірка

1832240

Дохід від вистав

240000

Пожертви громадян

560000

Грошова збірка

10362990

Збіжева збірка

1947393

Дохід від вистав

894800
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продовження таблиці 5

Червень
Липень
Разом
[40, арк. 7].

Грошова збірка

5211838

Пожертви громадян

1288000

Грошова збірка

7336865

Пожертви громадян

4610000

Грошова збірка

44500

Пожертви громадян

120000
59383804
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Таблиця 6

Сума

Позика

Кількість студентів

позики і допомоги

Разом

Надзвичайна позичка

Звичайна підмога

Місяць

Статистика матеріальної допомоги студентам 1919–1922 рр.

01

39600

16530

56130

59

1

1000

02

50000

10300

60300

56

3

4500

03

72100

63390

135490

95

3

2900

04

96500

145095

241595

190

1

500

05

107800

74645

182445

115

2

3000

06

126200

110000

236206

140

7

9500

07

127400

97700

225100

132

3

4000

08

84000

17000

101000

63

2

12500

09

70800

17000

87800

54

4

12200

10

68100

51000

119100

54

5

10000

11

214500

78000

292500

99

8

244500

12

245000

3250

248250

96

22

44500

Разом

130200

683916

1985916

1153

61

129055

[31, арк. 9].
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Таблиця 7
Списки студентів-українців, які виїхали за кордон
Кількість

Куди

Звідки

студентів

виїжджали

виїжджали

114

Данцинг,
Любек,

Прага,
Відень,

Кенігсберг, «Львівський край»
Подєбради,

Бреслав, Пшібрам
93

Берлін, Прага, Гданськ, Женева, «Станіславський край»
Грац, Париж, Брно, Інсбрук

35

Париж, Гданськ, Прага

«Волинський край»

24

Прага, Берлін, Грац

«Тернопільський край»

[193, арк. 1–16].
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Додаток А
Прибутковий ордер, який подавали до головної каси «Профорусу»

[182, арк. 254].

243
Додаток Б
Ордер витрат, який видавала головна каса «Профорусу»

[182, арк. 4].

244
Додаток В
Посвідчення, які видавала головна каса «Профорусу»

[182, арк. 255].

245
Додаток Д
Титульна сторінка журналу «Студентські вісті»

[125, арк. 1].

246
Додаток Е
Приклад листування між студентськими організаціями США та УКСР

[142, арк. 7]

247
Додаток Ж
Списки студентів УВШ (1923–1924 рр.)

248
продовження додатку Ж

249
продовження додатку Ж

250
продовження додатку Ж

251
продовження додатку Ж

252
продовження додатку Ж

253
продовження додатку Ж

254
продовження додатку Ж

[216, арк. 1–54].

255
Додаток З
Лист збору коштів

[173, арк. 44].

256
Додаток К
Лист оподаткування

[173, арк. 47].

