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Культурно-освітні процеси, що мали місце в 
Україні у XVII ст., зазнавали неоднозначних і часто 
суперечливих впливів. З одного боку, вагомий вплив 
справляли чинники породженні чужоземним, 
польським володарювання, а з другого – українська 
культура «зберігала духовне коріння східнослов’янської 
єдності й водночас активно освоювала досягнення 
західноєвропейського просвітництва, трансформатором 
і передавачем яких була Польща» [4, с. 266]. 
Розташування України на межі греко-слов’янcького 
культурного світу з латинською Європою 
зумовлювало те, що ці процеси й «у формах освітньої 
практики, і в основному колі просвітницьких ідей 
поєднували яскравіше, ніж будь-де інде, інонаціональне 
з національним, що базувалося на стійких традиціях 
просвітньої культури Стародавньої Русі» [4, с. 266]. 
Тому висвітлення становлення і розвитку 
Львівського університету як першого вищого 
навчального закладу європейського типу на західних 
землях України має вагоме значення. Адже для 
адекватної оцінки розвитку освіти в період 
українського бароко важливо простежити, коли і 
яким чином засвоювався запозичений досвід, форми і 
методи організації навчально-виховного процесу з 
європейських вищих навчальних закладів, і на рівні 
запозичення встановити як окремі, так і 
типологічно споріднені явища, які самостійно 
виникали на національному грунті. 

Люблінська унія 1569 р. поклала початок 
пануванню в Україні польської шляхти, загостривши 
боротьбу між окремими прошарками польсько-
українського суспільства. Панування шляхти в 
економічній і соціальній галузях супроводжувалося 
також тиском у галузі культури і освіти. Разом з 
католицьким духовенством польська шляхта 
проводила в Україні політику полонізації і 
покатоличення широких мас населення. Підготовка 
ідеологів католицизму здійснювалася в єзуїтських 
колегіумах – навчальних закладах особливого типу, в 
яких навчали широкому спектру світських 
дисциплін у поєднанні з богослов’ям. Навчально-
виховний процес був орієнтований на те, що з цих 
закладів мав вийти єзуїт, пропагандист 
католицизму, борець з православ’ям, проповідувач 

польської культури серед українського народу. 
Водночас через такі школи в Україні 

поширювалися західноєвропейські ідеї гуманізму (нове 
трактування місця людини у Всесвіті, визнання її 
цінності та прагнення до досконалості, повага до 
людини, возвеличення праці людини) та реформації 
(боротьба проти схоластики та догматизму в 
шкільництві, розмежування наукових знань і теології, 
переорієнтація змісту освіти від богопізнання до 
пізнання природи і людини). Вони сприяли 
поширенню освіти на теренах України другої 
половини XVII–XVIII ст. 

Особливого загострення польсько-українські 
конфлікти набувають у 40-х роках XVII ст. Старі 
духовні зв’язки двох народів – українського й 
польського – часів Ренесансу трансформувалися в 
напругу і протистояння в політичній, національній 
та релігійній площинах, що не могло не вилитися у 
серйозне повстання. Аналізуючи передумови 
повстання 1648 р., О. Субтельний серед найбільш 
важливих називає, по-перше, те, що щойно освоєні 
землі Київщини, Брацлавщини та Чернігівщини, які 
стали ареною повстання, «були унікальними не лише 
в Речі Посполитій, а й в усій Європі», «належали чи 
не наймогутнішим та найбагатшим магнатам»; по-
друге, їх заселяв люд, «готовий і здатний боротися за 
свої інтереси». Інакше кажучи, «в новоколонізованій 
Україні одні з найбільших в Європі феодалів-
гнобителів зіткнулися з одним з найнепокірніших 
народів»[5, с. 115]. 

У 1660 р. стався розподіл України на 
Правобережну та Лівобережну, кожну зі своїм 
гетьманом. З середини 60-х років XVII ст. Україна 
стає ареною російсько-польського протистояння. До 
того ж в Україні розпочинається міжусобна боротьба. 
За Андрусівським перемир’ям Правобережна Україна 
стає сферою інтересів поляків, а Лівобережна – Росії 
[2]. 

У цьому контексті варто звернутися до 
діяльності Львівського університету, який давав 
вищу освіти. Заснований у 1661 році, він відіграв 
важливу роль у розвитку педагогічної думки і освіти 
на західних землях України. Ще у 1658 році верхівка 
козацької старшини і шляхетська Польща уклали 
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договір (в історію ввійшов під назвою Гадяцький) про 
відкриття в Україні двох вищих шкіл – академій на 
правах університету. Одна з них − Київська академія, 
іншу планувалося відкрити на базі Львівської 
братської школи. Однак католицьким духовенством і 
феодалами була розгорнута активна діяльність 
проти далекоглядних планів. Вони запропонували 
створити академію на базі Львівської єзуїтської 
школи-колегії. Отже, 20 січня 1661 року король 
Польщі Ян Казимир підписав диплом, який надавав 
Львівській єзуїтській колегії «гідність академії і 
титул університету», «рівність у правах і 
прерогативах Краківській академії» з правом 
викладання всіх тогочасних університетських 
дисциплін та присудження вчених ступенів [6, с. 20–
22]. І хоча діяльність університету визначалася 
соціальними інтересами панівних класів Речі 
Посполитої, їхніми ідеологічними настановленнями, 
університет, як вищий навчальний заклад, «не міг 
знаходитись у повній ізоляції від суспільного життя, 
його глибинних процесів і поступального руху 
світової науки» [3, с. 16]. Свідченням цього є «Лист. 
Повторний до Преподобних Отців Львівської 
єзуїтської колегії. З рефлексіями на приписи, виданих 
ними у 1761 р. щодо Львівської академії», знайдений 
нами у бібліотеці Польської академії наук (м. Курнік), 
в якому ведеться полеміка стосовно надання привілеїв 
Замойській академії рівних з Краківською і Львівською 
академіями, висловлюються побоювання, що 
Львівська академія, претендуючи на «схожість до 
Краківської…, порушує силу і цілісність давніх 
Законів, прав і прерогатив Краківської Академії, якщо 
не прагне їх присвоїти собі». Цей Лист указує на те, 
що точилася боротьба за визнання Замойської 
академії рівної у правах з Львівським університетом 
(академією), як вищим навчальним закладом 
європейського типу. Зокрема, у ньому зазначається: 
«Що право Краківської Академії від королів Казимира 
Великого і Ягеллона і засновників надане, нічого саме у 
собі не заключає, таке ж як у рівних їй школах і 
академіях, яке згодом передано Львівській Академії, 
цьому ж праву підлягає» [7]. Вся підготовка в 
університеті, включаючи і стиль педагогічного 
керівництва, здійснювалася відповідно до інтересів 
католицької церкви. 

На першому етапі діяльності університету, 
який тривав понад 100 років, навчання проводилося за 
програмою єзуїтських шкіл. Відділ філософії був 
підготовчим; студенти протягом 2–3 років 
опановували переважно філософську систему 
Арістотеля в її середньовічному тлумаченні. Історія, 
географія та грецька мова вивчалися в досить 
обмеженому обсязі. Відтак чотири роки тривала 
богословська підготовка [3, с. 17]. 

Завершуючи навчання, студенти одержували 

наукові ступені, які можна ототожнити із 
сучасними освітньо-кваліфікаційними рівнями: 
ліценціат, бакалавр, магістр, доктор наук. Явно, що 
вся підготовка в університеті, включаючи і стиль 
педагогічного керівництва, здійснювалася крізь 
призму інтересів католицької церкви. 

Значний вплив на навчальний процес в 
університеті мали наукові відкриття кінця XVI–
XVIІ ст., такі як утвердження геліоцентричної 
системи М. Коперником, Г. Галілеєм, Дж. Бруно і 
К. Кеплером, множинність світів, безмежність 
Всесвіту та мінливість світу (Г. Галілей, 
Х. Гюнгенс), розпад феодально-кріпосних відносин, 
розвиток ідей французьких просвітителів. Названі 
причини сприяли відкриттю у XVIІІ ст. кафедри 
математики, створенню математично-фізичного 
кабінету, астрономічної обсерваторії, введенню у 
навчальні плани польської, французької і німецької 
мов, географії та історії як окремих предметів. Такі 
нововведення значною мірою покращили зміст і 
якість підготовки фахівців. У XVIІІ столітті, як 
зазначає Я. Ісаєвич у монографії «Братства та їх 
роль в розвитку української культури XVI–
XVIІІ ст.» (1966), в університеті викладали такі 
вчені, як історик К. Несєцький, математики 
Ф. Гродзіцький і Т. Секєржинський, видатний діяч 
освіти і письменник Г. Пірамонов, громадський діяч, 
письменник і філософ І. Красіцький. Багато з них 
пізніше продовжили навчання у Київській академії, 
стали викладачами Московської та Петербурзької 
семінарій (Ф. Лопатинський, Я. Заблоцький, 
М. Слотвинський, Я. Богомоловський, А. Зертіс-
Каменський). 

У 1772 році відбувся перший переділ Польщі, за 
яким західні землі України перейшли у володіння 
Австрійської монархії. З цієї причини та під тиском 
громадської думки Папа римський прийняв рішення 
про ліквідацію ордена єзуїтів. Планами монархії 
передбачалася реформа 3-х австрійських 
університетів – Віденського, Празького та 
Львівського. Перед ними ставилося завдання 
готувати професійні кадри – учителів, суддів і 
священників, – а не виховання і підготовка вчених. У 
зв’язку з цим у жовтні 1784 р. імператор Йосиф ІІ 
підписав диплом про відновлення Львівського 
університету, в якому зазначалося, що цей заклад 
складатиметься з чотирьох факультетів: 
філософського, юридичного, медичного і теологічного. 
До його складу також входила гімназія [6; 8]. 

Базою комплектування університету 
слугувала гімназія, навчання в якій тривало п’ять 
років і здійснювалося німецькою та латинською 
мовами. Перші три роки студенти навчалися за 
програмою філософського факультету, який, по суті, 
був загальноосвітнім, підготовчим. Потім студенти 
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переходили на один із спеціальних факультетів або 
продовжували навчання на цьому ж факультеті за 
окремою програмою. Навчання на спеціальних 
факультетах тривало чотири роки і звичайно 
провадилося латинською мовою, лише деякі предмети 
читалися німецькою або польською мовою [3, с. 19]. 

Як позитивне в організації роботи 
університету слід відзначити те, що зміст програм 
більшості факультетів мав світський характер. 

У 1787 р. при університеті засновується 
український (руський) інститут (Studium 
Ruthenum), першочерговим завданням якого було 
визначено підготовку вчителів для реальних і 
класичних гімназій, в яких навчалися діти українців. 
Багато зусиль для його створення доклав професор 
університету П. Лодій. Його заслугою є також 
опублікована у власному перекладі з латини 
тогочасною літературною українською мовою праця 
німецького філософа Х. Баумайстера «Наставления 
любомудрия нравоучительного» (1790) для «пользи 
учащегося юношества галицийского» [1, с. 148–155]. 
Хоча проіснував цей інститут недовго (вже у 1809 р. 
викладання українською мовою скасовується), все ж 
таки він відіграв важливу роль, завдячуючи 
впровадженню української мови в навчальний процес 
[3, с. 20]. 

Наукові досягнення окремих учених 
університету здобули визнання і в країні, і за її 
межами. Так, декан філософського факультету, 
професор фізики І. Мартинович підготував наукову 
працю «Хімічне дослідження галицької ропи», яка 
мала практичне значення для вивчення природних 
ресурсів Галичини. Високу оцінку в прогресивних 
наукових колах здобула праця професора кафедри 
фізики Ф. Гюсмана «Опис віку земної кулі з точки 
зору фізики». А. Кунцек був автором таких праць, як 
«Вчення про світло», «Популярна астрономія», 
«Популярний виклад з метеорології», «Студії з вищої 
фізики» [3]. 

Помітний слід в історії університету і 
педагогічної думки кінця XVIII ст. залишив П. Лодій, 
який написав підручники «Метафізика» і «Логічні 
настанови». У 20–30-х роках ХІХ ст. активізувалися 
дослідження в галузі краєзнавства та гуманітарних 
наук. Вихованець університету І. Могильницький 
підготував першу в Галичині граматику української 
мови. У її передмові під назвою «Відомость о руськім 
язиці» українська мова визначалася як самостійна 
серед східнослов’янських мов. 

Подамо фрагменти зазначеного у вступній 
статті «Листа. Повторного до Преподобних Отців 
Львівської єзуїтської колегії. З рефлексіями на 
приписи, виданих ними у 1761 р. щодо Львівської 
академії» мовою оригіналу та адаптованого до 
читання. Маємо надію, що наведене маловідоме 

джерело сприятиме розумінню важливості і ролі 
Львівського університету, як вищого навчального 
закладу європейського типу на західних землях, в 
історії становлення і розвитку вищої освіти в 
Україні. 
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ЛИСТ. ПОВТОРНИЙ 
ДО ПРЕПОДОБНИХ ОТЦІВ 

ЛЬВІВСЬКОЇ ЄЗУЇТСЬКОЇ КОЛЕГІЇ. 
З рефлексіями на приписи виданих ними у 1761 

щодо Львівської Академії 
(текст адаптований до читання) 

 
Не сумніваюся Преподобні Отці, що мій 

дружній лист щодо вашої книги під назвою 
Пояснення правди у минулому році 1760 у 
Львові, яку Ви видали, написаний зневажливо, 
оскільки дуже люблю свою думку. Як і досить 
наполегливо (вибачте прошу) Ваша Святість 
любить мою думку, але цьогорічним Приписом 
1761 року, ніби виправдовує прагнення 
Львівської академії, однак не змінює власного. 
Ваша Святість визнає права Краківської і 
Замойської академії, які належать до Речі 
Посполитої, чого з часів Зигмунда ІІІ слухати і 
визнавати не хотіла, але як нижче виявиться 
відхиляла. На мою думку, по дружбі і щиро 
кажучи, краще наслідувати скромність 
Великопольських отців братів єзуїтів, які 
клопоталися два рази щодо схожої академії для 
Колегії Познанської, один раз за Зигмунда ІІІ у 
1611 році, другий – за Яна ІІІ у 1678. Привілеї на 
це королівські отримали, але  продовжують свою 
діяльність як звичайні школи. А не так чинити, 
як Ваша Святість на Русі чинить, коли 
клопотавши три рази за Яна Казиміра у 1661, 
1662, 1663 роках, за Яна ІІІ 1688, за Августа ІІ 1706, 
щоб відкрити Академію у Львові, коли Річ 
Посполита не дозволила відкриття,  ще і зараз 
так завзято і ґвалтовно її собі відкриває, 
четвертий раз клопочеться, не пам’ятаючи про 
небезпеку. Про що тут йдеться Вашій Святості? 
Не про школи, тому що академіки кажуть: нехай 
будуть у Львові назавжди, як були досі і 
протестують проти світу, нехай будуть медиками 
і вчителями світського права, але  не можете  для 
заборони святих канонів і закону, про що 
йдеться? 

Про єдине Докторування, Скіпетр (типу 
булави, символ влади) і Оксамитові мантії сто 
років поновлюєте сварки? це, вибачте, нахабство 
і одержимість з боку Речі Посполитої, домагатися 
надання собі цієї Поваги, Честі і Оздоб, які вже 
три рази дати і дозволити не хотіла. 

Чи не досить же для Його честі і сили в 
королівстві, для чого ж йому решта прав і 
прерогатив давнішнього Інституту Академіків, з 
кривдою для усього духовенства світського Ваша 
Святість жваво домагається, і останні заслуги 
перед вітчизною і костьолом перебрати собі 
бажає? А що більше ця жвавість знати вже, 
голову Вашої Святості наповнила гонором, а цей 
гонор допровадив до опору проти 
справедливості і послуху, не говорю вже про 
королівські мандати, та римські пригнічення у 
Львові; але особливо Август ІІ у 1706 році і надалі 
постановив і заборонив, щоби ці сварки між 
Королями Речі Посполитої, Вашою Святістю і 
Академіками знову не поновлювалися, Площ і 
Кам’яниць у Львові згідно з підписаними 
трансакціями своїх з містом Львовом 1644 року, 
які принижують права Краківської Академії 
надалі не піднімалися. Незважаючи на те чи 
будуть прийняті чи відкинуть, однак висловлю 
<<…>>. 

РЕФЛЕКСІЇ 
Щодо прав, на які претендує Академія у Львові, з 
коротким зібранням справи свіжо виданим 
преподобними отцями львівських єзуїтів 
Вирішили собі Преподобні Отці Єзуїти 

Львівські у Книзі взятій за основу пояснити світу 
Польському права і привілеї Академій 
Краківської і Замойської і показують три речі. 
Перша: Що право Краківської Академії від 
королів Казимира Великого і Ягеллона і 
засновників надане, нічого саме у собі не 
заключає, таке ж як у рівних їй школах і 
академіях, яке згодом передано Львівській 
Академії, цьому ж праву підлягає. Друга: Що 
привілеї Львівської Академії надані Яном 
Казиміром ще в 1661 році преподобним  отцям 
львівських єзуїтів, ніяк не кривдять Академію 
Замойську. Третя: що казимирівські привілеї  не 
наближаються до жодних конституцій і законів 
публічних. 

РЕФЛЕКСІЯ ПЕРША 
На Права Краківської Академії 

Преподобні отці? Це вже не новина, бо 
особливо з часів Зигмунда ІІІ завжди один 
псалтир говорите про права Краківської 
Академії, але чи був він колись втілений, і ваше 
пояснення щодо прав шкіл у самому Кракові, і в 
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околицях Кракова, як і  подібних Академій в 
Королівстві потрібно врахувати.  

Далі уривок з Конституції 1633  латинською 
мовою, щодо прав Краківської Академії , що належала 
Речі Посполитій <<…>>. 

 
ЗАУВАЖЕННЯ ДО КОНСТИТУЦІЇ 
Святих отців львівських єзуїтів: нічого 

тут про Львівську чи іншу Академію немає, увесь 
інтерес навколо шкіл у Кракові, які наш Закон 
відкрив і після отриманих декретів добровільно 
віддав.  

Академіків: 1. Ця Конституція 1633 року 
проголошує: Що патронат усієї Краківської 
академії повністю належить Речі Посполитій, 
таким чином преподобні отці львівських єзуїтів 
не можуть прирівнюватися у правах з 
Краківською Академією без згоди на це Речі 
Посполитої. Тому теперішні права Львівської 
Академії без відома і згоди набуті. 

2. Ця Конституція проголошує, що влада 
втрутиться у справи між Академією Краківською 
та Святими отцями і прийматиме рішення. (Так і 
сталося) Без її відома Академію не відкривати. 

3. Ця Конституція в справі отців єзуїтів про 
школи зі згаданою Краківської академії не 
прихильна до єзуїтів однак зберігає ягеллонські  
права Краківської  академії. Таким чином 
відкидає до цього зроблені єзуїтськими отцями 
пояснення ягеллонських прав. 

У своєму письмі отці єзуїтів проголошують 
що добровільно уступили (віддали) краківські 
школи? У це не можна повірити, що 27 років  ця 
добровільність Процесом затримувалася  для  
утримання своїх Шкіл відкритих у Кракові, 
суперечить цьому Маніфест святих отців єзуїтів, 
у якому вони визнають за реквізицію листів 
Владислава ІІІ. Іменем влади, Отцю Марцинові 
Хінчу Провінціалу цей закон наказує студентів 
Колегії святого Петра у Кракові розпустили. Ще 
більше суперечить маніфест Краківської 
Академії: у якому Академія дивується тому, що 
святі отці єзуїтів з іншої причини у своєму 
маніфесті запевняють, що були зобов’язані до 
закриття шкіл, а не через Судовий Процес, і ця 
справа з обох сторін агітувалася то перед 
королем, то перед комісарами з сенатського і 
рицарського уряду.  Конституцією 1613 року Річ 

Посполита залишає за собою усі права і 
прерогативи. Краківська Академія залишається 
єдиною в Короні, як була одна єдина 200 років 
ще з часів Короля Ягайла. Таким чином 
Львівська академія претендуючи на схожість до 
Краківської суперечить цій Конституції, 
порушує силу і цілісність давніх законів, прав і 
прерогатив Краківської Академії, якщо не прагне 
їх присвоїти собі. Тому що, хто б права і 
прерогативи самим Гетьманам,  наприклад 
Воєводам чи Каштелянам на рівні з Гетьманом 
усіх воєводств надав, або припустімо, що   
прерогативи Архієпископів і інших єпископів 
після рішень допустив? Питаю, чи залишилися 
права архієпископські або гетьманські, чи теж 
були порушені і поділені? Таким чином подібно 
після відкриття у Львові  Академії рівної у 
правах і прерогативах Краківській, сила і 
цілісність давніх прав і прерогатив для 
Краківської Академії не залишиться. 

Приклад другий 
Не менш преподобні отці єзуїтів 

познанських за часів Короля Яна Казиміра 
отримали привілей другий на Академію в 
Познані 1650 року, але за протистоянням уряду, 
не був опечатаний Канцлером Йеджеєм 
Лещинським. 

Приклад третій 
Руські отці єзуїтів 1661 року вимагали собі 

також у його величності Яна Казиміра привілей 
на Академію для Львівської Колегії (про що 
сьогодні ще суперечить). Маючи більшу повагу 
до влади ніж зараз просили друкованими 
Меморіалами на двох сеймах 1661, 1662 рр. про 
стверджуючу Конституцію. Справа не менш 
жваво як зараз була прийнята, і Сейми 
Конституції і Рим Буллі дозволили. Посольська 
Палата  підтримала протест проти уряду в 
Польщі і в Римі, як наслідок єзуїти отримали 
привілей на Академію,  всупереч прав і привілеїв 
Краківської Академії. У цій справі єзуїти  
боронилися скриптами навіть у Римі, говорячи, 
що Річ Посполита не поважає надання прав 
Академії. Оскаржив надання Львівській академії 
привілеїв Ян ІІІ, оскільки вони не звернулися до 
нього за підтвердженням. 

Далі йдеться про боротьбу за привілеї 
Замойською Академією <<…>>. 


