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Передмова
Книга «Станиславів: віднайдені історії», що вийшла
наприкінці вересня 2020 р., розкупилася, попри карантин, до жовтня 2021 р. Це безумовно тішить, але що
далі? А далі, природньо, слідує продовження – друк статей, що стосуються історії Івано-Франківської області,
зібраних у книзі під назвою «Станиславівщина: віднайдені історії». Ця книга, як і попередня, протягом 20172019 рр. витримала апробацію на сторінках івано-франківської газети «Галицький кореспондент», отримавши
схвальні відгуки як любителів місцевого минулого,
так і професійних істориків. Одна стаття, присвячена
річниці заснування міської електростанції, в скороченій версії вийшла на шпальтах місцевої газети «Репортер» у співавторстві з польськими науковцями:
проф. політехніки в м. Ополє Єжи Хіцкєвичем (народився в Станиславові) та аспірантом Торунського університету Ярославом Краснодембським (досліджує польське
культурне життя Станиславова міжвоєнного періоду).
Дві статті, про станиславівські гроші та палац Баліць
ких, вийшли у співавторстві з краєзнавцем Леонідом
Орлом в львівській польськомовній газеті «Kurier
Galicyjski», за що вдячність головному редактору Войцеху Янковському, з яким ми познайомились, завдяки
перекладачці Наталії Ткачик, в 2014 р. в гуртожитку
«Hera» Варшавського університету під час мого стажування. З огляду на все зазначене вище, спільно з видавцем, вирішено в рамках заснованої гуманітарної серії
«Цікава історія» продовжити і розвивати краєзнавчий
напрям видання.
Я і надалі, вперто, всюди і всім продовжую повторювати правило: «Чим більш розвинуте краєзнавство, тим
історія є точнішою». Усе в цьому світі занадто пов’язане
спільними скатертинами історичних процесів, переплетене бісером подій і зшите нитками наслідків. І як
пише в Біблії: «Що було, воно й буде, і що робилося, буде
Віднайдені історії 3

робитись воно, і немає нічого нового під сонцем!...» (Екклезіяст 1:9). Тож запрошую Тебе, дорогий читачу, до
спільної подорожі шляхами минувшини Прикарпаття,
бо хто його знає, чи не побачиш ти в своєму житті щось
схоже? Чи не проведеш Ти паралелі між минулим та сучасністю? І чи не дасть це Тобі можливість повернути
кермо долі в інший бік?
В Україні кожний правдивий науковець підтвердить, що в нашій країні є проблема з методологією досліджень в гуманітарних дисциплінах. Чому так склалося можна говорити довго, але я б швидше поставив
наступне запитання: «А що з цим робити?». Так ось, відповідь тут давно відома і відкривати Америку вкотре
не потрібно. Насправді, це все складно і просто водночас. Наведемо це на прикладі історичної науки, давши
головні зауваги як уникати досліднику потенційних
«гріхів» в її осягненні:
по-перше, ви маєте віднайти всі можливі джерела
з досліджуваної теми, відвідати і перевірити усі архіви
та музеї, де потенційно можуть бути ці документи і артефакти. При цьому треба добре володіти мовами, на
яких написані джерела;
по-друге, потрібно детально вивчити увесь науковий доробок з цієї теми. Якщо ви пишете монографію
і не врахували/не згадали/не посилалися на попередніх
дослідників, ваш здобуток уже сам по собі є сумнівним
і не може претендувати на статус наукового чи хоча б
якусь серйозність;
по-третє, тема повинна бути цікава дослідникові та
відповідати його нахилам (тобто прочитаним ним книгам, складеним екзаменам, його громадсько-політичній і духовній культурі);
по-четверте, тема має бути інтелектуально осяжною
для дослідника, який мусить мати якісне знання теорії
(окрім історії, також її сестер: філософії, соціології, політології, економіки) та знати, як мінімум, праці усіх
класичних дослідників досліджуваного періоду. Повірте, я неодноразово зустрічав, коли деякі мої колеги доценти-професори заново робили «наукові відкриття»,
грішили звичайним плагіатом чи, в кращому випад4 Станиславівщина

ку, компіляцією – як тут не сказати словами Цицерона
«O tempora, o mores!».
Саме тому і далі до кожної статті додаємо список
використаних джерел та літератури. Він, очевидно,
не є вичерпним з цієї теми, але принаймі дає розуміння звідки бралася інформація, що є проявом чесності
у ставленні до читача і, потенційно, може дати орієнтири у її подальшому глибшому вивченні.
Подяки залишаємо ті самі, додавши тільки цього
разу велике спасибі тогочасним працівникам Цент
рального державного історичного архіву України
(м. Львів) в особі її директорки Пельц Діани Іванівни
та наукового співробітника Тараса Барабаша. Від себе
особисто ще дякую товаришу (а водночас і чудовому
графічному дизайнеру) Василю Черняку, який знаходив час для моїх філософських роздумів про наше суспільство і мене в ньому, надаючи таким чином мені
духовну підтримку. Також не можу не сказати спасибі
моїм підопічним працівникам в Науковій бібліотеці
ПНУ ім. В. Стефаника, що «терплять» свого непосидючого директора, якого іноді складно зловити в своєму
кабінеті.
Окрема вдячність бібліотекарю І категорії Івану
Юречку, який допоміг нам технічно зібрати текст першої і другої книги серії «Цікава історія».
Петро Гаврилишин

1. Палагицький альбом
Не кожне місто чи село на Прикарпатті може похвалитися художнім альбомом, в якому були б зображені
його мешканці. А ось село Палагичі, що у Тлумацькому
районі, має такий альбом, який знає цілий мистецький
світ. Створив його відомий польський художник Генрік
Гіполіт Родаковський, який у 1867-1870 роках мешкав
у Палагичах. Митець змалював повсякденне життя
українського села, а його твори стали етнографічним
взірцем вивчення побуту та одягу того часу. Звернення у творчості до сільських мотивів, звичайних людей,
було новаторством, яке згодом започаткувало цілу серію подібних картин.
Народився Генрік Гіполіт Родаковський 9 липня
1823 року у Львові, в родині відомого заможного адвоката, доктора права, депутата Галицького станового сейму Павла Родаковського та Марії Сінгер, яка походила
з німецької купецької родини, яка на початку XIX століття осіла у Львові. Це був другий шлюб батька. Родина
була великою, Генрік мав ще трьох братів – Максиміліана, Юзефа, Жигмунта та дві сестри – Ванду
і Леокадію. Від першого шлюбу ще був брат
Віктор, який від батька
отримав у спадок маєток
Палагичі. Родина Родаковських походила з так
званої «убогої чиншової
шляхти». Батько Павло
Родаковський отримав
у спадок маєток Заболотів неподалік Снятина
та маєток Палагичі з великими землями неподалік Станиславова.
Початкову освіту Ген
Генрік Родаковський.
рік отримав вдома, як
Автопортрет. 1853 р.
тоді казали, «домашнє
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виховання», після якого у 1833 році розпочав
навчання у віденському «Терезіанумі» – найпрестижнішій приватній школі Австрійської
імперії. Протягом десяти років Генрік пройшов курс гімназії та
два роки університету,
однак це був психологічно важкий для нього
час, бо Генрік двічі намагався втекти із Відня. У 1836 році хлопець
переніс важке шлункове отруєння, яке дало
ускладнення на пам’ять,
насамперед візуальної.
Екзамен зрілості – «матуру», Генрік успішно
склав у 1841 році. Згідно з волею батька він
вступив на правничий
відділ Віденського університету, готувався до
дипломатичної кар’єри.
Проте у молодого студента все більше перемагав потяг до пензля,
Генрік хотів отримати
художню освіту.
Дослідники творчості митця вважають, що
розпочав він малювати
приблизно з 1836 року.
Спочатку це не було
систематичне заняття,
а періодичне, до поки
у 1843 році під час кані
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Сень, двірський листоноша

Пахцярж Шломе

кул у Палагичах Генрік
показав батькові свої
чотири великі олійні
роботи. Він погодився
з аргументами сина, та
дозволив йому покинути «Терезіанум» і окрім
навчання в університеті ще брати регулярні
науки рисунку та малярства. Його першим
вчителем був відомий
художник Йосип Дангаусер, який справив великий вплив на молодого Генріка. Після смерті
наставника у 1845 році
короткий період часу
Війт Никола
його навчав Франц Еубла та Фрідріх Амерлінг,
портретисти віденської аристократії. Після закінчення університету у 1845 році Генрік Родаковський повертається до Львова.
Прагнення до подальшої художньої освіти веде хлопця до Парижу. Подорож Німеччиною та Францією справили на нього велике враження. У французькій столиці
Генрік Родаковський розпочинає навчання у відомого
художника Леона Когнета. Протягом п’яти років Генрік
був у вирі життя паризького бомонду, мистецьких подій,
він відчув справжню волю, як у житті, так і творчості.
В цей період його друзі називають «Л’арістот», він товаришує з Яном Александром Фредром та Яном Тарновським. Атмосфера свободи та рівності, події «Весни
народів» 1848 року – хвилі європейських революцій,
сформували демократичні погляди молодого митця.
Після закінчення навчання у Парижі, Генрік Родаковський від осені 1850 до квітня 1851 року перебуває
у Львові та його околиці. Родина побачила його ідейні та моральні зміни, а роботи викликали неабияке
захоплення у львівської аристократії. Вдома Генрік
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творить свою першу
велику роботу – «Портрет Батька», 1850 року,
який зараз зберігається
у Національному музеї
у Варшаві. Навесні 1851
року Генрік Родаковський знову вирушає до
Парижу.
З цього періоду починається час визнання та слави молодого
художника. У 1852 році
він малює портрет генерала Генріка Дембінського в мундирі генерала угорської революції.
Цією картиною митець
Побережник Грегорцьо
дебютує на Паризькому
салоні 1852 року та здобуває на ньому Велику золоту медаль першого класу. Наступні роботи лише підкреслюють його талант.
Це були «Автопортрет» та «портрет Матері», створені
1853 року. Саме «портрет Матері» надав йому найбільшого визнання. Під час демонстрації картини у Кракові, того ж року, ним захоплювався сам Ян Матейко.
Наступним кроком у творчості Генріка Родаковського стало створення великої монументальної картини «Хотинська битва», над якою він працював впродовж 1853-1854 років. Картині автор надавав великого
значення, однак її не прийняли на Загальну виставу
у Парижі в 1855 році. Це було великим потрясінням
для Генріка Родаковського, у розпачі він знищує картину. Збереглися тільки ескізи окремих постатей, її
підготовчий малюнок, гіпсові фігурки верблюда та
коня в русі. Незважаючи на невдачу, митець не полишає справи, а далі натхненно працює. Навесні 1858
року вирушає до Венеції, де вивчає творчість Паоло
Веронезе, та копіює його картини «Апофеоз Венеції»
і «Вечерю святого Григорія Великого».
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Кінь Мушка

Стаєнний хлопець Ясьо

У 1861 році в житті
Генріка Родаковського
відбувається
важлива
подія, він одружується
з Камілою фон Салзгебер,
донькою відомого австрійського барона, чиновника високого рангу.
У Камілу Генрік він закохався ще під час навчання у Відні, однак тоді
вона була видана заміж
за багатого старого вдівця, банкіра Августа Блюгдорна. Коханій митця
було тоді тридцять вісім
років, мала вона трьох
дорослих дітей. Згодом
у пари народяться двоє
власних дітей. Дружина
успадкувала від першого чоловіка великий маєток, що дозволило Родаковським побудувати
власний будинок у Пассі, елегантному районі
Парижу. На будинку, на
полотні художник намалював плафон з постатями Рубенса, Леонардо
да Вінчі, Рафаеля, Міхала Аньола. У плині часу
цей плафон не зберігся.
У 1863 році Генрік Родаковський малює ілюстрації до творів Гомера – «Іліади» та «Одісея».
Прагнучи виховати
своїх дітей у патріотичному дусі, у травні 1867
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року Генрік із родиною
повертається до Галичини. Рідний брат Жигмунт застерігав його від
цього кроку, пишучи
у листі до нього: «Не
будеш малювати в цьому краю. Найповніше
джерело таланту може
в ньому згаснути, перш
за все, не будеш добре
малювати, навіть коли б
хотів, бо тобі бракуватиме будь-якого стимулу».
Спочатку
Родаковські
оселилися у Львові, але
тут зіткнулися із сімейними труднощами. Із
Шинкар Йосьо
Галичини втікає брат
Жигмунт, якого переслідувала австрійська влада за участь у січневому
польському повстанні 1863 року, вона закрила його
адвокатську канцелярію, що призвело до фінансових
проблем родини. Невдовзі помирає брат Віктор, який
мав психічну хворобу. У такій ситуації Генрік із родиною оселяється у Палагичах, у маєтку брата Максиміліана: «у гарному, розташованому на заході провінції
покутському селі, на віддалі двох миль від Станиславова та двадцяти хвилин їзди кіньми від повітового
Тлумача». У саду маєтку митець облаштовує художню
майстерню. Протягом трьох років, які родина провела
у Палагичах, Генрік Родаковський намалював різні
картини: у 1868 році – «Дама на коні» (портрет дружини верхи на коні), «Сторож», портрет домашнього улюбленця на фоні палагицького пейзажу (Сенбернар Сторож, був привезений із родиною з Парижу), «Портрет
Єврея».
Найбільш відомим твором митця цього періоду
є цикл акварельних робіт – «Палагицький альбом»,
який налічує 11 акварелей, мальованих на папері, тиВіднайдені історії 11

Різьбляр з Палагич

Листоноша

пового розміру: висотою 31 см, шириною 24
см. Відображають вони
«мальованих з натури
малоруських селян та
євреїв з Палагич». Кожна
акварель детально підписана, поставлена дата
та інформація про зображувану особу. Всі написи зроблені автором
на французькій мові, як
тоді казали, «салоновій»
мові, якою розмовляла
між собою аристократія
та інтелігенція. У родині Родаковських також
між собою спілкувалися
французькою, робилося
це на догоду дружині художника. Першою була
намальована акварель
«Різьбляр з Палагич» 12
жовтня 1867 року.
Варто згадати й інші
роботи: «Сень, двірський
листоноша» 6 листопада 1867 року; «Пахцярж
Шломе» 12 листопада
1867 року; «Війт Никола» 15 листопада 1867
року; «Побережник Грегорцьо» 17 листопада
1867 року; «Кінь Мушка»
10 грудня 1867 року; «Стаєнний хлопець Ясьо» 14
грудня 1867 року; «Шинкар Йосьо» 20 грудня
1867 року; «Листоноша» 1 січня 1868 року;
12 Станиславівщина

«Гуменний Іван Безус»
4 січня 1868 року; «Стаєнний Іван та кінь Дікут»
16 березня 1868 року. Акварелі Генрік Родаковський надіслав з Палагич до Парижу, де вони
викликали велике захоплення та зацікавлення.
У 1875 році акварелі були
опубліковані у газеті
«Ілюстрований тижневик». Критики зауважували, що художнику вдалося вловити атмосферу
покутського села, з її селянською і козацькою
яскравістю та поезією.
Гуменний Іван Безус
У 1870 році родина
Родаковських із Палагич
повертається до Парижу, згодом подорожують Італією,
а наприкінці 1872 року оселяються у Львові, де Генрік
активно займається творчістю, малює портрети аристократії, картини на історичну тематику. Зокрема, показовою картиною цього періоду є «Звільнення бранців гетьманом Конєцпольським під Галичем» 1876-1877 років,
яка була знищена в роки Другої світової війни у Познані.
У 1878 році митець купує маєток Бортники неподалік
Ходорова, де будує невеликий палац в стилі еклектика
за проєктом знайомого архітектора Юліана Захарєвіча.
Із 1883 року у Бортниках художник проживає постійно. У новому помешканні виникає сильна пожежа, яка
спалила бібліотеку, всі привезені із Парижу картини
та рисунки французьких художників. Загинули у вогні
і деякі власні картини Генріка. У 1889 році Родаковські
на декілька місяців їдуть до Парижу, а після повернення продають маєток Бортники та переїжджають до
Відня. В австрійській столиці родина не затримується
надовго, уже у липні 1893 року вони оселяються у Кракові, де художник займається громадською діяльністю,
Віднайдені історії 13

Стаєнний Іван та кінь Дікут

Сенбернар Сторож

очолює Товариство приятелів образотворчого
мистецтва. Нові плани
та задуми обриває раптова смерть Генріка
Родаковського 28 грудня 1894 року. Поховали
митця на Раковіцькому
цвинтарі у Кракові.
Довгий час не була
відома доля «Палагицького альбому», вважалося, що він був втрачений в період Другої
світової війни у Кракові. Лишень наприкінці 1980 – на початку
1981 року віднайдений
у Гожові Великопольському, його вдалося
закупити місцевому окружному музеєві. Зараз
це Любуський музей
імені Яна Декерта. З’ясувалося, що на початку
1970-х років «Палагицький альбом» перебував у
колекції Францішки Жу
котинської, вдови співвласника антикварного
магазину у Варшаві. До
нього акварелі потрапили перед 1939 роком,
ймовірно шляхом закупівлі. У міжвоєнний період «Палагицький альбом» перебував в онуки
художника Яніни Страшевської, яка спочатку мешкала у Бьоркові
14 Станиславівщина

неподалік Кракова, а згодом переїхала до Варшави, де він
і був проданий антиквару. Про його перебування у Гожові
Великопольському не знали до 1970-х років, у 1980 році
«Палагицький альбом» був внесений до реєстру пам’яток, а наступного року за виділені кошти міською владою був закуплений до музею. В Україні роботи Генріка
Родаковського зберігаються у Львівській національній
галереї мистецтв імені Бориса Возницького.
Список використаних джерел та літератури:
1) Gowin S. Henryk Rodakowski 1823–1894. – Warszawa: Edipresse
Polska, 2007. – 96 s. – (Ludzie, Czasy, Dzieła; T. 31).
2) Kitowska M. «Album Pałahickie» Henryka Rodakowskiego //
Polska Sztuka Ludowa –Konteksty. – 1984. – T. 38. – Z. 3. – S. 183–189.
3) Kozicki W. Henryk Rodakowski. – Lwów: Ossolineum, 1937. – 564 s.
4) Kozicki W. «Album Pałahickie» Henryka Rodakowskiego //
Zeszyty Tłumackie. – 2001. – № 2. – S. 12–16.
5) Ryszkiewicz A. Henryk Rodakowski. – Warszawa: Auriga, 1962. – 36 s.

2. Станиславівські гроші
Тема грошей завжди актуальна. В історії людства
були спроби свідомо без них обійтися, але ті чи інші
експерименти завершувалися нічим, бо це різко суперечить практиці життя. Хай вони будуть із срібла, золота, нейзильберу, алюмінію, паперу чи навіть електронні – але мусять бути, бо нема тому ради. Бартер
в чистій формі є економічно невигідним. Українська
революція 1917-1921 рр. поставила на порядок денний
потребу у власній грошовій одиниці. Станиславів долучився до цієї справи, як не дивно, теж, але під тиском своєрідних обставин. У першій половині 1919 р.
в Станиславові, з ініціативи керівника Української галицької армії генерала Омельяновича-Павленка, була
надрукована банкнота («розмінний білет») номіналом
5 гривень. Для чого банкноти друковало військо, а не
Державний Секретаріат фінансів та торгівлі – постараємося з’ясувати.
«Стара добра бабця Австрія» залишила по собі як
грошову одиницю крону. Впроваджена була після ре-

Так виглядав «розмінний білет» з 1919 р.
Фото з книги: Дєдик О. Чортківська офензива. Найуспішніша операція
Галицької армії. – Львів: Астролябія, 2020. – C. 13.
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форми 1892 року і населення Галичини користало з неї
до 1921 р., а навіть і трохи довше, правда вже не зовсім
легально. Існувала в двох версіях: як срібні монети номіналом 1, 2, 5 крон та як банкноти по 1, 2, 10, 20, 50, 100
і 1000 крон. Пізніше, через девальвацію появилися
банкноти номіналом 2000 крон. Перед девальвацією імперія гарантувала вартість однієї крони 6 грамами срібла або 3,04 грамами золота.
Оскільки, від Акту Злуки 22 січня 1919 р. Західноукраїнську Народну Республіку почали вважати частиною (Західна область) Української Народної Республіки,
то жителі Галичини (українці, поляки, євреї та ін.) рано
чи пізно мали користуватися її грошовою одиницею –
гривнею. Проблема ж була в тому, що гривня ні за Павла Скоропадського, ні за республіки не користувалася
великою довірою внаслідок перманентної девальвації.
«В панчохах» населення залишилась ще певна кількість корон. Не було іншого виходу, як легалізувати використання крони із встановленим співвідношенням
до гривні – 1:1 (що пізніше змінилося на користь крони).
З невідомої причини тоді до Галичини завезли гривневі банкноти лише високих номіналів – 1000 і 2000. Але
які були ціни (що очевидно зростали)? Як стверджує дослідник М. Вітенко, міський магістрат намагався дати
певні соціальні норми у торгівлі харчами. У Станиславові запроваджено карткову систему, за якою 1 хлібина
коштувала 1 крону (на чорному ринку – 13, а білий – 26
крон), 1 літр нафти за державними цінами продавався
за 1 крону 44 сотики, 1 хлібина державного виробництва продавалася 1 особі за списками 1 раз на тиждень,
1 кг солонини вартував 32 крони, свинячого м’яса –
6 крон, 1 кг яловичини – 10 крон. Дорослий чоловік, працюючи фізично без кваліфікації, за день міг заробити 1
крону. Вояки УГА теж отримували на день 1 крону, а ті,
хто перебували безпосередньо на фронті, дещо більше.
Одноденний харч українського вояка коштував 12,3 корон, а місячний «заробіток» сотника (аналог капітана)
артилерії складав 400 крон.
Теж кілька слів про українське військо в той час –
Українську галицьку армію (УГА), а точніше про її кеВіднайдені історії 17

рівництво. По трьох днях її творець і керівник Дмитро
Вітовський подався до димісії (відставки) і з того ж дня
армію очолив отаман (аналог майору) Гриць Коссак.
Але теж на короткий час, бо вже 8 листопада до Начальної команди прибула делегація офіцерів з фронту
з єдиною вимогою: змінити керівника. Сам Коссак тому
не противився. Недовго був очільником війська також
і полковник Гнат Стефанів. Йому Рада державних секретарів не подарувала наказу про залишення Львова
в ніч з 21 на 22 листопада 1918 р.

Декоративна тарілка «Піхотинець Галицького війська в наступі».
Продукція 1930-х рр. З приватної збірки Леоніда Орла

Тим часом Рада секретарів надіслала до Петлюри,
який тоді перебував у Фастові, делегацію підхорунжих давньої австро-угорської армії на чолі з Дмитром
Паліївим. Він попросив Симона Петлюру, щоб місце
Начального вождя УГА зайняв хтось з колишніх царських генералів, яких не бракувало у війську Наддніпрянської України. Згідно з О. Дєдиком, саме тоді під
вікнами вагону Петлюри на пероні зовсім випадково опинився ген. Михайло Омелянович-Павленко. За
хвилину галицьке військо вже отримало нового ко18 Станиславівщина

мандира. Ось як згадує ті події сам генерал Омелянович-Павленко: «Від 15 листопада ст. Фастів була ставкою повстанчих військ. З різних кінців сходилися під
прапор Директорії всі незадоволені режимом гетьмана, всі, хто так чи інакше рахував себе покривдженим,
неоціненим по заслугах, а разом з тим чимало елементу з природи неспокійного, для якого хаос й анархія
були рідною стихією. Події показали, що таких було
найбільше. Були все ж і інші.
Безсторонній глядач побачив би на ст. Фастів невелику групу галичан, що спокійно ходили від одного
бурхливого гурту наддніпрянців до другого. Мовчки
прислухувалися вони до гомону вояків, щось нотували
та зрідка обмінювалися кількома фразами.
Я особисто теж не поділяв загальної радості – я ніколи не бачив спасіння у розбраті. Мої настрої були,
мабуть, споріднені з настроями мовчазної групи, бо час
від часу ми мимохіть зустрічалися, а зрештою, сталося так, що майже одночасно опинилися коло самого
вагону Директорії. Я звернувся до вартового старшини
й просив його докласти Головному отаманові про мій
приїзд. При цьому я голосно назвав моє прізвище.
Тоді до мене наблизився
один з галичан і запитав: «Ви будете генерал
Омелянович-Павленко?» –
«Так!» – «Ми – делегати
від Галицької національної ради й вже третій
день виглядаємо Вас тут».
Це був Лонгин Цегельський, висланець УНРади
на Велику Україну для полагодження справ допомоги молодій Галицькій
республіці в її боротьбі
проти поляків. Між іншими справами делега- Генерал Михайло Омелянович-Павція мала просити урядові ленко (старший). Фото з 1919-1920 рр.
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кола призначити на галицький фронт кількох вищих
старшин для організації Начальної команди.
Др. Цегельський познайомив мене з другим членом
делегації. Наскільки пригадую собі, це був др. Дмитро
Левицький і, здається, Д. Паліїв. З розмови я довідався,
що, зібравши всебічні інформації про різних старшин
вищого рангу, вони зупинили свій вибір на мені, і на це
мають вже згоду ген. Осецького, тодішнього начальника штабу повстанчої армії, як також і членів Директорії. Ходило лише про особисте знайомство й мою згоду.
Я вже казав, що повстанчий рух мене турбував. Довго
не міркуючи, я дав свою згоду. Одначе формальну згоду
я обіцяв дати лише після мого зорієнтовання про справи
у ген. Осецького й Головного отамана С. Петлюри.
Мені не довго прийшлося чекати на послухання.
С. Петлюра прийняв мене в своєму переділі. Це було,
здається, взагалі третє моє побачення з ним. Він підтвердив мені, що директорія погоджується на моє призначення, і після досить туманного з’ясування стану на
галицькому фронті, зазначив мені, що я можу бути цілком спокійним, бо за два тижні він має надію бути в Києві, і що тоді я можу розраховувати на два наддніпрянські корпуси. Опанування Львовом, на його думку, мало
бути рішаючим моментом бойових операцій на терені Західної України. Приблизно, те ж саме я почув від
ген. Осецького (його я знав добре ще з курсів штаб-старшинської школи в Оренбурзі). Швидко далося полагодити всі формальності, і в той самий вечір я мав виїхати до Галичини, бо інакше я й делегати ризикували, що
будуть відрізаними».
Дорога до Станиславова тривала довше ніж планувалось. Зрештою, делегація Паліїва дісталася нової столиці ЗУНР. Власне із Станиславова ген. ОмеляновичПавленко почав керувати Галицькою армією.
Царський генерал, вже в своєму новому війську, що
повстало з колишньої австро-угорської армії, на початках відчував себе чужою людиною. Більшість його нових підлеглих розуміли військові вказівки німецькою
мовою, якої він не знав. Натомість добре володів французькою, але цю мову підлеглі, як правило, не знали.
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Що цікаво в революційні часи він вже не носив жодних генеральських відзнак і ніхто його не бачив у відповідному до його становища мундирі.
В цьому місці нашої розповіді поєднуються два тематичні сюжети – сюжет генеральський і сюжет жовнірський (вояцький). Останні, що вийшли з простого
люду, постійно шукали «щось перекусити». Генерал
Омелянович-Павленко отримав зголодніле, слабо вбуте
і вбране військо. Уряд ЗУНР у тих умовах не мав можливості належно подбати про змобілізованих людей.
Окрім обіцянок жовніри станиславівського гарнізону,
перші два місяці 1919 р. не отримали жодного кілограма м’яса. Бракувало теж взуття, одягу, медикаментів
тощо.
За службу вояки УГА отримували оплату гривнями
УНР. З невідомої причини до Станиславова привезено
тільки банкноти номіналом 1000 і 2000 гривень. Український капітан артилерії отримував місячно 80 гривень.
А що говорити про вояків? Гроші прийшли, але як їх розподілити? За що можна було придбати хліб, папіроси чи
щось інше? Оскільки цивільна влада залишалась в цьому питанні бездіяльною, генерал Омелянович-Павленко рішуче взяв цю справу в свої руки. Розпорядженням
генерала, згідно з О. Дєдиком, в Станиславові надруковано «кредитні знаки» номіналом 5 гривень. Названо їх
«розмінними знаками» або «розмінними білетами». Це
істотно знизило незадоволення як у війську, так і серед
цивільних. Вони були надруковані поспіхом, тому на окремих у слові «гривень» пропущено літеру «р». 5 гривень
друкувалися з водяним знаком на сірому папері. Дехто із
дослідників вважає, що в обіг вони так і не потрапили,
хоча це малоімовірно.
Директор Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби ім. С. Бандери Я. Коретчук подає таку
інформацію: «Напередодні евакуації з Києва у лютому
1919 року, міністр фінансів УНР Борис Мартос наказав вивезти з міста всі запаси грошей, що зберігалися
в Державному банку, літографічні камені та інші матеріали, які використовувалися для друку грошей. Після
короткочасного перебування у Вінниці, де через брак
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відповідної технічної бази не вдалося налагодити виготовлення грошей. Тож Міністерство фінансів УНР переїхало до Кам’янця-Подільського, а Експедицію Заготівлі
Державних Паперів було відправлено до Тернополя,
а згодом — до Станиславова (нині Івано-Франківськ).
Цей крок був зумовлений заходами безпеки і наявністю у цих містах належної друкарської бази. У Станиславові новий керівник Експедиції Микола Данильченко
зумів налагодити виготовлення розмінних знаків Державної скарбниці УНР номінальною вартістю 5 гривень. При виготовленні проекту було використано елементи малюнків Григорія Золотова, Антона Середи та
Георгія Нарбута. Вони друкувалися чорною фарбою на
якісному папері сірого кольору з водяними знаками».
Оскільки інфляція не зупинялась, а брак фізичних
грошей призвів до того, що місцева влада Тернополя,
Збаража, Сокаля та Золочева самостійно теж почали
друкувати гроші на звичайному обгортковому матеріа
лі. До грошей додавалась обітниця, що «як тільки, так
зразу» наступить їх обмін на правдиві гривні, тобто
державні кредитні білети. Але колесо історії оберталося далі. 25 травня 1919 р. до Коломиї увійшло румунське
військо, а вже 27-28 травня вулицею Галицькою до Станиславова ввійшли польські підрозділи під командою
ген. Івашкєвіча. Державний секретаріат ЗУНР на короткий час перемістився до Бучача.
Ця стаття можливо б і не з’явилася на світ, якби не
повторення в деталях тієї ж скандалічної ситуації на
початку 1990-х рр. Виникла вона, як то кажуть, «на рівному місці». При заміні радянських рублів на нові українські «купоно-карбованці», протягом однієї ночі, рублі вилучили з обігу. Натомість «кожний працівник»,
інвалід та пенсіонер отримали по 50 купонів в одній
банкноті. Хліб тоді продавали по 26 копійок. Зранку під
кожним продовольчим магазином уже були скупчення людей, охочих щось придбати на сніданок і кожний
пропонував до оплати 50-купоновий білет. Виникла
проблема: чим давати решту? Пропозиції продавчинь,
щоб «зібралися по 200 осіб, купили 200 буханок хліба,
а потім поділилися» були висміяні. Понад то виявилося,
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що була теж категорія людей, які нічого не отримали –
наприклад, духовенство, особи, які перебували в цей
час у відрядженнях в інших місцевостях.
Молода українська держава до вечора розв’язала цю
проблему (з’явилися банкноти інших номіналів), а тим
часом купон вже втрачав свою вартість і оплачувані
ним товари ставали невпинно дорожчими. Девальвація стала нормою і тому через деякий час усіх українців
абсолютно офіційно можна було назвати міліонерами.
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3. Суд над «косачівським катом»
Українсько-польська війна 1918-1919 рр., безперечно, належить до визначальних чинників українських
державницьких змагань 1917-1923 рр. У Галичині ще
довго потім відчувався відгомін братовбивчої війни.
Песимістичні настрої галичан посилювалися арештами видатних українських діячів періоду ЗУНР. Однією
з таких справ, що викликала значний резонанс, було
слідство та суд над лікарем Петром Петрушевичем,
який контролював санітарний стан найбільшого табору для інтернованих осіб та військовополонених ЗУНР,
в Косачеві, передмісті Коломиї.
Народився Петро Петрушевич 22 липня 1870 р.
в с. Ляховичі Подорожні (тепер с. Подорожнє) Жидачівського повіту в сім’ї о. Теофіля Петрушевича, що згодом
став парохом у Єзуполі. На 1894 р. о. Теофіль згадується
як віцедекан Єзупільського деканату, а у шематизмі за
1902 р. – як єзупільський декан та «іспитователь синодальний, Совітник Єпископської консисторії, отзначений крилошанин».
Петро Петрушевич доводився троюрідним братом
майбутньому очільнику ЗУНР Євгену Петрушевичу.
Саме на зламі ХІХ-ХХ ст. все більше Петрушевичів, подібно як і вихідці з інших священницьких родин, вибирали світський фах. Культурницький етап національних рухів Центрально-Східної Європи підготував
основу для їхніх політичних прагнень. На чолі українського руху в Галичині стали греко-католицькі священники, адже іншої інтелігенції на той час майже не було.
Але з кінця ХІХ ст., із зростанням кількості світської інтелігенції, остання все більше перебирає до своїх рук
політичний провід.
Корені роду Петрушевичів з гербом «П’ястук» виводять від бояр Великого Князівства Литовського. Через
значну асиміляцію галицької шляхти та її частина, що
не зреклася своєї ідентичності, продовжила свій провід
над народом на ниві священницької праці. Тому Петрушевичі були переважно священниками, які додатково
займались інтелектуальною працею. Найвідомішим
24 Станиславівщина

був о. Антоній Петрушевич – історик, етнограф, філолог та активний громадсько-політичний діяч як депутат Галицького Сейму, а згодом – як депутат Державної
ради. Рід Петрушевичів подарував ще низку активних
діячів на благо української справи. Яскравим прикладом цього є молодший брат Петра Петрушевича Іван,
економіст, який став одним із засновників українського кооперативного руху в Галичині та Канаді. Також
він знаний як перекладач з англійської та французької
мов. У 1919 р. – делегат від Українсько-канадійського горожанського комітету у Парижі, де допомагав дипломатичній місії УНР, а у 1920-1923 рр. – секретар місії ЗУНР
у Великобританії. З 1924 р. проживав у США, де навіть
писав кіносценарії для Голлівуду, працюючи на студії
«Metro Goldwyn Meyer» в Лос-Анджелесі. Брав участь
у Конференції Об’єднаних Націй у Сан-Франциско
1945 р. як член делегації українців Канади і США.
Старший син о. Теофіля Петрушевича Петро закінчив гімназію у Львові, а потім у 1891 р. як доброволець
пішов служити до 58-го полку піхоти. Далі вступає вивчати медицину за державний кошт до університету
в Кракові, де 1 серпня 1900 р. отримує ступінь докто-

Зал окружного суду у Львові, де відбувався процес над лікарем Петром
Петрушевичем у 1921 р. (Фото 1929 р.). Джерело: NAC, sygn. 1-B-475
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