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У статті аналізується процес вивчення столичного міста Галича археологом Йосифом Пеленським. Висвітлюється його життя 

та наукова діяльність. Він народився в Комарно, навчався в Академії Мистецтв у Кракові. Йосип Пеленський почав 

досліджувати літописний Галич на початку ХХ ст. 

Він виявив локалізацію княжого міста. Це село Крилос. Його найвідоміша робота називається «Halicz w dziejach sztuki 

średniowiecznej na podstawie badań archeologicznych i źródeł archiwalnych» і опублікована в 1914 році. Автор акцентує увагу на 

здобутках дослідника у вивченні історії літописного Галича та на його внесоку у подальші наукові студії. Подано 

характеристику найважливіших пам’яток, більшість з яких ще належить поглиблено вивчати. 
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Постановка проблеми. Історія Галича та 

його околиць завжди цікавила дослідників. Ве-

лику увагу Галичу приділяли археологи, які хо-

тіли локалізувати ті чи інші об’єкти на території 

давнього міста. Одним із них був Йосип Пелен-

ський – історик, археолог, мистецтвознавець, чия 

наукова спадщина, на жаль, відома тільки 

вузькому колу дослідників літописного Галича.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Постаті Й. Пеленського приділено надто мало 

уваги в історіографії – згадки про нього та його 

діяльність переважно фрагментарні. Щоправда, 

велику увагу досліднику приділено у статтях 

Ярослава Пастернака, Юрія Лукомського та Тара-

са Романюка, які, спираючись на наукові здобутки 

Й. Пеленського, здійснювали і здійснюють свої 

дослідження, відкривають завісу історії давнього 

Галича. Окрім цього, постать Й. Пеленського 

фрагментарно аналізується у працях дослідників 

історії архітектури – А. Гусака, Н. Булик, А. 

Стасюка та ін.  

Мета статті полягає у висвітленні життя та 

наукових здобутків Йосипа Пеленського в 

вивченні історії середньовічного Галича. 

Останні результати дослідження. Йосип 

Гаврилович Пеленський народився 31(18) 

грудня 1879 року в місті Комарно на Галичині3. 

Його батько був активним діячем «Просвіти». З 

автобіографії дослідника дізнаємося, що він 

закінчив 5-класну городську школу в рідному 

місті, а пізніше почав навчатися у Львівській 

академічній гімназії, а потім у Краківському 

університеті та Академії Мистецтв, де вивчав 

історію пластичного мистецтва. Лекції 

польського професора Мар'яна Соколовського 

                                                           
3 Ясь О. В. ПЕЛЕНСЬКИЙ ЙОСИП ГАВРИЛОВИЧ. – 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.history.org.ua/?termin=Pelenskyj_J 

сприяли тому, що молодий Йосип зацікавився 

античною та середньовічною архітектурою, 

зокрема візантійською. Його перша наукова 

праця була присвячена проблемам виникнення і 

розвитку античних та ранньохристиянських 

базилік. Вона стала основою докторату філософії 

у галузі мистецтвознавства, який він здобув у 

1907 році. Для українців, що були підданими 

Австро-Угорської монархії, це перший випадок 

такого номенування4. 

Дослідник брав участь у Першій світовій війні. 

Є відомості, що Йосип Пеленський відповідав за 

запис добровольців в армію УСС у Володимирі-

Волинському (близько 1915-1916 рр.)5. 30 серпня 

1919 р. уряд Директорії створює спеціальну 

комісію при Міністерстві народної освіти. Метою 

комісії було вироблення науково обгрунтованих 

рекомендацій та інструкцій, пов'язаних з охороною 

пам'яток, а також колективне керівництво заходами 

на цій ниві. В складі комісії, поряд з такими 

дослідниками як О. Назарук, М. Гавриленко, 

перебував і Й. Пеленський6.  

На початку ХХ ст. він прибуває у Галич з 

метою дослідження залишків княжого граду. 

Його працю полегшувала фахова студія В. 

Лущкевича, професора Краківської Академії 

Мистецтв, та критичний опис Ю. Захарієвича, 

професора архітектури Львівської політехніки7. 

Найбільше його цікавила локалізація Богородич-

                                                           
4 Лукомський Ю., Романюк Т. Сторінки життя і діяльности Йосипа 

Пеленського. // Записки НТШ. Львів, 2002. Т. ССХLІV. – С. 313. 
5 Федосєєва С. Січові Стрільці на Володимирщині// Володимир – 
Волинський історичний музей. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://volodymyrmuseum.com/istorychni/91-sichovi-striltsi-

na-volodymyrshchyni 
6 Нестуля О. До питання про охорону пам’яток культури за Директорії 

// Український історичний журнал. 1994. –Вип. 6. – С. 119. 
7 Пастернак Я. Старий Галич: археологічно-історичні досліди у 

1850–1943 рр. /Інститут українознавства Прикарпатського 

університету ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: Вид-во 

«Плай», 1998. – С. 54. 
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ної катедри у Крилосі. Аби дізнатися про те, як 

був закладений фундамент церкви св. Пантелей-

мона, Й. Пеленський вдається до археологічних 

розвідок. У декількох місцях довкола підмурку 

він закладав шурфи. Це дало можливість 

простежити місця виступів фундаментів. Варто 

зазначити, що розкопки поблизу храму вже були 

здійснені А. Петрушевичем, а пізніше – 

професором Ісидором Шараневичем8. Успішний 

пошук сакральних пам’яток провели спільно 

настоятель церкви села Залуква Лев Лаврецький, 

професор-історик І. Шараневич та архітектор 

Юліан Захарієвич упродовж 1882-1888 рр. 

Дослідження самого Пеленського припали на 

1909-1911 рр. Зацікавлює те, що дослідники 

висловлювали доволі дискусійні думки щодо 

локалізації давнього Галича. Так, А. Петрушевич 

твердив, що старий Галич стояв на місці 

сучасного, І. Шараневич вважав, що він 

розміщувався на захід від міста, тобто на 

Залуківській височині. Щодо О. Чоловського та 

Й. Пеленського, то вони схилялися до думки, що 

літописний Галич розташовувався на теренах 

села Крилос, за 6 км. на південь від Галича9. 

Коли Й. Пеленський проводив свої 

археологічні дослідження, він працював на 

посаді доцента кафедри історії мистецтва 

Київського університету (1909-1914). Дослідник 

ретельно ознайомився з результати роботи І. 

Шараневича, Л. Лаврецького та Ю. Захарієвича, 

а пізніше провів обстеження церкви святого 

Пантелеймона. Ця церква – єдиний збережений 

на території Галичини зразок княжої 

архітектури. Окрім цього, Йосип Пеленський 

зумів науково локалізувати центральну частину 

Галича, зазначити на карті й описати більше 20 

місць очікуваних руїн монументальних споруд. 

Сумніви у вченого викликала локалізація 

літописної церкви Спаса, тобто двірської церкви 

Володимирка Володаровича. Тоді вважалося, що 

вона розміщувалася в урочищі Карпиця. Проте 

Пеленський висловив думку, що вона мала б 

стояти на Крилоській горі. Згідно з ним, там же, 

тобто в урочищі Золотий тік, мав би знаходитися 

і князівський палац10. 

О. Чоловський та К. Гадачек надавали 

Пеленському консультації, а тому досить 

                                                           
8 Гусак А. Історія дослідження храму Св. Пантелеймона в Галичі // 

Галицьке слово. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.galslovo.if.ua/index_old.php?st=5656 
9 Пастернак Я. Археологія України: Первісна, давня та середня 

історія України за археологічними джерелами. - Торонто: Наукове 
товариство ім. Шевченка, 1961. – С. 618. 

10 Омельчук Б. А. Історія дослідження оборонних укріплень 

княжого Галича. // Військово-науковий вісник. - 2016. – Вип. 25. – 

С. 49-50 

критично оцінювали його. Збереглося кілька 

листів до Гадачека від 23 жовтня і 24 листопада 

1909 року, в яких Й. Пеленський подав опис 

своїх польових досліджень та просив поради у 

професора11. В 1909 році на сторінках «Записок 

НТШ» з’являється повідомлення «З руїн 

Галича», де автор описував, що на половині 

дороги між Залуквою та Крилосом, в полі, він 

знайшов руїни якоїсь кам'яної споруди. Пробні 

розкопи містили в собі велику кількість каміння 

– вапняку, який, власне, і характеризував всі 

галицькі монументи старокняжої доби12. 

Свої наукові здобутки автор підсумував у 

монографії «Галич в історії середньовічного 

мистецтва на підставі археологічних і 

джерельних досліджень», яка була видана у 

Кракові 1914 року. У цій праці досить багато 

уваги присвячено церкві Святого Пантелеймона. 

Автор акцентував увагу на змалюванні 

візантійського стилю пам’ятки, зокрема на його 

архітектурних рисах. Окрім цього він провів 

дослідження рослинного орнаменту храму, який 

поширений на головному та бокову порталах, а 

також на завершенні колон, якими обставлені 

апсиди з зовнішньої сторони. Досліджуючи архі-

тектуру галицьких ротонд, Й. Пеленський помі-

тив, що у них є багато спільного з моравськими 

ротондами, які датуються ІХ – поч. Х ст. Він 

припустив, що галицька архітектура базується на 

традиціях мурованого будівництва, яке 

поширилось у країнах Середньої Європи, а саме: 

Чехії, Моравії, Польщі. Носіями культурних 

впливів були місії і монастирі зі Сходу13. 

Перші дослідники храму св. Пантелеймона 

(А. Петрушевич, І. Шараневич та Ю. Захарієвич) 

обґрунтували гіпотезу, згідно з якою 

фундатором церкви був волинський і галицький 

князь, а з 1253 р. – король Данило Романович 

(1201–1264 рр.). В. Лущкевич вважав, що церква 

св. Пантелеймона раніше була Успенським 

собором, який після занепаду столиці був 

перебудований14. Проте думка Й. Пеленського 

була суттєво іншою. 

Обстежуючи церкву Пантелеймона, він 

знайшов на її фасадах численні написи ХІІІ–

ХVІІ ст. Один із них датується ХІІІ ст. і вказує 

на час побудови пам’ятки. Цей напис міститься 

                                                           
11 Булик Н. Сакральні пам’ятки Галича та його околиць: історія 
досліджень до Першої світової війни. // Badania archeologiczne 

zespołów sakralnych w Кarpatach. – Krosno, 2016. – С. 27 
12 Пеленський Й. З руїн Галича // Записки наукового товариства 
ім. Шевченка. – Львів, 1909. – Т. ХСІ. – С. 159. 
13 Pełeński J. Halicz w dziejach sztuki średniowiecznej na podstawie badań 

archeologicznych i źródeł archiwalnych. ─ Kraków, 1914. ─ S. 193. 
14 Стасюк А. Середньовічний монастир у Галичі: від 

св. Пантелеймона до св. Станіслава. // Вісник Прикарпатського 

університету. Історія. – 2011. – Вип. 20. – С. 182 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670672
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на південному фасаді церкви, біля третьої 

пілястри на висоті 1,50 м. від землі. Текст напису 

складається з 8 рядків, видряпаних на кам’яному 

блоці гострим предметом. Дослідник розшифру-

вав його та висловив думку, що храм було засно-

вано близько 1200 р. Відповідно фундатором 

храму був Галицько-Волинський князь Роман 

Мстиславич, який на честь свого діда, київського 

князя Ізяслава, християнське ім’я якого Панте-

леймон, збудував церкву15. Хоча Й. Пеленський 

у монографії і не вказував імені фундатора, 

проте датування, яке він подає, дозволяє 

опиратися на таке припущення. На той час 

церква св. Пантелеймона була вкрита тиньком, а 

тому дослідник тільки здогадувався, що під ним 

може зберігатися багато інших цікавих написів 

та рисунків. Пізніше у 1926 році цей здогад 

підтвердився16. Опис храму сьогодні має дуже 

велике значення для істориків, архітекторів та 

мистецтвознавців, оскільки багато архітектурних 

деталей були пошкодженими або ж зруйновани-

ми ще в роки Першої світової війни.   

Йосип Пеленський практично вирішив проб-

лему локалізації літописного собору (Успенсько-

го) княжого Галича. Проаналізувавши ряд істо-

ричних документів, вчений безпомилково вказав 

на розташування решток собору поблизу церкви 

в Крилосі. Архівні джерела свідчать, що катедра 

протягом ХIV–ХV ст. поступово руйнувалася, а 

на початку ХVІ ст. дідич Марко Шумлянський 

побудував на новому місці нову церкву17. Мож-

на припустити, що будівництво здійснювалося з 

матеріалів колишнього собору.  Були проведені 

розвідкові археологічні дослідження, в резуль-

таті яких довкола існуючого храму було виявле-

но потужне румовище каменю і побутових від-

ходів, товщиною 2 м. Під ними починався нетор-

каний культурний шар княжої доби. Дослідник 

зауважив, що цей шар становив денну поверхню 

з часів будівництва катедру. До уламків літопис-

ної споруди вчений відносив виявлені у розко-

пах фрагменти двох півколонок, які різнилися 

розмірами, та блок зі склепіння18. Проте через 

                                                           
15 Давнє місто Галич (за мотивами одноденної подорожі). 

//Активний відпочинок в Україні. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://www.activerest.in.ua/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=26:2009-03-17-11-36-52&catid=18 

16 Пастернак Я. Старий Галич: археологічно-історичні досліди у 

1850–1943 рр. /Інститут українознавства Прикарпатського 
університету ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: Вид-во 

«Плай», 1998. – С. 57. 
17 Pełeński J. Halicz w dziejach sztuki średniowiecznej na podstawie 

badań archeologicznych i źródeł archiwalnych. ─ Kraków, 1914. ─ S 

114. 
18 Pełeński J. Halicz w dziejach sztuki średniowiecznej na podstawie 

badań archeologicznych i źródeł archiwalnych. ─ Kraków, 1914. ─ S 
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брак коштів дослідження в Крилосі не були 

продовжені, а фундаменти споруди так і не були 

відкриті.  

У 1934 році в Йосипа Пеленського з’явилась 

можливість працювати над упорядкуванням 

архіву Перемишльської капітули Греко-Католи-

цької Церкви, проте через брак коштів для 

вченого на переїзд та оплату праці йому в цьому 

відмовили. В 1940-х роках Йосип Пеленський 

робить спроби через депутата Верховної ради 

СРСР Кирила Студинського добитися визнання 

у влади і надання йому звання члена-кореспон-

дента Академії наук у Києві19. З 1945 року Й. 

Пеленський – працівник Львівського відділення 

Інституту археології АН УРСР20.  

Помер дослідник 29 листопада 1957 року у 

Львові. Його поховали на Личаківському кладо-

вищі. 29 травня 2002 року відбулося освячення 

нового надмогильного пам’ятника Й. Пеленсько-

го, авторами якого є архітектор Михайло Федик 

та скульптор Ігор Мединський . В основі хреста 

висічено напис – «Д-р Йосип Пеленський, 

історик (1879-1957)». Ініціаторкою впорядкуван-

ня могили виступила племінниця видатного 

вченого – Наталія Володимирівна Керик21. 

Висновки та пропозиції. Іван Старчук у 

своїх спогадах так оцінював наукову діяльність 

Йосипа Пеленського: «Й. Пеленський поставив 

справу вивчення минувшини Галича так кріпко, 

що пізніші археологічні дослідження ніяких 

основних тез Й. Пеленського не опрокинули, а 

противно підтвердили»22. Справді, дослідження 

вченого стали своєрідною науковою основою 

для його наступників – Я. Пастернака, Б. 

Томенчука, Ю. Лукомського та багатьох інших. 

В 2018 році у світ вийде монографія Й. 

Пеленського, перекладена українською мовою. 

Проте повноцінно шана видатному досліднику 

має виявитися у пам’яті про нього, а також в 

опрацюванні та опублікуванні ряду рукописних 

праць Й. Пеленського, що зберігаються в архівах 

Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича 

НАН України. 

                                                           
19 Лукомський Ю., Романюк Т. Сторінки життя і діяльности Йосипа 

Пеленського. // Записки НТШ. Львів, 2002. Т. ССХLІV. С. 319. 
20 Старчук І. Йосип Пеленський.// Археологічні дослідження Львівського 

університету. Вип. 8. 2005. – С. 400. 
21 Лукомський Ю. Відновлення пам’ятника на могилі Йосипа 

Пеленського.// Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН 

України в 2002 році. Інформаційний бюлетень. – Львів, 2003. – 
С. 156. 
22 Старчук І. Йосип Пеленський.// Археологічні дослідження 

Львівського університету. Вип. 8. 2005. – С. 400.  
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Мазурчак Л. М. 

И. ПЕЛЕНСКИЙ КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ЛЕТОПИСНОГО ГАЛИЧА   
В статье анализируется процесс изучения столичного города Галича археологом Иосифом Пеленским. Освещается его жизнь и 

научная деятельность. Он родился в Комарно, учился в Академии Искусств в Кракове. Иосиф Пеленский начал исследовать 

летописный Галич в начале ХХ в. 

Он обнаружил локализацию княжеского города. Это село Крилос. Его самая известная работа называется «Halicz w dziejach 

sztuki średniowiecznej na podstawie badań archeologicznych i źródeł archiwalnych» и опубликована в 1914 году. Автор акцентирует 

внимание на достижениях исследователя в изучении истории летописного Галича и на его вкладе в дальнейшие научные 

исследования. Дана характеристика важнейших памятников, большинство из которых еще предстоит углубленно изучать. 

Ключевые слова: раскопки, локализация, Галич, исследования, церковь.  

 

Mazurchak L. M.  

I. PELENSKY AS A RESEARCHER OF THE CHRONICLE GALYCH 

The article analyzes the process of investigation of  the capital city of Galych by the archaeologist Joseph Pelensky . His life and scientific 

activities are covered. He was born in Komarno, studied at the Academy of Arts in Krakow. Joseph Pelensky began to research the chronicle 

Galych in the early 20th century.  

He discovered the localization of the prince's city. This is the village of Krylos. The most famous his work is named «Halicz w dziejach sztuki 

średniowiecznej na podstawie badań archeologicznych i źródeł archiwalnych» and published in 1914. The author focuses on the 

achievements of the researcher in studying the history of the chronicle Galych and on his contribution to further scientific studies. Posted 

description of the major attractions, most of which are yet to be thoroughly studied. 

Key words: excavations, localization, Galych, research, church 
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