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КІУС видав книгу про Бойківщину й Галичину 

 
22 травня 2013—Михайло Зубрицький, Зібрані твори і матеріали у трьох томах. Том 1: 
Наукові праці. Львів: Літопис, 2013. 610 с., мапи, таблиці, тверда палітурка, 44.95 дол. 

Щойно побачив світ перший том тритомної праці зібраних наукових творів о. Михайла 
Зубрицького (1856‒1919). Книга містить вступ редактора тому Франка Сисина «Отець 
Михайло Зубрицький: Нестор українського села» англійською й українською мовами, 
сорок наукових праць Зубрицького з історії Галичини й етнографії Бойківщини, а також 
мапи Бойківського краю, фотографію Зубрицького як молодого духівника та іменний і 
географічний покажчики. 

Михайло Зубрицький був істориком та етнографом, який досліджував західню частину 
Бойківщини, насамперед свою парафію у Мшанці, наприкінці ХІХ й на початку ХХ ст. 
Він був греко-католицьким священиком з 1883 р. та членом Наукового товариства 
Шевченка з 1904 р. Він близько співпрацював з Іваном Франком, Федором Вовком, 
Володимиром Гнатюком, іншими видатними науковцями у збиранні усної історії й 
фолкльору та видав сотні докумунтів, датованих із XVI до середини ХІХ ст. Його 
дослідження з історії Галичини вирізняються порівняльним аспектом між усною 
традицією й письмовими джерелами. Багато з його праць належать до жанру щоденної 
історії (будіництво, вівчарство) та огляду соціяльної історії (голод, епідемії холери). Він 
також зберіг документацію про складну історію сіл Старосамбірського й Турківського 
районів з їхніми різноманітними верствами шляхти, гайдуків, духівництва, селянства та 
євреїв. Сорок праць в одному томі — це одне з найвичерпніших досліджень мікрореґіону 
в Україні. Зосередившись на бойках, він також включив матеріяли про сусідні групи 
лемків і гуцулів. Покажчики будуть особливо цінними тим, хто займається родинною 
генеалогією краю. У т. 2 будуть зібрані особисті документи Зубрицького, повна 
бібліографія його праць та окремі праці про його життя й творчість. Т. 3 міститиме понад 
триста газетних статтей з політичних, культурних та релігійних питань у Самбірському й 
Бойківському реґіонах, написаних цим священиком-активістом та організатором 
українського національного життя.  

Дане видання зібраних праць Михайла Зубрицького видане спільно Програмою вивчення 
модерної української історії і суспільства ім. Петра Яцика Канадського інституту 
українських студій, Інститутом історичних досліджень Львівського національного 
університету ім. Івана Франка, Інститутом народознавства Національної академії наук 
України та Науковим товариством Шевченка в Канаді й у Львові. Публікація стала 
можливою завдяки щедрій підтримці з маєтку Едварда Бродацького (Лондон, 
Великобританія). 
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Книгу можна придбати у Видавництві КІУСу кредитною карткою через захищену 
електронну систему (www.ciuspress.com), e-поштою (cius@ualberta.ca), телефоном 
(780/492-2973), факсом (780/492-4967) або поштою: CIUS Press, 430 Pembina Hall, 
University of Alberta, Edmonton, AB, Canada T6G 2H8. Поза межами Канади ціни в долярах 
США. 

Видавництво Канадського інституту українських студій при Альберстькому й 
Торонтському університетах — це найбільший видавець англомовної наукової літератури 
про Україну та українців. Відгукуючись на потребу в достовірній інформації про Україну 
в сучасному світі, Видавництво КІУСу видає історичні та інші наукові монографії, 
дослідження про історію українців у Канаді й інших країнах, а також англомовні 
переклади класичних творів української літератури й історіографії. 

Фото: Отець Михайло Зубрицький. 

The Canadian Institute of Ukrainian Studies (CIUS) is a leading centre of Ukrainian studies outside Ukraine that engages in and support 
research and scholarship in Ukrainian and Ukrainian-Canadian studies. If you would like more information on the Institute, please visit our 
website at www.cius.ca, facebook page at www.facebook.com/canadian.institute.of.ukrainian.studies?ref=hl or contact Dr. Bohdan Klid at 
(780) 492-2972; cius@ualberta.ca. 
 
Канадський інститут українських студій (КІУС) — провідний осередок українознавчих студій поза межами України, покликаний 
розвивати і підтримувати науково-дослідну роботу з української та українсько-канадської тематики. Щоб отримати детальнішу 
інформацію, просимо відвідати наш веб-сайт www.cius.ca, фейсбук www.facebook.com/canadian.institute.of.ukrainian.studies?ref=hl або 
зв’язатися з д-ром Богданом Клідом (780) 492-2972; cius@ualberta.ca. 
 

 


