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Ідея українського університету у Львові набула важливості на галицьких теренах 

наприкінці ХІХ століття, коли в українських студентів з’явився шанс навчатися рідною 

мовою, оскільки в університеті з 4 липня 1871 року згідно з імператорською постановою 

було відмінено німецьку мову як обов’язкову і встановлено двомовність викладання – 

польською і українською мовами. Проте під тиском польської сторони за кілька років мовою 

викладання в університеті стає лише польська мова. 

Професор Львівського університету, видатний український історик та громадсько-

політичний діяч М. Грушевський, обґрунтовуючи потребу викладання українською мовою у 

Львівському університеті, наголошував, що головною ознакою повноти національного життя 

є наука власною мовою: «Доки якийсь язик не доступив до вищої школи, доки він не 

служить органом викладів університетських чи інших вищих шкіл, доки він не став 

знаряддям наукової роботи в викладі і в книжці, доти суспільність, народність, що говорить 

тим язиком, буде чути себе на становищу «нижчої», культурно-неповноправної народности» 

[1, c.20]. Українська громадськість вважала реалізацію цього питання як невід’ємне 

історичне право. До відстоювання права на український університет долучилася Народна 

рада, Наукове товариство імені Т. Шевченка, «Просвіта». Активну позицію зайняло також 

українське студентство. Так, перше студентське віче, на якому розглядали створення 

українського університету у Львові, відбулося  13 липня 1899 року. 

Найдраматичнішою подією в боротьбі за український університет стало віче 

українського студентства 01 липня 1910 року. Польські студенти збудували в приміщені 

університету барикади, щоб перешкодити українцям вийти з будинку назовні й розпочати 

запланований похід вулицями Львова. Під час сутичок був смертельно поранений пострілом 

в голову український студент Адам Коцко.  



Адам Коцко (24.07.1884 - 01.07.1910) – учасник українських визвольних змагань, 

український громадський діяч та публіцист, палкий борець за відкриття у Львові 

національного університету, один з організаторів у селах Галичини просвітянських читалень 

та бібліотек, непохитний патріот духовного відродження українського народу [2]. 

Після закінчення гімназії А. Коцко стає слухачем правничого відділу Львівського 

університету. Він був щирим, вмів захищати свої погляди, запалювати слухачів гарячим 

словом. У 1907 році за активну позицію (він очолює демонстрації студентів, організовує віче 

в галицьких села) його заарештовують і виключають з університету.  

Адам Коцко на кілька років на заробітки в Америку. Після повернення до Львова, 

він поновлюється в університеті, і знову починає активну діяльність у боротьбі українців за 

власний університет. 

Події 01 липня 1910 року у львівському університеті, як вважають історики, були 

добре спланованими проти активістів руху за український університет, адже під стінами 

університету в той день були зібрані не лише польські студенти Львівського університету, а 

й слухачі Вищої ветеринарної школи у Львові та Рільничої академії в Дублянах. Керівництво 

університету було попереджене про віче, проте не запровадило ніяких заходів з метою 

уникнення сутичок. Бездіяльною була й поліція - не затримано вбивць Адама Коцка. 

Після кривавого віче затримали лише українських студентів. Багатьох утримували 

без права зустрічі з рідними. Суд, який відбувся згодом над учасниками липневого віче, 

дістав назву «процес 101» від кількості підсудних. Усіх звинувачених визнали винними та 

присудили тюремні покарання терміном від 14 днів до трьох місяців. У процесі не було 

жодного польського студента. Зрозуміло, що в смерті Адама Коцка звинуватили теж 

українську сторону. 

Смерть Адама Коцка  сколихнула не тільки Галичину, а й усю Україну. Скрізь 

відбувалися віча протесту проти антиукраїнської політики Відня. Українські посли Кость 

Левицький, Теофіл Окуневський, Юліан Романчук внесли інтерпеляцію (спеціальний запит 

депутата парламенту уряду або міністру, відповідь на який може бути підданий обговоренню 

в парламенті. прим. автора) до австрійського уряду, але той не взяв її до уваги. 

Похорон Адама Коцка, що відбувся 3 липня 1910 року на Личаківському цвинтарі 

перетворився у всенародну маніфестацію проти гноблення українського народу, за його 

права. На нього звідусіль з’їхалися українські політики та громадські діячі. Зокрема греко-

католицький священик о. Михайло Світецький, наголошуючи на причині смерті А. Коцка 

сказав: «Не могилу зібралися ми закривати, а відкривати український університет!». З 

промовами над могилою виступили К. Левицький, М. Грушевський, К. Трильовський, О. 

Назарук, Л. Цегельський. 



Для вшанування пам’яті Адама Коцка українська громадськість Галичини та 

українська діаспора США та Канади протягом короткого часу зібрала народні 

пожертвування на  побудову пам’ятника на могилі героя. 

1912 р. на його могилі спорудили пам’ятник – бронзову статую скорботної дівчини 

відомого німецького скульптора Гейлінга з міста Гейлінгена.  Відкриття пам’ятника було 

приурочено до другої річниці від дня трагічної загибелі Адама Коцка. 

В українській державі на корпусі Львівського університету (вул. М. 

Грушевського,4), в якому загинув Адам Коцко, встановлено меморіальну таблицю 

(скульптор М. Посікіра, арх. М. Федик), а також іменем Адам  Коцка названо одну з вулиць 

Львова.  

Незважаючи на те, що під тиском української спільноти та виступів українських 

студентів 29 листопада 1912 р. був розроблений проект цісарського патенту стосовно 

створення українського університету, українського університету у Львові до Першої світової 

війни українці не отримали. 
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