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MYKHAYLO BOROVSKY (1891—1989)  
IN THE SERVICE OF UKRAINE:  
THE WAY FROM THE UNR SOLDIER  
TO THE LEADER OF THE BEEKEEPING 
COOPERATIVE MOVEMENT AND SCIENTIST

Mykhailo Borovsky, an agronomist-engineer, theoretician 
and propagandist of beekeeping, organizer of the beekeeping 
cooperative movement, scientist, botanical terminology special-
ist, pedagogue, editor, is one of the cohort of Ukrainian public 
figures whose science, as well as beekeeping and cooperative 
practice, to the extent of their strength and capabilities ap-
proached the independence of Ukraine. His creative legacy 
includes 19 monographs and more than 200 brochures and 
articles.

The article outlines the life and creative path of the famous 
Ukrainian beekeeper and public figure of Mykhailo Borovsky 
(1891—1989), who with his tireless work approached the on-
set of the independent Ukrainian state. Particular attention is 
paid to the Lviv period of his creative, scientific, pedagogical 
and public activities, which lasted from 1927 to 1939 and 
proved to be surprisingly fruitful.

There are practically no special studies of the polyhedral fig-
ure of M. Borovsky in Ukraine, which determines the relevance 
of this investigation. The object of the research is actually the 
figure of M. Borovsky, and the subject — his scientific and 
practical activities aimed at creating development of agronomic 
science, a modern Ukrainian beekeeping and consolidation of 
the beekeeping community. The article uses a comparative 
method, the method of historical reconstruction, the method of 
biographical studies.

Кeywords: Mykhailo Borovsky, beekeeping, apiary coop-
eration, Beekeeping section of the company «Silskyi Hospo-
dar», agronomy, natural science, Ukrainian.
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Мета статті — окреслити життєвий і творчий шлях укра-
їнського пасічника, науковця та громадського діяча Михайла 
Боровського (1891—1989), який своєю невсипущою пра-
цею наближав настання незалежної Української держави. 
Особлива увага вділена львівському періоду його творчої, 
наукової, педагогічної та громадської діяльності, який три-
вав від 1927 до 1939 р. і виявився напрочуд плідним. 

Спеціальних досліджень багатогранної постаті М. Бо-
ровського в Україні практично не існує, що і визначає ак-
туальність цієї розвідки. 

Об’єктом дослідження є власне постать М. Боровсько-
го, а предметом — його наукова та практична діяльність, 
спрямована на розвиток агрономічної науки, творення мо-
дерного українського пасічництва та консолідацію пасіч-
ницької спільноти. 

У статті використано компаративний метод, метод істо-
ричної реконструкції, методику біографічних студій.

Ключові слова: Михайло Боровський, бджільни-
цтво, пасічницька кооперація, Пасічницька секція товари-
ства «Сільський Господар», агрономія, природознавство, 
український.
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Вступ. Інженер-агроном, теоретик і пропагандист 
бджільництва, організатор пасічницького коопе-

ративного руху, вчений-природознавець, фахівець з 
ботанічної термінології, педагог, редактор Михайло 
Боровський — з когорти тих українських громад-
ських діячів, які широтою професійних зацікавлень 
та захоплень й активною громадянською позицією 
чимало прислужилися як вітчизняній науці, так і па-
січницькій та кооперативній практиці, у міру своїх 
сил та можливостей наближали незалежність Укра-
їни. Його творча спадщина налічує 19 монографій 
та понад 200 брошур і статей.

У статті окреслено життєвий і творчий шлях знано-
го українського пасічника та громадського діяча Ми-
хайла Боровського (1891—1989), який своєю невси-
пущою працею наближав настання незалежної Укра-
їнської держави. Особлива увага вділена львівському 
періоду його творчої, наукової, педагогічної та громад-
ської діяльності, який тривав від 1927 до 1939 р. і ви-
явився напрочуд плідним. Спеціальних досліджень ба-
гатогранної постаті М. Боровського в Україні практич-
но немає, що і визначає актуальність цієї розвідки. 
Об’єктом дослідження є власне постать М. Боров-
ського, а предметом — його наукова та практична 
діяльність, спрямована на розвиток агрономічної на-
уки, творення модерного українського пасічництва та 
консолідацію пасічницького загалу. 

У статті використано компаративний метод, ме-
тод історичної реконструкції, методику біографіч-
них студій.

Основна частина. Народився Михайло Боров-
ський (іл. 1) 15 листопада 1891 р. у с. Зубрівка на По-
діллі (тепер Кам’янець-Подільського району Хмель-
ницької області), у сім’ї селян Леонтія та Домникії. 
Леонтій Боровський, батьки якого походили з давньо-
го волинського священичого роду, був не лише добрим 
господарем, а й громадським діячем — кандидатом 
на виборах до російської Державної Думи. Після ре-
волюції майже вся родина загинула — батько помер 
у в’язниці, мати — під час німецької окупації, а се-
стра — у Сибіру. Закінчивши 1912 р. середню школу 
в Кам’янці-Подільському, Михайло вступив добро-
вольцем до війська. Після завершення терміну служби 
наступного року здійснив мандрівку через увесь Си-
бір до Владивостока з наміром потрапити до Америки. 
Зустрівши в Читі земляків, які навчалися в Іркутській 
старшинській школі, наслідував їх приклад. У 1914 р., 

закінчивши навчання, отримав звання підпоручника і 
продовжив військову службу. Переворот 1917 р. за-
став Михайла в Оранієнбаумі, звідки він перебрав-
ся до Петрограда. Від Тимчасового уряду він отри-
мав призначення супроводжувати ешелон зі зброєю 
на Південний фронт. Після розвалу російської армії 
М. Боровський вступив до української військової час-
тини у Кам’янці-Подільському. З 1918 р. Михайло 
розпочав навчання на природничому, а згодом сіль-
ськогосподарському відділі Кам’янець-Подільського 
університету. У 1920 р. Боровський після поразки 
УНР разом з її військовими формуваннями залишив 
Україну і опинився у таборі для військовополонених у 
Ченстоховій (Польща). Цього ж року здібний юнак 
записався на ветеринарний факультет Варшавського 
університету. Через матеріальні труднощі у 1923 р. 
він переїхав до Чехословаччини і продовжив студії 
на агрономічному факультеті Празької політехніки [1, 
c. 5—8; 2, c. 78—79; 3, c. 151—153]. 

Під час навчання у Празі Боровський обирався 
головою створеного у 1922 р. «Гуртка українських 
студентів-пасічників», який вів активну фахову та 
організаційно-культурну діяльність. Під його ору-
дою гурток налагодив тісну дієву співпрацю з Цен-
тральним союзом пасічницьких товариств Чехії, а та-
кож пасічниками Галичини і Волині. Навесні 1923 р. 
гурток заклав власну пасіку для навчання своїх чле-
нів практичному пасічництву. Пасіка розміщувала-
ся в садибі Високошкільного інституту анатомії і фі-
зіології домашніх тварин при Празькій політехніці 
(під керівництвом проф. Веліха) та в садибі Ельжбе-
тинського монастиря [4, c. 81]. Тут Боровський зі-
брав гербарій медодайних рослин Чехословаччини, 
за який отримав бронзову медаль на державній сіль-
ськогосподарській виставці в Кошицях, що проводи-
лася в рамках пасічницького з’їзду (1923). 

У 1923 р. М. Боровський прибув на Закарпат-
тя на чолі групи українських студентів-пасічників, 
яка поставила собі за мету обстежити терен і взяти-
ся за працю щодо відродження місцевого пасічни-
цтва та реорганізації, створеного у 1921 р., «Кра-
йового Пчолярського Об’єднання Підкарпатської 
Русі», яке опинилося в угорських руках. Гурток дбав 
і про видання української пасічницької літератури — 
1923 р. зусиллями М. Боровського і П. Кукурузи 
в Ужгороді почав виходити щомісячник «Подкар-
патське Пчолярство» та часопис для молоді «Пчол-
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ка», 1925 р. вийшли в світ «Оповідання з природи» 
М. Боровського. Головним редактором названих ви-
дань Боровський залишався до 1926 р. 

1924 р. студентська група під керівництвом М. Бо-
ровського зорганізувала кооперативне товариство 
«Рій» в Ужгороді, офіційно зареєстроване в лютому 
наступного року. Товариство відкрило взірцеву при-
буткову пасіку (110 вуликів), директором якої став 
Боровський [5, арк. 1; 1, c. 14]. Тут він заклав пер-
шу на Західній Україні плантацію медодайних і лікар-
ських рослин. Окрім того, було створено майстерню 
з виготовлення вуликів та штучної вощини, у селах 
влаштовувались масові пасічницькі курси і виставки. 
Але, на жаль, активна організаційно-просвітницька 
діяльність товариства тривала недовго. Її швидкому 
згортанню посприяла недоброзичлива антиукраїнська 
позиція угорської громади, а з поверненням Боров-
ського та інших студентів до Праги робота товари-
ства та його видавничих органів припинилася.

Як голова гуртка українських студентів-пасічників 
Боровський брав участь в роботі Всеслов’янського 
пасічницького з’їзду в Празі (1927), на якому пра-
цював у складі Української виставкової комісії. У 
1927 р. Михайло закінчив інститут і одружився з до-
чкою священика з Волині Ольгою Бучинською [3, 
c. 151—153]. З цього часу бере відлік новий, львів-
ський період його творчої, наукової, педагогічної та 
громадської діяльності, який тривав до 1939 р. і ви-
явився напрочуд плідним.

1927 р. М. Боровський приїхав до Львова на за-
прошення відомого громадського діяча, пасічника-
кооператора та агронома, колишнього міністра ріль-
ництва уряду УНР Євгена Архипенка для роботи у 
його видавництві «Сільський Світ», яке почало дру-
кувати часопис «Українське Пасічництво». З ініці-
ативи Є. Архипенка ще 8 грудня 1926 р. у Льво-
ві було створено крайове пасічницьке об’єднання 
«Рій» (іл. 2) — кооператив з обмеженою пору-
кою (відповідальністю), який став першою лас-
тівкою українського пасічницького кооперативно-
го руху. Мета організації кооперативу полягала у 
згуртуванні пасічників-одинаків і майбутніх пасіч-
ницьких кооперативів у потужне товариство, яке б 
об’єднало пасічників Галичини, пропагувало раціо-
нальні пасічницькі знання, виробляло штучну во-
щину, вулики та різноманітне приладдя, акумулю-
вавши в своїх руках відповідний капітал, провадило 

збут меду і сприяло підвищенню добробуту широ-
кого пасічницького загалу. 

Кооператив «Рій» розпочав чинність з торгівлі 
штучною вощиною та пасічницьким приладдям. Зго-
дом кооперативна майстерня почала виготовляти на 
замовлення і продавати вулики нових систем. Але 
недостатній установчий капітал не дозволяв коопе-
ративу розгорнути торгівлю медом. До того ж в се-
редині 1928 р. видавництво Є. Архипенка через за-
боргованість друкарні припинило свою діяльність, а 
його власник виїхав на Волинь. Тоді кооперативом 

Іл. 1. Михайло Боровський (1891—1989)

Іл. 2. Реклама кооперативу «Рій»
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«Рій» заопікувалася Централя крайового господар-
ського товариства «Сільський Господар» у Львові, 
яке відновило свою роботу після Першої світової ві-
йни на нових самовистачальних засадах і з новими 
фаховими силами, які прибули до краю по закінчен-
ні закордонних студій. 

Відновлення Головної Пасічницької Секції товари-
ства «С.Г.» відбулося у квітні 1928 р. на нараді пасіч-
ників, де було зачитано новий Правильник та обрано 
Управу. Михайло Боровський став референтом Па-
січницької Секції та секретарем Управи. Управа ухва-
лила план роботи Секції і вирішила видавати місяч-
ник «Український Пасічник» як додаток до двотиж-
невика «Сільський Господар». Часопис став спільним 
пресовим органом Пасічницької Секції і крайового па-
січницького об’єднання «Рій», а М. Боровський — 
його головним редактором. Він організував працю в 
редакції і розпочав педагогічну діяльність — виїздив 
з лекціями на місця, зокрема, викладав на сільськогос-
подарських курсах в Балинцях, Печеніжині, Княжд-
ворі (Коломийщина), а згодом — у господарсько-
садівничій школі товариства «Просвіти» у Милованні 
[6, c. 8]. Референт Боровський організовував пасіч-
ницькі секції при Філіях товариства «С.Г.», курси для 
пасічників. Управа збиралася щомісяця на свої засі-
дання, а щороку скликала з’їзд пасічників краю. 

За активної участі М. Боровського було налаго-
джено дієву співпрацю Головної Пасічницької Сек-
ції з пасічницьким кооперативом «Рій». 21 жовтня 
1928 р. на спільній нараді Надзірної Ради і Управи 
«Рою» та представників Пасічницької Секції «С.Г.» 
директором кооперативу було обрано Боровського, 
який змінив Л. Герасимовича, звільненого за недба-
ле виконання своїх обов’язків. До Надзірної Ради 
увійшли: д-р В. Ревюк, І. Тиктор, д-р М. Холевчук, 
І. Романчук, Д. Отченаш. На нараді було виріше-
но нав’язати тісні контакти з Пасічницькою Секці-
єю і подбати про місцерозташування пасіки «Рою», 
яку планувалося вивезти в гори. Канцелярія коопе-
ративу тимчасово розмістилася в приміщенні «С.Г.», 
а крамниця — на вул. Костюшка, 3 [7, c. 554; 8, 
c. 66]. Майстерня з виробництва вощини перебува-
ла в орендованому в Українського товариства опіки 
над інвалідами маєтку, на Ялівці, 166.

У липні 1928 р. було засновано промислову пасіку 
товариства «Рій» на Ялівці. Цього ж року коопера-
тив винайняв пасіку з 27 вуликів у свого члена Запали-

ло, терміном на 5 років. Поза тим, «Рій» придбав ще 
50 вуликів і почав вивозити їх в гори. Це була перша 
промислова кооперативна пасіка в краї, яка поклала по-
чаток промислово-кочівному господарюванню і тран-
спортуванню бджіл до гірських медоносів [9, c. 20]. 
З дієвою допомогою референта Пасічницької Секції у 
1928 р. засновано 6 пасічницьких районних коопера-
тивів на місцях (Копичинці, Бучач, Калуш, Делятин, 
Кременець, Ковель), а серед завдань Секції стояло 
створення мережі пасічницьких кооперативів.

1929 р. «Рій» за фінансового сприяння Пасіч-
ницької Секції закупив в Німеччині сучасні валки 
для виготовлення штучної вощини. На Ялівці було 
відкрито майстерню з виробництва вуликів. Крамни-
цю перенесено на вул. Бляхарську, 20, де розпочато 
продаж меду, вощини, пасічницького приладдя [7, 
c. 554]. На загальних зборах кооперативу 22 берез-
ня М. Боровського обрано членом Управи — лише 
співпраця з «С.Г.» могла гарантувати розвиток та 
фінансове зміцнення кооперативу, подбати про ма-
совий вступ пасічників до «Рою» [10, c. 60].

1 березня 1929 р. відбувся I з’їзд пасічників Голов-
ної Пасічницької Секції, об’єднаний з 4-тими зборами 
кооперативу «Рій». У його роботі взяло участь 60 осіб. 
Референт Боровський подав короткий звіт з піврічної 
праці, а також зі своїх поїздок по краї, серед них і двох 
виїздів на Волинь: на збори пасічників у Ковелі та на 
пасічницький курс у Володимирі-Волинському. Після 
звіту він виголосив реферат «Шляхи творення пасіч-
ничих організацій та їх завдання». З’їзд констатував, 
що організація пасічників при філіях і кружках товари-
ства «С.Г.» має вестись у двох ділянках — культурно-
освітній і в пасічницьких кооперативах. Обидві форми 
цих організацій повинні тісно співпрацювати з Голов-
ною Пасічницькою Секцією і кооперативом «Рій». 
З’їзд затвердив Управу Секції, секретарем якої знову 
обрано М. Боровського (до речі, він входив до складу 
Управи з 1928 по 1938 рр.). За цей період було вико-
нано значний обсяг роботи. Пасічницька секція зор-
ганізувала галицьких пасічників у 240 секціях у пові-
тах, до складу яких увійшло 6 тисяч осіб [11, c. 23]. 
Росла і чисельність членів «Рою». Якщо у 1926 р. їх 
було всього 12, у 1931 р. — 452, у 1932 р. — 870, то 
наприкінці 1934 р. — вже 1132 [12, c. 273]. Коопе-
ративна мережа охоплювала до 10 організацій, «Рій» 
посідав власні майстерні з виготовлення штучної во-
щини, вуликів, приладдя з найкращим закордонним 
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обладнанням. Кооператив почав забезпечувати сво-
їх членів безакцизним цукром, провадив комісійний 
продаж меду, торгував пасічницьким інвентарем, пер-
шокласною штучною вощиною, насінням медодайних 
рослин, вуликами нових модифікацій. М. Боровський 
обирався членом Надзірної Ради «Рою» у 1936—
1937 рр. За його безпосередньою участю відбулося 
8 крайових пасічницьких з’їздів у Львові. Представ-
ники західноукраїнських пасічників (серед них і Бо-
ровський) брали участь у Всеслов’янському з’їзді па-
січників у Познані (1929). Надії та очікування, по-
кладені пасічницькою громадою на співробітництво 
пасічницької кооперації з товариством «С.Г.» справ-
дилися. Управа кооперативу «Рій» переважно засіда-
ла разом з Пасічницькою Секцією — ці спільні за-
сідання мали на меті усталити основу кооперативної 
організації українських пасічників. «Рій» мав стати 
справді крайовою організацією, яка творить свої фі-
лії в пасічницьких районах [13, арк. 1]. 

1929 р. Головна Пасічницька Секція відкрила на 
Ялівці показову пасіку з вуликами різних систем. На 
цій пасіці 18—28 червня 1930 р. відбувся пасічниць-
кий курс для агрономів «С.Г.» і студентів агрономії 
Львівської політехніки. Наступного року тут прово-
дилися лекції для учнів українських шкіл Львова з де-
монстрацією житла і життя бджіл. У 1934 р. на базі 
пасіки відбувся пасічницький курс для підготовки ін-
структорів бджільництва (28 осіб). Цього ж року 
М. Боровський прочитав курс пасічництва для учнів 
садівничо-городничої школи товариства «Просвіта» 
в Милованні, виступив з циклом лекцій по львівсько-
му радіо, а восени розпочав викладати пасічництво у 
Львівській духовній семінарії [14, c. 295].

У контексті дослідження праці М. Боровського у 
Головній Пасічницькій Секції «С.Г.» слід звернути 
увагу на архівний документ, який зберігається у Цен-
тральному державному історичному архіві України у 
Львові і проливає світло на його незаангажованість ма-
теріальною стороною справи — у 1931 р. під час фі-
нансової скрути рідної організації у розпал світової еко-
номічної кризи кінця 20-х — початку 30-х рр. він на-
писав заяву про згоду працювати з місячною платнею 
140 злотих замість колишніх 300 злотих [5, арк. 2]. 

За активної участі М. Боровського було налаго-
джено співпрацю Пасічницької Секції з кооператив-
ною організацією «Подільська Пасічнича Спілка», 
утвореною 1932 р. у Тернополі. Її метою було зорга-

нізувати подільських пасічників і закласти фахове то-
вариство, яке б зайнялося збутом меду та його пере-
робкою. Оформлення кооперативу з відповідальними 
уділами відбулося 23 листопада на нараді пасічників 
Поділля. М. Боровський виступив на нараді з рефера-
том «Гаразди подільського пасічництва», в якому вису-
нув програму ліквідації основних недоліків дотеперіш-
нього господарювання. Він запропонував поширювати 
українські вулики, проводити селекцію породних ма-
ток, продовжити період медозбору, застосовувати ман-
дрівну пасічницьку господарку, усталити стандартний 
посуд на мед, вчитися раціонального пасічництва. 

Дуже успішною виявилася спроба Секції відкрити 
прибуткову пасіку в горах — у с. Підлюте (маєтку ми-
трополита Андрея Шептицького). У 1937 р. в рамках 
програми VIII крайового з’їзду пасічників і агрономів 
товариства «С.Г.» був відкритий пам’ятник П. Про-
коповичу в садибі Національного музею. На церемо-
нії його відкриття виступив М. Боровський, який на-
гадав присутнім заслуги Прокоповича перед україн-
ським і світовим пасічництвом. На з’їзді Боровський 
виступив з рефератом «Заготівля і збут меду», в яко-
му порушив проблему вдосконалення продукції поділь-
ських медів, звернув увагу на методи поліпшення вули-
ка, способи пасічницького господарювання, збільшен-
ня площ медодайних рослин, стандартизацію посуду 
для продажу меду. Цього ж року М. Боровський як 
представник Пасічницької Секції і Ф. Савчук як пред-
ставник кооперативу «Рій» взяли участь у нарадах Па-
січницького Відділу Хліборобської Палати у Львові, 
де дебатувалися питання підгодівлі бджіл в несприят-
ливі роки та можливості забезпечення їх чистим цу-
кром [15, c. 180]. 7—19 березня 1938 р. М. Боров-
ський провів теоретичні лекції та практичні заняття під 
час садівничо-пасічницького інструкторського курсу у 
Львові, який закінчило 22 особи, що поповнили лави 
кваліфікованих пасічників-інструкторів.

У 1939 р. відбувся IX з’їзд пасічників, присвячений 
30-річному ювілею Головної Пасічницької Секції това-
риства «С.Г.», який збігся зі святом відкриття Пасіч-
ницького музею як частини природничого відділу му-
зею НТШ. Звіт з діяльності Секції склав її секретар 
та референт М. Боровський, який відзначив тенден-
цію росту організованості пасічників Західної Украї-
ни. Учасники з’їзду взяли участь в церемонії відкрит-
тя Пасічницького музею ім. П. Прокоповича. Відкрив 
свято д-р Є. Храпливий, який підкреслив вагу музею 
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для вивчення і збереження історії українського пасіч-
ництва. М. Боровський розповів про найцінніші екс-

понати, на яких значилися імена жертводавців. Серед 
експонатів — колоди-лежаки і стояки з Полісся, Кар-
пат, подільські безденники, солом’яні коші з Закар-
паття та рамкові вулики. Експонувалася і модель пер-
шого розбірного вулика Прокоповича. Виставлялося 
саморобне пасічницьке приладдя, зокрема, машина-
вальці для виробництва штучної вощини з Полісся. 
Крім того, була представлена пасічницька література та 
преса і картини на пасічницькі теми [14, c. 298]. Піс-
ля екскурсії М. Боровський виголосив реферат «Нові 
методи в збільшенні продукції воску». 

Окрім роботи в Пасічницькій Секції, М. Боров-
ський паралельно працював у Садівничо-Городничій 
Секції «С.Г.». З’їзд садівників та городників, що 
відбувся 15 вересня 1934 р. у Львові, обрав Боров-
ського членом Управи Секції і редактором щомісяч-
ника «Практичне Садівництво». У рамках діяльнос-
ті Секції відбувся 6-тижневий курс для підготовки 
інструкторів з садівництва та городництва. Серед 
викладачів курсу був і М. Боровський. Для озна-
йомлення із станом садівництва і городництва філій 
товариства «С.Г.» референт Секції побував у бага-
тьох повітах. Відбулося кілька «Свят садіння овоче-
вих дерев» з прослуховуванням відповідних рефера-
тів. У 1938 р. Боровський викладав на 2-тижневому 
садівничо-городничому курсі у Ворохті. 

Міжвоєнний період (1927—1939) був особли-
во плідним у науковій творчості М. Боровського. 
Одна за одною виходять його праці: «Атлас рос-
лин» (1928), «Як самому зробити солом’яний ву-
лик» (1930) (іл. 3), «З життя тварин» (1930), «Ме-
додайні рослини» (1931) (іл. 4), «Плекання добір-
них маток і раси бджіл» (1932), «Як лікувати хороби 
бджіл» (1932), «Виноград», «Морелі і бросквини», 
«Спроби селекції безлушпинного гарбуза на кіль-
кість насіння» (1933), «Вулики і пасічницьке при-
ладдя» (1934), «Вентиляція вуликів» (1934), під-
ручник «Садівництво ягідне» (1935), «Олійні росли-
ни» (1935), «Мед як відживчий і лічничий середник» 
(1937) (іл. 5), «Приятель пасічника» (1938), «Про-
відник молодого пасічника» (1939), «Як господарити 
в пасіці» (у співавторстві з Л. Редькевичем, 1939).

Активною була і видавнича діяльність М. Боров-
ського, який в різні роки редагував часописи «Под-
карпатське Пчолярство», «Пчолка», «Практич-
не садівництво», «Сад і город», «Сільський Госпо-
дар», «Український Пасічник». 

Іл. 4. Обкладинка книжки М. Боровського «Медодайні 
рослини» (1931)

Іл. 3. Обкладинка книжки М. Боровського «Як самому 
зробити соломяний вулик» (1930)



837Михайло Боровський (1891—1989) у служінні Україні: шлях від вояка УНР до діяча пасічницького…

ISSN 1028-5091. Народознавчі зошити. № 4 (160), 2021

Успішна праця М. Боровського на галицьких тере-
нах тривала до 1939 р. У зв’язку з радянською оку-
пацією Західної України він змушений був виїхати на 
Холмщину, де працював інспектором пасічництва, 
садівництва та городництва (1940—1942) і продо-
вжував педагогічну діяльність в середній сільськогос-
подарській школі в Окшові та Холмській однорічній 
сільськогосподарській школі. Михайло Боровський 
в умовах німецької окупації Холмщини виступив на-
тхненником відродження колишнього кооперативу 
«Рій», який під тиском несприятливих політичних 
обставин змушений був припинити свою діяльність 
у Львові. Загальні збори пасічників ухвалили від-
родити колишнє кооперативне об’єднання. М. Бо-
ровського обрали головою управи «Рою». Першим 
завданням і випробуванням на серйозність намірів 
кооперативу стало забезпечення пасічницького за-
галу цукром, яке було успішно вирішено. Розпочато 
організацію пасічників та налагодження збуту меду. 
Влітку 1940 р. «Рій» зайнявся збором контингенту 
меду на території шести українських повітів (Холм, 
Белз, Грубешів, Томашів, Володава, Біла Підлясь-
ка). У Холмі відкрилась крамниця з продажу цу-
кру і меду та майстерня вуликів і приладдя. Налаго-
дилося виробництво штучної вощини, інвентарю та 
продаж господарських знарядь. Контингент меду у 
1940 р. з усіх повітів склав біля 35000 кг продукту. 
Річний обіг кооперативу на 31 грудня становив по-
над 1 млн. злотих. У березні 1941 р. відкрилася фі-
лія кооперативу в Грубешові [12, c. 275].

Станом на 31 грудня 1941 р. кооператив «Рій» 
об’єднував в своїх лавах 2198 пасічників, утриму-
вав 2 крамниці, майстерню. Зібрано біля 25000 кг 
меду, роздано пасічникам в обмін на мед 15 ваго-
нів цукру. Весь мед кооператив доставляв до Па-
січницької Централі в Любліні. Товариство орен-
дувало сад архієпископської палати на Даниловій 
горі, де утримувало зразкову пасіку. 1942 р. пла-
нувалося відкриття філій у Володаві і Томашеві [16, 
c. 689; 17, c. 13].

Крім торгівельних операцій кооператив проводив 
і культурно-освітню роботу серед своїх членів. Для 
підняття рівня пасічницької культури на Холмщині 
«Рій» з 1940 р. при підтримці Українського Цен-
трального комітету у Кракові (голова — В. Кубійо-
вич) організував кільканадцять пасічницьких курсів 
у селах. Відкриваючи їх, дирекція дбала про фаховий 

вишкіл молоді, контролювала гігієну і здоров’я пасік, 
вчила пасічників раціонально господарювати. 

Військові дії 1944 р. перервали плідну працю 
М. Боровського на Холмщині. З приходом радян-
ських військ він змушений був залишити батьківщи-
ну і до кінця життя перебувати в еміграції. У 1944 р. 
Боровський виїхав до Братислави, а у 1945 р. — до 
Німеччини. З відновленням діяльності Українського 
технічно-господарського інституту в Регенсбурзі, який 
раніше функціонував в Подєбрадах (Чехія), де Боров-
ський викладав у 1934—1944 рр., він був обраний до-
центом і керівником кафедри садівництва та городни-
цтва агрономічного факультету. У 1948 р. у Реген-
сбурзі вийшла друком його праця «Досліди з плекання 
рижу в Німеччині». Цього ж року Боровський прибув 
до Канади, де спочатку працював на дослідній станції 
Манітобського університету, у відділі вивчення та ви-
ведення нових сортів картоплі для провінції. У 1950 р. 
він перейшов до шкільного уряду Вінніпегу як фахівець 
з озеленення і окраси шкільних садиб. Одночасно ре-
дагував господарську сторінку в тижневику «Україн-
ський Голос» [2, c. 78—79; 1, c. 8—9], а також на 
його сторінках піднімав й політичні питання (арешт 
радянською владою відомого агронома Володимира 

Іл. 5. Обкладинка книжки М. Боровського «Мед як від-
живчий і лічничий середник» (1937)
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Симиренка, репатріацію німецькою окупаційною вла-
дою у 1940—1941 рр. німців Холмщини й Підляш-
шя на землі західної Польщі, натомість багато поля-
ків, виселених з цих земель, переселила на Холмщину 
й Підляшшя, що збільшило тут польське населення). 

У Канаді М. Боровський активно включився в на-
укове і громадське життя. У цей час виходить низка 
його наукових праць: «Україніка в ботаніці» (Торон-
то, 1952), «Українське місцеве і особисте назовни-
цтво в інтернаціональній ботанічній термінології» (Ві-
нніпег, 1953), «Флора Волині та її особливості» (То-
ронто, 1956), «Любов до природи як психологічний 
чинник окремішности української нації» (Торонто, 
1953), «Тис в українських лісах» (Мюнхен, 1962), 
«Українські субтропіки» (Мюнхен, 1967), «Рослини, 
перенесені з України до Канади» (Вінніпег, 1967), 
«Цукровий клен на сході Канади та продукція сиропу 
з нього і цукру» (Торонто, 1968), матеріали до «Ен-
циклопедії Українознавства» (Париж, 1955—1968), 
«Українські господарські рослини емігранта в пре-
рійній Канаді», «Правда про канадійську пшеницю, 
муку з неї і хліб», «Європейські лічничі зела в Ка-
наді», «Інтерв’ю європейського агронома з канадій-
ським фермером». Дослідник брав активну участь в 
наукових конференціях Української Вільної Академії 
Наук (УВАН), НТШ, Українського технічного ін-
ституту у Нью-Йорку. Належно оцінивши науковий 

внесок М. Боровського, Канадська Рада призначила 
йому грошову субсидію на переклад окремих праць 
англійською мовою. Манітобське історичне товари-
ство нагородило його медаллю та пам’ятною книгою 
за цінний внесок в розвиток агрономії [6, c. 7].

М. Боровський був членом Кураторії Українсько-
го технічно-господарського інституту, членом прези-
дії Комітету українців Канади, Осередку української 
культури і освіти, головою Інституту дослідів Волині 
(1957—1968) і редактором його органу «Літопис Во-
лині» (1961—1967), членом Союзу садівників Мані-
тоби. У 1958 р. він був обраний надзвичайним профе-
сором УТІ у Нью-Йорку, був дійсним членом та гене-
ральним секретарем УВАН, дійсним членом НТШ (з 
1961, працював у Біологічно-медичній комісії), членом 
управи Української Наукової Ради Канади. У 1961 р. 
М. Боровський вийшов на пенсію, продовжуючи за-
йматися активною громадською діяльністю. 

Помер 8 квітня 1989 р. у Вінніпезі, у віці 98 ро-
ків, залишивши помітний слід в історії пасічницько-
го кооперативного руху та українського громадсько-
го життя загалом. З метою вшанування пам’яті Ми-
хайла Боровського на вул. Дудаєва, 20 у Львові, де у 
міжвоєнний період розташовувалась редакція часопи-
су «Український пасічник», 12 листопада 2016 р. було 
встановлено меморіальну таблицю (іл. 6). Канадський 
дослідник життя і творчості М. Боровського Іван Роз-
гін цілком слушно відзначив, що «він дав нам зразок, 
яким має бути українець в часи визвольної боротьби: 
організувати фахівців своєї специяльности, займатися 
культурно-освітньою працею, творити курси масової і 
вищої кваліфікації, писати підручники, довідники, по-
пулярні брошури, статті і наукові праці» [1, c. 23]. 

Висновки. Починаючи з юності, коли він брав 
участь у національно-визвольних змаганнях 1918—
1919 рр., подальші життя і творча діяльність М. Бо-
ровського в умовах бездержавності були зразком 
українського патріотизму громадського і наукового 
діяча. Професійна заанґажованість М. Боровського 
львівського та холмського періодів була спрямована 
на згуртування українських пасічників, раціоналіза-
цію пасічницького господарства, творення промис-
лових пасік, організацію фахової освіти, підвищен-
ня добробуту пасічницького загалу, а загалом акти-
візацію національної свідомості українців. Еміграція 
у Канаду лише змінила просторовий, та не змінила 
сутнісний вектор громадянської позиції науковця: 

Іл. 6. Меморіальна таблиця М. Боровського на вул. Дуда-
єва, 20 у Львові
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членство й невтомна праця в різноманітних україн-
ських організаціях дала плоди і внесла свою лепту у 
майбутнє відродження незалежної України, до яко-
го М. Боровський не дожив лише два роки. 
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