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Біографічний нарис 
 

Якуб Гофман – польський освітній діяч, краєзнавець, організатор досліджень у 

галузях історії, етнології, історичної бібліографії Великої Волині. 

Народився 19 березня 1886 року у місті Коломия (тепер Івано-Франківська 

область) в сім’ї вчителя. Схильність до вчительської праці Гофман успадкував від 

батька з юних років. За браком коштів не міг регулярно навчатись і займався 

самоосвітою. Під час Першої світової війни у 1918 році склав екзамен за сьомий 

клас. У 20–30-х роках працював у школах вчителем та займався позашкільною 

освітою і діяльністю. Вже після демобілізації у 1925–1926 роках навчався у 

Кракові на вищих учительських курсах. Якуб Гофман був учасником Першої 

світової війни у складі австрійської та польсько-більшовицької армії у 1919-1920 

рр. Двічі нагороджений високою польською військовою відзнакою – орденом 

„Хрест Величний”. Після закінчення військової служби 1921 р. Якуб Гофман 

розпочав педагогічну діяльність у Західній Білорусі та Підляшші – в містах Ліді, 

Леховичах та Барановичах. Найбільш плідний період його діяльності розпочався у 

м. Рівному з 1923 року та продовжувався до початку сорокових років.. У Рівне 

Гофман приїхав на виклик керуючого Волинською кураторією (управління 

народною освітою) з метою організації відділу позашкільної освіти. З 1925 року 

повернувся на педагогічну роботу, працював у школах Рівного. У 1924 році 

Президія охорони пам’яток доісторичної доби призначає його уповноваженим з 

державної охорони доісторичних пам’яток на території Волинського воєводства. У 

1927–1939 рр. він був головою керівництва Спілкою польських вчителів шкіл 

воєводства. З 1930 р. співпрацював із Спілкою сільської молоді. З 1932 року Якуб 

Гофман – голова Спілки польських легіоністів у Рівному. Найвагомішою справою 

його життя, яка суттєво вплинула на розвиток волинської історіографії, 

археографії, етнології, краєзнавства, бібліографії, було видання „Рочніка 

Волинського” (Rocznik Wołyński). Він був засновником і головним редактором 

цього видання, яке виходило у місті Рівному у 1930–1939 рр. Всього було 

випущено вісім томів. У 1940 році після встановлення на землях Західної України 

тоталітарного більшовицького режиму Якуб Гофман був арештований і став 

в’язнем сталінських таборів. Після звільнення служив в армії генерала Андерса на 

Близькому Сході. З 1951 року проживав у Великобританії, де брав активну участь у 

роботі над польськими історичними часописами. Помер Якуб Гофман у Лондоні 27 

грудня 1964 р. 

Велика праця Якуба Гофмана в галузі бібліографії Великої Волині і нині є 

неоціненним внеском в розвиток історичної Волиніани. 
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До уваги читачів - основні віхи життєпису польського освітнього діяча, краєзнавця, 

організатора досліджень у галузях історії, етнології, історичної бібліографії 

Великої Волині Я. Гофмана та рекомендовані бібліографічні матеріали про його 

творчу діяльність. 
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