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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Сучасні виклики, винятково складні і доленосні 

завдання з розбудови цивілізованої, незалежної держави, конфлікти 

світоглядів у поліетнічних регіонах України зумовлюють необхідність 

пошуку не лише адекватних шляхів їх вирішення, а й всебічне вивчення та 

осмислення історичного минулого, природи й сутності їх специфіки. Повною 

мірою це стосується питань співіснування представників різних етносів у 

містах, які посідають чільне місце в історичній і духовно-культурній 

спадщині українського народу, до яких, поряд із Києвом, Львовом, 

Черніговом та іншими містами, справедливо належить Перемишль з його 

українськими культурними, освітніми й духовними традиціями. 

У цьому контексті зростає актуальність дослідження культурно-

освітніх товариств українців Перемишля як важливого історико-культурного 

центру на пограниччі української та польської культур і їхнього впливу на 

громадсько-політичне життя Галичини у 1867–1939 рр. Проблема вивчення 

культурно-освітніх товариств цього міста набуває ще більшого значення, 

оскільки нині воно перебуває за межами Української держави. Вагомість 

проблеми обумовлена і тим, що вона досі належить до нез’ясованих питань 

української історіографії, в якій практично відсутні комплексні дослідження, 

присвячені українським культурно-освітнім товариствам старовинного міста, 

внутрішньою потребою яких була турбота про збереження національної 

пам’яті та духовності нашого народу. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження виконане відповідно до комплексної наукової теми кафедри історії 

України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 
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“Проблеми історії суспільних змін і трансформацій в Україні від найдавніших 

часів до сьогодення” (№ державної реєстрації 0110U004634). 

Метою дисертаційної роботи є дослідження процесу становлення, 

утвердження, зміцнення позицій, особливостей діяльності та ролі культурно-

освітніх товариств українців Перемишля як впливового чинника громадсько-

політичного, соціально-економічного і духовно-культурного життя міста, його 

округи та Східної Галичини загалом наприкінці 60-х рр. ХІХ – в 30-х рр. ХХ ст.  

Для реалізації поставленої мети визначені такі дослідницькі завдання:  

– проаналізувати стан висвітлення теми у вітчизняній і зарубіжній 

історіографії та визначити ступінь нагромадження фактичного матеріалу і 

коло нез’ясованих питань; 

– дати характеристику інформаційного потенціалу введених до наукового 

обігу архівних джерел та опублікованих документів і матеріалів й визначити їх 

репрезентативність щодо висвітлення проблеми дисертаційного дослідження;  

– розкрити можливості створених сучасною історичною наукою 

теоретичних і методологічних засад для вивчення та реконструкції історії 

діяльності культурно-освітніх товариств Перемишля і їх впливу на 

громадсько-політичне життя Галичини; 

– дослідити специфіку суспільно-політичної та культурної ситуації в 

Східній Галичині і її вплив на життя української громади Перемишля за часів 

Австро-Угорської імперії; 

– відтворити особливості становища перемишльських українців у 

складі Другої Речі Посполитої і його вплив на появу й діяльність українських 

культурно-освітніх товариств міста; 

– охарактеризувати боротьбу культурно-освітніх і церковних громад 

українців Перемишля за національне шкільництво; 

– розкрити участь українців у поступі духовно-культурної сфери 

Перемишльської округи;  
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– висвітлити становлення та функціонування в місті українських 

благодійних об’єднань і їх місце в обороні й розвитку автентичної культури; 

– з’ясувати роль культурно-освітніх організацій і товариств українців 

Перемишля в активізації громадсько-політичного життя краю. 

Об’єктом роботи є зміни в культурно-освітній сфері життя української 

громади м. Перемишля та повіту в другій половині ХІХ – в 30-х рр. ХХ ст. за 

умов української бездержавності та повного підпорядкування інтересам 

Австро-Угорської імперії та Другої Речі Посполитої. 

Предметом дослідження визначено перемишльські культурно-освітні 

товариства українців, програмні засади, засоби і форми діяльності, їх роль у 

громадсько-політичному і культурному житті Галичини.  

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період 1867–1939 рр. 

Нижній хронологічний рубіж датується часом прийняття конституції Австро-

Угорської імперії, яка проголошувала волю особистості, свободу зборів, 

товариств, слова і друку та дала можливість активізації громадського життя в 

державі; верхній – визначається початком Другої світової війни і 

припиненням у зв’язку з цим діяльності українських культурно-освітніх 

товариств в м. Перемишлі, яка не відновилася після завершення воєнних дій, 

внаслідок встановлення комуністичного режиму в Польщі.  

Територіальні межі дисертаційного дослідження визначаються 

землями м. Перемишля та Перемишльського повіту, включеними до складу 

Австро-Угорської імперії після першого поділу Речі Посполитої. Це 

територія спільного проживання українців і поляків, що представляє собою 

місто на “пограниччі культур”, а також на перетині національних, релігійних 

і культурних відмінностей.  

Методологічна основа дисертації ґрунтується на комплексі 

фундаментальних принципів діалектики та детермінізму; загальнонаукових – 

історизму, об’єктивності, науковості. Використання цих принципів 

доповнене низкою спеціально-історичних методів, зокрема: конкретно-
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пошукового, когнітивного, просопографічного, історико-географічного, 

проблемно-хронологічного, історико-аналітичного, історико-статистичного, 

історико-системного, структурно-функціонального, порівняльного, 

описового. В межах основних методологічних принципів у роботі 

застосовано й такі наукові принципи, як аналіз, синтез, аналогія, 

абстрагування та інші, що дозволило всебічно розкрити обрану тему в 

послідовній, логічній і завершеній формі. 

У межах виконаного дослідження одержано результати, які містять 

наукову новизну. Зокрема, вперше: 

  в історіографії на основі введення до наукового обігу значного 

масиву архівних матеріалів комплексно досліджено процес становлення, 

розвитку і діяльності культурно-освітніх товариств міста Перемишля; 

  розкрито конкретно-історичні умови, політичну, соціальну та 

етнонаціональну панораму, якими вирізнялося місто на різних етапах 

перебування в складі Австро-Угорської імперії і Польщі та їх вплив на зміст 

й особливості функціонування осередків перемишльських українців; 

  сформовано цілісне уявлення про місце і значення громадських 

об’єднань українців міста в обороні, захисті національної ідентичності та 

розвитку культурних і духовних цінностей громади в складному світі 

політичних, етнонаціональних, конфесійних суперечностей, політичних 

орієнтацій та культурологічних спрямувань; 

Удосконалено та поглиблено: 

  уявлення про подвижницьку роль українських культурно-освітніх 

товариств у підтриманні в місті та окрузі національних традицій, розвитку 

освітніх закладів, мови, літератури та різноманітних видів мистецтва; 

  аналіз діяльності осередків української спільноти з вироблення мети 

і орієнтирів життя, уявлень про те, на яких морально-етичних принципах, 

його будувати, утвердження в її середовищі національного самоусвідомлення 

та наповнення свого духовно-культурного арсеналу зернами високої 
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культури європейської цивілізації; 

  характеристику творчої атмосфери в культурно-освітніх товариствах 

українців, що стимулювала творчу енергію та розвивала і загартовувала 

подвижництво, меценатство у громаді, в лоні якої постала генерація 

української інтелігенції, котра перейняла естафету лідерства у греко-

католицького духовенства. 

Новий рівень розвитку отримали: 

  знання про імена численних діячів – організаторів, керівників, членів 

культурно-освітніх товариств, котрі не лише підтримували, розвивали та 

популяризували духовно-культурний потенціал української спільноти 

Перемишля, а й прославляли культуру всього міста та невтомно продукували 

дорогоцінні скарби нашого народу. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що віднайдений, 

проаналізований, осмислений, введений у науковий обіг фактичний матеріал 

та її теоретичні положення можуть бути використані при створенні 

узагальнюючих праць з історії культури, освіти та політичної думки 

українців на пограниччі, відповідних лекційних курсів, укладанні посібників 

для середніх і вищих навчальних закладів, а також у подальшій науково-

дослідницькій роботі. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є результатом самостійних 

наукових досліджень. Одна стаття опублікована в співавторстві, половина 

якої належить здобувачу. Усі результати роботи та положення, що 

виносяться на складають захист її наукову новизну. 

Апробація результатів дослідження здійснена під час обговорення на 

засіданні кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка 25 червня 2015 р. Основні положення 

дисертації знайшли відображення у доповідях і повідомленнях на 

2 міжнародних, 2 всеукраїнських із міжнародною участю, 3 всеукраїнських, 

5 міжвузівських, 1 регіональній, 5 звітних наукових конференціях. Зокрема: 
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Міжнародній науково-практичній конференції “Подільська еміграція в 

контексті європейської та світової культури” (Хмельницький, 2011 р.); ІХ 

Буковинській Міжнародній історико-краєзнавчій конференції, присвяченій 9-

й річниці Буковинського народного віча (Чернівці, 2013 р.); Всеукраїнській 

науковій конференції з міжнародною участю “Схід – Захід” (Кам’янець-

Подільський, 2013 р.); ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції з 

міжнародною участю “Придніпровські соціально-гуманітарні читання” 

(Кіровоград, 2014 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції: 

“Сьомі педагогічні читання пам’яті М. М. Дарманського: Професійна 

компетентність педагогів в умовах реформування сучасної освіти” 

(Хмельницький, 2012 р.); XXV Вінницькій всеукраїнській науковій історико-

краєзнавчій конференції (Вінниця, 2013 р.); ІV Всеукраїнській науково-

практичній конференції “Духовні витоки Поділля: митці в історії краю” 

(Хмельницький, 2014 р.); Міжвузівській науково-практичній конференції 

“Освіта як важлива соціокультурна детермінанта становлення особистості” 

(Хмельницький, 2010 р.); міжвузівських інтернет-конференціях 

“Громадянський дискурс: шлях до подолання конфлікту у сучасному 

українському суспільстві” (Харків – Хмельницький, 2014 р.); І міжвузівській 

науково-практичній інтернет-конференції “Проблеми виховання патріотизму 

в сучасному українському суспільстві” (Хмельницький – Харків, 2015 р.); 

Міжвузівській науково-практичній конференції “Вчений на межі”. Творчість 

Степана Балея у філософсько-педагогічному вимірі” (Хмельницький, 2015 р.); 

Регіональній науково-практичній конференції “Просвіта”: минуле та сучасне” 

(Кам’янець-Подільський, 2013 р.); IV і VІ наукових конференціях молодих 

вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

(Кам’янець-Подільський, 2012, 2014 рр.), а також щорічних звітних наукових 

конференціях викладачів і аспірантів Кам’янець-Подільського національного 

університету (Кам’янець-Подільський, 2010–2014 рр.).  
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Публікації. За темою дослідження здійснено 23 публікації, з них 6 – у 

фахових виданнях, визначених переліком ДАК МОН України, та 1 – у 

виданні Республіки Польща.  

Структура роботи визначається метою, завданнями та змістом обраної 

проблеми. Дослідження складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків і 

списку використаних джерел і літератури. Загальний обсяг дисертаційної 

роботи 243 аркуша, із них 187 аркушів основного тексту. Список 

використаних джерел та літератури нараховує більше 400 позицій. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛА ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

1.1. Аналіз історіографії проблеми 

 

 

Сукупність досліджень, присвячених історії українських культурно-

освітніх товариств, які діяли в Перемишлі від часу утворення Австро-

Угорської імперії до початку Другої світової війни, можна умовно поділити 

на чотири групи:  

1)  праці, написані очевидцями подій у Галичині до Другої світової 

війни; 

2)  літературу української діаспори; 

3) науковий доробок істориків незалежної України; 

4) видання польських дослідників. 

Дослідження очевидців подій у Галичині в австро-угорський і 

польський періоди, варто розділити на загальні, тобто ті, котрі частково або 

опосередковано висвітлюють діяльність українських культурно-освітніх 

товариств Перемишля та їх вплив на життя української спільноти міста, а 

також культурних, освітніх і політичних процесів у регіоні, і вузько-

тематичні, що стосуються безпосередньо діяльності тих чи інших об’єднань.  

До першого блоку видань передусім належить доробок Михайла 

Лозинського – українського громадського і політичного діяча, публіциста, 

заступника державного секретаря (міністра) закордонних справ Західної 

області УНР. У 1906 р. він опублікував розвідку “Українська школа в 

Галичині”, охарактеризувавши стан української освіти в краї [290]. Одним із 

перших досліджень із відображенням окремих аспектів діяльності Руського 
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Товариства Педагогічного стала його книга “Українство і москвофільство 

серед українсько-руського народу в Галичині” [289], яка побачила світ у 

Львові в 1909 р. В ній подано короткі відомості про вплив Руського 

Товариства Педагогічного (РТП) на розвиток шкільництва, зокрема про 

відкриття навчальних закладів, видавничу діяльність й створення бурс і 

бібліотек. Наведено дані про філії та кількість членів товариства станом на 

1909 р. М. Лозинський також є автором узагальнюючої праці, яка висвітлює 

політичне становище українського народу в імперії Габсбургів, польські 

змагання щодо українських земель, розвиток наукової думки про 

самостійність України, під назвою “Галичина в життю України”, яка була 

видана у 1916 р. [287]. 

Історію заснування та початкового етапу функціонування УПТ у своїй 

роботі “Історія політичної думки галицьких українців 1848–1914” [274], 

виданій у Львові в 1926 р., дослідив Кость Левицький – громадський і 

освітній діяч, голова “Союзу українських адвокатів”, багатолітній член і 

заступник голови товариства “Просвіта”. 

Більш повну панораму громадського, політичного, освітнього та 

культурного життя української громади міста створив український педагог, 

мовознавець, публіцист Є. Грицак у книзі “Перемишль тому сто літ”, котра 

побачила світ у Перемишлі в 1936 р. [215]. 

Вплив церкви на розвиток освіти і культури міста відтворено в праці 

Перемишльського єпископа УГКЦ Григорія Лакоти “Дві престольні церкви 

Перемиські”, яка вийшла друком у Перемишлі в 1937 р. [272].  

Фундаментальна праця Степана Сірополка – видатного педагога, 

бібліографа, історика освіти в Україні, професора Укpaїнськoгo високого 

педагогічного iнcтитyту iмeнi M. Дpaгoмaнoвa (1925–1932 рр.) “Історія 

освіти на Україні” [328], видана у 1937 р., містить розділ про стан освіти в 

Галичині у 1848–1920 рр., в якому згадується діяльність таких освітньо-

культурних товариств українців Перемишля, як “Просвіта”, “Учительська 
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громада”, “Взаїмна поміч українського вчительства”, Руське Товариство 

Педагогічне і Товариство наукових викладів імені Петра Могили. 

Ще наприкінці ХІХ ст. розпочалися дослідження діяльності культурно-

освітніх організацій в Галичині. Вони були позначені доволі вдалими 

спробами узагальнити їхню діяльність, оцінити роль педагогічних товариств 

у процесі національно-культурного відродження українців. У даному блоці 

чільне місце посіли вузько-тематичні праці, що побачили світ у Галичині до 

початку Другої світової війни. 

Зокрема, Іван Белей – журналіст і письменник, редактор газети “Діло” у 

1883–1902 рр. видав ювілейну книгу “Двадцять і п’ять літ історії Товариства 

“Просвіти” в 1894 р. у Львові [195]. Вона представляє собою першу спробу 

узагальнити в одній книзі основні етапи діяльності товариства з окремими 

фрагментами про перемишльський осередок 

У 1908 р. до 40-річного ювілею товариства було опубліковано видання 

під назвою “Сорок літ діяльності “Просвіти” Михайла Лозинського – 

відомого політичного діяча та публіциста. Характерно, що книга містить 

окремий розділ, який стосується діяльності філії та вказує дати їх заснування. 

Перемишльська філія згадується, як одна із заснованих найраніше [288, с.42-

43]. 

Також варто виділити іншу, не менш важливу працю Степана Шаха 

(під псевдонімом С. Перський), назва якої “Популярна історія товариства 

“Просвіта” [314], що була видана у Львові в 1932 р. до 60-літнього ювілею. 

Книга характеризує статутні положення, діяльність просвітньої організації та 

її філій. В ній наголошується, що “Просвіта” своїм чарівним ім’ям єднає 

українське громадянство в одну міцну, ідейну сім’ю й на рідних і на чужих 

землях. “Її соняшниковий прапор лопоче там, де тільки українське слово 

гомонить, де тільки українське серце б’ється, бо глибока і тверда в нас віра, 

що “Просвіта” – це знамено перемоги” [314; с.252].  
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Філіали “Просвіти” на сторінках видання характеризуються наступним 

чином: “В організації “Просвіти” філії старші, ніж читальні. Перший статут 

товариства “Просвіта” від 1868 р. не дозволяв “Просвіті” засновувати філії. 

Другий статут із 1870 р. дозволяв на повітові збори. Повітовий збір (себто 

збір членів “Просвіти” в повіті) мав радіти, як осягнути цілі Товариства в 

повіті, а вибраний збором повітовий виділ мав збирати внески його членів та 

надсилати їх Виділові у Львові, а також займатися розпродажем книжок, 

виданих “Просвітою”, уряджувати в повіті звіти, засновувати книгозбірні й 

читальні. Але, як виявилось, до 1875 р. не вдалося заснувати жодної філії, 

хоча для цього заходи вживалися в Тернополі, Коломиї, Перемишлі і навіть у 

Кракові” [314, с.154]. Книга містить цінний матеріал для розуміння 

специфіки функціонування товариства у різних куточках світу. Безпосередня 

діяльність філії “Просвіти” в Перемишлі потребує глибшого дослідження. 

З нагоди 40-літнього ювілею Українського педагогічного товариства 

Константина Малицька (Віра Лебедова – літературний псевдонім) 

довголітній керівник дівочих народних шкіл УПТ, автор численних творів 

для молоді, визначна громадська діячка написала книгу “В сорокові 

роковини У. П. Т. 1881–1921. Як воно зав’язалося, як росло і розвивалося” у 

1921 р. [295]. В тій книзі зібрані (на 14 сторінках) суцільно всі найважніші 

дані про Українське Педагогічне Товариство.  

Аналогічний фактичний матеріал, але у більш стислому вигляді ця 

авторка опублікувала в газеті Українського народного союзу в США 

“Свобода” за 4 січня 1922 р. Публікація під назвою “Українські приватні 

школи в Галичині. 40 літ діяльності УПТ” [296], містить дані про народні 

школи, приватні гімназії, семінарії Українського педагогічного товариства у 

Львові та інших містах і селах, де функціонували його філії. 

Ярослав Біленький – педагог і науковець, громадський і політичний 

діяч у виданій в 1922 р. у Львові брошурі “Українські приватні школи в 
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Галичині” [198] висвітлив зусилля УПТ, спрямовані на організацію 

приватних навчальних закладів.  

Цінними з точки зору нагромадження фактичного матеріалу 

дослідження діяльності українського культурно-освітнього товариства “Рідна 

школа” на теренах Перемищини є декілька праць Лева Ясіньчука – 

громадського та освітнього діяча, народного учителя в Галичині і Буковині, 

визначного діяча товариства “Рідна школа”, редактора і співавтора 

підручника для керівниць дитячих садків “Українське довкілля” (1936 р.). Л. 

Ясінчук у працях “Азбука нації. Рідна школа та її вага” (Львів, 1931 р.) [370], 

“Рідна школа” в ювілейному році” (Львів, 1931 р.) [371] та інших розкрив 

насамперед значення національної школи у боротьбі за самостійність 

українського народу. Автор на конкретно-історичних прикладах показав, як 

школа стримувала занепад нації у XVI – XVII ст. та охарактеризував 

п’ятдесятирічний шлях розвитку товариства “Рідна школа”. Ведучи мову про 

післявоєнний період (1918–1931 рр) діяльності товариства, дослідник 

відзначив її “найбільший розгін”. Дослідник вказав на складність умов 

функціонування “Рідної школи” й зупинився на розв’язанні основних завдань 

шкільництва для потреб рідного народу. 

Книжка “Народне учительство а суспільність”, де автор підписався 

ініціалами О. Г., висвітлив діяльність товариства “Взаємна поміч 

українського вчительства” з 1905 по 1912 р. [306]. Автор показав передумови 

заснування товариства, фінансову та просвітню діяльність вчительської 

організації, боротьбу педагогів за покращення свого матеріального та 

політичного становища у суспільстві, співпрацю “Взаємної помочі” із 

іншими вчительськими організаціями держави та політичними партіями.  

У 1932 р. побачила світ книга І. Ющишина “Товариство Взаїмна поміч 

українського вчительства 1905–1930” [246]. Її автор детально розкрив 

діяльність товариства “Взаємна поміч” у зазначений період, а також подав 

коротку інформацію про вчительські організації на Буковині. Зокрема, про 
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передумови заснування та найважливіші напрямки діяльності товариства 

“Українська школа”, про особливості роботи “Взаємної помочі” на Буковині, 

“Вільну організацію” буковинського вчительства, а також педагогічні 

часописи Буковини. Проте найбільше місця в праці І. Ющишина відведено 

діяльності “Взаємної помочі” у Галичині. Що стосується досліджуваного 

періоду, то він висвітлений у таких розділах книги, як: “Початки 

учительського професійного руху до часу заснування В.П.У.В.” та “Взаємна 

Поміч Галицьких і Буковинських Учителів і Учительок (1905–1914 рр.)”. Тут 

доволі ґрунтовно показана робота товариства у Галичині в довоєнний період, 

а також участь його представників у роботі багатонаціональних вчительських 

об’єднань держави. Праця була видана до 25-ліття заснування товариства 

“Взаємна поміч”, тому при її написанні автор використав звіти з діяльності 

товариства, а також публікації з періодичних видань. 

До двадцятип’ятиріччя товариства “Учительська громада” у Львові в 

1935 р. вийшла друком ювілейна книга “Історія “Учительської громади” 

(1908–1933)” під авторством його голови (середина 20-х рр. ХХ ст.) Омеляна 

Терлецького [345]. У виданні розповідається про історію товариства, його 

засновників і членів, українське шкільництво у Галичині та на Волині. Також 

неодноразово згадується про перемишльську філію та її діяльність.  

Після Другої світової війни комуністична влада встановлена в 

західноукраїнських землях у складі Польщі перервала багатолітню діяльність 

українських культурно-освітніх товариств, які хоча і з перешкодами, могли 

функціонувати як за Австро-Угорської імперії та і за Другої Речі Посполитої. 

Тому розпочату на етнічних українських землях справу продовжила 

українська діаспора за межами соціалістичного світу.   

4 липня 1953 р. в Нью-Йорку відбувся з’їзд перемишлян, за підсумками 

якого було видано унікальну книгу “Перемишль – західний бастіон України” 

(Нью-Йорк – Філадельфія 1961 р.) [310]. Редактором видання виступив 

громадський і освітній діяч, довголітній голова товариства “Боян” і директор 
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музею “Стривігор” у Перемишлі Богдан Загайкевич. На його сторінках 

зосереджено цікаву інформацію про заснування та діяльність українських 

культурно-освітніх товариств. Зокрема, у статтях Б. Загайкевича “Освіта і 

школи в Перемишлі” та В. Качмара і В. Савчак “Громадське і суспільне 

життя в Перемишлі між двома світовими війнами” охарактеризовано 

українську громаду та її роль у культурно-освітньому житті міста.  

У 1970 р. Петро Ісаїв – український історик, журналіст, видавець, 

педагог, пластун, громадський діяч української діаспори, дійсний член НТШ, 

член Українського історичного товариства, Товариства українських 

письменників і журналістів, Американського історичного товариства та 

Американської історичної асоціації, у Філадельфії, опублікував працю 

“Історія Перемиського єпископства східнього обряду”, присвячену історії 

церкви та її впливу на культурний розвиток української громади [245].  

На окрему увагу та зацікавлення заслуговує “Енциклопедія 

українознавства” – видання, в якому відображено відомості про історію 

українських культурно-освітніх товариств Перемишля. Корисна інформація у 

стислому вигляді вміщена фактично про 70 % товариств, організацій, діячів, 

діяльність яких досліджується у дисертації, знаходиться на сторінках цього 

унікального надбання української науки і культури.   

В “Енциклопедії Українознавства” матеріали охоплюють всю етнічну 

територію України, включаючи й ті місцевості, що знаходилися за межами 

УРСР [378, c.6]. Саме тому на її сторінках місту Перемишль приділена 

досить значна увага. Науковці діаспори, вважаючи вище згадані території 

етнічними землями українців, намагалися висвітлити у своїх статтях ті 

культурні, освітні та релігійні надбання українців, котрі проживали на своїй 

етнічній території, яка перебувала у ХІХ ст. у складі Австрійської імперії, а у 

1918 р. увійшла до складу новоутвореної Польської держави [378, c.II-1].  

На сторінках “Енциклопедії українознавства” коротку статтю про місто 

Перемишль, його історію, архітектуру, культурні надбання, українську 
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громаду опублікували відомі дослідники Петро Ісаїв та Володимир 

Кубійович. “Гасло” чи енциклопедична стаття охоплює період від першої 

літописної згадки про місто в 981 р. і закінчується другою половиною ХХ ст. 

Окрему статтю “Перемиська єпархія” самостійно надрукував П. Ісаїв [391, 

c.1996-2000], де зосередив увагу на узагальненій інформації про діячів 

українського духовного і національного відродження в Галичині, а саме на 

постаті отця каноніка Івана Могильницького, крилошанина перемишльської 

капітули. Завдяки таким духовним особам, як митрополит М. Левицький, 

єпископ І. Снігурський, перш за все о. Могильницький, українське населення 

Галичини (греко-католицьке в своїй масі) відродило свою високу духовність, 

усвідомило свою національну ідентичність й чисто людську гідність, стало 

свідомим значення своєї віри і нації, – наголошується у статті [391, c.1996]. 

Зовсім іншого забарвлення діяльності українських культурно-освітніх 

товариств в Перемишлі надає Українська радянська енциклопедія. На 

сторінках видання можна відшукати відомості тільки про незначну частину 

товариств, а саме про Українське педагогічне товариство “Рідна школа”, 

Товариство наукових викладів ім. П. Могили, “Просвіту”, “Руську бесіду”. 

Зокрема, охарактеризовано “Руську бесіду” як товариство ліберально-

буржуазного напряму, заснованого у 1862 р. нібито для розваг української 

дрібнобуржуазної інтелігенції. Товариство “Рідна школа” представлено як 

організацію ліберально-буржуазного напрямку, проти буржуазно-

націоналістичного керівництва якої боролася передова інтелігенція, що у 20–

30-х рр. ХХ ст. перебувала під впливом Компартії Західної України.  

У статті про товариство “Просвіта” підкреслено, що його освітній і 

культурній діяльності надавалося політичне забарвлення. “Австро-угорський 

уряд намагався використовувати “Просвіту” для боротьби проти 

революційного руху народних мас і розпалювання ворожнечі проти Росії… Її 

керівні органи в Західній Україні й Закарпатті перебували у руках 

українських буржуазних націоналістів. Однак чимало місцевих організацій 
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“Просвіти” було під впливом комуністів, які використовували їх для 

проведення легальної роботи в масах… У 1917–1920 рр. намагалися 

використати організації “Просвіти” для націоналістичної та антирадянської 

пропаганди й інші політичні сили [398]. 

У стислій формі більш об’єктивно, хоча не без впливу комуністичної 

пропаганди, діяльність Товариства наукових викладів ім. П. Могили 

охарактеризовано в Українській радянській енциклопедії в Українській 

радянській енциклопедії. Про інші українські культурно-освітні товариства 

або не написано нічого, або через призму ідеологічних штампів подано 

включно негативну характеристику.  

Важливе загальнотеоретичне значення мають праці І. Лисяка-

Рудницького, що був послідовним борцем за порозуміння між українцями та 

поляками на основі спільної історії. Серед них чільне місце посідає нарис 

“Польсько-українські стосунки: тягар історії” [283], опублікований у 

часопису “Віднова” в 1985 р. В ньому сконцентровано ключові положення 

автора щодо переоцінки минулого взаємовідносин двох народів, досягнення 

польсько-українського примирення й подолання упереджень і стереотипів. 

Марта Богачевська-Хом’як – викладач, професор історії в 

університетах Нью-Йорка, Вашингтона та Гарварда, колишній віце-

президент Союзу українок Америки – у 1995 р. опублікувала працю “Білим 

по білому: жінки в громадському житті України, 1884-1939”. У ній автор 

зуміла відтворити діяльність організованого жіноцтва у всіх частинах 

України, а також у країнах Європи та Америки, де мешкали українці. У 

другому розділі книги “Українки в Австрійській імперії” до шостого 

підрозділу “Освіта жінок і громадянські прагнення” зроблений невеликий 

додаток про Український дівочий інститут у Перемишлі. В додатку 

розповідається не тільки про історію його створення, а й про формування та 

розвиток жіночого руху та жіночих товариств у місті [199, с. 104-109].   
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До діаспорного доробку також належить “Пропам’ятна книга 

українських діячів Перемищини ХІХ – ХХ століть. Збірник есеїв” голови 

земляцтва “Перемищина” в Канаді Ярослава Стеха, видана 2006 р. у Львові, 

хоча написана в Канаді. У першій частині праці описано 317 людей, життям і 

діяльністю пов’язаних з цією землею [343]. Друга частина, яка вийшла під 

таким самим заголовком, у львівському видавництві “Сполом” 2009 р., 

містить матеріал про 347 осіб [342]. Зауважимо, що автор зумів досить 

детально розповісти про цікавих і заслужених жителів цього краю.  

Без сумніву, обидві книжки становлять своєрідне джерело – це 

енциклопедичний словник про тих, хто вніс свою частку в культурний 

розвиток Перемишльської землі. Усі вони, незалежно від професії і 

майбутнього місця проживання, плекали й зберігали любов до рідного 

Надсяння, збагачуючи загальнонародну скарбницю української культури. У 

виданні знайшла певне відображення характеристика окремих персоналій – 

представників духовенства, суспільно-культурних діячів, науковців, 

політиків, учасників визвольних змагань тощо.  

Значний масив інформації систематизовано в п’ятитомному виданні 

“Polska – Ukraina 1000 lat sąsiedztwa” t. І, II, III, IV, V (“Польща – Україна 

1000 років сусідства”), яке побачило світ у Перемишлі в 1990–2000 рр. з 

ініціативи Південно-Східного наукового інституту в Перемишлі. Науковий 

інтерес представляють передусім основні розділи роботи, присвячені 

релігійному і культурному життю українців Перемищини [379]. В першому 

томі, який складається з двох розділів: “Значення хрещення Русі для 

українського народу” і “Християнство на польсько-українському пограниччі” 

висвітлюється місце християнства в його тисячолітній історії. Другий том 

присвячений розкриттю історії християнства на культурному та етнічному 

пограниччі [380]. В одному зроблено акцент на історії об’єднання церкви, в 

другому – на культурному і релігійному житті українців. Змістом третього 

тому став аналіз функціонування греко-католицької єпархії Перемишля [381]. 
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Предметом четвертого тому обрано місце католицького церковного 

об’єднання в Центральній та Східній Європі [382]. У п’ятому томі основна 

увага зосереджена на відтворенні історичного розвитку Греко-католицької 

церкви та культурно-релігійного життя греко-католиків [383]. На сторінках 

видання висвітлено чимало епізодів про важливу роль греко-католицької 

церкви в культурному та освітньому житті українців Перемишля, зокрема 

участь греко-католицького духовенства у діяльності українських культурно-

освітніх товариств і організацій. 

Специфіку діяльності українських культурно-освітніх товариств 

Перемишля розкривають автори польських та українських наукових праць, 

тісно пов’язаних із висвітленням історії міста й діяльності культурних і 

освітніх організацій, серед них найбільш помітне місце посідає дослідження: 

“Życie kulturalne Przemyśla w okresie II Rzeczypospolitej” (“Культурне життя 

Перемишля у період ІІ Речі Посполитої”) Богуміли Філярецької, видане в 

Перемишлі у 1997 р. [378]. Структурно книга складається з семи розділів. В 

першому з них описано умови розвитку культурного життя Перемишля і 

коротко охарактеризовано найважливіші культурні товариства та інституції 

міста. В другому розділі висвітлено діяльність польських, українських і 

єврейських культурних й культурно-освітніх товариств. 

На фоні загальної панорами найбільше інформації представлено на 

тему театрального і музичного життя в Перемишлі в період відродженої Речі 

Посполитої. Тому цілком закономірно, що ця проблематика висвітлена в 

двох найбільших розділах монографії. Науковим товариствам присвячений 

п’ятий розділ. Натомість у шостому розділі відображена культурницька 

діяльність архівних установ, бібліотек і музеїв.  

Для більш детальної характеристики культурного життя Перемишля у 

визначених хронологічних рамках велика увага приділена поступу 

видавничої справи, а також збільшенню кількості газет, журналів та інших 

періодичних видань. Цим питанням присвячена сьома глава, в якій доволі 
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детально описано функціонування перемишльських друкарень, видавництв і 

книгарень. Незважаючи на те, що більшість розділів книги написані ще до 

1989 р., все ж таки їх було доповнено публікаціями пізніших років. Тому 

зібраний в ній матеріал вирізняється актуальністю і представляє значну 

наукову цінність, яка заповнює прогалину в історіографії історії культури 

етнічних українських земель у складі Другої Речі Посполитої. Навіть назви 

основних розділів: “Польські, українські та єврейські культурні товариства”, 

“Життя театральне”, “Перемишль – осередок музичного життя”, 

“Перемишльські товариства наукові”, “Архіви, бібліотеки і музеї” 

“Перемишльська преса” засвідчують важливість фактичного матеріалу і 

зроблених узагальнень для осмислення нами обраної проблеми.  

Доволі цікавий матеріал і узагальнення містить збірник праць 

“Культурна територія”, що побачив світ під редакцією В. Пилиповича – 

досить відомого дослідника і видавця інтелектуальної і духовної культури 

українців Надсяння і Лемківщини, зокрема місцевого бароко, галицького 

бідермаєру й загалом західноукраїнської культури 30-х рр. ХХ ст. В книзі 

висвітлено різноманітні аспекти української інтелектуальної культури 

Надсяння. Наприкінці збірника здійснено передрук передмов до книжок, 

виданих у серії “Перемиська бібліотека”, вміщено окремі статті, котрі 

завдяки прихильності о. митрата Євгена Поповича, друкувалися в річнику 

“Перемиські Архиєпархіяльні Відомості”, та написані спеціально до цієї 

книжки розвідки. Видавничий задум дослідника, що побачив світ у 

Перемишлі в 2012 р. [315], полягав у тому, щоб якомога повніше заповнити 

прогалини, показати роль і значення Перемишля та Надсяння в розвитку 

української літератури, культури, суспільно-політичного і релігійно-

церковного життя. 

З-поміж сучасних праць помітне місце посідають дві ювілейні книги 

пам’яті до 100-річчя заснування Українського Інституту для дівчат у 

Перемишлі та Української державної чоловічої гімназії у Перемишлі. Ідея 
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відзначення 100-річчя першого випуску Української чоловічої гімназії в м. 

Перемишлі зародилася восени 1994 р. серед колишніх її випускників – тепер 

мешканців м. Львова, об’єднаних у Регіональне суспільно-культурне 

товариство “Надсяння”. Ювілейний комітет вирішив провести з’їзд колишніх 

учнів гімназії влітку 1995 р. та видати низку матеріалів присвячених ювілею. 

Його зусиллями був розпочатий пошук і збір архівних матеріалів для 

майбутнього ювілейного видання. Серед колишніх викладачів, учнів 

Перемишльської гімназії та їхніх родин було поширено Звернення і 

своєрідний запитальник-анкету. Вони віднайшли практично всі гімназійні 

звіти та інші відповідні документальні матеріали, які зберігаються у 

Львівських архівах і бібліотеках. Редколегія зупинилася на назві “Українська 

державна чоловіча гімназія у Перемишлі” [316], хоча цей навчальний заклад 

у різні історичні періоди мав неоднакові назви, які змінювалися шість разів. 

Книга складається з двох частин – спогадів і словника викладачів, персоналу 

та учнів гімназії. Так само побачила світ й інша ювілейна книга “Український 

інститут для дівчат у Перемишлі. 1895–1995: Ювілейна книга пам’яті до 100-

річчя заснування” [351].  

Найбільш ґрунтовним дослідженням із проблем діяльності УПТ можна 

вважати монографію Г. Білавич та Б. Савчука “Товариство “Рідна школа” 

(1881–1939 рр.)” (Івано-Франківськ, 1999 р.) [347]. Вона представляє собою 

доволі вдалу спробу ретроспективного критичного аналізу стану освіти в 

Східній Галичині, теоретичного обґрунтування виникнення етапу 

ідеологічного та організаційного розвитку, виявлення основних тенденцій 

розвитку українських приватних навчальних закладів (дошкільних, 

початкових, середніх, фахових, вчительських семінарів), характеристики 

освітньо-виховного процесу в них, висвітлення зовнішніх зносин УПТ. 

Автори вперше у вітчизняній історіографії ввели до наукового обігу 

маловідомі документи з архівів Львова та Івано-Франківська. Зокрема, в 

третьому розділі роботи “Рідна школа” і процеси суспільно-політичного 
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розвитку ними” започатковано розгляд проблем міжпартійної боротьби в 

Західній Україні за впливи в “Рідній школі”, її участі в “органічному” секторі 

націоналістичного підпілля. Але досить незначна частина матеріалу 

присвячена діяльності філій товариства, зокрема це стосується і філії у м. 

Перемишлі. Тому дана тема потребує більш глибшого вивчення. 

Важливими книгами з історії українських культурно-освітніх 

організацій є збірники матеріалів міжнародних наукових конференцій 

“Перемишль і Перемиська земля протягом віків” (Перемишль – Львів 1996, 

2001, 2003 рр.) упорядкованих перемишлянином С. Заброварним, 

львів’янами М. Литвином і Ф. Стеблійом й виданих за редакцією С. 

Заброварного. Перший збірник наукових праць і матеріалів Міжнародної 

наукової конференції, організованої Науковим товариством імені Т. 

Шевченка в Польщі, яка відбулась 24–25 червня 1994 р. в Перемишлі, 

побачив світ у 1996 р. під назвою “Перемишль і Перемиська земля протягом 

віків” [311]. Видання багате на інформацію, яка безпосередньо стосується 

історії самого міста, долі українського населення під різними окупаціями, 

розвитку просвітницького руху. Особливої уваги заслуговує стаття В. Савчук 

“Документи державного архіву Львівської області про діяльність українських 

культурно-освітніх товариств у Перемишльському повіті наприкінці ХІХ – на 

початку ХХ ст.” [311, с.332-336].   

Ще одним у серії наукових збірників, ініційованих Науковим 

товариством імені Т. Шевченка в Польщі для дослідження української історії 

Перемищини-Надсяння – землі, якій судилося відіграти вагому роль в 

українському національному відродженні, є матеріали Міжнародної наукової 

конференції “Перемишль і Перемиська земля протягом віків (2). Видатні 

діячі Перемищини” [312], яка відбувалася в Перемишлі 14–15 листопада 1998 

р. з нагоди 125-річчя НТШ і 80-річчя ЗУНР. Книгу відкривають статті про 

визначних діячів національного відродження родом з Перемищини, 

починаючи від учасників Перемишльського культурно-освітнього осередку 
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початку ХІХ ст. і закінчуючи перемишлянами, які надали підтримку 

опозиційним процесам в Україні наприкінці 80-х рр. ХХ ст. Славними 

іменами представлена низка перемишльських мислителів, дослідників, 

письменників і митців. Чимало нових сторінок відкрито в діяльності 

Перемишльської гімназії та її педагогів. Нове слово сказано про чільних 

представників перемишльської музичної школи. Сформовано каталог 

української періодичної преси Перемишля, наявної у фондах Львівської 

наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України. Книга розкриває 

невідомі, маловідомі або ж замовчувані за тоталітарного режиму сторінки 

минулого краю, відтворювані крізь призму діяльності визначних 

представників національного відродження. 

У третьому збірнику наукових праць за матеріалами Міжнародної 

наукової конференції “Перемишль і Перемишльська земля протягом віків (3). 

Інституції” [313], яку провели 11–13 квітня 2002 р. Наукове товариство імені 

Т. Шевченка в Польщі та Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН 

України, опубліковані результати досліджень з історії Перемищини-

Надсяння, проведених за останні роки. В ньому вперше на основі великого 

комплексу історичних джерел простежено діяльність українських інституцій 

Перемищини від княжої доби до середини ХХ ст.: політично-громадських, 

церковно-релігійних, освітніх, культурних, спортивних, видавничо-пресових 

та економічних. На особливу увагу заслуговує окремий цикл доповідей, які 

репрезентують культурно-освітні і мистецькі інституції: перемишльський 

театр (Р. Пилипчук, І. Спольська-Онишко), музичну школу (О. Зелінський, Л. 

Кияновська, О. Попович), модерністське літературне середовище (В. 

Назарчук), “Просвіту” (М. Вавричин, Є. Луньо) та спортивні товариства (Б. 

Якимович, О. Вацеба). У багатьох із них простежується діяльність 

видавничих структур: українських періодичних видань Перемишля 20–30-х 

рр. (Ю. Ромашин), часописів “Український голос” (М. Трегуб) і “Перемиські 
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дзвони” (М. Новосад) та економічних товариств і закладів: Народного дому в 

Перемишлі (С. Заброварний), перемишльських кооперативів (С. Гелей) тощо. 

Загалом, матеріали збірників, розкриваючи інституційний розвиток 

суспільного життя українців Надсяння протягом століть, переконливо 

засвідчують багатовіковий процес утвердження цього краю як західного 

бастіону українства, його визначну роль у духовно-культурному й 

політичному житті українського народу на різних етапах його історії.   

Для осмислення проблеми винятково важливе значення належить 

монографії С. Заброварного та І. Спольської-Онишко “Перемиська 

Шашкевичівка”, присвяченої історії перемишльської школи ім. о. Маркіяна 

Шашкевича. Видання складається з двох частин: перша, авторства проф. 

Степана Заброварного – передвоєнного учня перемишльської школи; друга – 

Ірини Спольської-Онишко, теперішньої вчительки “Шашкевичівки”. С. 

Заброварний відтворює історію давньої Вселюдної семикласної школи ім. М. 

Шашкевича упродовж 1910–1945 рр. в контексті розвитку українського 

шкільництва у Перемишлі. І. Спольська-Онишко розкриває 20-літню 

діяльність відродженої “Шашкевичівки”, яка нині діє під назвою Комплекс 

загальноосвітніх шкіл № 2 ім. М. Шашкевича. В першій частині особлива 

увага зосереджена на статистичних даних про чисельність і особовий склад 

вчительського колективу та учнів “Шашкевичівки” і низки інших 

перемишльських шкіл, зведених у кількадесят таблиць. Водночас, у другій 

частині з’ясовується чимало аспектів розвитку українського шкільництва в 

Перемишлі до оновлення “Шашкевичівки” (1945–1991 рр.)  й більш детально 

описано різні сфери діяльності сучасної школи, зокрема дидактичну, виховну 

та позаурочну, а відтак – участь учнів у європейських і загальнопольських 

проектах. Описову частину авторка доповнює біографіями окремих вчителів 

і списком випускників. У книзі відтворено історію заснованого 1881 р. 

Руського педагогічного товариства, яке за допомогою постанови Сейму 

домоглось відкриття паралельних українських класів у Перемишльській 
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гімназії, а згодом було головною організаційною силою в заснуванні 1910 р. 

українськомовної “Шашкевичівки” [233]. 

Того ж року в Харківському видавництві “Сага” вийшла друком книга 

Євгена Кривочуприна “Надсянська Русь. Вирвані сторінки”, що має 

головним чином науково-публіцистичних характер [269]. Праця головним 

чином стосується москвофільського руху в Перемишлі, автор якої доводить 

тезу про проросійську орієнтацію української громади міста.  

Цікавою науковою інформацією відзначається книга “Українські митці 

у світі. Матеріали до історії українського мистецтва ХХ ст.”, котра побачила 

світ у Львові в 2013 р. Вона присвячена українським митцям, які змушені 

були покинути Україну через політичну ситуацію, що склалася після поразки 

українських національно-визвольних революцій 1917–1921 рр.: видання, що 

представляє собою цикл нарисів про митців України, які відзначилися за 

кордоном, талановитих людей, чия доля була так чи інакше пов’язана з 

Перемишлем. В ній побачили світ нариси про творчий шлях Михайла 

Вербицького, Софії Зарицьої-Омельченко, Любослава Гуцалюка тощо [352].  

У 2010 р. вийшла друком книга І. Чорновола “199 депутатів Галицького 

сейму”. Вона представляє собою біографічний словник українських 

депутатів, до якого додано нарис історії Галицького сейму. Праця становить 

особливий інтерес у зв’язку із тим, що містить відомості про представників 

від м. Перемишля у Галицькому сеймі [358].  

На особливу увагу безумовно заслуговує монографія львівського історика 

С. Пахолківа, який навчався у Львівському та Фрайсбурзькому університетах і є 

фахівцем у сфері міжетнічних взаємин та історії освіти в Східній Галичині. 

Україномовна монографія Святослава Пахолківа побачила світ у 2015 р. 

“Українська інтеліґенція у Габсбурзькій Галичині: освічена верства й 

емансипація нації”, де на широкій джерельній основі відтворено процеси 

становлення української нації, її емансипацію в Австро-Угорській монархії. 

Зокрема, праця містить значний фактичний матеріал про шкільництво у 
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Перемишлі, біографічні відомості активних громадських діячів, різноманітні 

форми суспільної самоорганізації української інтелігенції міста [309]. 

Деякі аспекти діяльності культурно-освітніх товариств українців м. 

Перемишля розкриті в дисертаційних роботах сучасних дослідників, зокрема О. 

Попович і Т. Голдак. Серед дисертаційних досліджень, які стосуються 

реконструкції життя української громади Перемишля другої половини ХІХ – 

початку ХХ ст., варто відзначити дисертацію О. Попович на здобуття наукового 

ступеня кандидата мистецтвознавства: “Українське музичне життя Перемишля 

(1919–1999)”, захист якої відбувся у 2003 р. У праці розкрито різноманітність і 

багатоплановість проявів українського музичного життя Перемишля у 1919–1999 

рр. й визначено його основні напрямки. Розглянуто музичну діяльність 

професійних, самодіяльних музичних і культурно-освітніх установ та 

організацій. Визначено тенденції й особливості формування і розвитку музичної 

сфери українців Перемишля. Висвітлено вплив Перемишля на процес розвитку 

української музичної культури в Галичині [182]. 

У 2013 р. Т. Голдак захистила дисертацію під назвою: “Театрально-

музичне життя українців Перемишля другої половини XIX – початку XX ст.” 

на здобуття ступеня кандидата історичних наук. У дослідженні вперше на 

конкретних прикладах простежено вплив театрально-музичного мистецтва, 

що розвивалося в місті, на піднесення національної свідомості українців 

Галичини. Охарактеризовано особливості концертної діяльності аматорських 

і професійних українських колективів краю. Зроблено аналіз діяльності 

театральних труп і музичних колективів Перемишля [179].  

Крім загаданих дисертацій, українськими істориками були захищені 

роботи, тематика яких частково пов’язана із діяльністю українських 

культурно-освітніх товариств Перемишля. Наприклад: дисертація Т. 

Лопушан “Мала” проза Ореста Авдиковича і розвиток західноукраїнської 

новелістики 90-х років ХІХ століття – 1900-х років” [180], А. Півня 

“Громадсько-політична діяльність Володимира Загайкевича (1876–1949)” 
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[181], П. Хмельовського “Українське педагогічне товариство “Рідна школа” в 

суспільно-політичному житті Західної України (1919–1939)” [183]. 

Отже, аналіз наукової літератури засвідчує про зростаючий інтерес 

вітчизняних і зарубіжних дослідників до української проблематики в 

Перемишлі на ґрунті польсько-українських та українсько-польських взаємин 

в культурно-освітній сфері, які визначили шлях історичної долі поляків і 

українців. Їх зусиллями нагромаджено значний фактичний матеріал з обраної 

проблеми, розкриті окремі епізоди та напрямки діяльності як самих 

товариств, так і освітніх і культурних закладів. В працях чітко простежується 

тяглість функціонування культурно-освітніх товариств перемишльських 

українців за часів Австро-Угорщини та Другої Речі Посполитої. Однак 

систематичного висвітлення в науковій літературі тема поки що не отримала. 

Водночас створені сприятливі передумови для всебічного вивчення, 

осмислення та відтворення місця та ролі українських освітньо-культурних 

товариств міста як чинника громадсько-політичного життя Східної 

Галичини. 

 

 

1.2. Джерельна база дослідження 

 

 

Основу дисертаційного дослідження становлять писемні джерела. З 

досить великої групи писемних джерел при написанні дисертації були 

використані актові та діловодні документи, які виникли внаслідок діяльності 

органів влади, суду, церковних установ, громадських організацій, товариств, 

політичних партій, тощо. Окрему категорію склали статистичні джерела, 

судово-слідчі, зокрема матеріали прокурорського нагляду (запити, 

донесення), документи громадських об’єднань та політичних партій (статути, 
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програмні документи, матеріали засідань, листування, звіти), періодична 

преса, джерела особового походження (мемуари, життєписи).  

Зазначені документи і матеріали зберігаються у Центральному 

державному історичному архіві України в Львові, Державному архіві 

Львівської області, Центральному державному архіві зарубіжної україніки, 

Державному архіві в м. Перемишлі та науковій бібліотеці Державного архіву 

в м. Перемишлі (Республіка Польща), відділах періодики, україніки та 

рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені 

В. Стефаника, відділі періодики Харківської державної наукової бібліотеки 

ім. В. Г. Короленка.   

Значний масив документальних матеріалів, зокрема, таких як: статути, 

звіти, листування, ювілейні видання культурно-освітніх товариств тощо, 

засвідчують цілеспрямовану духовну боротьбу перемишльських українців 

проти темряви, в якій кристалізувався прошарок вольових, самовідданих 

інтелігентів, котрі об’єднувались в один потік захисників, оборонців, 

меценатів й продовжувачів національних надбань, традицій, народних 

звичаїв у складних переплетіннях міжетнічних відносин. Нами вперше 

введено до наукового обігу комплекс архівного фактичного матеріалу про 

діяльність українських культурно-освітніх товариств в м. Перемишлі та на їх 

базі було здійснено спробу комплексної неупередженої розробки проблеми. 

Більша половина вище вказаних типів джерел використана для 

дослідження діяльності та розвитку українських культурно-освітніх 

товариств в Перемишлі. Особливо це стосується матеріалів діловодства, 

періодики, документів громадських організацій, наукових і навчальних 

праць, літературних видань й статистичних матеріалів, мемуарів, тощо. 

Особливу цінність представляють документи і матеріали фонду 1084 

“Instytucje, stowarzyszenia i organizacje ukraińskie na terenie miasta Przemyśla 

(1882-1951)”, вивчені в Державному архіві у м. Перемишль про українські 

культурно-освітні товариства, а саме Товариство “Бурса св. о. Николая” 
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(1889–1949 рр.) [93], філію “Рідної школи” в Перемишлі (1936–1937 рр.) [96], 

музей “Стривігор” (1936–1938 рр.) [97]. Винятково важливими є матеріали 

фондів 327 / 0 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przemyślu 1912–1950 [63-78], 395/0 

Akta szkół w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu – zbiór szczątków 

zespołów 1811–1951 [80-84], 399/0 Ukraiński Instytut dla Dziewcząt w 

Przemyślu 1881–1940, які містять ґрунтовні відомості про зміни в початковій і 

середній освіті та національному складі учнів міста [85-92].  

В справах фонду 395/0 (Звіти шкіл) зосереджена інформація про 

приватні українські курси філії Українського товариства педагогічного в 

Перемишлі (1917–1919 рр.) та про приватну однорічну кравецько-

білизнярську школу філії “Союзу українок” у Перемишлі (1937 р.) [81, 82]. 

Фонд 399/0 (Український інститут для дівчат у Перемишлі) складається зі 

справ, які стосуються не тільки роботи закладу, але й однойменного 

товариства, яке опікувалося даним закладом освіти [85, 91, 92].  

Найбільше документальних відомостей про заснування, розвиток і 

діяльність українських громадських культурно-освітніх товариств 

зберігаються у фондах Державного Архіву Львівської області та 

Центрального державного історичного архіву України в м. Львові. 

Значну кількість інформації з проблеми почерпнуто в Центральному 

державному історичному архіві України у Львові, зокрема, в фондах: 146 

“Галицьке намісництво” [23, 24], 178 “Крайова шкільна рада” [25], 179 

“Кураторія Львівського шкільного округу” [26], 180 “Головна Руська Рада” 

[27], 182 “Товариство ім. М. Качковського” [28, 29], 205 “Прокурор 

апеляційного суду в м. Львові” [30-31], 206 “Українське педагогічне 

товариство “Рідна школа” [32-34], 319 “Центральне українське товариство 

“Союз Українок” [35-43], 348 “Товариство “Просвіта” [44-48], 514 

“Театральне товариство “Руська бесіда” [49], 596 “Товариство українських 

студентів “Молода громада” м. Перемишль” [50-55], 736 “Товариство 

українських наукових викладів ім. П. Могили м. Львів” [56-61] та ін.  
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Серед великої кількості матеріалів вказаних фондів потрібно виділити 

такі важливі документи як: Статут “Товариства руских женьщин” в 

Перемишлі [23], облікові картки на філії товариства “Союз українок” [39], 

матеріали, що стосуються діяльності греко-католицького товариства 

“Брацтво св. о. Николая в Перемишлі” [24], обіжники філіалу товариства 

“Просвіта” в м. Перемишль [46, 48], матеріали про діяльність гуртка “Рідної 

школи” в Перемишлі [32], звіти про діяльність філії Товариства українських 

наукових викладів ім. П. Могили [58] та ін. З допомогою зазначених 

документів вдалося реконструювати історію діяльності в м. Перемишль та 

Перемишльському повіті низки філій культурно-освітніх товариств періоду 

другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст.  

Чималий фактичний матеріал залучено з фонду 1 “Львівське 

воєводське управління” Державного архіву Львівської області, зокрема зі 

справ суспільно-політичного відділу та підвідділу про товариства. Так, 

вивчено дані про всі товариства Перемишля і однойменного повіту австро-

угорського періоду і періоду 1921–1939 рр. Інформаційно наповненими 

виявилися справи про діяльність філій культурно-освітніх товариств 

“Українська бесіда” [11], “Учительська громада” [18], Українського 

наукового товариства ім. Петра Могили [17], благодійних товариств “Дешева 

кухня” [12], “Родительський союз” [13], “Братство св. Миколая” [8]. Їх аналіз 

дозволив конкретизувати хронологічні рамки існування, з’ясувати імена 

засновників, керівників і членів, цілі діяльності й внесок у розвиток 

української освіти та культури в місті і краї.  

Важливими для досягнення поставлених завдань дисертаційного 

дослідження є такі документи фонду 1 як: статут товариства “Українська 

бесіда” в Перемишлі за 1905 р. та змінений статут даного товариства за 1936 

р.; листи до головної управи перемишльської філії товариства “Учительська 

громада”, відписи протоколів загальних зборів, прохання про реєстрацію 

товариства, статут; реєстраційні документи товариства “Просвіта”, прохання 



33 

про дозвіл на зміну статуту та рішення про його зміну, відписи протоколів 

загальних зборів, правильник товариства; статут товариства “Родительський 

Союз” в Перемишлі та дотичні документи які стосуються його діяльності в 

період 1928–1938 рр., статут товариства “Дешева кухня”. Велика кількість 

цих джерел була піддана детальному аналізу, та систематизації для того, щоб 

виділити основний матеріал який безпосередньо стосується історії 

українських культурно-освітніх товариств в Перемишлі у 1867–1939 рр. 

Опрацьовані матеріали ф. 33 “Українська парламентська репрезентація 

у Рейхсраті Австро-Угорщини” Центрального державного архіву зарубіжної 

україніки довели політичну активність перемишльської інтелігенції. 

Ілюстрацією цього є справа 3 “Запити послів Бачинського В., Бачинського Л., 

Загайкевича В., Онишкевича С. до міністрів крайової оборони, скарбу, 

віросповідань і просвіти, внутрішніх справ, вселюдних робіт” [62]. 

Потрібно відзначити і мемуарно-наукові праці пов’язані з історією 

українських культурно-освітніх товариств. Наприклад, історичний нарис 

державної української гімназії в Перемишлі “Де срібнолентий Сян пливе” 

[359] під авторством Степана Шаха, виданий накладом товариства “Рідна 

Школа” в Німеччині, 1977 р. У главі VIII описано діяльність допомогового 

товариства імені св. Кирила – покровителя гімназії та заснування першої 

бурси для учнів “ім. св. Николая” і “Гімназійного Інституту”. В главі XIV 

міститься інформація про реформу шкільництва в Польщі в 1932 р., 

заснування “Кружка родичів”, учительський збір у 1933–1934 шкільних 

роках. У главі XVIII з нагоди сорокаліття першого випуску подається 

“Звідомлення дирекції й “Кружка родичів”, яке є цінним джерелом для 

вивчення діяльності безпосередньо самого товариства. У книзі “Де 

срібнолентий Сян пливе” також наведені короткі відомості про діяльність 

таких товариств як: “Братство св. о. Николая”, “Бурса ім. св. о. Николая”, 

“Руске педагогічне товариство”, “Дешева кухня”, “Просвіта”. 
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Автор книги Степан Шах був останнім директором Перемишльської 

гімназії, відомим педагогом, довголітнім головою Товариства “Рідна школа” 

у Німеччині, почесним доктором Українського Вільного Університету, 

працював гімназійним учителем більш, ніж 40 років, в українських, 

польських та німецькій гімназіях. Він працював секретарем Головного виділу 

центрального товариства “Просвіта” у Львові в 1921–1925 рр., 

співредактором органу товариства “Народня освіта” та редактором його 

календарів, він є автором єдиної історії цього заслуженого товариства, 

виданої у Львові 1932 р., а перевиданої у століття його заснування 1968 р в 

Канаді. Професор Степан Шах автор дев’яти науково-мемуарних та 

історичних творів і близько 200 журналістських публікацій. Його довголітній 

життєвий досвід та особисті переживання дають неоціненний вклад у 

написану ним історію, бо джерел для цієї праці майже немає. Лише деякі 

примірники “Звідомлення” дирекції Перемишльської гімназії та її “Кружка 

родичів” збереглися на еміграції. 

“Управа нашого Товариства планує також перевидати деякі із тих 

“Звідомлень”. На жаль, з фінансових причин доводиться поки що 

обмежитися до видання самої історії. Товариство “Рідна школа” в Німеччині 

взявшись за видання “Історії гімназії у Перемишлі” хоче внести свій 

скромний вклад в літопис українського шкільництва на рідних землях та на 

чужині, як також допомогти здвигнути нерукотворний пам’ятник для тих 

численних жертв енних безіменних плугатарів, котрі не жаліли труду, 

рискували особистою кар’єрою та часто свободою і життям, щоби виховати 

для України її нове краще покоління” – так автор характеризує діяльність 

самого товариства на сторінках своєї праці [359, с. 10]. 

Корисною для дослідження українських культурно-освітніх товариств в 

Перемишлі, зокрема діяльності їх провідних діячів, є ще одна книга під 

авторством С. Шаха “Між Сяном і Дунайцем. Спомин” [175]. Дана праця 

відноситься до категорії мемуарних джерел, тому що з багатьма особами, про 



35 

яких згадується на сторінках книги, С. Шах був знайомий особисто, 

співпрацював із ними. Перший розділ книги під назвою “Владичий престіл у 

Перемишлі – чуйним сторожем над Сяном на Заході” коротко змальовує 

історію міста та подає відомості щодо ступеня вивченості питання 

перемишльського владичого престолу. В праці подані короткі біографії 

провідних діячів Перемищини, а зокрема єпископів, вчителів, правників, які 

були активними членами українських культурно-освітніх товариств. 

Цінним джерелом до вивчення діяльності філії Товариства наукових 

викладів ім. П. Могили є його протоколи засідань, які довгий час зберігалися 

в архівних фондах, а у 2012 р. стали доступними широкому загалу. 

Товариство наукових викладів ім. Петра Могили в особі голови, проф. 

Остапа Малика та його заступника Богдана Горбового посприяло друку 

факсимільного видання “Протоколи засідань Товариства українських 

наукових викладів ім. Петра Могили (1906–1939 pp.)” [143]. 

Видання містить факсимільні копії рукописної книги протоколів – 150 

с. рукопису та 3 машинопису, комп’ютерне розшифрування текстів, словник 

рідковживаних і застарілих слів, перелік найвидатніших членів товариства, 

протокол перших зборів відновленого Товариства 1993 р. Цінність книги 

полягає у її рідкісності: як зазначив у короткому виступі на презентації 

упорядник Б. Горбовий, книгу видали накладом 15 примірників [151]. 

Фонди Львівської Національної наукової бібліотеки України імені В. 

Стефаника містять перемишльські періодичні видання з відомостями про 

українські громадські культурно-освітні товариства, їх діяльність і розвиток. 

Перемишльська єпархія є однією з найдавніших в Україні та 

найстаріша в Галичині. Саме для потреб греко-католицької церкви стали в 

Перемишлі виходити перші періодичні видання. Протягом п’ятдесяти років, з 

1889 по 1939 рр., видавався орган перемишльської єпархії, спочатку під 

назвою “Вісник перемиської єпархії” (1889–1918 рр.), а згодом “Перемиські 

єпархіальні відомості” (1919–1939 рр.) під редакцією о. Миколи Денька. 
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Основною ціллю видання була централізована організація діяльності 

священнослужителів, ознайомлення їх та пастви з розпорядженнями та 

рішеннями Консисторії, вміщення коротких оглядів найважливіших подій у 

житті Греко-католицької церкви, висвітлення діяльності самої Консисторії та 

Єпархіального Ординаріяту, зрідка інших інституцій міста і повіту, що мали 

безпосередній вплив на самодостатнє та фізично і духовно гармонійне життя 

українців міста та повіту. Саме видання поділялося на дві частини: у першій 

друкувалися розпорядження Єпископа Перемишльської, Самбірської та 

Сяноцької Єпархій Йосифата Коциловського, проповіді, звернення до 

парафіян Папи Пія ХІ: у другій частині під назвою “ІІ часть. Додаток до 

Епарх. Відомостей” описувалося становище в українській школі, 

взаємозв’язок таких інституцій, як церква і школа, друкувалися повідомлення 

про боротьбу з неграмотністю, статус української мови, діяльність таких 

інституцій як: “Вдово-сирітський інститут в Перемишлі”, “Товариство ім. св. 

Ап. Петра” для допомоги убогим церков єпархій Перемишльської в 

Перемишлі, Інтернат сестер Василіанок, “Епархіальна поміч”, Духовна 

семінарія, Дяковчительський інститут [313, с. 471]. До церковної періодики 

зараховують “Шематизм греко-католицького духовенства”. У фондах ЛНБ 

ім. В. Стефаника зберігається перемишльський шематизм духовенства за сто 

років (1828–1929 рр.) [176, 177]. 

З 1909 р. Перемишльська “Народна Рада” почала видавати суспільно-

політичний двотижневик “Перемиський Вісник” (1909–1912 рр.). Редактором 

видання був В. Кіцила, а з 1910 – М. Винярський. 

Після Львова і Коломиї, місто Перемишль стало третім у Галичині 

осередком українських періодичних видань, де в період між двома світовими 

війнами вийшли 22 періодичних видання. Учитель Перемишльської гімназії 

Дмитро Греголинський розпочав у 1919 р. видавати тижневик “Український 

голос”. “Український голос” – тижневик у Перемишлі, що виходив у 1919–

1932 рр., спершу на платформі Трудової Партії, 1920–1929 рр. – 
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гетьманського руху; видавець і редактор Д. Ґреґолинський, (наклад 17 тис). Із 

1929 р. тижневик – неофіційний орган ОУН; редактори: Є. Зиблікевич, З. 

Пеленський, короткий час належали такі видатні ідеологи українського 

націоналістичного руху, як д-р Юліан Васиян та інженер Осип Бойдуник. 

Газета містила рубрики: “Що чувати в світі?”, “З України”, “Всячина”, “З 

театру”, “З мистецького життя”, “З життя і мистецтва”, “Політичні вісті 

тижня”, “Студентські справи”, “Дописи”, “Надіслане”. На сторінках газети не 

рідко з’являлася інформація про діяльність українських навчальних закладів 

та культурно-освітніх товариств, зокрема висвітлювалася робота “Рідної 

школи”, “Просвіти”, “Союзу українок”. “Український голос” був частково 

конфіскований і остаточно заборонений польською адміністрацією в 1932 р. 

Після ліквідації польською владою “Українського Голосу”  в 1930 р. за 

редакцією Євгена Зиблікевича коротко виходила газета “Наша земля”, а в 

1935–1937 рр. він був редактором спортивного перемишльського тижневика 

“Змаг”. В 1935 р. “Наша земля” видавалася за редакцією Євгена 

Домарадського, як орган УНДО. В 1928 р. з’явилося друковане видання 

товариства “Єпархіальна поміч” “Бескид”, за редакцією о. Онуфрія Орського 

то о. Володимира Яценківа. В 1933 р. видавництво і редакцію тижневика 

перебрав Юрій Костюк, змінивши водночас назву на “Український Бескид”. 

Газета побачила світ завдяки діяльності єпископа Йосифата Кцилоського. 

Основна мета видання полягає в тому, щоб: “стати провідником і дорадником 

широких мас вірних у найважніших питаннях життя, в справах віри, звичаїв і 

церкви… плекати у своїх читачів католицький світогляд, вказувати на 

небезпеки, які загрожують св. церкві в цілім світі, а зокрема в нашім народі й 

у нашій єпархії”. Часопис акцентував свою увагу на державній незалежності і 

єдності українських земель, освіті та вихованні молоді, національній 

культурі, діяльності різноманітних українських товариств, спілок та 

організацій. На короткий час з’являлися і зникали також інші назви українських 

газет різних політичних напрямків. В останніх довоєнних роках виходили ще: 
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двотижневик для сільської молоді “Прорив” (1936–1937 рр.), двотижневик 

“Надсянська земля” (1938–1939 рр.) під редакцією Ю. Костюка. [227, с. 462-463].   

Особливу увагу потрібно приділити таким періодичним виданням, які 

безпосередньо стосуються історії українських культурно-освітніх товариств: 

“Бурса ім. Св. О. Николая” Звідомлення (1888–1893, 1910–1913 рр.) [172-

174], Гімназія з руским викладовим язиком. Звіт дирекції (1911 р.), 

Перемишльська гімназія з українською викладовою мовою. Звіт дирекції 

(1917–1918 рр.), Перемишльська державна гімназія з українською мовою 

навчання. Звіт дирекції (1933–1936 рр.), Перемишльська приватна жіноча 

гімназія Українського інституту для дівчат. Звіт управи (1918–1928 рр.), 

Перемишльський ліцей Українського Інституту для дівчат. Звіт дирекції 

(1915–1918 рр.), Перемишльський руський інститут для дівчат. Звіт дирекції 

(1898–1906 рр., 1909–1913 рр.), Перемишльський ліцей Руського інституту 

для дівчат. Звіт дирекції (1904–1916 рр.), “Руське товариство педагогічне”. 

Звіт (1910–1912 рр.), “Просвітні вісти” філії товариства “Просвіта” в 

Перемишлі (1935 р., № 1) [99]. 

До важливих джерел інформації про діяльність УПТ “Рідна школа” 

потрібно віднести періодичні видання товариства “Учитель” і “Дзвінок”, а 

також приватний журнал, що друкувався у Львові “Школьна Часопись”. 

“Школьна Часопись” – від 1882 р. педагогічно-науковий двотижневик, 

виходив у Львові з 13 вересня 1880 р. до травня 1889 р., видавець і редактор 

Г. Врецьона. Руське Товариство Педагогічне мало намір зробити його своїм 

пресовим органом, але Г. Врецьона погодився відступити в своєму часопису 

лише небагато місця для матеріалів РТП і видавати далі за власний рахунок і 

під власною редакцією. 

Двотижневик був редагований в народовецькому дусі, містив педагогічні, 

дидактичні і методичні статті, шкільне законодавство, літературні та 

етнографічні праці, звідомлення з учительських конференцій, комунікати 
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Руського Педагогічного Товариства тощо. “Школьну Часопись” припинено на 

10-му числі 1889 р., а з червня того ж року замість неї почав виходити “Учитель”. 

“Учитель”, педагогічно-науковий двотижневик (з 1911 р. місячник), 

орган Українського педагогічного товариства, виходив у Львові з червня 

1889 р. до червня 1914 р. Редакторами були: Т. Грушкевич (1890–1893 рр.), І. 

Копач, В. Щурат, І. Ющишин (1911–1914 рр.). З 1905 р. “Учитель” поширив 

тематику на актуальні педагогічно-виховні проблеми, питання шкільного і 

домашнього виховання на всіх українських землях і в інших європейських 

країнах, містив наукові розвідки, хроніку з життя виховних і наукових 

установ, огляди й рецензії. 

Двотижневий ілюстрований журнал для дітей і юнацтва “Дзвінок” 

виходив у Львові у 1890–1914 рр. як орган Руського Товариства 

Педагогічного. Першим редактором був О. Барвінський. На сторінках 

журналу публікувалися вірші, оповідання та казки надіслані до редакції. 

Також друкувалися матеріали про навчання у школах і збір пожертв для РТП. 

З початком Першої світової війни редакція припинила діяльність. 

Найбільш інформативними джерелами до вивчення історії товариства 

“Взаїмна поміч українського вчительства”, і перемишльського окружного відділу 

зокрема, є його періодичні видання: “Учительське слово” – педагогічний журнал, 

що виходив у Львові в 1912–1939 рр., спершу місячник, з 1913 р. – двотижневик. 

При “Учительському слові” виходили педагогічно-методичні журнали: “Життя і 

школа” (з 1923 р.), “Шлях навчання і виховання” (з 1927 р.), квартальник 

“Методика й шкільна практика” (з 1930 р.) [346]. 

Відділ Україніки Львівської національної наукової бібліотеки України 

ім. В. Стефаника зберігає звіти про діяльність Українського педагогічного 

товариства “Рідна школа”. Хоча звітна інформація філій товариства 

подається у стислому вигляді, все ж подає чіткі та конкретні відомості про 

діяльність Перемишльської філії. Звіти за 30-ті роки окремо характеризують 
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функціонування фахово-доповнюючих шкіл, досить багато інформації про 

такі навчальні заклади для дівчат і для хлопців окремо.  

У відділі Україніки Львівської Національної наукової бібліотеки 

України імені В. Стефаника знаходиться статут товариства “Дешева кухня” в 

Перемишлі за 1911 р. [160]. Документ є цінним джерелом для вивчення та 

осмислення історії діяльності товариства, основною метою якого було 

надання матеріальної допомоги бідній шкільній молоді. Для її досягнення 

члени товариства створили та утримували своїм коштом дешеву кухню для 

подавання страв за невеликими цінами, організовували допомоги грошима, 

забезпечення житлом бідної шкільної молоді на період канікул. Щоб 

заробити кошти на втілення у життя вище зазначеної мети, товариство 

проводило наукові читання, театральні вистави, концерти.   

 

 

 

1.3. Методологічна основа роботи 

 

 

Методологічну основу дослідження склали фундаментальні, 

загальнонаукові та конкретно-історичні принципи. Одним із найбільш 

важливих серед них став принцип діалектики. Його застосування дозволило 

дослідити розвиток культурно-освітніх товариств українців Перемишля 

з’ясувати динаміку суспільних процесів та їх вплив на зародження і 

функціонування різноманітних об’єднань української спільноти в періоди 

перебування в складі Австро-Угорської імперії та відродженої Речі 

Посполитої. Це, в свою чергу, забезпечило вивчення та осмислення головних 

тенденцій перетворень у політичному, економічному та духовно-

культурному житті мешканців порубіжного міського поселення, а також 

переконання в тому, що культурно-освітніх товариства діяли в контексті 
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українського національного руху і греко-католицької церкви, які виступали 

ключовими ідеологічними та організаційними чинниками життя української 

спільноти Перемишля і всієї Галичини. 

Принцип детермінізму забезпечив можливості для виявлення причин і 

чинників появи, становлення й діяльності українських культурно-освітніх 

об’єднань у місті. Водночас, такий підхід дав можливість глибше пізнати 

причини того, чому австрійці, з одного боку, а поляки – з другого, проводили 

дискримінаційну та асиміляційну політику й реалізовували курс на те, щоб 

не допустити або хоча б обмежити можливості соціального розвитку і росту 

українців. Зазначений принцип став ключем для розуміння того, що заходи 

австрійських і польських властей були відносно слабшими, а тому не змогли 

вгамувати незадоволення соціальними суперечностями та серйозно підірвати 

національно-визвольні і культурно-освітніх прагнення. Більше того, він 

допоміг простежити співвідношення позицій, інтересів і характеру взаємин 

українців й представників інших етносів Перемишля. 

За допомогою принципу ізоформізму було здійснено вивчення 

діяльності культурно-освітні товариства як організаційних структур із 

відповідними елементами і функціями. Застосування даного принципу 

створило можливості для виявлення відмінностей культурно-історичних 

традицій українців, поляків, австрійців, євреїв та інших етносів, 

представники яких населяли місто, а головне – певної спорідненості 

культурно-освітніх осередків українців, їх виразну перевагу до 

взаєморозуміння та співпраці. 

Серед загальнонаукових застосовано методи аналізу і синтезу, 

системно-аналітичний, структурно-системний, класифікації, періодизації, 

синхронний, ретроспективний. Методи аналізу й синтезу взаємозв’язані, їх 

однаково використовують у наукових дослідженнях. Аналіз – метод 

дослідження, за допомогою якого досліджуване явище або процес подумки 

розчленовуються на складові елементи з метою вивчення кожного окремо. 
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Різновидами аналізу є класифікація й періодизація. Синтез – метод 

дослідження, що припускає уявне поєднання складових частин або елементів 

досліджуваного об’єкта, його вивчення як єдиного цілого [305, с. 37-38]. 

Синхронний метод передбачає одночасне вивчення подій, що 

відбуваються в різних сферах життя. Він дозволяє встановити взаємозв’язки 

між явищами та процесами, що відбуваються в один і той же період на різних 

територіях. 

Суть ретроспективного методу полягає у вивченні процесу руху думки 

дослідника від сучасності до минулого: вивчення елементів старого, що 

збереглися в наші дні, і реконструкцію на їх основі подій і явищ, які мали 

місце в історії. Одночасно цей метод передбачає і перевірку висновків 

історичного дослідження даними подальшої історичної практики [241, с. 35]. 

Усі зазначені загальнонаукові методи дозволили виконати поставлені 

завдання у дисертаційному дослідженні та скласти об’єктивні висновки.  

При написанні дисертаційної роботи нами були використані 

загальнонаукові методи і, безпосередньо, принципи та методи історичного 

дослідження. А саме, такі принципи історичної науки як: історизму; 

об’єктивності; науковості; всебічності і конкретності. Принцип історизму 

створив можливості для розгляду всіх історичних фактів, явищ і подій, 

пов’язаних із діяльністю культурно-освітніх товариств українців Перемишля, 

у відповідності з конкретно-історичними обставинами, в їх взаємозв’язку і 

взаємообумовленості. Будь-яке історичне явище треба вивчати в розвитку: як 

воно виникло, які етапи в своєму розвитку пройшло, чим у кінцевому 

рахунку стало. Не можна розглядати подію чи особу водночас чи абстрактно, 

поза часовими вимірами. Історизм – науковий метод, принцип розгляду світу, 

природних і соціально-культурних явищ в динаміці їх зміни, становлення в 

часі, в закономірному історичному розвитку, що передбачає аналіз об’єктів 

дослідження у зв’язку з конкретно-історичними умовами їхнього існування.  
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Застосування принципу об’єктивності забезпечило неупереджений 

аналіз змісту джерел і надбань історіографії; порівняння різних, часто 

суперечливих, тверджень; уникнення тенденційного підбору історичних 

джерел під конкретну схему чи концепцію, формування на цій основі 

аргументованих висновків. Принцип об’єктивності передбачає опору на 

факти в їх справжньому змісті, не спотворені і не підігнані під схему. Цей 

принцип вимагає розглядати кожне явище культурно-освітнього життя 

перемишльських українців у його різноманітності і суперечливості, в 

сукупності як позитивних, так і негативних проявів. Головним в забезпеченні 

принципу об’єктивності є особа історика, його теоретичні погляди, культура 

методології, професійна майстерність і порядність [409]. 

З допомогою принципу науковості, сутність якого полягає у тому, що 

всі факти, знання, положення і закони, що вивчаються, повинні бути науково 

правильні, так само як і спосіб обґрунтування положень і законів та 

формування понять вдалося об’єктивно проаналізувати наявні історичні 

праці із досліджуваної проблеми, зробити неупереджені висновки. Реалізація 

цього принципу передбачає вивчення системи важливих наукових положень і 

використання методів, близьких до тих, якими послуговується історична 

наука. Він вимагає розкриття причинно-наслідкових зв’язків явищ і подій; 

демонстрації могутності досягнень людських знань і науки та ознайомлення з 

методами науки, пізнання; розкриття історії розвитку науки, боротьби 

тенденцій; орієнтації на міждисциплінарні наукові зв’язки [354, с. 234].  

Використання принципу всебічності і конкретності при висвітленні 

суспільно-політичної та культурної ситуації у Східній Галичині за часів 

Австро-Угорщини та Другої Речі Посполитої, чинників, які зумовили появу і 

багатогранну діяльність українських культурно-освітніх товариств міста, 

допоміг встановити їх роль у розбудові мережі навчальних закладів, розвитку 

культури й поширенні освіти серед української спільноти, а також вплив на 

перебіг політичного життя. 
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Використано також спеціально-історичні методи, зокрема історико-

порівняльний, історико-типологічний, історико-системний, проблемно-

хронологічний.  

Історико-порівняльний метод давно застосовується в історичних 

дослідженнях. Взагалі порівняння – важливий і, мабуть, найбільш 

поширений метод наукового пізнання. По суті без порівняння не обходиться 

жодне наукове дослідження. Слідом за виявленням та систематизацією 

емпіричних даних стає можливим – і в той же час необхідним – застосування 

порівняльного методу. Об’єктивною основою для порівнянь є те, що 

суспільно-історичний розвиток являє собою повторюваний, внутрішньо 

обумовлений, закономірний процес. Багато його явищ тотожні чи схожі 

внутрішньою суттю і відрізняються лише просторовою або тимчасовою 

варіацією форм, а одні й ті ж або подібні форми можуть виражати різний 

зміст. Тому в процесі порівняння і відкривається можливість для пояснення 

розглянутих фактів, розкриття сутності досліджуваних явищ. У цьому 

полягає основне пізнавальне значення порівняння як методу наукового 

пізнання [267, с.186]. Використання даного методу дозволило встановити 

залежність розвитку українських культурно-освітніх товариств м. 

Перемишля від суспільно-політичних обставин в яких вони перебували.  

Історико-типологічний метод, як і всі інші методи, має свою 

об’єктивну основу. Вона полягає в тому, що в суспільно-історичному 

розвитку, з одного боку, розрізнено, а з іншого, тісно взаємопов’язано 

одиничне, особливе, загальне і всезагальне. Тому важливим завданням в 

пізнанні суспільно-історичних явищ, розкритті їх сутності стає виявлення 

того єдиного, яке було притаманне різноманіттю тих чи інших поєднань 

індивідуального (одиничного). Громадське життя у всіх його проявах – 

безперервний динамічний процес. Воно являє собою не простий послідовний 

перебіг подій, а зміну одних якісних станів іншими, має свої істотно відмінні 

стадії. Виділення цих стадій також є важливим завданням в пізнанні 
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суспільно-історичного розвитку [267, с.190]. За допомогою історико-

типологічного методу було виділено етапи розвитку суспільно-політичного 

життя української громади міста. Виявлено особливості діяльності кожного 

окремо взятого культурно-освітнього товариства та їх спільні цілі і завдання.  

Поглиблення історичних досліджень, як з точки зору цілісного 

охоплення пізнаваної історичної реальності, так і з точки зору розкриття 

внутрішніх механізмів функціонування і розвитку різного роду суспільно-

історичних систем потребує використання історико-системного методу. 

Об’єктивною основою системного підходу і методу наукового пізнання, як 

зазначалося, є єдність у суспільно-історичному розвитку (і взагалі в 

об’єктивній реальності) одиничного (індивідуального), особливого і 

загального. Реально і конкретно ця єдність і виступає в суспільно-історичних 

системах різного рівня. Функціонування і розвиток історичних систем 

включає і синтезує ті основні складові компоненти, з яких складається 

суспільно-історична реальність. До цих компонентів належать індивідуальні і 

неповторні події, історичні ситуації і процеси. За внутрішнім змістом вони 

(компоненти) являють собою ту чи іншу конкретну і цілеспрямовану 

діяльність людей і нерозривно пов’язані з нею стосунки [267, с.198]. Даний 

метод дозволив виділити особливості діяльності філій різних культурно-

освітніх товариств у Перемишлі на загальному тлі їх функціонування на 

Західноукраїнських землях.  

Проблемно-хронологічний метод передбачає розчленування широких 

тем на ряд вузьких проблем, кожна з яких розглядається у хронологічній 

послідовності. Цей метод використовується як при вивченні матеріалу (на 

першій стадії аналізу, спільно з методами систематизації та класифікації), так 

і при його компонуванні і викладенні усередині тексту роботи з історії [242]. 

Вивчення та оцінка кожної вузької наукової проблеми, є одним з базових 

елементів історичного пізнання і важливим етапом в будь-якому історичному 

дослідженні. Тільки після здійснення такої роботи стає можливим розуміння 
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того, які питання має сенс ставити на обговорення, а постановка яких буде 

некоректною. Застосування даного методу дозволило із загальних 

хронологічних рамок виділити періоди діяльності кожного із культурно-

освітніх товариств, створюючи ряд вузьких проблем.  

Був використаний просопографічний метод, що вивчає біографії 

історичних осіб, які належать до певної епохи або місцевості, які мали 

загальні політичні, соціальні чи етнічні риси, які займали певну посаду [336]. 

Аналіз фактів біографії та діяльності з організацією культурно-освітніх 

товариств, закладів освіти та їх взаємозв’язків з місцевими органами влади, 

дає підстави говорити про наявність комплексу дослідних питань різних 

напрямів історичних досліджень, зокрема історії соціальних інститутів, 

краєзнавства, біографіки. Цей синтез дає змогу виявити тенденції розвитку 

громадської активності й освіти в регіоні, та дослідити конкретний 

внесок  певних осіб та колективів у культурний розвиток місцевої громади. 

Були використані і нетрадиційні спеціальні історичні методи: кількісні 

(математичні) і лінгвістичні. Також в дисертаційному дослідженні 

застосовані загальнонаукові та спеціальні методи інших гуманітарних наук, 

що дозволило дослідити обрану проблему через призму розробки проблеми 

української історичної самоідентифікації та контиїтету українського 

історичного процесу. Використовуючи принцип міждисциплінарності, ми 

забезпечили вивчення боротьбу за виживання конкретних українців 

Перемишля у відповідних географічних, економічних, соціальних, 

демографічних, національних і конфесійних контекстах, виявити мотивацію 

їх нестандартної поведінки задля актуалізації українського середовища та 

спрямування їх товариств на освітню і культуротворчу діяльність. Загалом 

ми виходимо з того, що істини можна досягти тільки при погляді проблеми з 

різних сторін, коли в аналізі застосувати різні підходи та методи. Саме це 

дало можливість виявити загальну логіку і спрямованість функціонування 

українських культурно-освітніх товариств, визначити етапи і ключові 
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аспекти їх діяльності, виявити рушійні фактори, які визначали її характер на 

кожному з них, з’ясувати як українці з допомогою товариств у надзвичайно 

складних умовах налагоджували світ співжиття з поляками, євреями та 

іншими етнічними групами мешканців Перемишля. 

 

Висновки до розділу 

 

Здійснений нами історіографічний аналіз показав, що дослідження 

культурно-освітніх товариств українців у Перемишлі в українській і 

зарубіжній науковій літературі розпочалося на початку ХХ ст. і пройшло у 

своєму розвитку три основних етапи. На першому з них, який почався в 

першій третині ХХ ст. і продовжувався до початку Другої світової війни, їх 

вивченням займалася низка відомих громадських діячів і публіцистів. 

Передусім, значний науковий інтерес щодо осмислення діяльності та ролі 

культурно-освітніх товариств українців міста у Галицькому краї, розкриття 

суті та змісту урядової політики монархії щодо українських товариств, 

організацій, навчальних закладів краю представляють праці Є. Грицака, 

Г. Лакоти, К. Левицького, М. Лозинського, С. Сірополка, С. Шаха, 

І. Ющишина, Л. Ясінчука та інших довоєнних дослідників.  

На другому етапі, в радянський період проблематика проукраїнськи 

орієнтованих товариств, які, зокрема, функціонували на українсько-

польському пограниччі, мало цікавила дослідників, бо це був період 

панування комуністичної ідеології і антинаціоналістичних настроїв. Але їх 

вивчення не припинилися, а знайшло своє продовження за кордоном на 

еміграції, куди виїхала значна частина українських учених. Серед 

дослідників української діаспори найбільш помітний слід залишили 

В. Загайкевич, П. Ісаїв, В. Качмар, В. Савчак, Я. Стех та інших. 

З утвердженням незалежності України розпочався третій етап, який 

характеризується істотною активізацією вивчення минулого культурно-
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освітньої сфери українців, у тому числі галичан. За останні десятиліття світ 

побачила низка ґрунтовних узагальнюючих досліджень, присвячених 

важливим проблемам культурно-освітнього життя українців, в яких знайшли 

відображення окремі аспекти імперської політики Габсбургів другої 

половини ХІХ – початку ХХ ст. та Другої Речі Посполитої міжвоєнного 

періоду. Значний інтерес в цьому плані представляють передусім публікації 

М. Бендзи, Т. Голдак, М. Литвина, Є. Нахліка, І. Патера, О. Попович, 

О. Середи, Ф. Стеблія, І. Чорновола, в яких не тільки введено в науковий обіг 

великий обсяг фактичного матеріалу з зазначеної проблеми, але й зроблено 

чимало узагальнень і вироблено низку сучасних методологічних підходів до 

її осмислення та об’єктивного відтворення. 

Вагомі напрацювання в цьому напрямку здійснили польські дослідники 

Б. Гук, С. Заброварний, В. Пилипович, С. Стемпень, Б. Філярецька та інші.  

Отже, вивчений, систематизований, проаналізований і використаний 

нами комплекс архівних документів і матеріалів та опублікованих джерел, 

більшість з яких вперше введена до наукового обігу, є достатнім і 

репрезентативним й дозволяє розглянути на комплексній основі характер, 

особливості, місце і роль українських культурно-освітніх товариств 

Перемишля та розкрити суть політики Австро-Угорського та Польського 

урядів щодо українського національного руху в краї. 

Окреслена методологічна основа передбачає фундаментальні, 

загальнонаукові та конкретно-історичні принципи, методи і прийоми, низку 

важливих понять, пов’язаних із функціонуванням культури та освіти 

української спільноти м. Перемишля дозволити повною мірою виявити 

чинники і фактори появи українських культурно-освітніх товариств міста та 

дослідити й розкрити їх роль і місце в розв’язанні завдань збереження та 

розвитку своєї культурно-духовної спадщини в складній взаємодії з 

представниками інших етнічних спільнот як у часи перебування в складі 

Австро-Угорщини, так і відновленої Речі Посполитої. 
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РОЗДІЛ 2 

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ТА КУЛЬТУРНА СИТУАЦІЯ У СХІДНІЙ 

ГАЛИЧИНІ В 1867–1939 РР. ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ 

ПЕРЕМИШЛЯ 

 

 

2.1. Життя української громади міста за часів Австро-Угорщини 

 

 

Як відомо, для всебічного дослідження проблеми діяльності культурно-

освітніх товариств українців Перемишля упродовж 1867–1939 рр. передусім 

необхідно вивчити історичний контекст, в якому жили й творили українці, 

тобто з’ясувати їх становлення і поступ у конкретних причиново-наслідкових 

зв’язках.  

Історично прадавнє українське м. Перемишль, яке, як і вся Східна 

Галичина, є частиною основної етнічної території українського народу. 

Проте, завдяки своєму географічному порубіжному розташуванню, протягом 

багатьох століть розвивалося в складі різних сусідніх держав. Внаслідок 

цього корінні мешканці міста опинялися в ролі національних меншин, а їх 

питома вага в складі населення ставала дедалі меншою. Це ставило 

українську громаду міста перед необхідністю етнонаціонального виживання. 

Водночас етнічні українці, перебуваючи в багатонаціональному та 

поліконфесійному середовищі, вступали у культурні, освітні, родинні та інші 

зв’язки й тим самим формували схожі з сусідами традиції, звичаї та побут. 

Очевидно, цим, значною мірою, пояснюється їх дивовижно висока планка 

громадянської свідомості та активності. Відтак, історія розташованого на 

річках Сян і Вігор Перемишля з корінням української давнини наповнена 

унікальною культурною ментальністю, колоритом духовно-культурної 

самобутності і неповторності зі значною часткою власне українського. Не 
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випадково видатний український письменник Іван Франко особливо 

наголошував, що “Перші проблиски нового руху, перші досвітки того, що я 

назвав “зірницею відродження”, вийшли з Перемишля” [153].  

Як відомо, внаслідок першого поділу Речі Посполитої в 1772 р., 

Галичина увійшла до складу Австрійської імперії. Інформуючи про 

становище в краї у ті часи центральний уряд у Відні, граф Перген зазначав: 

“Міста в занепаді, ремесло і торгівля в жидівських руках, забагато 

монастирів, польське духовенство добре забезпечене, а українське – бідне й 

мало освічене. Життя селян швидше худоб’яче, ніж людське. Причина такого 

стану – брак шкіл, брак власності, бук і кривда” [359, с.12].  

На суспільному житті міста у ХVІІІ ст. вкрай негативно позначились 

нездарність міського уряду в Перемишлі, величезні податкові тягарі, котрі 

спричинили занепад ремісничих цехів і ремесла. Цим скористалось єврейське 

населення, чисельність якого невпинно зростала, й перебрало в свої руки 

торгівлю й ремесла. Щоб позбутися клопоту з таким нужденним містом, 

австрійська влада продала в 1778 р. Перемишль Ігнатію Цетнерові. Через це 

місто втратило багатовікове самоуправління. Тільки 30 травня 1789 р. ціною 

величезних зусиль мешканцям вдалося повернути давні права та привілеї 

міста [310, с.48-49].  

Друга половина ХІХ ст. вирізнялася доволі жвавим економічним 

розвитком Перемишля, на що закономірно вплинуло прокладення залізниці в 

1861 р., яка з’єднала місто з Віднем, Краковом і Львовом, а з 1872 р. – 

Будапештом. До того ж, тут у 1878 р. за рішенням австрійського уряду 

розпочали будівництво величезної фортеці, яке спричинило не лише 

пожвавлення господарського розвитку, а й приплив до міста 

висококваліфікованих робітників, інженерів і військових. Зокрема, останніх 

наприкінці ХІХ ст. налічувалось близько 25 тис. осіб. Це одночасно стало 

чинником міжнаціональних взаємин і освітньо-культурного життя як міста 

загалом, так і його української частини зокрема. 
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Упродовж досліджуваного періоду місто пережило радикальну 

соціальну трансформацію. Перемишль перетворився передусім у польське 

місто з досить ізольованою і порівняно незначною національною 

українською громадою. Поряд із цим, відбулось істотне зростання 

відмінностей між містом і однойменним повітом, у котрому українці 

переважали в складі населення. Водночас домінантною цієї трансформації 

стали освіта, культурно-освітні товариства, як багатонаціонального міста з 

багатьма національними, соціальними та етнічними ідентичностями. 

Поворотним пунктом у суспільному житті українців Перемишля та 

змін у їх культурно-освітній сфері стала поява в 1867 р. на політичній карті 

Європи Австро-Угорської держави, в якій набула чинності Конституція 

монархії. Ключовими для неї були норми, що гарантували рівноправність 

громадян незалежно від їхнього етнічного походження та віросповідання. 

Формально грудневий закон визнав рівними всі народи. Кожен із них 

отримав беззастережне право на збереження й плекання власної 

національності і мови [339, с.13]. Іншими словами, набуття чинності 

Конституції потенційно переводило національну проблематику і пов’язані з 

нею конфлікти у правове поле. 

Важливою рисою суспільного життя Східної Галичини було те, що 

наприкінці ХІХ ст. щораз більша кількість синів українських священиків 

обирала світську освіту, звільняючи місця в духовних семінаріях селянським 

синам. Перебираючись до міст, вони закладали початки нової соціальної 

диференціації українців. Новопосталі українські містяни дедалі більше 

перетворювали боротьбу національностей на “боротьбу за посади державних 

службовців, зокрема високого рангу, (...) боротьбу за університети і власну 

мову у державних установах” [309, с.16]. 

Між тим, австрійська цісарська держава давала своїм етносам змогу 

бути частиною австрійського державного народу, не вимагаючи від них 

водночас відходу від їхньої власної мови та самобутності. Це привело до 
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виникнення амбівалетних ідентичностей, або, у позитивному баченні, до 

доброзичливої диференціації. Постулат рівноправності національностей, 

заявлений і прийнятий державою під час революції 1848 р., став у 1867 р. 

конституційним принципом у визначеній як багатонаціональна держава 

австрійській частині монархії. При тому національні права були віднесені у 

вигляді славнозвісного § 19 до категорії загальних громадянських прав [309, 

с.21].  

На переконання С. Пахолківа, Австрійська Конституція 1867 р. 

створила нормативну базу для розвитку української культури та 

національності в межах монархії у вигляді конституційно визнаного права на 

плекання власної культури та отримання освіти рідною мовою. Щоправда, в 

дію це правове положення вступало лише на активну вимогу зацікавлених 

сторін [309, с.22]. Іншими словами, за право українцям доводилось 

систематично боротися. 

Прямий нащадок випускника української Перемишльської гімназії, що 

загинув у системі радянського ГУЛАГу, С. Пахолків підкреслює, що 

емансипація українців (русинів, яких Отто Бауер відніс до безісторичних 

народів), відбувалася через розширення їхньої соціальної структури 

прошарком освіченої керівної верхівки. Саме ця новопостала верства 

засновувала національні рухи, які перетворювали вчорашню селянську масу 

в націю, де щораз більший відсоток інтеліґенції творили селяни. 

Центральною проблемою цієї роботи стали поява секуляризованої освіченої 

верстви і її вплив на емансипацію українців чи то русинів у габсбурзькій 

Галичині перед Першою світовою війною [309, с.18].  

Відомо, що в Галичині, котра, як і інші провінції Габсбурзької імперії, 

вирізнялася відносно стабільною поліетнічною характеристикою з 

невеликою перевагою національної групи поляків. Приміром, між 1848 і 1910 

рр. вона залишалася незмінною і була трохи меншою ніж 46,0 %. Водночас 

відсоток українців за цей час скоротився з 47,0 до 43,0 %. У Східній Галичині 
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зменшення стало більш відчутним: із 71 до 62 %. Втім, В. Романцов називає 

дещо іншу статистику, вказуючи, що при загальному зростанні населення 

краю упродовж 1858–1917 рр. із трохи більше 2 млн. 017 тис до понад 3 млн. 

293 тис. осіб, частка українців зменшилася з 66,6 до 61,7 %. Що стосується 

Перемишльського повіту, то скорочення питомої ваги українців склало за цей 

час із 62,8 до 53,7 %. Найнижчим показник був лише в Саноцькому повіті – 

50,6 % [324, с.159]. П.-Р. Магочій це пояснює міграцією поляків із західної 

Галичини, масштабною еміграцією українців за кордон і тим, що абсолютна 

більшість євреїв мешкала саме в східній частині провінції. У результаті 

українці в краї стали меншиною, що змушена була “відчайдушно боротися за 

кожну поступку в національному житті, дуже часто зустрічаючись із 

рішучою опозицією поляків”. Тим більше, що поляки не лише переважали 

кількісно, а й “домінували в адміністративному та економічному житті 

Галичини і перетворили більшість її східної частини, зокрема міста, в оазиси 

польської культури” [293, с.407, 413].  

Подібні демографічні зміни переживав і Перемишль, незмінно 

утримуючи за кількістю населення третє місце в провінції після Львова та 

Кракова і другим у Східній Галичині після Львова. Якщо за першим 

австрійським переписом у 1775 р. із 3421 християнина (римо-католиків і 

греко-католиків) міста близько 20 % складали українці, в 1910 р. з 54078 

мешканців налічувалось 12018 чи трохи більше 22,2 % греко-католиків, то в 

1939 р. із 54 тис. перемишлян українці складали 16,0 %. Внаслідок цього в 

місті стали співіснувати щонайменше три, а то й чотири паралельних світи – 

австрійський, польський, український та єврейський. До того ж, характерною 

ознакою міського середовища Перемишля була двомовність. Ані австрійці, 

ані поляки та євреї не прагнули зрозуміти і прийняти український світ. Тому 

можна сказати, що несприйняття або навіть відштовхування було 

багатопільним. 
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Антропологічна близькість, життя поряд упродовж століть, 

взаємопроникненість культур, близькість мов, полонізація піднімало частину 

українців до категорії поляків. Тим більше, що їм відкривався кар’єрний 

шлях, тоді як власне українцям відмовляли в статусі нації і власної мови. 

Така обставина зумовила диспропорції у підтримці інституцій і практик, 

покликаних забезпечувати “збереження й плекання власної національності 

мови” корінних українців. Це повною мірою стосувалося й Перемишля, бо 

якщо в його окрузі українці чисельно Польськомовний світ виступав першим 

світом міської культури, освіти, виробничої діяльності і місцевої державної 

бюрократії. Український світ дедалі більше перетворювався в анклав, оазис 

української духовності та збереження української ідентичності. 

Цілеспрямована експлуатація з боку центральної влади монархії та жорсткий 

полонізаційний наступ поляків дедалі більше штовхали перемишльських 

українців на безпосереднє й активне спілкування, зацікавлену взаємодію і 

взаємодопомогу. Їх зусиллями постала низка культурно-освітніх товариств, 

котрі, в свою чергу, піднімали культурний і освітній рівень членів 

спільности, а культурний простір ставав більш потужним. Підкреслимо, що 

“від самого початку австрійського конституціалізму українці Галичини і 

Буковини стали активними учасниками політичного процесу як на 

місцевому, так і на імперському рівні”. Вони робили це в умовах співпраці 

поляків і євреїв. Щоправда, на початку ХХ ст. багато єврейських кандидатів 

зближувалося з українцями, прагнучи протидіяти політичному домінуванню 

поляків [293, с.403-404, 422]. 

Водночас, в оточенні зростаючої питомої ваги поляків, представників 

інших національних менших, зокрема євреїв, перемишльські українці краще 

пізнавали себе та одне одного й реально відчували силу і важливість цих 

явищ. Для них ставали більш зрозумілими їхні вчинки та мотивації, весь 

плин їхнього життя. Вони глибше усвідомлювали значення етнічної 

території, рятівну силу побутової культури значення національної освіти та 
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віри. Відтак українська громада представляла собою живий організм, в якому 

народжувались і розвивались різнобічні освітньо-культурні процеси. 

До того ж, українську еліту міста дедалі більше приваблювала ідея 

абсолютної свободи, розвитку та розквіту вільної людини. В місті жило, 

працювало й залишило помітний слід чимало греко-католицьких ієрархів, 

громадських і культурних діячів, а також меценатів української культури та 

духовності. Новим у суспільному, зокрема духовно-культурному житті 

українців Перемишля, як і загалом Східної Галичини, стало те, що якщо до 

60-х рр. ХІХ ст. греко-католицьке духовенство було безальтернативним 

провідником українського національного руху, що своєю активною 

діяльністю обмежило вплив на українство польської та російської 

націотворчих ідей, то після – поступово авангардну роль у ньому і роль 

головного популяризатора української культури і духовності в місті 

перехопили представники національної інтелігенції. Щоправда, греко-

католицьке духовенство не зникло з духовно-культурного життя. Втім, його 

частина під покровительством митрополита А. Шептицького розвинула та 

популяризувала в міжвоєнний період ідеологічну концепцію 

“християнського націоналізму” чи “християнського патріотизму”, яка 

знайшла доволі широку підтримку серед української спільноти Перемишля. 

Визначальним стимулом своєї подвижницької діяльності її прихильники 

вважали збереження національних традицій, розвиток української мови і 

культури, утвердження національної самосвідомості, наповнення духовного 

арсеналу культурними здобутками українців і представників європейської та 

світової спільноти. Активний духовно-культурний розвій, попри 

суперечливий світ етнонаціональних, класових і соціально-станових 

пристрастей, політичних орієнтацій і культурних уподобань, об’єктивно 

сприяв примиренню української та польської інтелігенції, що позитивно 

позначилося на громадянському співробітництві. Зерна культури рясно 

проростали й давали щедрий урожай на численні імена, які поповнювали не 
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лише духовно-культурну скарбницю Перемишля, а й нерідко 

перетворювались у спадщину всього міста і навіть ставали дорогоцінними 

скарбами культури українського народу. 

Очевидно, цим пояснюється той факт, що саме завдяки їх діяльності та 

діяльності українських товариств і осередків не був зруйнований український 

культурний фундамент Перемишля, а місто загалом не втратило своєї 

національної ідентичності, культури та історії як на побутовому і 

ментальному, так і зовнішньому рівнях.  

Професор П.-Р. Магочій пише, що це гарантувало усім громадянам 

рівність перед законом, свободу преси, слова та зібрань; захист інтересів усіх 

народів, зокрема рівні права для всіх мов у школах, місцевих адміністраціях і 

громадському житті. Ausgleich із угорцями підштовхнув поляків до 

висунення своїх вимог, які були викладені в Галицькій резолюції 1868 р. 

Разом з тим, не лише австрійці, але й поляки не хотіли визнавати себе 

рівними з українцями. Цим пояснюється різке зростання питомої ваги 

польського питання в польсько-українських відносинах [206, с.248]. Їм, як 

правило, хотілося вважати, що вони кращі українців. Тому свою інакшість 

вони розглядали не інакше як право на привілеї. Таке розуміння вписувалося 

в логіку призначення – логіку невпинного бажання пристрасно панувати над 

українцями. Будучи переконаними в своїй правоті, вони піднімали своє 

соціальне становище над іншими мешканцями і формували враження перед 

австрійцями про власну непогрішність. 

Суть їх вимог зводилася до широкої політичної автономії краю, в тому 

числі законодавчих повноважень для місцевого сейму, окремого верховного 

суду та підзвітності намісника сейму. Хоч і віденський уряд не був готовий 

до таких компромісів, він все-таки погодився на певні адміністративні зміни 

у провінції. В літературі переважно уникають назви імперія, вживають 

термін Австро-Угорська монархія. На наше переконання, це була досить 

специфічна, але все-таки імперія європейського масштабу. Хоч вона й не 
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мала заморських колоній, проте застосовувала традиційний імперський 

інструментарій для упокорення тих, за рахунок котрих задовольнялися 

потреби держави.  

Відомо, що тими, кого імперія упокорювала з 1772 р., були українці і 

поляки. Однак поляки мали значно більше прав, ніж українці. Зокрема, 

польська мова стала мовою внутрішньої адміністрації, гімназій і Львівського 

університету, а крайова шкільна рада стала незалежним органом та 

інструментом полонізації освітньої системи. Більше того, в 1871 р. у Відні 

було створено міністерство у справах Галичини, яке аж до 1918 р. очолювали 

поляки й використовували в інтересах польського етносу. Так, наприклад, 

намісник Галичини у 1866–1867-х і 1871–1875-х рр. граф А. Голуховський, 

який вирізнявся прихильністю до ідеї федералізації і намаганнями зобразити 

українців “як ворогів Австрії та існуючого суспільного ладу, натомість 

поляків – єдиною опорою цього ладу і забралом перед наступом 

панславізму”, домігся того, що в краї фактична влада опинилася в руках 

польської аристократії, яка обернулася для українців новим ущемленням 

національних прав [337, с.152] Особливо це стосувалося української мови, 

яка для українців була не лише інструментом пізнання світу, а й винятково 

важливою складовою їх етнонаціонального життя. Слід підкреслити, що 

поляки всіма засобами намагались посилити своє панівне становище, 

формуючи підґрунтя і сили для відновлення Речі Посполитої Відтак, з самого 

початку корінні мешканці реґіону опинились в умовах гострого політичного, 

економічного та культурного суперництва за вплив на простір, який кожна зі 

сторін вважала своїм.  

Перемишль одним із перших відчув дедалі більший наплив поляків, 

основними категоріями яких виступили чиновники, купці, підприємці. Цьому 

значною мірою сприяло польсько-австрійське порозуміння 1867 р. і 

завершення формування ідеологічно-політичної доктрини галицьких 

москвофілів, котра йшла врозріз із польськими державницькими 
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устремліннями [186, с.232, 233]. Можна погодитись із думкою О. Аркуші і М. 

Мудрого, які вважають, що найоптимальнішою щодо означення цієї течії 

видається ієрархія понять, в основу якої покладено певні якісні 

характеристики: старорусини – коли йдеться про означення певної генерації 

українських галицьких діячів, яку вирізняв від народовців специфічний 

світогляд; русофіли – для підкрекслення панруських настроїв серед більшої 

частини представників цієї генерації; москвофіли – для означення групи осіб 

старорусинського кола, котрі орієнтувалися не на панруський простір, а 

власне на Росію, чітко бачили різницю між Україною і Росією, але 

заперечували її. Остання група аж до кінця ХІХ ст. була дуже нечисленною і 

маловпливовою у старорусинському середовищі [186, с.234].  

Як би там не було, але Перемишль поступово ставав реальним 

осередком польської регіональної влади і культури та своєрідним форпостом 

і прикладом модернізації на польський взірець для всієї прилеглої території 

краю. Далі цей сектор (своєрідна лійка) поступово розширювався, 

охоплюючи виробництво, осередки культури й духовно-релігійної сфери і 

пов’язаний з ними благоустрій, котрий становив одну із складових міського 

життя. Водночас генетизм перемишльських українців, як повернутий у 

минуле спосіб мислення формував їхню самобутню соціальну активність, 

визначав оригінальність громадсько-політичного самовираження та освітньої 

самореалізації. А надмірна залежність від польської спільноти спонукала їх 

міцно триматися етнонаціональних цінностей і пріоритетів. Важливою 

світоглядною домінантою українців міста стало переосмислення цінностей, 

сформованих у їхньому середовищі. При цьому стала більш динамічно 

розвиватись багатокультурність Перемишля, наповнюючи своїм змістом 

етнокультурне, етномовне та етноконфесійне життя їх корінних і прибулих 

мешканців. Це, в свою чергу, спричинило одночасне функціонування в місті 

доволі самодостатніх етнокультурних та конфесійних світів. Крім того, воно 
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стало чинником того, що українська громада Перемишля в своїй масі 

залишалася не асимільована ні поляками, ні євреями. 

За таких умов галицькі українці, беручи участь у політичній системі та 

маючи певні права щодо підтримки своєї національної культури з боку 

держави, стали майже суцільно залежними від провідної верстви Галичини, 

котра складалася майже винятково з поляків. До того ж, її суспільство було 

вкрай поляризованим [225, с.555]. Це, в свою чергу, змушувало українців 

краю, в тому числі м. Перемишля, відчайдушно боротися за кожну поступку 

в національному житті, часто зустрічаючись із рішучою опозицією поляків. 

Першим істотним здобутком українських сеймових послів – народовців і 

русофілів – каденції 1883–1889 рр. стало відкриття українських паралельних 

класів у Перемишльській гімназії, яке сприймалося як символ політичного та 

психологічного перелому [186, с.244]. 

Однак Н. Дейвіс наголошує, що “не зовсім було б точним 

стверджувати, що німці (3 % в 1880 р.) гнобили поляків, що поляки (45 %) 

гнобили русинів, що русини (41 %) гнобили євреїв або що євреї (11 %) 

внаслідок своєї начебто економічної переваги гнобили всіх інших” [225, 

с.555-556]. Між іншим, протягом 1867–1869 рр. польська мова мала 

однаковий статус із німецькою, а потім заступила її. Але русини й далі 

розмовляли руською мовою, євреї – мовою ідиш, і ці обидва народи вимагали 

права на освіту рідною мовою. Як писав М. П. Драгоманов, місцева історія, 

традиції, народна мова були тими елементами, на які українці спиралися в 

боротьбі з поляками [226, с.71]. 

Перемишль, як і Східна Галичина, вирізнявся не лише регіональними 

особливостями освітньо-культурної сфери, а й специфікою і складністю 

драматичного культуротворення. За оцінкою академіка М. Жулинського, 

“культурномистецька різновекторність породила багато таких художніх явищ 

і процесів, які відзначалися різноманіттям концептуальних засад, форм і 

стилів, інтенсивними творчими пошуками. Це багатство духовно-культурних 
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спектрів, що тяжіли до діалогічного спілкування, проявилося в кінці ХІХ – на 

початку ХХ ст., тоді, коли європейська культура розпочала продукувати 

модерне багатоманіття індивідуальних проявів творчої самореалізації вільної 

особистості” [230, с.6]. 

Попри те, що вже у 50-х рр. ХІХ ст. центр українського культурно-

освітнього життя Галичини перемістився з Перемишля до Львова, у місті 

надалі діяла друкарня, яка видавала численну, різноманітну за тематикою 

україномовну та релігійну періодику. Що ж стосувалося обсягу друкованих 

видань, то Перемишль поступався лише Львову, рівняючись натомість із 

такими культурними центрами як Київ та Харків [235, с.11]. Водночас 

стосовно народницької орієнтації видань згаданих культурних осередків та їх 

впливу на творення нової української літературної мови, то саме Перемишлю 

належало чільне місце, оскільки навіть львівська періодика, обтяжена 

міжпартійною боротьбою, репрезентувала деструктивні тенденції 

мововжитку. На цьому тлі вирізнялася тільки перша україномовна газета 

“Зоря Галицька” у 1848–1850 рр., коли послуговувалася новою літературною 

мовою [235, с.55]. 

Це співпало у часі зі спалахом національної свідомості серед 

української галицької інтелігенції, її бажанням “працювати не тільки для 

галицького люду, а й для всієї соборної України”. У краї набув певного 

динамізму розвиток української мови не лише як засобу творення художньої 

літератури, але й як знаряддя всебічного розвитку науки і культури. 

Яскравими свідченнями пробудження національної свідомості стали газета 

“Вечорниці”, що почала видаватися з 1862 р., заснування в 1867 р. товариства 

“Просвіта” і створення у 1873 р. “Літературного фонду”, який пізніше став 

основою Літературно-наукового товариства ім. Т. Шевченка. Тому не дивно, 

що український мовно-культурний рух після злопам’ятного 1876 р. 

перемістився зі Східної України в Західну, а головним осередком розвитку 

української мови став Львів [247, с.62-63]. 
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Тут підкреслимо, що на початку ХХ ст. реалізація виборчого закону в 

деяких провінціях монархії увінчалася успіхом і стала основою політики 

національного порозуміння. У 1914 р. було зроблено спробу дійти 

порозуміння між поляками й українцями у Галичині в ключових питаннях 

суспільного життя, проте на перешкоді стала Перша світова війна [334, с.13].  

Галичина, де за переписом 1910 р. за мовними критеріями русини 

складали 40 %, а в Східній її частині – 59 %, стала своєрідним “П’ємонтом” 

українського націоналізму. В 1910–1917 рр. питома вага українців у складі 

населення усіх повітів краю продовжувала знижуватися. Але й далі їх була 

більшість мешканців. Зокрема, в Перемишльському повіті українці складали 

53,7 % [324, с.65].  

За переписом 1900 р. українське населення становило абсолютну 

більшість у 45 із 49 повітах Східної Галичини. В етнічно пограничному 

Перемишльському повіті, за приналежністю до греко-католицького обряду, 

воно мало 51,02 %, за мовною ознакою – 48,60 %, у Львівському сільському 

за конфесійною приналежністю – 49,28 % і за побутуванням мови – 45,51 %. 

Оскільки в обох названих повітах українці значно переважали над поляками, 

по кільканадцять процентів припадало на представників єврейського 

населення. Проте у Ярославському повіті українці вже становили за 

релігійною ознакою 41,01 %, а за мовною – 33,29 %. 

У Перемишлі, як і в Ярославі, була високою відносна частка поляків. 

Адже польська колонізація тривала і в ХХ ст., особливо в період окупації 

західноукраїнських земель у 1918–1938 рр. [247, с.67]. Передусім, цим 

пояснюється їхнє сильне переважання у повітових центрах. Значною була 

перевага поляків у м. Львові.  

Відносно інтенсивна урбанізація Східної Галичини була властивою аж 

до Першої світової війни. Перед війною чисельність населення Львова сягала 

206 тис. осіб, Перемишля – 54 тис., Коломиї – 43, Дрогобича – 35, Тернополя 

– 34, Станіслава – 33, Стрия – 31, Ярослава – 24, Самбора – 2026. Для 



62 

порівняння наведемо чисельність населення міст за результатами перепису 

1890 р., за якими у Львові налічувалося 127 943 особи, Коломиї – 30 235 осіб, 

Дрогобичі – 17 916, Тернополі – 27 406, Станіславі – 22 391, Ярославі – 18 

065, Стрию – 16 515, Самборі – 14 324 особи. У групі великих міст частка 

українців становила всього 20 % .  

У Перемишльському повіті станом на 31.12.1880 р. проживало 89734 

мешканці, в тому числі 24207 (27 %) римо-католиків, 54090 (60,3 %) греко-

католиків, 11307 (12,6 %) іудеїв і 130 (0,1 %) інших. У загальній масі 

населення 73686 осіб було неграмотних (82,1 %) [233, с.16].  

У 1860 р. в Перемишлі проживало близько 10000 осіб [392, с.2006], в 

1870 – 15185, у 1880 р. – 22040 мешканців, з них 9563 (43,4 %) римо-

католики, 4712 (21,4 %) греко-католики, 7642 (34,7 %) іудеїв, 120 (0,5 %) 

інших віровизнань [233, с.16], в 1890 р. – 35209, а в 1900 р. – 46259, з них 

10,4 – українців, 21,3 – поляків, 14,1 – євреїв (22,5 % українського 

населення), тобто населення зросло більше ніж у два рази, в 1910 р. – 54692 

мешканці, з яких 25154 – римо-католики, 8272 – греко-католики, 17325 – 

іудеї [215, с.18]. В Перемишльській греко-католицькій єпархії в 1910 р. 

налічувалось 1,198398 парафіян.  

Показове теж розміщення українців, мешканців перемишльської 

парафії як по основній частині міста, так і у його околицях в середині ХІХ ст. 

Тоді не було ще повсюди регулярних вулиць, тільки поодинокі осередки, або 

частини міста, названі здебільшого по-народному або частково давніми 

урядово-традиційними назвами: 1) Старе або справжнє місто (площа Ринок і 

прилеглі до нього вулиці) – 732 греко-католики; 2) Водна вулиця – 329; 3) 

Францішканська вулиця – 57; 4) Владиче на Валі – 89; 5) Владиче Завалля – 

71; 6) Засяння Старостинське – 299; 7) Засяння Міське – 213; 8) Засяння 

Домініканське – 102; 9) Засяння Паннівське – 82; 10) Казанів – 91; 11) 

Липовиця Міська – 15; 12) Липовиця Казанівська – 10; 13) Передмістя 

Підзамча – 82; 14) Підскалля – 25; 15) Кременища – 11; 16) Цибулянка – 31; 
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17) Підгіря – 132; 18) Форштерівка – 83; 19) Передмістя Благовіщенське – 

215; 20) Мніше – 112; 21) Грабарі – 210; 22) Передмістя Львівське – 315; 23) 

Болоння – 109; 24) Вовче – 239; 25) Перекопана – 239; 26) Прірва – 73 [215, 

с.19]. З цього випливає, що найбільше українців (серед греко-католиків не 

було поляків) мешкало в старовинних частинах давнього Перемишля, на 

Засянні та в окремих передмістях. Це дозволяло їм без особливих зусиль 

порівняно легко контактувати між собою та об’єднуватись навколо 

конфесійних громад і культурно-освітніх товариств. 

Конституція Австрії від 21 грудня 1867 р. складалася з п’яти основних 

законів. Головним серед них був Закон про загальні права громадян, проект 

якого був підготовлений адвокатом із Берна, наймолодшим членом 

Конституційної комісії австрійського парламенту Едуардом Стурмом і 

схвалений цісарем. Основні права, передбачені цією конституцією, були 

закріплені в ст. 149 республіканської конституції в 1920 р. і досі слугують 

основою конституційного устрою Австрії. До цих прав, зокрема, належали 

такі основоположні демократичні норми, як: свобода об’єднань і зборів; 

свобода науки та навчання; забезпечення та гарантування національності і 

мови тощо [208]. Іншими словами, Конституція 1867 р. створила правове 

поле для створення та повноцінного і легального функціонування 

громадських культурно-освітніх організацій для задоволення потреб 

національних меншин, у тому числі й української. 

Новою формою організації у 1860-х рр. на західноукраїнських землях 

стали товариства, що виникли на основі нових конституційних законів. 

Першим із них була “Руська бесіда” у Львові (1861), що представляла 

товариський клуб, який з успіхом вів національний театр. 1868 р. засновано 

“Просвіту”, спершу для видання популярних книжок. Пізніше вона 

зорганізувала свої читальні та охопила своїм впливом широкі кола селянства. 

1873 р. за допомогою меценатів із Наддніпрянщини зорганізовано 
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Товариство імені Тараса Шевченка, завданням якого було піклуватися 

розвитком письменства мешканців краю.  

Присвоєння в 1867 р. Галичині так званого основного закону 

викликало збільшення кількості заборонених до цього часу культурно-

освітніх товариств. Таких товариств, котрі у різні часи будували культурне і 

громадське життя країни незалежно від державних, банкових і спортивних 

установ, було понад 70.   

Першим українським культурно-освітнім товариством в Перемишлі 

стала “Руська Бесіда” (1869). Пізніше було організовано “Просвіту” (1891). 

Наступним постало Руське Товариство Педагогічне (1900). На початку ХХ 

ст. українські учителі організували “Взаємну поміч українського 

вчительства” (1905) та “Учительську громаду” (1908). Напередодні Першої 

світової війни було засновано Товариство наукових викладів ім. П. Могили 

(1912). Варто зазначити, що усі перелічені товариства були філіями головних 

управ, які знаходилися у Львові. Але це не заважало їм займатися культурно-

освітньою діяльністю в м. Перемишлі та Перемишльському повіті: 

засновувати школи, бібліотеки, хати-читальні, дитячі садки, курси для 

неграмотних, влаштовувати лекції, концерти, театральні вистави, вечори 

пам’яті Т. Шевченка, М. Шашкевича та ін. Зусиллями усієї української 

громади міста в 1904 р. було побудовано народний дім.  

У досліджуваний період, крім культурно-освітніх організацій, українці 

зуміли організувати низку благодійних товариств, дешевих їдалень, бурс для 

бідних школярів, тощо. Також існувала низка економічних товариств і 

організацій: банки, позичкові каси, кредитні спілки та ін. Усе це створило 

можливість згодом долучитися і до політичного життя, заснувати свої 

політичні партії для змагання за право українців на свою окрему державу. 

Найвидатнішими постатями громадсько-політичного і культурного 

життя в Перемишлі періоду Другої Речі Посполитої були адвокати Теофіл 

Кормош (1863–1927), Володимир Загайкевич (1876–1949); директори 
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чоловічої гімназії Роман Гамчикевич та Інституту для дівчат Олексій Ярема, 

вчительки жіночої семінарії сестри Олена і Ольга Кульчицькі, а також Ольга 

Ціпановська і Степан Дмоховський; із духовних осіб – єпископи Костянтин 

Чехович, Йосифат Коциловський і Григорій Лакота. Серед молодших діячів, 

котрі працювали у Перемишлі між двома світовими війнами, помітно 

виділявся педагог гімназії Степан Бобеляк [310, с.164]. 

У другій половині ХІХ ст., поряд із демократизацією політичного і 

культурного життя, розпочалися процеси національного сепарування двох 

автохтонних спільнот – польської та української. Загалом, у Перемишлі, як і 

по всій Східній Галичині, аж до 1920 р. застосовувалася основоположна 

модель українсько-польських взаємин, яка формувалася в період між 1830 та 

1848 рр. За нею поляки були домінантною силою, хоча яка значною мірою 

залежала від впливу уряду Австро-Угорщини. Перемишльські українці 

вбачали у поляках зразок для своїх власних намагань формування нації та 

орієнтувалися на модель їхнього національного проекту, котрий збирав 

докупи формівні ініціативи. Польсько-український обмін ідеями та 

інституціями примножував і посилював польсько-українські конфлікти, 

оскільки польська сторона не розуміла значення самостійних і незалежних 

освітніх закладів для українського національного проекту.  

У цих культурних установах народовецький рух оформив своє 

національне обличчя. Коли ж занепад консервативного табору став 

очевидним, народовці спрямувала свою діяльність переважно у політичне 

русло.  

Громадською організацією українців, яка опікувалася школами та 

освітою дітей міста, було Товариство народної школи, міська філія якого 

була створена в 1919 р. і функціонувала на громадські пожертвування до 

1917 р. Зусиллями Товариства народної школи до початку Першої світової 

війни було відкрито 20 шкіл, 32 читальні, 17 бібліотек. Крім того, воно 

забезпечувало діяльність курсів для безграмотних і ремісничих курсів. 
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Водночас у Перемишлі також виникли організації, зв’язані з боротьбою за 

польську школу, підвищенням кваліфікації, боротьбою з безграмотністю та 

охороною учительських кадрів. Такі ж осередки зустрічаємо в українців і 

євреїв.  

На загальний культурний рівень мешканців Перемишля справляли 

вплив і лекції представників різних політичних і громадських організацій. 

Певного розвитку в місті набули книготоргівля, книгодрукування і 

розповсюдження книг [401, с.260-261].  

Показниками українського національного життя в Перемишлі і в його 

повіті були повітові ювілейні свята. Такі ювілейні обходи відбувалися в 

Перемишлі в 1903 р. з нагоди 60-ліття смерті М. Шашкевича, в 1904 р. – до 

90-ліття від народження Т. Шевченка, в 1908 р. – на честь 40-ліття існування 

“Просвіти”, і в 1914 р. – до 100-ліття Шевченкових народин. Останній 

відбувся 24 травня 1914 р. і був справжнім здвигом усього українського 

населення перемишльського й сусідніх повітів. Адже в ньому взяло участь 

близько 10000 осіб. На цей здвиг прибули січові коші й сокольські гнізда цих 

повітів, заснування і розвиток яких був пов’язаний саме з організаційною 

діяльністю у Перемишлі і в повітах: Перемишль, Добромиль і Мостиська, що 

творили одну виборчу округу, посла д-ра Володимира Загайкевича. Сам він, 

як повітовий кошовий у сокільському однострою на коні і з булавою в руках, 

перевів перегляд чот “Січей” і “Соколів”. Після того очолюваний ним похід, 

з січовим оркестром рушив вулицями міста на вул. Баштову, де відбувалася 

служба Божа, відправлена о. нітратом Мироном Подолинським. У поході і в 

Богослужінні брали участь перемишльські українські школи, товариства й 

делегати всіх читалень “Просвіти” повіту. Всі кінні січові чети замикали 

похід. Це був справді перший величавий, зразково зорганізований похід 

національно відроджених українців Перемишльської землі в своєму осередку 

– прастарому княжому місті; він був доказом української організаційної сили, 
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доказом постійно зростаючої національної свідомості серед українського 

населення Перемищини [310, с. 62-63]. 

Перша світова війна актуалізувала “українське питання”, вивільнила 

національний рух з імперських державних лещат, відкрила широкий простір для 

реалізації національних державницьких проектів. З іншого боку, війна докорінно 

змінила ситуацію в Перемишлі, який, як і загалом вся Східна Галичина, опинився 

в зоні бойових дій двох ворогуючих блоків. Зокрема, в донесенні верховного 

головнокомандувача російської армії імператору Миколі ІІ від квітня – червня 

1915 р. зазначено, що Перемишль перебував тривалий час безпосередньою 

територією бойових дій і на той момент був напівзруйнованим [100, с.88]. В 

залежності від того, хто з них перемагав, будувалося ставлення до української 

спільноти міста. На нього накладався вплив польської сторони. Зокрема, на 

початковому етапі підбурювана поляками австрійська влада стала масово 

виселяти і депортувати українців, а велику частину відправляти в 

концентраційний табір Талергоф із його жахливими умовами. 

Критично оцінюючи діяльність усіх гравців на галицькій політичній 

сцені цього періоду, В. Осечинський писав, що австро-угорський уряд “ще до 

початку воєнних дій встановив у Галичині військово-поліційний режим, щоб 

масовими репресіями залякати і цілком стероризувати її трудове населення” 

[304, с.94]. За цих умов багато міщан тікало від небезпеки. Найбільше 

галицьких й, зокрема перемишльських біженців, з’явилось під час 

переможного наступу російських військ восени 1914 р. Цивільне населення 

покидало обжиті місця й перебиралося в центральні і західні регіони 

монархії, переважно внаслідок наближення фронту і бойових дій, а також 

через страх перед російською окупацією. Австрійський уряд створював для 

біженців спеціальні табори зі створенням необхідних умов для життя. С. 

Попик зазначає, що в таких таборах українці з прифронтових районів 

Галичини знайшли на певний час спокій, гарантований захист, можливість 

продовжити перервані навчання та освіту [318, с.75].  
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Ті ж, що залишилися на місці, зазнали страждань і поневірянь від 

росіян, котрі певний час тримали Перемишль у блокаді (Перемишльська 

фортеця захищалася 179 днів – до 22 березня 1914 р. 128 тисяч військових 

протистояло 280-тисячній російській армії) [100, с.276], а потім і 

господарювали в місті. Тоді українців звинувачували у сприянні австрійській 

стороні. Репресивні заходи до них супроводжувалися закриттям й 

пограбуваннями українських культурно-освітніх закладів і товариств [100, 

с.347]. Російські спецслужби вказували в своїх донесеннях про замкненість і 

ворожість переважно інородного міського населення прикордонної смуги. Це 

особливо проявилось після того, як російська цивільна влада, зробившись 

знаряддям в руках впливових москвофільських діячів для зведення партійних 

рахунків, розгорнули арешти місцевих діячів, починаючи з митрополита 

Шептицького і закінчуючи українською сільською інтелігенцією, стали 

вживати русифікаторські заходи поселили в ньому ненависть і злобу. 

Українці констатували : самостійність нашої церкви знищена, наша мова, 

якою розмовляє 30-мільйонний народ, витіснена з ужитку і громадського 

життя і школи; культурні установи були закриті. На їх переконання, явно 

виявлялись наміри Росії винищити весь народ Галичини і Буковини [100, 

с.147, 223-224, 313]. За цих умов, за словами М. Грушевського, українському 

суспільству дійсно не залишалося нічого, як, замкнувшись у своєму колі, 

“перераховувати роки”. На ділі це означало майже повне згортання 

культурно-освітньої діяльності українських товариств. 

Суть мовної політики російської адміністрації в тимчасово окупованій 

Галичині добре виражена в записці члена Державної Думи Д. Чихачова щодо 

навчальної справи в Східній Галичині та Буковині. В ній, зокрема констатувалося 

про існування глибоко ворожої Росії школи з навчанням польською, німецькою і 

штучно створеним українським жаргоном; визначалася мета створення 

російською державною владою в цьому краї в найближчі роки виключно 

російської школи, нижчої, середньої і вищої та пропозиції про закриття на 
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невизначений час “університетів та інших вищих начальних закладів”, 

перепідготовку вчителів, винагороди тим із них, які запровадять викладання 

російської історії, географії, літератури вже в поточному навчальному році й 

зуміють досягти гарних результатів тощо. Це співпадало з заповітним бажанням 

москвофілів. Ю. Яворський, один із лідерів “Російської народної ради 

Прикарпатської Русі”, який опублікував у газеті “Прикарпатська Русь” 22 

вересня 1914 р. статтю, де особливо наголосив, що в одвічно російському краї не 

повинно бути другої публічної, суспільної і державної мови, крім єдиної 

переможної, господарської мови – російської [193, с.92]. 

Ситуація змінилася на краще з розвитком національно-демократичного 

руху, який, за оцінкою Н. Дейвіса, “був набагато розвиненіший у Галичині, 

ніж за кордоном у Росії” [225, с.565]. Він був започаткований молодими 

народовцями 1860-х рр. Саме вони першими почали називати себе 

українцями і на початку ХХ ст. доклали зусиль до формування чітко 

структурованого політикуму й потужної національної інфраструктури, 

здатних протистояти польському натиску і щораз впевненіше заявляти про 

свої державницькі аспірації, логічним завершенням яких став Листопадовий 

чин 1918 р. й утворення Західно-Української Народної Республіки.  

Отже, будучи пограничним містом між Східною українською й 

Західною польською Галичиною та міським простором зі зростаючою 

поліенічністю та поліконфесійністю, Перемишль не втрачав значення 

українського відповідника. Запорукою цьому були два головних чинники – 

греко-католицька церква і культурно-освітні товариства, довкола яких 

об’єднувалася найбільш активна частина українців. Водночас, для багатьох 

представників української інтелігенції Перемишля характерною була так 

звана амбівалентність – балансування між поляками та австрійцями. 

Особливо це стосувалося москвофілів, зближення яких із Росією спричиняло 

похолодання у взаєминах українців із поляками. 
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2.2. Особливості становища перемишльських українців у складі 

Другої Речі Посполитої 

 

 

Якщо упродовж ХІХ ст. польський вплив на українців був, за висловом 

І. Лисяка-Рудницького, доволі істотним фактором [365, с.43], а весь хід 

українського відродження в Галичині від 1848 р. до Першої світової війни і 

далі визначався дедалі більш жорстокою боротьбою проти польського 

владарювання в краї, то в період із 1920 по 1939 р. він, без перебільшення, 

був визначальним, а відчайдушна боротьба українців проти його домінування 

– справою їх збереження як етнонаціональної спільноти на другій із найбільш 

древніх українських етнічних територій. Ключовим у цьому стало 

відновлення та існування Другої Речі Посполитої, в складі якої перебувала 

українська частина Галичини, у тому числі й м. Перемишль. Іншими 

словами, поляки, як сильніша сторона, вели перед у визначенні характеру 

взаємовідносин між суспільствами етнічних спільнот, котрі в ньому 

мешкали. 

Втім, на відміну від Наддніпрянської України, яка з 60-х рр. ХІХ ст. 

переживала процес вестернізації, що супроводжувався і мав своїм наслідком 

гомогенізацію та русифікацію корінного населення в Перемишлі, як і загалом 

у західноукраїнських землях, дедалі більше посилювалася тенденція до 

самоідентифікації українців. Будучи пограничним містом між Східною 

українською й Західною польською Галичиною та міським простором зі 

зростаючою поліенічністю та поліконфесійністю, Перемишль не втрачав 

значення українського відповідника. Запорукою цьому були два головних 

чинники – греко-католицька церква і культурно-освітні товариства, довкола 

яких об’єднувалася найбільш активна частина українців. Водночас, для 

багатьох представників української інтелігенції Перемишля характерною 

була так звана амбівалентність – балансування між поляками та австрійцями. 
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Особливо це стосувалося москвофілів, зближення яких із Росією спричиняло 

похолодання у взаєминах із поляками. 

У Перемишлі, як і по всій Східній Галичині, аж до 1920 р. 

застосовувалася основоположна модель українсько-польських взаємин, яка 

формувалася в період між 1830 та 1848 рр. За нею поляки були домінантною 

силою, хоча яка значною мірою залежала від впливу уряду Австро-

Угорщини. Перемишльські українці вбачали у поляках зразок для своїх 

власних намагань формування нації та орієнтувалися на модель їхнього 

національного проекту, котрий збирав докупи формівні ініціативи. Польсько-

український обмін ідеями та інституціями примножував і посилював 

польсько-українські конфлікти, оскільки польська сторона не розуміла 

значення самостійних і незалежних освітніх закладів для українського 

національного проекту.  

Невдала спроба утвердження власної державності у 1918–1919 рр. та 

приєднання Східної Галичини до польської національної держави відкрило 

етап відокремленого від держави національного існування. Міжвоєнна 

Польща, будучи де-факто багатонаціональною країною, у якій етнічні 

меншини становили близько третини населення, позиціонувала себе як 

національна держава. Становище українців у ній виявилось далеко менш 

комфортним, аніж за умов колишньої багатонаціональної монархії [309, с.57-

58]. 

Це пояснюється тим, що упродовж досліджуваного періоду місто 

пережило радикальну трансформацію, домінантною в якій стали освіта, 

культурно-освітні товариства, як багатонаціональне місто з багатьма 

національними, соціальними та етнічними ідентичностями. Перемишль 

перетворився передусім у польське місто з досить ізольованою і порівняно 

незначною національною українською громадою. Поряд із цим, відбулось 

істотне зростання відмінностей між містом і однойменним повітом, у 

котрому українці переважали в складі населення [278, с.11-24]. 
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Територія Другої Речі Посполитої формувалася упродовж листопада 

1918 – червня 1922 р. На цей час припало загострення стосунків між 

поляками і українцями. Зокрема, під час переговорів у Брест-Литовську на 

початку 1918 р. делегація Української Народної Республіки наполягала на 

включенні Холмщини до складу УНР, мотивуючи вимогу тим, що її терени 

були заселені етнічними українцями, але там панували поляки. Звісно, що 

поляки не могли погодитись на такі втрати території. По-перше, Холмщина 

належала їм понад сто років. По-друге, Польща не брала участі у 

переговорах, тому не могла вплинути на їх хід на основі власних 

державницьких інтересів. Тому закономірно польська громадська думка 

одноголосно засудила Берестейський договір. Відтак, шанс для налагодження 

взаєморозуміння у стосунках між українцями та поляками було втрачено. Не 

забарилась і польсько-українська війна за Східну Галичину. Поштовхом до 

неї став розпад Австро-Угорської імперії восени 1918 р., що спричинило нові 

важкі випробування для багатостраждальної української Східної Галичини. 

Адже в краї, зробивши внесок у розвал Австро-Угорщини, революційні 

виступи у західноукраїнських землях відразу ж переросли в оборонну війну 

проти збройних сил щойно створених держав, передусім Польщі. На її 

характер і спрямованість взаємин між поляками та українцями краю наклало 

свій відбиток визнання керівництвом більшовицької Росії незалежності 

Польщі, складовою якої стала Східна Галичина. 

Тим часом 1 листопада 1918 р. українці встановили владу в Східній 

Галичині і 9 листопада 1918 р. її територію проголосили Західноукраїнською 

Республікою. Поляки підняли збройне повстання проти ЗУНР. Як зазначає І. 

Лисяк-Рудницький, що польська агресія означала для України більше, ніж 

звичайну втрату однієї провінції, а “знищення самих підвалин, на яких могла 

бути збудована самостійна українська держава в добі після першої світової 

війни”, Польща здобула твердиню українського національного руху і тому 
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Галичина не могла надалі бути політичною та стратегічною “базою в 

боротьбі України проти Росії” [281, с.100]. 

Один із творців відродженої в 1918 р. Польщі Ю. Пілсудський добре 

усвідомлював, що вона має майбутнє лише за умови гармонійного співжиття 

всіх етносів, котрі опинилися в кордонах Другої Речі Посполитої. Зокрема, 

високопосадовець заявляв про те, що хотів би бачити на окраїнах 

національну політику без принижень і без тиску під гаслом “горе 

переможеним”. І якби політика його уряду була б реалізована, то включення 

в межі польської держави великої території, на якій проживала українська 

більшість, могло б, незважаючи ні на що, не призвести до трагедії, бо 

Польща стала б нормальною багатонаціональною країною і дотримувалася б 

засад рівноправ’я всіх народів. 

Не забезпечив бажаного міждержавного порозуміння та необхідного 

поліпшення стосунків між поляками та українцями в регіоні і польсько-

український альянс 1920 р. Фактично у Варшаві не відбувся договір 

рівноправних партнерів, оскільки Україна вже була виснажена трьохрічною 

революцією і громадянською війною. Він радше встановлював польський 

протекторат над Україною. Як наслідок, на підставі умов договору Петлюра 

був змушений зректися українських претензій на Східну Галичину й Волинь 

[281, с.102]. 

Згодом Червона Армія захопила Київ, а невдовзі вступила у Варшаву. 

Результатом компромісу Польщі і Радянської Росії стало підписання 18 

березня 1921 р. Ризького договору та поділ України, за яким Польща 

отримала Східну Галичину й Волинь. Трохи більше ніж через 18 років через 

нездатність поляків і українців по-приятельськи розв’язати свої розходження 

Польща, врешті-решт, змушена була передати ці регіони Радянському 

Союзові і сама Польща потрапила під його панування.  

Між тим, завершення Першої світової війни та революційні події стали 

винятково важливим чинником повернення на політичну карту світу 
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суверенної держави поляків. У результаті дипломатичних і військових зусиль 

Друга Річ Посполита склалась як багатонаціональна держава. На практиці 

перемогла територіальна концепція Р. Дмовського, за якою Польща стала 

унітарною державою. При цьому в складі її населення поляки складали 69,3 

%, а 30,7 % – національні меншини: 14,3 % – українців, 7,8 % – євреїв, 4,7 % 

– німців, 3,9 % – білорусів тощо. Відтак, за словами тернопільської 

дослідниці О. Алексієвець, польська держава відмовила меншинам не лише в 

праві на самовизначення, а й у територіальній і культурній автономії [231, 

с.137]. Це закономірно визначило особливості становища українців Галичини 

і зокрема тих, які мешкали в Перемишлі. Знову була розгорнута боротьба за 

українські школи, але іншого змісту: щоб зберегти бодай те, що було здобуте 

за часів Австрії.  

Військові лихоліття об’єктивно позначились на чисельності та 

етнонаціональній структурі мешканців Перемишля. Вже в 1915 р. їх 

чисельність скоротилася до 17 тис. осіб. Тисячі українців було звинувачено у 

шпигунстві та москвофільстві і вивезено до концентраційного табору 

Талєргоф в Австрії. Серед його в’язнів опинився і відомий український діяч, 

посол до австрійського парламенту о. Степан Онишкевич [310, с.78]. Після 

завершення Першої світової війни населення Перемишля скоротилося до 48 

тисяч осіб. Воєнні лихоліття і перехід міста під владу відновленої Польської 

держави спричинили до зменшення чисельності представників української 

національності до 7,5 тисяч, тобто майже наполовину, якщо порівняти із 

даними напередодні воєнних років і розпаду Австро-Угорської монархії. 

Станом на 1931 р. кількість мешканців міста збільшилася до 51 тис. Однак 

частка українців зросла на 1,3 %, тоді як польського населення збільшилось 

на 3,5 %. Загалом національний склад мешканців мав такий вигляд: поляки 

складали 49 %, євреї – 34 %, українці – 16,3 [392, с.2007]. 

Статистика останнього загального польського перепису, проведеного 9 

грудня 1931 р., вказує на те, що в Перемишлі проживало 51154 мешканці. 
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Серед них було римо-католиків 25154, тобто 49,3 %, греко-католиків – 8278, 

або 16,2 %, іудеїв – 17326, чи 34 % [392, с.2007].  

За даними Шематизму Перемишльської Греко-католицької єпархії за 

1937 р., в м. Перемишль проживало 8 тис. 278 українців, 25 тис. 154 поляки, 

17 тис. 326 євреїв і 272 представники інших національностей. Водночас 

етнонаціональна палітра Перемишльського повіту була діаметрально 

протилежною. Тут мешкало 71 тис. 582 українці, 30 тис. 586 поляків, 3 тис. 

747 євреїв і 352 представника інших національностей [177, с.154]. Наведені 

дані засвідчують, що більшу частину населення повіту складали українці: 79 

тис. 860 або майже 50,9 % проти 77 тис. 165 осіб чи трохи більше 49,1 %.  

Зазначена етнонаціональна панорама складалася в Перемишлі та 

однойменному повіті під впливом дії низки різних чинників. Вони визначали 

не лише ризик конфлікту, а й за його наявності кристалізувалися напрямки 

його протікання. Такими чинниками були: по-перше, етнічна строкатість, 

тобто існування в обмеженому географічному просторі представників 

народів із різним менталітетом і культурно-лінгвістичними відмінностями; 

по-друге, обтяженість історичної спадщини згадками про війни та 

дискримінації, точніше наявність у них історичної пам`яті; по-третє, поява у 

середовищі етнічних спільнот релігійних, культурних і політичних лідерів, 

рухів, здатних вести боротьбу проти існуючого статусу кво. 

Слід наголосити, що політика польської держави щодо культури та 

освіти українців Перемишля і всієї Східної Галичини ґрунтувалась на 

декларуванні прав національних меншин на культурно-національну 

автономію, закріплених у Конституції Польщі. Однак на противагу її 

положенням і в їх порушення й невиконання взятих на себе міжнародних 

зобов’язань, вона зводилася в основному до наступу на їх національні права. 

Приміром, органи влади законом від 31 липня 1924 р. було обмежене 

вживання української мови в сфері управління, судочинстві та галузі освіти. 

Як наслідок, кількість українських шкіл у Східній Галичині в другій половині 
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20-х рр. стала різко скорочуватися. Якщо у 1922-1923 навчальному році їх 

налічувалося 2532, то в 1929- майже 78 – лише 749 [139, с.162] або 

зменшилося на 78 %. 

У Перемишлі польських шкіл функціонувало 11, які повністю 

фінансувалися з державного бюджету, кожна з них мала гарні будинки, які 

побудувало місто. Українці мали лише одну шестикласну школу імені 

Маркіяна Шашкевича, яку утримувало товариство “Рідна школа”. Тільки 

заробітну плату вчителям виплачувала держава. Будинок для школи надавало 

Церковне братство ім. св. о. Николая.   

Напередодні Другої світової війни (дані Шематизму за 1937 р.) у 

Перемишлі проживало 51030 осіб, з них 8278 українців, 25154 поляки, 17326 

євреїв. У Перемишльському повіті проживало 105995 мешканців, із них 

71582 українці, 30586 поляків, 3747 євреїв. Наведені дані яскраво свідчать 

про кількісну перевагу українців у Перемишльському повіті, але у місті, як і 

раніше, більшість становили поляки та євреї [177, с.155].   

В Перемишльській греко-католицькій єпархії в 1934 р. налічувалося 

1224191 греко-католиків, а в 1936 р. – 1131245. Значне зменшення 

пояснюється передусім відділенням від єпархії Лемківщини.  

Наприкінці 30-х років ХХ ст., за даними Перемишльської Повітової 

Ради, населення міста складало 51128 осіб, з яких представників польської 

національності було 25196 або майже 49,5 %, євреїв – 17345, українців – 8302 

або 16,2 % чи в три рази менше від поляків. Решту – більше третини 

мешканців – становили представники інших національностей [310, с.155]. 

Українці жили на Надсянні в 222-х населених пунктах, а загальна їх 

кількість у 1939 р. становила приблизно 60 тисяч осіб. Вони поділялися на 

дві основні групи: а) греко-католики з українською розмовною мовою і б) 

греко-католики з польською розмовною мовою. Крім того, серед українців 

дуже незначну частину становили так звані латинники, тобто римо-католики 

з українською розмовною мовою.  
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Цей стан українського посідання в Надсянні в 1939 р. репрезентував 

залишки того українського елементу, який, серед дуже тяжких обставин, 

зумів зберегти себе перед нагальним і часто дуже жорстоким тиском і 

переслідуваннями польської державної адміністрації, польського кліру та 

польських парамілітарних організацій. Денаціоналізаційний польський похід 

на українське Надсяння маркувався поспішною розбудовою римо-

католицьких костьолів вздовж його території. Це вело до скорочення 

загальної кількості і частки українців. Зокрема, у 1939 р. на 54200 мешканців 

було 8600 (15,8 %) українців, 27100 (50,0 %) поляків, 18400 (34,0 %) євреїв 

[392, с.2007].  

Українське населення Перемишля представляло собою своєрідний 

корпоративний організм, за допомогою якого оберігалися національні 

традиційні звичаї і способи життя. Це виявлялося у формі відчайдушної 

боротьби з центральною владою та місцевою владою за збереження 

національного досвіду та культурне відродження. Як представники певної 

традиції українці щоразу наштовхувалися на не лише соціально-станові, а й 

етнонаціональні, конфесійні, мовні та інші антагонізми, і тим самим мусіли 

бути сильною опозицією новому життю й розвиткові, що плекалися 

відновленою польською державою. Оскільки в місті мешкали більшість 

поляків і значна частина євреїв, органи влади мали можливість маніпулювати 

кожною меншиною на свою користь. 

Після війни Перемишль перестав бути фортецею, хоч і залишився 

гарнізонним містом, що негативно вплинуло на його розвиток. В місті слабо 

розвивалася промисловість, представлена здебільшого лісообробними і 

металообробними підприємствами. Між тим, Перемишль і далі продовжував 

виконувати роль важливого осередку церковного життя, яким керував 

єпископ Йосифат Коциловський. Тут було відкрито монастир Чину святого 

Василія Великого (на Засянні), розгорнули діяльність товариство 

“Перемиська єпархіальна поміч” і Перемишльська греко-католицька духовна 
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семінарія. Виникла низка нових культурно-освітніх об’єднань: (музей 

“Стривігор” з 1932 р.), молодіжних, спортивних (спортивні клуби “Беркут” з 

1922 і “Сян” з 1929) та ін. З’явилося число нових кооператив і приватних 

підприємств. Виходили тижневики “Український голос” (1919–1932), 

“Бескид” (1931–1933) та ін. [392, с.2007].   

Перемишль до певної міри вирізняється багатьма подібними 

зовнішніми рисами Кракова і Львова. Пояснюється це передусім тим, що 

воно належало до того ж самого цивілізаційного кола міст із традиціями 

магдебурзького права, архітектурної забудови, багатьох характерних ознак 

стилю життя, звичаїв, традицій, пов’язаних із співіснуванням у складі двох 

імперій і боротьбою з імперською владою Відня. Втративши з часом роль 

колиски та передавши Львову естафету головного центру національно-

культурного відродження в західноукраїнських землях, у досліджуваний 

період він залишався носієм національного, історичного та культурного 

двокрилля з яскраво вираженим прагненням зберегти український колорит. 

Більше того, закріпивши за собою роль невичерпної скарбниці польської та 

української історії і культури, своєрідного символу національного 

самовизначення, осердям етнічного та національного співжиття, різного, 

часом полярного досвіду, перемог й поразок українців і поляків.  

Національне професійне шкільництво у Перемишлі розвивалося 

повільно, бо українці в основному жили в сільській місцевості й займалися 

хліборобством. Тільки в 1923 р. заходами Союзу українок і “Рідної школи” 

відкрито першу трирічну приватну професійну школу для хлопців, де їх 

навчали професіям кравця, столяра і слюсаря. У 1927–1934 рр. діяла 

приватна професійна школа ім. Б. Грінченка для дівчат. Обидва заклади діяли 

під патронатом товариства “Рідна школа” [140, с.25–26].  

25 червня 1919 р. Верховна Рада Паризької конференції ухвалила 

рішення передати Східну Галичину під тимчасове управління Польщі за 

умови надання їй автономії й проведення плебісциту. 21 листопада 1919 р. 
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Верховна Рада затвердила Статут для Східної Галичини. Вона оголошувалася 

підмандатною територією Ліги Націй, а Польща отримувала мандат на 

управління нею впродовж 25 років за умови запровадження автономії з 

окремим сеймом, судочинством, військом. 2 грудня Верховна Рада прийняла 

ще одне рішення, яке встановлювало кордон етнічного розмежування між 

поляками, українцями та білорусами. Він проходив по лінії Буг-Пінськ-

Німан. Пізніше він увійшов в історію під назвою лінія Керзона (Д. Керзон, 

міністр закордонних справ Великобританії). Ухвала забороняла полякам 

створювати адміністрацію на схід від цієї лінії розмежування. Польський 

уряд виступив із протестом проти такої заборони. У засобах масової 

інформації розгорнулася кампанія засудження цього рішення. Проте польські 

керівники проігнорували його [389, с.994].  

Після рішення Ради Послів від 14 березня 1923 р. польський уряд 

відмовився від виконання сеймового закону 1922 р. про воєводське 

самоврядування. Водночас продовжив політику стримування та обмеження 

прав української меншини в Польщі. В урядових колах і державних органах 

переважала точка зору ендеків про необхідність національної асиміляції 

українців, перетворення їх на поляків. З цією метою у 1924 р. сейм ухвалив 

закон про освіту (Закон Ґрабського), який запровадив, замість національної, 

так звану “утраквістичну” (двомовну) школу, в якій викладання навчальних 

дисциплін поступово переводились на польську. Якщо у 1924 р. в Східній 

Галичині ще було 2151 українська школа, то у 1930 р. їх залишилось 716, 

натомість кількість утраквістичних закладів освіти збільшилася до 1793. 

Конституційна вимога вживання двох мов в адміністрації та суді 

демонстративно ігнорувалась. Поштовхом до активної полонізації 

українського населення став закон від 31 липня 1924 р., який проголосив 

державною мовою на території Польщі польську мову. Офіційна влада взяла 

курс на ліквідацію української школи: якщо в 1911–1912 навчальному році в 
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Східній Галичині було 2418 українських шкіл, то в 1922–1923 рр. – вже 1859, 

а в 1926–1927 рр. – лише 845 [217, с.432].  

Стан українського початкового шкільництва у перших роках ІІ Речі 

Посполитої порівняно з довоєнним представляють офіційні дані шкільного 

керівництва. Вони вказують на те, що після війни, аж до 1924–1925 

шкільного року, спостерігалася тенденція до збільшення народних шкіл: 

значною мірою польськомовних (майже на 60 %), невеликою мірою 

україномовних (на 5 %). Та вже від 1925–1926 навчального року 

спостерігаємо скорочення чисельності шкіл. Причиною цьому став 

державний переворот 1926 р., внаслідок якого посилився наступ у всіх 

сферах культури та освіти, розпочалася масова ліквідація українських і 

білоруських шкіл. Державна адміністрація стимулювала розвиток лише тих 

сфер культурного життя, відставання яких, на думку Л. Алексієвець, 

“залишалось особливо разючим, і тому вони потребували невідкладної 

допомоги з боку держави. Багато відомих педагогів і вчених були змушені 

емігрувати” [184, с.194]. І знову: зменшення польськомовних дещо було 

дещо слабшим (майже на 20 %), натомість україномовних – на 57 % чи 

майже в три рази. Основною причиною зменшення кількості національних 

шкіл (польських і українських) стало виникнення утраквістичних шкіл, тобто 

польсько-українських, хоч за своєю суттю, як показала практика, вони були 

польськими.  

Найрельєфніше політика “санаційного” уряду в справі народної освіти 

проявилась у шкільній реформі 1932 р., відповідно до вимог якої 

створювались два типи середніх навчальних закладів – семирічну 

загальноосвітню школу і чотирирічну гімназію, в яку можна було вступити 

після закінчення шести класів загальноосвітньої школи, а після її закінчення 

можна було вступати до університетів. Якщо перші були розраховані на 

сільське населення і мешканців невеликих міст, то другі зосереджувались 

тільки у великих містах [184, с.194]. Загалом, в 30-х рр. шкільною освітою 
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було охоплено 90 % дітей, хоча це питання перебувало в значно гіршому 

стані у східних окраїнах Речі Посполитої, в тому числі й у Перемишлі. 

Проте, якщо робити порівняння з УРСР тих часів, то важко не 

погодитись із М. Рябчуком, який цитує фрагмент виступу Ю. Шухевича на 

семінарі “Український федералізм : політичні аспекти”, про те, що українці 

значно краще стояли в окупованій Польщею Західній Україні, ніж у 

Радянській Україні, бо “був український господар, який міг українську газету 

передплатити, і дати на українську книжку, і на рідну школу, і утримувати 

читальню “Просвіти”, і багато-багато чого”. 

Попри кардинальні зміни, які зазнав Перемишль упродовж 1867–1939 

рр., він, говорячи словами Я. Вірменич, перестав бути “фоном”, а 

перетворився на активний, самодостатній чинник впливу як на архетипи й 

структури подій” суспільного життя [207, с.68]. Українська частина його 

мешканців, як самостійний суб’єкт із власним способом буття, визначала 

зміст і специфіку культурно-освітніх процесів. 

27 липня 1944 р. Е. Осубка-Моравський від імені ПКНВ підписав у 

Москві таємну угоду про кордон між СРСР і Польщею по лінії “Керзона”. Її 

підписанню передували дискусії членів ПКНВ зі Сталіним і радянським 

керівництвом щодо лінії кордону. Деякі члени ПКНВ (Е. Осубка-

Моравський, С. Котек-Агрошевський, Б. Дробнер, А. Вітос) намагалися 

“вмовити” Сталіна залишити Польщі Львів з Бориславом і Біловезьку Пущу. 

Полякам вдалося “виторгувати” у диктатора деякі території на схід від “лінії 

Керзона” (Перемишль та ін.). Угода також “стверджувала” перехід до Польщі 

Східної Пруссії без Кенігсберга, а на заході – земель до р. Одри і Ниси 

Лужицької. Тільки після підписання угод про кордон і про тимчасову воєнну 

адміністрацію на визволених теренах Польщі члени ПКНВ вилетіли до 

щойно звільненого Червоною Армією Любліна. Тут вони застали 

представників лондонського підпілля. Але втручання радянської 

комендатури швидко поставило все на місця [258, с.532]. 
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Нині частка українців у Перемишлі зовсім незначна. Багато загинуло 

під час Першої і Другої світових воєн. Велика кількість українців були 

переселені під час акції “Вісла”. Після передачі Надсяння комуністичній 

Польщі (після Другої світової війни) будь-яке українське громадське життя у 

на українських етнічних територіях припинилося. Зі здобуттям Україною 

незалежності воно відновилося (школа Шашкевича, справа народного дому, 

україністика у вищій освіті, про греко-католицьку церкву також та ін.). 

Українці, які прагнуть розмовляти українською мовою в Перемишлі, 

навчатися і навчати своїх дітей мають таку можливість. Сьогодні не 

ставиться питання про право України на етнічні території, які входять до 

складу інших держав, зокрема Польщі, це пов’язано із рівнем демократії цих 

держав, які надають цілковиту можливість  українцям нарівні із титульною 

нацією мати рівні права. Спільні сторінки історії (боротьба за свою церкву, 

мову, освіту, культуру, громадське життя) стимулювали українців, які 

проживали у тісному контакті з іншими націями не покладаючи рук 

розвиватися духовно, культурно, економічно і політично, мабуть це і 

дозволило українцям найзахіднішої етнічної території стати П’ємонтом 

національного відродження у ХІХ ст. Не відомо, якою була б доля міста якби 

не втрутилися великі держави, зокрема СРСР, який за своїми побажаннями 

визначав після Другої світової війни західний кордон України.  

Умови проживання українців і поляків в Перемишлі в другій Речі 

Посполитій була започаткована умовами Ризького мирного договору 1921 р. 

й мала світлі, так і трагічні сторінки. Представники двох європейських 

народів, які вибрали демократичний шлях розвитку, все-таки налагоджували 

співпрацю у різних сферах, не дивлячись на незгоди минулого. Міське життя 

засвідчило, що воно було як зоною притягання, так і ареалом взаємного 

відштовхування, диктувало необхідність поєднання та конкурування 

історико-генетичних, функціональних, психологічних підходів поляків і 

українців.  
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Висновки до розділу 

 

Упродовж 1867–1939 рр. українці, які здавна представляли корінне 

населення Перемишля, опинилися в унікальній ситуації: з одного боку, не 

міняючи місця свого проживання, вони спочатку жили в Австро-Угорській, а 

з 1918 р. – польській державі; з іншого перетворились із переважно більшої 

частини мешканців міста у меншість. До того ж, створення Австро-

Угорщини забезпечило автономію угорцям, легалізувало польські права та 

готувало підґрунтя для русофілів. Тут тотально побільшало польської і 

російської націленості, стали аксіомою більші права поляків. Тому якщо до 

60-х рр. ХІХ ст. Перемишль був потужним центром українського культурно-

національного відродження в Галичині, то після, залишаючись значимим 

культурно-освітнім осередком, перетворився в анклав оборони й захисту 

українства, його духовності та культури у тісному переплетенні та 

секторальної взаємодії польського, австрійського та українського. 

Перебуваючи в епіцентрі реалізації національної політики 

австрійського та польського урядів, українці міста за визначенням не могли 

претендувати на свою національну культуру і освіту, оскільки вони були 

опосередковані політичною і моральною позицією австрійського та 

польського чинників. І навіть за таких обставин перемишльські українці 

зробили чимало для захисту, оборони та розвитку національної культури в 

місті і всій східній Галичині. Більше того, вони її завжди розглядали як 

фізичну складову культури великого українського народу. З покоління в 

покоління з допомогою численних культурно-освітніх товариств і 

громадських об’єднань зберігали свою національну й релігійну ідентичність, 

невтомно утверджували в самосвідомості побратимів відчуття причетності та 

єдності українців, захищеності своєї культури та духовності. 

Перемишль за роки перебування в складі Австро-Угорської монархії 

завдяки суспільно-політичними перетворенням змінився й розвинув чимало 
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своїх питомих культурно-історичних рис. Однак у цій позитивній динаміці в 

місті почав знищуватися власне український пласт. Колишня потужна 

інтелігенція етнічних українців ставала дедалі пасивнішою, менш 

згуртованою. Замість розвитку культурних ініціатив українців, стали все 

частіше підтримувалися субкультурні ініціативи, котрі поволі, проте 

наполегливо і цілеспрямовано витісняли з його культурно-освітнього 

простору власне українське. Уможливлювані раніше історичною пам’яттю 

все частіше переманювалися парадигмами поляків і росіян й тим самим 

втрачали органічну потребу в збереженні, а тим більше в поглибленні своїх 

знань про національне минуле, про свої культурно-генетичні корені. 

Спостерігалася небезпека, що більшість українців Перемишля стала 

задовольнятися поверховими знаннями і враженнями.  

Частина з активних українців пакувала валізи й відправлялася у Відень, 

Львів чи інші міста та країни й оселялася там, маючи кращі заробітки і 

можливості для власної самореалізації. Так поволі зникали ознаки 

колишнього П’ємонту українського відродження. Щоправда, немало 

перемишльських українців подавало й далі високі приклади звитяги та 

культури. Вони, як загалом українці-галичани, підтверджували власною 

жертовністю, високими моральними прикладами свій національний 

патріотизм і людську гідність. 
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РОЗДІЛ 3 

КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ ТОВАРИСТВА УКРАЇНЦІВ МІСТА У 

ЗАХИСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

 

 

3.1. Боротьба українських культурно-освітніх і церковних громад 

за національне шкільництво 

 

 

Революційні події в Австрійській монархії 1848 р. дали поштовх до 

відродження і подальшого розвитку культури та освіти різних народів, які 

перебували під імперським гнітом. Українська громада активно взялася за 

організацію національної школи. І справді, розвиток української народної 

школи одразу був дуже помітний. За даними часопису “Вісник”, в 1850 р. 

налічувалось 1500 народних шкіл з українською мовою [328, с.520]. Але не 

на користь українців були події 1867 р., коли монархія Габсбургів була 

перетворена на дуалістичну Австро-Угорську імперію. Між українцями і 

поляками розпочалася боротьба за панування в Галичині. Результат цієї 

боротьби виявився не на корить українців. Але неймовірні зусилля, старання 

і важка праця в кінцевому результаті принесла свої плоди.  

Досить демократичними були закони, що стосувалися шкільництва, 

видані австрійським урядом. Згідно із законом від 22 червня 1867 р., в 

народних школах викладову мову визначав той, хто утримував школу. Друга 

крайова мова в такій школі ставала предметом навчання. Іншим законом від 

26 червня 1867 р. керування шкільництвом у Галичині передано Крайовій 

шкільні раді. Зокрема, параграф 19 закону від 21 грудня 1867 р. 

проголошував, що всі народи держави є рівноправними і що кожний народ 

має законне право збереження і плекання своєї народності. Закон від 25 

травня 1868 р. встановлював відокремлення школи від церкви. Закон від 14 
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травня 1869 р. проголосив рівне право усіх на елементарну освіту, встановив 

шкільну повинність для дітей віком від 6 до 14 років і закликав громадянство 

до організації шкіл через участь своїх представників у місцевих і повітових 

шкільних радах [328, с.523].   

Але з цими юридичними нормами абсолютно розходилися закони 

крайові. Поляки поєдналися з австрійською владою щодо їхньої панівної ролі 

в Галичині. Про це свідчить повна підтримка австрійським урядом їх 

колонізаційного курсу в освітній справі. Тим більше, що в краї всевладною 

була польська адміністрація. Навіть у повітах, де українці становили понад 

90 % населення, внутрішньо вживаною мовою урядів була польська мова і 

влада спілкувалася з населенням тільки нею [205, с.179]. Вважалось, що ні 

українська, ні церковнослов’янська мови не придатні для навчальних занять 

в школах [200, с.237]. 

Цілком природно, що польські депутати Галицького сейму в Львові 

внесли ще 27 грудня 1866 р. на розгляд сейму проект ухвали про створення 

крайової шкільної ради з центром у Львові та через 4 дні – проект про 

викладову мову в народних і середніх школах Галичини. Закони набули 

чинності цісарським підписом без огляду на українські протести та стали 

обов’язковими до виконання в Галичині. Львівська крайова шкільна рада 

майже повністю складалася з поляків. В загальному було 14 членів 

іменованих урядом, 19 урядовців і тільки два члени вибиралися громадою, 

один представляв Львів, інший – Краків. Сформована в своїй більшості з 

поляків Крайова шкільна рада розгорнула планове знищення української 

народної школи та утримання розвитку української середньої школи. З часу 

заснування в Галичині Крайової шкільної ради урядовою мовою замість 

німецької стала польська мова. 

В українських школах було введено польську мову як обов’язкову, 

створено два типи шкіл – міську і сільську – за різними навчальними 

планами, що позбавляло сільських дітей можливості навчатися в середніх 
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школах. Пізніше, в 1906 р., крайова шкільна рада у Львові видала 

розпорядження, яким заборонила міським школам приймати сільських дітей.  

В 1869 р., за даними Крайової шкільної ради на теренах Галичини 

функціонувало 1293 українські народні школи. З часу передачі шкільного 

управління до Крайової шкільної ради, тобто до рук поляків, “польська 

шкільна влада почала перетворювати українські школи спершу на 

утраквістичні або двомовні, а після – на польські. Саме цим можна пояснити 

той факт, що в 1871 р. у краї було лише 572 українських народних шкіл, 902 

польських і 787 утраквістичних. Щоправда, після критики в австрійському 

парламенті німецькими і українськими послами діяльності Львівської 

крайової шкільної ради в 1874 р. в її звіті вказувались лише 1537 українських 

і 1118 польських шкіл [328, с.524, 534]. 

Не кращою була справа із середніми школами або гімназіями. 

Крайовий шкільний закон від 22 червня 1867 р. встановив, що мовою 

викладання в усіх галицьких середніх школах, які утримувалися повністю 

або частково на державні кошти, повинна була бути польська. Але були певні 

винятки. Наприклад, у польських гімназіях на вимогу батьків щонайменше 

25 учнів дозволялося вводити для вивчення деяких предметів українську 

мову. За рішенням Галицького сейму в поодиноких випадках дозволялося 

відкривати нові державні українські гімназії і реальні школи. Але практика 

показала, що кожна ухвала сейму про відкриття української гімназії вимагала 

від української громади важкої боротьби і величезних зусиль.  

Яскравим прикладом цього може бути справа відкриття українського 

гімназії в Перемишлі. Якщо у Львові зусиллями українських діячів гімназію 

вдалося відкрити влітку 1867 р., то українському активу Перемишля за це 

довелось вести боротьбу ще довгих 20 років. Українські політичні діячі міста 

роками порушували клопотання перед державними органами про дозвіл на 

відкриття гімназії. Щоб захистити українське шкільництво від полонізації і 

цілковитого руйнування, українська громада вирішила виступити 
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організовано на боротьбу за свою школу. В 1881 р. у Львові було засновано 

“Руське педагогічне товариство” (РТП) та укладено його статут. Воно діяло в 

руслі боротьби за українську школу спільно з українськими депутатами в 

австрійському парламенті і Галицькому сеймі. Основне завдання товариства 

полягало в опікуванні українськими народними, середніми і вищими 

школами, їх засновуванні та підтримці справи державного й домашнього 

виховання на основі української мови, наданні його членам як матеріальної, 

так і моральної допомоги [205, с.2]. І тільки з укладенням договору з 

польськими діячами про підтримку польської крайової влади українським 

парламентарям вдалося домогтись ухвали Галицького сейму від 14 січня 

1887 р. і найвищого розпорядження від 29 липня того ж року про відкриття у 

тамтешній польській гімназії паралельних українських класів [359, с.22]. 

Отож українцям доводилося ціною відчайдушних зусиль добиватися 

заснування українських державних шкіл або організації та утриманні 

власним коштом приватних шкіл. 

Тоді із 714 її учнів 403 чи понад 56 % були римо-католиками, 203 (біля 

29 %) – греко-католиками і 108 (15 %) – юдеями [375, s.112]. Самостійною 

українською гімназія в Перемишлі стала лише в 1895 р. Вона була другою 

українською гімназією в краї. Її “міродайною моделлю” виступила Львівська 

академічна гімназія, що допомагала навчальними програмами, підручниками, 

викладачами та рекрутувала директорів. Зокрема, з 1895 р. директором 

української гімназії у місті став класичний філолог Григорій Цеглинський 

[309, с.232]. 

Аналіз статистичних даних про контингент її учнів за 1910–1914 рр. 

засвідчує, що їх чисельність за 15 років зросла з 489 до 752 осіб або на 153 %. 

Частка дітей селян збільшилася з 40,1 до 50,1 %, міщан і ремісників – із 9,8 

до 10,1 %, сезонних робітників – 1,2 до 2,8 %, найманих працівників – 1,0 до 

1,7 %, комерсантів і підприємців – 1,6 до 4,4 %, військовослужбовців – 2,3 до 

4,6 %, нижніх чиновників – 2,8 до 4,5 %. Водночас, питома вага дітей 
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священиків скоротилася з 24,9 до 12,8 %, вчителів народних шкіл – із 7,7 до 

1,8 % і державних службовців – із 7,3 до 6,4 %. [309, с.521]. 

З 1908 р. стараннями української громади у Східній Галичині почали 

відкриватися приватні гімназії. Напередодні Першої світової війни в краї вже 

налічувалося 10 приватних, 6 державних українських і 2 утраквістичні 

гімназії. В Перемишлі діяла державна чоловіча гімназія. Крім того, 

функціонувало ще дві приватні гімназії для українських дівчат: а саме сестер 

василіанок у Львові (заснована в 1906 р.) і Українського інституту в 

Перемишлі (заснована в 1903 р.) [144, с.2]. Загалом, за кількістю середніх 

шкіл на початку ХХ ст. Перемишль посідав друге місце після Львова. 

Крім відкриття в місті шкіл, РТП займалося і заснуванням бурс, тобто 

інтернатів для сільської молоді. На той час більшість населення 

Перемишльського повіту складали українці, тоді як у Перемишлі вони були 

на третьому місці після поляків і євреїв. Тому його важливим завданням було 

відкриття бурс для українських сільських дітей, які прагнули здобувати 

освіту в міській народній школі, яка давала можливість продовжити навчання 

в гімназії. У 1905 р. РТП мало 4 бурси в Львові і 16 – у провінції. До 1914 р. 

їх число зросло до 26, з яких 2 функціонувало в Перемишлі [393, с.2518].  

Філія РТП в Перемишлі була утворена з ініціативи Стефана Федева та 

Олексія Яреми в 1900 р. [154, с.8]. До початку Першої світової війни її 

очолював відомий педагог і громадський діяч, директор Українського 

інституту для дівчат О. Ярема. На той момент в місті та повіті було всього 12 

українських учителів. Протягом першого року 27 її членів провели кілька 

лекцій і звітів, надіслали відозву із закликом вступати до товариства. У звіті 

філії за період з 1 серпня 1902 по 31 серпня 1903 р. вказано, що в Перемишлі 

на 700 руських (українських) дітей, які навчалися в різних школах, було 

тільки 3 учителі русини (українці) [155, с.5]. Тому нагальним завданням 

стала турбота про збільшення кількості учителів міста з числа українців.   
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Спочатку перемишльська філія обмежила діяльність залученням нових 

членів, збиранням коштів на заснування бурси та утриманням української 

недільної школи для служниць [121, с.1], яка в 1903 р. нараховувала 40 

учениць. Навчання в ній проходили по ввечерах під проводом Марії 

Примівної, Елеонори Залєської та Ольги Борковської – учителів 

Українського інституту для дівчат, котрі працювали на благодійних засадах.  

На загальних зборах філії 29 вересня 1905 р. було ухвалено пропозицію 

Р. Гамчикевича про заснування Селянської бурси: “Новий Виділ мається 

постаратися про утворення Селянської Бурси для учнів 4 класів шкіл 

народних, з що найменше на облаштування 4–5 місячного курсу 

приготовляючого до вступного іспиту в українські гімназії” [122, с.196]. 

Рішення мотивувалося збільшенням числа селянської молоді, а інші бурси 

міста були для неї дорогими. У газетах “Діло” та “Свобода” було розміщено 

оголошення про можливість сільській молоді проживати в Селянській бурсі в 

Перемишлі за 14 корон на місяць. До речі, половину цієї суми можна було 

сплатити продуктами харчування.  

1 вересня 1906 р. бурсу було відкрито. Найбільше зусиль до цієї справи 

доклав вчитель математики о. Володимир Ардан, який і був її 

адміністратором до 1910 р. [123, с.1]. Спочатку для бурси орендувалося 

приміщення, а в жовтні 1906 р. вона розміщувалася в купленому за 9 тис. 

корон будинку на п’ять кімнат із подвір’ям по вул. Баштовій. Якщо в 1906–

1907 навчальному році в бурсі проживало 22 учні, то у наступних – від 35 до 

40 хлопців. Оплата за проживання кожного з них коливалася від 8 до 24 крон 

(за рік чи місяць?). Переважно це були учні підготовчого, першого і другого 

класу гімназії. Пополудні молодь вчила лекції, а ввечері їх займалася з 

інструкторами. Користувалися бібліотекою бурси обов’язково, зміст 

прочитаних книг перевірявся, також обов’язковими були заняття 

гімнастикою. Харчувалися учні смачними і корисними продуктами в 

достатній кількості [123, с.2].   
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В 1910–1911 навчальному році збільшилась кількість українських учнів 

у гімназіях, в зв’язку з чим приміщення Селянської бурси не вистачало. Тоді 

філія стала орендувати будинок із великим городом на вул. Міцкевича і 

Сінній з оплатою по 1 тисячі корон на рік. Нову бурсу було названо іменем 

М. Шашкевича. Її адміністратором був призначений професор О. Целевич. 

Протягом першого року існування бурса надавала житло для 53–49 учнів з 

оплатою в межах 18–19 корон на місяць. Вже в наступному шкільному році 

кількість дітей в бурсі перевищила їх число в Селянській бурсі і складала 

відповідно 56 і 54 учні. Але оплата була вищою і коливалась у межах 10–25 

корон, тоді як в Селянській бурсі вона складала 17 корон. Перед початком 

Першої світової війни в обох бурсах налічувалося 67 учнів, оплата становила 

15–28 корон [124, с.3]. З початком воєнних дій бурси перестали 

функціонувати. Лише в 1918–1919 навчальному році була відновлена бурса 

ім. М. Шашкевича в статусі філії бурси ім. св. о. Миколая для 16–20 

сільських дітей. Загалом протягом усього існування Селянська бурса і бурса 

ім. М. Шашкевича філії РТП в Перемишлі надала притулок, харчування та 

можливість навчання п’ятистам учням. 

Паралельно із заснуванням бурс філія Руського товариства 

педагогічного в Перемишлі дбала і про виконання головного свого завдання, 

що полягало у відкритті приватних шкіл. З цією метою вже на перших 

зібраннях члени філії ухвалили зібрати статистичні дані про кількість 

руських (українських) дітей у перемишльських народних школах, щоб 

володіти інформацією для порушення клопотання про заснування української 

народної школи. У 1902 р. була внесена петиція до ради міста Перемишля 

про заснування школи, однак відповіді не отримано. В 1904 р. прохання було 

повторене з тисячею підписів впливових у місті українців, членів різних 

товариств, міщан, робітників. Але і воно залишилося без жодної відповіді. В 

1906 р. посаднику Перемишля було надіслане їх звернення з проханням про 

відкриття руської народної школи і знову безрезультатно. У звіті головного 
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відділу РТП у Львові за 1908 р. вказувалося, що у цій справі перемишльській 

філії перепони ставила міська рада [132, с.16]. Фактично боротьба з 

місцевими чиновниками, переважно поляками, за отримання дозволу на 

заснування української народної школи тривала протягом шести років. 

Прохання ігнорувалися, хоча вагомих і законних підстав для відмови не було. 

У 1908 р. для допомоги заснуванню приватної української народної школи 

був спеціально створений комітет. Його головою став отець О. Зубрицький – 

крилошанин Капітули і парох Перемишля. І тоді, нарешті, таку школу 

відкрили на вулиці св. Івана, 44 в приміщені Братства св. о. Николая. До 

першого класу записалося 42 дитини із Засяння, 30 – з інших частин міста, 33 

дитини з-поза міста, разом 105 учнів.  

У 1910 р. в Перемишлі з ініціативи Руського товариства педагогічного 

засновано народну школу ім. М. Шашкевича. Велике віче щодо заснування в 

Перемишлі народної школи з українською мовою навчання відбулося 10 

липня в залі Народного дому. Велика кількість мешканців міста підтримала 

ініціативу відкриття приватної народної школи ім. М. Шашкевича з 

українською мовою навчання. Заходами РТП і розпорядженням Крайової 

шкільної ради від 12 вересня 1910 р. школі був наданий публічно-правовий 

статус. У 1912–1913 навчальному році школа стала 3-класною, а вчителями 

працювали: управитель школи Іван Деркач і дві вчительки – Олена 

Кашубинська та Ольга Яворська. Наступного, 1913–1914 навчального року, 

вона стала 4-класною і в ній навчалися 352 учні (хлопців і дівчат).  

Нарешті, в 1914 р. шкільна крайова рада погодилася взяти приватну 

народну школу ім. М. Шашкевича на свій баланс. Протягом 1914–1915 

навчального року школа ім. М. Шашкевича була вже 4-класною і рескриптом 

австрійського Міністерства віросповідань і освіти з державним 

фінансуванням. Відтоді зарплату для учителів школи платили з державної 

скарбниці, а її утримання (будинок, опалення та інші видатки) забезпечував 

перемишльський осередок УПТ. Але при цьому Крайова шкільна рада 
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затвердила умови, за якими в кожному класі мало бути щонайменше 40 учнів 

і до школи могли приймати дітей родичів, які мешкали у місті, за винятком 

дітей із сіл.  

З цього приводу двотижневик “Перемиський вісник” у статті “Опікуни 

школи” писав, що українська експонівка може лише існувати, коли буде мати 

найменше по 40 дітей в кожній класі і то самих місцевих (міщан) [144, с.2]. І 

справді, це був непоодинокий приклад, коли філія УПТ в Перемишлі 

змушена була боротися за школу для українських дітей й коштом громади 

міста створювати умови і можливість для навчання сільської молоді. Перед 

початком Першої світової війни в місті діяли 3 гімназії чоловічі (дві польські 

і українська), Український інститут для дівчат (жіноча гімназія), 8 

чотирикласних народних хлопчачих шкіл, 2 промислові школи, в яких 

навчалося більше тисячі українських дітей. На той час українське населення 

Перемишля складало майже 13 тис. осіб.  

Упродовж 1918–1919 н. р. школа ім. М. Шашкевича в Перемишлі стала 

вже 7-класною, але працю вчителів додаткових трьох класів (V, VІ і VІІ) 

продовжувало оплачувати і далі УПТ. У 1921 р. у цій школі навчалося 574 

учні. 1923–1924 н. р. школа була реорганізована як “4-класна з планом 7-

класної” і перейшла у державний штат, хоч утримання будинку й опалення 

залишалися за філією УПТ. На початку 1924–1925 н. р. до “шашкевичівки” 

записалося 502 дітей (238 хлопців та 264 дівчат). На той час у її структурі 

було 10 відділів (ІІІ, ІV і VІІ класи мали по два відділи). Тому філія УПТ 

звернулася до львівської кураторії з проханням про дозвіл на відкриття 

паралельних V і VІ класів, зобов’язуючись оплачувати працю управителя і 

всіх 10 учителів. Але прохання не задовольнили.  

Тимчасом Міністерство віросповідань і громадської освіти відповідно 

до закону від 31 липня 1924 р. (т.зв. “Lex Grabski”) стало наполягати на 

переведенні школи ім. Шашкевича з українською мовою навчання в 

“утраквістичну”, тобто двомовну польсько-українську. Мотивувалося це тим, 



94 

що існування цієї школи було незаконним, оскільки Перемишль, за даними 

перепису 1921 р., не мав 25 % українського населення. На практиці 

утраквізація означала поступову полонізацію школи. Тому проти цього стало 

протестувати УПТ “Рідна школа”, а перемишльський інспекторат і львівська 

кураторія звертали увагу на неґативні наслідки такого кроку. Якби це сталося 

– арґументував інспекторат – УПТ “Рідна школа”, могло відмовитися від 

державного фінансування школи і, маючи власний будинок та кошти на 

утримання школи, могло б заснувати приватний заклад, чого влада не могла 

б заборонити, а одночасно не мала б впливу на добір учительського складу й 

виховання молодого покоління. Листування між органами шкільної влади і 

УПТ “Рідна школа” велося протягом кількох років і, на щастя, завершилося 

збереженням первісного статусу перемишльської “шашкевичівки”.  

Школу закрили у 1944 р. та відновили вже в посткомуністичний період. 

Від першого року заснування народної школи перемишльська філія 

РТП клопотала про власний будинок для неї, а не орендований. Тому з 

Братством св. о. Миколая, яке виділило у тимчасове користування для школи 

приміщення на Засянні, було укладено угоду. За її умовами, філія РТП 

отримала дозвіл на будівництво приміщення для школи на земельній ділянці, 

що належала Братству на вул. Словацького, 10. Також було укладено угоду з 

будівельною бригадою пана Мельничука, яка до вересня 1912 р. повинна 

була збудувати двоповерховий дім за суму в розмірі 61 тис. корон. Головою 

будівничого комітету філії був О. Зубрицький [124, с.1-2].  

Уже в листопаді 1912 р. будинок для приватної народної школи ім. М. 

Шашкевича було збудовано на вулиці Смольки, 10. Його вартість склала 63 

тис. корон. На покриття цих коштів товариство зібрало лише 10 тис. корон, 

на виплату іншої частини суми будівничий чекав [125, с.2]. В тому ж році до 

першого класу було записано 63 дитини, до другого – 86, до третього – 100. 

Тому виникла необхідність поділити другий і третій клас на паралельні 

класи, таким чином у школі стало 5 класів, в яких навчалося 249 українців.  
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19 листопада 1912 р. відбулися загальні збори філії РТП в Перемишлі у 

приміщенні філії товариства “Руська бесіда”, за участю невеликого числа 

професорів і учителів. На зборах було зат верджено зміни до статуту 

товариства і змінено його назву на “Кружок українського товариства 

педагогічного”. На цей час осередок УТП в Перемишлі розвинув активну 

діяльність на всіх ділянках роботи. Утримував дві бурси: селянську та ім. М. 

Шашкевича, приватну народну школу ім. М. Шашкевича та організовував 

недільні курси для неписьменних служниць.   

Не можна оминути увагою ще одну справу, яку через перешкоди 

місцевої та крайової влади перемишльська філія РТП довгий час не змогла 

втілити в життя. Цією справою було відкриття руської (української) “школи 

вправ” (школа для проходження педагогічної практики майбутніми 

вчителями) при жіночій учительській семінарії на Засяню. Це питання 

порушувалося від 1902 до 1912 р. Філія з проханням про відкриття “школи 

вправ” звернулася до Шкільної крайової ради та Міністерства віровизнань і 

освіти, але справа застрягла в Міністерстві, яке мало видати рішення про 

заснування школи. Варто навести текст листа, з яким голова філії О. Ярема 

звернувся до Міністерства віровизнань і освіти: “Єще в р. 1902 предложила 

Дирекція жіночої учительської семінариї в Перемишлі Раді шкільній краєвій 

внести на основанє руської дівочої школи вправ, бо на вправах кандидаток 

польські діти не уміють відповідати по-руськи, особливо на годинах реаліїв.  

Рада шкільна краєва віднеслась до Високої ц. к. Міністериї, а 

Міністерия припоручила розслідувати, чи буде потрібне число руських дітей 

і чи знайдеться льокаль… 

По розслідуванню з’ясувалося, що: 1. Що руських дітей буде достатнє 

число. Вправді тепер є їх 28 у всіх чотирьох клясах, але прочі діти розкинені 

по численних польських школах. По всіх школах є 473 дівчат. 2. Що 

відповідний льокаль знайдеться.  
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Виділ філії руського товариства педагогічного в Перемишлі просить 

Високу ц. к. Міністерію зарядити, щоби руська школа вправ при ц. к. жіночій 

учительській семінарії в Перемишлі вже в найближчім часі, в слідуючім 

шкільнім році 1908/1909 була основана.  

Руська школа вправ є тим більше пекучою потребою руського 

населення, що міська рада, сформована переважно з поляків задля знань 

польської нетерпимості супротив русинів, не хоче зорганізувати в місті 

Перемишлі жодної руської народної школи, хоч русини вже від літ о тоє ся 

упоминають.  

Перемишль, 30 марта 1908. За Виділ Олекса Ярема (голова), Євген 

Любович (секретар)” [313, с.278].  

Але й після такого звернення схвальної відповіді не надійшло, влада 

продовжувала збирати статистичні дані про кількість учениць української 

національності у різних школах. Наступний лист до Відня уже відправила 

перемишльська філія РТП разом із філією “Просвіти” такого змісту: “Висока 

ц. к. Міністерія. Коли ми, русини, жалуємося перед правительством, що не 

маємо руських шкіл, або мало їх маємо, то ціле “Коло польське” спростовує 

наші жалоби і виказує, що руських шкіл є більше, як польських і Високе 

правительство дає послух тим неправдивим спростуванням і відсилає нас до 

Краєвого сойму. Коли ж русини упоминають у своїх братів поляків о руські 

школи по містах, то вони кажуть, що не треба по містах руської школи, бо всі 

жителі міста суть поляками грецького обряду. 

Нас, русинів, є в Перемишли понад 9000, з природи річки виходить, що 

суть і руські діти. А що суть, доказом того є приватна, коштом русинів 

удержувана школа ліцейна для дітей і переповнена руська гімназія, яка 

числить 18 переповнених кляс. І в ліцею, і в гімназії є кляса приготовляюча, 

бо діти не мають інших шкіл, щоби ся підготовити до ліцею і до гімназії. 

Від довгих літ стараються русини о руську школу в Перемишли, але 

міська Рада переходить над їх проханням до умовного порядку.  
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Від 1902 р. тягнеться справа основання руської школи вправ при 

жіночій учительській семінарії в Перемишли, а основання її залежить від 

Високого правительства і недаремно. Русини вже тратять довір’я до 

справедливости, коли не можуть від нікого діждатися бодай одної руської 

народної школи в Перемишли. А чиїмсь обов’язком повинно бути старання о 

просвіту своїх горожан.  

В краю русини, визуті з прав, мали би вже вийти з-під опіки 

правительства? 

Філія руського товариства педагогічного і філія “Просвіти” в 

Перемишли поновлюють сим свою пригадку з р. 1908 і просять о 

прискорення заснування школи вправ з руським викладовим язиком при 

жіночій учительській семінарії в Перемишли вже з початком шкільного року 

1909/10” [313, с.279].   

Але не судилося бути втіленим у життя цьому проханню так швидко, 

хоча і справа зрушила з місця. Тоді перемишльська філія РТП з подібним 

листом Крайової шкільної ради і вже просила про відкриття школи у 1911–

1912 н. р., посилаючись на прохання дирекції жіночої учительської семінарії, 

яка мотивувала своє прохання тим, що “кандидатки в польській школі вправ 

не набирають вправ в науці в руській викладовій мові”. Були наведені дані, 

які підтверджували наявність у достатній кількості українських дітей для 

відкриття школи вправ. Через декілька місяців до Крайової шкільної ради ще 

з одним проханням подібного змісту звернувся головний відділ РТП у 

Львові. Після цього 13 лютого 1912 р. зусиллями Шкільної ради крайової 

було підготовлено та видано розпорядження № 9069, яким зобов’язала 

дирекцію семінарії розпочати роботу зі створення української школи вправ. 

Українську школу вправ при жіночій учительській семінарії було відкрито з 

початком 1912–1913 н. р. в приміщенні Сестер Бенедиктинок, де була 

орендована одна кімната. 5 серпня 1912 р. Міністерство віросповідань і 

освіти виділило на фінансування школи 700 корон щорічно. Отже, для 
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відкриття української “школи вправ” при перемишльській жіночій 

учительській семінарії довелось вести боротьбу довгих 10 років. Своїм 

успіхом філія РТП завдячувала старанням о. крилошанину О. Зубрицькому.  

Неодноразово перемишльська філія РТП зверталась із проханнями про 

відкриття в Перемишлі української приватної учительської семінарії. 

Учительська семінарія, заснована в 1870 р., формально була утраквістичною, 

хоча навчання і все діловодство в ній проводилося тільки польською мовою. 

Лише О. Ціпановська викладала українську мову та літературу українською. 

Незважаючи на це, філія до 1918 р. такого дозволу не отримала.  

В звітах головного відділу РТП у Львові перемишльська філія була 

визнана найдієвішою завдяки зусиллям голови О. Яреми. І справді він з 

іншими громадськими діячами, греко-католицькими священиками міста 

виявляв турботу про створення можливостей для українських дітей 

здобувати освіту рідною мовою. Сільським учням стала доступною 

гімназійна освіта. Діти з бідних селянських родин отримали притулок і 

харчування, українські майбутні учительки мали змогу проходити 

педагогічну практику, спілкуючись з дітьми українською мовою. Дорослі 

жінки, відвідуючи недільну школу, навчалися грамоти. Такими були заслуги 

філії РТП перед українською громадою міста Перемишля. Перша світова 

війна, на жаль, зробила марними зусилля, спрямовані на розвиток власної 

освіти і культури в часи імперії Габсбургів. У 1918 р. Перемишль перейшов 

під владу відновленої Польської республіки і боротьба розпочалася з новою 

силою.  

З початком Першої світової війни усі бурси УПТ були закриті, за 

винятком Перемишльської, яка функціонувала і в 1915–1916 рр., та 

Коломийської. Бурса у Перемишлі діяла завдяки заходам директора 

української гімназії Андрія Алиськевича. Член УПТ, референт фахового 

шкільництва Йосиф Танчаківський започаткував створення торговельно-

промислової комісії, головою якої була обрана Марія Білецька. Комісія 
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поставила собі за мету: поширювати фахову освіту серед українців за 

допомогою фахових шкіл, курсів, підтримки домашнього промислу, 

встановлення ремісничі верстати в різних школах УПТ.  

У 1922 р. в Львові була відкрита перша фахово-доповняюча школа 

УПТ. Вже через два роки головна управа товариства на прохання 

перемишльської філії отримала дозвіл на відкриття приватної трирічної 

хлоп’ячої фахово-доповняючої школи у Перемишлі, де навчали професіям: 

кравця, столяра і слюсаря. Її директором став інженер Василь Гачак. У ній 

продовжували навчання хлопці, що закінчили семилітню виділову школу. В 

1926–1927 н. р. тут навчалося 154 учні, а в 1927–1928 н. р. – уже 173 учні. У 

зв’язку з цим школа структурно мала чотири класи з десятьма відділами (для 

металівців, столярів, кравців і т. п.). Наступним директором школи аж до 

початку Другої світової війни був також інженер Михайло Бассараб [310, 

с.280]. Функціонування школи, що містилася в будинку “шашкевичівки”, 

фінансувала філія “Рідної школи” в Перемишлі. З 1927 по 1934 р. в місті 

діяла 3-літня фахово-доповняюча школа ім. Б. Грінченка для дівчат. Її 

директором була призначена Ольга Ціпановська – голова перемишльської 

філії “Союзу українок”, концертуюча піаністка [369, с.178].  

Філія “Рідної школи” також організувала курси з підготовки учительок 

для дитячих садків (захоронок), а також влітку організовувала садки по 

селах. У 1938 р. в Перемишльському повіті функціонувало 59 садків, у яких 

виховувалось 2114 дітей. У тому ж році філія “Рідної школи” у Перемишлі 

купила дім за 17500 зол., де передбачалося розміщення захоронки для дітей, 

однак Друга світова війна перешкодила здійснити цей задум [310, с.279].  

До припинення свого існування в 1939 р. філія товариства “Рідна 

школа” у Перемишлі активно діяла на освітянській ниві й у всьому 

Перемишльському повіті, створюючи у селах свої осередки. Завдяки їх 

діяльності українська молодь мала змогу здобувати освіту рідною мовою в 
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період перебування українських етнічних земель під владою Австро-

Угорської імперії та відновленої Польської Республіки.  

В освітньо-культурному житті Перемишля відігравало Товариство 

“Взаїмна поміч галицьких і буковинських учителів та учительок”. Воно було 

засноване з метою: а) несення собі і своїм родинам моральної і матеріальної 

допомоги й підтримування товариського життя; б) піднесення та захисту 

інтелектуальних і економічних інтересів учителів; в) оборони професійних, 

громадянських і службових прав членів; г) піднесення шкільництва і 

загальної освіти; ґ) взаємодопомоги в культурній праці [159, с.5]. 

Українське народне вчительство змушене було вести подвійне 

змагання: за станові економічні, культурні й політичні права та за право на 

індивідуальний національний розвиток, за національний розвиток свого 

народу та його школи. Враховуючи, що в Перемишлі існували як народні 

(початкові), так і середні школи, в ньому функціонували професійні 

товариства для захисту прав обох категорій вчителів. До створення 

окружного відділу “Взаїмної помочі галицьких і буковинських вчителів і 

вчительок” (1906 р.) народні вчителі і вчителі середніх шкіл гуртувалися у 

перемишльській філії РТП,  заснованій у 1900 р. В 1908 р. в Перемишлі 

почала роботу філія товариства “Учительська громада”, яка представляла 

інтереси вчителів середніх шкіл. Таким чином, в місті виникли три 

організації, які займалися справами українського шкільництва.   

13 липня 1905 р. було затверджено статут товариства “Взаїмна поміч 

галицьких і буковинських вчителів і вчительок”. Галицьке намісництво 

(намісник Андрій Потоцький) створювало великі перепони в затвердженні 

статуту нового товариства, бо вважало професійну організацію народного 

вчительства небажаним політичним чинником, що міг колись захитати 

політичний спокій і рівновагу цілого краю [149, с.35]. 

Через півроку в січні 1906 р. було засновано окружний комітет (виділ) 

товариства в Перемишлі. Першим його головою був гімназійний професор 
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Олекса Ярема [149, с.238]. Окружний виділ досить активно працював 

протягом першого року існування, згодом занепав і відновив свою активну 

діяльність уже в 1912 р. З 1911 р. головою виділу був Антон Пушкар, 

числилось на 1912 р. 12 членів, 1913 – всього 9. У період Першої світової 

війни, радянсько-польської і українсько-польської воєн виділ не працював. 

Відновив свою діяльність ще до закріплення території Надсяння за 

Польською Республікою. 

1 травня 1920 р. відбулися загальні збори Перемишльського окружного 

виділу, головою було обрано Марію Савицьку, заступником – Миколу 

Винницького, Софію Чехович – писаркою, Олену Чайківську – касиром. В 

липні новообраний склад окружного виділу в Перемишлі розробив майбутні 

плани роботи товариства: провести дитячий спортивний фестиваль, дохід з 

якого віддати на “Рідну школу”, провести під час літніх канікул підготовчі 

курси до іспитів, а також на членські вкладки заснувати бібліотеку при 

окружному виділі [105, с.5]. На зборах у серпні було вирішено влаштувати 

вечір пам’яті до 10-річчя смерті Бориса Грінченка [106, с.5]. 

В листопаді 1920 р. дохід Перемишльського окружного виділу склав 

5085 польських марок, з яких 1000 було віддано на допомоговий фонд для 

народного вчительства; 1000 – на бурсу для бідних дівчат “Союзу українок”, 

3085 – на “Рідну школу” [145, с.5-6]. 

На загальних зборах окружного виділу в січні 1921 р. було вибрано 

новий керівний склад, але головувати залишалася М. Савицька, тоді як 

Марію Мілєр було обрано заступником, Лукію Лапинську – касиром, Миколу 

Винницького – контролером. Тоді ж було визначено, що виділ працює в 

напрямку матеріальної і моральної підтримки своїх членів, займається 

розповсюдженням наукової і художньої літератури, влаштовує розваги і 

концерти для дітей не тільки в Перемишлі, але й у селах, під час канікул 

проводить підготовчі курси до іспитів [110, с.37-38]. Загалом, у 1921 р. 

перемишльський окружний виділ, який налічував 38 членів [111, с.12], 



102 

працював стабільно, кожного місяця проходили збори членів товариства, на 

яких робилися звіти і дискусії на фахові теми тощо. Лише протягом 

листопада 1921 – травня 1922 р. провів 7 загальних зборів, на яких загалом 

було вирішено віддавати половину доходів від членських внесків на 

допомоговий фонд для народних вчителів, проводити освітню роботу в усіх 

культурно-освітніх установах Перемишльського повіту, вести організаційну 

роботу з сільським жіноцтвом [109, с.11]. 

Активній діяльності Перемишльського окружного виділу ВПУВ часто 

чинила перешкоди влада, це стало основною причиною його закриття в 1923 

р. Діяльність вдалося відновити в 1924 р., але постійні блокування з боку 

влади призвели до зневіри деяких членів товариства у можливості 

подальшого успішного функціонування виділу, що негативно позначилося на 

його подальшій діяльності [346, с.238]. Делегат від головного виділу 

Михайло Таранько, який відвідав загальні збори Перемишльського 

окружного виділу у своїй відозві зазначив, що у ньому числиться 93 члени, а 

на загальні збори прибуло лише 15. Він назвав це головною його проблемою , 

було висловлено припущення, що причиною такого стану речей може бути 

“страх учительства перед власть імущими” [138, с.15-16]. 

“Учительське слово” за липень-серпень 1927 р. повідомило, що на 60 

народних учителів Перемишльського повіту членами окружного виділу було 

тільки 34. Бібліотека виділу нараховувала 40 книг загальної вартості 200 

злотих, користувалися бібліотекою лише 15 членів. В культурно-освітніх 

установах повіту працювало 10 членів. Головою товариства було обрано 

Лева Посацького, а Марію Савицьку – заступником [112, с.37-38].  

В 1928–1929 рр. продовжував головувати Лев Посацький. В порівнянні 

з 1927 роком кількість народних вчителів, які були членами 

Перемишльського окружного виділу ВПУВ продовжувала залишатися на 

рівні 50 %. Натомість збільшилась кількість членів, які користувалися 
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бібліотекою виділу до 21, а також було закуплено нової літератури на 87 

злотих [111, с.12]. 

В 1930 р. відбувались ювілейні свята на честь 25-річчя від заснування 

товариства “Взаїмна поміч галицьких і буковинських учителів і учительок”, 

яке в 1918 р. було перейменовано на “Взаїмну поміч українського 

вчительства” [328, с.537].  

В 1932 р. у Перемишльському повіті нараховувалося загалом 376 

народних і середньошкільних вчителів польської і української 

національності, з яких українськими народними вчителями була лише 61 

особа. З цього числа до Перемишльського окружного виділу ВПУВ належало 

49. Ця статистика свідчить про зростання зацікавленості українського 

народного вчительства у своєму фаховому товаристві. Варто зазначити, що 7 

членів виділу вели позашкільну освітню роботу в народних установах. Крім 

того, члени товариства проводили звіти і показові лекції. В 1930 р. головою 

окружного виділу обрали Антона Пушкаря [112, с.144].  

У другій половині 30-х рр. число українського народного учительства в 

Перемишльському і Добромильскому повітах зменшилося до 42 осіб. Але 

українське народне учительство стало більш згуртоване. В 1938 р. із 42 

народних учителів до складу окружного виділу ВПУВ належало 35 осіб.   

12 лютого 1939 р. було обрано останній передвоєнний склад 

Перемишльського окружного виділу ВПУВ. Головою було обрано Софію 

Миссакову, заступником – Євгена Міхаловського, секретарем – Михайла 

Зубрея, бібліотекарем – Тимка Сидоруху. До контрольної комісії увійшли 

Антон Пушкар, Дмитро Пеленський, Петро Суровецький. Виділ 

розташовувався за адресою: м. Перемишль, вул. Смольки, 10 [113, с.35].  

Перед початком Другої світової війни на усіх західноукраїнських 

землях, які перебували у складі Другої Речі Посполитої, товариство “Взаємна 

поміч українського вчительства” мало 44 окружних виділи, утримувало 

Центральну педагогічну бібліотеку, забезпечувало діяльність кредитного 
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кооперативу “Взаємна поміч”, при товаристві функціонували фонд 

матеріальної допомоги для народних вчителів і фонд посмертної допомоги 

для родин вчителів, організація мала оселі для відпочинку у Ворохті і Черчі, 

а також два будинки у Львові і один в Мушині [387, с.239].  

Перемишльський виділ ВПУВ, незважаючи на деякі кризові моменти у 

його діяльності, зумів виконати основні покладені на нього завдання. У 

Перемишлі і в Перемишльському повіті  народні (початкові) школи виховали 

велику кількість свідомих українців.  

На прикладі діяльності Перемишльського окружного виділу ВПУВ, 

простежується нелегка стежина, українського освітянського руху у 

міжвоєнний період ХХ ст. в західноукраїнських землях на пограниччі 

культур. Цей рух спричинився до політичних процесів, які відбувалися у 20–

30-х рр. ХХ ст. у Другій Речі Посполитій і посприяв створенню національних 

Польської і Української держав. 

Історію “Учительської громади” можна розділити на 3 періоди з огляду 

на політичні обставини. Перший період тривав з 1 листопада 1908 р. до 

початку Першої світової війни, а саме до засідання Головного виділу 29 

червня 1914 р. Другий обіймає час війни й невеликий проміжок часу після неї 

до 15 березня 1923 р., тобто до приєднання Галичини до Польщі. Третій 

період охоплює час до початку Другої світової війни [345]. 

Перший голова “Учительської громади”, Михайло Грушевський писав, 

що “Учительська громада” метою своєю поставила: “Згуртувати й 

організувати українські сили шкіл вищих, та силами їх і всіх, інтересованих 

розвоєм української школи вияснити сучасне становище середніх і вищих 

шкіл української території… та працювати для націоналізації школи 

середньої і вищої так само як і нижчої” [312, с.10].  

12 грудня 1908 р. активні громадські діячі Перемишля, а саме О. 

Авдикович, О. Садовський, С. Зарицький повідомили Галицьке намісництво 

про заснування філії товариства “Учительська громада” в Перемишлі.  
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Остаточне рішення про відкриття філії “Учительської громади” в 

Перемишлі було прийняте 27 березня 1909 р., ця філія для товариства була 

однією з перших. Загалом до початку Першої світової війни було утворено 11 

філій. Першим головою Перемишльської філії був професор Северин 

Зарицький (1860–1920) – директор Інституту для дівчат (1903–1907), 

директор державної чоловічої гімназії (1907–1910), викладач історії та 

географії [345, с. 225]. 

“Учительська громада” зайнялася справою створення приватних 

гімназій бо, як підкреслював о. Омелян Ваньо: “ніяка державна школа, хоч би 

обсаджена й своїми вчительськими силами, не зможе заступити своєї 

народної приватної інституції” [345, с.13]. Слід наголосити, що за кожну 

нову українську гімназію етнічним українцям доводилося вести важку та 

виснажливу боротьбу цілими роками. Ось чому перед Першою світовою 

війною вони зуміли домогтись створення в Галичині лише 6 українських 

гімназій, зокрема у Львові, Перемишлі, Коломиї, Тернополі, Станіславові і 

філії гімназії у Львові. Тим часом поляки мали в краї 39 гімназій і 11 

реальних шкіл [210, с.929]. 

До компетенції “Учительської громади” належало: призначення 

управителів і вчителів у гімназіях та педагогічний нагляд. Матеріальне 

забезпечення гімназій належало до компетенції “Крайового шкільного 

союзу”. 22 січня 1910 р. засновано “Крайовий шкільний союз” для роботи у 

напрямку створення приватних гімназій. 

Щоб зміцнити середнє шкільництво, товариство організувало 

підготовчі курси до І класу гімназій, що полегшило вступ української 

сільської молоді до гімназій і збільшило їх чисельність. Такі курси були 

організовані в Перемишлі в 1912 р.  

Важливою ділянкою праці “Учительської громади” були науково-

популярні доповіді, що їх виголошували члени чи в своєму товаристві, чи в 

інших культурно-освітніх установах. 
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“Учительська громада” не забувала про матеріальну допомогу шкільній 

молоді. На загальному зібранні 21 листопада 1910 р. обговорювалася потреба 

побудови житла для молоді для відпочинку під час канікул. Філія в 

Перемишлі заговорила про цю потребу в 1913 р.  

“Учительська громада” зайнялася також становими справами 

вчительства, а саме від 1910 р., коли уряд планував впровадити нову 

вчительську грагматику. Радилися над нею філії в Коломиї, Тернополі і 

Перемишлі. 

Свою працю на користь молоді і школи віддавали члени звичайно 

безплатно (наприклад на підготовчих курсах). Осібною діяльністю праці 

членів товариства були освітні і науково-популярні доповіді в різних 

громадських установах. 

Кошти філія “Учительської громади” в Перемишлі отримувала із 

членських вкладів, доходів із доповідей, відсотків від позичок. Вклади членів 

товариства складали 8 крон на рік. 

З початком Першої світової війни діяльність товариства перервалась, 

бо Галичину зайняли російські війська. Але щойно вони відступили 21 

вересня 1915 р. відбулися збори 15 членів Перемишльської філії. 

Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки спричинило радісне 

піднесення серед членів товариства, але з відступом українських військ зі 

Львова діяльність філії товариства припинилася до 1921 р. Варто відзначити, 

що у 1915–1916 рр. діяльність Перемишльської філії була найактивнішою з 

усіх інших. В 1922 р. члени товариства багато уваги приділяли реферативним 

виступам. Філія в Перемишлі організувала підготовчі курси для вступу в 

гімназію в 1916 і в 1921 рр. 

Філію “Учительської громади” в Перемишлі після приєднання 

Галичини до відновленої Польської держави, очолив професор Теодор 

Поліха, який за фахом був вчителем математики і фізики, загалом працював 
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на освітянській ниві в місті майже 25 років. Т. Поліха належав до “Пласту” та 

спортивного клубу “Беркут”.  

“Учительська громада” організувала підготовчі курси в Перемишлі в 

1923 році. Того ж року філія видала книжечку під авторством Євгена Грицака 

“Під червоною владою”. 

Нові шкільні програми навчання (1922 р.) не брали до уваги ні 

української мови, ні потреб української молоді в ділянці вивчення історії й 

географії. А ще потрібно було матеріал навчання пристосувати до нових 

напрямів і методик шкільної навчальної й виховної роботи. Тому в цей час 

філія в Перемишлі присвятила багато праці на розробку нових програм 

навчання і пристосування нових методів роботи в навчанні української мови, 

історії й географії як предметів, що найважливіші для виховання в 

українському дусі. 

Від 1923–1924 н. р. розпочалася масова заміна в українських 

державних народних школах української мови навчання на польську. 

Зменшилося число шкіл. Українське громадянство на чолі з “Учительською 

громадою” і “Рідною школою” стало на захист свого рідного шкільництва.  

На загальних зборах філії, що відбулися 17 жовтня 1926 р. головою 

товариства в Перемишлі було обрано доктора Івана Мандюка, а секретарем 

професора Михайла Пащака, загалом філія нараховувала 47 членів. 

І. Мандюк – активний громадський діяч в Перемишлі, германіст й україніст, 

вчитель державної чоловічої гімназії, перекладач та автор передмови до 

книги А. Єнзена “Тарас Шевченко. Життя українського поета”.  

“Учительська громада” в Перемишлі утримувала для своїх членів 

читальню, в якій було 6 місячників, 3 двотижневики, 4 тижневики. Журнали 

були українські, німецькі, французькі і польські. Члени філії проводили 

доповіді: І. Мандюк у 1925–1926 рр. прочитав такі лекції, як: “Ромен 

Роллан”, “Романтизм в сербській літературі”, “Лірика І. Франка”. Філія 
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організувала підготовчий курс до вступних іспитів до першого класу гімназії. 

Кандидатів на вступ налічувалася 21 особа, вступили в гімназію 20.  

З початком 1927 р. “Учительська громада” мала 12 філій і 1 гурток, а 

членів понад 400. В 1928 р. число членів товариства зросло до 482. А вже на 

1933 р. “Учительська громада” мала 12 філій і 4 експозитури, 436 членів [345, 

с.46]. 

У 1930-х рр. товариство очолювали професор Т. Поліха та професор Є. 

Грицак – доктор філософії, автор низки наукових історичних та 

етнографічних праць і навчальних книг для українських навчальних закладів, 

який протягом 1912–1915 та 1922–1939 рр. працював професором 

українських гімназій Перемишля [214, с.439]. На той час очільник товариства 

вже мав авторитет не лише прекрасного і взірцевого педагога, а й 

авторитетного літературного критика, талановитого публіциста та 

невтомного громадського діяча. Однією з ключових рис його діяльності стала 

його патріотична постава в обороні українства перед поляками і росіянами. 

Це природно сприяло істотній активізації роботи товариства, підвищенню 

його авторитету серед українців. Проте постійні переслідування з боку 

польської влади негативно впливали на діяльність філії. В 1933 р. товариство 

домоглося тільки організації підготовчих курсів до вступу в гімназію. З 

початком Другої світової війни філія припинила існування. 

Представники “Учительської громади” міста зробили багато для 

українського громадянства своєю працею на користь середньої державної й 

приватної шкіл і культурного розвитку української нації. 

Незаперечним історичним фактом є те, що Українська греко-

католицька церква відіграла велику роль в історичному минулому 

Перемишля і Перемищини. У Перемишлі ще задовго до прийняття 

християнства на Русі-Україні в 988 р. існувало перше християнське 

єпископство. Перемишль за часів святих апостолів Кирила і Методія був 

центром формування християнства у цій частині слов’янського світу в 
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Західній Європі. Князь Володар Ростиславич в 1119 р. збудував у Перемишлі 

з тесаного каменю величаву кафедральну церкву св. Івана Хрестителя, а інші 

князі та бояри побудували в тому древньому місті та в околиці багато 

православних церков. І вони, отці церкви, дають певну пропорцію для виміру 

величі та віри і витривалості українського народу на західних окраїнах 

України на протязі цілих сторіч аж по сьогоднішній час [258, с.54]. 

Друга половина та кінець ХІХ ст. були ознаменовані діяльністю владик 

Томи Полянського, Івана Ступницького, Юліана Пелеша та отця Лева 

Кордасевича. Перемишльський владика Тома Полянський (на єпископському 

престолі в 1860–1869 рр.), ще як крилошанин перемишльської Капітули-

Крилосу (капітула – це збір каноніків у католицькій церкві, а в греко-

католицькій церкві існує крилос, тобто дорадчий орган при єпископі, 

складений із крилошан) в 1847–1851 рр. мав нагляд над 2-річним 

філософським ліцеєм у Перемишлі. В період “Весни народів” керував 

Руською радою в Перемишлі й був активним учасником культурного життя.  

За владицтва Томи Полянського в Перемишлі у 1865 р. відбувся 

перший Шевченківський концерт, на якому вперше прозвучала пісня “Ще не 

вмерла Україна” на слова Павла Чубинського та музику о. Михайла 

Вербицького. Єпископ Тома Полянський публікував цінні пастирські 

послання (куренди) та видав шематизм (список осіб чи установ, у 

церковному шематизмі подаються списки духовних осіб, списки усіх 

парафій, частини вірних та церковних товариств, стан церковного майна 

тощо) Перемишльської єпархії з додатком про шкільництво. З кінцем 60-х 

рр., владика почав хворіти й в 1867 р. до адмініструванням єпархією було 

призначено львівського архієпископа Йосифа Сембратовича, згодом 

галицького митрополита (1870–1882 рр.). Управляв він Перемишльською 

єпархією до 1871 р., коли перемишльським владикою став Іван Ступницький.  

Владика Ступницький був знаменитим нумізматом й великим знавцем 

історії мистецтва, написав низку наукових праць з нумізматики, й що варто 
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підкреслити, був єдиним в історії перемишльської єпархії, повноправним 

членом Віденського наукового товариства у ранзі академії наук [258, с.55]. 

Єпископ Ступницький долучився особисто до заснування у 1888 р. 

українських класів при польській державній гімназії у Перемишлі, що 

поклало початок самостійній українській чоловічій гімназії у Перемишлі, а 

коли за ініціативи о. Лева Кордасевича було засновано у 1889 р. товариство 

“Бурса для дівчат українсько-католицького обряду в Перемишлі” владика 

Ступницький допомагав збирати кошти на будівництво Українського 

інституту для дівчат. Він, як покровитель, очолив комітет зі збору коштів. 

Протягом трирічної важкої праці комітет зумів налагодити ділові зв’язки 

шляхом численної кореспонденції майже з усіма центрами Австро-Угорської 

імперії. Успіхом праця закінчилася у 1887 р. зібранням суми 40,000 золотих 

ринських на будівництво приміщення інституту. Тому успіхові потрібно 

завдячувати єпископові І. Ступницькому, який ревно працював, підписуючи 

тисячі оголошень і листів, скликаючи і проводячи наради комітету в своїй 

палаті. Також з допомогою владики у 1895 р. в Перемишлі було відкрито 

другу цісарсько-королівську державну гімназію з руською (українською) 

мовою викладання, яка стала другою в Галичині. Завдяки зусиллям владики І. 

Ступницького в 1889 р. почали видавати “Вістник Перемиської Єпархії” – 

перший україномовний часопис у Перемишлі. 

Отець Лев Кордасевич, крилошанин і кустос Перемишльської 

української Капітули-Крилосу, як уже згадувалося, виступив ініціатором 

заснування товариства “Бурса для дівчат українсько-католицького обряду в 

Перемишлі” [351, с.12-13]. Глибоко переживаючи проблеми українського 

національного піднесення в XIX ст., він переконався, що найважливішою 

причиною його слабкості і невиразності була нестача жіноцтва з вищою 

освітою, а разом із цим недомаганням брак патріотичного духу і належного 

знання рідної мови та історії. Маючи на увазі те, що українські родини того 

часу не мали матеріальної спроможності посилати своїх дочок до вищих 
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шкіл, о. Лев Кордасевич заснував фонд допомоги для шкільної жіночої 

молоді. Протягом довгих років він збирав скромні пожертви, зокрема поміж 

священицькими колами, розуміється Перемишльської єпархії, з якими о. 

Л. Кордасевич як канцлер Перемиської консисторії мав особисті та ділові 

зв’язки. І хоч він не дожив до відкриття Інституту, тому що помер у 1883 р., 

але його велике діло дало корисні плоди. З розвитком Інституту при ньому 

було організовано дівочий ліцей, тобто тип жіночої школи, що давав повну 

середню освіту. 

В 1891 р. до Перемишля приїхав єпископ Юліян Пелеш – парох церкви 

св. Варвари у Відні. На той час він був вже професором богослов’я, ректором 

Віденської центральної духовної семінарії, вихователем Рудольфа – 

цісарського нащадка та засновником богословського журналу “Рускій 

Сіонъ”. Владика останніх п’ять років життя присвятив Перемишльській 

єпархії, зокрема як ректор Перемишльської семінарії, де трудився над 

піднесенням рівня священицьких кадрів. Владика добився у австрійського 

уряду дозволу на будову в Перемишлі окремого будинку для повної духовної 

семінарії. Значний внесок єпископ Пелеш зробив у будівництво Українського 

інституту для дівчат, що почалась у серпні 1893 р., допомагаючи у зборі 

коштів. Урочистості з нагоди  вмурування наріжного каменю відбулося 7-го 

жовтня того ж року. Обряд благословення будови довершив покровитель 

Інституту єпископ Ю. Пелеш. Перше велике свято Інституту відбулося 3-го 

жовтня 1895 р. Багато людей перейшли з кафедри до Інституту, щоб бути 

учасниками історичної події, а саме благословення дому, що його довершив 

Інституту владика. Співав хор вихованців духовної семінарії. Очі всіх були 

спрямовані на невеличкий гурток перших інституток. У своїй промові 

єпископ Пелеш побажав, щоб “Інститут став направду вогнищем науки, а 

учениці щоб горіли жаром любові до свого українського народу”. 

Виснажений працею єп. Ю. Пелеш помер на 54-році життя [391, c.1978].. 



112 

Наступник Ю. Пелеша єпископ Констянтин Чехович увійшов в історію 

Перемишльської єпархії як будівничий українського Перемишля. У 1873 р. 

після закінчення семінарії К. Чехович був висвячений на священика і 

призначений канцлером Перемишльської єпархії Української греко-

католицької церкви. У 1897 р. був висвячений на єпископа. Переважна 

частина українських громадських будинків, які залишилися по сьогоднішній 

день, були побудовані за К. Чеховича. Відкриває цей список величава 

споруда єпископської палати, далі – Український інститут для дівчат, 

Українська духовна семінарія, Бурса святого Миколая, Народний дім, 

Гімназіальний інститут тощо [388, c.3601-4015].  

Владика К. Чехович як віце-маршалок Крайового Сейму у Львові 

захищав права українського населення Галичини. Митрополит Андрей 

Шептицький в одному з листів до єп. Константина Чеховича просив, щоб 

заступив його в Державний раді (Палаті панів), бо більше має впливів і 

більше доброго може зробити для Церкви і для нашого народу. Виступ єп. 

К. Чеховича на форумі сейму був вирішальним у захисті товариства 

“Просвіта”, у якого поляки та староруси хотіли забрати державні субвенції. 

Через послідовну і наполегливу діяльність у сеймі у Львові, а також у 

парламенті у Відні став авторитетом у розв’язанні конфліктів польсько-

українських, завжди стаючи на захисті слабшого, керуючись принципами 

взаємної пошани і партнерства. Це була дуже важка роль в умовах, коли 

польська більшість у парламенті не хотіла признавати українців окремою 

нацією, що має свої права [397, c.3601-4015].  

В Перемишлі, крім владичих обов’язків, К. Чехович активно діяв на 

суспільній ниві. Співпрацював і підтримував усі українські інституції та 

товариства у Перемишлі. Брав участь в Шевченківських концертах, в 

урочистому посвяченні меморіальної дошки о. Маркіянові Шашкевичу, в 

посвяченні Народного дому, Українського гімназіального інституту, міської 

лікарні та багатьох інших велелюдних подіях міста [216, c.223-232]. Зокрема, 
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К. Чехович як голова управи будівельного комітету товариства “Український 

інститут для дівчат в Перемишлі” працював невтомно. Він кожного дня був 

на будівництві Інституту. У “Щоденнику нагляду над будовою” Інституту 

записано, що о. К. Чехович відвідував площу, на якій ішла будова Інституту, 

не менше, як 400 разів. Точніше, о. Чехович, пізніший єпископ, не пропустив 

ні одного для праці на будові Інституту, щоб все детально доглянути, 

перевірити, зокрема це було важливо при доставці будівельних матеріалів. 

Під час облоги Перемишля російською армією австрійська воєнна 

комендатура міста наполягала, щоб владика негайно залишив його і виїхав у 

безпечне місце. Єпископ Константин Чехович не залишив своєї пастви. В 

березні 1915 р. він не послухав російських генералів, й не погодився в мурах 

кафедри вітати царя Росії Миколу ІІ. Це коштувало йому життя, під час 

домашнього арешту російська влада піддавала його сильному психічному 

тиску, внаслідок чого стався серцевий напад і владика помер. 

На владичий престол прийшов у 1917 р. єпископ Йосафат 

Коциловський. Ще тривала Перша світова війна, та все ж таки владика 

Й. Коциловський взявся енергійно до відбудови Перемишльської єпархії. 

Після закінчення воєнних дій владиці Й. Коциловському вдалося, 

нарешті, організувати у Перемишлі повну духовну семінарію. 13 грудня 1921 

р. було посвячено величавий будинок при вул. Баштовий, в якому незабаром 

почалося навчання за програмою і статутом, укладеними самим владикою. 

“Вістник Перемиської Епархії”, який почав видавати у 1889 р. єпископ Іван 

Ступницький, запланований як офіційне видання єпархії, цей часопис за в 

період Й. Коциловського отримав нову назву “Перемиські Епархіяльні 

Відомості” й, крім офіційних матеріалів, почав публікувати також статті 

богословського та історичного характеру [389, с.1153]. В 1926 р. для 

Перемишльської єпархії призначено єпископа-помічника, яким став Григорій 

Лакота, ректор Перемишльської семінарії, доктор богослов’я та історик 

церкви, праці якого і на сьогоднішній день не втратили вартості. 
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Отець Григорій Лакота приїхав до Перемишля після навчання у Відні, 

єпископ Костянтин Чехович призначив його своїм особистим капеланом, а 

водночас і катехитом в українській гімназії у Перемишлі. З 1913 р. його було 

призначено професором Перемишльської духовної семінарії, де він викладав 

гомілетику і катехитику, а пізніше – історію Церкви та канонічне право. У 

1918–1926 рр. о. Григорій був ректором Перемишльської духовної семінарії. 

1 червня 1925 р. його було іменовано архипресвітером греко-католицької 

капітули в Перемишлі. У 1926 р. Папа Пій XI номінував його єпископом-

помічником Перемишльської єпархії. У період першої окупації Західної 

України більшовиками (1939–1941 рр.) вона була поділена німецько-

радянським кордоном на дві частини. З цього приводу владика Й. 

Коциловський передав владиці Григорію управління західною частиною 

єпархії з осередком у Ярославі [390, с.1255]. 

Окрім активної діяльності греко-католицьких єпископів для плекання 

освіти та культури серед української громади Перемишля, значна робота 

виконувалася і греко-католицькою релігійною громадою міста, яка входила 

до товариства “Братство ім. св. о. Миколая”. Підкреслимо, що членами 

товариства могли були як священники, так і миряни [8, арк.53].  

Це товариство було найстарішим у місті. С. Шах у своїх мемуарах 

“Між Сяном і Дунайцем. Спомин” називає датою створення період між 1577-

1582 рр. і вказує, що дозвіл на заснування видав своєю грамотою польський 

король Стефан Баторій [175, с.148-150]. В 1867 р. було видано 

“Пропамятникъ Братства св. о. Николая”, в якому вказано, що єпископ 

Онуфрій Шумлянський 19 серпня 1749 р. відновив діяльність Братства. 

Пізніше воно занепало знову і відновилося тільки в 1830 р. з ініціативи 

єпископа Івана Снігурського [251, с.55]. На початку діяльності його мета 

мала суто релігійний характер: гуртувати побожних міщан, втримувати та 

скріплювати релігійно-моральні цінності, плекати культ чудотворної ікони 

св. о. Миколая, яку було перенесено до перемишльської кафедральної церкви 
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з іншої церкви на Підгір’ї в 1784 р., допомагати убогим та опікуватися 

хворими [268, с.13].  Але наприкінці ХІХ ст. товариство дещо розширило 

поле своєї діяльності. Цьому сприяв громадський діяч, адвокат Теофіл 

Кормош. В новому статуті товариства серед засобів діяльності було названо:  

“Заснування притулків для дітей і сиріт убогих родичів, утримування школи 

для неписьменних і слуг, матеріальна допомога шкільній молоді” [8, с.54]. 

З допомогою товариства “Братство ім. св. о. Миколая” було утворено в 

1888 р. товариство під назвою “Бурса ім. св. о. Миколая”. Метою його 

діяльності стало заснування бурс для шкільної молоді. Крім вирішення 

житлової проблеми церковне товариство допомагало учням матеріально, 

виділяючи кошти на одяг та книги [123, с.190]. На початку ХХ ст. братство 

утримувало 3 дитячих садки (захорони). На його кошти було придбано 

декілька земельних ділянок, на яких побудовано духовні та світські установи 

[268, с. 14]. В 1923 р. голова товариства крилошанин о. Констянтин 

Богачевський посприяв відкриттю в Перемишлі на Засянню української 

початкової школи ім. св. Миколая. Директором школи протягом усього 

періоду її існування (1923-1946 рр.) була Олена Чабан (чернече ім’я Амалія) 

черниця Згромадження Сестер Служебниць непорочної діви Марії [311, 

с.349].   

До Першої світової війни вступний внесок члена товариства становив 4 

корони, далі протягом кожного року потрібно було сплачувати 1 корону, але 

за бажанням сума могла бути більшою [8, с. 59]. Греко-католицька громада 

міста активно долучалася до важливої справи, яку робило товариство, 

жертвуючи кошти на його цілі.   

Отже, спираючись на багаторічний досвід опіки над духовно-

культурною сферою, греко-католицьке духовенство продовжувало виступати 

головним носієм національного відродження українців Перемишля і загалом 

Галичини. Сміливо захищали їх релігійні, національні, культурні та освітні 

права й інтереси. Зокрема, перемишльські єпископи Т. Полянський, І. 
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Ступницький, Ю. Пелеш та отець Л. Кордасевич були активними учасниками 

культурного та освітнього життя міста, всіляко сприяли заснуванню 

українських шкіл і гімназій, бурс для бідних школярів. 

 

3.2. Участь української інтелігенції у поступі духовно-культурної 

сфери Перемишльської округи 

 

 

Культурницький, а згодом політичний рух, що виник на початку 1860-х 

рр. серед молодої української інтелігенції Галичини, отримав назву 

народовецького. Його представники стояли на українському національному 

ґрунті, пропагували єдність з українцями в Російській імперії, обстоювали 

живу народну мову в літературі та школі. Рух народовців виник під впливом 

творів Т. Шевченка, М. Шашкевича, П. Куліша, М. Костомарова, Марка 

Вовчка та ін. [391, с.1703-1704]. Причинами виникнення народовецького 

руху було національне відродження в Наддніпрянщині та конституційні 

реформи в Габсбурзькій монархії, бажання продемонструвати свою не 

польськість та руську самобутність.  

Засновником народовецького руху в Перемишлі був Анатоль Вахнянин 

(1841–1908 рр.) – український громадсько-політичний діяч, композитор, 

педагог і журналіст. Народився в м. Сєняві недалеко Перемишля. 3 1852 р. 

навчався у Перемишльській гімназії, де здобув загальну освіту. Упродовж 

1859–1863 рр. вивчав теологію в Львівській духовній семінарії, одночасно 

займався літературною і музичною творчістю. 10 березня 1865 р. організував 

перший Шевченківський концерт на західноукраїнських землях у м. 

Перемишль. На ньому вперше у Галичині було прилюдно виконано 

український гімн “Ще не вмерла Україна” [327, с.87]. Деякий час викладав 

українську мову в Перемишльській гімназії, згодом переїхав до Відня. 

Навчаючись на філософському факультеті Віденського університету, 1867 
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року організував студентське товариство “Січ” і став його першим головою. 

Після завершення університетських студій (1868) повернувся до Львова і 

продовжив педагогічну діяльність у Академічній гімназії. Був 

співорганізатором і першим головою товариства “Просвіта” (8 грудня 1868–

1869). Тісно співпрацював з комісією з написання українських підручників 

для народних і середніх шкіл. 1867–1870 рр. працював редактором “Правди”, 

“Письма з Просвіти” (1878–1879), співредактором “Діла”, організатором і 

керівником музично-хорових товариств “Торбан” (1870) і “Боян” (1891). 

1894–1900 рр. обирався депутатом Віденського парламенту. У 1903 р. 

заснував Вищий музичний інститут ім. М. Лисенка у Львові (пізніше – 

Львівська консерваторія) та став його першим директором [387, с.218]. 

Ще одним чинником до формування народовецького руху в Перемишлі 

було видання у 1862 р. книги Маркила Лаврівського “Кілька слів на часі”, що 

була однією з найперших декларацій засад раннього народовецького руху. 

Підкреслимо, що у виданні М. Лаврівський утверджував радикальну 

фонетичну правописну засаду “пиши як говориш” і обґрунтовував її 

потребою поширити освіту серед народу, тобто зробити писане слово 

максимально наближеним до народної говірки і доступним. Народницьке 

кредо автора полягало у принципі: “добре буде в Русі, коли учені не будуть 

нарід для себе, але себе для народу уважати”. З 1863 р. в Перемишлі 

зароджуються москвофільські тенденції. Саме тоді Церковний діяч В. 

Терлецький виголосив перед громадою промову, в якій переконував 

присутніх об’єднатися з Росією, як слов’янською державою аби уникнути 

германізації в Австро-Угорщині. Також говорилося, що 15–ти  мільйонний 

народ не може претендувати на власну державу і повинен об’єднатися з 

іншими слов’янськими народами під покровом Москви [327, с.90-91]. 

За даними А. Вахнянина, в Перемишлі станом на 1865 р. 

нараховувалося лише 20 народовців, прихильників окремої Української 

держави. У листі до свого друга Данила Танячкевича він висловлював жаль, 
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що місто, звідки пішов почин українського національного відродження у 

Галичині, починає відставати в нашому громадському житті [185, с. 3].  

Наприкінці ХІХ ст. москвофільство почало завмирати в Перемишлі. Це 

було викликано кризою в самій течії, а також активною роботою народовців 

у сфері освіти, культури, політики та економіки. За сприяння народовців у 

Перемишлі протягом другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. були 

засновані філії культурно-освітніх товариств: “Руська бесіда” (1869), 

“Просвіта” (1891), Товариство наукових викладів ім. П. Могили (1912), 

“Союз українок” (1917). “Українська бесіда” (до 1928 р. “Руська бесіда”) – 

товариство клубного типу проіснувало до 1939 р.  

Перше товариство “Руської бесіди” було засноване у Львові в 1861 р. 

заходами Юліана Лаврівського на базі гуртка львівської інтелігенції “Молода 

Русь” для плекання товариського життя та “скріплення й піднесення 

національного духу”; згодом воно було поширене по всіх більших галицьких 

містах Перемишлі, Станіславі, Тернополі та ін. 

У 1860–1880-х рр. “Руська бесіда” у Галичині була осередком 

товариського, просвітянського, культурного і навіть політичного життя. В 

колах “Руської бесіди” дозрівали різні ідеї щодо національного життя, 

організовувались зустрічі земляків з усіх частин України. “Руська бесіда” 

влаштовувала літературно-музичні вечори, доповіді, концерти, вечорниці на 

відзначення роковин Шевченка, бали. У 1864–1923 рр. вона утримувала у 

Львові театр. Конкурсами на драматичні твори “Руська бесіда” стимулювала 

розвиток української драматургії в краї й нагородами сприяла пожвавленню 

літературного життя. При ній у 1870–1890-х рр. мали також пристановище 

студентські товариства. У 1866–1871 рр. у товаристві переважали 

москвофіли, згодом керівництво перебрали народовці [391, с.1867]. Заходами 

тимчасового комітету, який складався з адвоката д-ра Юліана Лужецького, 

судового авскультанта Льва Шеховича, крилошанина д-ра Гинилевича, проф. 



119 

гімназії Н. Устияновича і о. Т. Сінкевича. Міністерство внутрішніх справ 

рескриптом з дня 31 жовтня 1869 ч. 4365 визнало товариство за неполітичне. 

1 грудня 1869 р. відбулися перші загальні збори. Першим головою 

товариства був крилошанин Г. Шашкевич, заступником д-р Ю. Лужецький, 

господарем крилошанин д-р Г. Гинилевич, касиром податковий урядник К. 

Вахнянин, секретарем судовий урядовець Л. Шехович, контролером проф. 

гімназії К. Сінькевич [11, арк.1-9].  

Голова товариства “Руська бесіда” Григорій Шашкевич був галицьким 

громадсько-політичним і церковним діячем. Вивчав теологію у Львівському 

університеті, закінчив греко-католицьку духовну семінарію. До 1848 р. був 

священиком у с. Угринів неподалік від Станіслава (сьогодні Івано-

Франківськ). Тоді ж став співзасновником і заступником голови 

Станіславської окружної руської ради – філії Головної руської ради у Львові, 

депутатом австрійського парламенту (рейхсрату). У 1845–1865 рр. працював 

радником міністерства освіти у Відні, керував департаментом галицького 

шкільництва, працював рецензентом шкільних підручників [358, с. 191]. Від 

1852 р. – канонік, згодом архіпресвітер капітули в Перемишлі, голова 

товариства “Руська бесіда”. Григорій Шашкевич відомий як активний 

поборник поділу Галичини на дві адміністративні провінції (українську і 

польську) за етнічною ознакою, захисник народної мови та противник 

москвофільської тенденції в письменстві, автор меморандуму, спрямованого 

проти проекту латинізації української писемності (1859 р.). Очолюючи 

товариство, він активно захищав та поширював згадані ідеї [397, с.3745]. 

Статутні документи товариства чітко окреслювали основні його 

завдання, права та обов’язки членів, вказували на культурно-освітню 

спрямованість діяльності товариства, окреслювали яскравий національний 

характер організації, визначали маркери, що вказували на найважливіші 

цінності українців й спрямовувалися на піднесення українського духу [11].  
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За статутом та формами діяльності товариство слугувало місцем 

спілкування з більшою ніж родина аудиторією та середовищем, в якому 

виникали цікаві ідеї, відбувався обмін інформацією, осмислювалися болючі 

точки функціонування української громади, вирішувалися проблеми й шляхи 

розвитку. Зокрема, у § 1 статуту організації визначалась: “Назва товариства є 

“Руська бесіда в Перемишлі”. В § 2 підкреслювалось, що його осідком є місто 

Перемишль, а діяльність поширюється на місто і околицю Перемишля”. У § 3 

окреслені завдання товариства: “… зближення і сходини членів, скріплення і 

підсилення національного духа та забави. В цій цілі товариство подбає про 

місце сходин членів, щоб читати книжки й часописи, вести розмови, 

уладнувати негараздові гри в карти, в шахи, в пінг-понг, більярд, доміно, 

товариство влаштовуватиме теж науково-популярні звіти, музикальні, або 

декламаційні вечори й забави” [11, арк.46]. 

У другій частині статутних документів сформульовані права та 

обов’язки членів “Бесіди”: “Бесіда складається: а) з членів основників, що на 

цілі Бесіди пожертвували найменше 40 злотих; б) з членів дійсних 

(місцевих); в) з членів учасників (замісцевих); г) з членів почесних” [11, 

арк.48]. Далі визначався порядок скликання зборів членів товариства, 

процедуру вибору голови товариства. За вимогами статуту, звичайні загальні 

збори товариства проводили раз на рік, переважно у січні або лютому. 

На загальних зборах обговорювали і давали оцінки діловодства виділу, 

затверджували рахунки, або передавали їх окремій комісії, щоб вона 

розглянула їх і подала звіт на поточних, або наступних зборах. Роботу 

товариства координував виділ, який складався із 7 членів і 3 заступників, 

котрих вибирали загальні збори на один рік спеціально виготовленими 

картками. Голосування проводилось поіменно. В ньому брали участь всі 

зараховані в листі присутніх. Із числа обраних виділових учасники зборів 

вибирали голову в такий самий спосіб” [11, арк.47]. 
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Важливим статутним елементом було питання припинення діяльності 

товариства і міцний зв’язок між українськими культурно-освітніми 

товариствами. “Якщо товариство при своєму розв’язанні не вирішило, де 

його майно має подітися, переходить воно на власність товариства “Бурса ім. 

св. о. Николая в Перемишлі”, а якщо це товариство не існувало, на власність 

товариства “Народний Дім” в Перемишлі” – йдеться у документі [11, арк.50]. 

В березні 1895 р. назва “Руська Бесіда” була зміненою фактично через сорок 

років назвою “Українська Бесіда”. Підставою для цього стало “Звернення до 

Високого Воєводства у Львові через Староство повітове в Перемишлі” від 18 

лютого 1936 р., яке засвідчує зміну назви товариства. “Виділ Товариства 

“Руска Бесіда” в Перемишлі, вул. Костюшка ч. 5. просить о зареєстрування 

зміни §. 1. Статуту Товариства [11, арк.20-21]. Підкреслимо, що документ 

засвідчує певні еволюційні процеси в національній свідомості членів 

товариства, жителів Перемишля, незважаючи на утиски з боку польської 

влади. Патріотичні настрої не завжди процвітали в “Українській бесіді”. За 

70 років свого існування товариство пережило багато злетів і падінь, різні 

політичні настрої панували в організації. 

Серед перемишльської інтелігенції з 60-х рр. перевагу мали народовці. 

Саме в 1864–1865 рр. вчителював у Перемишльській гімназії відомий 

народовецький діяч Анатоль Вахнянин. В листі до свого друга Данила 

Танячкевича висловлював він жаль, що Перемишль, звідки пішов початок 

українського національного відродження в Галичині, починає відставати в 

нашому громадському житті. Духовенство усунулося від громадського 

життя, бо єпископ Ступницький (1872–1890 рр.) не бажав, щоб духовенство 

втручалося в політику, а пильнувало “Біблії і молитвословів”. У таких умовах 

було засновано в Перемишлі товариство “Руська бесіда”, що в своїх початках 

мала народовецько-твердоруський характер.  

Дописувач “Слова” в 1875 р. стверджував про цілковитий застій 

національно-культурної праці в Перемишлі й характеризував це словами: 
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“Перемишль у народній справі замерз”. Причиною цього – на думку 

дописувача – був “не достаток у Перемишлі сильної індивідуальності, об яку 

могли б опертися руські сили”. Від половини 70-х і впродовж 80-х рр. 

активним був проф. М. Антоневич, під впливом якого москвофільська течія 

здобула перевагу в “Руській бесіді”. М. Антоневич прибув до Перемишля в 

1874 р. і активізував старорусинів-москвофілів та заснував у 1878 р. 

“Товариство ім. Качковського” [28]. Антоневич викладав в Перемишльські 

гімназії історію та географію. Під його впливом серед української гімназійної 

і богословської молоді дуже поширилось москвофільство.  

Повернув народовські традиції до “Руської бесіди” Г. Цеглинський – 

громадський діяч, педагог і письменник, народився у 1855 р. в м. Калуш. 

Після закінчення Віденського університету працював учителем Академічної 

гімназії у Львові, одночасно був редактором “Зорі” (1887–1888 рр.) й 

організатором театру “Руської бесіди”. З 1888 р. – директор Перемишльської 

державної гімназії (до 1895 р. паралельних українських класів при польській 

гімназії) і культурно-освітніх (серед іншого спричинився до заснування 

Українського Інституту для дівчат, голова “Руської бесіди”), економічних 

товариств і політичний діяч. З 1907 р. – депутат австрійського парламенту у 

Відні (член президії Українського парламентарного клубу). [397, с.3915].  

Г. Цеглинський був непересічною індивідуальністю і силою своєї 

освіти, глибокого інтелекту й авторитету став одним із керманичів 

українського життя в Перемишлі, одним із будівничих українського 

Перемишля. На початку ХХ ст. він став символом українізації 

Перемишльської землі, а в надсянський гімн перетворилась його пісня “Де 

срібнолентий Сян пливе”. Разом із адвокатом д-ром Т. Кормошем, А. 

Негребецьким, Л. Шеховичем, Д. Станхурою, Л. Левицьким й вчителями 

паралельних українських класів Перемишльської гімназії надали в першу 

чергу виразного народовецького характеру “Руській бесіді” в Перемишлі 

[310, с.57-59]. Помер у м. Відні в 1912 р., похований у м. Перемишлі. 
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Хоча товариство було визнане за неполітичне, дискусії з політичним 

забарвленням, які виникали на національному ґрунті, відбувалися досить 

часто. Яскравим прикладом цього була доповідь І. Зілинського. Професор 

краківського університету д-р Іван Зілинський, родом із Короснянського 

повіту, учень Перемишльської гімназії (випускник 1900 р.), виголосив у січні 

1938 р. в “Українській бесіді” в Перемишлі дуже цікаву наукового характеру 

доповідь на тему: “Лемківщина в науковому освітленні”. В цьому викладі 

згадав проф. І. Зілинський, між іншим, що польський уряд у Варшаві 

звернувся в 1930 рр. до Краківського університету з дорученням науково 

довести, що лемки – це не частина українського народу, а рештка окремого 

слов’янського народу, про що з політичних, атиукраїнських поглядів довго 

писав крикливий краківський “Ilustrowany Kuryer Codzienny”. Але такого 

“наукового” ствердження Краківський університет – і це треба з признанням 

піднести – ніколи не видавав [175, с.78].  

В останніх документах про загальні збори товариства “Українська 

бесіда” у Перемишлі 1935 р. вказано, що в цей час товариство нараховувало 

107 членів. З початком року прибуло 11 нових членів, натомість вибуло 17. 

Серед членів товариства були священики, вчителі, судді, державні урядники, 

лікарі, інженери, купці, торговці, ремісники, студенти. Головою товариства 

“Українська бесіда” був д-р Войтович, секретарем директор Євген 

Міхаловський, господарем д-р Роман Несторович, бібліотекарем д-р Петро 

Шкурат, скарбником проф. Михайло Пащак [11, акр. 54]. 

Національний рух на західноукраїнських землях виробив широку 

програму національно-політичного і духовного утвердження українства в 

межах конституційної Австро-Угорської імперії, а пізніше і Польської 

республіки. З приходом в Надсяння нацистських загарбників, усі українські 

культурно-освітні товариства припинили свою діяльність. Не винятком була і 

“Українська бесіда” [226, с.15]. 
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Товариство “Просвіта” виникло в 1868 р. у Львові як противага 

антиукраїнським течіям у культурному житті: колонізаторській, 

підтримуваній цісарською владою, – з одного боку, і русофільській, – з 

другого. Перша філія “Просвіти” була заснована у Бортниках в 1875 р. Далі у 

повітових містах Тернополі (1876) та Станіславі (1877), Коломиї (1877) і 

Золочеві (1878). Шостою була філія в Перемишлі (1891) [314, с.155]. 

Філію товариства “Просвіта” заснував у Перемишлі в 1891 р. Григорій 

Цеглинський. [310, с.58]. Філія працювала виключно в царині просвіти, 

дбаючи про розвиток читалень в повіті та про поширення просвіти серед 

українського міського населення Перемишля.  

В 1894–1895 рр. філія “Просвіти” в Перемишлі – серед некорисних 

обставин повіту – клопотала в більшості випадків про розширення за рахунок 

нових членів, а також про створення нових читалень “Просвіти”. Бажаючи 

розбудити громадське життя в самому осередку повіту, розпочато створення 

читалень у передмістях Перемишля: на Болоні і на Вовчи. Над розвитком 

таких читалень багато працював професор Іван Прийма. На відкритті 

читалень завжди були присутні представники філії і члени товариства 

“Перемиський боян” [156, с.23]. 

Г. Цеглинський очолював Перемишльську філію “Проствіти” майже 

шістнадцять років і залишив керівництво нею після того, як був обраний 

депутатом австрійського парламенту. 28 лютого 1908 р. відбулися загальні 

збори філії товариства, на яких обрано наступним головою Олексія Ярему. 

Йому дістався хороший спадок, адже за  роки свого існування філія мала 

добрі здобутки: у повіті нараховувалась 61 читальня, 9 з яких засновані в 

1906–1907 рр. У 1907 р. філія провела дуже точну перевірку цілого повіту, 

задля розвитку успішної діяльності відкрито окрему канцелярію з постійним 

працівником. Найпильнішу увагу звертала філія на читальні. Протягом 

вказаних двох років виділ направляв делегатів на загальні збори 27 читалень. 

Заходами виділу відбулося в читальнях 15 спеціальних доповідей і промов, 
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які виголосили делегати, направлені філією. Водночас завдяки праці 

товариства відновлено 5 читалень, які занепали. В 1907 р. філіальний виділ 

закупив 8 вагонів 68 метричних центнерів жита і розпродав по зниженій ціні 

25 громадам. Проводячи люстрації читалень, філія прийшла до висновків, що 

вони дають членам замало матеріальної користі і тому вирішено більше 

зайнятися справами економічними. На засіданні виділу 12 грудня 1907 р. 

доручено о. А. Захарясевичу, фахівцю в справах молочарських, о. В. 

Гинилевичу, в справах садівництва і пасічництва та пану Гаращаку, 

бухгалтеру, щоб зайнялися влаштуванням популярних доповідей та наданням 

практичних порад членам товариства. Виділ подбав також про фахову освіту 

Ю. Павлика [134, с.54-55]. 

У 1909–1914 рр. філію товариства очолював адвокат, д-р В. Загайкевич, 

провідний громадсько-політичний діяч Перемищини 20–30-х рр. ХХ ст. [137, 

с.62]. За його головування філія працювала стабільно, але виникали й певні 

проблеми. У звіті за 1910–1911 рр. повідомилося, що філія нараховує 285 

членів, з яких на інтелігенцію, якої в окрузі близько 500 осіб, припадає 

заледве 90. Філія в основному забезпечувала пожвавлення роботи читалень, 

створення нових, а в силу обставин також інших просвітніх товариств, 

крамниць, кас тощо. Однак сподіваного успіху в її діяльності не було. 

Переважно тому, що інтелігенція, в основному місцева, за винятком кількох 

осіб, не виявляла активної участі в просвітній роботі. В силу зазначених 

обставин філія розвивалася середньо [137, с.68-69].  

В 1914 р. відбулися 13-ті загальні річні збори філії товариства 

“Просвіта”. У роботі зборів взяли участь близько 150 членів, переважно 

селян. Протягом 23 років існування філія сформувала в своїй окрузі 63 

читальні. В Перемишльському судовому повіті нараховувалось 49 читалень, 

в Ніжанковецькому – 12, в Дубецькім – 2. Найкраще читальні розвивалися в 

Перемишльському судовому повіті, а в Дубецькому і Ніжанковецькому 

повільніше. Взагалі в цілім повіті розвивалися більш динамічно читальні, які 
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мали власні будинки, при яких функціонували каси, спілки, крамниці. 

Читалень, які мали власні будинки в Перемишльському повіті, 

нараховувалось у 1914 р. 20, крамниць по читальнях числилось 26, 

аматорських гуртків-хорів – 18. Діяльність читалень проводилась через 

влаштування зборів, доповідей, аматорських вистав, вечорниць і забав. Філія 

направляла до читалень своїх делегатів на збори з доповідями та просвітніми 

рефератами. [263, с.40].  

Перед початком воєнних дій у 1914 р. філія складалась з 373 членів, 

119 з яких були мешканцями Перемишля, а 254 – однойменного повіту. 

Найбільше членів було представлено селянами – 173, 85 – із середовища 

інтелігенції, міщан, ремісників і робітників – 47. У читальнях філії брало 

участь близько 3 тисяч осіб. Бібліотека філії складалася з 733 книг, 

переважно видань “Просвіти” [136, с.1-2]. Війна перервала активну працю 

товариства “Просвіта”, як у Перемишлі і всій Західній Україні.  

Як голову Перемишльської повітової ради ЗУНР В. Загайкевича 

заарештували у 1918 р. та відправили до табору Домб’є. На початку 

листопада 1919 р. його звільнено з концтабору. Звільнившись із ув’язнення, з 

1920 р. він очолював редакцію “Українського голосу”, а також відновив 

діяльність філії “Просвіти” у Перемишлі.  

Приналежність до відновленої Польської держави, новий 

адміністративно-територіальний поділ спричинив реформування товариства 

“Просвіта”. Ще однією вагомою причиною для зміни його статуту стало те, 

що під час воєнних лихоліть знищено майже всі крамниці при читальнях, 

позичкові каси, шпихлірі.   

5 березня 1924 р. у Львові скликано надзвичайні загальні збори 

товариства, учасники яких ухвалили зміни до статуту. Внаслідок внесених 

змін діяльність товариства обмежувалася лише культурно-освітньою 

діяльністю. Економічної діяльності новий статут не передбачав. Загальні 

збори також ухвалили рішення про поширення діяльності товариства на 
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територію всієї Другої Речі Посполитої. Але польська влада на це не 

погодилася і дозволила діяльність “Просвіти” тільки в 4 воєводствах: 

Краківському, Львівському, Тернопільському і Станіслаському [314, с.29]. 

Перемишльська філія товариства “Просвіта” також відгукнулася на зміни до 

статуту. 10 жовтня 1924 р. відбулися надзвичайні загальні збори, на яких 

одноголосно вирішили затвердити новий статут, прийнятий до відома 

Львівським воєводством 2 травня 1924 р. Під час виборчої кампанії 1928 р. В. 

Загайкевича обрано від УНДО по 48-у виборчому окрузі (Перемишль, 

Добромиль, Сянок) до польського сейму і сенату. Беручи активну участь у 

громадському житті міста, В. Загайкевич ніколи не втрачав зв’язку з філією 

“Просвіти”, наповнював її діяльність політичним підтекстом.  

Головою Перемишльської філії “Просвіти” у післявоєнний період був 

Теофіл Кормош (1861–1927) – адвокат, громадський, політичний, 

економічний діяч і організатор краю [389, с.1137]. В 1914–1915 рр. він 

перебував у Відні, де координував діяльність “Просвіти”.  

Для ефективнішої діяльності філій і читалень товариства на освітньому 

з’їзді 29 вересня 1928 р. ухвалено рішення щодо територіального поділу краю 

на десять областей [135, с. 80]. Як наслідок була утворена окрема 

Перемишльська область, до якої входили: Перемишль, Добромиль, 

Мостиська, Судова Вишня, Ярослав, Лежайськ, Краків. Для кращого 

функціонування організаційної структури товариства територія Західної 

України поділялася на східну і західну округи, що контролювались 

інспекторами головного виділу. Перемишль входив до західної округи і 

перевірявся В. Кобівом.  

На переломі 1928–1929 рр. досить радикально налаштована молодь 

міста Перемишля вирішила зайняти провідні позиції у філії товариства 

“Просвіта”, яка налічувала в перемишльському, а також у сусідніх повітах 

велику кількість читалень і становила поважну установу. Не маючи досить 

власних сил, а ще більше, щоб не викликати підозр польської 
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адміністративної влади й не наразити установи на закриття, молодь увійшла 

в контакт з доктором Миколою Хробаком, що на початку 1928 р. відкрив 

адвокатську канцелярію у місті. Вона мала намір обрати його головою та нові 

кадри на інші посади у виділі. Недовго пробувши на посаді голови 

Перемишльської філії “Просвіти”, М. Хробак поступився посадою М. 

Рибаку. Наступник Т. Кормоша, адвокат доктор М. Рибак нелегко здавав 

позиції, делегати читалень, які вщерть заполонили велику залу Народного 

дому, обрали членів виділу, запропонованих молоддю [310, с.109].  

12 вересня 1930 р. відбулися загальні збори Перемишльської філії 

“Просвіти” головував адвокат М. Рибак, секретарем був С. Біян. У звіті з 

проведених зборів повідомилося, що філія мала власну канцелярію з 

працівником, бібліотеку, яка нараховувала 70 книг, дві мандрівні бібліотеки 

по 20 книг, філією було організовано також розповсюдження книг серед 

населення, проведено свята на честь Т. Шевченка та І. Франка.  

В районі Перемишльської філії на 1930 р. працювала 81 читальня, при 

якій діяло 26 аматорських гуртки, 12 хорів, 1 оркестр, 1 самоосвітній гурток і 

3 жіночі секції. 26 читалень мали власні приміщення, 16 – перебували в 

приміщеннях громадських установ, 20 – в орендованих хатах [133, с. 27]. 

Філія нараховувала 343 фізичних членів, кооперативів – 19, інших – 4. 81 

читальня разом нараховувала – 4673 члени. При читальнях діяло 53 

бібліотеки, загальною чисельністю книг 7944. Читальні провели 4 курси для 

неписьменних, 12 свят в честь Т. Шевченка, 3 – в честь І. Франка, 10 – на 

честь “Просвіти”. Дохід філії в 1930 р. складав 4827 злотих, 96 грошів, 

витрати – 4817 злотих, 56 грошів, залишок – 10 злотих [133, с.78]. 

Навколо Перемишльської філії “Просвіти” гуртувалась українська 

свідома, патріотично налаштована громадськість. Про це свідчить активна 

діяльність читалень філії. У “Просвітніх вістях” за лютий 1935 р. описується 

змагання між українофільською і москвофільською течіями української 

громади. Зокрема, згадується боротьба за читальню в Клоковичах із 
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Товариством ім. Михайла Качковського. Читальня “Просвіти” в Клоковичах 

була заснована в 1906 р., але не довго діяла, тому що її до рук прибрали 

члени Товариства ім. М. Качковського. Так тривало до грудня 1934 р., коли в 

читальні знову запанували проукраїнські настрої. Урочисте відкриття 

відбулося 20 січня 1935 р. На святі було близько двохсот осіб, а також доктор 

Карпяк з Нижанковичів і голова Перемишльської філії доктор Хробак. Вже 

через декілька днів у читальні почали проводити культурно-освітні заходи. 

“Просвітні вісті” так описують реакцію москвофілів на цю справу: 

“Основання читальні не подобалося нашим темним безпутним 

кацапам…вони викликали поліцію і враз з нею б’ючи нас, забаву (в читальні) 

розігнали. Думають в той спосіб збити нас з вибраної нами дороги. Але 

даремні їх зусилля… Справу нападу зрештою ми подали до відома нашій 

парламентарній репрезентації, нехай знає світ, в якій то культурний спосіб 

поборюється український освітній рух” [118, с.2]. Не важко у даній цитаті 

побачити політичний підтекст, адже змагання між москвофільською і 

українофільською течіями в Перемишлі розпочалося ще у другій половині 

ХІХ ст. В період Першої світової війни австрійська влада заборонила 

діяльність Товариства ім. М. Качковського, яке репрезентувало 

москвофільську течію. Тоді частину його майна собі забрала “Просвіта”, але 

згодом Товариство відновило свої позиції, хоча не мало такого впливу на 

українство, як “Просвіта”.  

Ще одним підтвердженням змагань за вплив на українську 

громадськість є звіт читальні села Биків, де повідомлялося: “Про село наше 

говорили колись, що воно свідоме і зорганізоване. Може так і було, та тепер 

дещо змінилося на гірше. Є у нас ще недобитки кацапщини, яка поволі 

завмирає. Та на її місце вилазить нове кацапство, підсилюване деякими 

збаламученими, напівінтелігентами, які входять в довіру до нашої молоді, 

щоби при помочі цеї дістатися до читальні і кооперативи” [119, с.3].   



130 

В березні 1935 р. вийшов другий номер “Просвітніх вістей” філії 

товариства “Просвіта” в Перемишлі, приурочений до 74-ї річниці з дня 

смерті Т. Шевченка. Матеріал першої сторінки вказує на доленосний вплив 

творчості великого поета на український народ, але в кінці автор зазначає, що 

“Заповіт” “великого пророка” не виконано: “Застановімся тепер над цим, чи 

ми сповнили його останню волю. Поховати, поховали його після бажань. А 

друга частина Заповіту “Поховайте та вставайте, кайдани порвіте” 

полишилась для нас не виконаною” [168, с.1]. У тексті відчувається прямий 

натяк на потребу боротьби українського народу за власну незалежність. Такі 

вислови були досить небезпечними, тому що не завжди подобалися 

польській владі, але перемишльська громадськість була радикально 

налаштованою: “Тому обходячи 74-ту річницю смерті великого нашого 

мученика, візьмімо собі сильну постанову, що не лиш словами, але і ділом ми 

зуміємо вшанувати його пам'ять, а ця невиконана частина Заповіту буде для 

нас провідною думкою аж до зреалізовання”, – йдеться далі [168, с.2].  

Про значний культурно-освітній, а в тому числі і політичний вплив на 

українську громадськість міста Перемишля і Перемишльського повіту 

свідчать дані звіту товариства “Просвіта” за 1933–1935 рр. У районі, який 

охоплювала Перемишльська філія, станом на 1933 р., було 87 читалень, у 

1934 р. – 100, в 1935 р. – 108 читалень. Кількість їх читачів у 1933 р. складала 

2101, в 1934 – 3077, у 1935 р. – 3326; водночас при таких читальнях у 1933 р. 

функціонувало 87 бібліотек, у 1934 р. – 98 та в 1935 р. – 100 [166, с.72]. В 

1936 р. кількість читалень залишилася незмінною – 108. Перемишльська 

філія “Просвіти” обслуговувала Перемишльський адміністративний повіт, що 

мав 127 громад, тобто своєю діяльністю вона охоплювала майже 85% 

території повіту. Мала власних 49 будинків, де розміщувалися читальні, 

кількість бібліотек збільшилася до 106 (загалом у бібліотеках нараховувалась 

23461 книжка і 398 часописів), існувало 67 театральних гуртків, 37 хорів, 24 

дитячих садків [167, с.75].  
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У 1936 р. 6 грудня заходами філії товариства “Просвіта” в Перемишлі 

організовано святкування повітового Дня “Просвіти”. У концертному залі 

Народного дому виступали хори читалень із Вовча, Руського Села і Вірочка, 

окрасою концерту був хор читальні із Медики та духовий оркестр 

Перемишльської читальні. Далі слідував виступ голови філії М. Хробака. 

Загалом програма концерту була наповнена українським національним 

духом, і хоча української інтелігенції з Перемишля на концерті було досить 

мало, з цілого повіту глядачів зібралася велика кількість [148, с.5]. Такі 

заходи згуртовували українців міста і Перемишльського повіту, 

пробуджували у них любов до української пісні, танцю, слова. Культурно-

освітня діяльність “Просвіти” формувала свідому українську громадськість, 

яка відчувала свою самобутність, національну ідентичність. 

Перемишльська філія товариства “Просвіта” у другій половині 30-х рр. 

розвивалась стабільно. У березні 1937 р. відбулися загальні збори членів 

товариства, головував М. Хробак. Загальна кількість членів філії у повіті 

становила 8259 осіб, а також нараховувалось 109 читалень. Основною 

проблемою філії була мала кількість інтелігенції, як зазначалося на зборах. 

Така ж ситуація попередньо спостерігалася на концерті, приуроченому Дню 

“Просвіти”. Крім того, керівництво філії турбувалося через невелике числом 

жінок у лавах товариства [120, с. 1]. Приклад тому – кількість учасників 

чоловічої і жіночої статі на бібліотечних курсах, які організувала філія 24 – 

27 лютого 1938 р. Відвідати курси зголосилось 80 учасників, з яких – 18 

жінок і 61 чоловік [167, с. 27].  

1938 р. оголошено ювілейним роком “Просвіти”. Заклик до участі у 

ювілейних святкуваннях Перемишльська земля вітала із радістю. Філія 

“Просвіти” влаштувала низку районних святкувань. Перше таке святкування 

відбулося 24 липня в Молодовичах. Після богослужіння на центральній 

площі вступне слово виголосив голова філії М. Хробак, історію заснування 

та діяльності місцевої читальні розповів М. Гринишин, далі виступав хор. 



132 

Газета “Надсянська земля” так охарактеризувала святкування ювілею 

“Просвіти” і його значення для громадського життя: “Тих кількох 

засліплених стариків, які встидаються признатися до колишніх помилок – 

сьогодні не може вже шкодити розвоєві національної думки. Молодь 

сьогодні не піде вже фальшивими слідами своїх батьків, а твердо й 

непохитно стоятиме під жовто-блакитним прапором” [146, с.7] Додаток Б. 

З нагоди закінчення святкування ювілею “Просвіти” філія влаштувала 

в Перемишлі 10–13 грудня 1938 р. виставу української популярної книжки та 

преси. Метою вистави було ознайомити увесь свідомий читаючий загал з 

доступними для всіх виданнями та дати нагоду читальням доповнити свої 

фонди новими виданнями [225, с. 73]. 

Своєрідним підсумком діяльності Перемишльської філії товариства 

“Просвіта” стала перевірка діловодства і роботи читалень приналежних до 

Перемишльського філіального округу. Перевірку проводив делегат від 

Головного виділу у Львові інспектор В. Кобів. Метою перевірки – усунення 

помилок у діловодстві читалень, а також спостереження над розвитком та 

роботою читалень. Для цього Перемишльський повіт розділили на райони, в 

яких було по 5-6 читалень з осередками у Руському селі, Кривчі, Вапівці, 

Мацьковичах, Оріховці, Перемишлі, Валяві, Стібному, Медиці, 

Германовичах, Нижанковичах, Міжинеці і Поповичах. За результатами 

перевірки найкраще працювали читальні у районі Медики, Руського села, 

Оріховця, Валяви і Перемишля. Безпосередньо до цього району входили 

читальні: Перемишль, Середмістя, Острів, Тернівці, Пралківці, Кругель 

Великий, Пикуличі, Яксманичі, Сельська, Вірочко, Вовче, Перекопана, 

Бушковички, Болестрашичі, Журавиця. Ці читальні належали до одних із 

кращих у повіті і відповідали поставленим вимогам [114, с.11-12]. 

Перемишльська філія товариства “Просвіта” проіснувала до 1939 р., тоді 

місто було розділене на дві частини за таємним протоколом пакту “Молотова 
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– Ріббентропа” між Третім Рейхом і СРСР. Всі українські товариства та 

організації припинили свою діяльність. 

Товариство українських наукових викладів ім. П. Могили було 

утворене в 1906 р. у Львові. За статутом 1906 р., головною метою 

функціонування Товариства було ширення знань і просвіти. Для її 

досягнення передбачалося проведення наукових і популярно-наукових, 

загальнодоступних доповідей, звітів, бесід і систематичних курсів 

українською мовою, відкриття бібліотеки і музеї, видання періодичних і 

неперіодичних науково-популярних, літературних і публіцистичних видань 

[161, с.3]. У 1912 р. набув чинності новий статут Товариства українських 

наукових викладів ім. П. Могили, параграфом ІV якого було регламентовано 

діяльність філій Товариства. Відмінними від статуту 1906 р. були пункти, які 

стосувалися фінансової сфери. За його редакцією, філія віддавала Головній 

раді лише 15 % своїх доходів. Маєток філії, яка припиняла існування, 

переходив у власність Головної ради [162, с.16]. У випадку припинення 

існування Товариства його майно мало перейти у власність “Просвіти”. 

Перемишльська філія Товариства була заснована однією з перших. 

Починаючи з 1909 р., в Перемишлі функціонував комітет Товариства, який 

проводив в осінніх і зимових місяцях кожної неділі лекції з різних галузей 

науки [162, с. 2]. 7 лютого 1909 р. у Перемишль зі звітом від Головного 

виділу з Львова до Перемишля був відряджений д-р Іван Раковський. У 

протоколі від 30 січня 1909 р. вказано, що з ініціативи Товариства в 

Перемишлі зав’язується “гурток відчитовий” [151, с.156]. А в протоколі, 

датованому від 9 лютого 1909 р., повідомлялося, що перемишльська громада 

Товариства бажає проводити лекції від імені Товариства. Організацією цієї 

справи зголосився займатися професор гімназії в Перемишлі Ізидор Єлюк. 

Було вирішено лекції проводити в залі Народного дому. Вартість для 

слухачів із сидячими місцями складала 20 сотиків, а для осіб, які стояли – 10 

сотиків. 14 лютого 1909 р. відбулася лекція Станіслава Людкевича “Історія 
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гармонійної музики”, 21 лютого – лекція Володимира Дикого “Архітектура 

греків і римлян”. 28 лютого перед членами Товариства виступив Олег 

Целевич з доповіддю на тему “Народні рухи на Україні в VII ст.” [151, с.169].  

16 лютого 1909 р. на засіданні Головної ради Товариства було 

вирішено заснувати в Перемишлі Комітет для координації такими заходами. 

До складу Комітету увійшли: Олекса Ярема, Володимир Загайкевич, 

Михайло Крушельницький, Олег Цилевич, Ізидор Єлюк [151, с.171]. 

Аналіз протоколів засідань загальних зборів засвідчує, що за своєю 

активністю перемишльський Комітет для адміністрації викладами нічим не 

поступався Головному відділу у Львові. На зборах зі звітом про діяльність 

першим виступив представник Перемишля Ізидор Єлюк, проінформувавши 

про стан каси та бібліотеку. З цього приводу професор Степан Рудницький 

зазначив, що “Львів, як центральна інституція, уступає зовсім Перемишлеві” 

[151, с.187]. Попри це, філії в Перемишлі заснувати так і не вдавалось. Це 

було пов’язано із перепонами, які чинила австрійська влада. Цю проблему 

яскраво ілюструє протокол засідання звичайних загальних зборів Товариства 

від 2 лютого 1911 р. В ньому зазначається, що перемишльські делегати 

М. Крушельницький та О. Целевич “між іншим вказували на ті перешкоди, 

які стрічають їх з боку властей, а на жаль також і з боку своїх. Політичні 

власті роблять нічим не виправдані трудності в заснуванню філії товариства, 

внаслідок чого перемишльська організація товариства і не може впровадити в 

життя гарної з великою жертовністю зорганізованої популярно-наукової 

бібліотеки” [151, с.198].  

Щоб позбутися нападок з боку австрійських властей, Головний виділ 

вирішив внести змінити до статуту. Для цього були скликані надзвичайні 

загальні збори Товариства 20 листопада 1911 р. Під час їх проведення 

констатувалося, що цісарсько-королівське Намісництво в Галичині відкинуло 

статут Товариства, коли розпочалася підготовка до заснування філій у 

Перемишлі та Станіславові. У зв’язку з цим вирішено внести зміни до 
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статуту, збільшивши його обсяг до 56 параграфів і врахувавши вимоги та 

побажання цісарсько-королівського Намісництва в Галичині [151, с.206].  

Відтак протягом грудня 1911 р. вдалося відкрити 6 гуртків Товариства: 

в Перемишлі, Золочеві, Рогатині, Самборі, Тернополі та Яворові. Звичайно, 

гуртки мали менше повноважень і можливостей, ніж філії. За статутом про 

свою діяльність вони повинні звітувати перед філіями, а потім – перед 

головним виділом. Для їх заснування потрібно три члени, голову і 

заступника. 

На початку 1912 р. Перемишльський гурток Товариства українських 

наукових викладів ім. Петра Могили було перетворено на філію. До першого 

виділу філії увійшли професор М. Крушельницький як голова, доктор 

С. Дмоховський, професори М. Терлецький та І. Шпитковський і студент 

права І. Комаровський – як члени виділу. Членський внесок становив 500 на 

місяць. Члени Товариства мали право безкоштовно користуватися 

бібліотекою, яку планували відкрити найближчим часом. Для цієї справи на 

той час уже зібрали близько 400 книг різного змісту. Перша лекція відбулася 

21 січня 1912 р. у залі Руського інституту для дівчат [143, с.2]. 

Статистичний аналіз лекцій 1909–1912 рр. дозволяє зробити висновок 

про те, що за їх числом Перемишль поступався лише таким містам, як Львів 

(108 лекцій), Станіславів (56) і Рогатин (69). Перемишльська філія 

перебувала на четвертому місці (47), а Тернопіль – на п’ятому (16). Разом з 

тим, за кількістю слухачів вона впевнено посідала першу сходинку. 

Упродовж 1909–1912 рр. лекції, організовані Перемишльською філією 

Товариства українських наукових викладів ім. П. Могили, відвідав 11531 

слухач, тоді як у Львові – 9939, Станіславові – 6561, Рогатині – 5303, 

Тернополі – 2327 [260, с.19]. Наведені дані переконливо свідчать про 

неабияку активність української громади міста Перемишля, її відданість 

спільній справі у боротьбі за культурну ідентичність.  
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Відкриття загальнодоступної бібліотеки, окрім проведення лекцій і 

відчитів, було найбільш пріоритетним для Перемишльської філії завданням. 

Фактично від 1909 р. в Перемишлі члени товариства збирали цінну 

літературу, підшукали відповідне приміщення. Відтак бібліотека 

Перемишльської філії Товариства наукових викладів ім. П. Могили була 

відкрита у приміщенні Міщанської каси на вулиці Костюшка, 3 у 1912 р. 

[143, с.2]. Але справа цим не закінчилася. У 1913 р. філія Товариства 

українських наукових викладів ім. П. Могили надіслала лист на адресу 

Перемишльської філії товариства “Руська бесіда” з проханням передати їй 

бібліотеку товариства. 31 грудня 1912 р. відбулися звичайні загальні збори 

“Руської бесіди”, на яких бібліотекар товариства прозвітував про діяльність 

бібліотеки, а потім свій звіт представив бібліотекар Товариства ім. Петра 

Могили Іван Комаровський. На їх підставі учасники зборів прийшли до 

висновку, що бібліотека Товариства ім. Петра Могили розвивається краще, а 

її послугами користується більше відвідувачів. Перемишшльська філія 

“Руської бесіди” на чолі з головою о. Іваном Стрийським вирішила передати 

свою бібліотеку Перемишльській філії Товариства ім. Петра Могили, яка 

нараховувала близько 400 творів белетристики і наукових видань [152, с.3]. 

Уже під кінець 1913 р. в книгозбірні філії Товариства числилося 1972 томи 

літератури. 

У 1913 р. більшість лекцій присвячувалася 40-річчю літературної праці 

Івана Франка. Діяльність Перемишльської філії Товариства у 1914 р. була в 

основному спрямована на вшанування пам’яті Тараса Шевченка. Головний 

виділ у Перемишлі провів 3 ювілейних виклади, що представляли собою 

цикли лекцій, які охоплювали головні віхи творчості видатних українських 

митців. У другій половині 1914 р. активна діяльність товариства перервалася 

Першою світовою війною.   

Воєнні лихоліття Першої світової війни (1914–1918), розпад Австро-

Угорської імперії, Польсько-українська війна (1918–1919), Польсько-
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радянська війна (1920) спричинили згортання роботи Товариства українських 

наукових викладів ім. Петра Могили. Щоправда, після цих буремних подій 

його діяльність була відновлена уже за часів Другої Речі Посполитої. На 

жаль, польська влада чинила ще більші перешкоди на шляху праці 

Товариства. У 1919 р. члени Головної ради намагалися налагодили 

організацію лекцій, упорядкувати майно, відновити зв’язок із філіями, але 

поліція вилучила книгу протоколів, а через декілька днів заборонила 

проводити доповіді. 21 листопада 1919 р. членами товариства було надіслано 

звернення у цій справі до Міністерства внутрішніх справ у Варшаві, але воно 

залишилося без відповіді [151, с.239]. 

У протоколі засідання Головної ради товариства від 16 жовтня 1922 р. 

йдеться про те, що бібліотекар товариства Іван Крип’якевич – автор великої 

кількості наукових досліджень про українську козацьку державність і 

Богдана Хмельницького, низки підручників з історії України, радив 

зв’язатися з філіями на провінції та закликав їх відновити свою діяльність. У 

відповідь на це доктор Іван Раковський зазначив, що у 1921 р. таке звернення 

до філій було розіслано, але: виявилося “що провінція має свої розбіжні 

інтереси, наприклад, у Станіславові вакаційні оселі і т. п. Одинока філія в 

Перемишлі проявляє яку таку діяльність” [151, с. 264]. У післявоєнний період 

Перемишльська філія намагалася всіма силами відновити довоєнні 

напрацювання. Уже в протоколі від 23 грудня 1924 р. повідомляється про те, 

що філія відновлена і активно розпочинає працювати.  

Через зв’язок із Таємним українським університетом члени Товариства 

зазнавали переслідувань з боку польських властей. Тому в 20-х рр. ХХ ст. 

Перемишльська філія передала ініціативу організації наукових доповідей 

філії товариства “Учительська громада”. Її зусиллями лекції проводилися 

переважно на літературну тематику. Доповіді організовувалися у залі 

Українського інституту для дівчат, а з 1928 р. – у залі “Української бесіди” 

або Народного дому. Одноманітна тематика лекцій зумовила зниження 
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інтересу з боку громадськості. Це підштовхнуло філію “Учительської 

громади” і філію Товариства українських наукових викладів ім. Петра 

Могили до тіснішої співпраці. Справа була розпочата в 1936 р., а зміцнилася і 

краще розвинулась у 1937 р. Було вирішено проводити лекції кожної неділі і 

на свята; подбати про те, щоб лекції проводили не тільки місцеві професори 

та представники інтелігенції, а й приїжджі, щоб урізноманітнити тематику, 

виховати постійних слухачів [260, с.20].  

У другій половині 30-х рр. ХХ ст. Перемишльська філія змогла вийти 

на довоєнний рівень. Протягом 1937–1938 рр. на запрошення філії 

Перемишль відвідали: Володимир Кубійович – український історик, географ, 

громадсько-політичний діяч, організатор видання та головний редактор 

Енциклопедії українознавства, з лекцією “Полісся”; Роман Смаль-Стоцький – 

український мовознавець і політичний діяч, дипломат, голова НТШ у США, з 

доповіддю “Положення української мови в Совітській Україні”; Володимир 

Старосольський – український громадсько-політичний діяч, голова 

Української соціал-демократичної партії у 1937–1939 рр., з доповіддю 

“Розгляд 4 універсалів Української Центральної Ради з правничого 

становища”; Гавриїл Костельник – священик УГКЦ, український теолог, 

мовознавець, письменник, історик, церковно-громадський діяч, з виступом на 

тему “Бачванські українці”. Загалом протягом півроку у Перемишлі на 

запрошення філії Товариства провели лекції 8 доповідачів із Галицького 

краю. Серед місцевих лекторів були не менш визначні особистості: 

Володимир Загайкевич – адвокат, громадсько-політичний діяч, голова 

Перемишльської філії “Просвіти” (1909–1914), Микола Рибак – адвокат, 

голова повітового комітету УНДО в Перемишлі, голова філії “Просвіти” в 

перші половині 30-х рр. ХХ ст.; Євген Цегельський – скрипаль і 

музикознавець, директор Перемишльської філії Вищого музичного інституту 

ім. М. Лисенка (1937–1939); Євген Гицак – професор, визначний вчений, 

автор праць з діалектології, термінознавства, ономастики, словотвору, 
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культури мови, лінгводидактики [343, с.105-106]. Всього було 15 доповідачів, 

які провели 16 лекцій з філософії, мовознавства, літератури, педагогіки, 

географії, етнографії, археології, медицини, музики, мовознавства. Протягом 

листопада – квітня було проведено 27 лекцій. У травні-вересні доповідей не 

відбувалося через зайнятість молоді спортивними змаганнями та перебування 

у різних спортивних таборах. Читання лекцій проводилось на громадських 

засадах. Більше того, були і такі особи, які за рахунок власних коштів 

покривали витрати на дорогу і проживання [103, с.3] Додаток В. 

26 грудня 1938 р. в канцелярії НТШ у Львові відбулися загальні збори 

Головної ради Товариства українських наукових викладів ім. Петра Могили. 

Пріоритетним напрямком роботи визначили налагодження зв’язків з філіями. 

Голова Товариства д-р Денис Лукіянович повідомив про те, що у цій справі 

відвідав Перемишльську філію і студентську філію у Львові, зазначивши, що 

вони проявляють середню активність праці, але з іншими філіями не можна 

було налагодити взагалі ніякого контакту [151, с.305]. Перемишльська філія 

Товариства українських наукових викладів ім. Петра Могили розміщувалася 

в Українському Народному домі на вулиці Костюшка, 5, там же 

розташовувалася бібліотека Товариства [260, с.21]. 

Наприкінці 1938 р. розпочалася підготовка до святкування 30-річного 

ювілею Товариства, яке планувалося провести в лютому 1939 р., але записи в 

книзі протоколів вказують, що святкування так і не відбулося. З початком 

Другої світової війни діяльність Перемишльської філії Товариства 

українських наукових викладів ім. Петра Могили була заборонена. 

Отже, перебуваючи у меншості, українська громада міста змогла 

активно працювати в культурно-освітньому напрямі, підтримувати загальну 

справу усіх галичан, боротися за власну культурну ідентичність у 

багатонаціональній Австро-Угорській імперії, під час авторитарного режиму 

Юзефа Пілсудського у Другій Речі Посполитій.  
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Особливими заслугами у цій справі відзначилася Перемишльська філія 

Товариства українських наукових викладів ім. Петра Могили. Різні 

документальні дані засвідчують, що філія не тільки була однією з 

найактивніших у Галичині, випереджаючи філії великих міст таких, як 

Станіслав і Тернопіль. А в деякий час свого існування навіть випереджала 

Львівське товариство. Вона стала вагомим чинником громадсько-

політичного життя Галичини, залучивши у свої ряди членів українських 

політичних партій, дипломатів, послів, представників інших українських 

товариств Перемишля. Змогла зав’язати контакти з одними із найактивніших 

діячів громадсько-політичного життя Галичини [260, с. 22]. 

Серед українських культурно-освітніх товариств, які активно 

працювали на освітянській ниві у Перемишлі в міжвоєнний період, потрібно 

виділити товариство “Союз українок” – першу жіночу організацію, яка 

зуміла об’єднати розкидані по західноукраїнських землях невеликі жіночі 

товариства і зорганізувати свою роботу на користь українській громаді.  

У першому заклику “Союзу українок” до жіноцтва за підписом 

К. Малицької зазначалося: “СУ – це не одне відокремлене товариство, це 

спілка-федерація усіх жіночих товариств на просторі цілої східно-галицької 

України…Львів, серце Галицької України, повинен дати провід і напрям та 

зразок роботи у цілому краї. У Львові повинен зорганізуватися штаб нашої 

жіночої трудової армії, здисциплінований і діяльний” [229, с.85]. 

Метою організації була суспільна активізація жінок, піднесення 

їхнього освітнього та фахового рівня, участь у культурно-освітній та 

харитативно-доброчинній діяльності. Програмно-ідеологічними засадами СУ 

були національно-державна ідея та ідея суспільної рівноправності жінок. 

“Союз українок” мав триступеневу будову: центральна управа у Львові, філії 

у містах і містечках, осередки в селах. Чисельність організації у міжвоєнний 

період сягала бл. 100 тис. членів [35, арк.1-2]. 
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У товаристві існували чотири секції: 1) релігійно-гуманітарна; 2) 

просвітньо-шкільна; 3) робітничо-промислова; 4) господарсько-торговельна. 

У зв’язку з еміграцією українського населення товариство поширювало свою 

діяльність за кордон, а також створювало філії та гуртки і на території 

Галичини. Офіційними друкованими органами СУ виступали журнали 

“Жінка” та “Українка”. Основні напрями роботи “Союзу українок” були 

організаційний, культурно-просвітний, господарсько-економічний, а також 

співробітництво з іноземними та міжнародними організаціями. 

В архівних документах зафіксовано 14 філій (у Перемишлі, Бережанах, 

Копичинцях, Теребовлі, Косові, Снятині, Бучачі, Бурштині, Рогатині, Сокалі, 

Краковці, Сколе, Яворові, Тернополі) та 11 гуртків (у Корчині поблизу 

Сколе, Дусанові, Синевидську, Лісниках, Нагірянці, Стецевій, Туловій, 

Карлові, Денисові, Прокуровій, Скалі) [40, арк. 1-39]. 

Історія товариства “Союз українок” розпочалася ще наприкінці ХІХ ст. 

із створення “Клубу русинок”. “Клуб русинок” – культурно-освітнє і 

харитативне (благодійне) жіноче товариство, засноване у Львові 1893 р. З 

ініціативи “Клубу русинок” було засновано кооператив “Труд”, Товариство 

опіки над домашньою прислугою, Товариство українська захоронка й ін. 

Існувало ще одне жіноче товариство“Гурток українок”, яке до 1905 р. носило 

назву “Кружок українських дівчат”. Засноване у 1901 р. в Львові для 

гуртування жіночої молоді з метою самоосвіти. “Гурток українок” домагався 

створення дівочих гімназій, видав книжку К. Малицької “Про жіночий рух” 

(1904 р.), в 1908 р. видав жіночий часопис “Мета”. Того ж року “Гурток 

українок” об’єднався з “Клубом русинок” у “Жіночу громаду” [389, с.1194]. 

Товариство “Жіноча громада” (1909–1917 рр.) існувало як 

триступенева організація з філіями у повітах (разом 14) і гуртками по селах. 

“Жіноча громада” вела культурно-освітню і суспільно-харитативну працю 

серед жіноцтва та боролася за виборчі права для нього. Товариство створило 

фонд “На потреби України” у 1912 р., що дав першу значну допомогу 
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Українським січовим стрільцям, у 1917 р. “Жіноча громада” перетворилася 

на “Союз українок” [388, с.689]. 

Однією з перших жіночих організацій в Перемишлі було “Товариство 

руських жінок”, засноване у 1896 р. Його статут чітко окреслює завдання і 

цілі жіночої організації (у цитованому документі збережено мову оригіналу):  

“Назва і місце. 

§ 1. Товариство має назву: “Товариство руських жінок” в Перемишлі. 

2. Цєль и средства. 

§ 2. Цєлею товариства єсть “оживляти умисловый рухъ, скрєпити и 

поднести народного духа та робудити мєжь рускимъ жєноцтвомъ въ 

Перемышли и окресности товариске життє. 

§ 3. Средства до тои цєли суть: а) удержуванє въ водповєдномъ 

льокалю часописей и бібльотеки; б) ознакомлюванє сє зъ жєночимъ 

промисломъ домашнимъ и поддержуваннє єго; в) товариськи сходины, 

водчиты наукови и популярни, розговоры, музыкальни, декляматорськи и 

танцюючи вечоры, представленє драматични, прогульки, товарыськи забавы. 

У помочъ бєднымъ рускимъ ученикамъ и ученицамъ передовсємъ школъ 

народныхъ. 

3. Фонды. 

§ 4. Фонды товариства складають: а) вписове членовъ, б) вкладки 

мєсячни членовъ, в) доходы зъ водчитовъ, представлень и забавъ даныхъ въ 

той цєли; г) добровольни датки и записи. 

IV. Члены. 

Члены товариства суть: а) звычайни, б) надзвычайни, почетни. 

Членомъ звичайнимъ може бути кожна женьщина Русинка, котру 

выделъ въ члены прійме. 

Членом надзвычайнымъ може бути кождый, хто на цєли товариства 

зобовяжесє платити рочный датокъ найменше 2 зр. (4 кроны)” [23, арк.1-3]. 
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Положення документа перегукувалися із статутною програмою “Союзу 

українок” і вказують на активність у громадському та суспільному житті 

української жіночої громади міста Перемишля. Серед найактивніших членів і 

засновників “Товариства руських жінок” були: А. Кормош, Т. Несторович, 

М. Хомицька, Є. Франчук, а також багаторічний голова Перемишльської 

філії Українського педагогічного товариства О. Ярема, та майбутня голова 

товариства “Союз українок” у Перемишлі О. Ціпановська. Ольга Ціпановська 

провадила дуже активну громадську працю ще в період існування Австро-

Угорської імперії. За її ініціативою було створене в 1892 р. Жіноче 

товариство народної школи .   

Однією із ланок діяльності О. Ціпановської було засноване головним 

чином її стараннями 1906 р. товариство “Жіночий труд”. Його офіс 

розташовувався на площі Ринок, 28 (3 поверх). О. Ціпановська займала в 

ньому посаду директора. Було це типово господарське товариство з метою 

об’єднання жінок для виробничої, торговельної та фінансової діяльності. 

Основним завданням згромадження було засновувати майстерні для 

виготовлення різних предметів, що вимагають жіночої праці, наприклад 

шиття одягу. Робітниці “Жіночого труду” одержували платню залежно від 

кваліфікації й успішності, а учениці повинні були платити за навчання. 

Мовою спілкування в майстерні була українська, а завданням товариства 

було не тільки давати жінкам хорошу підготовку для самостійного виконання 

кравецького фаху, але й “зробити з них свідомі одиниці свого народу”. Хоч 

метою товариства не було за всяку ціну досягти якнайбільших прибутків, то 

ощадне розпорядження фондами давало змогу утримувати бурсу й давати 

початкову освіту для 20 незаможних сільських дівчат. Діяльності товариства 

фінансово допомагали Крайовий виділ, Перемишльський маґістрат, 

товариство “Дністер” зі Львова та банк “Віра” м. Перемишля.  

Під час визвольних українських змагань в 1918 р. О. Ціпановська 

включилася в боротьбу за волю України. За відкрито патріотичну діяльність 
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польський санаційний уряд інтернував її в Баранові, а пізніше відправив у 

Домб’є [221, с.5]. Після звільнення вона була одним з ініціаторів і 

організаторів товариства “Брат братові” в Перемишлі, головним завданням 

якого було нести допомогу дітям вояків армії УНР і УГА, батьки яких 

перебували у таборах. Повернулася до Перемишля під кінець 1919 р. і почала 

працювати у вчительській семінарії, в філії УПТ та Українському інституті 

для дівчат. На Жіночому конґресі 22–23 грудня 1921 р. у Львові її було 

обрано заступником голови центрального виділу “Союзу українок” і вона 

виконувала функцію референта вишколу підлітків. Разом з Б. Загайкевичем 

зініціювала створення українського музею “Стривігор” [189, с.16]. 

Від 1917 р. Жіноча вчительська семінарія в Перемишлі була поділена 

на дві окремі школи: І Жіночу вчительську семінарію з польською мовою 

навчання і ІІ Жіночу вчительську семінарію з українською. О. Ціпановська в 

обох семінаріях навчала української мови та педагогіки. Першим і єдиним 

директором ІІ семінарії був Софрон Матвіяс. Після його трагічної смерті 

(1924 р.) ІІ семінарія була підпорядкована директорові І семінарії Емільові 

Зарембі, таким чином проіснували обидві школи “під одним дахом” аж до 

ліквідації в 1937 р. 

За активною допомогою Ольги в 1924 р. в Перемишлі було засновано 

Музичний інститут ім. М. Лисенка, і вона стала його першим директором. 

О. Ціпановська всі свої сили і знання присвятила розвитку цього музичного 

закладу. Обов’язки директора виконувала до 1933 р. і передала їх в руки 

Василя Витвицького. В 1937 р. Ольга Ціпановська переїхала на постійне 

місце проживання до Львова. Її урочисто проводжала  українська інтелігенція 

Перемищини та численні учні разом з українськими мешканцями міста та 

околиць [341, с.10]. 

Особливою сторінкою біографії О. Ціпановської є праця у 

Перемишльській філії “Союзу українок”. Перебуваючи на посаді голови 

філії, вона всіляко намагалась сприяти поширенню освіти серед українського 
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жіноцтва, допомогти у наданні можливості здобуття ним певної професії. 

Але заходами однієї організації було важко створити необхідну матеріальну 

базу для здобуття знань і певних професійних навичок, тому “Союз українок” 

налагодив співпрацю з філією УПТ в Перемишлі. 

Прикладом плідної співпраці було те, що при філії “Союз українок” на 

початку 20-х рр. були відкриті курси шиття і крою. Філія УПТ в Перемишлі 

фінансувала оплату інструктора курсів [170, с.37].  

Вища освіта для українського жіноцтва була малодоступною, хоча 

право брати участь у виборах галичанки отримали вже у 1919 р. Тому 

активістки філії “Союзу українок” у Перемишлі розпочали роботу в 

напрямку створення фахово-доповняючих шкіл. На навчання у фахово-

доповняючі школи ходила молодь у вечірніх годинах, що працювала на 

різних роботах як ремісничі практиканти. Навчання в школі зазвичай тривало 

три роки (з підготовчим класом – чотири). До школи приймалася молодь у 

віці від 14–18 років, по закінченню чотирикласної народної школи. Після 

здачі кінцевого іспиту учениця одержувала челядниче свідоцтво [127, с.19].  

“Союз українок” наприкінці 1930-х рр. активізував свої зусилля щодо 

розбудови шкіл для дівчат, зокрема в Перемишлі. Так, у лютому 1937 р. в 

місті відбулася нарада з організації фахової школи при інституті для дівчат. 

Від львівського товариства “Союзу українок” у нараді брала участь 

Л. Бобеляк, а від Товариства – його голова В. Загайкевич та директор 

Інституту Л. Бачинський. На нараді продискутували питання про 

найдоцільніший тип фахової школи, яку варто організувати при Інституті для 

дівчат у Перемишлі. Організатори наради оголосили результати анкетування 

батьків учениць (опитано 250 батьків, які відповідали на 10 запитань). 

Виявилося, що 43 % батьків хотіли б дати донькам вищу освіту, 39 % 

висловилися за навчання своїх доньок у фахових школах (вищих та середніх), 

90 % батьків підтримали ідею створення в Перемишлі фахової школи для 

дівчат. 123 учасники опитування висловилися за створення купецько-
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торгівельної школи, 53 – за господарську, а 42 – за кравецько-білизнярську 

[294, с.416]. Вирішили розпочати роботу щодо організації купецько-

торгівельної школи і однорічної кравецько-білизнярської школи, для цього 

був розроблений її статут. Додаток Д.  

 На жаль початок Другої світової війни перервав цю роботу. 

Діяльність, якою займалися члени філії “Союзу українок” у 

Перемишлі, не була даремною. У період коли Україна не мала власної 

держави і змушена була відстоювати свої національні права, українські 

культурно-освітні товариства, і зокрема “Союз Українок”, самовіддано 

трудилися за для збереження рідної мови, традицій, культури. 

 

Висновок до розділу 

 

У процесі модернізації суспільного життя в Австро-Угорській імперії 

зароджувалося самоусвідомлення української нації. І саме на Перемищині, де 

українство зазнавало найбільших національних утисків з боку поляків, 

вперше почала їм протистояти українська інтелігенція. Саме в Перемишлі 

такі видатні українські діячі, як єпископ М. Левицький і крилошанин 

І. Могильницький, розпочали рух за освіту в школах Галичини українською 

мовою. Результатом тривалих і важких зусиль стало запровадження в 

середніх школах викладання українською мовою, відкриття у Львівському 

університеті кафедри української мови та літератури, а невдовзі і створення 

перших державних гімназій з українською мовою навчання. Вже в 1878 р. в 

академічній гімназії у Львові відбувся перший іспит зрілості українською 

мовою. Другим містом, де відкрилася державна українська гімназія, став 

Перемишль.  

У розвитку національного руху в краї поступово ідейне лідерство і 

місце провідного рушія замість передових представників греко-католицького 

духовенства стала посідати місцева інтелігенція. Ідейно та організаційно в її 
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середовищі виокремилися три основні течії – русо-москвофіли, народовці і 

радикали. Кожна з них була самостійним суб’єктом суспільного життя і вела 

конкурентну боротьбу як між собою, так і опонувала офіційному Відню та 

його ставленикам польським чи пропольським силам. Подальша доля 

Перемишля як західного бастіону України визначалася боротьбою 

народовецької і москвофільської течій, у результаті якої перемогу здобула 

остання. Тоді розпочався бурхливий розвиток громадського і культурно-

освітнього життя української громади міста.  

В національному русі міста і краю ідейне лідерство і місце провідного 

рушія замість передових представників греко-католицького духовенства 

поступово перебрала на себе українська інтелігенція. Однак ситуація 

ускладнилася тим, що ідейно та організаційно в її середовищі виокремилися 

русо-москвофіли, народовці і радикали. Кожна з цих течій прагнула 

виступати самостійним суб’єктом суспільного життя і вела конкурентну 

боротьбу як у середовищі українців, так і протистоянні офіційному Відню та 

його ставленикам польським й пропольським силам. Доля Перемишля як 

західного бастіону України визначилася боротьбою народовської і 

москвофільської течій, перемогу в якій у кінцевому результаті здобули 

народовці. У вирі цієї боротьби кристалізувалася національна ідентифікація і 

цінності української інтелігенції міста, формувалася та гартувалася її 

громадянська позиція. Відтак, представники української інтелігенції у 

товариствах “Руська бесіда”, “Просвіта”, Товаристві українських наукових 

викладів ім. Петра Могили, “Союзі Українок” докладали значних зусиль до 

активізації громадського і культурно-освітнього життя української громади 

міста.  

Просвітницький шлях українців Перемишля вельми значимий як для 

Східної Галичини, так і всієї України. Адже в місті на рівні національних еліт 

вдавалося досягати взаєморозуміння в розв’язанні національних культурних і 

освітніх питань української спільноти. До того ж, він розвивався під впливом 
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багатьох національних культур, за складних, часто вкрай суперечливих 

міжнаціональних взаємин, вносив до своєї скарбниці найдорідніше зерно. 

Саме у цьому місті, вигострювали свою природну обдарованість “будителі” 

національної свободи, популяризатори українського слова, музики, визначні 

організатори освіти та культури. Виселення українців у 1947 р. було не 

тільки їхньою гуманітарною трагедією, а й для нашої духовності. Воно 

вдарило в найболючіше місце, оскільки спричинило згортання всього 

національно-культурного руху, позбавило його джерела.  
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РОЗДІЛ 4 

ТОВАРИСТВА І БЛАГОДІЙНІ ОБ’ЄДНАННЯ 

ПЕРЕМИШЛЬСЬКИХ УКРАЇНЦІВ ЯК ЧИННИК НАЦІОНАЛЬНОГО 

ВІДРОДЖЕННЯ В ГАЛИЧИНІ 

 

 

4.1. Становлення та функціонування в Перемишлі українських 

благодійних об’єднань 

 

 

Діяльність українських освітніх організацій у Перемишлі в другій 

половині ХІХ – першій третині ХХ ст. нерозривно пов’язана зі створенням і 

функціонуванням українських громадських товариств, які займалися не 

тільки шкільництвом, а й матеріальною допомогою для бідних учнів, батьки 

яких не могли собі дозволити навчання дитини в місті у зв’язку з житловою 

проблемою. Саме таким товариством була “Бурса ім. св. о. Николая”.  

Товариство під назвою “Бурса ім. св. о. Николая” займалося житловим 

забезпеченням українських гімназистів.  

Товариство було засноване в 1888 р., і від 1888–1889 шкільного року 

утримувало бурсу (бурси – спільні приміщення для учнів, переважно сиріт і 

дітей бідних батьків; виникли в Україні при братських школах) [387, c.56] 

для бідних учнів Української гімназії. В 1905 р. товариство внесло зміни до 

статуту і тим самим розширило свою діяльність через відкриття “Руского 

Інституту гімназіального” й стало утримувати дві інституції передані на 

кошти товариства: 

– бурсу для бідної молоді, поселеної на проживання за невелику 

доплату або і безкоштовно; 
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– інститут, де за визначену плату поселялися середньозаможні учні 

української гімназії. Дохід з інституту йшов на потреби товариства, а отже, в 

поміч для убогої шкільної молоді [314, c.1]. 

Громадська опіка над шкільною молоддю серед українського 

населення є давньою, бо сягає ще до ХVІ ст., коли нею займалася шляхта, 

багатші міщани й церковні братства. Спеціально ці останні розвивали 

активну діяльність над заснуванням бурс і допомогою прохарчування й 

одягом біднішої молоді. В Перемишлі від 1830 р. бідній молоді допомагало 

“Братство св. о. Николая”, яке було створене при церкві св. Миколая, на 

вулиці Баштовій. В ХІХ ст. справа допомоги бідній шкільній молоді почала 

набирати на галицькому грунті іншого характеру – організовувати цю 

допомогу почали статутові товариства. Вже в другій половині ХІХ ст. у 

одинокій тоді гімназії в Перемишлі, з німецькою викладовою мовою, учнів 

греко-католицького обряду було майже половина, і такий відсоток 

віросповідного складу молоді утримувався упродовж десятків літ [357, c.36].  

Однак, завдяки довголітнім старанням галицьких послів, 

перемишльської громади та петиції політичного товариства “Народна Рада” й 

Головного відділу товариства “Просвіта” у Львові, цісарською постановою 

від 1887 р. було вирішено відкрити при перемишльській державній гімназії з 

польською мовою навчання відділи з українською мовою навчання. Від того 

часу діти з сіл Перемишльського повіту отримали можливість навчатися у 

таких відділах гімназії. 

Григорій Цеглинський – директор Перемишльської державної гімназії 

(до 1895 паралельних українських класів при польській гімназії) перш за все 

займався своєю школою, яку фактично організовував з самих основ. Невдовзі 

ця українська гімназія стала найміцнішим осередком національно-культурної 

праці Перемишля, навколо якого згуртувалася вся творча українська 

інтелігенція міста. Першою потребою, що виникла внаслідок відкриття 

першого українського класу, була справа бурси для учнів з віддалених від 
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Перемишля місцевостей [310, с.58]. Григорій Цеглинський, у співпраці з 

Теофілем Кормошем, радником суду Левом Шеховичем та членами 

“Братства ім. св. о. Николая” заснував товариство “Бурса св. о. Николая” в 

1888 р. Товариство, як уже сама назва вказує, поставило собі за мету 

відкриття бурс для молоді. Зусиллями його членів була розгорнута 

масштабна педагогічна діяльність аж до початку Другої світової війни. Саме 

тому воно вважалось одним із найактивніших громадських українських 

товариств у Перемишлі, яке утримувало бурси для бідної молоді середніх 

шкіл, будучи власником двох великих будівель з городами. 

Досліджуючи звіти Перемишльської державної гімназії, під постійним 

номером VІІ п. н. “Поміч для бідних учеників” читаємо, що вбогу молодь 

підтримує: 1. Братство церковне ім. св. о. Николая, наділяючи молодь 

грошевими запомогами на одріж і книжки; 2. Підручна каса Дирекції, на яку 

складалися різні добровільні датки й жертви при вписах і т. п.; 3. Товариство 

“Руських жінок”, що від 1900 р. “Товариством Українського Жіноцтва” 

називалось, яке також постійно давало грошеві підмоги для бідних учнів, 4. 

Товариство ім. св. Кирила, заложене в р. 1896, що проіснувало до 1914 р., яке 

з вкладок, різних жертв приватних осіб, наших Товариств, як “Віра”, 

“Дністер”, дальше Сойму й Повітових Рад, давало підмоги грішми, а головно 

закуповувало молоді плащі, убрання й книжки; 5. “Бурса ім. св. о. Николая”. 

Коли молоді в гімназії з кожним роком збільшувалося, а в 1910/1911 і 

1911/1912 рр. її чисельність перевищила тисячу, не вистачало тоді бурси 

утримуваної Товариством “Бурса ім. св. о. Николая” на розселення цієї 

молоді. Йшлося в основному про убогу селянську молодь, чисельність якої з 

кожним роком зростала, тому для неї в 1906 р. і 1910 р. було відкрито три 

нові інституції, а саме: “Селянську бурсу”, “Бурсу ім. о. М. Шашкевича” й 

“Дешеву Кухню”, при якій відкрився також у 1911 р. невеликий притулок для 

найбіднішої молоді [121, c.191]. 
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3 липня 1888 р. Галицьке Намісництво затвердило статут товариства 

“Бурса ім. св. о. Николая”, яке швидко розпочало свою діяльність. Першим 

головою товариства був Юліан Несторович (фінансовий інспектор), а 

заступником голови – Лев Шехович. Бурсу було відкрито на вулиці 

Татарській, де товариство орендувало будинок протягом трьох років. 

Коли товариство зібрало на бурсу понад 2000 срібних ринських, та о. 

Крилошанин Григорій Шашкевич виділив суму в 50 золотих ринських (злр.) 

щорічно, а через рік у – 100 злр., на вулиці Баштовій було куплено будинок 

за суму у 9205, 65 злр. З цією суми відразу було заплачено 2589 злр. і 92 

крони, а решту грошей планувалося виплачувати протягом 28 років [310, 

с.263]. 3 вересня 1893 р. отець І. Савчин посвятив новий будинок, в якому 

було поселено 33 студенти. Кожного року молоді все збільшувалося і 

збільшувалося, а будинок не міг вміщувати більше 35 осіб. Тому в 1897 р. 

було розпочато будівництво одноповерхового будинку, сума коштів на 

спорудження якого складала 15000 крон. 

Товариство було досить популярним серед перемишлян. Станом на 1896–

1897 рр. його звичайними членами були 107 осіб, а членами засновниками – 15 

осіб, головою товариства з 1894 р. був Г. Цеглинський. За підтримки членів 

товариства було взято позику в Галицькому іпотечному банку на суму в 26000 

крон та у банку “Віра” – на суму в 6800 крон. 1 вересня 1898 р. новобудова була 

здана у користування. Як результат у двох будівлях стали проживати 82 

студенти. Нову споруду освятив єпископ К. Чехович 8 грудня 1898 р. в 

присутності представників духовенства та мешканців міста. Бурсу було названо з 

нагоди 50-ти річчя владарювання цісаря Франца-Йосифа І. 

Маючи два будинки, товариство все ж не могло задовольнити потреби 

у житлі всіх студентів із навколишніх сіл. Бурса була побудована для бідних 

селянських дітей, батьки яких були не в змозі оплатити проживання у місті. 

Але були і такі особи, які могли оплачувати побут у місті. Тому в Г. 

Цеглинського виникла думка збудувати “щось такого, щоби було для тих, що 
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можуть платити”. У 1904 р. на вул. Баштовій була куплена ділянка землі під 

будівництво “Гімназіального інституту” за проектом архітектора Пілецького 

і під наглядом будівельного комітету в складі Г. Цеглинського, Т. Кормоша, 

О. Кормоша та І. Матковського. Через рік новий будинок вже було 

збудовано. Його святкове відкриття відбулося 30 вересня 1905 р. Будівлю 

посвятив архипресвітер  капітули о. К. Волошивський. Першим 

адміністратором в інституті було іменовано професора О. Авдиковича, а його 

наступником у 1907 р. став о. О. Кормош. Новий двоповерховий будинок 

повністю задовольняв потреби студентства, більше ста осіб проживали на 

платній основі, а для учнів гімназії, які добре навчалися, але не могли 

оплатити проживання було виділено вісім безкоштовних місць [359, c.194].  

Бурса мала наставників – педагогів, які піклувалися релігійним, 

моральним і фізичним вихованням учнів. У бурсах відбувалися вистави, 

концерти, святкування важливих національно-історичних дат. Учні 

молодших класів мали прикріплених інструкторів, які щоденно під наглядом 

настоятелів проводили додаткові заняття. Інструкторами були звичайно учні 

старших класів з відмінною успішністю, за це вони звільнялися від 

щомісячної платні в бурсі [316, c. 7].  

1912–1913-і рр. були досить важкими для товариства. Загальна сума 

боргу складала 157066, 36 крон [172, c. 2]. Тоді член товариства професор М. 

Демчук взяв курс на поліпшення справ організації. Декількома роками 

раніше, у зв’язку із великою сумою боргів товариства, було в інституті 

знижено ціни на проживання і переведено його на рівень бурси. За рішенням 

М. Демчука було знову повернуто до старого ладу, коли в інституті місця 

дорожчі, а в бурсі дешевші. Через три місяці були і перші результати: 

інститут віддав до головної каси 4000 крон, а бурса – 900 крон. Але ця сума 

була досить малою для кардинального покращення ситуації. Така ситуація 

спостерігалася аж до початку вересня 1914 р. 
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На початку Першої світової війни на базі старшої шкільної молоді було 

утворено відділ Українських січових стрільців, який дислокувався в інституті, а 

коли відділ було передислоковано, в інституті та бурсі розміщувався шпиталь. З 

приходом російських військ населення Перемишля було евакуйоване, 

розпочалася облога, яка тривала до весни 1915 р. В червні 1915 р. в місто 

вступили австрійські війська. 9 серпня 1915 р. також повернувся професор М. 

Демчук. В інституті та бурсі він застав майже суцільну руїну. Потрібно було 

виконувати великий обсяг відновлювальних робіт. Не покладаючи рук, він 

працював днями і ночами. В 1917 р. було взято позику в “Кредитовому закладі 

військовому” у розмірі 30000 крон на відновлення будинків. 

Завдяки цьому бурсу та інститут було відкрито в 1915–1916 навчальних 

роках, адміністраторами закладів були професор П. Годованець та М. 

Демчук. Вже в 1917 р. будинки товариства були електрифіковані, але не 

вистачало продуктів харчування, тоді керівництво товариства вирішило, що 

студенти будуть сплачувати 40 % від платні продуктами харчування. 

Із закінченням Першої світової війни і розпадом Австро-Угорської 

імперії багато жителів виїхало з Перемишля також виїхав голова товариства 

“Бурса ім. св. о. Миколая” Андрій Алиськевич, український педагог, 

науковий і громадский діяч, германіст, який очолював товариство з 1910 р. В 

1918–1919 рр. інститут та бурса не працювали. 22 березня 1919 р. було 

скликано загальні збори товариства. Новим головою було обрано Р. 

Гамчикевича, заступником – отця Мартиновича. Чисельність студентів які 

проживали в Інституті, перевищувала сто осіб [121, c.228]. 

Влада новоствореної Польської держави не дуже прихильно ставилася 

до українських інституцій у Перемишлі. У грудні 1922 р. в інституті була 

зроблена поліцейська перевірка, за результатами якої сім учнів були 

заарештовані. Але через клопотання голови товариства Р. Гамчикевича, 

невдовзі учні були звільнені, а загроза закриття бурси зникла. Через декілька 

років, а саме 29 квітня 1925 р. знову була проведена перевірка в інституті. У 
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верхньому одязі одного із учнів було знайдено нелегальні відозви, а в інших 

учнів – брошури про вибухові матеріали. І хоча, було зрозуміло, що це 

провокація, інституту було висунене обвинувачення у тому, що організація є 

осередком терористично налаштованої молоді. Як наслідок, учням прилеглих 

шкіл було заборонено мешкати в інституті. Тому до кінця навчального року 

вони мали бути виселеними.  

У відповідь на це голова товариства Р. Гамчикевич надіслав до Львівської 

Кураторії листа зі спростуванням. Пізніше особисто їздив до Кураторії, для 

залагодження справи. Зокрема, було досягнуто домовленості про те, що учні 

надалі можуть проживати в інституті. В обмін на це зміні підлягали всі 

адміністративні та педагогічні працівники закладу. Число учнів, які проживали в 

інституті, потрібно було зменшити до 100 осіб. Серед них старшокурсники мали 

складати не більше 25. Врешті-решт, завдяки компромісу справу було 

залагоджено. 

Однак за закінченням однієї прикрості для товариства, розпочалася інша. 

На Великодні свята 1926 р. в інституті відбулося православне богослужіння для 

православних емігрантів з Наддніпрянської України. Невдовзі деякі члени 

товариства, зокрема професор І. Кухта і о. І. Рудавський, заявили про свій вихід з 

організації, якщо такі заходи будуть повторюватися у майбутньому [310, с.274]. 

Директор інституту і бурси о. Комарницький під тиском обставин змушений був 

звільнитися з посади. Справа дійшла до Кураторії, де було прийняте рішення, 

щоб для релігійно-морального виховання в інституті товариство вибрало духовну 

особу на посаду педагогічного настоятеля. Голова товариства І. Білинський, 

котрий обіймав дану посаду з 1925 р., та його заступник доктор В. Загайкевич 

вирішили з’ясувати ставлення перемишльського єпископату до діяльності 

товариства “Бурса ім. св. о. Николая” та причини заборони о. Комарницькому 

виконувати свої обов’язки педагогічного настоятеля. Провівши зустріч з головою 

Кураторії доктором Янеллім, який після слів делегації заявив, що Кураторія не 

думає віддавати товариство “Бурса ім. св. о. Николая” під владу 
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Перемишльського єпископа, хоча і бажала б, щоб настоятелем в інституті був 

священик, питання було вирішеним. 

Ізидор Білинський (директор “Української щадниці” в Перемишлі) 

впродовж десяти років (із 1925 до 1935 р.) був головою товариства “Бурса ім. 

св. о. Николая”. Він перебував у важких для товариства роках на посаді 

голови, здійснив ряд заходів для покращення справ організації, докладав 

багато зусиль для блага учнівської молоді. Наступником І. Білинського на 

посаду голови товариства було обрано отця крилошанина доктора Романа 

Решетила. Отець д-р Роман Решетило, був канцлером консисторії, 

професором духовної семінарії у Перемишлі, радником і референтом 

єпископської консисторії, тайним шамбеляном (прелат) Св. Отця Папи 

Римського. Заарештований польськими органами безпеки 26 червня 1946 р. з 

єп. Й. Коциловським – перемишльським єпископом, Г. Лакотою – єпископом 

помічником, о. І. Кузичем – ректором духовної семінарії та о. Грицеляком – 

канцлером консисторії. Всіх було передано органам безпеки НКВД у Львові. 

Отець Роман Решетило відбував покарання в тюрмах Львова та Києва, потім 

був засланий до Сибіру, де й загинув 5 жовтня 1952 р. 

Період перебування на посаді голови товариства Р. Решетила 

відзначився поліпшенням матеріального становища організації. Учні, які 

проживали в інституті, номінально повинні були сплачувати 55 злотих 

щомісячно, мешканці бурси – 45 злотих. Щоправда реально учні сплачували 

по 28 злотих, через знижки в оплаті, які надавало товариство. Рішенням 

загальних зборів товариства було ухвалено уніфікацію платні в інституті та 

бурсі, яка мала складати щомісячно 45 злотих, плюс одноразовий внесок у 

сумі 15 злотих на інвентар. Насправді, з огляду на знижки, учні сплачували 

30 злотих щомісячно.  

З початком Другої світової війни товариство змушене було частково 

припинити діяльність і закрити бурсу та інститут. Із закінченням військових дій, 

4 січня 1945 р. голова товариства Роман Решетило подав до Повітової управи 
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прохання про реєстрацію організації. 26 листопада 1945 р. Громадсько-

політичний відділ Воєводської управи в Ряшеві для Повітового староства в 

Перемишлі надіслав повідомлення про остаточне рішення не реєструвати 

товариство “Бурса ім. св. о. Николая”. Будинок бурси після ліквідації установи в 

1945 р. перейшов у власність держави. Досвід діяльності товариства “Бурса ім. 

св. о. Николая” в Перемишлі, може бути корисним і сьогодні для різних 

благодійних організацій, меценатів і людей зацікавлених у допомозі 

обдарованим дітям, які не можуть здобувати освіту через матеріальні проблеми. 

Українська громада міста Перемишль у другій половині ХІХ ст. почала 

засновувати культурно-освітні товариства, метою яких було навчання, 

просвіта, виховання українців-патріотів, які б змогли у недалекому 

майбутньому побудувати власну незалежну державу. Цього вимагав час і 

обставини в яких опинився український народ. Філії таких товариств як 

“Просвіта”, УПТ “Рідна школа”, “Українська бесіда” Товариство наукових 

викладів ім. Петра Могили, “Учительська громада” дбали про просвіту, 

навчання, прилучення до української культури як дітей так і дорослих. Дані 

товариства будували школи, гімназії, бібліотеки, хати-читальні, проводили 

лекції, наукові звіти, концерти, театральні вистави, влаштовували дні пам’яті 

Т. Шевченка, І. Франка, М. Шашкевича та ін. Уся ця кропітка праця була 

орієнтована тільки на українське населення. Але не завжди матеріальне 

становище, в якому перебувала більша частина українства в 

Перемишльському повіті, дозволяло здобувати освіту, долучатися до 

культурного життя обдарованим і талановитим дітям. Значною мірою цьому 

сприяло заснування в Перемишлі низки товариств, які забезпечували 

українську бідну шкільну молодь притулком та харчуванням. Серед таких 

товариств у місті були: “Бурса ім. св. о. Николая” (1888–1939 рр.), 

Товариство ім. св. Кирила (1896–1914 рр.), “Дешева кухня” (1911–1934 рр.), 

“Кружок родичів” (1932–1939 рр.) та ін.  
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Тема соціального захисту української бідної шкільної молоді на 

теренах Західної України, а особливо міста Перемишля, в період другої 

половини ХІХ – першої третини ХХ ст. в сучасній історіографії не є 

дослідженою, хоча існує велика документальна джерельна база. Зокрема, це 

стосується товариства “Дешева кухня”. Після революційних подій політика 

Австрійської імперії змінилась не на користь українців. За рішенням сейму в 

1867 р. в Галичині було запроваджено польську мову як урядову. Це 

спонукало українських послів просити про дозвіл у сейму на заснування 

української гімназії в Перемишлі. Після більш як двадцятилітніх дебатів у 

1888 р. спочатку було дозволено відкрити паралельні українські класи при 

польській гімназії, а в 1895 р. – свою окрему гімназію під назвою 

“цісаросько-королівська 2-га гімназія в Перемишлі” [359, с.12]. 

В 1910–1911 навчальному році число учнів гімназії перевищувало уже 

тисячу, а дітей із селянських родин налічувалося 437. Тоді з ініціативи 

жителів Перемишля, особливо директора гімназії професора Андрія 

Алиськевича було засновано статутове товариство “Дешева кухня” [121, 

с.200]. Його основною метою було надання матеріальної допомоги бідній 

шкільній молоді. Засобами для її досягнення слугували: 1) утримування 

дешевої кухні; 2) надання допомоги грошима або продуктами харчування; 3) 

будівництво вакаційних осель, тощо [160, с.3] Додаток А. Щоб досягнути 

поставлених цілей, товариство планувало придбати приміщення або 

побудувати будинки для кухні та їдальні. Для цього передбачалось 

проводити наукові звіти, театральні вистави, концерти та ін.  

У 1910–1911 навчальному році в їдальні “Дешевої кухні” харчувалося 

60 школярів, а місячна оплата складала 6 корон. Наступного навчального 

року товариство організовувало вже сніданки і обіди для 120 учнів, а для 45 

ще й вечерю. Крім того, 17 дітей мали дешеве приміщення в бурсі (по 5–6 

корон місячно), яку заснувало товариство. За кожного учня місячно 

доплачувалося пересічно по 3 крони 75 сот., крім того, дорахувавши 
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жертовні харчі (як бульбу, капусту і городину) – по 4 корони місячно [157, 

с.1-2]. Головою товариства від його офіційного заснування у 1911 р. і до 1918 

р. був Андрій Алиськевич, а його заступником – Роман Гамчикевич, 

адміністратором і педагогом-вихователем бурси до 1914 р. був Остап 

Кравець, а з 1915 р. – професор Форостина [121, с.229-230].  

З початком Першої світової війни діяльність товариства була перервана 

лише на рік, незважаючи на те, що облога і воєнні дії знищили пожитки 

товариства. Після завершення війни головою товариства було обрано Р. 

Гамчикевича, оскільки у період боротьби за самостійну українську державу 

після розпаду Російської та Австро-Угорської імперій А. Алиськевич 

працював у комітеті з реформування шкільництва при Міністерстві народної 

освіти УНР в Кам’янці-Подільському в 1919 р. [387, с.37].   

З приєднанням Галичини до відновленої Польської держави у 1923 р. 

чисельність учнів у бурсі зросла до 86, а оплата за харчування кожного з них 

становила 55 злотих [121, с.233]. На той час бурса була перенесена до 

будинку товариства “Сирітський захист”. За його оренду товариство почало 

вимагати відповідну платню. Відтак у “Дешевої кухні” розпочалися 

фінансові проблеми. Затяжний судовий процес між товариствами підірвав їх 

бюджет і, попри намагання членів товариства виправити ситуацію, справи на 

краще не змінювались. Це привело до того, що у 1934 р. “Дешеву кухню” 

довелось закрити. В 1933–1934 шкільному році в бурсі проживало 29 

школярів. Останнім головою товариства з 1930 р. був М. Навроцький.   

Таким чином, у період перебування в складі Другої Речі Посполитої 

українці Перемишля втратили свої позиції у національному шкільництві, що 

було пов’язано як із матеріальними труднощами, так і згортанням діяльності 

їх окремих культурно-освітніх об’єднань. 

В 1898 р. учительські збори Перемишьської гімназії заснували окреме 

допомогове товариство для старанних, але бідних учнів. Воно отримало 

назву “Товариством імені св. Кирила”, патрона гімназії. Таке ж допомогове 
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товариство для учнів існувало вже при Академічній гімназії у Львові під 

назвою “Руслан”. Цим товариством опікувався Г. Цеглинський, коли ще 

працював у Львові. Управа “Товариства імені св. Кирила” давала учням 

гроші на купівлю книг, а головне – на купівлю приписаної Шкільною Радою 

форми. У перший рік свого існування товариство закупило для учнів 53 

плащі, 19 блузок і 18 штанів. Головою товариства обрали проф. Д. 

Чеховського, а через чотири роки – о. І. Савчина. Товариство існувало до 

1914 р. Після війни його уже не відновили. [359, с.37-38].  

У 1932 р. директор Перемишльської чоловічої гімназії С. Шах, з 

допомогою батьків учнів, заснував товариство “Кружок родичів”, яке 

надавало моральну матеріальну допомогу шкільній молоді, зокрема бідній. 

Головою товариства було обрано Володимира Сас-Подлуського – суддю 

Окружного суду, а юридичним референтом – адвоката Миколу Рибака. 

В. Сас-Подлуський очолював товариство протягом 1932–1939 рр. [359, с.53].  

Товариство “Кружок родичів” влаштовувало своїми коштами щороку літні 

табори для учнів гімназії, які звичайно відбувалися в Тисовій біля Перемишля 

або в Бориславці Добромильського повіту. Духовно-моральне керівництво над 

табором мав член правління “Кружка родичів” о. Юліян Мягкий, катехит 

народніх шкіл, а педагогічне – проф. П. Волянський, або проф. Є. Бачинський. 

Директор гімназії С. Шах і голова “Кружка Родичів”, суддя В. Сас-Подлуський, 

відвідували такі літні табори учнів, бували на боголсуженнях та обідали з 

учнями, кошти на такого роду відпочинок під час канікул збирав “Кружок 

родичів” при різних можливостях протягом року. Перемишльський єпископ Й. 

Коциловський виділяв для цієї справи по 200 і більше золотих (при тому він 

вимагав, щоб дару не оголошувати), від крилошанина  о. Івана Качмара – по 150 

злотих, а директор здобував також фінансові субсидії з краєвого фонду 

Львівського Воєводського уряду (наприклад в 1936 р. – 260 злотих) та з 

повітового фонду перемишльського староства – по 100 злотих [359, с.61].  
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Від 1933 р. коштом “Кружка родичів” Перемишльська державна 

чоловіча гімназія почала видавати звіти про свою діяльність які називалися 

“Звідомлення”. Їх редагував директор гімназії С. Шах, технічним редактором 

був д-р Є. Грицак, а друквалися вони у друкарні НТШ у Львові. До 1939 р. 

“Кружок родичів” спромігся видати сім таких “Звідомлень” [359, с.74]. 

Видання приносило матеріальну користь товариству, поповнюючи його 

фонди коштами від продажу. Учні зуміли самостійно заснувати власне 

товариство для надання матеріальної допомоги своїм колегам, які найбільше 

її потребували. Товариство отримало назву “Молода громада”. 

Товариство української шкільної молоді “Молода громада”, що діяло 

на початку 30-х рр. ХХ ст. у місті Перемишлі, було засноване учнями 

Перемишльської державної чоловічої гімназії, як продовження 

Перемишльської секції “Українського студентського Союзу”, закритого 

польською владою 1923 р. Початково, українське студентство було 

організоване у секцію при читальні “Проствіта” у Перемишлі. Організаційну 

роботу над створенням Товариства та написанням Статуту було розпочато у 

1927 р. і лише у жовтні 1928 р. уряд затвердив cтатут nовариства і “Молода 

Громада” розпочала самостійну діяльність [22]. Проте, протягом всього часу 

існування, “Молода Громада” залишалася під опікою українських товариств 

“Просвіта”, “Рідна школа”, “Боян”. З 1931 р. до його членів долучилися учні 

інших навчальних закладів Перемишля, зокрема, Інституту для дівчат. 

Основною метою діяльності товариства було об’єднання учнів-

українців різного рівня навчальних закладів Перемишльського повіту, 

залучення шкільної молоді до культурно-освітньої та патріотичної 

діяльності, надання матеріальної допомоги потребуючим учням. Про те, що 

наданню матеріальної допомоги бідним учням товариство приділяло 

найбільше уваги свідчать його анкети, які отримували при вступі нові його 

члени [50, арк.1-17]. Головою товариства від його заснування до кінця 1930 

р. був О. Губинський. У виділ товариства, як керівний орган, у різні часи 
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входили: Р. Ганчук (голова), М. Дужий (заступник), С. Гинилевич (голова), Т. 

Босий, (заст. голови), П. Турула (бібліотекар). 

Товариство мало контрольну, кодифікаційну та культурно-освітню 

комісії. З 1931 р. при ньому діяла секція студенток та мировий членський 

суд. В домівці “Молодої громади” працювала бібліотека. У червні 1931 р., з 

ініціативи голови С. Гинилевича члени товариства організували чоловічий, а 

згодом і міщанський хор, який виступав на концертах та культурно-освітніх 

заходах, що проводилися у містечках та селах Перемишльського повіту під 

час відзначення пам’ятних дат та ювілеїв, зокрема Т. Шевченка та І. Франка. 

Вилучені кошти використовувались на позички малозабезпеченим 

студентам, доброчинні цілі, зокрема, будівництво греко-католицької церкви у 

передмісті Перемишлі, закупівлю книг для бібліотеки Товариства. 

З березня 1931 р. розпочався збір коштів для будівництва 

студентського дому, оскільки початково Товариство проводило збори та 

культурно-освітні заходи у приміщенні читальні “Просвіти”. У вересні 1932 

р. “Молода Громада” вже мала свою оселю. На Студентській краєвій 

конференції, яка відбулася у Львові, на основі завдань, поставлених перед 

молоддю, члени Товариства приєдналися до створення загального реєстру 

української студентської молоді. Впродовж літа 1931 р. ними був складений 

реєстр студентства на терені Перемишльського повіту. 

“Молода Громада” проводила просвітницьку роботу спільно з 

товариствами, що діяли при навчальних закладах Перемишля, зокрема 

протиалкогольним товариством “Відродження”, спортивним клубом 

“Беркут”, а також регіональними осередками “Просвіти”, “Бояна”, 

“Української бесіди”, “Рідної школи”, “Сокола”, Товариства прихильників 

освіти, Товариства охорони військових могил та ін. 

У 1932 р. Товариство стало членом міжнародної асоціації українських 

студентських товариств “Центральний союз українського студентства” і 

взяло участь у міжнародному зїзді українського студентства, який відбувся у 
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Празі. Восени 1930 р. поліція провела чергову перевірку діяльності 

Товариства, конфіскувавши половину документації, зокрема, протоколів з 

детальною історією Товариства, касові книги, а також книжки з бібліотеки. 

 

 

4.2. Роль українських культурно-освітніх організацій і товариств 

міста в активізації громадсько-політичного життя краю 

 

 

У першій третині ХХ ст. важливим демократичним інструментом 

діяльності культурно-освітніх організацій і товариств українців Перемишля та 

засобом активізації громадсько-політичного життя Східної Галичини став 

Український Народний дім, побудований у 1904 р. Ініціатором його спорудження 

виступив громадський діяч д-р Теофіл Кормош. Будівля була настільки потужна 

архітектурно і майстерно оздоблена, що її й досі називають у народі “перлиною 

над Сяном”. Відразу ж після відкриття Український Народний Дім став 

стратегічним центром українського громадського життя міста. [220, с.3].  

Український народний дім – це культурно-освітня установа, що 

охоплювала всі інститути, громадські організації й товариства, які вели тут 

свою суспільну та культурно-мистецьку діяльність у формі організації бесід, 

лекцій, доповідей, виставок, вечорниць, театральних вистав, концертів з 

участю місцевих і запрошених ззовні солістів, хорів та ансамблів, 

танцювальних балів та різних урочистих заходів. І це є найбільш суттєве 

поняття “Народного дому”, про яке засвідчують метафоричні епітети, яких 

вжили перемишльські діячі в засновницькому документі. На їхню думку, мав 

це бути “храм національного відродження”, “вогнище громадського життя”, 

“кріпость молодої волі”, “святиня українського слова і пісні” [220, с. 3]. 

Також це була економічна або господарська організація, кооперативне 

підприємство – товариство з обмеженою відповідальністю, яке матеріально 
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підтримувало українські громадські організації. Основним завданням 

товариства було, в першу чергу, вирішення усіх справ, пов’язаних з 

будівництвом “Народного дому”, а опісля – адміністративне й фінансове 

забезпечення його функціонування як культурно-освітньої установи. 

Народний дім містив: театральну залу, 2 гардероби, 1 буфет, 29 житлових 

кімнат, 3 крамниці, 3 магазини, пивниці та всяке необхідне технічне 

обладнання. Сьогодні будинок “Народного дому” є цінною історичною й 

архітектурною пам’яткою міста Перемишля [236, с.487], Додаток Е. 

Заходами молодих енергійних діячів у Перемишлі були створені такі 

економічні, культурно-освітні та мистецькі товариства: філія “Просвіти” 

(1891), “Боян” (1891), Кредитне товариство “Віра” (1894), Ремісниче 

товариство “Зоря” (1899), гурток “Рідної школи” (1900). Проблемою усіх цих 

та інших українських установ і товариств був брак власних приміщень, а 

оренда чужих приміщень (кімнат, залів) була пов’язана з високими 

видатками. Тоді-то постало питання про спорудження власного великого 

будинку, в якому б могли розташуватися і розгорнути ширшу діяльність 

зазначені установи й товариства. На пропозицію д-ра Т. Кормоша скликано 

збори української громадськості міста і після доповіді Олекси Яреми з 

обґрунтуванням потреби “Народного дому” в Перемишлі було вирішено 

заснувати Товариство “Народний дім” для організації цієї справи.  

Установчі збори Товариства “Народний дім” у Перемишлі відбулися 3 

січня 1900 р. в присутності, стверджених підписами, 27 осіб, які стали 

членами-засновниками товариства. Серед них – 11 професорів української 

гімназії на чолі з директором Г. Цеглинським, що ясно засвідчує про роль 

професури місцевої гімназії як в ініціюванні, так і реалізації громадських 

заходів. Другу, менш численну групу – 9 осіб, – становили священики, а крім 

них було ще 4 правники, 2 директори банків та 1 лікар [236, с. 487].  

Першою справою, якою зайнялися установчі збори, було схвалення, 

опрацьованого О. Яремою, статуту створюваного товариства. Згідно з 
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прийнятим статутом, розробленим відповідно до австрійського 

законодавства, метою Товариства “Народний дім” з обмеженою 

відповідальністю мало бути: “піднесення зарібку і господарства його членів 

через закуп і продаж недвижимостей, будову домів і посередництво в закупі і 

продажі, а також виділення членам позичок”. Ресурси товариства мали 

складатися з: 1) власних фондів товариства (т.зв. основний фонд, що був його 

власністю), 2) членських паїв (т.зв. пайовий фонд, що становив власність 

членів), 3) вкладів на біжучому рахунку і 4) позик й кредитів, отриманих 

товариством. Основний фонд створювався зі вступних внесків, частки 

чистого прибутку (про розмір частки, не менше ніж 10 % прибутку, 

вирішували загальні збори), з дивіденд належних членам, що не були 

відібрані протягом 3 років, з відсотків від власних капіталів, з недоплачених 

у повній сумі паїв, а також паїв, що перейшли на його власність з усяких 

записів та датків для товариства [236, с.489]. Членами товариства могли бути 

фізичні й юридичні особи з оплатою паїв. Від кількості паїв залежала 

чисельність голосів на його загальних зборах. Засади розподілу голосів 

пропорційно до сплачених паїв була точно визначені статутом, при чому 

один член не міг мати більше як 10 голосів і то при 55 паях. На практиці 

лише деякі збірні (юридичні) члени мали по 3 паї (2 голоси). Наприклад, 

ними володіли товариства “Руська бесіда” та “Бурса св. о. Миколая”.  

Установчі збори обрали також членів керівних органів товариства – 

Наглядової ради, Управи та Ревізійної комісії. Головою Наглядової ради був 

обраний Г. Цеглинський, його заступником – о. Іван Стрийський, а Т. 

Кормош став одним з членів ради. До складу Управи увійшли три директори: 

О. Ярема, Клим Глібовицький та о. Омелян Кормош і три заступники. 

Ревізійну комісію очолив Володимир Кміцикевич [236, с. 490].  

Схвалений зборами статут товариства був занесений до реєстру заробітно-

господарських товариств ухвалою Окружного суду в Перемишлі 20 січня 1900 р. 

Цей день і вважається початком діяльності Товариства “Народний дім”. З цього 
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дня почалася енергійна діяльність усіх членів управи, а особливий тягар взяв на 

себе д-р Т. Кормош, який доглядав за всіма справами і перш за все питаннями, 

що вимагали юридичного вирішення. Поруч із ним немало натрудився О. Ярема, 

який опікувався фінансовими й господарськими справами. Ця праця вимагала не 

лише багато часу й енергії, але й великої терпеливості, ретельності і точності у 

веденні справ, так що не кожний хотів брати її на себе. Приміром, О. Ярема був 

касиром чи не всіх існуючих у Перемишлі українських організацій. Про це він 

згадував пізніше у своїх записках: “в моїх руках опинилося багато кас, вправді 

дрібних, але з того дробу поставали і великі будівлі”.  

На початку жовтня 1901 р. в розпорядженні товариства було понад 

6300 австрійських корон. Тому з такою мізерною квотою важко було братися 

за справу. З допомогою прийшло засноване раніше (1894) власником 

адвокатської канцелярії у Перемишлі і громадським провідником краю Т. 

Кормошем перше в місті Кредитне товариство (пізніше Український 

кооперативний банк) “Віра”, яке надало Товариству “Народний дім” кредит у 

розмірі 30 тисяч австрійських корон. За ці гроші на ліцитації закуплено 

нерухомість з одноповерховим будинком, який був знесений. На його місці 

27 лютого 1902 р. розпочато будову величавого, як на той час, будинку 

“Народного дому”, а 4 липня 1903 р. посвячено наріжний камінь. Справами 

будівництва займався Будівельний комітет, в якого склад увійшли: д-р Т. 

Кормош, О. Ярема, Г. Цеглинський, о. О. Кормош, д-р М. Долинський, І. 

Матковський та І. Липецький. Технічне керівництво перебувало в руках 

інженера Івана Лемпіцького. Будову дому закінчено в жовтні 1904 р. і 1 

листопада 1904 р. відбулося урочисте освячення “Народного дому” в 

Перемишлі єпископом Костянтином Чеховичем при численній участі 

духовенства та місцевої української громади [236, с.490]. 

Від прийнятого рішення про спорудження “Народного дому” в 

Перемишлі до його посвячення і відкриття минуло не повних 5 років. Для 

порівняння, “Народний дім” у Львові будувався 15 років (1849–1864), в 
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Тернополі –14 років (1890–1904), в Стрию і Коломиї (лише 1/3 будинку) – 9 

років (1892–1901). Серед найбільш заслужених в успішному завершенні 

будови на першому місці визнано Український банк “Віра” (директор 

Спиридон Губчак, він же – член управи “Народного дому”). На загальних 

зборах 3 березня 1906 р. голова Наглядової ради Г. Цеглинський подякував 

товариству “Віра” за “жертви й датки для “Народного дому”, без яких 

Товариство “Народний дім” лихо стояло би”. Дальшими заслуженими 

названо д-ра Т. Кормоша, який невтомною діяльністю найбільш прислужився 

справі, О. Ярему – він бо точним веденням фінансових справ і своїми 

заходами підтримав справу, Дирекцію, яка щиро працювала для добра 

товариства, та Будівельний комітет. Протягом 11 років дирекція “Народного 

дому” працювала на громадських засадах (без винагороди). Щойно на 

засіданні Наглядової ради (13 лютого 1911 р.) винесено на обговорення 

питання про винагороду її членів, було запропоновано, щоб зі збереженого 

резерву на суму 3000 корон призначити на цю ціль 1400 корон. З цієї суми по 

500 корон було призначено О. Яремі та о. О. Кормошу, а 400 корон д-ру Т. 

Кормошу, як адміністратору дому. Доктор Т. Кормош погодився прийняти 

200 корон, як повернення понесених затрат. Крім того, було вирішено також 

підвищити чинш для “Руської щадниці” на 300 корон, для перукаря з – 60 до 

80 корон. Внаслідок цього доходи “Народного дому” зросли до 4000 корон. 

Воєнний час не сприяв активній господарській діяльності й ті роки 

позначилися виключно витратами. Театральний зал віддано для Червоного 

хреста й інваліди використовували його до 1925 р. включно. Щойно у 1920 р. 

Товариство “Народний дім” осягнуло прибуток зі своєї діяльності. На 

перших після війни загальних зборах 14 червня 1921 р. підсумовано 

господарську діяльність товариства за 1917–1920 рр. Витрати адміністрації за 

цей час становили близько 13 465,53 польських марок, а разом із відсотками 

сальдо досягли 18 тис. марок. Тоді вже починалася фінансова криза-

депреціація польської марки. Нерухомість “Народного дому”, балансова 
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вартість якої складала майже 172 тис. марок, насправді мала вартість 10 

мільйонів марок. На цих же зборах обрано нову Наглядову раду, головою 

якої став о. Олександр Зубрицький, та затверджено членів управи в складі: о. 

О. Кормоша, Спиридона Губчака, О. Яреми і їхніх заступників [236, с.493].  

Як усі інші українські кредитні кооперативи, Товариство “Народний 

дім” у Перемишлі вийшло оборонною рукою з монетарної кризи. Висока 

інфляція була корисною для боржників. У 1923 р. чистий прибуток 

товариства досягнув понад 1898 тис. польських марок. Завдяки цьому 

дирекція “Народного дому” до 1924 р. сплатила всі довоєнні борги. Ще у 

1922 р. було затверджено зміни до статуту, які виникли внаслідок 

пристосування його до польського кооперативного закону від 29 жовтня 1920 

р. В свою чергу,  на надзвичайних загальних зборах 9 жовтня 1925 р. було 

внесено чергові зміни до статуту, обмежуючи обсяг діяльності товариства 

“Народний дім”. Новий запис звучав: “кооператив займається завідуванням 

нерухомістю”. У зв’язку з уведенням нової грошової одиниці – злотого (зл.), 

пай кожного члена встановлено на рівні 50 зл. Власний капітал на 1 грудня 

1925 р. становив 23 200,52 зл., з чого на паї припадало 12 588,01 зл., 

натомість чужий капітал (депозити) – 18 179,57 зл. Вартість нерухомого 

майна оцінено на 41 441 зл. Баланс покрився витратами, що виникли з такого 

розрахунку: дохід з чиншів 2278,29 зл., а витрати – 2122,90 зл., отже 

прибуток брутто становив 155,39 зл., зменшений на відсотки від вкладів 

727,16 зл., дав 571,77 зл. чистих витрат.  

На зламі 20–30-х рр. Товариство “Народний дім” у Перемишлі ввійшло 

в новий період своєї діяльності. Відійшли у вічність засновники “Народного 

дому” – в 1927 р. помер д-р Т. Кормош, а в 1930 р. – О. Ярема. У 1929–1933 

рр. чергова економічна криза, цим разом глибока рецесія, сколихнула не 

лише Польщею, але й усім світом. У Перемишлі оголосили про своє 

банкротство такі великі фірми, як Френкель і Крайґер та ін. Також деякі 

українські товариства опинилися у важкій фінансовій ситуації. До них 
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належав Окружний союз кооператив у Перемишлі, що заборгував у 

Товаристві “Народний дім” на суму 4619,24 зл. Тому цю суму на загальних 

зборах 20 січня 1932 р. вирішено списати у витрати. Товариство допомагало 

також іншим українським установам, призначаючи з доходів за 1932 р. на 

культурні цілі 4639,11 зл., з того: на “Просвіту” – 195 зл., на “Рідну школу” – 

1500 зл., на інвалідів – 1825 зл., на інші цілі – 1119,11 зл. [236, с.494]. 

На загальних зборах товариства 20 травня 1933 р. було вирішено 

розширити діяльність товариства і оновити склад керівних органів. 

Наглядову раду очолив о. Михайло Комарницький із Жовкви, який 

виконував цю функцію до самої війни. Його заступником обрали Ізидора 

Білинського (директор “Української щадниці” в Перемишлі), а від 1935 р. – 

Михайла Кебузинського. Секретарем став д-р Іван Мандюк. Крім цього, було 

змінено ще двох членів і трьох заступників. Управа складалася зі справника 

(виконавчого директора), яким до початку війни був Богдан Шехович, 

скарбника – о. О. Кормоша, а від 1935 р. – Івана Ґонтарського, та бухгалтера, 

Теодора Гози, після нього – Михайла Пащака, а від 1935 р. – Осипа Сенечка, 

єдиного службовця, який отримував 200 зл. місячної зарплати. Крім нього, 

зарплату отримували особи, що виконували обов’язки служби – швейцар і 

сторож. До того ж, було ще три заступники членів управи. 

Концепцію розбудови діяльності Товариства “Народний дім” 

віддзеркалено у схваленому на надзвичайних загальних зборах 27 жовтня 

1934 р. доповненні до його статуту. Перш за все вирішено привернути 

кредитну діяльність. Крім цього, додано такий 9-й пункт, спрямований на 

піднесення культурного рівня своїх членів, поширення кооперативних ідей і 

приєднання до кооперативу нових членів для заснування читальні, 

бібліотеки, влаштовування лекцій, викладів і спеціальних курсів, в першу 

чергу з обсягу кооперації та сільського господарства, дослідних ділянок, 

вистав, вечірок, концертів, прогулянок, фестин та всякого роду товариських 

забав, залучення своїх членів до спортивних занять тощо.  
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Основними формами діяльності Товариства “Народний дім” все-таки й 

надалі залишалися три напрями: завідування нерухомістю, депозитно-

кредитна та допоміжна діяльність. З року в рік зростали прибутки, мінялася 

чисельність членів. Якщо в 1921 р. було 125 членів, а в 1930 р. їхнє число 

зменшилось до 60, то в 1939 р. воно вже зросло до 85. У 1939 р. дохід із 

нерухомості становив 9292,32 зл., дохід з позичкових операцій – 1226.32 зл., 

з інших джерел – 55,86 зл., разом – 10 575,63 зл. За цей самий час кошти 

адміністрації становили 7438,34 зл., отже чистий прибуток досяг 3137,29 зл. 

Найбільший дохід давала оренда театральної зали. В 1935 р. загальні збори 

встановили правила її оренди на потреби кіно, оскільки Управа мала 

проблеми і судові процеси з кіно-підприємцями. Згідно з цими правилами 

зала винаймалася на 3 роки із місячною оплатою у 400-500 зл. При цьому по 

три дні в лютому, березні та жовтні, а в інших місяцях – по два були 

зарезервовані на національно-культурні святкові заходи. Орендар повинен 

був для забезпечення належного чиншу сплатити суму, яка перевищувала 

річний чинш. Однак не всі сплачували чинш своєчасно, а в деяких випадках 

Наглядова рада змушена була погоджуватись на його зниження [236, с. 495].  

Незалежно від того, що українська спільнота Перемишля в другій 

половині 30-х рр. розпоряджалася вже більшою кількістю власних будинків, 

будинок “Народного дому” по вул. Костюшка, 5 надавав приміщення 

багатьом українським громадським організаціям. Насамперед, в ньому 

містилися: “Міщанська каса” (в 1937 переведена до власного будинку на вул. 

Костюшка, 3), “Народний базар”, “Достава”, “Українська щадниця”, 

Окружний союз українських кооперативів, Українське драматичне 

товариство ім. Лесі Українки, бібліотека ім. Петра Могили, товариство 

“Викладів ім. Петра Могили”, читальня товариства “Просвіта”, ремісниче 

товариство “Зоря”, товариство “Супруга”, Українське товариство допомоги 

інвалідам (УКТОДІ), “Українська бесіда” тощо. Вони організували 

різноманітні культурно-освітні заходи. Збережені афіші, оголошення і 
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рецензії у місцевих газетах засвідчують, що в театральній залі виступали 

визначні громадські діячі, артисти, художні ансамблі, театри. Частину 

приміщень, за визначений чинш, займали приватні особи [313, с.35].  

Депозитно-кредитна діяльність товариства не була великою. Управа 

“Народного дому” отримала повноваження надавати кредити своїм членам 

до суми: фізичним особам – 800 зл., юридичним особам – 8000 зл. Кредити 

надавалися на 3 до 36 місяців, переважно на векселі з відсотковою ставкою 

від 6 до 9 %. На кінець 1939 р. було 20 боржників на суму 14 472 зл. Фізичні 

особи брали позики на будівництво або купівлю землі. Слід додати, що 

товариство “Народний дім” на кінець 1939 р. розпоряджалося депозитами 35 

вкладників на загальну суму 44 158,23 зл. із процентною ставкою 5,5 %. 

Серед вкладників були 10 службовців (інтелектуальних працівників), 6 осіб 

вільних професій, 4 рільники, 1 робітник, 1 підприємець, 6 інших фізичних 

осіб, 7 юридичних осіб, у тому 2 кооперативи.  

Фінансовий стан Товариства “Народний дім” на кінець 1939 р. був 

такий: власний капітал становив 31 293,47 зл., зокрема: статутний фонд – 

5242,74 зл., запасний фонд –17140,56 зл., інші фонди – 8910,17 зл. Усіх паїв 

налічувалось 109 (по 50 зл. = 5450 зл. – не всі вплатили повну суму), які 

належали 85 членам товариства. З-поміж 77 фізичних осіб було 30 

службовців, 30 представників вільних професій, 8 рільників, 3 купців, 2 

промисловців, 1 ремісник, 3 інших. У числі юридичних осіб були: львівський 

“Дністер” (6 паїв), кооператив “Золотий колос” і “Бурса св. о. Миколая” (по 4 

паї), Український кооперативний банк “Віра” (2 паї), “Союз українок”, 

“Боян”, “Сокіл” та Український інститут для дівчат (по 1 паї). Крім цього, 

воно було членом таких товариств, як “Просвіта” і “Рідна школа”, яким 

надавало позики й фінансову допомогу [236, с.496].  

Допоміжна діяльність, поруч з депозитно-кредитною та завідуванням 

нерухомістю, займала важливе місце в роботі товариства. Про це свідчить 

розподіл прибутку за 1936 і 1937 рр. З прибутку 1576,40 зл. за 1936 р. на 
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добродійні цілі призначено 1153,11 зл., з чого найбільше надано: “Рідній школі” 

– 240 зл., інвалідам – 180 зл., “Сільському господареві” – 120 зл., “Бурсі ім. о. 

Миколая” – 120 зл. Водночас, менші суми отримали: “Союз українок”, 

Спортивне товариство “Сян”, “Просвіта”, Захоронка емігрантів, Музичний 

інститут, бідна молодь Лемківщини і Бойківщини, Товариство “Стривігор”, 

“Сокіл-батько”, церква на Засянні. Прибуток за 1937 р. був менший (1162,79 зл,). 

а на добродійні цілі призначено такий самий відсоток прибутку і, в першу чергу, 

допомогу отримали, подібно, як в попередньому році, “Рідна школа”, інваліди, 

“Сільський господар”, “Бурса ім. о. Миколая” та “Союз українок”.  

Як цього прагнули й передбачували засновники “Народного дому” в 

Перемишлі, протягом багатьох років він був справжнім вогнищем нового 

національно-культурного життя, святинею безсмертного українського слова 

й пісні. Перш за все в “Народному домі” знайшли розміщення низка 

українських громадських установ і товариств, які розвивали тут свою 

економічну та культурно-освітню діяльність. З культурно-освітніх і 

мистецьких товариств тут містилися: товариство “Українська бесіда”, 

читальня “Просвіти”, товариство “Викладів ім. Петра Могили”, Бібліотека ім. 

Петра Могили, драматичне товариство ім. Лесі Українки та руханково-

туристичне товариство “Сокіл”. Велика зала зі сценою використовувалася 

для масових заходів, а у вихідні винаймалася для кінотеатру. При 

заповненому залі тут відбувалися концерти з участю місцевих і запрошених 

солістів та хорів, театральні вистави, танцювальні бали, різні урочисті 

заходи, а в інших залах – лекції, бесіди, виставки, читацькі заняття. Кожного 

року в березні тут проводилися Шевченківські концерти [236, с.495].  

Українські діячі вміли цінувати роль книжки та бібліотеки для 

поширення освіти. Тому, поруч із товариством українських наукових 

викладів ім. Петра Могили, одне з приміщень “Народного дому” займала 

бібліотека ім. Петра Могили. Тут можна було переглядати на місці книжки й 

часописи, книжки також видавали додому. Основною формою культурно-
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освітньої праці товариства наукових викладів ім. Петра Могили була 

організація циклу лекцій, доповідей і курсів. Тематика доповідей була так 

складена, щоб дати зацікавленим відповіді на актуальні питання зі сфер 

політики, права, історії, літератури й мистецтва, економіки та кооперації, а 

також психології і медицини, техніки й природи. Доповідачами були місцеві 

діячі такі, як: проф. Д. Ґреґолинський, д-р Я. Пастернак, д-р В. Загайкевич, д-

р М. Рибак, д-р Р. Несторович та інж. М. Дерев’янко. На запрошення 

приїжджали університетські професори з Кракова, Львова й Варшави. Серед 

них – Іван Огієнко, Василь Сімович, Іван Фещенко-Чопівський, Іван 

Зілинський та ін. Приїздили також письменники, а серед них Іван Франко. У 

1937 р. доповіді відбувалися кожної неділі і у свята в залі “Української 

бесіди”, а інколи також в залі оо. василіан на Засянні. 

Досить часто до Перемишля навідувався І. Франко. Він тут 

досліджував архіви капітульної бібліотеки й одночасно виступав із 

промовами на селянських вічах, доповідями на теми української й зарубіжної 

літератури та читав свої твори перед численною руською публікою. Під час 

виборчої кампанії 1897 р. був арештований у Перемишлі. У 1901 р. поет 

читав цикл доповідей про розвиток нової української літератури під назвою 

“Молода Україна”, а в 1903 р. також цикл доповідей про Данте Аліґ’єрі. У 

1912 р. в залі перемишльського магістрату він читав свого Мойсея , де 

червоною ниткою проходила думка про визволення українського народу, а 

отже й про самостійну державу [153]. 

Перемишльське греко-католицьке духовенство та інтелігенція 

Перемишля відігравали значну роль в політичному житті краю. Їх активність 

виражалася участю в роботі Галицького сейму та австрійського Райхсрату. 

Галицький Сейм – вищий орган системи самоврядування австрійської 

провінції, що звалася “Королівство Галичини та Лодомерії з Великим 

Князівством Краківським разом з князівствами Освєнцім і Затор”. Сейм 

регулярно збирався на свої сесії у Львові з 1861 по 1914 рр. Число усіх 
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депутатів Галицького сейму – 150, з 1896 р. – 154, після 1900 р. – 161. З 1861 

по 1913 рр. у Галицькому сеймі український народ представляли 119 

депутатів [358, с.6]. Серед їх числа були і представники від Перемищини.  

До сейму за посадами входили вірилісти (митрополити, єпископи та 

ректори Краківського і Львівського університетів). Тому м. Перемишль 

традиційно представляв греко-католицький єпископ. З 1861 до 1869 р. серед 

вірилістів був єпископ Фома Полянський, з 1870 до 1892 р. – Іван Сатурнус 

Ступницький (з 1873 р. він – віце-маршал), з 1892 до 1896 р. – Юліан Пелеш, 

з 1892 до 1914 р. – Константин Чехович (з 1897 р. – віце-маршал, голова 

“Клубу руських послів соймових”. Крім вірилістів, у Галицькому сеймі були 

представники громади округу Перемишль – Нижанковичі, що входили до 4-

ої курії: з 1861 р. – о. Г. Гинилевич (1861–1866 рр.), д-р В. Ковальський 

(1867–1869 рр.), о. Г. Шашкевич (1870–1876 рр.), С. Новаківський (1901–1907 

рр.), д-р Т. Кормош (1913–1914 рр.). До третьої курії в 1867 р. обрали о. 

Фому Полянського, який обирався депутатом Віденського парламенту [358].  

Після Першої світової війни перемишльські активісти продовжували 

брати участь у політичному житті краю. Українські культурно-освітні 

товариства Галичини – “Просвіта”, УПТ “Рідна школа”, “Союз українок”, 

“Руська бесіда”, “Учительська громада”, “Взаємна поміч українського 

учительства”, Товариство українських наукових викладів ім. П. Могили  

виступали самостійними вагомими чинниками в краї. Адже їхня поява 

зумовлювалась об’єктивними потребами національного поступу українців. 

Утім, з розвитком партійно-політичної системи національні об’єднання, з 

одного боку, почали дедалі активніше втягуватися у сферу впливів різних 

політичних партій; з іншого – останні виступали безпосередніми 

ініціаторами й організаторами окремих громадських інституцій з метою 

поширити свої впливи серед загалу. Все це відповідним чином позначалося 

на розгортанні національного руху галицького українства. Представники 

інтелігенції міста, які очолювали освітні та культурні організації в слушний 
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час стали на захисті національних інтересів українського народу та 

розпочали боротьбу за власну державу.  

З початком Першої світової війни у Львові було утворено політичну 

організацію Союз визволення України (СВУ). Відповідно до списку, 

складеного членом Президії А. Жуком, СВУ за весь час існування 

нараховував понад 250 членів, співробітників і активу з числа 

військовополонених. Активну участь у діяльності СВУ брали відомі 

громадсько-політичні діячі – уродженці Перемищини: літератор Михайло 

Возняк, письменник Петро Карманський, географ Степан Рудницький, 

політик Володимир Старосольський, історик Омелян Терлецький. Головними 

постулатами для здійснення національно-політичних цілей українців вони 

вважали національну ідею, державність, соборність і демократію [313, с.96].  

Як відомо, в умовах глибокої державної кризи, 18–19 жовтня 1918 р. у 

Львові відбулася конституанта – представницьке зібрання українських послів 

до парламенту та Крайових сеймів Галичини і Буковини, єпископату, 

делегацій українських партій, яке обрало Українську Національну Раду на 

чолі з правником Євгеном Петрушевичем [246, с.10,11] в складі А. 

Алиськевича, В. Загайкевича, М. Демчука і Т. Кормоша. У першому 

Маніфесті вона проголосила: “І. Ціла етнографічна українська область в 

Австро-Угорщині, зокрема Східна Галичина з граничною лінією Сяну з 

включенням Лемківщини, північно-східна Буковина з містами Чернівці, 

Сторожинець і Серет та українська полоса північно-східної Угорщини – 

творить одноцілу українську територію. II. Ся українська національна 

територія уконституйовується отсим як Українська Держава...” [284, с.101]. 

31 жовтня поляки на чолі з генералом Станіславом Пухальським 

намагалися взяти владу й у Перемишлі. Однак цим планам не судилося 

здійснитись. На допомогу українській громаді міста прийшов 9-й стрийський 

піхотний полк (700 осіб) під командуванням надпоручника Федюшка з 

Журавиці. Незважаючи на дощ, на ринковій площі зібралося ще й 8 тис. 
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селян-українців з навколишніх сіл. Відтак у четвер уранці в Народному домі 

відбувалося віче, учасники якого присягли: “Польське панування в 

Перемишлі може прийти тільки по їх трупах”. Там таки було обрано 

Перемишльську народну раду (Українську Національну Раду) на чолі з 

адвокатом Т. Кормошем, його заступником обрано В. Загайкевича. До її 

складу ввійшли 13 осіб – представників інтеліґенції, робітників і селян повіту 

(Л. Данилович, І. Білинський, М. Демчук, М. Комарницький, А. Сабат, І. 

Доротяк, І. Жовнір, І. Крутій, А. Алиськевич, О. Ярема та ін.). При 

Перемишльській повітовій раді створено низку комісій: військову, фінансову, 

харчову, санітарну тощо. Її органом став часопис “Воля”. За фінансової 

підтримки директора жіночого ліцею, професора Олекси Яреми, вийшло 3 

числа вечірньої газети (5, 7, 10 листопада). [284, с.101-102].    

У Перемишлі з початку листопада 1918 р. урядувала спільна 

українсько-польська комісія (4 українці та 4 поляки), завданням якої було 

полагодження питань адміністрації міста та повіту, утримання ладу, 

оголошення розпоряджень політично-адміністративного характеру. Та 

активізація поляків у напрямку організації власних військових сил спонукала 

українців до перехоплення ініціативи. 4 листопада 1918 р. місцеві селяни під 

керівництвом офіцерів-українців роззброїли польські підрозділи та 

встановили контроль над правобережною частиною Перемишля і повіту. 

Частина ж міста і села на Засянні опинилися в польських руках.  

Сотник УГА Яким Ярема ці події у своїх спогадах описує так: “Зараз 

після опанування Перемишля – 4 листопада вранці покликав мене др. 

Загайкевич, один із трьох, що стояли на чолі УНРади, і сказав: “Підемо до 

генерала Пухальського, інтернованого цеї ночі в стаційній корпусній 

команді. Ви залишитесь там як командант залоги будинку!”… Та зараз же 

наступало маленьке облегчения для його заляканодуші. Перше слово, яке він 

почув з уст др. Загайкевича, було – “Ексцелєнціє!” Це звучало зовсім по 

панськи, зовсім не по гайдамацьки. Воно дуже приємно залоскотало його 
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вухо й освітило його душу проміннями надії. Ба, ще краще – др. Загайкевич 

звернувся рівночасно до стійкового при дверях передньої кімнати й 

закомандував, строго по військовому: “Позір!” – і різко додав: “Жовнір 

повинен добре знати, як має стояти перед генералом!” Я мимоволі запитав 

себе в думці: Звідки п. Загайкевич знає таке – чи з парляменту виніс таке 

знання, чи з адвокатської практики? Аж нараз мені стало ясно. Др. 

Загайкевич був також офіцером. Підчас мобілізації 1914 р. я навіть бачив 

його – в цивільнім одягу, з військовою парадною шапкою на голові, 

оперізаного поясом з великим інфантерийним кутасом і шаблею при боці.  

Генерал Пухальський запитав: “Пане после, скажіть, пробіг, доки 

будете мене так тримати. Хто поручиться за моє життя?” Ексцелєнціє! – 

відповів дещо зворушено др. Загайкевич. – Я ручу вам і запевняю вас, що 

ніщо злого вам не станеться, ані одного волоска з голови вам ніхто не зніме!” 

“А все ж, будь ласка, скажіть, приблизно, як довго буду сидіти тут?” – 

наставав полонений. “Це залежить від ваших військ, коли вони припинять 

війну з нами на основі тимчасового розмежування по лінії Сяну, то ми вас 

зараз звільнимо. А це залежить від вас, коменданта. Дайте своїм військам 

наказ, щоби перестали стріляти, щоби відступились геть від Сяну, щоби не 

було непотрібного дразнення й кровопролиття” [178, с.15-16]. 

7 листопада 1918 р. на цій території обійняла владу новоутворена 

Повітова Польська Національна Рада. В умовах протистояння обидві сторони 

продовжили переговори про встановлення тимчасової адміністрації міста і 

повіту до відповідного рішення Мирового Конгресу. Не бажаючи визнавати 

лінію р. Сян за тимчасовий кордон, поляки погодились на перехід під 

українське правління частини сіл з умовою встановлення польської влади в 

Перемишлі. Пропозицію українці не прийняли, але втриматись у місті їм 

вдалося лише три дні. Підсилені резервами, польські військові з’єднання 

змусили українські підрозділи відступити з міста. Членів Перемишльської 

Повітової Української Національної Ради поляки інтернували. 
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Про те, як поляки обходилися з українцями, захопивши владу в місті, 

досить детально описав у своїх спогадах Яким Ярема: “Тепер наближалась 

хвиля гіркої заплати. Перше привітальне слово, яке почули з уст польських 

переможців в помешканні др. Загайкевича члени УНРади було: “Марш!” 

Легіоністи вивели їх гуртом на подвір’я, кинули для постраху декілька 

гранатів поміж мури будинків і завели їх просто в тюрму, погану тюрму 

касарень на Засяню, де їх морено голодом, поки не відїхали на Домб’є. Др. 

Загайкевич не міг вийти разом з ними, бо лежав в горячці. Та зараз вбігла 

друга ватага з криком: “Де є др. Загайкевич ?” Майор, проводир ватаги, 

зверещав: “Пся креф ... лайдаку, то тобє захціва сі України, ... марш мі з 

лужка, там бендзєш будоваць Україне ... Він лаючи добірними польськими 

словами прискакував раз-у-раз до ліжка хорого й поколюючи вістрям багнету 

старався зігнати його з ліжка. А коли нарешті др. Загайкевич підвівся і 

простягнув руку по своє вбрання, дикий майор наставившись з багнетом 

закомандував: “Марш голи!”… Через кладку й далі вулицею 3-го мая пігнали 

хорого чоловіка, який тремтів в горячці і від холоду вогкого падолистового 

вечера… По дорозі нападала озвірена польська публіка і якби не заступивсь 

був один із знайомих – професор польської гімназії, то за др. Загайкевичем 

були б певно полишились сліди крови” [178, с.19].  

Ризикуючи своїм здоров’ям і навіть власним життям, українська 

інтелігенція м. Перемишля, очільники товариств, освітніх організацій, 

політичних партій стали на захист інтересів свого народу, включилися до 

боротьби разом зі всією Галичиною за становлення Української держави.   

Справжніх патріотів свого народу вдалося виховати викладачам 

Перемишльської державної чоловічої гімназії. Велика кількість учасників 

визвольних змагань українського народу в 1914–1920 рр. були саме її 

випускниками. Колишній учень, інженер Антон Артимович опрацював список 

вихованців Перемишльської гімназії, що виконували військову службу або в 

лавах Українських січових стрільців в 1914–1918 рр., або у бригадах Української 
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Галицької Армії після 1-го листопада 1918 р., або при Корпусі УСС, 

організованих полковником Євгеном Коновальцем у Києві – наприкінці 1917 р. з 

полонених українців австрійської армії в Росії. А. Артимович нарахував 

поіменно 119 УСС-ів, вихованців Перемишльської гімназії, а серед них і о. 

декана Андрія Пшепюрського, учня гімназії, випускника 1897 р., 375 старшин 

УГА та 22 членів Корпусу Січових Стрільців Є. Коновальця. Подав він теж 

окремий список тих вихованців Перемишльської гімназії, що віддали своє життя 

в боротьбі з ворогами разом 61. А колишній польовий духівник УГА, о. декан 

Іван Лебедович, абітурієнт Перемишльської гімназії з 1910 р. (народився 1890 р. 

в селі Горайці, Любачівського повіту), подає у своїй праці під назвою “Польові 

духовники УГА”, яка вийшла друком 1963 р. у Вінніпезі (Канада) список з 

короткими життєписами тих священиків, “що станули в ряди борців за волю 

України в 1918–1920 рр.”. Подані там імена польових духовників УГА від 

найстарших річників до наймолодших богословів, яких їх застали листопадові 

події 1918 р. в Перемишльській духовній семінарії. Серед найстарших польових 

духівників УГА згадує о. І. Лебедович о. декана Володимира Гинилевича, пароха 

в Тисовій біля Красічина за Сяном, (який народився 1863 р., а помер за Збручем в 

1919 р.). Його чотири сини: Іван, Ярослав, Константан і Степан, старшини 

австрійської армії, перейшли в листопаді 1918 р. в ряди УГА, а син – доктор 

медицини Ярослав (народився в 1891 р.), випускник гімназії 1910 р., поручник 

австрійської армії, був членом таємного військового комітету у Львові, що в ніч 

на перше листопада 1918-го року під командою сотника УСС Дмитра 

Вітовського перебрав державну владу від австрійської команди Львова в 

українські руки і вивісив жовто-блакитний прапор на ратуші м. Львова. Далі 

згадує І. Лебедович у своїй книзі “Польові духовники УГА” у главі 

“Лемківщина”, що в листопаді 1918 зорганізував о. Пантелеймон Шпилька, 

парох у Вислоку Нижнім за Сяном, “Сяніцький Комісаріят Західно-Української 

Народної Республики” з осідком в Команчі, так звану “Команецьку Республику”, 

ставши її головою. Але коли поляки із Сянока протягом чотирьох тижнів 
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розбили цю “Лемківську республіку”, о. П. Шпилька перейшов до 

Чехословаччини, де й залишився, о. Пантелеймон Шпилька був учнем 

Перемишльської гімназії, випускником 1905 р., народився 1883 р. у Дмитровичах 

поблизу Перемишля. Він хотів об’єднати Лемківщину із ЗУНР [359, с.43-44].  

Як відомо, українці зазнали поразки в національному русі 1918–1920 рр. 

Галичина у 1923 р. увійшла до складу відновленої Польщі. Але це не зупинило 

українців, вони продовжили боротьбу за свої національні інтереси. В 1925 р. була 

створена у Львові найчисельніша і найвпливовіша політична партія Західної 

України 1920–1930-х рр. – Українське національно-демократичне об’єднання 

(УНДО). Перемишльська інтелігенція жваво відреагувала на цю подію, створивши 

у 1926 р.  її повітовий народний комітет на чолі з Т. Кормошем [313, с.125].  

Вибори 1928 р. стали індикатором діяльності УНДО на теренах міста 

та повіту, а також національної свідомості українського населення. Про ці 

події яскраво розповідає у своїх спогадах діяч українського підпілля Євген 

Стахів у книзі “Крізь тюрми, підпілля й кордони”: “1928 року, мені було 

десять, пройшли другі вибори до польського сейму, і українці вперше брали 

в них участь. В Перемишлі було дві виборчі листи: УНДО за номером 18, від 

якої кандидував адвокат доктор Володимир Загайкевич; і радикалів – за 

номером 21, які висували професора гімназії Володимира Зубрицького. 

Довіреною особою Загайкевича був Осип Сенечко, Зубрицького – голова 

Студентського громади в Перемишлі Степан Гинилевич. Вони їздили по 

селах, збирали збори, агітували. Молодь, більшість українського студентства 

підтримували Зубрицького. І моя родина також. Пам’ятаю, я допомагав вести 

пропаганду – розклеював виборчі афіші на парканах. З кимось із хлопців 

ходив аж до Острова роздавати летючки і вибочу рекламу 21-го номера. 

Думаю тоді йшло на весну, бо було зимно, я заболотив і замочив черевики і 

по тому захворів. До речі, і школу св. Миколая також не обійшла 

передвиборча дискусія – між сестрою Амалією і частиною класу. Мій батько 

був делегатом від 21-ої виборчої листи, контролював голоси у нашому 



181 

районі. Скінчилося тим, що від Перемишльської виборчої округи до сойму 

вибрали шістьох: з них двох українців Зубрицького і Загайкевича – 

активність українського громадянства в обороні своїх інтересів перед 

окупаційною владою змобілізувала велику кількість голосуючих” [164, с.17-

18]. Наведені спогади Є. Стахіва свідчать як про активну діяльність 

Перемишльського повітового комітету УНДО, так і про високу національну 

свідомість української громади міста та повіту.  

 

Висновки до розділу 

 

Незважаючи на перешкоди, українське національне відродження, 

розпочате в попередні періоди перебування у складі Австрії та Австро-Угорської 

монархії, продовжувалося й за Польщі. Польський наступ викликав протидію 

української спільноти, вона організовувала культурні й економічні установи, 

скраплювала впливи української мови. Носіями національної свідомості були 

українська греко-католицька церква, інтелігенція і молодь середніх українських 

шкіл. Одночасно з національним відродженням Надсяння виникали перепони й 

утиски з боку польських чиновників. Українців не приймали на державну роботу, 

ліквідовували українські товариства, не давали дозволу на культурні заходи, 

залякували ревізіями, обшуками, арештами.  

Незважаючи на довголітню полонізацію українська громада Перемишля 

активно діяла в усіх галузях суспільного життя. Завдяки цьому перемишльські 

українці загартовувались, а Перемишль не втратив своєї національної 

ідентичності, культури та історії як на побутовому, так і на ментальному рівнях. 

Спільними зусиллями вдавалося допомагати роздобувати освіту для 

малозабезпечених дітей українських родин Перемишльського повіту. Для цього 

були створені такі товариства як: “Бурса св. о. Николая”, “Дешева кухня”, 

товариство ім. св. Кирила, “Родительский союз”, “Кружок родичів”, “Молода 

громада”. Місцем розташування українських культурно-освітніх товариств став 
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“Народний дім”, який від самого початку був як архітектурною окрасою міста, 

так і головним осередком громадського та культурного життя українців.  

Основними у діяльності Товариства “Народний дім” стали три напрями: 

завідування нерухомістю, депозитно-кредитний і допомоговий. У ньому 

відбувалися знакові події культурно-освітнього життя українців Перемишля і 

всієї Галичини. “Народний дім” слугував головною трибуною для виступів 

митців, політиків, вчених, громадських активістів і місцем порозуміння між 

представниками різних етносів. У непростій взаємодії – через суперечності, 

конфлікти, непорозуміння і компроміси на політичному, національному, і 

релігійному ґрунті, в співпраці та протистоянні українці відчайдушно творили 

свою культуру і освіту. 

Спільна справа об’єднувала перемишльських українців, формувала чимало 

непересічних особистостей. Формувала критичне мислення, що дозволяло їм 

оцінювати та переоцінювати своє минуле і тогочасне, розуміти й поважати 

відмінності представників інших етносів, виявляти готовність до 

конструктивного діалогу і здатність зробити усвідомлений вибір на основі 

ціннісних орієнтацій. Ось чому зерна високої культури рясно проросли і дали 

щедрий урожай на численні імена, які прославили не тільки духовно-культурну 

спадщину Перемишля, а й культури та освіти всього українського народу. З 

роками діяльність українських культурно-освітніх товариств набувала дедалі 

більшого політичного забарвлення, а перемишльське греко-католицьке 

духовенство та інтелігенція стали посідати зростаючу роль у політичному житті 

краю. Найбільше це проявлялося в їх участі у роботі Галицького сейму та 

Віденського парламенту, Союзу визволення України, Перемишльського 

повітового комітету УНДО, Української Національної Ради, в національно-

визвольних змаганнях за утвердження ЗУНР. Товариства українців міста своєю 

громадською активністю виробляли та утверджували демократичні форми 

співжиття в умовах етнічної і конфесійної багатоманітності й підготовляли ґрунт 

для утворення політичних партій. 
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ВИСНОВКИ 

 

За роки незалежності України істотно зросла увага істориків, 

науковців, краєзнавців до вивчення культурно-освітньої сфери нашого 

минулого як на загальнонаціональному, так і регіональному рівнях. У цьому 

зв’язку актуалізується проблема дослідження українських культурно-освітніх 

товариств Перемишля як чинника громадсько-політичного життя Галичини у 

1867–1939 рр., що значною мірою впливав на її суспільний розвиток у складі 

Австро-Угорщини та Другої Речі Посполитої.   

Вивчення та аналіз архівних джерел, опублікованих документів і 

матеріалів та наукової літератури дало змогу досягти поставленої мети та 

виконати дослідницькі завдання. 

Виконане нами дослідження засвідчило, що українська і зарубіжна 

історіографія проблеми пройшла три періоди розвитку і вирізнялася 

науковим зацікавленням багатьох аспектів становлення та функціонування 

українських культурно-освітніх товариств у Перемишлі. В першому з них 

(кінець ХІХ ст. – 1939 р.) внесок у їх вивчення зробили І. Белей, М. Возняк, 

Є. Грицак, Г. Лакота, К. Левицький, М. Лозинський, С. Сірополко, С. Шах, 

І. Ющишин, Л. Ясінчук та інші дослідники, котрі розпочали роботу з 

нагромадження фактичного матеріалу і започаткували відтворення діяльності 

культурно-освітніх товариств українців міста і з’ясування суті й змісту 

урядової політики монархії щодо них.  

У другому періоді від 1939 р. окремі аспекти функціонування українських 

культурно-освітніх товариств міста і загалом українсько-польського пограниччя 

знайшли відображення в розвідках представників української діаспори 

М. Богачевська-Хом’як, В. Загайкевича, П. Ісаїва, В. Качмара, В. Савчака, 

Я. Стеха та інших, які певною мірою компенсували відсутність досліджень з 

боку істориків радянської України через ідеологічні міркування.  
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Сучасний період вирізняється істотною активізацією наукових студій 

про минуле культурно-освітніх об’єднань українців, у тому числі галичан. 

Світ побачила низка узагальнюючих праць М. Бендзи, Т. Голдак, 

М. Литвина, Є. Нахліка, І. Патера, О. Попович, О. Середи, Ф. Стеблія, 

І. Чорновола із доволі ґрунтовним розкриттям проблем культурно-освітнього 

життя в контексті імперської політики Габсбургів другої половини ХІХ – 

початку ХХ ст. та Другої Речі Посполитої, введенням у науковий обіг 

значного масиву фактичного матеріалу та багатьма узагальненнями і 

обґрунтуваннями на сучасних методологічних засадах. 

Значні напрацювання в фактографічному контексті здійснили і польські 

дослідники Б. Гук, С. Заброварний, В. Пилипович, С. Стемпень, Б. Філярецька та 

інші. 

Загалом, зусиллями дослідників кількох поколінь введено в науковий 

обіг великий обсяг фактичного матеріалу, з’ясовано чимало аспектів і 

деталей з історії діяльності культурно-освітніх товариств українців 

Перемишля у 1867–1939 рр., які мають переважно розрізнений і несистемний 

характер, однак цілісно проблема в українській історіографії не висвітлена. 

Вивчений, систематизований, проаналізований і використаний нами 

комплекс архівних документів і матеріалів та опублікованих джерел, 

більшість з яких вперше введена до наукового обігу, є достатньо 

репрезентативним й дозволяє розглянути на комплексній основі характер, 

особливості, місце і роль українських культурно-освітніх товариств 

Перемишля та розкрити суть політики австро-угорського і польського урядів 

щодо українського національного руху в краї. Основний джерельний 

матеріал почерпнуто у фондах Центрального державного історичного архіву 

України в Львові, державного архіву Львівської області, Центрального 

державного архіву зарубіжної україніки, Державного архіву в м. Перемишлі; 

відділів періодики, україніки та рукописів Львівської національної наукової 

бібліотеки України імені В. Стефаника, періодики Харківської державної 
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наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка та наукової бібліотеки Державного 

архіву в м. Перемишлі (Республіка Польща) забезпечили можливість у 

повному обсязі виконати мету та завдання дисертаційного дослідження.  

Використання комплексу фундаментальних, загальнонаукових і 

конкретно-історичних принципів і низки методів та прийомів дозволило 

переосмислити історіографічний доробок вітчизняних і зарубіжних 

дослідників, проаналізувати та всебічно вивчити залучений масив джерел і 

матеріалів й на цій основі розкрити послідовній, логічній і завершеній формі 

місце й роль громадських культурно-освітніх осередків Перемишля. 

Становлення та функціонування культурно-освітніх товариств 

українців Перемишля зумовлювалися специфікою суспільно-політичної і 

соціальної ситуації, обумовленої перебуванням у складі Австро-Угорської 

імперії й Другої Речі Посполитої та зміною реалій, котрі спричинили 

кардинальне погіршення становища українців міста і позначились на їх 

політичній і соціальній поведінці. Упродовж 1867–1939 рр., поряд із 

демократизацією політичного і культурного життя, в Перемишлі 

поглиблювалися процеси національного сепарування польської та 

української автохтонних спільнот. Водночас у середовищі української 

спільноти, замість греко-католицького кліру, провідне становище поступово 

посіла інтелігенція – нова світська освічена верства. Її вплив на національні 

та суспільні сили українців набрав значної інтенсивності з початку 80-х рр. 

ХІХ ст. Культурно-освітні товариства виступали формуючим і значною 

мірою визначальним чинником майже повсякденного спілкування українців 

навколо образу Перемишля як історичного українського міста та фактором 

зародження багатьох культурних й освітніх починань. Їх зусиллями 

вдавалося протистояти зовнішньому, ворожому для українців світу та 

етнічній, культурній і політичній чужорідності; забезпечити спадкоємність й 

традиції національно-культурного відродження і навіть посилити роль міста 

як українського порубіжного етнонаціонального життєвого простору та 
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органічної складової Східної Галичини і всієї України. В їхньому середовищі 

забезпечувались усвідомлення історичних прав та історичної місії еліти, 

акцидентальна зорієнтованість на цивілізаційний розвиток і еволюціонування 

більшості українських інтелектуалів міста від москвофілів і русофілів до 

народовців. З другого боку, ці процеси закономірно супроводжувались як 

небаченою доти кількістю конфліктів, антагоністичних течій, полеміки, 

різноманітних ідей і прагнень, так і тихими, але глибокими перетвореннями. 

У відновленій Речі Посполитій їм довелось боротися за українські 

школи, але іншого роду: щоб зберегти бодай те, що було здобуте за Австро-

Угорщини. Історія проживання українців і поляків в одному місті має, як 

світлі, так і трагічні сторінки. Діяльність українських громадських 

організацій і товариств загострювала відносини на пограниччі культур через 

протидію асиміляції, задля збереження національної самобутності духовно-

культурних цінностей. Разом з тим, спонукала до порозуміння та співпраці. 

Більшість українських культурно-освітніх товариств Перемишля були 

філіями Львівських організацій. Незважаючи на це, деякі з них, зокрема 

товариство ім. Петра Могили, своєю активністю і результатами діяльності 

випереджали центральні галицькі інституції. Передусім, філії працювали за 

допомогою благодійництва і меценатства над заснуванням і 

функціонуванням шкіл, бібліотек, театральних гуртків, різних господарсько-

економічних інституцій, політичних партій, спортивних організацій. Беручи 

участь у роботі філій товариств “Українська бесіда”, “Просвіти”, Товариства 

наукових викладів ім. Петра Могили, “Союзу українок”, українська 

інтелігенція проводили значну дослідницьку і публіцистичну роботу, 

організовувала лекції, відчити, вечори пам’яті, концерти, вистави, що 

сприяли поступу духовно-культурної сфери Перемишля та однойменної 

округи. Їх діяльність спрямовувалася на виховання національно свідомих 

українців міста та округи, які б усвідомлювали власну ідентичність і 

виявляли наполегливість у її захисті, збереженні і розвитку. Незважаючи на 
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тривалу полонізацію, вони активно впливали на всі сфери суспільного життя. 

Їх систематична матеріальна і моральна допомога забезпечила здобуття 

освіти значною кількістю українських дітей із малозабезпечених родин.  

Обґрунтовано, що члени українських товариств міста як самоврядних 

організацій, які керувалися власними статутами і чинним законодавством, у 

співпраці і протистоянні захищали свою національну ідентичність, розвивали 

українську культуру та освіту, виробляли і утверджували демократичні 

форми співжиття та інтеркультурного діалогу в умовах етнічної і конфесійної 

багатоманітності й підготовляли ґрунт для утворення політичних партій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



188 

СПИСОК 

ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ 

 

І. Джерела 

І. І. Неопубліковані джерела 

Державний архів Львівської області 

Ф. 1 Львівське воєводське управління, суспільно-політичний відділ, 

підвідділ в справах товариств. 1921 – 1939 рр.  

оп. 52 

1. спр. 2600. Донесення відділів читальні українського товариства 

“Просвіта” в Перемишльському повіті про їх діяльність в селах повіту, 30. 11. 

1936 р., 4. 04. 1939 р., 79 арк. 

2. спр. 2601. Донесення відділів читальні українського товариства 

“Просвіта” в Перемишльському повіті про їх діяльність в селах повіту, 31. 12. 

1936 р., 2. 02. 1937 р., 60 арк. 

оп. 53 

3. спр. 8640. Справа про реєстрацію українського націоналістичного 

педагогічного товариства “Рідна школа” в Перемишлі, 108 арк.  

4. спр. 9068. Справа про реєстрацію філіалу українського 

націоналістичного товариства “Союз українок” в Перемишлі, 3 арк.  

5. спр. 10971. Справа про реєстрацію читальні українського 

націоналістичного товариства “Просвіта” в Перемишлі на Болоню. 

6. спр. 10972. Справа про реєстрацію читальні українського 

націоналістичного товариства “Просвіта” в Перемишлі на Середмісті. 

7. спр. 10973. Справа про реєстрацію філії українського 

націоналістичного товариства “Просвіта” в Перемишлі, 39 арк. 

оп. 54 

8. спр. 2797. Греко-католицьке товариство “Брацтво св. Миколая” в 

Перемишлі, 1867, 1903, 1921 – 1936 рр., 86 арк.  



189 

9. спр. 2852. Народная организация женщин. Отдел в Перемышле, 

1933 – 1939 рр., 10 арк.  

10. спр. 2964. Родительський кружок при государственной гимназии с 

украинским языком приподавания в Перемышле, 1932 – 1938 рр., 49 арк.  

11. спр. 3022 Товариство “Українська бесіда” в Перемишлі, 1903, 1935 

– 1938 рр., 64 арк.  

12. спр. 3024. Українське благодійне товариство “Дешева кухня” в 

Перемишлі для бідної шкільної молоді, 1910, 1929 – 1938 рр., 34 арк. 

13. спр. 3025. Українське благодійне товариство “Родительський союз” 

в Перемишлі з опіки над молоддю, що навчається, 1903, 1928 – 1938 рр., 25 

арк. 

14. спр. 3026. Українське благодійне товариство “Сирітський захист” в 

Перемишлі, 1916 – 1921, 1921 – 1937 рр., 89 арк. 

15. спр. 3030. Українське націоналістичне товариство 

“Перемишльський боян” в Перемишлі, 1891, 1932 – 1938 рр., 22 арк. 

16. спр. 3037. Українське культурно-освітнє товариство жіночого 

інституту в Перемишлі “Інститут для дівчат”, 1901, 1925 – 1938 рр., 61 арк. 

17. спр. 3052. Філія українського наукового товариства ім. П. Могили в 

Перемишлі, 1922 – 1938 рр., 98 арк.  

18. спр. 3057. Філія українського товариства “Учительська громада” в 

Перемишлі 1931 – 1935 рр., 58 арк.  

оп. 55 

19. спр. 1595. Справа про реєстрацію українського товариства взаїмної 

допомоги учителів, відділ в Перемишлі, 2 арк.  

20. спр. 439. Справа про реєстрацію українського націоналістичного 

педагогічного товариства “Рідна школа” в Перемишлі на Болоню, 1924 – 

1928 рр., 61 арк.  

21. спр. 1036. Справа про реєстрацію українського наукового 

товариства ім. П. Могили в Перемишлі 1924 – 1928 рр. 
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22. спр. 1233. Справа про реєстрацію українського кружка 

студентського товариства “Молода громада” в Перемишлі, 1927 р.  

 

Центральний державний історичний архів України, м. Львів 

 

Фонд 146 Галицьке намісництво. 1772–1921.  

oп. 58 

23. cпр. 965. “Товариство руських жінок” у Перемишлі, 1896 р., 6 арк. 

oп. 54  

24. спр. 2797. Греко-католицьке т-во “Брацтво св. о. Николая в 

Перемишлі”, 1898 р., 59 арк. 

Ф. 178 Крайова шкільна рада, м. Львів.  

оп. 2 

25. спр. 5561. Звіт про діяльність Педагогічного товариства за 1884–

1885 рр. в м. Перемишль., 14 арк.  

Ф. 179. Кураторія Львівського шкільного округу, м. Львів, 1924-

1939 рр.  

оп. 2 

26. спр. 53. Про введення двомовності в початковій школі, 1925-1927 

рр., 34 арк. 

Ф. 180. Головна руська рада м. Львів.  

оп. 1.  

27. спр. 32. Листи виборчих комітетів про підготовку і проведення 

виборів депутатів-українців галицького сейму. Списки виборчих округів і 

обраних депутатів. Том ІІ. 1867–1869 рр., 87 арк.  

Ф. 182 Товариство ім. Михайла Качковського м. Львів. 1879 – 1939 

рр.  

оп. 1 
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28. спр. 79. Інформація та звіти про організаторську, пропагандистську 

та фінансову діяльність філіалу в м. Перемишлі, 1900 – 1910 рр. 

29. спр. 163. Листування з магістром Мальцем Г. в Перемишлі про 

організаційну та пропагандистську та ін. діяльність товариства, 1937 – 1939 

рр. 

Ф. 205 Прокурор апеляційного суду в м. Львові 

оп. 1 

30. спр. 484. Про проведення ідеологічного курсу для членів товариства 

“Рідна школа” в м. Перемишлі. Із донесення поліції від 28. 05. 1937 р., 190 

арк.  

31. спр. 484. Про повітові збори делегатів “Рідної школи” в м. 

Перемишлі під керівництвом Гонтаревського Івана у справі підняття 

культури серед українського населення. Із донесення поліції від 31. 03. 1937 

р., 95 арк.  

Ф. 206 Українське педагогічне товариство “Рідна школа”, м. Львів. 

1881 – 1939 рр.  

оп. 1 

32. спр. 1950. Матеріали про діяльність гуртка в м. Перемишлі, 1923 – 

1939 рр., 202 арк.  

33. спр. 1951. Звіти про стан і дяльність 7-ми класної школи ім. М. 

Шашакевича в Перемишлі, статистичні дані та листування по питанню 

діяльності школи, 1932 – 1934 рр., 17 арк.  

34. спр. 1952. Звіти про діяльність, протоколи зборів, статистичні дані 

про кількість учнів і учителів, розклад занять та інші документи про 

діяльність “фахово-доповняючої” школи в м. Перемишлі, 1927 – 1937 рр., 115 

арк.  

Ф. 319 Центральне українське товариство “Союз українок” м. 

Львів, 1917 – 1939 рр.  

оп. 1 
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35. спр. 1. Статут, 1917 р., 2 арк.  

36. спр. 6а. Алфавітна книга реєстрації філій товариства з зазначенням 

року заснування філії, кількості членів та ін., /1921/ – 1925 р., 21 арк.  

37. спр. 23. Протокол та резолюція з’їзду голів філій товариства, 1925 

р., 3 арк.  

38. спр. 26. Листування з філіалами та гуртками про діяльність, 1925 – 

1939 рр., 117 арк. 

39. спр. 60. Облікові картки на філії товариства, 1933 – /1939/ рр., 69 

арк.  

40. спр. 87. Список філій товариства із зазначенням їх голів, 1936 – 

1938 рр, 39 арк.  

41. спр. 115. Списки філій та гуртків товариства /1939 р./, 42 акр. 

42. спр. 116. Книга обліку гуртків із зазначенням філій, 

місцезнаходження та кількості членів, б/д, 955 арк.  

43. спр. 146. Звіти, протоколи, списки та ін. матеріали про діяльність 

філій товариства в місцевостях на літеру “О – П”, 1931 – 1939 рр., 238 арк.   

Ф. 348 Товариство “Просвіта”, м. Львів, 1967 – 1939 рр.  

оп. 1 

44. cпр. 4269. Статистичні відомості, інформації, розпорядження та ін. 

документи про діяльність філіалу товариства у м. Перемишль, 1891 – 1935 

рр., 21 арк.  

45. спр. 4272. Листи про надіслання збірки українських пісень філіалу 

товариства у м. Перемишль, 1927 – 1928 рр., 2 арк. 

46. спр. 4273. Обіжники філіалу товариства у м. Перемишль, 1931 р., 2 

арк. 

47. спр. 4274. Звіт про перевірку діяльності читальні філіалу товариства 

у м. Перемишль, 1937 р., 2 арк.  

48. спр. 4275. Обіжник філіалу товариства у м. Перемишль про 

пожертвування для філіалу, 1938 р., 1 арк.  
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Ф. 514 Театральне товариство “Українська бесіда” м. Львів, 1861 – 

1939 рр.  

оп. 1 

49. спр. 158. Щоденники та звіти про підготовку і проведення з’їзду 

українських композиторів та музикантів у м. Перемишль у 1902 р. Статті до 

журналу “Артистичний вісник”, 1902 – 1903 рр., 117 арк.  

Ф. 596 Товариство українських студентів “Молода громада”, м. 

Перемишль, 1928 – 1939 рр.  

оп. 1 

50. спр. 1. Протоколи засідань Виділу товариства, інструкції та листи 

запрошень членів товариства на засідання. Перелік вихідної кореспонденції, 

1930 – 31 рр., 17 акр. 

51. спр. 2. Звернення та листування про співпрацю з товариствами 

“Просвіта”, “Луг”, “Сокіл”, “Рідна школа”, “Українська бесіда”, редакцією 

Літературно-Наукового Вісника та ін. у м. Перемишлі, 1931 – 1932 рр., 18 

арк. 

52. спр. 4. Заяви про прийняття у члени товариства та вихід з нього, 

1930 – 1932 рр., 17 акр. 

53. спр. 5. Заяви членів товариства про надання позичок та матеріальної 

допомоги, 1930 – 1932 рр., 17 арк. 

54. спр. 6. Звіти про кількісний склад членів товариства, 1931 р., 9 акр.  

55. спр. 7. Відозви, оголошення та запрошення на збори, вечори та 

концерти, 1930 – 1932 рр., 16 арк.  

Ф. 736 Товариство українських наукових викладів ім. П. Могили, м. 

Львів, 1909 – 1939 рр. 

оп. 1 

56. спр. 1. Статути, 1909 р., 19 акр.  

57. спр. 2. Протоколи засідань. Чернетки, 1913, 6 арк. 
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58. спр. 4. Звіти про діяльність філій товариства в м. Львові, 

Перемишлі, Рогатині, Самборі, Станіславові, Теребовлі, Тернополі, 1912 р., 

18 арк.  

59. спр. 5. Списки членів товариства, 1912 р., 5 арк.  

60. спр. 21 Листи Даниша Н., Єлюка І., Єфремова С. та Загайкевича Б., 

1912 р., 8 акр.  

61. спр. 29. Теми доповідей членів товариства, 1912 р., 12 акр.  

 

Центральний державний архів зарубіжної україніки 

Ф. 33 “Українська парламентська репрезентація у Рейхсраті 

Австро-Угорщини”  

оп. 1 

62. спр. 3. Запити послів Бачинського В., БачинськогоЛ., Загайкевича 

В., Онишкевича С. до міністрів крайової оборони, скарбу, віросповідань і 

просвіти, внутрішніх справ, вселюдних робіт, 26 лютого 1918 – 22 жовтня 

1918 рр., 20 арк.  

 

Archiwum Państwowe w Przemyślu 

Zesp. 327 / 0   Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przemyślu. 1912–1950  

seria: Szkoła Ludowa 4-klasowa im. H. Sienkiewicza w Przemyślu 

63. Sygn. 0/1. Katalog klasowy wraz z wykazem klasyfikacyjnym, 1915–

1916. s. 23.  

64. Sygn. 0/3. Katalog klasowy wraz z wykazem klasyfikacyjnym; 1916–

1917. s. 22. 

65. Sygn. 0/4. Katalog klasowy wraz z wykazem klasyfikacyjnym; 1917–

1918 s. 18. 

seria: Szkoła Powszechna 4-klasowa im. H. Sienkiewicza 

66. Sygn. 0/10. Katalog klasowy wraz z wykazem klasyfikacyjnym; 1921–

1922. s. 24. 
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67. Sygn. 0/11. Katalog klasowy wraz z wykazem klasyfikacyjnym; 1922–

1923. s. 18. 

68. Sygn. 0/12. Katalog klasowy wraz z wykazem klasyfikacyjnym; 1923–

1924. s. 20. 

seria: Szkoła Ludowa 4-klasowa im. T. Czackiego w Przemyślu 

69. Sygn. 0/19. Katalog klasowy wraz z wykazem klasyfikacyjnym; 1918–

1919. s. 22. 

70. Sygn. 0/20. Katalog klasowy wraz z wykazem klasyfikacyjnym; 1919–

1920. s. 19. 

71. Sygn. 0/21. Katalog klasowy wraz z wykazem klasyfikacyjnym; 1920–

1921. s. 23. 

seria: Szkoła Powszechna 5-klasowa im. T. Czackiego 

72. Sygn. 0/24. Katalog klasowy wraz z wykazem klasyfikacyjnym; 1923–

1924. s. 19. 

seria: Szkoła Powszechna 7-mio klasowa im. T. Czackiego 

73. sygn. 0/27. Katalog klasowy wraz z wykazem klasyfikacyjnym; 1926–

1927. s. 20. 

74. sygn. 0/28. Katalog klasowy wraz z wykazem klasyfikacyjnym; 1927–

1928. s. 18. 

75. sygn. 0/29. Katalog klasowy wraz z wykazem klasyfikacyjnym; 1928–

1929. s. 25. 

76. sygn. 0/30. Katalog klasowy wraz z wykazem klasyfikacyjnym; 1929–

1930. s. 23. 

77. sygn. 0/31. Katalog klasowy wraz z wykazem klasyfikacyjnym; 1930–

1931. s. 19. 

78. sygn. 0/32. Katalog klasowy wraz z wykazem klasyfikacyjnym; 1931–

1932. s. 21. 

seria: Publiczna Szkoła Powszechna III stopnia im. T. Czackiego w 

Przemyślu 
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79. sygn. 0/54. Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej – odpisy 

protokołów i korespondencja dotycząca ich treści.; 1934–1942. s. 56.  

Zesp. 395 / 0 Akta szkół w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu 

– zbiór szczątków zespołów. 1811-1951  

80. Sygn. 395 / 7. Szkoła Wydziałowa Męska w Przemyślu: protokoły z 

konferencji grona nauczycielskiego 1877-1878. 1877-1878. s. 24.  

81. Sygn. 395 / 9. Prywatny Ukraiński Seminaryjny Kurs Kółka 

Ukraińskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Przemyślu: świadectwa ukończenia 

kursu 1917-1919. s. 34. 

82. Sygn.  395 / 10. Prywatna Jednoroczna Żeńska Szkoła Krawiecko-

Bieliźniarska Filia Związku Ukrainek w Przemyślu: statut szkoły 1937, pismo do 

Zgromadzenia SS. Bazylianek w Przemyślu z propozycją przejęcia szkoły 1937. s. 

78.  

83. Sygn. 395 / 14. Publiczna Szkoła Krawiecka dla Dziewcząt z ukraińskim 

językiem nauczania w Przemyślu: katalogi klasyfikacyjne, świadectwa szkolne 

1941-1944, s. 27 

84. Sygn. 395 / 15. Państwowe Seminarium Nauczycielskie z ukraińskim 

językiem nauczania w Przemyślu: rozkład czynności, programy nauczania 1943-

1944. s. 22.  

Zesp. 399/0 Ukraiński Instytut dla Dziewcząt w Przemyślu (1881-1940).  

85. Sygn. 0/1.Ustaw Towarystwa pod imenem “Bursa dla Diwczat rusko-

katołyczeskoho obrjada w Peremyszli”. Statut Towarzystwa pod nazwą “Bursa dla 

Dziewcząt Obrządku rusko-katolickiego w Przemyślu” (1881). s. 23.  

86. Sygn. 0/2.  Ustaw Obszczestwa Ruskij Instytut dla diwczat w 

Peremyszli. Statut Towarzystwa Ruski Instytut dla Dziewcząt w Przemyślu (1890). 

s. 18.  

87. Sygn. 0/3. Protokoły zasidań Towarystwa Ruskij Instytut dla Diwczat w 

Peremyszli. Protokoły Walnych zgromadzeń i posiedzeń Wydziału Towarzystwa 

“Ruski Instytut dla Dziewcząt” w Przemyślu (1898-1904). s. 92.  
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88. Sygn. 0/4. Protokoły walnych zgromadzeń i posiedzeń Wydziału 

Towarzystwa “Ruski Instytut dla Dziewcząt” w Przemyślu (1904-1912). s. 122. 

89. Sygn. 0/5. Protokoły walnych zgromadzeń i posiedzeń Wydziału 

Towarzystwa “Ruski Instytut dla Dziewcząt” w Przemyślu (1921-1924). s. 87.  

90. Sygn. 0/7. VI Zwit Dyrekcyji Liceja Ruskoho Instytuta dla Diwczat w 

Peremyszli na rik szkil.1908/1909. VI Sprawozdanie Dyrekcji Liceum Ruskiego 

Instytutu dla Dziewcząt w Przemyślu za rok szkolny 1908/1909 (1909). s. 72.  

91. Sygn. 0/8. XV Zwit Wydiłu Towarystwa Ruskyj Instytut dla Dziwczat w 

Peremyszli za rik 1910. XV Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Ruski Instytut 

dla Dziewcząt w Przemyślu za rok 1910 (1910). s. 64.  

92. Sygn. 0/13. Statut Towarystwa “Ukrajinśkyj Instytut dla Diwczat” w 

Peremyszli. Statut Towarzystwa “Ukraiński Instytut dla Dziewcząt” w Przemyślu 

(1929). s. 46. 

Zesp. 1084 Instytucje, stowarzyszenia i organizacje ukraińskie na terenie 

miasta Przemyśla (1882–1951).  

93. Sygn. 1084/2. Towarzystwo “Bursa św. Mikołaja” w Przemyślu (1889–

1949). S. 4-8. 

94. Sygn. 1084/4. Stowarzyszenie “Żinoczij Trud” w Przemyślu (1906–

1914)/ S. 6-7. 

95. Sygn. 1084/7. Ukraińska Rada Narodowa w Przemyślu (1918). S. 2.  

96. Sygn. 1084/13. Kółko “Ridnoj Szkoły” w Przemyślu (1936–1937). S. 9-

11.   

97. Sygn. 1084/14. Ukraińskie Muzeum “Strywihor” w Przemyślu (1936–

1938). S. 1-10.  

І.ІІ. Опубліковані джерела 

98. Алиськевич А. З товариства “Дешева кухня” для молоді / А. 

Алиськевич, О. Мартинович // Перемиський вісник. – 1912. – 29 лютого. – С. 

1-2. 

99. В просвіті сила // Просвітні вісти. – 1935. – № 1. – С. 1  
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100. Велика війна 1914–1918 рр. і Україна : У 2-х кн. – Кн. 2 : Мовою 

документів і свідчень / Ред. кол. : В. А. Смолій (голова), Г. В. Боряк та ін.; 

відп. ред. О. П. Реєнт; авт. кол.: Ю. В. Берестень та ін. – К. : ТОВ “Вид-во 

“Кліо”, 2015. – 800 с.  

101. Вражіння з німецького Перемишля // Краківські вісті. – 1940. – 6 

червня. – С. 7-8.  

102. Грицак Є. Перемиські виклади / Є. Грицак // Надсянська земля. – 

1939. – 6 лют. (№ 3). – С. 3. 

103. Грицак Є. Перемиські виклади / Є. Грицак // Надсянська земля. – 

1938. – 23 груд. (№ 2). – С. 3. 

104. Дещо про цьогорічний спів в Перемишлі // Діло. – 1883. – 14 липня 

(№ 79). – С. 4.  

105. З діяльности окружних відділів // Учительське слово. – 1920. – № 7. 

– С. 5.  

106. З діяльности окружних відділів // Учительське слово. – 1920. – № 8–

9. – С. 5.  

107. З діяльности окружних відділів // Учительське слово. – 1921. – №. 

13. – С. 6-7.  

108. З діяльности окружних відділів // Учительське слово. – 1921. – №. 2. 

– С. 5-6.  

109. З діяльности окружних відділів // Учительське слово. – 1922. – №. 5. 

– С. 11.  

110. З діяльности окружних відділів // Учительське слово. – 1927. – №. 

7-8. – С. 37-38.  

111. З діяльности окружних відділів // Учительське слово. –1929. – №. 6. 

– С. 12.  

112. З діяльности окружних відділів // Учительське слово. 1932. – №. 6. – 

С. 144.  
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113. З діяльности окружних відділів // Учительське слово. –1939. – №. 7. 

– С. 35.  

114. З життя філії т-ва “Просвіта” в Перемишлі. Провірка діяльности 

Читалень // Надсянська земля. – 1939. – 6 лют. – № 7 (9). – С. 11-12.  

115. З околиці Перемискої. (Приклад для шкіл сельских) // Діло. – 1889. 

– 16 травня. – С. 8.  

116. З околиці Перемискої. Потреба складу народно-руских видань в 

Перемишли // Діло. – 1889. – 16 листопада. – С. 3.  

117. З Перемишля (потреба руської гімназії в Перемишлі) // Діло. – 1886. 

– № 11. – С. 2-3.  

118. З читальняного життя // Просвітні вісті. – 1935. – № 1. – С. 2  

119. З читальняного життя // Просвітні вісті. – 1935. – № 2. – С. 3  

120. Загальні збори філії “Просвіти” в Перемишлі // Прорив. – 1937. – 15 

бер. – № 6 (12). – С. 1. 

121. Звідомлення виділу “Кружка родичів” при Державній гімназії з 

українською мовою навчання в Перемишлі за шкільний рік 1935–36 з 

альманахом п. н. ‘З юних днів, днів весни”: з нагоди 40-ліття першої матури. 
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