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У статті проведено історіографічний огляд праць української 
діаспори як важливої складової діяльності “Просвіти” в Західній 
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ажливе місце у дослідженні діяльності “Просвіти” у Західній Україні в 
міжвоєнний період відіграє історіографічний огляд праць української діаспори, 
оскільки він дає змогу простежити функціонування товариства поза межами 

краю, показати його роль і місце не лише з позиції безпосередніх учасників просвітнього 
руху, але й проаналізувати наукові здобутки дослідників в еміграції, оцінити їхній внесок у 
досліджувану проблему. 

Дана тема має важливе наукове значення, оскільки дає змогу проаналізувати 
історіографію праць дослідників української діаспори, пов’язану з діяльністю товариства 
“Просвіта” в Західній Україні в міжвоєнний період. 

Наукова новизна досліджуваної проблеми полягає в тому, що в публікації досліджено 
основні історіографічні праці дослідників української діаспори, визначено їх місце в 
контексті діяльності товариства в досліджуваний час. 

Об’єктом наукового дослідження є діяльність “Просвіти” в Західній Україні у 
міжвоєнний період. 

Предметом виступають історіографічні праці дослідників української діаспори, 
присвячені функціонуванню товариства. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють 1959–1998 рр. – час появи перших 
монографічних праць й публікації, присвячені 130-річчю з часу заснування “Просвіти”. 

Мета публікації – дослідити історіографічні праці дослідників української діаспори про 
діяльність товариства в Західній Україні у міжвоєнний період. 

Завдання дослідження пов’язані з тим, щоб проаналізувати праці, присвячені діяльності 
“Просвіти” в окреслений історичний період, визначити їхню роль і місце у розкритті 
функціонування товариства, дати їм цілісну й неупереджену оцінку, виходячи з сучасних 
досліджень праці інституції. 

Незважаючи на певні здобутки науковців у дослідженні цієї тематики, поза межею 
їхньої уваги залишається чимало важливих нерозв’язаних проблем. Зокрема, це питання 
дослідження історіографії праць дослідників української діаспори діяльності товариства 
“Просвіти” в Західній Україні в міжвоєнний період. 

Наукові здобутки вітчизняних дослідників цієї тематики обмежуються деякими 
публікаціями Ж. Ковби [1], І. Мельника [2] та інших вчених. Більш детальніше її висвітлено 
автором цієї статті у монографії “Діяльність “Просвіти” у Західній Україні в міжвоєнний 
період (1919–1939 рр.)” [3] та інших його публікаціях. 

Передусім варто окреслити певні особливості публікацій, присвячених діяльності 
“Просвіти” в Західній Україні у міжвоєнний період, спільним для яких є науково-
популярний і пропагандистсько-агітаційний характер робіт, відсутність глибокого аналізу й 
аргументації висновків. Звичайно, що це можна пояснити, не лише тим, що їхні автори, 
виходячи з приналежності до товариства, не змогли об’єктивно оцінити працю інституції, 
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але й публікації, які після 1939 р. з’явилися в еміграції, зазвичай не ґрунтувалися на архівних 
матеріалах й документах, що зберігалися у державних архівах УРСР, з об’єктивних причин 
були недоступними для науковців, тому базувалися в основному на спогадах й мемуарах. 

У 1959 р. однією з перших в еміграції з’явилася монографія В. Дорошенка “Просвіта” її 
заснування й праця. Короткий історичний нарис з додатком про “Просвіти” в інших країнах” 
[3]. Вона складається з трьох частин: перша – “Просвіта” у Галичині (1868–1939), друга – 
“Просвіти” в інших країнах. “Просвіти” поза Галичиною, третя – література про “Просвіту”. 

У першій частині автор подав попередників товариства, заснування інституції й основні 
напрямки її функціонування, засоби праці й всеукраїнське значення, у другій – діяльність 
інституції в Австрії, Буковині й Карпатській Україні, в третій – перелік джерел про працю 
“Просвіти”. 

Варто погодитися з тезою автором, що упродовж 1917–1921 рр. товариство стає 
основою національного державного апарату в Західній Україні, поширюючи україномовні 
видання й бібліотеки, готуючи просвітніх організаторів з середовища інтелігенції й 
селянських верств, створюючи сприятливий ґрунт для національно-виховної просвітянської 
праці [4, с. 5]. Однак “Просвіта” не лише у 1917–1921 рр., а й упродовж усього часу була 
основою національного державного апарату в Західній Україні, а упродовж усього 
міжвоєнного періоду формувала національну свідомість й ідеологію просвітницького руху, її 
праця носила не вузько провінційний, а загальноукраїнський характер, підкреслюючи 
змагання до побудови власної державності [4, с. 32]. 

В. Дорошенко обмежує працю товариства лише до видавничої, організаційної й 
громадсько-політичної, необґрунтовано залишаючи поза межами дослідження важливий 
аспект діяльності “Просвіти” – економічний. Незважаючи на те, що інституція була 
просвітньої організацією, економічно-господарська сфера посідала важливе місце у розвитку 
як товариства в цілому, так і окремих його структур. Без аналізу економічного розвитку, 
матеріального становища, визначення впливу господарських чинників, діяльність товариства 
є недостатньо реконструйованою. 

Використовуючи описовий метод, він пише про власне редагування “Письма з 
Просвіти” (грудень 1921–1922 рр.), про цікаві оповідання, подані до редакції часопису 
Ю. Тютюнником й “Листи до молоді” М. Грушевського, про те, що з ініціативи 
М. Галущинського розпочали видавати часопис “Життя і знання”, участь у його редагуванні 
І. Брика, В. Сімовича [4, с. 20]. Однак фаховим виданням “Просвіти” не приділено належної 
уваги, оскільки В. Дорошенко лише подає їхні назви й роки виходу в світ, побічно згадуючи 
редактора місячника освіти, виховання і культури “Просвіта” М. Дужого [4, с. 20 – 21]. 

Автор монографії наводить статистичні дані щодо кількості філій і читалень на початок 
1920 р. За його даними їх відповідно було 73 і 882 [4, с. 24]. У той же час один із діячів 
товариства П. Петрик вказував, що на кінець 1922 р. діяло 63 філії і 882 читальні [5, с. 93]. 
На підставі аналізу даних вказаних авторів, виявляється, що упродовж 1920–1922 рр. в 
організаційному плані “Просвіта” втратила десять філій, не приділяючи належної уваги 
зростанню читальняного руху. За нашими підрахунками, В. Дорошенко суттєво завищив 
статистичні дані щодо організаційного розвитку товариства, оскільки лише на кінець березня 
1923 р. кількість відновлених філій становила 64, невідновлених – 11, читалень – 865, 
новозаснованих – 86. Інші статистичні дані, подані автором вказаної монографії, не є 
достатньо обґрунтованими, вимагають певного уточнення й корекції, оскільки більшість 
кількісних показників подавалася Головним виділом формально, виходячи з ідеологічно-
прагматичних позицій, без врахування якісного стану розвитку товариства. 

В. Дорошенко також вказував, що у деяких місцевостях членами читалень було все 
населення, включаючи дванадцятирічних дітей [4, с. 24]. Виходячи з вимог статуту 
“Просвіти”, це було грубим його порушенням, оскільки членами виділу читалень мали право 
бути особи, яким виповнився 21 рік, членами читалень – 14–18 років (за умови поруки двох 
довірених людей, письмового дозволу батьків або опікунів), присутніми на зборах, але не 
голосувати; школярам, студентам, військовим заборонялося брати участь у діяльності 
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товариства. У випадку запису в члени читалень школярів або ж осіб, без врахування 
вказаних вимог, повітова влада накладала штраф на керівництво просвітніх осередків у 
розмірі 300 злотих (далі – зл.) й такі випадки мали місце, тому Головний виділ постійно 
звертався до читалень з вимогою виконувати постанови статуту. 

Автор вказаної монографії підкреслював, що важливою сферою функціонування 
“Просвіти” виступала громадсько-політична діяльність, що ґрунтувалася на тому, що 
товариство виступало з різними петиціями, меморіалами перед владою, захищаючи 
конституційні права українського народу [4, с. 25–26]. Насправді В. Дорошенко веде мову не 
про громадсько-політичну діяльність в принципі, а лише про її характер, оскільки формально 
інституція залишалася культурно-просвітньою установою. 

Незважаючи на певні упущення автора, публіцистичний виклад матеріалу, описовість, 
монографія В.Дорошенка є своєрідним виданням, що дає цілісне й здебільшого 
інформативно-статистичне загальне уявлення про діяльність “Просвіти” не лише в Галичині, 
але й в інших країнах світу, без серйозного історіографічного аналізу праць, присвячених 
функціонуванню товариства. 

У брошурі А. Качора “Роля “Просвіти” в економічному розвитку Західної України” [6] 
розкрито значення товариства для економічного поступу краю. Міжвоєнний період 
діяльності інституції автор відносить до четвертого періоду функціонування інституції [6, 
с. 25]. У його основу покладено формування “Просвіти” у триступеневу структуру, де окрім 
Головного виділу з канцелярією, бухгалтерією, адміністративно-господарським відділом, 
бібліотекою, книгарнею, палітурнею, з 1870 р. у її структуру входять філії, а з 1891 р. – 
читальні [7, с. 52]. Однак перетворення інституції у триступеневу структуру, що існувала 
упродовж 1891–1939 рр., не є аргументованою підставою для твердження, що 1920–1939 рр. 
є власне четвертим етапом в розвитку “Просвіти”, оскільки триступенева структура не 
зазнала змін, а залишилася цілісним компонентом єдиної системи. З іншого боку, 
міжвоєнний період це насправді новий етап поступу товариства у інших умовах, тому 
виходячи з адміністративно-територіальної приналежності реґіону, це другий період 
розвитку. 

Деякі дослідники також виділяють два основних етапи у функціонуванні “Просвіти”: 
перший – елітарний (від заснування товариства до початку 90-х рр. ХІХ ст.) і другий – період 
творення й діяльності масової народної організації (1891–1939 рр.) [8, с. 19]. Однак у 
вказаному поділі не враховують той чинник, що під терміном “елітарний” передбачається 
розуміння сукупності осіб, що вирізняються з-поміж інших своїм суспільним становищем, 
здібностями, авторитетом, інтелектом, які посідають ключові управлінські позиції в 
суспільстві і здійснюють владні функції. Чого не можна сказати про членів-засновників 
товариства, які аж ніяк не займали панівних позицій у суспільно-політичному житті, владних 
структурах тощо. 

Поява так званої “масової організації” лише з 1891 р. не відповідає істинній суті 
функціонування товариства, позаяк ще з 70-х рр. ХІХ ст. у зв’язку з організацією “Просвіти” 
у двоступеневу структуру, організовуються філії, що й заклало основи появи масової 
організації. Масовість не варто пов’язувати лише з залученням до інституції селянства з 
1891 р., оскільки студенти, міщани, ремісники також були членами товариства. 

Звичайно, що “елітарність” накладала певні обмеження на вступ до “Просвіти” членів з 
інших соціальних верств, неелітарних. З іншого боку, товариство існувало як масова 
організація, орієнтуючись на найширший загал українського народу, від заснування 
інституції з 1868 р. до його ліквідації радянською владою у 1939 р. 

А. Качор, досліджуючи тему ролі товариства в економічному розвитку Західної 
України, не акцентує уваги власне у чому ця роль проявлялася, не вказує чинників, що 
сприяли процесові господарського поступу, обмежуючись лише тезою, що незважаючи на те, 
що українська кооперація об’єднувалася у РСУК (Ревізійний союз українських кооператив – 
примітка автора), усі важливі наради з економічних питань відбувалися під проводом 
“Просвіти” [6, с. 25]. Якщо упродовж 1868–1923 рр. положення статутів товариства 
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передбачали економічну діяльність інституції, то за статутом, прийнятим у 1924 р., їх було 
усунуто й формально товариство економічною сферою не займалося. Хоча насправді 
“Просвіта” виконувало важливу функцію в економічному житті краю. 

Автор брошури вказував, що польська влада заборонила не лише проведення 70-ти 
річного ювілею “Просвіти”, але й саму підготовку до нього [6, с. 25]. О.Гринів писав про 
урочисте відзначення 70-річчя заснування товариства 22 травня 1938 р. [9, с. 53]. Дійсно, 10 
травня 1938 р. Головний виділ повідомив філії і читальні, що воєводський уряд у Львові 22 
квітня 1938 р. видав розпорядження до ч. БН.58/а-12/38 провести ювілейне свято “Просвіти” 
лише за умови, що участь у ньому зможуть прийняти тільки представники – по одному від 
філій і читалень з чотирьох воєводств (Краківського, Львівського, Тернопільського, 
Станіславівського) і делегації центральних управ українських установ. Не дозволив 
святковий хід вулицями Львова, участі у святі хорів, оркестрів й проведення конгресу 
української культури [10, арк. 41]. 22 травня 1938 р. у кафедральному соборі св. Юра у 
Львові мало відбутися посвячення прапора “Просвіти” митрополитом А. Шептицьким у 
присутності лише представників центральних українських товариств, установ й інституцій 
[10, арк. 42]. 

Зважаючи на рішення воєводства, “Просвіта” припинила підготовку масового прибуття 
членів товариства до Львова на 22 травня 1938 р. Натомість закликала філії і читальні 
перенести заплановані святкування на місцевий рівень згідно з наміченою програмою, що 
обговорювалася на окружних повітових нарадах філій і читалень, де наголошувалося власне 
й на тому, що влада не проводить жодних обмежень [11, арк. 22]. 23–24 вересня 1938 р. у 
Львові проходив з’їзд голів філій і інструкторів з питань обговорення внутрішньо-
організаційних справ, що стосувалися обов’язків і завдань освітніх працівників, проведення 
ювілейних свят, перетворення філій у самоокупні повітові осередки [12, арк. 67]. 

Твердження А. Качора не є аргументованими щодо заборони підготовки до проведення 
святкувань в принципі, позаяк польська влада заборонила масове проведення ювілейних 
святкувань у Львові, однак письмового розпорядження щодо заборони підготовки до 
святкування з боку поліції, Львівського магістрату чи воєводської влади, Головний виділ не 
отримував, й такого розпорядження не існувало. 

Отже, брошура А. Качора розкриває лише певні аспекти діяльності товариства в 
економічному розвитку, однак її описовий характер, відсутність глибокого аналізу процесів 
й чинників, що відбувалися в Західній Україні, не дають цілісного уявлення про 
господарське становище не лише української кооперації, але й “Просвіти” в цілому, що було 
важливим рушієм матеріального поступу українських інституцій. 

Значна частина публікацій, виданих в еміграції, приурочена столітньому ювілею 
“Просвіти”, що святкувався у 1968 р. Це в основному передруки видань минулих років, 
невеликі за змістом статті, що охоплюють певну сферу праці товариства. Зміст об’ємного 
видання “Сторіччя Матері-“Просвіти”. Нарис з історії Матірного Товариства Просвіти і 
огляд просвітних товариств у Канаді” складають – повне перевидання науково-популярної 
монографії С. Перського “Популярна історія Товариства “Просвіта” з ілюстраціями”, 
публікації С.Волинця “Нарис історії Матірного Товариства “Просвіта” за роки 1932–1939” й 
А.Господина “Огляд Просвітніх Товариств у Канаді” [13]. 

Сучасний український дослідник А. Грицан у монографії “Просвітня зоря Прикарпаття. 
Нариси про історію товариства “Просвіта” на Прикарпатті між двома світовими війнами 
(1921–1939 рр.)” [14] авторство “Сторіччя Матері-“Просвіти” приписує С. Волинцеві [14, 
с. 17], хоча у вказаному виданні він є лише автором окремої публіцистичної статті під 
назвою “Нарис історії Матірного Товариства “Просвіта” за роки 1932–1939” [13]. 

Не маючи на меті конкретно зупинятися на аналізі згаданого видання, варто зауважити, 
щодо ототожнення мети й завдань товариства “Руська бесіда”, що проводило просвітню 
працю на Буковині до 1919 р. з діяльністю “Просвіти” у Галичині [13, с. 220], оскільки 
основною метою “Руської бесіди” було ”... згуртувати під оглядом товариським людий, котрі 
вступлять в члени товариства і товариське житє між ними розбуджувати і підносити” [15, 
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арк. 11]. Деякі сучасні дослідники діяльність “Просвіти” ототожнюють з працею “Руської 
бесіди” [1, с. 126]. Таке твердження є недостатньо обґрунтованим, оскільки при більш 
глибшому аналізі праці як “Просвіти” у Східній Галичині, так і “Руської бесіди” на Буковині, 
чітко прослідковуються розбіжності не лише у постановці мети й завдань статуту, але 
методах, засобах й шляхах їх досягнення, незважаючи на те, що за структурою це культурно-
просвітні товариства. 

Праця С. Волинця “Нарис історії Матірного Товариства “Просвіта” за роки 1932–1939” 
[13, с. 271–288], написана на основі інформації, поданої у календарях товариства, часописах 
“Діло”, “Новий час” та інших джерелах публіцистичного змісту, без аналітичного 
використання значної архівної бази. Основну увагу автор приділяє роботі канцелярії 
Головного виділу, зазначаючи, що вона включала у свою структуру три відділи: 
адміністративний, організаційний і видавничо-редакційний [13, с. 278–279].  

С. Волинець обмежується лише поділом канцелярії на відділи, не подаючи переліку 
комісій, оскільки відділи співпрацювали з відповідними комісіями й виконували їхні 
рішення й ухвали. Автор не вказує, що при організаційному відділі діяв сектор бібліотечного 
реферату, що наглядав за роботою низових бібліотек у мережі товариства, організовував 
курси для бібліотекарів тощо [16, арк. 1–2]. 

Видавничо-книгарський відділ було створено у 1931 р. на допомогу комісіям – 
видавничій і премійних видавничих фондів [17, арк. 1–2], у сферу юрисдикції якого входили 
не питання бібліотечної справи, книгарні й переплетні книг, як вказував С. Волинець, 
оскільки цими питаннями керував адміністративно-господарський відділ, який утворили на 
допомогу адміністративно-господарській, стипендійній і бюджетній комісіям, до функцій 
якого входила – допомога підвідомчій палітурні, опіка над господарськими об’єктами у 
Львові, Грабівцях Милованні, Тисковій, Тисмениці, Товмачі, Угерцях Винявських [18, 
арк. 1–2]. 

С. Волинець, подаючи інформацію про проведення останніх загальних зборів 
“Просвіти”, що відбувалися 8 червня 1939 р. у Львові, підкреслював, що вони проходили у 
вкрай складних й напружених політичних умовах, викликаних серйозним ідеологічним 
протистоянням між комуністами, що прагнули захопити провід у низових структурах 
товариства – читальнях, й націоналістами, які намагалися очолити Головний виділ 
“Просвіти” [13, с. 284]. О. Гринів писав лише про те, що комуністи намагалися через 
читальні пропагувати “великі перетворення” за Збручем [9, с. 53], замовчуючи, що боротьба 
тривала й між ундівцями й націоналістами за право очолити керівництво товариства. Деякі 
дослідники називають лише дату проведення останніх загальних зборів [19, с. 62] й обрання 
головою о. Ю. Дзеровича, а секретарем Б. Кравціва [20, с. 1; 9, с. 53]. С. Волинець також 
обмежується лише констатацією факту, що до складу Головного виділу було обрано 14 осіб, 
а головою товариства призначено о. Ю. Дзеровича, якого на посаді не затвердила польська 
влада [13, с. 286–288]. 

За посади у вищих керівних органах товариства на загальних зборах насправді 
розгорнулася боротьба між націоналістами й УНДО. М. Швагуляк писав, що на загальних 
зборах за підтримки Д. Паліїва до керівництва “Просвіти” увійшли особи з 
націоналістичного табору – В. Глібовицький, Б. Кравців та інші, внаслідок чого керівна роль 
УНДО у Головному виділі опинилася під загрозою. Лідери націонал-демократів і соціал-
радикалів розцінювали наслідки загальних зборів як переворот на користь націоналістичних 
сил, як відхід від позапартійних позицій товариства. Вони звинувачували Д. Паліїва у 
недотриманні попередньої домовленості щодо складу Головного виділу між членами КК 
(контактного комітету – примітка автора) напередодні зборів й вимагали скасування 
проведених виборів. При цьому представники УНДО, УСРП, ДКО у Комітеті виявили 
схильність до компромісу з націоналістами в утворенні виділу товариства. Подібну позицію 
зайняв М. Стахів, який пропонував готувати проведення нових загальних зборів, під гаслом 
“Консолідація всіх національних сил на просвітницькому полі”. Тим часом Львівське міське 
староство анулювало результати виборів Головного виділу “Просвіти”, відкривалася 
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можливість для пошуку порозуміння між різними політичними течіями на ґрунті 
найавторитетнішої громадської організації українців [21, с. 243]. 

Досить цікава й змістовна інформація щодо проведення останніх загальних зборів 
товариства подається в “Альманасі Українського Народного Союзу на рік 1970” [22]. У 
доповіді Я. Падоха (очевидця й учасника останніх загальних зборів товариства – примітка 
автора), виголошеній на святковій сесії екзекутиви УККА з нагоди сторіччя “Просвіти” у 
Нью-Йорку 7 грудня 1968 р., повідомлялося про загострення українсько-польського 
протистояння напередодні війни, парламентарні заходи української офіційної політики, 
репрезентованої у Варшаві й Львові УНДО й радикалами, зростання ролі націоналістичного 
руху, що не сприяло внутрішньому примиренню громадянства [22, с. 100]. На думку 
Я. Падоха, основною причиною, що призвела до коаліційного об’єднання на загальних 
зборах греко-католиків, націоналістів і представників інших партій проти УНДО й радикалів, 
була неефективна господарська діяльність попереднього Головного виділу [22, с. 103]. 

Я. Падох критикував дії голови товариства І. Брика, що незважаючи на тридцятирічний 
досвід праці у “Просвіті”, не проявив потрібної стійкості й вміння, чого вимагала складна 
ситуація з заборгованістю інституції [22, с. 100]. До речі, І. Брик не був присутній на 
загальних зборах, його відсутність пояснювалася серцевою хворобою, збори вів заступник 
голови – В. Мудрий [22, с. 101; 23, с. 5]. Відсутність голови товариства І. Брика на загальних 
зборах “Просвіти” формально не була підтверджена медичним висновком лікарів. 

Я.Падох підставою для переобрання нового виділу товариства вважав той факт, що 
чергові загальні збори “Просвіти”, що мали відбутися у 1936 р., проходили з річним 
запізненням, у 1939 р. – з дворічним [22, с. 102]. Дійсно, проведення черговості загальних 
зборів певною мірою можна вважати підставою для переобрання нового Головного виділу. 
На нашу думку, лише беручи до уваги весь комплекс питань, пов’язаних зі складним 
фінансовим становищем “Просвіти”, значною заборгованістю товариства, складністю 
політичної ситуації й боротьбою українських політичних сил за домінування в Головному 
виділі є об’єктивними причинами проведення загальних зборів. 

В.Семчишиним й В.Глібовицьким подавалися два списки щодо складу комісії – так 
званої “матки”. Список, запропонований В.Семчишиним, отримав лише 41 голос підтримки 
делегатів, В.Глібовицького – 138 [22, с. 102]. О.Вишневський запропонував на посаду голови 
товариства О.Терлецького, одноголосно обраного делегатами головою, який відмовився від 
посади, вимагаючи змін у запропонованому складі Головного виділу, тобто включити до 
його складу В.Мудрого й К.Коберського, на що комісія не погодилася, запропонувавши 
обрати головою о. Ю.Дзеровича, членами виділу М.Андрусяка, Р.Білинського, М.Дужого, 
М.Галібея, В.Глібовицького, Р.Голода, М.Дзеровича, В.Зубрицького, Б.Кравціва, 
М.Малицьку, Я.Падоха, І.Ольхового, Є.Храпливого, Ю.Тарновича. На заступників членів 
виділу запропоновано: Н.Зачека, П.Зеленого, А.Пясецького, І.Рудницького, М.Ценка, 
А.Фіґоля. До ревізійної комісії – О.Вишневського, Д.Квасницю, О.Малиновського, С.Рудика, 
Є.Храпливого, М.Хронов’ята, їхніми заступниками: Л.Петрушевича, П.Пасіку [22, с. 102, 
104]. 

Над запропонованим списком розгорілася серйозна дискусія, оскільки диспутанти 
вбачали у ньому односторонній підхід, відсутність представників керівних політичних 
партій, зокрема УНДО й радикалів. У оголошеному другому списку Ю.Тарновича замінили 
В.Мудрим, М.Дзеровича – І.Боднаром, замість М.Ценка запропоновано О.Терлецького, на 
місце Р.Голода – Ю.Тарновича. Такий список також не влаштовував присутніх, тоді 
В.Мудрий оголосив третій список, хоча були спроби навіть об’єднати усі списки в один, 
однак ініціатива не знайшла підтримки у делегатів загальних зборів. 

Внаслідок непорозумінь від подальшої участь у виборах до складу Головного виділу 
відмовилися М.Дужий й М.Малицька, відповідно на їхнє місце обрано І.Боднара й 
М.Рижевську. Після відмови й І.Боднара, одне місце у майбутньому складі виділу 
залишилося вакантним. Замість 15 членів Головного виділу до його складу було обрано лише 
14 осіб і за такий змінений список проголосувало 103 делегати – “за”, 43 – “проти”, 7 – 
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“утрималося” [22, с. 102]. Згідно зі списком делегатів, на загальні збори прибуло 160 осіб [23, 
с. 5], результати голосування свідчать про те, що не брало участь у голосуванні 7 делегатів. 
Неповний склад Головного виділу у кількості лише 14 членів й послужив юридичною 
підставою для польської влади щодо невизнання результатів виборів голови й членів 
Головного виділу “Просвіти”. 

І. Кедрин писав, що перемогу на загальних зборах товариства святкувала демагогія, що 
“…не цуралася втягати до арсеналу своїх арґументів – навіть святощі цілої нації”, оскільки 
на загальних зборах “Просвіти” Львова, що відбувалися попередньо, меншість, провівши 
своїх 24-х делегатів, відкинула запропонований склад комісії “матки”, обравши до складу 
виділу навіть неприсутніх на зборах осіб [24, с. 2]. Я. Падох наголошував на тому, що 
найбільшу сенсацію після проведення загальних зборів товариства, викликали коментарі 
польської преси, яка писала, що прихід до влади у “Просвіті” представників інтегрального 
націоналізму був свідченням того, що греко-католицька церква виступила проти УНДО, 
підтримавши націоналістів [22, с.104]. З цього приводу І. Кедрин зауважував, що є 
очевидним той факт, що греко-католицька церква не погоджується на ідеологічний 
компроміс з соціалістичною ідеєю в освітній сфері, тому її дії є свідченням консолідації 
суспільства [25, с. 2]. 

17 червня 1939 р., тобто через дев’ять днів після проведення загальних зборів й виборів 
голови “Просвіти” і членів Головного виділу, Львівське міське староство, виходячи з 
“Закону про товариства”, заявило про визнання виборів недійсними й у листі до І. Брика 
вимагало упродовж місяця скликати нові загальні збори. Свої вимоги староство 
обґрунтовувало тим, що у списку членів новоутвореного виділу подано прізвище 
Ю. Олесницького, якого не обрали членом Головного виділу під час голосування на 
загальних зборах [22, с. 104]. 

Після отримання вимог Львівського міського староства щодо невизнання виборів 
дійсними, новоутворений Головний виділ, провівши декілька засідань, так і не дійшов до 
компромісу щодо виходу із кризової ситуації, що склалася. Певна частина членів виділу 
погоджувалася з позицією староства, інша – вважала її необґрунтованою з юридично-
правового погляду [22, с. 104]. 

Отже, доповідь Я. Падоха, очевидця й учасника останніх загальних зборів товариства, 
виголошена на святковій сесії екзекутиви УККА з нагоди сторіччя “Просвіти” у Нью-Йорку 
7 грудня 1968 р. й опублікована в “Альманасі Українського Народного Союзу на рік 1970” є 
важливим свідченням наростання кризових явищ у суспільно-політичному житті Західної 
України й протистояння українських політичних сил в боротьбі за провід у “Просвіті”. 

Столітній ювілей товариства знайшов своє відображення також у публікаціях 
анонімних авторів, один з яких називав “Просвіту” неофіційним міністерством освіти, 
духовної і матеріальної культури українського народу на західних землях, що в часи 
занепаду нації формувало її свідомість [26, с. 3], інший вказував, що діяльність товариства 
носила всебічний характер, стосувалася практично усіх сфер суспільного життя українців 
[27, с. 126]. Власне на цьому наголошував й професор Н. Кушнірик, зазначаючи, що 
товариство, завдяки розгалуженій мережі філій, читалень, комісій і підкомісій, відігравало 
роль національного державного апарату у міжвоєнний період [28, с. 427], було матір’ю 
українського культурно-просвітнього життя [29, с. 20 – 24]. М. Чинило писав про те, що 
шовіністично налаштована польська університетська молодь завдавала товариству значних 
збитків [30, с. 126]. В. Лев акцентував увагу на тому, що польський окупаційний режим 
перешкоджав відновленню діяльності “Просвіти” на початку 20-х років і в період 
пацифікації, переслідував філії й читальні, оскільки вони пропагували просвітню ідею, 
виховували народ у національно-державницькому дусі [31, с. 165 – 165]. 

Аналізу наукових видань товариства присвячена стаття В. Лева, у якій він зазначав, що 
складне фінансове становище інституції пригальмувало видання серії “Українське 
письменство”. Не маючи матеріальної змоги здійснювати повні видання зібрань творів 
українських письменників, “Просвіта” видавала їх окремими книгами у популярній формі 
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[32, с. 157–158]. Автор проводить порівняльну характеристику тритомної “Історії української 
літератури” М.Возняка з п’ятитомною “Історією літератури руської” О.Огоновського, 
незважаючи на відмінність у методах досліджень, авторських підходах до викладу матеріалу, 
визначив спільне, що їх об’єднувало – наукове обґрунтування ідеї самостійності української 
літератури серед інших слов’янських літератур [32, с. 158]. 

До переліку наукових творів В. Лев включив й такі, що за своїм змістом, 
публіцистичним характером викладу матеріалу, жанровими особливостями, не були такими 
[32 с. 158 – 160]. Передусім, це твори популярного жанру, тому зараховувати їх до наукових 
не варто. Виданням наукових творів в основному займалося НТШ, а “Просвіта” – науково-
популярними, розрахованими на широку читацьку аудиторію. 

Г. Щерба писала про те, що наслідки повоєнної розрухи призупинили функціонування 
просвітніх осередків на Лемківщині до початку 30-х років. Відновленню праці товариства 
сприяло утворення при Головному виділі у 1932 р. спеціальної лемківської комісії, що внесла 
важливий внесок у ліквідацію масової неписьменності серед українського населення реґіону, 
формуванню національної свідомості [33, с. 2]. Згідно з “Сучасним станом Лемківщини під 
оглядом української національної свідомості” [34] лише Східна Лемківщина вважалася в 
основному українською [34, арк. 5]. Мається на увазі національний чинник у поширенні 
мережі культурно-просвітніх осередків. Так, найбільша кількість філій і читалень 
“Просвіти”, кооператив, гуртків “Рідної школи” діяла у таких сільських населених пунктах, 
як Чертеж, Морохів, Мокре, Прилуки та інших [34, арк. 2]. 

Авторка наголошувала на ролі й тісній співпраці згаданої комісії з Центральним 
комітетом оборони Лемківщини у США, що надавав значну фінансову допомогу, за рахунок 
якої видавалися у Львові в 1934 р. газета “Наш лемко”, діяла бібліотека для потреб 
Лемківщини, першою публікацією якої стала праця Ю. Терновича “Ілюстрована історія 
Лемківщини”. Фінансова допомога закордону давала змогу безкоштовно отримувати 
українському населенню Лемківщини такі періодичні видання, як “Неділя”, “Мета”, 
“Дзвіночок”, “Наш прапор”, “Новий час”, “Народна справа”, “Народна зоря” та інші [33, 
с. 2]. 

М. Люзняк писала що журнал “Життя і знання” серед періодичних видань, що виходили 
до 1939 р. на території Лемківщини, відігравав важливе значення у становленні національної 
свідомості українського народу [35, с. 47]. Не применшуючи значення, літературної і 
світоглядної ролі часопису “Життя і знання” для розвитку і становлення національної 
свідомості українців Лемківщини, аналіз рукописних матеріалів бібліотечних фондів 
свідчать, що стан передплати видань “Просвіти” на Лемківщині на кінець 1932 р. був досить 
незначним. За нашими підрахунками, він складав лише двох передплатників. 

У зв’язку з 130-ою річницею з часу заснування товариства у Галичині, П.Грицак писав 
про те, що виділи читалень перебували у постійному пошуку конкретних й практичних 
способів виховання молоді, що й стало причиною організації мережі дитячих садків [36, с. 2]. 
Варто розмежовувати методи й засоби виховання молоді у читальнях й чинники, що сприяли 
організації дошкільних виховних установ, оскільки прямої залежності й причинно-
наслідкового характеру між ними не існувало. Дійсно, вихованням молоді займалися 
просвітні осередки, однак питанням організації дошкільних установ в основному “Рідна 
школа”, а не читальні й це явище характерним й масовим для них не стало.  

Автор статті стверджував, що просвітні установи фінансувалися лише за рахунок 
надходжень з членських внесків й польська влада не виділяла жодних субвенцій “Просвіті” 
[36, с. 2]. Що стосується фінансування за рахунок коштів, що надходили від сплати 
членських внесків, то воно не було єдиним джерелом матеріального поступу просвітніх 
осередків, оскільки відповідні суми надходили від добровільних пожертвувань, з еміграції, 
реалізації видань, парцеляції маєтків, надання приміщень в оренду тощо. 

Традиційно вважається, що товариство не отримувало жодної фінансової допомоги від 
польської влади. Зрозуміло, що державні структури не мали на меті фінансувати й 
утримувати за рахунок державного бюджету українську структуру, що притримувалася 
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національної орієнтації, пропагувала українську культуру й освіту, що в принципі 
суперечило польській асиміляційній й колонізаційній концепції щодо Західної України. 
Однак у 1932 р. міністерство рільництво надало садівничо-господарській школі “Просвіти” у 
Милованні 440 зл. з вказаної суми на утримання управителя виділялося 360 зл. й 80 зл. на дві 
стипендії для двох учнів, це була незначна сума в цілому. У поточному році школа отримала 
80 тис. зл. державної допомоги на розбудову школи, власне це й послужило причиною 
звинувачення її управителя Є. Брилинського у нераціональному використанні державних 
коштів. Виходячи зі сказаного, заперечуємо тезу про те, що товариство не отримувало 
жодної фінансової допомоги від держави. 

Отже, історіографічний огляд праць української діаспори (1959–1998 рр.), що 
стосується діяльності “Просвіти” в Західній Україні в міжвоєнний період свідчить про те, що 
вони в основній своїй масі є публіцистичними, носять описовий характер, незважаючи на те, 
що деякі з них написані безпосередніми учасниками просвітнього руху, все ж таки не дають 
цілісного уявлення про діяльність товариства у досліджуваний період. 
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ACTIVITY “PROSVITAS” IN WEST UKRAINE DURING THE INTERMILITARY PERIOD: 
HISTORIOGRAPHY REVIEW OF THE  

UKRAINIAN DIASPORA WORK (50–90S OF THE 21ST C.) 
 

In the article review of the work ukrainian diaspory as important forming activity “Рrosvity” in West 
Ukraine in intermilitary period, is motivated their value for complex and holistic analysis of the operation 
cultural-educational institution are organized. 
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