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(КІНЕЦЬ 60-Х РР. ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) 
 

У статті досліджено роль “Просвіти” у формуванні національної свідо-
мості українців у Східній Галичині досліджуваного періоду. 
Проаналізовано як основні причини участі товариства у цьому 
процесі, так і складові діяльності інституції з метою активізації 
національно-культурного поступу. Охарактеризовано роль і 
місце “Просвіти” у формуванні національної свідомості 
українців у Східній Галичині кінця 60-х рр. ХІХ – початку ХХ ст. 
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ажливе місце у дослідженні діяльності “Просвіти” в Східній Галичині 
досліджуваного періоду посідала участь товариства у формуванні національної 
свідомості. Запропонована нами проблема має важливе наукове значення, 

оскільки дає змогу проаналізувати роль і місце інституції у цьому процесі, виявити основні 
напрями праці, розкрити одну з особливих сфер діяльності товариства. 

Об’єктом наукового дослідження виступає участь “Просвіти” у формуванні 
національної свідомості українців у Східній Галичині у досліджуваний період.  

Предметом дослідження є особливості внутрішнього стану функціонування товариства 
у Східній Галичині у формування національної свідомості.  

Мета дослідження ґрунтується на тому, щоб висвітлити участь “Просвіти” у 
формуванні національної свідомості українців Східної Галичини у досліджуваний період. 

Завдання дослідження базуються на розкритті процесу формування національної 
свідомості “Просвітою”, визначенні ролі і місця товариства у ньому. 

Незважаючи на певні здобутки науковців у дослідженні діяльності “Просвіти” у 
формуванні національної свідомості українців у Східній Галичині кінця 60-х рр. ХІХ – 
початку ХХ ст., поза межами наукових праць залишається чимало важливих нерозв’язаних 
проблем. Зокрема, це питання участі “Просвіти” у формуванні національної свідомості 
українців у Східній Галичині в досліджуваний період.  

Науковий доробок сучасних вітчизняних істориків із цієї проблематики обмежується 
публікаціями С. Перського, А. Середяк, Ж. Ковби, Б. Савчука [1] та інших вчених, які 
узагальнено подають аналіз діяльності “Просвіти” у Східній Галичині у формуванні 
національної свідомості.  

Окреслена нами проблема не знайшла ґрунтовного висвітлення у публікаціях, тому 
аналіз історіографії проблеми дає змогу зробити зважений висновок, що на сьогодні у 
науковій літературі відсутні праці, що ґрунтуються на дослідженні зазначеної проблеми, у 
яких було б з’ясовано участь “Просвіти” у формуванні національної свідомості у Східній 
Галичині кінця 60-х рр. ХІХ – початку ХХ ст. Більш ґрунтовніше її розкрито у монографії 
М. Алексієвця та І. Зуляка [2]. 

“Просвіта” започаткувала свою діяльність у формуванні національної свідомості 
українців у Східній Галичині досліджуваного періоду при активній і безпосередній участі 
свідомих верств прогресивної інтелігенції, греко-католицького духовенства, студентів.  

Внесок товариства у становлення і розвиток національної свідомості полягає у тому, що 
воно виховувало свідомих, освічених осіб, провідників національної свідомості, духовного і 
економічного життя, залишаючись оберегом і джерелом освіти, культури, вносячи вагомий 
вплив не лише на формування і активізацію ідеї української державності, але і збереження 
українців як нації. З-поміж них варто згадати А. Вахнянина, В. Барвінського, С. Качалу, 
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В. Лучаківського, О. Партицького, І. Брика, М. Галущинського, А. Січинського, 
Й. Заячківського та інших. 

Ідея формування національної свідомості була основою для вироблення провідного і 
визначального напрямку праці товариства, результативності і тривалості його існування, 
творчого поєднання різноманітних форм і методів роботи. Завдяки цьому “Просвіта” 
перетворилась у національно-культурницький центр пропагування ідеї української 
державності – базової основи для активізації українства не лише у Східній Галичині, але й на 
інших землях України.  

Заслуга товариства у формуванні національної свідомості полягала також і у тому, що 
воно зуміло очолити культурно-просвітницький рух українців Східної Галичини й надати 
йому масового характеру, формуючи національну свідомість, вбачаючи в ній реальну силу, 
здатну консолідувати націю у досягненні поставлених завдань. 

Домінування ідеї формування національної свідомості українців утвердило і об’єднало 
не лише інтелігенцію, але й інші соціальні верстви, надало їм можливість самореалізувати 
свої внутрішні природні сили, виходячи з приналежності до окремо взятої нації, незважаючи 
на неоднорідні політичні та інші уподобання. Про це доволі яскраво і образно передано у 
міркуванні М. Грушевського: “Обиватель гадяцкий чи липовецький, яких би верхів 
культурності не досягав, буде хилити чоло перед Дантом і Шекспіром, Вашінгтоном і 
Марксом, але він не почує до них ніколи тої інтимної близькості, яку чує чоловік свідомий 
своєї української національної традиції, до тих сірих іскателів справедливості і правди, що 
пройшли отсими вкритими густим пилом дорогами, минаючи сі чепурні села і серед тихого 
шамотіння придорожніх верб думали важку думу про долю свого краю і свого народу. До 
тих великих і малих борців за волю й поступ свого народу, великих і малих творців 
української культури, української свідомості” [3, с. 116.].  

Поширення “Просвітою” ідеї піднесення національної свідомості серед загалу 
українства вимагало збагачення форм її діяльності й певного застереження від втрати її 
основної мети, а залучення до товариства широких верств сприяло знаходженню шляхів і 
форм її реалізації. 

Об’єктивні історичні передумови формування “Просвітою” національної свідомості 
українців у Східній Галичині зумовлювались інтенсифікацією освітнього процесу. Головний 
Виділ товариства проводив роз’яснювальну роботу про потребу виховання серед молоді 
національно-патріотичного духу. Читальні і філії перетворювались у центри формування 
національної самосвідомості. До згаданого процесу долучилась і греко-католицька церква. 
Митрополит А.Шептицький у своїй праці “До науки і просвіти” зазначав: “Закладайте, мої 
браття, по селах читальні і захоронки для дітей. Дбайте, щоб діти ходили до нашої школи. 
Здобувайте собі і їм просвіту” [4, с. 16]. На цьому неодноразово наголошував Головний 
виділ, вбачаючи важливе завдання товариства в освітньому поступі українців [5, арк. 61]. 

У формуванні національної свідомості важливе місце посідала підготовка провідників, 
які б змогли на практиці застосовувати знання, необхідні для втілення у життя ідеї зростання 
національної свідомості. У зв’язку з цим Головний виділ від 11 листопада 1912 р. скерував 
обіжник до філій, зобов’язавши їх проводити систематичну і планову працю серед своїх 
членів з метою виховання свідомих та ідейних пропагандистів просвітніх ідей [6, арк.1]. 

До пропагандистської діяльності залучалися учителі сільських шкіл, лікарі, викладачі 
гімназій та студентство, сповнені національно-патріотичними почуттями. Філії та читальні, 
що доволі активно діяли на території Східної Галичини, залучали їх до проведення 
різноманітних культурних заходів, які поєднували з видавничою, економічною і 
організаційною функцією товариства. Зазвичай, сценарії проведення різноманітних свят 
друкувалися у книжечках “Свято “Просвіти.” Деякі з них, незважаючи на традиційну схему 
організації, відрізнялися тим, що до участі у їхньому проведенні залучалися різноманітні 
українські інституції. Наприклад, з нагоди 25-річчя заснування філій проходили святкування 
у Коломиї та Тернополі [7, арк. 22], на яких, крім урочистих концертів із зачитанням 
рефератів на історичну тематику, відбулися просвітньо-господарські віча з лотерейним 
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розігруванням сільськогосподарських машин. 12 листопада 1905 р. у Львові [8, с. 64] 
організовано ювілейне віче в честь великого гетьмана України Богдана Хмельницького. Віче 
довело, що рівень національної самосвідомості українців Східної Галичини завдяки 
діяльності “Просвіти” був доволі високим. На ньому, зокрема, наголошувалось на тому, що 
“Просвіта” переказує братам російської України слова радості з причини конституційних 
свобід і загріває їх, щоби старалися у хвилі, коли Росія перебудовується на нових основах, 
здійснити право українського народу на його свобідне національне існування дорогою 
освітньою, економічною і політичною [8, с. 64]. 

З метою активізації українських організацій на місцевому рівні та об’єднанні їх зусиль 
у формуванні національної свідомості в Східній Галичині виникає ідея побудови Народних 
домів, у яких би розміщувалися читальня, крамниця, бібліотека, кредитна каса, зал зі сценою 
для виступів, кімнати для підготовки хору, оркестру тощо. 

У цьому плані активність проявляла філія “Просвіти” в м. Борщеві. Завдяки керівному 
активу осередку, весь комплекс робіт, пов’язаний із побудовою Народного дому, вона 
зобов’язувалась вирішити самостійно, провівши низку вистав, концертів, вечорів і весь 
прибуток від чого покривав оплату будівельних робіт. Серед проведених заходів варто 
згадати постановку вистав Л. Лопатинського “Свекруха” (1901 р.) [9], “Конкурс на мужа” 
(1902 р.) [10], Г. Цегельського “Кара совісти” (1905 р.) [11], “Ворожбит” (1906 р.) [11] та 
інші. Про це повідомляла газета “Діло” [11], а активна діяльність філії у побудові Народного 
дому була належним чином оцінена Головним виділом товариства у привітальній телеграмі, 
скерованій на адресу філії. У ній зокрема наголошувалося на тому, що якщо б у кожному 
українському місті, як у Борщеві, активність осередку “Просвіти” була б на такому рівні, то 
український народ зміг би доволі швидко за рівнем національно-культурного розвитку 
зрівнятися з іншими народами [12, арк. 130]. 

На жаль, активна і послідовна діяльність філій “Просвіти” у формуванні національної 
самосвідомості носила не тривалу заплановану акцію, а була несистематичною і 
недовготривалою. Про це неодноразово повідомлялося у “Письмі з Просьвіти” [13, с. 52]. 
Основна думка видання у цьому плані ґрунтувалася на тому, що, з одного боку, цьому 
сприяла відсутність свідомої національно орієнтованої інтелігенції, з іншого, належної 
програми діяльності, внаслідок чого осередки товариства залишались замкнутими 
структурами і скоріш за все орієнтувались на задоволення власних потреб, ніж на 
сподвижницьку працю у формуванні національної свідомості.  

Однак, як свідчить аналіз діяльності товариства, не лише вказані причини виступали 
основними чинниками відсутності системної праці у формуванні національної свідомості. У 
програмі діяльності філій “Просвіти”, складеній на основі реферативних матеріалів Першого 
Українського просвітньо-економічного конгресу” [14, с. 2] наголошувалось на тому, що “краще 
працюють ті читальні, в яких головами є селяни, в яких головують інтелігенти занепадають 
Основними причинами є те, що селяни між собою більш вільніші у поводженні, вибір селянина 
головою пробуджує у нього бажання дбати і піклуватись про читальню, а також у інших селян 
викликає надію у майбутньому досягти такої ж поваги, а якщо селянин не дбає про читальню, то 
про це йому скажуть сміливо, а інтелігентові цього не скажуть” [14, с. 2]. 

Причинами занепаду осередків було і невміння провідників та активістів знаходити 
спільну мову з простими селянами: у ставленні перших до них відчувалась певна зверхність, 
повчальність, що негативно впливало на діяльність “Просвіти” в цілому. Це досить яскраво 
відобразив І. Франко у “Критичних письмах про галицьку інтелігенцію” [15, с. 4–5]. 

Незважаючи на ці негативні обставини, все ж таки, у читальнях товариства відбувались 
щотижневі засідання виділів осередків, на яких значну увагу зверталось на формування 
національної свідомості і патріотичне виховання української молоді, що в свою чергу давало 
можливість створювати при читальнях молодіжні та спортивні секції “Сокола”, “Січей”, 
“Лугу”, “Стрілецького куреня”. Так, у Снятині “Січ” і читальня “Просвіти” збудували 
спільне приміщення на церковному ґрунті і підготували першу театральну виставу [16, с. 98]. 
У Шешорах “Січ” сприяла активізації читальні “Просвіти” і у цьому ж селі В. Павлусевич, 
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учитель гімназії, організував хор та аматорський гурток. Поставлена ним вистава “Сватання 
на Гончарівці” мала успіх. Під час літніх канікул гурток вивчав одну театральну виставу, а 
на Різдвяні свята спільно колядували на “Січ” і читальню “Просвіти” [17, с. 156]. У 1908 р. 
“Просвіта” у Східній Галичині організувала Перший крайовий здвиг українських 
руханкових, пожежних, стрілецьких організацій, в якому брали участь кращі національно-
патріотичні сили, що активно і плідно діяли у взаємодії з товариством. 

Це була дійсно реальна активнодіюча організація, і внесок товариства у формування 
національної свідомості українців полягає в тому, що упродовж своєї діяльності “Просвіта” 
виховувала свідомих, політично грамотних осіб, які діяли з урахуванням конкретних умов, 
пов’язаних із потребою духовного і фізичного збереження і розвитку нації, виступала тією 
силою, що формувала навколо себе усі соціальні верстви української суспільності.  

Складовою частиною активізації роботи щодо формування національної свідомості 
вважалось виховання конкретної особи, тому що “Просвіта” у “своїй масовій діяльності має 
на увазі одиницю, бо з одиниць складається громадянство й народи… воно має взяти 
порозділювані частини народу в одно духовне ціле, себто дбати про вироблення сильного 
почуття національної одности і має стати охоронним засобом у щоденній боротьбі за 
існування національного організму” [18, с. 5–6]. 

Підняти національну свідомість українців можна було лише через активну організацію 
просвітньої діяльності. “Просвіті” вдалося сформувати національно свідому особу. 
Розширення кількості громадських організацій дало можливість товариству зосередити 
основну увагу на формуванні національної свідомості. Так, через молодіжні організації 
“Сокіл”, “Січ”, “Луг”, “Пласт” прогресивна інтелігенція Східної Галичини намагалася 
спільно з “Просвітою” сформувати новий тип патріота, основними рисами якого була б 
фізична досконалість, витривалість, свідомий патріотизм, вихованість, культурність, 
освіченість, висока моральність [19, с. 16]. 

Якщо “Сокіл”, “Січ”, залучали у свої ряди здебільшого зрілу молодь, то “Пласт” 
починав виховну роботу з дітьми шкільного віку, тому що саме у цьому віці у дітей та 
підлітків формувається національна свідомість. М. Лозинський, відомий адвокат, публіцист, 
політичний діяч, професор міжнародного права УВУ в Празі, зазначав: “Як австрійська так і 
польська школа, отруювала дитячі душі чужою мовою, історією, культурою, духовністю, 
намагаючись виробити в учнів переконання в тому, що тільки у підданстві Польщі добро 
українського народу.” І будуть вони вчитися, що спасення України – в підданстві Польщі, що 
вся боротьба за волю українського народу, це тільки бунт проти законної влади, яка, як, 
звісно, від самого Бога походить. Будуть учитися всього того, чим мають опісля затруювати 
темного брата…” [20, с. 16]. 

Зростання кількості учнів-українців поставило питання про відкриття національних 
навчальних закладів, основне завдання яких, окрім навчально-виховного процесу, полягало у 
формуванні національної свідомості школярів. Виступаючи на засіданні крайового сейму, 
засновник філії “Просвіти” у Тернополі О. Барвінський, старший вчитель семінарії, 30 
грудня 1897 р. запропонував відкрити українську гімназію у Тернополі з метою забезпечення 
природного права українців на культурний поступ української молоді і її національне 
виховання [21]. 

Прогресивна інтелігенція Станиславова також боролася за відкриття державної 
національної гімназії декілька років, тому що польські політичні партії намагалися не 
допустити цього і чинили різні перешкоди. У жовтні 1903 р. українські депутати до сейму 
залишили свої мандати і сейм. Відповідну заяву в цій справі виголосив визначний 
громадський і освітній діяч, адвокат, дійсний член НТШ (з 1899 р.), почесний член 
“Просвіти”, голова українського клубу в Галицькому сеймі Є. Олесницький. Лише під 
тиском віденського уряду, Галицьке намісництво дало згоду на створення української 
гімназії у Станиславові. 

Стан гімназійної освіти викликав занепокоєння серед інтелігенції Східної Галичини. На 
сторінках преси, у Галицькому сеймі, все частіше звертали увагу на цей факт, намагалися 
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залучити громадськість пройнятися відповідальністю за майбутнє. Один з авторів, 
аналізуючи зміну кількості учнів-українців у гімназіях, закликав задуматись над питанням: 
“Чи ми зможемо витримати конкуренцію з двома народами в Галичині, що перемагають нас 
то капіталом, то справністю і оборотністю, то таки прямо дідичною висшостию духовною, то 
зв’язями родинними і протекциями, то дуже часто (і се мусимо собі на сором сказати!) 
далеко більшою, ніж ми, енергією волі і красним пониманієм обов’язків супроти одиниць і 
народу?” [22, с. 125]. За висновком М. Лозинського, східногалицька школа ніколи не 
відповідала реальним потребам української нації [20, с. 2].  

Однак, завдяки активній і цілеспрямованій взаємодії “Просвіти” з молодіжними 
українськими організаціями, національна політично-державницька думка знайшла свої місце 
серед значної частини східногалицького суспільства. Важливу роль у формуванні 
національної свідомості відігравала греко-католицька церква, що виступала провідним 
рушієм національно-культурного поступу українців. Священики, вище духовенство, 
боролися за навчання українських дітей рідною мовою, створювали школи, громадські 
організації й товариства, допомагали молодим талановитим особам здобути освіту. 
Митрополит А. Шептицький писав, що: “Мій вклад є визов для тих, які вважають, що наш 
народ завжди і постійно має комусь служити, а незалежність України слід заховати “на вічну 
пам’ять” до гробу. Але так не є і так не буде, коліс історії звернути не можна…” [23, с. 112]. 

Зростання національної свідомості українців, економічний і культурний поступ 
викликав незадоволення польських панівних кіл, які намагалися перешкодити розвиткові 
українства. У зв’язку з цим у Східній Галичині відбувалася боротьба проти збільшення 
кількості україномовних шкіл, поширення прав української мови в адміністрації, суді, 
виділення коштів з державного і крайового бюджетів на культурні та господарські потреби 
українців, проти кожного призначення українця на державну посаду будь-якого рівня. 

Одночасно з наступом полонізації переслідувались найменші прояви українства. Лише 
за те, що було здійснено спробу помістити на школі поряд з польською назвою і українську, 
віддавали до суду. За те, що вчитель-українець був керівником “Сокола”, ставилась вимога 
позбавити його права учителювати і т. п. 

Натискові полонізації намагалися протистояти, тому для об’єднання зусиль у боротьбі 
за національну школу 4 березня 1910 р. при активній діяльності “Просвіти”, “Учительської 
громади”, НТШ створено Крайовий шкільний союз. Головне завдання якого полягало у 
створенні фондів для утримання шкільництва і розвитку його мережі, відкриття нових шкіл, 
виплати стипендій на підготовку вчителів тощо.  

Пожвавленню боротьби інтелігенції Східної Галичини за українську національну школу 
сприяло створене активними стараннями “Просвіти” 6 серпня 1881 р. “Руського 
педагогічного товариства”, яке з 1912 р., змінивши статут стало називатися “Українське 
педагогічне товариство.” Створення якого дозволило “Просвіті” передати йому справи 
шкільництва. Такі відомі українські громадські діячі, активні члени “Просвіти”, як 
Г.Врецьоня, О.Партицький відзначали, що національна свідомість і патріотичне виховання 
повинно бути основним у його праці. 

Зростання національної свідомості відбувалося завдяки самовідданій праці 
східногалицької інтелігенції. Останнє десятиліття XIX ст. було переломним у розвитку 
українського національно-культурного руху. З виникненням наприкінці століття перших 
українських партій ідея формування національної свідомості виходить за межі 
інтелігентського середовища і проникає у ширші маси.  

Це створило сприятливі умови для формування масового національно-культурного 
поступу. На історичну арену виходить нове, енергійніше й активніше покоління діячів, які 
активізують ідею формування національної свідомості. І. Франко писав: “В останнім 
двадцятиліттю 19-го віку на підмогу, а почасти на зміну давнішим діячам вийшла нова 
генерація робітників і вкинула в ту прірву велику працю, велику силу горячого запалу і 
твердої віри в будущину нашої нації. Ця генерація завіяла бурю в нашім національнім життю 
та рівночасно прочистила повітря, проложила не в однім напрямі нові стежки. Вона 
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розбудила пристрасти там, де вперед була байдужість і рутина, оживила пульс народного 
життя. Се був той запас свіжих сил, який віднайшла в собі наша нація в хвилі тяжкого 
гноблення” [24, с. 111]. 

Звичайно, виникнення і становлення політичних партій у Східній Галичині не 
відбувалося в умовах, відірваних від розвитку національно-культурних сил, а це можна 
вважати завершенням органічної праці “Просвіти” з іншими українськими об’єднаннями 
національного спрямування. Ця праця приносила позитивні наслідки, тому що організована і 
самосвідома громада мала можливість більш успішніше обирати свідомих патріотів 
депутатами Галицького сейму і австрійського парламенту.  

На початку 90-х рр. XIX ст. до народовського руху влилася нова група молодих діячів, 
які згодом стали загальновизнаними лідерами українського національно-культурного руху в 
Східній Галичині – Євген Олесницький, Кость Левицький та інші. Перед загрозою російської 
експансії австро-угорський уряд зробив спробу примирити між собою поляків і українців. Ця 
позиція також співпадала з бажанням частини лідерів Київської “Громади”, які пов’язували 
свої надії на розв’язання українського питання з майбутнім російсько-австрійським 
військовим конфліктом і у зв’язку з тим готові були іти на співпрацю з урядовими австро-
угорськими і польськими колами у Галичині. Під тиском обох сторін старше покоління 
народовців заключило компроміс з польськими депутатами у сеймі, проголосивши “нову 
еру” в польсько-українських відносинах. 

Зрозуміло, що “Просвіта” не стояла осторонь тих бурхливих подій. Однією з основних 
особливостей формування національної свідомості стало пожвавлення зв’язків між Східною 
Галичиною і Наддніпрянською Україною. І хоча темпи зростання національної свідомості і 
сили культурного руху в цих регіонах залишилися різними, все ж їх об’єднувала українська 
національна ідея, що носила всеукраїнський характер.  

Велике значення для зміцнення національної свідомості мали святкування у Львові 
1898 року 100-річчя української літератури (від часу появи “Енеїди” І. Котляревського) та 
25-річчя літературної діяльності Івана Франка. До цього ювілею національного відродження 
М. Грушевський підготував і видав перший том своєї капітальної фундаментальної праці 
“Історія України-Руси” (Т. 1–10, 1898–1937), що мала величезне значення для національного 
самоусвідомлення. Головний виділ “Просвіти” на засіданні від 16 вересня 1909 р. ухвалив 
звернутися до професора М. Грушевського з проханням підготувати популярну історію 
України [25, арк. 57], на що він погодився [25, арк. 62] . 

Під впливом цих святкувань, що мали виразне вcеукраїнське значення, українофільська 
орієнтація остаточно перемагає у національно-культурному русі в Східній Галичині, а термін 
“русин” витісняється назвою “українець”. Основним результатом діяльності “Просвіти” 
стало формування повноцінної національної свідомості, яка могла успішно конкурувати з 
польськими та москвофільськими реакційними проявами.  

Царська Росія намагалася знищити український національно-культурний рух не лише на 
Наддніпрянщині, але і у Східній Галичині. Голова російського уряду П. Столипін у 1911 р. 
заявляв про те, що історичним завданням російської державності була боротьба з українським 
рухом, що прагнув відродити Україну на національних засадах [26, с. 430]. Для боротьби з 
українським рухом в Австро-Угорщині російський уряд йшов на союз з польськими крайовими 
політичними лідерами, які мали впливові позиції в галицькій адміністрації, оскільки царат 
вбачав у Східній Галичині “…огнище українського життя, якого іскри перелетять на російську 
Україну і спалять трухлявий будинок царату…” [27, с. 52–53]. 

Одним із найхарактерніших проявів національного життя було пробудження соціальної 
активності українського селянства. Розширити діяльність товариства “Просвіта” в економічному 
плані змушувало злиденне становище українського селянства, яке, незважаючи на проведені 
урядом реформи, переносило на своїх плечах пережитки панщини і кріпосництва. Поліпшення 
господарського рівня селянства мало на меті не лише піднесення матеріального добробуту, але і 
одночасне формування національної самосвідомості. До 1891 р. основна увага товариства 
зверталася на видання книг на господарську тематику, однак “Просвіта” – перша українська 
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організація, що створила умови для активної економічної праці, передусім у поширенні 
господарських знань і їх практичне втілення у життя.  

У 1902 р. Східну Галичину охопили страйки до яких долучилася й “Просвіта”, 
підтримуючи страйкуючих. Основними вимогами страйкарів було піднесення заробітної 
плати польськими поміщиками під час сільськогосподарських робіт та припинення 
втручання місцевої адміністрації в еміграційні процеси. Одночасно страйк мав соціальний та 
національний характер скерований проти польського панування в Східній Галичині.  

Національна солідарність селянства стала значним здобутком українського руху. За два 
передвоєнні десятиліття на місці пригнобленої і безправної селянської маси виросла свідома 
своїх інтересів українська нація. Це цілковито змінило загальний баланс сил: якщо польська 
шляхта, зберігаючи свою політичну монополію переважала українську, то селянство своєю 
організованістю і національною свідомістю значно перевищувало польське. Як писав 
польський економіст Францішек Буяк (1908 р.), “наші перспективи на майбутнє у Східній 
Галичині не є сприятливими. Доля англійської національності в Ірландії, німецької у чеських 
землях та правдоподібно, хоч і в далекому майбутньому, доля німецької національності у 
Верхній Сілезії служить для нас злим прогнозом” [28, с. 208]. 

Своєрідним підсумком економічної праці товариства було проведення просвітньо-
економічного конгресу у Львові в 1909 р., на якому обговорювались шляхи і методи 
поліпшення господарської діяльності. “Просвіта” – перша українська громадська організація, 
що не лише проголосила ідею економічного піднесення українського селянства, але й 
реально втілювала її у життя. 

На кристалізацію української спільности у Східній Галичині значний вплив мала 
діяльність “Просвіти”, а також господарський, культурно-освітній і релігійний рух, який 
утверджувався в упертій, затяжній боротьбі проти панівної польської адміністрації. 
Незважаючи на те, що остання мала на своєму боці центральний уряд, всю державну владу, 
володіла величезною земельною власністю, значними матеріальними засобами, вона так і не 
зуміла стримати всезростаючий рух українських народних мас. Значною мірою це зумовлене 
активною працею “Просвіти”, її членів, які відзначалися широтою політичного світогляду, 
глибокими фаховими знаннями. Свої національно-культурні стремління вони тісно 
пов’язували з народними масами, працюючи над їх освідомленням і організацією. 

Новий баланс сил змусив польських політиків змінити свою тактику стосовно 
москвофільства. Якщо до 90-х рр. XIX ст польський і москвофільський рух вважались 
непримиренними противниками, то з кінця XIX ст. польські правлячі консервативні сили 
почали відверто підтримувати москвофілів як противагу українському рухові. Підтримуючи 
москвофільство, польські політики сподівалися тим самим розколоти і дезорганізувати 
український табір. “Газета народова” писала, про те, що яскравим фактом проросійської 
орієнтації було виділення крайовим виділом фінансової допомоги Товариству 
ім. М. Качковського [29, с. 2].  

Усі свої здобутки у формуванні національної свідомості “Просвіта” виборювала у 
важкій боротьбі з місцевою владою та польськими політичними силами. Однак український 
культурний рух на чолі з товариством досяг таких відчутних результатів, що тогочасний 
польський історик Станіслав Смолька називав цей період не інакше, як “українське 
завоювання” [28, с. 212]. 

“Просвіта” виховувала в масах почуття всеукраїнської національної єдності, залучаючи 
широкі народні верстви до участі у духовному відродженні. Здобутки національного культурно-
просвітнього руху у Східній Галичині стали можливими значною мірою завдяки тому, що 
nовариство висувало на перший план ідею формування національної свідомості українського 
народу, демонструючи тим самим те, що українці як нація могла формуватися і розвиватися навіть 
за найскладніших умов, а отже, є стійкою й життєздатною спільнотою. Традиції національного 
відродження “Просвіти” стали значним набутком українського руху початку XX ст. 

Товариство перетворилося у сильну у структурному відношенні організацію, що своєю 
сферою впливу охопила найвіддаленіші куточки Східної Галичини, вирішуючи поставлені 
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завдання культурного відродження шляхом ліквідації неписьменності, організації шкіл, 
святкування ювілеїв провідних українських діячів, проведення віч, фестин, маніфестацій з 
метою формування українського народу в єдину структуру з чітко визначеною програмою 
дії. “Просвіта” досягла значного поступу в своєму культурно-просвітньому розвитку, 
формуючи націю, утверджуючи її менталітет і самобутність, спрямовуючи функціонування 
товариства в цілому на досягнення основної його мети. 

Як бачимо, товариство внесло значний і вагомий внесок у формування національної 
свідомості, готуючи сприятливі умови для втілення у майбутньому ідеї самостійності і 
незалежності України. Спираючись у своїй праці на найширші верстви народу, “Просвіта” 
була основоположником національно-культурного поступу, єдиним порятунком від 
економічного, політичного та культурного занепаду.  

Активна участь національно свідомих осіб надавала можливість усвідомити себе як 
націю, рівноправну серед інших націй і народностей. Організація масових заходів 
координувалася Головним виділом товариства, сприяла поширенню українства. Центрами 
формування і активізації національної свідомості, окрім Головного виділу та філій, були 
читальні, у яких безпосередньо акумулювалася національна свідомість. Створення 
українських шкіл та впровадження рідної мови у школах – один із елементів поширення 
національної свідомості. 

Організація при читальнях “Просвіти” національно-патріотичних молодіжних 
організацій та об’єднань корегувала спільні дії товариства з іншими українськими 
інституціями, виховувала національно свідомих патріотів, готувала кадри для майбутньої 
боротьби за незалежність та суверенітет України. “Просвіта” виконувала державницьку роль 
у сфері рідної мови, розвитку та формування національної свідомості, була провідником 
духовного відродження. Активізація національної свідомості включала у себе усвідомлення 
українським народом Східної Галичини своєї національної культури, утвердження духовних 
надбань, закладення основ патріотичного виховання та створення сприятливих умов для 
масового поширення національно-культурного поступу. 
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