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Андрій Смирнов

Партійна і культурно-освітня діяльність
Степана Скрипника у Другій Речі Посполитій

Важливе місце в розвитку національного руху на Волині в міжвоєнний 
період посідав угодовський табір, репрезентований регіональною цен-

тристською партією Волинське українське об’єднання (ВУО). Серед його 
лідерів виділяється Степан Скрипник, майбутній Патріарх Київський 
і всієї України Мстислав. Однією із найменш вивчених сторінок його жит-
тя та діяльності були тридцяті роки минулого століття, коли він обирався 
послом польського сейму.
Єдина спроба синтетичного погляду на особу С. Скрипника його ко-

лишнього прес-секретаря А. Ткачука Мстислав – Патріарх Київський 
і всієї України носить поверховий, популярний і глорифікаційний, а не 
науково-об’єктивний характер, що звужує пізнавальні можливості цього 
нарису1. Політичну діяльність посла Скрипника як одного з лідерів Волин-
ського українського об’єднання фрагментарно розглядають М. Кучерепа 
і Р. Давидюк2, деяким аспектам його участі у національно-церковному 
русі присвячені праці І. Власовського3, В. Борщевича4, Н. Стоколос5. Серед 
представників польської історіографії, які згадують про нього в контексті 
інших проблем, варто назвати З. Запоровського та А. Зємбу6.
Мета статті – проаналізувати основні форми і напрями партійної і куль-

турно-освітньої діяльності С. Скрипника у Другій Речі Посполитій.
Позапарламентська діяльність С. Скрипника концентрувалась навколо 

партійної роботи в рамках ВУО і культурно-освітньої праці в громадських 
організаціях Волині. Окреме місце займає його участь у національно-цер-
ковному русі за розмосковлення Православної церкви.
Аналізуючи обставини створення партії, автори монографії про ВУО 

зазначають:

1 А. Т к а ч у к, І. П е т р і в, Мстислав – Патріарх Київський і всієї України: історичний 
портрет, Київ 1993.
2 М. Ку ч е р е п а, Р. Д а в и д ю к, Волинське українське об’єднання (1931–1939 рр.), Луцьк 
2001, 420 с.
3 І. В л а с о в с ь к и й, Нарис історії Української православної церкви, Київ 1998, т. 4, кн. 5, 
399 с.
4 В. Б о р щ е в и ч, Українське церковне відродження на Волині (20–40-ві рр. ХХ ст.), Луцьк 
2000, 254 с.
5 Н. С т о к о л о с, Конфесійно-етнічні трансформації в Україні (ХІХ – перша половина 
ХХ ст.), Рівне 2003, 480 с.
6 Z. Z a p o r o w s k i, Wołyńskie Zjednoczenie Ukraińskie, Lublin 2000, 162 s.; A. Z i ę b a, Skry-
pnyk Stepan [w:] Polski Słownik Biograficzny, Warszawa–Kraków 1997–1998, t. 38, s. 410–415.
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На початку 30-х років у краї склалися сприятливі передумови для появи нової партії 
центристського спрямування, яка підтримувала «волинську політику» Г. Юзевського 
і відповідала сподіванням частини волинських політичних діячів7.

Для воєводи було зрозуміло, що українські угодовські політики не змо-
жуть розчинитися у Безпартійному блоці співпраці з урядом, а тому він 
дозволив створення пропольської політичної сили українців на Волині. 
Двадцять дев’ятого червня 1931 р. на Установчому конгресі С. Скрипник 
став одним із засновників проурядової регіональної центристської пар-
тії Волинське українське об’єднання. У 1931–1938 рр. він був секретарем 
округової управи ВУО в Рівному, опікувався Кременецьким повітом, а піс-
ля смерті М. Чучмая у 1936 р. очолив Дубенську округу. 
З одного боку, Г. Юзевський був далекий від думки про створення на 

Волині масової політичної організації українців. Кількість членів партії 
сягала не більше 6000. Дослідники проблеми переконані, що «ВУО зали-
шалося організацією з більше моральним впливом, аніж реальним, жит-
тєвим»8. З іншого боку, в тридцятих роках на Волині не було іншої по-
тужнішої української легальної партії. Не зважаючи на його пропольське 
спрямування, на думку М. Сивіцького, «... без ВУО довелося б виріктися 
будь-яких спроб національного відродження, залишитися без політичного 
проводу, який би він там не був»9.
Протягом 1935–1937 рр. відбувалась еволюція організації в бік більшої 

самостійності від польської влади, прагнення акцентувати увагу на наці-
онально-політичних проблемах українців, зберігаючи при цьому вірність 
ідеї польсько-української співпраці. Цьому сприяли кадрові зміни. Зокре-
ма, один із промоторів еволюції ВУО С. Скрипник у 1936 р. став генераль-
ним секретарем, а партію очолив С. Тимошенко. Однак «нові керівники, 
– підкреслюють М. Кучерепа і Р. Давидюк, – не розуміли, що ідея україн-
сько-польського співжиття в тодішніх умовах була позбавлена реального 
ґрунту, оскільки її бойкотувала польська адміністрація»10.
Сьомого листопада 1937 р. надзвичайний крайовий з’їзд ВУО у Рівно-

му затвердив нове керівництво партії. Цікавим був виступ С. Скрипника, 
який підкреслив факт організаційного зміцнення об’єднання, яке здобуло 
«право громадянства» на Волині, доказом чого є численні її осередки. Він 
сказав, що створення партії не було з розумінням сприйняте як поляка-
ми, так і українцями, а зараз настрої змінилися11. У резолюціях форуму 
з’явилося поняття «Польща Пілсудського», яке згодом стало гаслом групи 
Скрипника.

7 М. Ку ч е р е п а, Р. Д а в и д ю к, Волинське українське об’єднання..., c. 26.
8 Ibidem, c. 40.
9 М. С и в і ц ь к и й, Записки сірого волиняка, Київ 2002, с. 68.
10 М. Ку ч е р е п а, P. Д а в и д ю к, Волинське українське об’єднання..., с. 55.
11 Z. Zaporowski, Wołyńskie Zjednoczenie Ukraińskie..., с. 89.
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Заслуговує на увагу виступ С. Скрипника 7 квітня 1938 р. на посоль-
ському вічі у с. Здовбиця. Він закликав до національного об’єднання укра-
їнців, наводячи приклад Італії, Німеччини і Польщі. Це тоді він демаго-
гічно заявив, що ВУО налічує 15 000 членів, і це, мовляв, змушує владу 
рахуватись із партією12.
Основними формами партійної діяльності С. Скрипника було створен-

ня «Просвітянських хат» на селі і проведення посольських віч. Варто від-
значити, що йому вдалося досягти певних успіхів у розбудові мережі ВУО 
у своїх повітах (Рівненському, Кременецькому, Дубенському). Рідше посол 
бував на Поліссі. Але Скрипник відвідував навіть віддалені північні райо-
ни воєводства. Так, восени 1931 р. він здійснив подорож у Камінь-Кашир-
ський повіт. Візит мав позитивний вплив на місцеву польську владу13.
Після переведення воєводи Юзевського до Лодзі у 1938 р. «волинська 

програма» остаточно зазнала поразки. Шлях лояльності до влади не при-
вів до вирішення українського національного питання в Польщі. Степан 
Скрипник разом із своїми однодумцями все ж таки зумів правильно оці-
нити половинчасті заходи польського уряду. Шостого червня 1938 р. на 
його пропозицію було прийнято «Декларацію про політичне і економічне 
становище українського населення на Волині»14. Ускладнення українсько-
-польських стосунків, на думку С. Скрипника, було пов’язане із політи-
кою національної асиміляції українців. Автор декларації наголошував, що 
«позбавлення самоуряду його громадського характеру відібрало остаточ-
но можливість полагодження цілого ряду справ, що випливають з потреб 
місцевого характеру»15. Документ застерігав, що українці не в силі спо-
кійно спостерігати, як нищаться їхні права, як зневажається їхня гідність 
і національна свідомість. Ці слова яскраво свідчать про еволюцію переко-
нань С. Скрипника, адже на початку тридцятих років подібних заяв бути 
не могло.
Декларація доручила президії Головної управи ВУО звернутися до пре-

зидента Речі Посполитої з проханням вплинути на вирішення українських 
проблем, щоб гарантувати можливість творчої, спокійної праці україн-
ським волинянам. Якщо ж ситуація не зміниться, то Головна управа ВУО 
зберігала за собою право призупинити роботу низових осередків партії 
і скликати надзвичайний крайовий з’їзд для вирішення питання щодо до-
цільності подальшої політичної діяльності організації16.

12 Archiwum Akt Nowych w Warszawie [далі – AAN], Z. Urząd Wojewódzki Wołyński [далі 
– UWW], sygn. 979/38, k. 83.
13 «Українська нива» (Луцьк) 1931, № 32, с. 2.
14 Державний архів Рівненської області [далі – ДАРО], ф. 479 (Волинське українське об’єд-
нання, м. Рівне), оп. 1, спр. 7, арк. 1–1зв.
15 Ibidem, арк. 1.
16 Ibidem, арк. 1зв.
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Документ не був опублікований в офіціозі ВУО, оскільки влада пригро-
зила конфіскацією газети. У свою чергу голова об’єднання С. Тимошенко, 
наляканий незадоволенням польської адміністрації, не дозволив розіслати 
текст Декларації первинним осередкам ВУО. У відповідь Скрипник висту-
пив із протестом і заявив, що вийде з партії, бо не може брати на себе вину 
за тактику сліпого послуху владі, яку проводить Тимошенко17.
Чотирнадцятого липня 1938 р. Скрипник висловив недовіру голові 

Української парламентської репрезентації Волині (УПРВ). З цього приво-
ду відбулося засідання репрезентації, яке таємним голосуванням переоб-
рало Тимошенка головою. З невідомих причин ініціатор відставки тоді був 
відсутній. Отже, спроба змінити керівництво УПРВ не вдалася18.
Наступним демаршем стала заява від 6 вересня 1938 р. про відставку 

С. Скрипника з посади генерального секретаря партії, бо він не міг брати 
на себе вину за тактику сліпого послуху владі, яку від квітня почав прово-
дити С. Тимошенко19. Польські чинники стверджували, що «С. Скрипник 
не погоджуючись із тактикою президії ВУО, якій закидав надмірне уго-
довство, ... ввійшов у конфлікт із офіційним керівництвом ВУО». Проти-
стояння між Скрипником і Тимошенком проявилось у вересні того ж року 
під час почаївського з’їзду, де кожен окремо намагався нав’язати контакти 
з православною ієрархією. Перший запропонував свої послуги варшав-
ському митрополиту Діонісію (Валединському) у зв’язку із ревіндикаціями 
і той рекомендував архієпископу Олексію тісно контактувати із послом20.
Наближення позачергових виборів спонукало С. Скрипника піти на пе-

ремир’я з С. Тимошенком. У листі до нього від 11 жовтня 1938 р. зазна-
чалося:

У зв’язку з тим, що на протязі останніх 4–5 місяців шириться чутка про розлам у про-
воді ВУО, що між іншим в’яжеться з моєю резиґнацією зі становища генерального 
секретаря ВУО, стверджую, що не було жадних підстав до ширення подібних вісток, 
а на підтвердження цього зголошую, пане голово, свою особу до Вашої диспозиції 
і прошу про виділення мені конкретних обов’язків і то в ділянці, яку Ви будете вва-
жати за вказану21.

Проте цей маневр виявився тимчасовим. Не без проблем потрапивши до 
парламенту, Скрипник продовжив змагатись із керівництвом ВУО. Четвер-
того грудня 1938 р., тобто за декілька днів до ініціювання законопроекту 
про автономію, С. Скрипник виступив на засіданні ВУО і домагався зміни 

17 Ibidem, арк. 1.
18 «Волинське Слово» (Луцьк) 1938, № 22, с. 2.
19 ДАРО, ф. 479, оп. 1, спр. 7, арк. 1.
20 Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie (CAW), Z. Dowództwo Okręgu Korpusu nr II 
(DOK II), sygn. I 371.2.174, z. 10, s. 25.
21 «Волинське Слово» 1938, № 29, с. 2.
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тактики партії, наполягав на приєднанні до пропозиції галицьких послів. 
Але усі спроби змінити угодовську політику виявилися невдалими.
Виступаючи у Дубному 5 січня 1939 р. С. Скрипник конфлікт у керів-

ництві ВУО пояснював тим, що проти наступу поляків «українці зайняли 
занадто „рабське становище”»22. Одночасно він категорично заперечив об-
винувачення у налагодженні через нього тісних контактів з Українським 
національно-демократичним об’єднанням (УНДО) і підкреслив, що зали-
шається членом ВУО. Така двояка позиція посла, на наш погляд, могла 
бути зумовлена тим, що він намагався зберегти структури партії, змінив-
ши керівництво. Ймовірно, планувався перехід в опозицію не тільки групи 
Скрипника, а й всього ВУО. Ще весною 1939 р. керівництво УНДО ствер-
джувало: «Для добра народу треба замінити це керівництво [ВУО. – А. С.] 
іншим»23. Навіть після виключення посла з УПРВ галицька газета «Діло» 
писала:

Немає сумнівів, що у внутрішній боротьбі в лавах ВУО переможе напрямок, репрезен-
тований через п. Скрипника, який підписав відомий внесок Української парламент-
ської репрезентації і солідаризувався з дальшими виступами галицько-українських 
послів24.

Отже, Волинське українське об’єднання переживало кризу і було поді-
лене на прибічників С. Скрипника (В. Онуфрійчук, М. Книш), який очо-
лив внутрішню опозицію в партії, і голови С. Тимошенка (О. Огородник, 
В. Косідло). Певний час вагався М. Бура, котрий з огляду на довголітню 
співпрацю із Скрипником в Рівному намагався його підтримати. Про це 
свідчать воєводські звіти і виступ посла Бури у сеймі25. Проте у вирішаль-
ний момент він залишився на боці керівництва ВУО26.
Двадцятого березня того ж року, коли відбувалося засідання Головної 

управи ВУО, посол ще намагався врятувати ситуацію, переконував колег, 
однак безуспішно. Степанові Скрипнику було важко залишати організа-
цію, основоположником якої він був, але ВУО вичерпало себе як прополь-
ська партія і була вже непотрібна ані новому волинському воєводі А. Гав-
ке-Новаку, який був прихильником національної асиміляції українців27, ані 
українському рухові. Єдиним виходом стало виключення С. Скрипника, 
В. Онуфрійчука і М. Книша з ВУО, бо вони «виломились з-під загальної 
політичної лінії, пориваючи свій ідейний і організаційний зв’язок з біль-

22 AAN, Z. UWW, sygn. 979/40, k. 15.
23 CAW, Z. Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych (GISZ), sygn. I 302.10.24, k. 246.
24 «Діло» (Львів) 1939, 25 лютого.
25 AAN, Z. UWW, sygn. 979/40, k. 51.
26 «Волинське Слово» 1939, № 6, с. 1.
27 Див: I. P o l i t, Program wołyński wojewody Aleksandra Hauke-Nowaka 1938–1939 [в:] 
„Przegląd Wschodni” 1999, t. V, z. 4, s. 701–712.
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шістю парламентарної групи», а Скрипник «залишив на боці інтереси ор-
ганізації»28.
У цей же час він, на думку З. Запоровського, вступив до УНДО29 і співп-

рацював з УПР30. Відомий польський дослідник історії парламентаризму 
А. Айненкель писав: «Виступ Скрипника свідчив про еволюцію ВУО, ви-
кликаної безперечною втратою надії на можливість польсько-української 
співпраці на терені Волині»31. Приклад Скрипника ілюструє поступове 
руйнування «сокальського кордону». Солідарність із галицькими посла-
ми привела до того, що йому загрожував арешт, він боявся замаху на своє 
життя, а тому влітку переїхав до Львова32.
Цікаве продовження знайшла праця С. Скрипника в органах місцевого 

самоврядування. По-перше, у всіх сеймових документах він проходив як 
«самоурядовець», бо закон надавав на час посольської діяльності відпуст-
ку із збереженням стажу33. Відомо, що переважну більшість мешканців 
волинських міст становили неукраїнці, зокрема євреї, які часто й контро-
лювали місцеві органи влади. Тому великою перемогою стало обрання 
8 жовтня 1932 р. посла Скрипника членом магістрату, одним із трьох лав-
ників міської ради Рівного34. Цьому передувала значна підготовча робота. 
На виборах до міської ради був створений Християнсько-Господарський 
блок, який підтримало і ВУО. Після перемоги блоку на виборах шість 
українців стали радними. У зв’язку з цим волинська преса писала:

В українських колах панує думка висунути на лавника або й заступника бурмістра 
кандидатуру посла С. Скрипника, який, як самоурядовець, має добрі кваліфікації 
й посідає відповідний диплом... користає з довір’я всіх членів християнського блоку35.

Принагідно зазначимо, що заробітна плата лавника складала 600 зло-
тих, а чинне законодавство не забороняло парламентаріям працювати 
у виборних органах самоврядування. У 1934 р. С. Скрипника знову обрали 
лавником. На жаль, кількість українців у магістратах була мізерною.
Через те, що ВУО мало уваги приділяло розвитку кооперації, посол теж 

не проявляв особливої активності у цьому напрямі. «Сокальський кордон» 
не дозволяв розвиватися мережі Ревізійного союзу українських коопера-
тивів з огляду на його галицький родовід, а Волинський союз «Гурт» не 

28 «Волинське Слово» 1939, № 9, с. 1.
29 Факт членства посла в УНДО викликає сумнів. Найімовірніше він до кінця залишався 
безпартійним і позафракційним.
30 Z. Z a p o r o w s k i, Ukraińska Reprezentacja Parlamentarna Wołynia 1931–1939 [в:] „Res 
Historica. W kręgu polskich doświadczeń parlamentarnych”, Lublin 1998, z. 4, s. 96.
31 A. A j n e n k i e l, Historia Sejmu Polskiego, Warszawa 1989, t. 2. cz. 2, s. 214.
32 A. Z i ę b a, Skrypnyk Stepan..., s. 411.
33 Regulamin obrad Sejmu oraz Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1931, s. 72.
34 «Українська нива» 1932, № 42, с. 4.
35 Ibidem, № 30–31, с. 2.
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мав такої популярності. Відзначимо тільки, що у 1932 р. С. Скрипник був 
обраний головою наглядової ради Рівненського кооперативного банку36.
Важливе місце у громадсько-політичній діяльності С. Скрипника займа-

ли культурно-освітні проблеми. Тим більше, що у ВУО посол відповідав за 
освітній блок. Широка полонізація українських шкіл здійснювалася завдя-
ки шкільному закону С. Ґрабського від 31 липня 1924 р. Тому 1936 р., ви-
ступаючи у бюджетній комісії, посол зазначав, що необхідно змінити закон 
1924 р., бо він не витримав перевірки часом і життям. Він також ставив пе-
ред урядом вимогу забезпечити рівноправність української та польської мов 
і культур у шкільництві. Для цього, підкреслював Скрипник, необхідно:

1. Збільшити кількість початкових шкіл на Волині.
2. Реорганізувати початкове шкільництво в такому напрямі, щоб кожна 

українська дитина мала можливість вивчати шкільну науку, насамперед 
рідною мовою, а пізніше – польською.

3. Організувати навчання у початкових школах таким чином, щоб укра-
їнська дитина розпочинала вивчення букваря на рідній мові.

4. Шкільна влада повинна турбуватися справою забезпечення шкіл під-
ручниками для вивчення української мови, ціна яких не була б вищою від 
ціни відповідних польських підручників.

5. Підготувати програми вивчення української мови та історії.
6. Забезпечити школи з українською мовою викладання дитячою украї-

номовною літературою.
7. Працевлаштовувати в шкільництві передусім волинян нарівні з по-

ляками.
У середній освіті пропонувалося:
1) Підняти статус української мови.
2) Відкрити державний педагогічний ліцей при Українській гімназії 

в Рівному та гуманітарний і теологічний ліцей з українською мовою ви-
кладання у Кременці.

3) Підвищити рівень викладання основ православ’я.
Крім того, у приватному секторі С. Скрипник закликав якнайшвидше:
4) Удержавити приватну Рівненську українську гімназію, розмістивши 

її в окремому будинку.
5) Фінансово підтримати Луцьку українську гімназію.
6) Внутрішньо реорганізувати Кременецьку гімназію.
Посол висловив переконання у необхідності відкриття інтернату для 

волинських студентів у Варшаві, детальніше зупинився на проблемах 
професійно-технічної і позашкільної освіти37.
Складність становища української освіти на Волині полягала в тому, 

що тут не було жодної державної гімназії з рідною мовою навчання, не 

36 Ibidem, № 13–14, с. 5.
37 «Українська нива» 1936, № 6, с. 1.



265

кажучи вже про вищі навчальні заклади. Українські гімназії у Луцьку, Рів-
ному й Кременці були приватними і підтримувалися коштами української 
громадськості. Будучи членом товариства «Рідна школа»38, головою това-
риства «Українська школа» в Рівному39, головою Батьківського комітету 
рівненської приватної гімназії, С. Скрипник активно займався справами 
українського шкільництва.
Під головуванням С. Скрипника Товариство «Українська школа» в Рів-

ному перетворилось на одну із наймасовіших українських організацій Во-
лині. В його завдання входило не тільки сприяння розвитку українсько-
го шкільництва, але й поширення української культури й освіти взагалі. 
Воно було створене 25 жовтня 1931 р., а фактичну діяльність розпочало 
через два роки, коли отримало у концесію шестикласну народну школу 
ім. І. Мазепи (там навчалися дві доньки посла).
Сам Скрипник так охарактеризував завдання товариства:
Воно повинно зворухнути з одвічної дрімоти найширші маси волинського затуркано-
го українського села, виплекати в ньому нахил до повсякденної культурної праці, під-
тягнути його до рівня європейської нації... Т-во «Українська школа» повинно запалити 
смолоскипи світла-знання в кожному селі й хуторі, в кожній хаті, повинно наблизити 
до найтемніших верств досягнення науки і техніки, а в першу чергу освітити волин-
ську волость промінням своєї рідної культури40.

Учнями були переважно діти з незаможних родин, тому товариство по-
стійно займалося пошуками коштів. Так, у 1933–1938 рр. вдалося зібрати 
більше 37 тис. злотих. У Рівному було відкрито українську книгарню, 
створено драматичний гурток, проводилися тематичні вечори, урочисті 
академії тощо41. У 1938 р. в організації, якій дозволили поширити діяль-
ність на все Волинське воєводство, налічувалося 150 членів (80% станови-
ли вуовці). Скрипник залишався на чолі товариства до липня 1939 р.42

Видавнича діяльність (друкування підручників для шкіл різних видів, 
видання книг наукового і науково-популярного характеру, часописів) була 
зафіксована як одна з основних у статуті Товариства. З цією метою у скла-
ді його Ради було створено спеціальну комісію у видавничих справах.
Особливого значення Товариство надавало впливу на молоде покоління. 

У січні 1936 р. почав виходити спеціальний часопис для дітей «Сонечко», 
який І. Мілясевич назвав «одним із кращих зразків вітчизняної дитячої 

38 ДАРО, ф. 479, оп. 1, спр. 2, арк. 12.
39 Ibidem, ф. 30 (Рівненське повітове староство), оп. 20, спр. 842, арк. 8–34.
40 «Вісті Товариства Українська Школа в Рівному [Одноднівка, присвячена будові Дому 
української культури ім. C. Петлюри]» 1938, серпень, с. 4.
41 Ibidem, с. 15.
42 AAN, Z. UWW, sygn. 979/40, k. 113.
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журналістики»43. Журнал відіграв велику роль у донесенні українського 
духовного слова до дитячого серця та розуму, проте не вирішив основних 
просвітницьких завдань, передбачених програмою Товариства. Воно від-
чувало потребу спілкуватися з дорослим читачем. З цією метою у березні 
1939 р. вийшов у світ науково-популярний місячник «Культурне життя», 
який став офіціозом організації. Започаткувавши цей проект, вона ставила 
перед собою три основних завдання:

1) Популяризувати свою діяльність.
2)  Привернути увагу читачів до основних проблем культурного і освіт-
нього життя.

3)  Розгорнути широку просвітницьку роботу, вміщуючи статті з історії 
української культури, нариси про національних письменників, по-
етів, митців та інші культурно-освітні матеріали.

Розпочавши випуск журналу «Культурне життя», Товариство не зупи-
нилося на досягнутому. Його керівництво вважало, що популярний часо-
пис не може задовольнити всіх культурних і наукових потреб української 
інтелігенції краю. Тому було прийнято рішення про видання наукового 
щорічника «Волинь у сучасному і минулому», на сторінках якого друку-
валися б результати наукових досліджень різних ділянок життя Волині. 
Перший випуск вже був укомплектований і мав з’явитися влітку 1939 р. На 
жаль, переїзд С. Скрипника до Львова і початок війни не дали можливості 
розвинутись цим корисним для української громади ініціативам44.
Основною проблемою, над розв’язанням якої працювало товариство, 

було будівництво приміщення для Української приватної гімназії у Рів-
ному. Спочатку Рівненська ґміна виділила для цього будинок по вул. Ду-
бецького.

Збудований на цій площі невикінчений дім поставлено виключно на кошти виасигно-
вані не тільки рівненським повітовим самоурядом, а також самоурядом ґмінним рів-
ненського повіту та українського громадянства з цілком виразним застереженням їх 
призначення виключно на будову дому для Рівненської української гімназії, 

– відзначалось у резолюції товариства від 21 грудня 1936 р.45 Проте днем 
раніше повітова влада прийняла рішення передати площу й незавершений 
будинок державі. Товариство висловлювало готовність власними силами 
добудувати дім, але це не допомогло.
Довелося починати все спочатку. Виникла ідея побудувати Народний 

дім української культури ім. С. Петлюри, де планувалося розмістити шко-
лу, гімназію й всі українські організації. Будинок коштував 400 тис. зло-

43 І. М і л я с е в и ч, Періодичні видання Товариства «Українська школа» у Рівному 
(30-ті рр. ХХ століття) [в:] Українська періодика: історія і сучасність, Львів 1993, c. 68.
44 Ibidem, c. 69.
45 «Волинське слово» 1937, № 4, с. 3.
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тих, за допомогою церкви вдалося отримати ділянку під забудову, однак 
реалізувати цей масштабний проект не вистачило часу46.
Після ліквідації «Просвіт» епіцентрами культурно-освітнього жит-

тя у волинських селах стали «Просвітянські хати», організовані під егі-
дою ВУО. У містах цією роботою займалися «Рідні хати». Український 
клуб «Рідна хата» в Рівному був організований С. Скрипником в березні 
1931 р.47 Чисельний склад осередку виріс з тридцяти осіб до 250 членів 
у 1933 р. Після виходу посла з управи клубу у 1938 р. у рівненській «Рідній 
хаті» залишилось 42 особи. Як згадував колишній рівненський гімназист 
і оунівець С. Робітницький, 

ми, молодь, тоді стали в опозицію. Були гарячі і не розуміли, що це була політична 
хитрість наших старших громадян. Але невдовзі прозріли і зрозуміли, що це був по-
рятунок нашої «Просвіти». Там де колись були осередки «Просвіти», ставали «Рідні 
хати». Під цією назвою і далі легально проводилася просвітянська робота48.

Відкриття «Просвітянських хат» у волинських селах стало одним із 
основних напрямів позапарламентської діяльності С. Скрипника. Заради 
справедливості слід зазначити, що за кількістю осередків вони значно 
поступалися «Просвітам».
ВУО в Рівному періодично організовувало культурно-освітні курси для 

свого активу. У липні 1933 р. С. Скрипник виступив ініціатором і орга-
нізатором поїздки хору «Рідної хати» на Помор’я з метою ознайомлення 
польської громадськості з українською піснею49.
Свідченням актуальності гострої проблеми нестачі української літера-

тури став меморіал С. Скрипника і С. Тимошенка у справі видання укра-
їнської книги, де відзначалося, що

макулатура на зразок «баби Параски і баби Палажки»... не викликає жодного заці-
кавлення... Виникає доконечна потреба організування місцевого українського видав-
ництва, що мало б на меті забезпечення волинського села... книжками в галузі наук 
соціально-політичних, економічних, природничих, історії, географії...50.

Двадцять третього листопада 1938 р. відбулося перше зібрання Ви-
давничого товариства ім. кн. Острозького, одним із керівників якого був 
С. Скрипник. На жаль, видати їм вдалося тільки перший випуск про князя 
Костянтина Острозького51.
Однак всі легальні спроби вуовців через меморіали, протести, звернен-

ня вирішити освітні проблеми українців були безрезультатними. Під час 
46 «Вісті Товариства Українська Школа в Рівному [Одноднівка, присвячена будові Дому 
української культури ім. C. Петлюри]» 1938, серпень, c. 5.
47 ДАРО, ф. 30, оп. 18, спр. 2125, арк. 18.
48 С. Р о б і т н и ц ь к и й, Серед неправди на землі: спогади та роздуми, Рівне 2001, с. 61.
49 «Українська нива» 1933, № 26, с. 2.
50 М. Ку ч е р е п а, Р. Давидюк, Волинське українське об’єднання..., с. 291.
51 «Волинське cлово» 1939, № 5, с. 4.
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зустрічі зі Скрипником та іншими волинськими послами міністр М. Кос-
цялковський заявив, що «єдиний шлях – це повна асиміляція. Я не є во-
рогом української нації. Але ця нація живе поза кордонами польської дер-
жави»52. Саме така політика польської влади змусила посла С. Скрипника 
констатувати: «Зневажливе відношення до української мови в шкільни-
цтві... переконує нас в намірах деяких чинників загальмувати культурний 
розвиток українського населення Волині»53.
Слід зазначити, що культурною діяльністю С. Скрипник займався 

в рамках ряду інших громадських організацій. Так, він був скарбником 
Українського літературно-мистецького товариства ім. Лесі Українки (лік-
відоване у 1935 р. через бездіяльність)54, членом Ради «Волинського со-
юзу сільської молоді» в Рівному55, його підпис стоїть на статуті Товари-
ства аматорів української пісні «Рівненський боян»56, у 1932 р. Волинське 
українське театральне товариство призначило посла уповноваженим на 
Рівненщині57, він склав статут і очолював Український спортивний клуб 
«Горинь» у м. Рівне58 тощо. Останній мав чималий успіх, організовував 
секції з боксу й футболу, планувалося створити Український волинський 
спортивний союз.
Підсумовуючи усе вище зазначене, можна зробити висновок, що 

С. Скрипник був одним із лідерів ВУО. Після відставки воєводи Г. Юзев-
ського і поразки «волинського експерименту» він очолив внутрішню опо-
зицію в партії, перейшов на платформу УНДО. Активна культурно-освіт-
ня діяльність посла сприяла розвитку національної свідомості волинян, 
однак в умовах асиміляційної політики польської влади носила обмежений 
характер.

52 Є. П а с т е р н а к, Нарис історії Холмщини і Підляшшя (Новіші часи), Вінніпег–Торонто 
1989, с. 224.
53 ДАРО, ф. 479, оп. 1, спр. 7, арк. 1.
54 Ibidem, ф. 30, оп. 20, спр. 840, арк. 26.
55 Ibidem ф. 479, оп. 1, спр. 5, арк. 1.
56 Ibidem, спр. 1, арк. 7зв.
57 Ibidem, спр. 2, арк. 7.
58 Ibidem, спр. 9, арк. 1.


