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У статті досліджено та проаналізовано стан українського 
шкільництва в період входження західноукраїнських земель до складу 
Другої Речі Посполитої. Розглянуто особливості розвитку 
педагогічного товариства «Рідна школа», його зв)язки з приватними 
освітніми інституціями. 
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Становище українського шкільництва у складі Польської 
держави у міжвоєнний період залишається цікавою і недостатньо 
вивченою сторінкою історії України. Політичні реалії міжвоєнного 
періоду не давали українцям Галичини підстав сподіватися на 
гармонійний розвиток і освіту підростаючого покоління. Соціальне 
зубожіння населення супроводжувалося падінням освітнього рівня. 
Велика кількість сімей не була матеріально спроможна посилати 
своїх дітей в школи. І тільки незначний відсоток української молоді 
міг здобути вищу освіту. Внаслідок цілеспрямованої польської 
урядової політики українське шкільництво перебувало у 
катастрофічному стані. Політичні події XX ст. поставили на порядок 
денний гасло: «Чия школа - того майбутнє». 

Метою нашої статті є висвітлення діяльності товариства «Рідна 
школа» - громадської інституції, що діяла в Галичині з 1881 по 1939 
рр. і опікувалася в міжвоєнний період як державним, так і приватним 
українським шкільництвом, а також з осередками українських 
освітніх гуртків за межами Галичини. 

В історіографії міжвоєнної доби на проблемі національного 
виховання, що постала з особливою гостротою, зосереджували увагу 
українські педагоги М. Галущинський [5], К. Малицька [16], 
І. Герасимович [6, 7], Л. Ясінчук [26], О. Терлецький [19], 
Я. Біленький [3]. У 1990-х роках з'явилися дослідження Б. Ступарика 
[18], Г. Білавич та Б. Савчука [2], праці М. Барни [1], Ф. Грицюка [8], 
Г. Лемко [15] та інші видання, де автори розглядали окремі питання 
означеної проблеми. 

129 



Австрійська влада, під протекторатом якої перебувала територія 
Західної України з 1772 р., загалом як не сприяла, так і не забороняла 
розвивати українське шкільництво. Ще перед Першою світовою 
війною в Галичині було 3 560 народних шкіл, з них 2 510 
українських, що становило 71% освітніх закладів. Українські народні 
школи були зосереджені переважно по селах. Школи у містах 
перебували в польських руках. 

Із середніх шкіл українцям після тривалої боротьби вдалося 
домогтися функціонування шести гімназій: двох у Львові і по одній у 
Тернополі, Перемишлі, Коломиї, Станіславові. Були створені і 
паралельні класи при польських гімназіях у Бережанах і Стрию. Із 
фахового шкільництва було ще п'ять українських учительських 
семінарій і жодної технічної, торговельної чи сільськогосподарської 
школи. 

У Львівському університеті українці мали всього вісім кафедр і 
чотири посади доцента, решта належала полякам. Ще менші впливи 
мали українці у Львівській політехніці, ветеринарній академії та в 
Крайовій академії рільництва під Львовом. 

Воєнні події 1914-1920 рр. залишили криваву рану на полі 
галицького шкільництва. До 1921 року було знищено 682 українські 
школи, значна частина вчителів стали інвалідами, інших доля 
розкинула по світу, нових педагогічних кадрів не вистачало [9, арк. 
61]. 

Ризький договір 18 березня 1921 р. зобов'язував польський уряд 
зберігати рівноправність всіх національностей і надати «особам 
російської, української і білоруської національності всі права, що 
забезпечують вільний розвиток культури, мови і виконання 
релігійних обрядів». За українцями визнавалось право «культивувати 
свою рідну мову, організовувати і підтримувати свої школи, 
розвивати свою культуру і створювати з цією метою товариства і 
спілки». Відповідно до міжнародних правових актів польська 
конституція закріплювала за українцями право на навчання дітей 
рідною мовою в початкових класах. Але, реальний стан не 
відображав закріплених польським законодавством правових гарантій 
вільного розвитку шкільництва національних меншин. 

Особливо помітні акценти були поставлені в сфері освіти після 
офіційного визнання 1923 р. анексії Польщею Східної Галичини. 
Вони проявилася у підпорядкуванні українського шкільництва 
польському міністерству освіти. Кураторія львівського шкільного 
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округу виразно заявляла «Всі школи, як публічні, так і приватні на 
території Речі Посполитої Польської є в тісному значенні цього слова 
польськими школами. Про інші школи, які не відповідаючі ідеї 
польської державності в польській державі, не може бути й мови» [7, 
с. 3]. 

У Львівському університеті були ліквідовані українські кафедри, 
па що українці реагували організацією Львівського (таємного) 
українського університету (1921-1925) з більш як п'ятдесятьма 
кафедрами і близько 1500 студентами. 

Польське міністерство освіти рішенням від 20 березня 1923 р. 
скасувало єдиний український чоловічій відділ державної 
учительської семінарії у Львові, а указом від 23 серпня 1923 р. 
скасувало й єдину українську школу вправ у Львові, що існувала 45 
років [7, с. 9]. У жовтні 1923 р. міністерство освіти Польщі офіційно 
заборонило вживати слово «український» як таке, що «є шкідливим і 
небезпечним для Речі Посполитої» [9, арк. 14]. Наприкінці 1923 р. 
кураторія львівського шкільного округу ввела утраквізм, тобто 
двомовність, у двох українських жіночих семінаріях у Львові і 
Перемишлі. Таким чином, на українських землях під владою Польщі 
не стало жодної української учительської школи. Державні школи у 
містах і селах поступово перетворювалися на цілковито польські. В 
1924 р. в результаті урядової політики кількість українських шкіл у 
порівняння з 1923 р. зменшилася більш як на 1300 [13, с. 11]. 

На сторінках польських часописів яскраво висвітлювалась мета 
Польської держави: «Про мілітаристичні напади не думаємо, не 
маємо наміру атакувати наших сусідів із зброєю в руках, одначе 
культурний цивілізаційний наїзд є дозволений кожному. Такій 
ідейній праці нічого не можна закинути...Коли в кожній громаді на 
«кресах», міській чи сільській, найдеться учитель поляк-ідейпик, 
який зуміє в кресову дітвору вщепити від наймолодших літ 
переконання, чим вона є і чим повинна почуватися, тоді вплив цих 
нових віток на окруження видасть просто необчислені овочі. Учителя 
поляка жде апостольська місія, він же повинен стати місіонером, 
пропагатором польської думки па східних окраїнах» [6, с. 4]. 

Протистояти дискримінації української школи можна було 
тільки організацією системи недержавної національної освіти. У 
Польській державі розпочався другий період розвитку освітньо-
виховного Українського педагогічного товариства (УПТ), яке мало 
найбільший досвід у сфері шкільництва. Організація, заснована 1881 
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р. у Львові як Руське педагогічне товариство (РПТ), з 1912 р. змінила 
назву на Українське педагогічне товариство. А з 1923 р. стає відомим 
у Галичині як «Рідна школа» Українського педагогічного товариства. 
У повоєнній руїні другої половини 1919-1920 навчального року, із 
появою осередків «Просвіти», «Сокола», «Пласту», інших довоєнних 
організацій, почалося відновлення гуртків УПТ. З 1920 р. Українське 
педагогічне товариство опікувалося та співпрацювало з усіма 
українськими приватними освітніми установами, у тому числі 
школами, які були відкриті при монастирських згромадженнях. У 
1922-1923 рр. «Рідна школа» мала під своїм керівництвом 27 
народних шкіл із 126 класами, 10 гімназій, 9 гімназійних курсів та 
інші заклади, в яких навчалося понад 10 тисяч учнів [7, с. 2-3]. 

Під польським натиском організації доводилося витрачати 
більше зусиль, ніж до 1918р., для організації шкільних плебісцитів за 
українську мову навчання у школах. Вперше такі заходи були 
впроваджені 1924 р., коли було прийнято так званий «кресовий» 
шкільний закон Станіслава Грабського, за яким основним типом 
школи ставала двомовна. Передбачалося, що окремі школи для 
національних і релігійних меншин будуть відкриті у тому випадку, 
якщо в межах округу однієї школи буде 40 дітей шкільного віку. Тоді 
ж від батьків українських учнів надійшло понад 600 тис. заяв. 
Педагогічне товариство стало в опозицію до державної освітньої 
політики, яка закріплювалася законами 1924, 1932 рр., 
розпорядженнями 1925, 1930, 1938 рр. 

Для захисту національних інтересів Товариство створило 
розгалужену мережу гуртків. Так, на середину 1924 р. як окремі 
секції діяли у 39-ти місцевостях «Комітети Рідної школи», які 
згуртували більш як 2,7 тис. членів. Така форма організації 
поширювалася переважно у селах і охопила територію 14 повітів. 
Серед найбільш активних виділяємо Чортківський Станіславівського 
воєводства та Стрийський Львівського воєводства. 

За урядовою статистикою кількість неписьменних у Львівському 
воєводстві в 1925-1926 рр. становила 29,2%, у Тернопільському і 
Станіславівському - на 10% і вище більше [4, с. 15]. У 1926 р. 1,5 
мли. українських дітей в межах Другої Речі Посполитої не ходили до 
школи. За оцінкою сучасника цих подій освітня і виховна проблема в 
українців «стала над берегом прірви» [14, с. 17]. 

Населення західноукраїнських земель, намагаючись зберегти 
школу з українською мовою навчання, зверталося в різні польські 
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інстанції. Українські посли до сейму і сенату С. Козицький, 
О. Карпінськнй, В. Мохнюк, С. Підгірський вносили запити до уряду, 
міністра віросповідань та освіти в справі становлення і розвитку 
українського приватного і державного шкільництва, розкривали з 
трибуни сейму політику держави щодо українців. 

Незважаючи на незадовільні суспільно-політичні і економічні 
обставини, різноманітні обмеження і перепони, українська освітня 
галузь не завмирала. Громадські діячі, науковці та вчителі сприяли 
виходу у світ друкованої української продукції. Серед підручників 
для вивчення психолого-педагогічних предметів варто відзначити 
«Історію виховання і навчання» (1921 р.) В. Левицького, «Науку 
виховання» (1922 р.) О. Макарушки, «Педагогіку» (1937 р.) 
Ю. Дзеровича та інших авторів, які потребують окремих наукових 
досліджень. 

У зв'язку з державним переворотом у Польщі 1926 р. і приходом 
до влади Ю. Пілсудського у національній політиці було проголошено 
новий курс. Уряд ужив лояльних заходів щодо вирішення 
українського питання. Так, 23 червня 1926 р. Львівське воєводство 
затвердило статут УПТ, що перед цим був ним відкинутий. Згідно з 
документацією, Українське педагогічне товариство 
перейменовувалося на товариство «Рідна школа» (термін «рідна 
школа» вживався в Галичині і раніше - С.Г.). Завдання організації 
полягало у тому, щоб «задовольняти всі потреби українського народу 
на полі шкільництва, як рівно ж публічного, домашнього, 
дошкільного й позашкільного виховання». Здобуття правового 
статусу та зміни, внесені до статуту в 1924 та 1926 рр., стали 
поштовхом для розвитку товариства. Впродовж 1925-1929 рр. темпи 
приросту рідношкільних організацій зростали на 25-30% щорічно. 
Якщо у довоєнний період Українське педагогічне товариство було на 
п'ятому місці серед масових громадських об'єднань, то у 
післявоєнний займало друге після «Просвіти». 

1930-ті роки принесли хвилю шовіністичних репресій польської 
шкільної влади проти вчителів і учнів. Політика умиротворення 
призвела до того, що сотні українських гімназистів Дрогобича й 
Рогатина не змогли закінчити навчання, бо влада «створювала 
пезносиму атмосферу, в якій мусили жити і виховувати свою молодь 
українські педагоги». Розпочались акції закриття і без того мізерної 
кількості українських гімназій, у тому числі Тернопільської. Під час 
пацифікації поширились напади т.зв. «польської золотої молоді» 
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(тобто академічної) на українські громадські установи, школи і навіть 
на бідні гуртожитки українських студентів [17, с. 69]. 

В таких умовах головне управління «Рідної школи», що 
знаходилося у Львові за адресою пл. Ринок, 10, активізувало відозви 
до української громадськості очолювати боротьбу за українське 
шкільництво. Для цього необхідно було володіти певними 
матеріальними засобами. Тому «кожний українець, кожна читальня, 
кооператив, молочарня, «Луг», «Сокіл», філія «Сільського 
Господаря», церковне братство та кожна українська організація 
мусіли стати звичайними членами «Рідної школи». Усі фізичні особи-
члени зобов'язані були сплачувати за рік від 2 до 10 злотих, а 
незаможні селяни і робітники - 1 злотий. Членами-добродіями 
товариства ставали особи, які жертвували одноразово 50 
американських доларів. Члени кооперативів, українських товариств 
сплачували щомісячно 1% добровільних пожертв зі своїх прибутків 
[7, с. 103-104]. Кошти для товариства пропонувалося збирати шляхом 
різдвяного колядування, а також на Великодні свята. Із зібраних 
грошових фондів «Рідна школа» відкривала приватні всенародні 
школи, захоронки (дошкільні навчальні заклади), проводила лекції 
передусім по містах і містечках, а також по селах, в яких найбільше 
спостерігалися процеси денаціоналізації. Відповідні кошти 
виділялися і на видавничу діяльність, на організацію дитячих вистав, 
концертів на вшанування Т. Шевченка, І. Франка, М. Шашкевича та 
інших українських діячів. 

Значною підтримкою «Рідна школа» користувалася з боку 
греко-католицького духовенства. Головне управління організації 
налагодило контакти з митрополитом львівським Андреєм 
Шептицьким та єпископом станіславівським Григорієм Хомишиним, 
що сприяло збору добровільних пожертв від населення у повітах 
Східної Галичини. Польська влада намагалась чинити тиск на подібні 
акції, трактуючи їх такими, що загрожують публічній безпеці. Так, на 
політичній нараді уЛьвові 1931 р. автор утраквістичного закону 1924 
р. С. Грабський говорив: «Утраквізм добрий, коли зміцнює польську 
культуру; суперечливий однак духові того закону, як до шкіл 
вводиться українську мову.. .» [4, с. 18]. 

У зв'язку з гострою кризою бюджету «Рідної школи» товариство 
вдалося до екстраординарного заходу - внутрішньої безпроцентної 
позики, яка мала становити 250 тис. злотих [26, с. 49-52]. Термін її 
проведення визначався до 31 липня 1934 р., згодом був продовжений 
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до 31 жовтня. Для проведення акції створювалися повітові, районні 
комісії. Незважаючи на те, що більшість населення ігнорувала участь 
у позиці, впродовж 1932 - 1934 рр. надійшло 141 тис. злотих, 10 тис. 
з яких пожертвував митрополит Андрей Шептицький [11, с. 368]. 

Порівнюючи діяльність «Рідної школи» з іншими громадськими 
організаціями політичного, економічного спрямування, дослідники-
педагоги дійшли висновку, що у керівництві товариства найбільший 
вплив мало духовенство, особливо у 1930-х роках, оскільки з 69 голів 
повітових гуртків 24 були священиками і складали 25% керівників 
осередків [2, с. 51]. 

У діяльності педагогічного товариства позначились і протиріччя 
в організаційних питаннях між митрополитом та станіславським 
єпископом. Якщо Андрей Шептицький підтримував організацію 
морально і матеріально та заохочував до цього інших, то Григорій 
Хомишин змінював свою позицію щодо «Рідної школи». Аполітична 
позиція станіславського єпископа не співпадала з радикально-
національними поглядами деякої частини «Рідної школи». Такі 
різнобічні підходи не сприяли консолідації духовенства, а навпаки 
роз'єднували його. Негативні наслідки з'явилися після виданих 
єпископом розпоряджень. Так, у відозвах від 15 червня 1930 р. та 27 
жовтня 1933 р. Г.Хомишин закликав створювати під протекторатом 
церкви культурно-просвітні організації. А вже у червні 1936 р. 
єпископ різко змінив позицію і заборонив священикам станіславської 
єпархії брати участь у діяльності світських товариств. З метою 
поширення засад католицизму у суспільному житті було створено 
товариство «Скала» [20, с. 38-39; 45-50]. Для «Рідної школи» таке 
розмежування громадськості на католицьку і світську не принесло 
позитиву, бо позбавило її матеріальної підтримки з боку духовенства. 

В умовах політики асиміляції «Рідна школа» оцінювалась як 
фактор «унезалежнення духовного життя». Характерним для 
означеної доби був погляд па те, що збереження організації від 
можливої цілковитої заборони рятувало б українську громадськість 
від зниження рівня життя на півстоліття та приниження народної 
культури до стану дикого азійського племені [21, с. 91]. 

Великою небезпекою, що ставила під загрозу співпрацю церкви 
з шкільництвом, була вимога окремих суспільно-політичних кіл краю 
повністю секуляризувати систему освіти, тобто відокремити церкву 
від держави. Представники церкви активно включилися у дискусію 
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про безрелігійну школу, відстоюючи думку про те, що перерва 
релігійної традиції приведе до трагедії бездуховності і аморальності. 

Зважаючи на те, що усі державні школи різного рівня підготовки 
були тільки з польською мовою навчання і доступ до них українській 
молоді ускладнювався, церква активно включилася у процес 
утворення мережі українських освітніх установ. 

Особливо високими показниками у системі національної освіти 
відзначалися чисельні навчальні заклади різних типів, створені під 
опікою згромадження св. Василія Великого: початкові школи, фахові, 
гімназії, ліцеї, вчительські семінарії. Такі установи були у Львові 
(учительська семінарія, 1922-1934 рр.), Яворові (гімназія, створена 
1933 р.), Дрогобичі (учительська семінарія і народна школа, створені 
1920 р.), Станіславові (ліцей, створений 1937 р.), інших містах [22, 
арк. 7]. Василіанські навчальні заклади, як приватні українські 
установи, створювали відповідні передумови для різнобічного 
культурного розвитку молоді, готували її до вступу у вузи, до участі у 
громадському житті. Кожна установа розробляла свій індивідуальний 
напрям освітньої і виховної підготовки. 

Важливим засобом розумового виховання в жіночих навчальних 
закладах були шкільні самоосвітні гуртки. Зокрема, у Львівській 
гімназії сестер-василіанок по вул. Длугоша, 17/а (сучасна вул. Кирила 
і Мефодія) діяли такі гуртки: історичний, філологічний, 
математичний, географічний, класичної літератури, літературний 
імені Лесі Українки. Учнів гімназії залучали до вивчення 
етнографічних особливостей західного регіону України та створення 
музею народного мистецтва. За проведені благодійні концерти, 
вистави та інші заходи учениці перераховували кошти для дітей із 
вбогих і безробітних галицьких родин [23, арк. 26]. 

Значну роль у процесі виховання молоді виконували інститути 
при монастирях сестер-василіанок. Ці установи у своїй організації 
були схожими на гуртожитки. Крім недорогого житла, 
малозабезпечені підопічні отримували пільги в оплаті за навчання. 
Інститути створювалися не лише при тих монастирях, де існували 
школи. Вихованки окремих інститутів відвідували державні школи 
різних рівнів - як середні, так і вищі. 

Особливе місце серед приватного шкільництва під опікою 
церкви належало фаховим школам, які готували робітничі кадри. 
Польські приватні фахові школи отримували великі державні і 
самоврядні дотації, тому й стрімко зростали. А в окремих українських 

136 



жіночих освітніх закладах навчання здійснювалося за програмами для 
державних та приватних шкіл. Учениці опановували не лише 
класичні дисципліни, а й основи моделювання та дизайну. В 
чоловічих школах учні оволодівали слюсарським, столярським, 
малярським, кравецьким ремеслами. Найталановитіші залучалися до 
вивчення класичних наук, готувалися до вищих богословських 
студій [24, арк. 1]. 

В 1930-х роках XX ст. навчально-виховною діяльністю у бурсах 
займалися чоловічі чернечі згромадження при монастирях отців 
редемптористів, студитів. За ініціативою церкви у Львові 1937 року 
відкривається християнський інтернат для української молоді, де учні 
отримували знання з різноманітних робітничих професій: швацтва, 
радіотехніки, монтажної, перукарської справи та ін. В інтернаті 
до послуг вихованців були організовані бібліотека, читальний 
зал [25, с. 1]. 

У системі вищої освіти Галичини міжвоєнного періоду 
спостерігаємо тенденції, характерні для всього українського 
шкільництва. Вступ української молоді до польських вищих шкіл 
дуже ускладнювався, особливо до львівських. Практично неможливо 
було навчатися на медичному, природничому факультетах, 
поглиблювати знання у сфері ветеринарної медицини, фармацевтики, 
фізичного виховання, технічних наук. Єдиним стовідсотковим 
українським вузом у Другій Речі Посполитій можна вважати 
Богословську академію, створену 1928 р. Цей навчальний заклад 
функціонував як частина українського університету і мав два 
факультети - філософський і теологічний. Правничий факультет 
планувалося відкрити восени 1939 р., проте перешкодою на цьому 
шляху стала радянська окупація Західної України. В академії 
працювали не лише вчені-теологи, а й когорта відомих у світі 
науковців, серед яких: Іван Крип'якевич, Ярослав Пастернак, Микола 
Чубатий, Костянтин Чехович. З метою підготовки найбільш 
обдарованої молоді до духовного сану митрополит надавав дозволи 
та стипендії юнакам для вищих богословських студій в Римі, 
Іпсбруку, Мюнхені. 

Отже, українське шкільництво у складний період свого 
існування в Польській державі не втратило своїх національних рис. 
«Рідна школа» стала потужним двигуном усього шкільництва й 
виховання. Організація опікувалася педагогічним процесом у 
Дошкільних навчальних закладах, народних школах, учительських 
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семінаріях, гімназіях, фахових школах, вела навчальні курси та лекції 
для неграмотних, займалася бібліотечною і видавничою справами. 
Заснування під патронатом церкви низки приватних навчальних 
закладів різного рівня підготовки та їх співпраця з «Рідною школою» 
дала принаймні частині українських дітей та молоді здобувати освіту 
в умовах матеріальної забезпеченості, у здоровій християнській 
атмосфері. Українські освітні осередки Галичини за допомогою 
церкви налагодили тісні стосунки з науково-освітніми закладами за 
межами Польської держави та допомагали готувати обдаровану 
українську студентську молодь. 
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