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Вступ 

Блажен, хто сіє у народі                     Єднаймося, братаймося 

Зерно найкраще на землі:                   В товариство чесне, 

Зерно любові, братерства, згоди      Хай братерством, 

В громаді, в хаті і в сім’ї.                  Щирими трудами 

                О. Кониський             Вкраїна воскресне! 

                                                                                        І.Франко 

 

   Тема роботи: дослідження історії виникнення Всеукраїнського товариства 

«Просвіта» та діяльність його на наших теренах. 

Таку тему підказало нам саме життя, бо цьогоріч відзначається 150-річчя 

з часу заснування Всеукраїнського товариства «Просвіта» у Львові. В контексті 

відзначення цього ювілею ми й готували роботу. 

Мета: знайомство з просвітянами та розповіді про них, а також зацікавлення  

молоді діяльністю  товариства «Просвіта». 

 

Завдання, які розв’язувалися в ході дослідження: 

 дослідити історію виникнення та функціонування товариства «Просвіта» 

на Дрогобиччині; 

 з’ясувати дотичність товариства до історії родин учнів нашої школи; 

 зацікавити молодь діяльністю товариства «Просвіта». 

 

Об’єкт дослідження: діяльність товариства «Просвіта» на наших теренах. 

 

Ми довго думали над структурованістю нашої роботи і вирішили 

побудувати її за історичним принципом: спочатку вивчали історію виникнення 

Товариства, організації діяльності його філій у різних селах Дрогобиччини, 

самого Дрогобича, а згодом ми розповіли про діяльність Товариства сьогодні.  

Прохолодного грудневого вечора ми поверталися додому з ювілейних 

урочистостей,  присвячених відзначенню 150-річчя з часу заснування 

Всеукраїнського товариства «Просвіта».  Вдивляючись в обличчя поважних, 

сивочолих просвітян,  мимоволі замислились над тим, що ці люди мовби 
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інакші, аніж ми, – якась невловима нотка внутрішньої високості пульсувала в 

їхніх скронях, жила в їхніх очах, бриніла в розмові. 

Так почалось наше знайомство  зі  Всеукраїнським  товариством 

«Просвіта» імені Тараса Шевченка. Дрогобицькі просвітяни радо прийняли нас  

у свою громаду,  заохочували брати участь у зібраннях. А згодом ми 

допомагали у підготовці ювілейних урочистостей уже в нас, у Дрогобичі, і 

знову мимоволі подумалось: що ж це за товариство, яка це організація, що 

дозволяє відчути себе Українцем, причетним до побудови української нації? 

І ось виникла ідея написання цієї роботи. Ми почали досліджувати 

історію виникнення та діяльність Товариства на наших теренах,  а також 

дотичність його до історії наших родин та родин учнів нашої школи.  Було 

запропоновано зголоситися тим сім’ям, чиї родичі були просвітянами, до участі 

у зборі матеріалів.  Так народилася ця праця.  
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Розділ 1.      Діяльність товариства "Просвіта"  у Львівській 

області 

Півтора століття – це декілька поколінь. Ми почали досліджувати історію 

своїх (і не тільки) родин. 

Першою надіслала нам матеріали п. Мар’яна Андрійчик – її дочка Наталя 

є шестикласницею нашої школи.  

1.1.Діяльність товариства «Просвіта» в с. Волоща.  

Товариство «Просвіта»  у селі Волоща було створене з ініціативи селян та 

сільської інтелігенції, головним чином учителів. Першим головою «Просвіти» у 

цьому селі було обрано Івана Нечипора, якого згодом поляки кинули до 

в’язниці.  У 1932 році було збудовано будинок «Просвіти», в якому була 

читальня. Також у селі існував просвітянський хор.  

Основним аспектом діяльності товариства було виховання в учнівської 

молоді активної громадянської позиції  та патріотизму. Значну увагу приділяли 

ліквідації неписьменності серед населення села. У цьому була велика заслуга 

школи.  

Серед активних людей села слід відзначити Михайла Івановича Війтіва. 

Він працював учителем у школі. А згодом став директором (1945-1949рр.). За 

австрійських часів закінчив Самбірську вчительську семінарію. В час 

національно-визвольної боротьби він був прихильником повстанців. Тісно 

товаришував з о. Ізидором Фоком, який теж доклав чимало зусиль до створення 

товариства у селі Волоща.  Отець Фок заснував бібліотеку. 

У Михайла Війтіва було троє дітей, які продовжили розпочату батьком 

справу. Син Іван у 1942-1943 рр. пішов воювати в дивізії «Галичина».  Нині він 

проживає у Лондоні. Донька Віра Михайлівна Війтів  була активним учасником 

дрогобицької «Просвіти», зокрема вела  казначейство.  Ярослава Михайлівна 

Війтів – активна учасниця духовного та національного відродження. У 1990 

році очолювала товариство «Просвіта» в селі Волоща. Все своє життя 
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пропрацювала вчителем української мови та літератури. Її чоловік Добрянський 

Степан Григорович був директором школи у селі протягом 35 років (1954-1989 

рр.). Ярослава Війтів, ще будучи студенткою третього курсу Дрогобицького 

державного інституту, отримала звістку про відрахування її з навчання. 

Причина – її активна громадянська позиція. Проте знайшлися небайдужі люди, 

котрі допомогли їй продовжити навчання.  Згодом Ярослава вступає до 

Львівського державного університету імені Івана Франка і закінчує його згодом 

на відмінно.   

Товариство «Просвіта» в селі Волоща активізувало участь у національних 

святах, вічах. Таким чином селянська молодь мала можливість здобувати не 

лише освіту, а й національне виховання. У селі влаштовували вистави, 

вечорниці. Нерідко сільські колективи виїжджали у сусідні села. Товариство 

сприяло виданню україномовної продукції: газет, агіток та книг. 

«Війтів Ярослава Михайлівна та Добрянський Степан Григорович-

чоловік та дружина.Це мої прадідусь та прабабуся по лінії матері.Прабабусин 

батько-Війтів Михайло Іванович.Це мій прапрадід. Для мене є дуже важливим 

знати свій родовід», - зауважила Наталя Андрійчик. 

А з Волощі ми мандруємо до Добрівлян,  де також жили і живуть свідомі 

українці. 

1.2.Діяльність товариства «Просвіта» в Добрівлянах.  

Відомості про просвітянський рух в Добрівлянах ми отримали, 

спілкуючись з поважним чоловіком – почесним професором Національного 

університету «Львівська Політехніка» п. Йосипом Захарією, в доробку якого 

понад 200 наукових публікацій і 6 книг. Одна з них - «Добрівляни на 

Дрогобиччині. Короткий екскурс у недавнє минуле села». П.Йосип –родом з 

Добрівлян, згодом випускникгуманістичного ліцею Дрогобицької гімназії імені 

І. Франка, правонаступницею якої є наша рідна Перша школа.   
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Ось як він описує діяльність товариства «Просвіта» в Добрівлянах: 

«Просвітянську діяльність започаткували в кінці ХІХ століття Григорій 

Берегуляк та Григорій Римар. В неділі і свята господарі сходилися в хаті 

свідомішого селянина і читали газети «Свобода», «Громадський голос», «Земля 

і воля», а також книжки, які видавало товариство «Просвіта». Добрівляни стали 

першим селом округи, що Тараса Шевченка в кожній хаті між святцями 

ставило, що всією громадою поклонилося духові Івана Франка і за свойого 

провідника його визнало…» 

Учитель української мови нашої школи Леся Федорівна Городиська, 

мама якої була родом із Добрівлян, поділилася спогадами про свого дідуся 

Михайла Дем’яновича Берегуляка, який будував у 1906 році у своєму селі хату-

читальню «Просвіти», за що згодом жорстоко поплатився: його і  двох братів 

було вивезено на Сибір. Ця хата – читальня була розташована посередині 

Горішньої сторони Добрівлян над річкою Медвежанка.У 1914 році читальня 

зареєструвала 134 члени «Просвіти». Перед Першою світовою війною с. 

Добрівляни відзначене як національно свідоме завдяки значному внеску на 

побудову української приватної гімназії  в Дрогобичі, який теж організували 

члени читальні. А ще на сцені добрівлянської читальні учитель М.А. Берегуляк 

поставив дві п’єси – «Свекруха» й «Украдене щастя». Після час війни праця в 

читальні припинилася. У 2008 році на місці, де стояла хата-читальня 

«Просвіти», було встановлено пам’ятник Іванові  Франкові. 

 

Пам’ятник Івану Франкові в с. Добрівляни 

на місці, де стояла хата-читальня 

«Просвіти». 
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З Добрівлян наша просвітянська стежка проходить до с. Лішня, де жив 

прапрадідусь нашого шестикласника Маркіяна Мирончука Іван Вата. Він 

служив у війську  Січових Стрільців. Перед Другою світовою війною був 

головою Лішнянської читальні «Просвіта». В родині живуть передання про 

діяльність Просвіти в Лішні. Читальня передплачувала часописи, ставила 

театральні вистави, особливо Маланку під Новий рік. В бібліотеці було багато 

книг. У  страшні роки війни Іван Вата переховував греко-католицького 

священика о. Бобковича.  

А ми мандруємо далі – в с. Меденичі. 

1.3.Читальня «Просвіти» в Меденичах 

Читальня «Просвіти» в Меденичах заснована 9 квітня 1925 року. З 

приходом адвоката Івана Мартинюка, колишнього старшини УГА, було 

організовано діяльність хати-читальні, він став її першим головою.  Читальня 

працювала згідно зі статутом Товариства «Просвіта» (1913). На головній стіні 

розміщувався образ Божої Матері , а над сценою – тризуб. Кімнати читальні 

були прибрані портретами Івана Мазепи, Тараса Шевченка, Івана Франка. 

Читальня отримувала часописи «Собода», «Український голос». 

Головою читальні був парох села о. Йосиф Оленяк, тоді ж розпочалося 

піднесення  в її роботі.Читальня в цей період нараховувала 92 особи, з них - 12 

жінок. Якщо раніше до читалень сходилися тільки по понеділках і святах, то з 

1932 р. - кожного дня. о. Йосиф Оленяк керував хором протягом п’яти років. 

Звіт за 1934 р. зазначає, що священик-українець о. И. Оленяк «ревно працює». 

Він зумів організувати молодь в окремий самоосвітній гурток, в якому вивчали 

історію, літературу, географію України та інші українознавчі предмети. 

У 1934 р. Товариство “Просвіта” оголосило конкурс на кращий сценарій 

проведення свята книжки, за участь у якому читальня отримала 

відзнаку.Бібліотекар Євстахій Зварич (він же і скарбник читальні) у 1939 р., 

дбав про читальню, мав великий авторитет у меденичан. У 1944 р. він, щоб 
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зберегти книжки для нащадків, закопав бібліотеку читальні. Поки її ще не 

знайдено. 

Заслуговує на увагу і хор, який діяв при читальні. Керував ним о. Йосиф 

Оленяк, також Степан Вареницький (з Ріпчич), Теодозій Ярко. Співали 

українські пісні “Гей, там на горі Січ іде”, “300 літ минає”, “Ой три шляхи з 

України”, “Реве та стогне Дніпр широкий”, “Не пора, не пора” та інші. Члени 

хору (Олекса Зварич, Василь Мороз, Микола Раделицький, Микола Попик, Іван 

Мороз, Анна Раделицька, Анна Чепіль, Василь Кісера та ін.) брали участь у 

проведенні фестинів, ювілейних свят, забав, організовували концерти в 

Меденичах і навколишніх селах. 

Читальня широко відзначала роковини бою під Крутами. Реферат 

виголошував Степан Рошко (колишній директор районової молочарні), члени 

читальні читали вірші, співали гімн “Ще не вмерла Україна”. 

Голосні читання та дискусії щодо прочитаних часописів, журналів, 

розмови на суспільні й політичні теми, вислуховування доповідей, рефератів 

місцевих чи запрошених гостей, а також вистави, концерти, проведення свят 

“Просвіти”, роковин Т. Шевченка, І. Франка - ось неповний перелік того, чим 

займалася читальня в Меденичах. 

З приходом більшовиків восени 1939 р. роботу читальні заборонено. 

Більшість її членів заарештовано. Дехто з просвітян пішов в УПА, ОУН. Після 

цього їхні родини вивезли на Сибір, Колиму. Видання Товариства “Просвіта” 

знищувалися, незалежно від їх змісту, навіть лікарські та куховарські 

порадники. Багато діячів та активістів “Просвіти” загинули під час масових 

репресій, у сталінських концтаборах або змушені були покинути рідні домівки.  

У процесі діяльності читальні «Просвіти» радикально змінився світогляд 

мешканців села, які стали національно свідомими українцями, здобули навички 

свідомого господарювання, позбулись неуцтва і безкультур’я, прилучилися до 

здобутків світової культури та чистих джерел національних традицій. 
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Розділ 2.Товариство "Просвіта" в Дрогобичі 

Почнемо з історії. В   історії українського відродження періоди   злету   

завжди   чергувалися   з   періодами  глибокого  занепаду.  Після  короткої  

суспільно-політичної  відлиги наставала  глуха  смуга  реакції — завмирало  

національне життя,  згасала  надія.   Але  згодом   крига   знову  скресала — і  

знову   оживали   сподівання. 

        Саме на  хвилі одного з таких бурхливих періодів національного 

піднесення 150 років тому у Львові виникло українське громадське культурно-

освітнє товариство ,,Просвіта”. 

           Тоненькою свічечкою засвітилась «Просвіта»  на галицько-українських 

землях, щоб підняти прапор національної свідомості й закликати всіх до праці. 

Яскравим полум'ям розгорілася вона в душах знедоленого народу, щоб 

вершити ,,претрудне”, але ,,спасенне” діло – діло просвіти народу. 

             Перші бібліотеки, книгарні, друковані книги, підручники українською 

мовою, читальні, театри, музеї, упорядкування українських шкіл, постановки 

спектаклів українською мовою, організація публічних читань, відзначення 

ювілеїв відомих українських діячів, визначних подій національного значення.  

          Усе це сприяло консолідації народної спільноти всієї України у боротьбі 

за власну державу, піднесенню національної свідомості українського народу, 

його культурного, освітнього, духовного розвитку. 

  Сьогодні усі ми маємо усвідомити складне становище української нації в 

тривожному, постійно змінюваному світі, але й маємо побачити перспективи та  

місце «Просвіти» в поступі до кращого життя України. Побачити місце 

культури, освіти, себе в цьому процесі державотворення.      

 Саме з «Просвіти» вийшли люди, які принесли славу українській нації, 

люди, які творили Січове Стрілецтво, Західноукраїнську Народну Республіку, 

Організацію Українських Націоналістів, відроджували Незалежну Україну. 
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 Очолювали його постаті широкого національного світогляду, культурні 

та політичні діячі Галичини, посли, відомі судді, адвокати, музиканти, вчені, 

письменники, професори Львівського університету, гімназій, священики.  

 У «Просвіті» активно працювали відомі українські письменники, діячі 

культури: І. Франко, Леся Українка, М.Коцюбинський, І. Карпенко-Карий, В. 

Стефаник, Б. Грінченко, Ю.Федькович, Б. Лепкий, Августин Волошин, 

Михайло Грушевський, Микола Лисенко, Дмитро  Яворницький. 

Перші спроби утворити філію “Просвіти” в Дрогобичі належать 

педагогові, вченому, учителеві Івана Франка Іванові Верхратському.  

Ініціатором створення Дрогобицької філії виступив священик, поет Михайло 

Бачинський. Організаційні збори відбулися 6 липня 1903 р. у  міській 

гімнастичній залі. Їх відкрив той же о. Михайло Бачинський із села Ріпчиці, 

який і очолив Дрогобицьку філію “Просвіти”. Уже в рік створення філія взяла 

участь у ювілейному святі у Львові на честь 35-річчя композиторської 

діяльності Миколи Лисенка. 

Від часу заснування авторитет Дрогобицької “Просвіти” постійно 

зростав. Незважаючи на опір влади, створювалися нові читальні, які 

виконували функції осередків Товариства. Окупаційна влада час від часу 

закривала окремі читальні. Усе ж на Дрогобиччині в 1934 р. діяли близько 60 

читалень, у яких разом нараховувалося 5 тис. 160 осіб.  

До знакових подій наступного періоду діяльності Дрогобицької 

«Просвіти» можна зарахувати принаймні дві. Перша – організування кампанії 

2003-2004 рр. зі збору коштів серед людей і «одягнення» в мідне «вбрання» 

пам’ятника з литого каменю І. Франкові у Дрогобичі. Друга – встановлення у 

2016 р. бюстів світочів українського народу Юрія Дрогобича, Маркіяна 

Шашкевича, Тараса Шевченка та Івана Франка у нішах головного корпусу 

педагогічного університету ім. І. Франка. Ініціатива та організація першого з 

цих заходів належала голові Дрогобицької «Просвіти» Миколі Садосі, другої – 
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членові ради Романові Пастуху. Звісна річ, не обійшлося без допомоги інших 

членів ради. Значна частина членів ради Дрогобицької «Просвіти» є вченими з 

науковими ступенями, людьми творчими. У доробку кожного з них – низка 

книжок різних років, що знайшли вдячних читачів.  

Нині Дрогобицька “Просвіта” продовжує у нових умовах традиції 

попередників: знайомить сучасників із правдивою історією Галичини й 

України, нашої Церкви, визвольних змагань, відроджує національні й релігійні 

традиції, виховує у молоді патріотизм на прикладах життя і діяльності героїв, 

подвижників української справи. Задля досягнення спільної мети з “Просвітою” 

у Дрогобичі співпрацюють Товариства “Україна-Світ”, Союз українок, «Рідна 

школа», інші патріотичні громадські організації. Розвивається праця в різних 

напрямках. Встановлюються зв’язки з українцями за межами України, 

сусідніми просвітянськими Товариствами –  Стрия, Самбора, Ходорова, 

Калуша, Коломиї, видавнича, історико-краєзнавча, бібліотечна, культурна, 

екскурсійна, організаційно-масова та інша діяльність. 

Своє 150-річчя Дрогобицька “Просвіта” зустріла з добрими намірами 

активно продовжувати і вдосконалювати просвітянську роботу на громадських 

засадах, усіляко сприяти розбудові незалежної Української держави, 

примножувати ряди просвітян – свідомих українських патріотів. 

Про діяльність Дрогобицької «Просвіти» ми дізнавались з першоджерел, 

побувавши на урочистостях у нашій рідній Першій школі, в районному 

Будинку культури та Дрогобицькому драматичному театрі імені Юрія 

Дрогобича. Отож про все по порядку. 

 

 

 

 

 



13 

 

Розділ 3.Товариству "Просвіта" 150 років. 

3.1.Відзначення ювілею «Просвіти» у Дрогобицькій ЗЗСО №1 

імені Івана Франка. 

До ювілейних святкувань у Першій школі  готувалися дуже ретельно. Бо 

вже сам статус нашого навчального закладу – колишньої першої української 

коедукаційної гімназії у Дрогобичі імені Івана Франка  – зобов’язує весь 

колектив бути гідними продовжувачами справи просвітництва та плекання 

національного духу у Дрогобичі. До цього нас взивають очі тих десятків 

випускників гімназії, що загинули за волю України в героїчних 40-их, а зараз 

дивляться на нас зі світлин у шкільному музеї історії навчального закладу 

«Рідна школа».  

 

Ольга Яремко, методист міського методичного кабінету відділу освіти, у 

своєму виступі відзначила, що ідеї просвітництва актуальні й сьогодні, 

наголосила на тому, що кожен з нас повинен плекати і розвивати ідеї 

просвітництва, запросила до участі в «Просвіті» усіх небайдужих, особливо 

молодь. Відрадно відзначити, що у ЗЗСО №1 активно діє «Молода Просвіта», 

яка прагне сказати своє слово в утвердженні незалежної України. 

 

Після святкового форуму в 

Рідній школі  «Ніяка у світі сила нас 

не зламає…» 
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3.2.Відзначення ювілею «Просвіти» в районному будинку 

культури. 

До відзначення ювілею «Просвіти» в нашій школі ми долучилися ще при 

підготовці вбрання залу. Оскільки вже мали цей досвід, то для проведення 

подібної роботи нас запросили і в районний будинок культури. Ми радо 

погодились. 

                                  

А згодом ми взяли участь в урочистій академії, де було зазначено, що 

«Просвіта» - це найдавніша громадська організація не лише в нашій державі, а 

й одне з найстаріших просвітницьких об’єднань в Європі. Її визнав, полюбив, 

зберіг український народ за утвердження української національної ідеї, 

державної української мови, відродження історичної пам’яті, формування 

національної свідомості та піднесення духовності і добробуту рідного народу. 

За те переслідували і нищили вороги, саме за те агресивно-підступно діють і 

сьогоднішні її опоненти, які не можуть змиритися з тим, що «Просвіта» живе, 

діє і буде жити. 

У слові ведучого п. Осипа Марущака було здійснено історичний екскурс 

в час, коли народжувалося Товариство: «Згадаймо, як це було. Львів, 1868 рік. 

Доба відлиги після десятиліття реакції. Саме на цій хвилі національного 

піднесення і виникло українське громадське культурно-освітнє товариство 
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«Просвіта».   Яскравим полум’ям розгорілося в душах знедоленого народу, щоб 

вершити «претрудне», хоч спасенне діло – діло просвіти народу. 

 Блажен, хто сіє у народі 

  Зерно найкраще на землі. 

  Зерно любові, братерства, згоди,  

  В громаді, в хаті і в сім’ї. 

 Вічною святістю для кращих синів українського народу, які несли світло 

науки і культури була Україна. Анатолій Вахнянин – це той, хто вклав першу 

цеглину в підмурівок «Просвіти», хто був першим її головою. Керівник 

славнозвісних хорових колективів «Львівського  Бояна» та «Торбана», 

засновник українського патріотичного товариства «Січ»у Відні та Вищого 

музичного інституту  ім. Лисенка у Львові, талановитий композитор  і 

журналіст. Славну справу А. Вахнянина  продовжував відомий суддя, 

культурний і політичний діяч, народознавець, посол, член  виділу Юліан 

Лаврівський .Діяльність  товариства набрала політичного забарвлення. 

«Просвіта»  стає матеріально стійким товариством. Огонь всенародного 

поступу  підтримав  галицький громадський  діяч, меценат, посол, член палати 

панів  у  Відні Володимир Федорович. «Просвіта» піднялася на  вищий щабель. 

Вона є і залишається  незалежною  громадською організацією і ніхто не має 

права цензурувати  її видання. Тільки  український народ може бути суддею для 

«Просвіти». Омелян Огоновський – четвертий голова  товариства «Просвіта». 

За фахом філолог, професор Львівського університету, засновник 

товариства ім. Т.Шевченка, вчений, письменник. Редагував часописи, 

підтримував братні зв’язки з Наддніпрянською Україною та Буковиною. 

Десять літ після  Омеляна Огоновського орав цю ниву і засівав 

просвітницьке зерно професор гімназії, один із засновників «Просвіти» та 

товариства ім. Т.Шевченка, автор шкільних підручників, редактор «Правди», 

«Бойківщини», «Українського письменства», політик Юліан Романчук. Євген  

Олесницький -  шостий керівник  товариства. Адвокат, посол, член 
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австрійського парламенту, палкий борець за національні й соціальні права 

жителів Стрийщини, відомий редактор, журналіст, економіст. Товариство 

поширювало освіту, організовувало  мандрівних учителів для ведення 

господарства. Сьомий голова товариства «Просвіта» - Петро Огоновський. 

Вчений,  професор  гімназії, член наукового товариства ім. Т.Шевченка. 

«Просвіта» працювала за чітким планом, відійшла від політичної діяльності і 

повністю зосередилася  на виконанні організаційних, просвітніх та економічних 

завданнях. Наступним після  Петра  Огоновського головою «Просвіти» був Іван 

Кивелюк – суддя, посол, Голова української національної ради у Львові, 

в’язень. Дев’ятим  очолював «Просвіту» віце-президент польського сенату, 

педагог, професор гімназії Михайло Галущинський. «Просвіта» стає матір’ю 

всіх українських установ, а в першу чергу – читалень. Організовується випуск 

фахових часописів, аматорський театр та місячник «Життя і знання». Десятим 

головою товариства «Просвіта» був Іван Брик. За його керівництва «Просвіта» 

взялася за відбудову національного життя в Галичині.  В 1939 році  «Просвіта» 

охопила  своїми осередками  більшість українських сіл Галичини, вперше 

започатковано кущові змагання  драмгуртків та хорів. 

8 червня 1939 року  відбувся останній загальний збір «Просвіти», на 

якому головою був отець  Юліан Дзерович. Та вже зі Сходу йшли орди 

червоних  «визволителів», які викопали могилу, щоб поховати народний дух. 

«Просвіта» була заборонена, а  її  кращі сини та дочки – переслідувані, гнані, 

вивезені далеко за межі рідної землі і там замордовані,  розстріляні.З 1939 по 

1988 роки «Просвіта» залишалася існувати лише за межами України, де  

українські емігранти намагалися  

продовжити її славну  діяльність. 

Червень 1988 року. І знову Львів. 

Відновлено життя товариства 

«Просвіта». Головою товариства обрано 

Романа Іваничука. Після академії всі 
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присутні мали змогу переглянути уривок вистави про життя Івана Франка – 

того, хто все своє життя віддав Україні. 

Оскільки ми вже вважаємо себе просвітянами, то не могли оминути 

увагою урочистості з нагоди ювілейних святкувань товариства «Просвіта», що 

відбулися  в приміщенні  Львівського академічного обласного музично-

драматичного театру імені Юрія Дрогобича. Ось наші думки після участі  у 

святкуваннях. 

Тетяна Мазур: «Сьогодні відбулися урочистості з нагоди 150- річчя 

товариства «Просвіта» у нашому театрі. З цієї нагоди на фасаді театру було 

відкрито та освячено пам’ятну  таблицю, на якій зазначено, що «Тут, у 

Народному домі, від початку ХХ ст. до 1939р. працювала Дрогобицька філія 

товариства «Просвіта», інші українські культурні, громадські організації, 

кооперативи». В урочистостях брав участь міський голова  Тарас Кучма, який 

привітав усіх просвітян та пообіцяв сприяти  подальшому  розвитку товариства.  

Саме в цей день я зрозуміла, що дуже мало молоді бере участь у 

просвітянському русі. А роль саме молодого покоління є дуже важливою. Якщо 

не вчити  зараз правил культури та моральності, то можна забути про щасливе і 

перспективне майбутнє нашої держави. Під час  перебування в товаристві  

просвітян  я навчилася бути більш щирою та справжньою. Адже ці люди - це 

жертовні особистості, в яких потрібно вчитися, як слід любити та будувати 

нову прекрасну Україну. Щасливу Україну,  про яку знатиме весь світ. Я хочу, 

щоб не ми кудись їхали, а до нас приїжджали. Тому не спішіть виїжджати з 

України, тут скоро буде весь світ!» 

Яна Федишин : «Нині я  мала велику честь бути присутньою на святі з 

нагоди ювілейних просвітянських урочистостей. Сидячи в переповненому залі, 

я була щасливою, що стала частиною такого великого дійства, змогла 

долучитися до великої когорти просвітян. Адже це свято кожного з нас, і моє 

зокрема. Вслухаючись у кожне слово доповідачів, в тому числі гостей з 

Луганська, я усвідомлювала, яку важливу місію виконували і виконують ті 
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люди, несучи в народ любов до всього українського. Як переплелися на сцені 

українська пісня і танок, так і переплелися в цьому залі спогади і роздуми всіх 

учасників дійства. Ці люди зробили для становлення України дуже багато. Ми, 

молоде покоління, маємо гідно продовжувати цю місію і достойно здійснювати 

просвітницьку діяльність. Від кожного з нас залежить, в якій країні ми завтра 

будемо жити. Важко описати ті емоції, які я переживаю зараз,  після концерту, 

адже насправді вражена до глибини душі від побаченого і почутого. Зараз  з  

упевненістю можу сказати, що горда з того, що я – українка, молода українка. Я 

люблю свою Україну, люблю українську мову, пишаюся і допомагаю тим 

справжнім українцям, які зараз в холодних окопах на Сході України бережуть 

мій мир і спокій. Я вкотре переконалася, що в єдності ми – сила». 

                    

На світлині – з почесним Головою Дрогобицького осередку Товариства 

«Просвіта» імені Тараса Шевченка п. Михайлом Шалатою. 
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3.3.Відзначення ювілею «Просвіти» у Львові. 

Нам також було дуже приємно та почесно взяти участь в урочистих 

заходах з нагоди  ювілею «Просвіти» у Львові. А розпочались вони з 

покладання квітів до пам’ятника «Просвіті», згодом відбулась піша хода 

учасників до пам’ятника Шевченкові та покладання квітів. 

 

Потім усі пішою ходою пройшли до Львівського Національного театру опери 

та балету ім. Соломії  Крушельницької,  де  відбулась урочиста Академія.         

                     

Участь у ній взяли поважні гості:  Президент України Петро Порошенко, голова 

всеукраїнського товариства "Просвіта" Павло Мовчан,  очільники обласної та 

міської влади, просвітяни з усіх куточків України. 
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У своєму виступі  Глава держави зазначив:«Рівно 150 років тому у Львові 

було засновано товариство «Просвіта». Ця подія означала створення нашої 

національної домівки поверх тогочасних кордонів.  Українська громада 

відділила нав’язливий, хибний вибір між полонізацією і русифікацією. Діячі 

«Просвіти» піднялися над імперськими кордонами і побачили єдиний 

український народ зі своїм історичним корінням, з власною мовою, з 

оригінальними культурними традиціями.  

З просвітянами також поєднали себе видатні українці: Іван Франко, Леся 

Українка, Микола Лисенко, Михайло Грушевський, Михайло Коцюбинський, 

Борис Грінченко та інші. Це перелік великих імен можна значно розширити, 

але потрібно не забувати про тисячі вчителів, панотців, студентів, лікарів, 

підприємців, адже вони дали нам приклад того, що не слова, а віра, тяжка праця 

творять націю та державу. 

Вихована «Просвітою» патріотична молодь готувалася взяти до рук 

зброю задля боротьби за незалежність держави. З товариством «Просвіта» 

пов’язане створення Січі, Пласту. Відновлення історичної правди дозволяє нам 

зараз прочитати приховані раніше сторінки нашої історії часів Першої світової 

війни, побачити героїзм Січових стрільців, УГА.  Нині справу «Просвіти» 

продовжило товариство української молоді ім. Т. Шевченка».   Президент 

говорив важливі слова, які вселяють віру і надію на краще: «Абсолютно без 

перебільшення можна сказати, що заснування «Просвіти»  означало створення 

нашої національної домівки поверх тогочасних кордонів, коли наша Вітчизна 

була ще поділена між різними імперіями. Імперії згодом впали. А ми були, є і 

будемо!» 
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 Після всіх привітань відбувся концерт, який запевнив, що українське – 

найкраще. Нам не потрібно приховувати того, що ми з України. Адже наші 

пісні, наша мова, наші книги є чудові - і цим потрібно пишатись! 

 З неймовірними емоціями та відчуттями ми повертались додому. За ці дві 

години в дорозі ми зрозуміли, що просвітяни – це щирі, відкриті люди. Вони 

демонструють,  що таке вихованість. Слухаючи їх, ми осмислили те, що хочемо 

прожити це життя не даремно. Хай так і буде! 

І знову згадуємо Шевченка. Недаремно ж саме його ім’я носить 

товариство «Просвіта». Отже, ми тут, недалеко біля нього. В його гранітне 

обличчя ми вдивлялися, стоячи під знаменами Просвіти у Львові. І  знову 

питаємо у нього поради: чи так живемо? Адже він – наш Всесвіт… Явище 

Шевченка – виправдання України перед людством. Підтвердження своєї 

повноцінності. Шевченко завжди попереду, як і Просвіта. До них будемо 

доростати усім життям! 
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Висновки 

Ми ніколи не думали, що можна настільки сильно зблизитись з людьми, 

яких не знав годину назад. Просвітяни – це найщиріші, наймогутніші патріоти 

нашої країни. Вони знали і знають, що вони хочуть. Вони ніколи не здаються. 

Ці люди найсвятіше вірять в Україну, в її майбутнє. 

Коли ми брали участь у різних заходах товариства "Просвіта", найбільше 

здивувало те, що молоде покоління не цікавиться просвітницькою діяльністю. 

Їм байдуже, що буде з нами завтра, чи збережеться наша мова, наші пісні, 

книги. Але ми розуміємо, що у кожному з нас, в нашому серці горить той 

вогник, який з часом дасть про себе знати. І тоді не одна країна дізнається, хто 

ми такі. Тоді ніхто не посміє посміятися з нас.  

Основним висновком нашої роботи стало те, що Україна буде, поки не 

зникне "Просвіта".  
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