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Увагу дослідників привертає ретроспективне відтворення та 

інтерпретація тих процесів у нашій країні, що пов’язані з виник-
ненням і діяльністю насамперед українських громадських орга-
нізацій. Осмислення їх місця і ваги в справі всебічного розвитку 
українства, у формуванні національної еліти, обґрунтуванні під-
валин державотворення набуває важливого теоретично-пізнаваль-
ного і практичного значення.  

Особливе зацікавлення викликає багатий досвід і практика 
громадянських відносин та громадянської свідомості у Західній 
Україні, де через історично-соціальні обставини на кінець XIX — 
в 30-х роках XX ст. сформувалися яскрава регіональна специфіка 
та особливі риси національного суспільного укладу. Територіальна 
розділеність між різними державами впродовж свого історичного 
розвитку, етнонаціональне різноманіття, характерне для краю, со-
ціальна диференціація суспільства відобразилися на характері по-
літичних систем, структур влади та громадського життя. Інституційну 
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основу розвитку громадянського суспільства, яке набирало все 
більш виразних форм, становила діяльність різноманітних куль-
турно-освітніх, наукових, господарських, молодіжних та інших 
товариств і організацій. Їхнє повсюдне розгалуження і зростання 
піднімали на високий рівень можливості формування в тогочасних 
умовах повноцінного громадянського суспільства, засвідчували 
рішучу готовність і здатність взяти відповідальність за своє сус-
пільно-політичне та національно-культурне буття.  

Загальна картина історичного процесу в Україні залишалася 
б неповною й обмеженою без урахування процесів національ-
ного й культурного розвитку етнічних спільнот, що проживали в 
Галичині. Завдяки географічному й цивілізаційному положенню 
цей регіон є осердям етнічного розмаїття і вартостей, що прита-
манні територіям пограниччя. Українство, співіснуючи з іншими 
народами краю, передусім з поляками, євреями, німцями, було 
тісно з ними пов’язане. Особливо яскраво це проявлялося в то-
вариському житті, діяльності різноманітних організацій, союзів і 
об’єднань, утворених наприкінці XIX — на початку XX ст. за 
принципом етнічної належності та культурної ідентичності. Внут-
рішні, суспільні, культурні й релігійні кордони, — як слушно за-
уважує І. Монолатій, — «витворювали своєрідну рецепцію інтен-
сивних та різнобічних міжетнічних зв’язків» [39, с. 3].  

У межах однієї студії важко охопити весь комплекс проблем, 
пов’язаних з історичним розвитком громадських об’єднань Гали-
чини. Головним предметом нашого зацікавлення стали видавничі 
аспекти культурно-просвітницької діяльності найбільш масових 
і активних із них — українських («Просвіти», «Рідної школи», 
«Сільського господаря») і низки єврейських (благочинних, куль-
турно-освітніх). Її зміст і характер зумовлювалися рівнем і по-
требами національного розвитку галичан і, звичайно ж, конк-
ретними завданнями, які стояли перед товариствами. І, на жаль, 
цей аспект проблеми залишається, за невеликим винятком, мало-
дослідженим, оскільки не розглядався в усій сукупності й взає-
мозв’язках як самостійне соціокультурне явище.  

Характеризуючи 20–30-ті роки XX ст. загалом, слід головну 
увагу звернути на те, що вони минали в атмосфері сильної націо-
нальної напруги, яка панувала в умовах Другої Речі Посполитої, 
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політичній, культурній, соціальній дискримінації як титульної 
нації, так і національних меншин, зокрема й єврейства. Обидві 
спільноти — українська та єврейська — розвивали своє громад-
сько-політичне життя в руслі історії бездержавних націй — у 
пошуках оптимального варіанта вирішення власного національ-
ного питання та розширення його можливостей [17, с. 174]. Сприяло 
цьому головним чином розмаїте суспільно-політичне і громадське 
життя, яке, попри всі перешкоди, вилилось у створення великого 
масиву українських і єврейських громадських об’єднань. Водночас 
міжвоєнні десятиліття стали найважливішими в діяльності всього 
громадянського суспільства Західної України. Саме тоді громад-
ські спілки, об’єднання, партії відіграли вирішальну роль у роз-
будові та розвитку господарсько-економічного, фінансово-кредит-
ного, культурно-освітнього, молодіжного, спортивно-військового 
життя, довели свою здатність захищати національні інтереси на-
селення Західної України, продемонструвавши це як у межах 
польської держави, так і на міжнародній арені.  

Виокремимо найважливіші публікації з цієї тематики. 
В Галичині у міжвоєнний період опубліковано серію досліджень, 

присвячених діяльності національно-культурних та економічних 
товариств — «Просвіти», «Українського педагогічного товариства» 
(«Рідної школи»), «Ревізійного союзу українських кооперативів» та ін. 
Однак з наукової точки зору історіографію проблеми впродовж 
тривалого часу важко було визнати різнобічною та ґрунтовно 
розробленою, оскільки на характері виданої літератури відбилося 
те, що її авторами були не професійні історики, а переважно гро-
мадські діячі. Це стосується насамперед низки публікацій, присвя-
чених ювілеям громадських організацій [7; 20; 35; 40; 46; 67; 69]. 
Певну специфіку мають також видання українського зарубіжжя 
1950–1980-х років, що з’являлися переважно у вигляді історико-
мемуарних збірників [6; 11; 21; 32]. Незважаючи на відсутність 
у них ідеологічних нашарувань, їм притаманна обмежена дже-
рельна база, що певною мірою компенсувалося конкретизацією 
багатьох імен, назв, подій, дат. Це властиво виданням з історії 
окремих товариств і регіональних збірників, присвячених розвитку 
різних теренів Галичини. 

З кінця 80-х років спочатку в періодичних джерелах, а згодом 
у вигляді окремих видань почав наростати потік публікацій, 
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присвячених «Просвіті», «Рідній школі», «Союзу українок», 
«Пласту» та іншим, переважно масовим, товариствам. Далі стали 
з’являтися ґрунтовні, на ширшій джерельній базі роботи з історії 
громадських товариств: Б. Савчука [49-51], І. Андрухіва [1; 2], 
Б. Трофим’яка [59], М. Богачевської-Хом’як [4], М. Вальо [8], 
Л. Головатої [15], Л. Пинди [44; 45], С. Когут [30], О. Вербової 
[9] та ін. Деякі з них стали базовими з точки зору історіографії 
теми [3; 8; 15; 25; 27; 47; 49; 51; 52; 66]. 

Огляд досліджень єврейських товариств і організацій свідчить, 
що якісь їхні аспекти вже аналізували українські вчені — В. Меламед 
[36; 37], Б. Орач [41], І. Монолатій [38; 39], Л. Соловка [55], а з 
польських — З. Божимінська [73], А. Яскула [82], О. Герц [80]. 
Певні відомості можна почерпнути з праць Г. Халупчака, Р. Жеб-
ровського, Й. Камінської-Квак та ін. [74; 83-94]. Проблему між-
етнічної взаємодії на прикладі західноукраїнської етнополітичної 
сфери в період між двома світовими війнами вивчав М. Гон [17-19]. 
Значний внесок у дослідження благочинної діяльності євреїв зробив 
Я. Хонігсман [61]. Окремим напрямом сучасної української юдаїки 
є історичні праці, в яких здійснено аналіз регіональної історії єв-
рейських громад, зокрема Західної України [34; 37; 43]. 

Аналіз ступеня дослідженості громадських об’єднань Галичини 
дозволяє зробити висновок, що впродовж останніх десятиліть було 
достатньо ґрунтовно опрацьовано різноманітні аспекти їхнього 
функціонування в кінці XIX — 30-х роках XX ст. Розробляється 
історія національних меншин, з’явилися десятки статей і моно-
графій, які присвячені багатьом аспектам життєдіяльності пред-
ставників різних народів, зокрема євреїв, що проживали на озна-
чених теренах. Утім, багато питань організації, передумов та за-
кономірностей розвитку українських і етнічно-культурних об’єднань 
надалі залишаються маловивченими. Особливо відчутним є брак, 
за невеликим винятком [5; 10; 15; 67], комплексних системних 
досліджень видавничого доробку громадських об’єднань Галичини. 
Основою для таких досліджень в історичному, методологічному, 
бібліографічному, книгознавчому планах мав би стати повний ре-
пертуар їхніх пресових і книжкових видань. Це уможливить розгор-
тання наукового пошуку у цій важливій соціально-культурній сфері. 

Остання третина XIX — кінець 30-х років XX ст. — унікаль-
не явище національної історії, час виникнення і формування 
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організаційної структури, ідейних засад та вдосконалення змісту ді-
яльності громадських організацій і товариств, які густою мережею 
покрили Галичину, свідчили про демократичний поступ суспільства і 
були частиною загальноєвропейського асоціативного руху [28, с. 168]. 

Базові критерії функціонування громадських об’єднань Гали-
чини визначалися конституційними актами Австрійської (з 1867 р. — 
Австро-Угорської) монархії, ЗУНР та Другої Речі Посполитої, хоча, 
незважаючи на демократичні засади основоположних державних 
документів, не завжди були ними забезпечені.  

Більшість національно-культурних і соціально зорієнтованих 
товариств, які функціонували у 20–30-х рр. ХХ ст., виникли ще 
в австрійський період і, виступаючи як самостійні вагомі чинники 
суспільного життя краю, весь накопичений наприкінці ХІХ — на 
початку ХХ ст. культурний потенціал так чи інакше використо-
вували для просвітницької, загальноосвітньої та агітаційно-про-
пагандистської роботи серед населення.  

За своєю суспільною вагою чільне місце в структурі українських 
громадських об’єднань займають масові товариства, зокрема «Про-
світа», «Рідна школа», «Сільський господар», «Союз українок», «Січ», 
«Сокіл», «Луг», «Пласт», «Відродження», що були покликані вирі-
шувати загальнонаціональні проблеми у крайовому масштабі.  

Другою важливою формою добровільних асоціацій стали ті, що 
гуртували різні верстви українського населення, — інтелігенцію, 
міщанство, робітництво, селянство та інших на становій основі. 

Третім різновидом були товариства, покликані вирішувати спе-
цифічні завдання культурно-освітньої та соціально-економічної сфер. 

Зазначимо, що така класифікація є умовною, оскільки більшість 
добровільних об’єднань мали широкий комплекс суспільних завдань. 

Диференціація громадських товариств відбувалася за різними 
ознаками і характеристиками — за складом членства, за національ-
ністю та національними завданнями (українські, польські, єврейські, 
російські, чеські, німецькі, змішані); за статутною діяльністю (ос-
вітні, благодійні, релігійні, професійні, спортивні, кооперативні); 
за політичною спрямованістю (праві, ліві, помірковані, націоналі-
стичні); за підтримкою з боку держави (фінансовані урядом або 
органами місцевого самоврядування і ті, які виживали за рахунок 
членських та благодійних внесків) та ін. Співіснуючи, вступаючи у 
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відповідні стосунки, вони зливалися в громадські рухи — про-
світницький, студентський, жіночий, молодіжний та ін.  

За умов бездержавності галицького українства головна мета ді-
яльності громадських організацій полягала в тому, — обґрунтовано 
стверджують дослідники, — щоб замінити державні інститути, стати 
етнокультурною та політичною альтернативою владі, перебрати 
на себе частину державних функцій для повнішого забезпечення 
своїх потреб у життєво важливих суспільних сферах та шляхом 
кропіткої праці плекати національну свідомість, консолідувати пат-
ріотичні сили й, таким чином, еволюційно готувати їх до визвольних 
змагань і державотворчої діяльності [42, с. 96; 50, с. 120]. 

Важливим чинником, за допомогою якого громадським інсти-
туціям вдавалося знайти дорогу до прошарків тогочасного сус-
пільства та здійснювати і пропагувати свою діяльність, було ста-
новлення та розширення мережі власних періодичних органів, на-
лагодження книговидавничої справи. 

Кожна масова чи станова громадська інституція намагалася 
заснувати власний пресовий орган, а деякі — й різнопрофільні 
періодичні видання. Вони мали відповідну до характеру товариства 
просвітницьку й організаційну спрямованість, ставали важливим 
фактором внутрішньої консолідації. Особливості розвитку україно-
мовної періодики Східної Галичини у міжвоєнний період визна-
чалися функціонуванням в умовах асиміляційної політики поль-
ського уряду, характеризувалися складним матеріальним стано-
вищем, недосконалістю законодавчої бази у видавничій сфері. 
Водночас для тогочасної громадської періодики були притаманні 
широка варіативність змісту й періодичність виходу: тижневики, 
двотижневики, місячники, квартальники, річні календарі тощо. 

Найбільш масовому в Західній Україні товариству «Просвіта» у 
культурно-просвітньому русі міжвоєнного періоду належить особ-
лива роль, що належним чином відображено в науковій літера-
турі [10; 15; 25; 27; 33; 52]. Стисло подамо його основні видав-
ничі завдання в означений хронологічний відтинок.  

Відновлення після війни функціонування товариства було об’єк-
тивною потребою і закономірним виявом національного розвитку 
і скероване насамперед на збереження національної єдності на-
роду, формування національної свідомості, освіченості всупереч 
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асиміляційній політиці влади. Цим завданням була підпорядко-
вана і видавнича політика «Просвіти», яка, починаючи з 20-х років 
XX ст., суттєво змінилася: стала більш чіткою, конструктивною, 
виваженою і провадилася «в напрямі усвідомлювання мас про всі 
явища суспільно-громадського ладу, в наслідку чого витвориться 
більшу активізацію мас. Це можна осягнути відповідно зібраним 
змістом видавництва Товариства і роботою на місцях» [14, с. 25]. 
У результаті таких настанов головну увагу зосереджено на по-
глибленні освітньо-виховної роботи й активізовано випуск про-
світянських видань, які за змістовим наповненням, жанровими 
особливостями та формою стали набагато різноманітнішими, ніж 
у довоєнний період.  

На початках товариство, поставши як культурно-національне 
і водночас видавниче, особливу підтримку надавало шкільництву, 
зокрема виданню підручників для потреб єдиної в Галичині україн-
ської гімназії та навчальних книг. З 20-х років інтенсивний випуск 
підручників було згорнуто: надалі їх підготовкою, друком, організа-
цією українського шкільництва і дозвілля займалася «Рідна Школа». 
Якийсь час «Просвіта» майже не проводила видавничої роботи.  

В основі відновленої 1921 р. видавничої діяльності товариства 
був ілюстрований двотижневик «Письмо з «Просвіти» (ред. В. До-
рошенко), призначений для найширших верств. Утім він не зовсім 
відповідав потребам наростаючого просвітянського руху, тому з 
початком 1923 р. цей часопис змінюється на фаховий орган по-
зашкільної освіти — «Народня Просвіта» (ред. О. Терлецький, з 
1925 р. — М. Галущинський). 

Майже десятиліття «Просвіта» не мала власного органу. З квітня 
1936 р. традиції її довоєнних періодичних видань продовжив мі-
сячник «Просвіта», що став одним із найкращих просвітянських 
часописів. Головний редактор С. Маґаляс сформулював мету — 
налагодити зв’язок із просвітянським загалом краю. Для цього 
створено рубрики: «Молода «Просвіта», «Бібліотека», «Хор і му-
зика», «Самоосвіта», «Театр» та ін. 

Серед інших періодичних видань: місячник «Життя і знання», 
ілюстрований журнал для родини «Живописна Україна», «Ама-
торський театр», Бюлетень філії товариства «Просвіта» імені Т. Шев-
ченка, «Під прапором Просвіти!: Бюлєтен Ділового комітету 70-ліття 
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«Просвіти», «Бібліотечний порадник». Видавничу діяльність здійс-
нювали також філії: «Бюлетень Філії «Просвіти» в Калуші (1936–
1939)», «Філія Товариства «Просвіта» у Сокалі (1927–1930), «Бю-
летень філії «Просвіти» в Бібрці» та ін.; виходили одноднівки «З 
просвітянського фронту на Підгірю й Гуцульщині» (Солотвино, 
1936), «В просвітні ряди» (Тисмениця, 1936) та ін.  

Редакторами більшості книжкових і періодичних видань були: 
В. Дорошенко, О. Терлецький, І. Раковський, Ф. Федорців, С. Шах, 
В. Мудрий, В. Сімович та ін.  

Найбільш цікавим, фаховим і визрілим періодичним виданням 
«Просвіти», за визначенням дослідників, був популярний журнал 
«Життя і знання», що постав з ініціативи М. Галущинського (спів-
редактор В. Дорошенко), і вирізнявся з решти просвітньої періо-
дики як орган, призначений для широкої самоосвіти. Його мате-
ріали виходили й у формі книжкових публікацій серії «Бібліо-
тека “Життя і знання”». Журнал друкував статті різноманітного 
змісту, розраховані на читача з будь-яким рівнем освіти, і був 
популярним як у Польщі, так і за кордоном. 

Усвідомлюючи місію театру в націєтворчих процесах, зокрема 
західноукраїнського краю, впродовж 1925–1927 рр. Товариство 
видавало журнал «Аматорський театр», орієнтований значною 
мірою на його внутрішні потреби. Матеріали «Аматорського 
театру», а також серії «Народнє музичне видавництво “Просвіта”» 
(1935–1940), «Театральна бібліотека “Просвіти”» (1938) сприяли 
подальшому розгортанню театрально-аматорського руху, який на-
повнювався в міжвоєнні роки новим змістом.  

Інша видавнича продукція «Просвіти» диференціювалася таким 
чином: книжкова; серійна; нотна; образотворча; картографічна (карти, 
листівки, портрети); аркушева; покажчик альманахів і збірників. 

Згідно з новим книговидавничим планом, збільшено кількість 
серій, які представлені тепер назвами: «Бібліотека “Життя і знання”», 
«Історична бібліотека “Просвіти”», «Народна бібліотека “Просвіти”», 
«Народнє музичне видавництво товариства “Просвіта”», «Науково-
популярна бібліотека “Просвіти”», «Українське письменство», «Під-
ручна освітня бібліотека», «Театральна бібліотека “Просвіти”», 
«Фонд “Учітеся, брати мої”». 

«Народна бібліотека» (1920–1930) призначалася для широких 
народних мас, видавалася замість колишніх членських книжечок 
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і «Просвітніх листків». «Загальна бібліотека «Просвіти» (1920–1926) 
була орієнтована на інтелігенцію, «Українське письменство» (1904–
1928) — на видрук творів українських класиків; великої популяр-
ності набула «Історична бібліотека». 

Особливого значення Товариство надавало видаванню української 
класики, яка з різних причин залишалася малодоступною для чи-
тацького загалу. Значні зусилля на початку 20-х років були спря-
мовані на серію «Українське письменство» (1904–1928; колишня 
«Руська письменність»), багато оснащену ілюстративним мате-
ріалом (редактори: Юліян Романчук, Василь Лукич (Володимир 
Левицький), Михайло Возняк).  

З другої половини 20-х рр. «Просвіта» видавала здебільшого 
науково-популярні і наукові праці з історії України, української 
культури, літератури, мистецтва, географії тощо, допомагаючи в 
такий спосіб Науковому товариству імені Шевченка та іншим нау-
ковим інституціям відновлювати і нарощувати занепалу за роки 
війни і період російської окупації наукову роботу.  

Серед авторів найвагоміших і науково вартісних праць з різних 
галузей знання, що вийшли у цей період: М. Возняк [13], В. До-
рошенко [22], М. Голубець [16], С. Чарнецький [64], Ф. Колесса 
[31], Д. Яворницький [68], О. Терлецький [56; 57], С. Сірополко 
[54] та ін. У місячнику «Життя і знання», який напередодні Дру-
гої світової війни редагував Василь Сімович, вміщено багато їхніх 
статей і розвідок. Деякі матеріали друкували календарі «Просвіти» 
(редактори: Василь Лукич, С. Шах, Ф. Федорців, В. Мудрий). 

Крім суто наукових видань, передбачався також випуск посіб-
ників і підручників, зміст яких зводився би до подання елемен-
тарних знань із читання, писання й математики, оскільки Това-
риство до кінця 1927 р. хотіло повністю ліквідувати неписьменність. 
Так, у 1924 р. з’явилася перша серія «Просвітніх листків» для на-
вчання неписемних, згодом — «Рідне слово. Буквар для негра-
мотних» А. Домбровського, «До сонця. Початки письма й ра-
хунків» В. Полянського та ін. 

Головний виділ товариства поставив собі за мету забезпечити 
читачів виданнями не лише з історії української культури, а й сіль-
ськогосподарською й театральною тематикою, енциклопедіями, до-
відниками, які охоплювали б різноманітні сфери суспільного життя, 
сприяли розширенню світогляду і всебічного розвитку українства. 
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Важливим став вихід критико-бібліографічного «Бібліотечного 
порадника», який містив матеріал про книжковий рух передовсім 
на західноукраїнських землях (був спадкоємцем станиславівської 
«Книжки» й органу об’єднання українських видавців «Книга»). 

Незважаючи на авторитет і популярність своєї періодики, то-
вариство не раз опинялося перед проблемою подальшого видання 
«Життя і знання», «Аматорського театру» та ін., позаяк вони 
були збитковими для видавничої комісії. Основний прибуток 
одержували здебільшого від продажу календарів, характер яких 
був універсальним. 

Як один із варіантів подолання фінансової кризи були запро-
ваджені одноразові внески з кожної філії, читальні або члена то-
вариства на розвиток видавничої діяльності «Просвіти» [25, с. 537]. 

Видавнича діяльність «Просвіти» є беззаперечним внеском у 
культурно-просвітній рух Галичини міжвоєнного періоду. Вико-
нуючи основну свою функцію — об’єднання навколо просвітян-
ської ідеї, вона стала вагомим чинником в перетворенні україн-
ства краю у добре організовану спільноту, яка чітко усвідомлю-
вала національні потреби, прагнення та інтереси в складний і 
переломний час. 

Упродовж декількох десятиліть для галичан серед пріоритетних 
завдань свого національно-культурного поступу залишалася рідно-
шкільна ідея. Розвиток українського громадсько-педагогічного 
руху був перерваний подіями 1914–1919 рр., і лише з середини 
20-х років починаються його стабілізація й піднесення.  

Суть і характер нового періоду діяльності «Українського пе-
дагогічного товариства» (УПТ) визначалися накопиченим досвідом 
і потребами розвитку національної освіти, водночас — посиленням 
асиміляторської державної політики й адміністративних утисків. 
Наростав тиск з боку польського «Towarzystwa Szkoły Ludowej» 
(далі — TSL). Перетворившись за міжвоєнних років у напівдер-
жавну організацію, це Товариство, як і раніше, основну діяльність 
спрямовувало на полонізацію українських земель. У своєму розвитку 
спиралося на субсидії держави та органи самоврядування — УПТ 
було важко протистояти цим потужним впливам. Але слід заува-
жити, що інтенсивна праця TSL мала значний вплив на «Рідну 
школу», а також на «Просвіту» та інші національно-культурні 
установи, спонукаючи їх до активізації своєї діяльності.  
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Виходячи з таких реалій, провели відповідні зміни формально-
правових підстав діяльності: в 1926 р. запровадили нову назву то-
вариства — «Рідна школа», в основу ідеології поклали бачення 
своєї школи як одного з вирішальних чинників збереження на-
ціональної окремішності та протистояння наступу полонізації й 
асиміляції. У цих умовах зростало значення комісій, зокрема ви-
давничої, що мала забезпечувати не лише розвиток педагогічного 
товариства та виконання його основних завдань, а й координацію 
національно-громадського життя загалом. 

Видавнича діяльність товариства «Рідна школа» була цілковито 
підпорядкована реалізації його навчальних і виховних цілей та 
програм. Детальний аналіз звітів, книготорговельних каталогів, 
архівних матеріалів та інших документів про функціонування 
«Рідної школи» дав можливість простежити еволюційні зміни в 
її видавничій діяльності міжвоєнного періоду, виявити організа-
ційно-фінансові аспекти та частково відтворити репертуар виданої 
літератури. Одразу зазначимо, що аналіз згаданих матеріалів свідчить 
про загалом обмежені можливості видавничої роботи УПТ, яке 
існувало лише за рахунок членських внесків та добродійних по-
жертвувань і було позбавлене стабільної державної підтримки. 
Щоправда, в конституційній Австро-Угорщині окремі видання 
УПТ (фаховий журнал «Учитель» (1889–1914), дитячий журнал 
«Дзвінок» (1890–1914), деякі навчальні посібники) отримували 
мінімальні сеймові субсидії, що забезпечувало їхній стабільний 
друк упродовж тривалого часу. Натомість під час польської оку-
пації Товариство існувало без будь-яких державних дотацій і за-
знавало утисків і заборон. Це вплинуло на видавничу діяльність 
УПТ. Його фаховий журнал «Рідна школа» (1932–1939) виживав 
без державної підтримки, а книговидавнича справа щороку ставала 
важчою. Високоавторитетні вчені, педагоги, громадські діячі, які 
входили у видавничі комісії УПТ, докладали чимало зусиль для 
подолання видавничих проблем Товариства. Так, планове видання 
книг забезпечувала чітко налагоджена система їх підготовки, дру-
кування та реклами. Головним організаційним органом, який пов-
ністю забезпечував замкнутий цикл видання від розгляду їхнього 
змісту до реклами, була видавнича комісія (О. Терлецький (голова), 
Я. Біленький, М. Паньчук, О. Попович та ін.). Її завданнями були: 
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планування видань, пошук авторів та інвесторів чи рекламо-
давців, укладання договорів з авторами, редагування, художнє 
оформлення, апробація підручників. 

Книжкова продукція Товариства виконувала виховну, пізна-
вальну, навчальну та інформаційну функції. За соціальним при-
значенням її можна поділити на навчальну (підручники для на-
родних шкіл і середніх навчальних закладів), науково-популярну 
(література з природознавства, історії, географії), розважальну 
(книжки-картинки для дітей), виробничу (педагогічна та методична 
література на допомогу вчителям), організаційно-розпорядчу (ви-
дання звітів, статутів, протоколів та інших документів Товариства) 
та художню. За віковою і читацькою ознакою її можна об’єднати в 
такі групи: книжки для дітей; література для молоді; література 
для дорослих (у тому числі для вчителів).  

Реалізація масштабних планів Товариства щодо видання «Біб-
ліотеки для молодіжи середніх шкіл», «Бібліотеки для нищих кляс 
всенародних шкіл», «Педагогічної бібліотеки» стримувалася об-
меженістю фінансів, тому головна увага спрямовувалася на ви-
дання навчальної літератури. 

Важливою ділянкою видавництва, як зазначалося, були шкільні 
підручники. Їх видавали не лише за потребою, а й через більший 
фінансовий зиск, який вони приносили. «Рідна школа» претенду-
вала на монополію у виданні шкільних підручників, а для залу-
чення коштів для цього вела переговори з приватними людьми, з 
НТШ, з українськими фінансовими інституціями [69, с. 145].  

Збережені звіти УПТ часів польської окупації відображають 
вкрай тяжке становище, в якому в 1920–1930 рр. опинилася «Рідна 
школа» внаслідок невизнання української мови, тотальне скоро-
чення українських всенародних та середніх шкіл і заборони при-
ватних, політичне переслідування українського учительства. На 
грані виживання опинилася і видавнича діяльність «Рідної школи», 
хоч як і раніше працювали авторитетні комісії товариства, які пра-
гнули забезпечити його виданнями навчальний і виховний процеси.  

Отож у 1922–1926 роках було надруковано лише кілька під-
ручників, виданих головно для всенародних і середніх шкіл, — 
«Граматичні вправи» О. Поповича у двох частинах, «Українська 
читанка» для 3-го класу В. Радзикевича, «Загальна географія» 
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О. Терлецького, «Стара українська література» (Вибір з пояснен-
нями) М. Возняка, «Усна словесність» Ф. Колесси та ін. Видання 
українських підручників гальмувалося не тільки внаслідок реак-
ційної політики Польщі, а й скрутним матеріальним становищем 
населення. У зв’язку з цим друкувалися тільки ті книжки, які 
можна було збути. 

З літератури для домашнього читання, крім кількох книжечок 
для дошкільнят, вийшли друком «Оборона Буші» М. Стариць-
кого, «Ярошенко» О. Маковея, окремі переклади з М. Гаріна-
Михайловського, Елі Берт та ін. 

Великі прогалини у домашній лектурі для молоді Товариство 
заповнило через прилаштування нових обкладинок кільком на-
друкованим до 1913 р. молодіжним книжкам, хоча, зрозуміло, 
такі кроки були вимушеними.  

Видавнича рубрика в останньому опублікованому звіті «Рідної 
школи» за 1936–1937 рр. відображала лише чотири книжки для 
молодшого і старшого шкільного віку. Останні — це «Повість 
давніх літ» К. Осипова, «Українська мова та її говори» Я. Рудниць-
кого. Ці видання лише частково могли задовольнити інтелекту-
альний рівень гімназійної молоді напередодні Другої світової війни. 

Незважаючи на фінансову скруту, на початку 30-років коопе-
ратив «Рідна школа» приступив до випуску унікальної «Україн-
ської загальної енциклопедії», яка вже тоді визначалася як історичне 
досягнення національної культури. 

Розвиток педагогічного товариства стримувався відсутністю 
власного органу, не вдалося досягнути згоди з «Просвітою» щодо 
спільного друкування часопису «Народня просвіта».  

Упродовж свого існування «Рідна школа» випускала також пе-
ріодичні видання — «Школьна часопись» (1880–1899), «Учитель» 
(1899–1914), «Дзвінок» (1890–1914), «Рідна школа» (1927, 1932–1939). 

Основним призначенням педагогічних журналів «Школьна ча-
сопись» та «Учитель» було забезпечення науково-методичних за-
питів українського вчительства. У журналі «Рідна школа» науково-
педагогічні аспекти, закладені попередніми часописами, тепер сут-
тєво поступалися місцем висвітленню актуальних організаційних і 
суспільно-політичних проблем, сприяли налагодженню діяльності 
нових та опіки над уже існуючими навчальними закладами. Одним 
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із основних завдань часопису в міжвоєнний період був захист со-
ціальних інтересів галицького вчительства, які повсякчасно по-
рушувалися, а також широка пропаганда ідей УПТ.  

А загалом у міжвоєнні роки відбувається еволюція громадсько-
педагогічних часописів у бік прагматизму: на перше місце вису-
ваються проблеми національного виховання, захисту рідної мови 
й українського шкільництва, розбудови українських приватних на-
вчальних закладів тощо. Провідною ідеєю стає пропаганда шкільної 
справи як загальнонародної, що може досягнути успіху тільки за 
підтримки всієї громадськості [50, с. 29]. Часописи УПТ були 
справжньою трибуною українського вчительства, відіграли активну 
роль у процесі консолідації українського національно-педагогіч-
ного руху на всіх українських землях, мали велику популярність 
серед галицької інтелігенції. 

Проблему видавничої діяльності «Рідної школи» постійно під-
німали у звітах Головної управи товариства і широко обговорю-
вали на Першому українському педагогічному конгресі (Львів, 
2-3 листопада 1935 р.). Одним із пунктів резолюції конгресу була 
прийнята пропозиція Ю. Пеленського про потребу створення цент-
рального видавничого фонду для задоволення книжкового голоду 
молоді і налагодження організації збуту книжки.  

Звіти Головної управи, каталог книгарні УПТ за 1927 р. та ка-
талоги педагогічної виставки підтверджують, що видавнича ді-
яльність Товариства була підпорядкована втіленню в життя най-
невідкладніших на той час завдань навчання і виховання україн-
ських дітей і молоді.  

Крім «Просвіти», «Рідної школи» та інших масових товариств, 
у суспільно-політичному житті народу величезну роль відігравали 
господарські громадські об’єднання. 

Міжвоєнний розвиток західноукраїнських земель відбувався в 
умовах втрати державності та права українців безпосередньо ке-
рувати політичними і господарськими справами. Перед україн-
ським селянством стояло завдання без допомоги офіційної влади, 
покладаючись на власні активність і силу, визначити шляхи і за-
соби відбудови та розвитку господарства. Зростання організова-
ності громадських сил стало визначальним фактором економіч-
ного життя українців [47, с. 120].  
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20-ті роки стали періодом відродження «Сільського господаря» — 
найбільшого крайового господарського товариства. Ґрунтуючись 
на кооперативному законі від 29 жовтня 1920 р., що дозволяв 
господарську працю поєднувати з культурно-просвітницькою, і 
розуміючи, що ефективно вести сільськогосподарську діяльність 
може лише освічена особа, товариство розгорнуло широку ре-
дакційно-видавничу роботу. 

Безпосередньо з діяльністю «Сільського господаря» пов’язане 
формування системи власне українських сільськогосподарських 
видань Східної Галичини. Було налагоджено систему друкованої 
пропаганди — випуск газет, журналів, книг. З цією метою у 
складі товариства «Сільський господар» сформовано видавничу 
комісію, яка спрямувала свою діяльність на випуск фахових ча-
сописів і серійних видань відповідно до інформаційних потреб 
широкого загалу користувачів [12, с. 4]. Видавничий план скла-
дали на основі читацького попиту, фаховий матеріал подавали у 
доступній формі. Намагалися також звести до мінімуму ціни на 
книги і часописи для господарських бібліотек, які було рекомен-
довано створювати при всіх філіях та гуртках [66, с. 110].  

Найбільш широких розмахів видавнича праця в товаристві на-
брала щойно з грудня 1927 р., коли його органи поповнили нові 
фахівці (директором централі став Є. Храпливий).  

Значний вплив на формування масиву українських галузевих 
періодичних видань, зокрема «Сільського господаря», стверджують 
дослідники [44, с. 199], мала польська сільськогосподарська пе-
ріодика, що почала виходити в Східній Галичині наприкінці ХІХ ст. 
Так, 1883 р., згідно з австрійським законом про кооперацію (1873), 
було засновано «Товариство рільничих гуртків», яке видавало 
два часописи — «Провідник» Рільничих кружків» (1900–1914) і 
«Часопис для спілок рільничих» (1904–1914, 1917–1918, 1921) поль-
ською та українською мовами. Галицьке господарське товариство 
впродовж 1867–1939 рр. видавало «Rolnik, czasopismo dla gospodarzy 
wiejskich» («Рільник : часопис для сільських господарів»). 

Першим періодичним виданням, яке презентувало інтереси «Сіль-
ського господаря», був «Господарський часопис», що побачив світ 
у Львові 1921 р. Однак через фінансову неспроможність товари-
ства тоді вийшло лише три числа. Налагодити постійний випуск 
двотижневика «Сільський господар» (у різні роки редакторами 
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журналу були Є. Храпливий, П. Дубрівний, М. Боровський, П. Зе-
лений), що виходив безперервно аж до заборони його радянською 
владою∗, вдалося 1926 р. Уже з перших чисел розпочато активну 
пропагандистську кампанію, спрямовану на подолання неграмот-
ності серед народу, за раціональну концепцію ефективного ве-
дення господарства. Такі публікації переконували силою фактів, 
були зрозумілі, і тому читачі відгукувалися на них. 

Поступово господарсько-фахова та просвітянська преса стала 
більш чіткою і диференційованою. Розрослася мережа фахових 
місячників. Першим з них (1928 р.) був орган Головної Пасічної 
Секції «Український Пасічник» (попервах виходив як безплатний 
додаток до журналу «Сільський господар», з 1930 р. — окремо). 

У 1933 р. започатковано другий місячник, «Практичне Садів-
ництво» — орган Головної Садівничої Секції, додаток до місяч-
ника «Український Пасічник» (від 1939 р. виходив окремо під 
назвою «Сад і Город»). 

Упродовж 1934–1939 рр. видавався місячник «Хліборобська 
Молодь» — орган секції Хліборобського Вишколу Молоді.  

У червні 1939 р. вийшов місячник «Шовківництво» — орган 
Головної Шовківничої Секції. 

Додатки, крім названих: «Шовківництво» (1928–1929), «Україн-
ська господиня» (1929), «Сільськогосподарська кооперація» (1931). 

Важливим періодичним збірником, що входив до видань «Біб-
ліотеки «Сільського господаря», був ілюстрований альманах під 
назвою «Календар “Сільський господар”». Перший його том з’я-
вився 1928 р. і виходив щорічно до 1944 р. на 250-300 сторінках, 
10-тисячним тиражем, з календарем, необхідним для села [32, 
с. 87, 91]. Цей перший ювілейний календар (30-ліття товариства 
«Сільський господар») видано на рік 1929 «Бібліотеки «Сільського 
господаря» (чис. 54). Його зміст охоплював усі ділянки господарства. 

На допомогу журналу «Сільський господар» у 1929 р. Това-
риство почало видавати т. зв. стінну газету «Сільський Господар» 
                        
∗ Після окупації Польщі у 1939 р. редакція часопису перемістилася до 

міста Ярослава, де «Українське видавництво» з середини 1940-го до 
кінця 1941 р. видавало «Сільський господар» як місячник за редак-
цією Л. Бачинського. У 1942–1944 рр. часопис щомісяця виходив у 
Львові (ред. І. Драбатий). 
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тиражем 10 тисяч примірників. Друкувалася на одному боці ве-
ликого аркуша і великими літерами. Зміст її був присвячений ак-
туальним сезонним роботам на кожний день місяця. Цю газету ви-
вішувано у всіх приміщеннях українських установ на селі. Про-
існувала рік (за браком фінансів видання припинено). 

У міжвоєнний період у Галичині значно активізувалося видання 
фахово-господарської літератури. Найчастіше основний виклад 
майже всіх брошур на господарську тематику спочатку апробу-
вався на сторінках періодичної преси, а коли тема зацікавлювала 
читачів, її подавали окремою публікацією [26, с. 16]. 

Однак наймасовішою була видавнича серія «Бібліотека Сіль-
ського господаря» (1910–1944), що складалася з книг науково-
популярного характеру, в яких пропагували ефективні способи 
ведення сільськогосподарського виробництва. Серед її авторів — 
організатори фахово-господарських об’єднань, учителі сільських 
шкіл, практики сільськогосподарського виробництва та ін. 

Фахові книжки, крім свого періодичного органу, видавала майже 
кожна секція Товариства. За тематикою це були видання з різних 
галузей сільського господарства: рослинництво, садівництво, го-
родництво, зоотехніка, ветеринарія, пасічництво, громадська аг-
рономія, кооперація, техніка тощо. («Як вибирати коня» В. Ко-
роліва-Старого, «Плекання телят» К. Михайлюка, «Ветеринарія 
і гігієна» В. Білинського, «Провідник молодого пасічника» М. Бо-
ровського, «Практичне садівництво» М. Панашія, «Підручник шов-
ківництва» та «Годівля коропа і будова ставів» М. Гнатевича, «Як 
доглядати ліс» Б. Іваницького, «Як міряти землю» Г. Герасимо-
вича, «Шляхи праці нашої суспільної аґрономії» Є. Храпливого, 
«Державне відшкодування у випадку загибелі сільськогосподар-
ських тварин» М. Холевчука та ін.). 

Планувалося навіть видати «Сільськогосподарську енцикло-
педію». Було складено проект, визначено основні статті й авторів, 
схвалено гонорар. До 40-ліття діяльності товариства на початку 
1939 р. видрукувано перший її зшиток [24; 53]. 

Про розширення редакційно-видавничої роботи товариства 
свідчать наклади цих видань і зростання кількості передплат-
ників [29; 58; 64, с. 115].  

Загалом за 45 років діяльності товариства в ньому надруковано 
понад 180 назв (125 назв — після 1927 р.), не враховуючи періодики 
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[32, с. 87, 91], а крім того — летючки, плакати, таблиці, реєстра-
ційні та ділові книжки, зошити для філій і кружків тиражем 10-
50 тисяч примірників.  

Значення роботи товариства «Сільський господар» для поши-
рення знань на західноукраїнських землях величезне. Впродовж 
свого існування воно формувало інституційне середовище для 
поступу цивілізованих засад аграрної культури краю. Товариство 
не обмежувалося тільки публікацією та розповсюдженням літе-
ратури з проблем аграрного просвітництва, а реально втілювало 
нові методи вишколу селянських мас, що поєднували теорію з 
практикою, теоретичний вишкіл з практичною його реалізацією 
[9, с. 172]. А виходячи з обсягів пресо- та книговидання това-
риства і розгалуження жанрово-тематичної палітри друкованих 
видань, можна стверджувати, що діяльність «Сільського госпо-
даря» стала фундаментом, на якому у міжвоєнний період продов-
жували розвиватися фахово-господарські часописи та неперіо-
дичні видання Галичини [26, с. 16]. 

Ефективність масштабної просвітницької діяльності товариства 
«Сільський господар» примножувалася зусиллями всієї західно-
української кооперації. Вже на початку XX ст. національна коо-
перація в Галичині поставила як одне з чільних завдань — під-
несення сільського господарства краю. Кооперативні часописи 
«Економіст» і «Самопоміч», засновані відповідно у 1904 і 1909 рр., 
присвячували свої сторінки матеріалам, які популяризували серед 
українців основи аграрної культури [9, с. 175]. Символічно, що 
відновлення українського кооперативного руху в 1921 р. почалося 
власне із «Сільського господаря» у Львові. Спільною метою усіх 
національних господарських інституцій було гуртування україн-
ського селянства для економічної самооборони та забезпечення 
добробуту через поширення сільськогосподарських знань та під-
несення аграрної культури. Національна кооперація здійснювала 
це завдання через свою пресу («Господарсько-Кооперативний 
Часопис» (1921–1944), «Кооперативна Республіка» (1928–1939), 
«Кооперативне Молочарство» (1928–1939), «Кредитова Коопе-
рація» (1938–1939), яка містила багато статей сільськогосподар-
ського змісту, а також через книговидавничу діяльність. 
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Фахівці в галузі агрономії, що працювали в «Сільському Гос-
подарі» й кооперації, створили 1937 р. своє власне станове «То-
вариство Українських Агрономів», яке консолідувало їх профе-
сійно та сприяло розвитку агрономічної науки. Власне зусиллями 
її членів інтенсивно здійснювалися наукові дослідження Агро-
номічної Комісії при Науковому товаристві імені Шевченка. Їх 
результатом став перший на західноукраїнських землях науковий 
журнал «Український Агрономічний Вісник» (виходив у Львові, 
1934–1938), що викликав значне зацікавлення науковців-агрономів 
не тільки у Польщі, а й у багатьох європейських державах і фор-
мував наукові підвалини для ефективного аграрного виробництва 
серед українців краю [9, с. 176]. 

Товариства проводили різні заходи, спрямовані на популяри-
зацію літератури серед селян. Так, від 1924 р. щорічно жовтень 
проголошували місяцем української преси і книги, а з 1932 р. — 
місяцем незалежного часопису «Сільський господар» (метою якого 
було збільшити кількість своїх передплатників), а також інших 
фахово-просвітніх видань. Організовували і колективні передплати, 
до яких намагалися залучити кооперативні та інші громадсько-
просвітні установи. 

Саме друковані видання «Сільського господаря» та інших госпо-
дарсько-економічних товариств і установ значною мірою форму-
вали економічне мислення, прилучали до агрокультурних знань, спри-
яли подоланню наслідків воєнного лихоліття, зростанню добробуту. 

Таким чином, інформаційний ринок Східної Галичини завдяки 
агітаційній і просвітницькій роботі громадських об’єднань був 
досить насиченим різного характеру літературою і пресою. І хоча 
не вдавалося повною мірою задовольнити наростаючий попит, ця 
друкована продукція відігравала важливу роль у формуванні націо-
нальної свідомості української спільноти Галичини. Об’єднуючи 
її широкі прошарки, вона виховувала суспільну ініціативність, ак-
тивність, піднімала загальну освіченість нації.  

Зрозуміло, що видавничу діяльність провадили не тільки зазна-
чені громадські об’єднання, хоча саме вони, виконуючи в між-
воєнний період надважливі суспільні завдання, були найактивні-
шими, а їхні видавничі напрацювання — найвагомішими. Деталь-
ного висвітлення потребує також видавничий доробок широкого 
кола організацій і товариств, які в структурі українських громадських 
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об’єднань займали чільні місця: «Союз українок», «Пласт», «Січ», 
«Сокіл», «Луг», «Відродження», «Ревізійний союз українських 
кооперативів», «Українське гігієнічне товариство», «Союз адво-
катів» та ін., що має стати темою наступних досліджень. 

Специфічною умовою суспільно-політичного розвитку Гали-
чини другої половини ХІХ — першої половини XX ст., як зазна-
чалося, була поліетнічність, оскільки у краї проживали українці, 
поляки, євреї та інші етноси, кожен з яких вів боротьбу за роз-
ширення національних прав. 

У період між двома світовими війнами єврейська етнічна спіль-
нота була найбільшою в Західній Україні. Незважаючи на полі-
тику державного антисемітизму в 20–30-ті роки на теренах всієї 
Польщі, у тому числі й Галичини, національне буття євреїв не 
було припинене чи заборонене. Це вилилося у створення релі-
гійних, гуманітарних, доброчинних, культурних товариств — як 
аполітичних, так і підлеглих різним політичним напрямам. Більшість 
з них об’єднували своїх членів за професійною ознакою. Замк-
нутість єврейського суспільного середовища, компактність його 
розселення, колективна ментальність кожного члена етносу спри-
яли громадсько-політичним об’єднавчим тенденціям цього етніч-
ного прошарку в ареалах його проживання [43, с. 53]. 

Єврейський суспільний рух був репрезентований у Галичині 
сіоністським, соціалістично-сіоністським, бундівським, соціалі-
стичним напрямами.  

До політичної структуризації євреїв спричинилися їхнє став-
лення до перспективи відродження єврейської держави в Пале-
стині та вагомі симпатії населення до сіоністських ідеалів.  

Крім партій, у цьому напрямі активно діяли громадський «Єврей-
ський національний фонд» («Керен Каємет») і фонд для будів-
ництва Палестини («Керен Гайєсод» (Фонд підвалин). У багатьох 
західноукраїнських містах і містечках діяли молодіжні сіоністські 
організації, що готували євреїв до виїзду в Палестину, наприклад 
організація «Гехалуц» (Піонер) [17, с. 176; 55, с. 143-145; 61, с. 55-56]. 

Проте Палестина не була єдиним напрямом єврейської еміграції. 
Чимало євреїв, що залишали у міжвоєнний період західноукраїн-
ські землі, виїжджали до Європи і США. Одна з інституцій, яка 
надавала їм практичну допомогу в цьому, — «Єаш» (JEAS, Цент-
ральне еміграційне товариство в Польщі).  
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Фактично кожна єврейська партія, що впродовж 1918–1939 рр. 
діяла в Галичині, формувала свої молодіжні осередки й водночас 
поширювала впливи на різноманітні (професійні, культурницькі, 
філантропічні тощо) громадські об’єднання. Це сприяло струк-
турній багатогранності, довершеності єврейського суспільства, 
забезпечувало його всебічну участь у громадсько-політичному 
житті країн, до яких входили західноукраїнські землі [17, с. 178]. 

Для соціально активної частини єврейської громадськості так 
само, як і для українців, суттєвими були питання освіти (вибір 
поміж мовою ідиш та івритом), проблеми соціальної політики, ха-
рактеру єврейських громад тощо [17, с. 174].  

Діяльність просвітницьких товариств — одна зі складових єв-
рейського громадсько-політичного життя, в якому питання про 
зміст освіти та мову навчання належали до першорядних. Своє-
рідним поштовхом до активної розбудови приватного єврейського 
шкільництва стала освітня політика польської влади, спрямована 
на асиміляцію єврейського населення. Усвідомлюючи негативні 
наслідки цієї політики для молоді, єврейські політичні партії, 
культурно-освітні товариства та громадські організації спряму-
вали значні зусилля на розвиток приватного національного шкіль-
ництва. Найефективнішу систему приватної освіти, запевняють 
дослідники, вдалося організувати саме євреям. У спільноті діяло 
декілька шкільних мереж із різними напрямами виховання, що 
віддзеркалювали його релігійні, суспільні й національні особли-
вості: «Хорев» («Chorev»), якою опікувалася ортодоксальна юдей-
ська організація «Аґудат Ізраель» («Agudat Israel» — Об’єднання 
Ізраїлю), гебрейськомовна шкільна мережа сіоністів «Тарбут» 
(«Tarbut» — Культура»), «Цішо» («Ciszo») — головна ідишомовна 
шкільна організація, що перебувала під впливом «Бунду», та дво-
мовна польсько-гебрейська мережа «Ябне» («Jabne»), якою керу-
вала релігійна організація «Мізрахі» («Mizrachi» — Схід, сходження), 
чия виховна концепція базувалася на поєднанні сіоністських ідей з 
цінностями юдаїзму та традиціями єврейської культури [65, с. 11]. 

Запровадити єврейську школу з єдиною мовою навчання було 
нелегким завданням з огляду на різні мовні тенденції, які панували 
в єврейському середовищі (ідиш, іврит, польська). Природним 
наслідком розбіжностей у суспільних уподобаннях стала поява 
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різних за характером шкіл та низки просвітницьких товариств, 
чия діяльність представляла різні вектори у царині освіти.  

Одним із найвпливовіших товариств було «Тарбут», яке про-
пагувало світське виховання. Стрижнем його культурно-освітньої 
діяльності була популяризація івриту. Це відображало сіоністський 
підхід до мовного питання, оскільки конкуруючі з сіонізмом за 
вплив на маси політичні сили пропагували мову ідиш. Осередки 
«Тарбут» розгорнули широку просвітницьку діяльність. Вони зас-
новували не тільки школи і гімназії для дітей, а й вечірні курси, 
народні університети, в яких студіювали дорослі. Водночас «Тарбут» 
готував педагогічні кадри і провадив широку видавничу роботу. 

Іншу концепцію освіти репрезентували євреї-ортодокси. Взає-
модіючи з віросповідними громадами, вони проводили навчання 
в хедерах — школах, освіта в яких ґрунтувалася на засадах юдей-
ської релігії та традиції. Серед них — «Талмуд-Тори», які функ-
ціонували фактично при багатьох громадах. 

Метою товариства «Культурліга» було поширення пролетарської 
культури на ідиш в єврейському середовищі та протиставлення її 
ідеалам, які пропагували сіоністи та єврейські ортодокси [17, с. 177]. 

Осторонь від сіоністів та традиціоналістів стояли асимілятори. 
Їхні діти здобували освіту в навчальних закладах із державною 
мовою викладання. 

Просвітницьку діяльність провадили також «Koło Kobiet Ży-
dowskich» («Коло єврейських жінок»), «Związek dla szerzenia wyksz-
tałcenia zawodowego wśród Żydów w Małopolsce» («Спілка для по-
ширення професійної освіти серед євреїв у Малопольщі»), «Ży-
dowska Liga Kulturalna» («Єврейська культурна ліга»), товариства 
«Żydowska Czytelnia Ludowa» («Єврейська народна читальня»), 
«Oświata» («Освіта») та ін. Вагому підтримку професійному шкіль-
ництву надавало засноване 1921 р. у Галичині Товариство з поши-
рення професійної та сільськогосподарської діяльності серед євреїв. 

Єврейські просвітницькі товариства організовували також ме-
режі бібліотек і читалень, утримували друкарні та видавали книги, 
насамперед підручники для різного типу шкіл. 

Відомо, що «Żydowska czytelnia ludowa» і товариство «Oświata» 
співпрацювали з українською «Просвітою», організовуючи спільні 
культурно-освітні заходи [48, с. 98].  
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Важливою складовою громадського життя Галичини була взає-
модопомога та благодійна діяльність. У міжвоєнний період обов’язок 
опікуватися сиротами, людьми похилого віку та малозабезпече-
ними верствами населення покладався на ґмінні сирітські ради та 
повітові і міські суди. Однак вони своєю діяльністю не завжди 
могли задовольнити суспільні потреби. Етноспільноти для цього 
утворювали громадські об’єднання, які працювали за державної 
підтримки та за рахунок пожертв. У єврейському суспільстві доб-
рочинній діяльності традиційно надавали великого значення. Роз-
порошені серед інших культур, часто в дуже складних умовах, 
євреї виробили общинну модель виживання, що ґрунтувалася на 
солідарності, справедливості і взаємодопомозі [61, с. 3]. 

Так, єврейська община Львова займалася благодійністю в ши-
роких масштабах протягом всього міжвоєнного періоду. Для цього 
існували спеціальні фонди, затверджені Львівською віроспові-
дальною єврейською общиною, а також відповідні товариства, на-
приклад «Товариство позики і взаємодопомоги», «Комітет опіки 
єврейських сиріт», «Товариство «Єврейський притулок для без-
домних», «Товариство з надання допомоги і будівництва притулку 
осиротілим єврейським дітям» та ін., робота в яких провадилася 
за рахунок місячних фінансових зборів із заможних членів кагалу. 
У 20–30-ті роки лишень у Львові існувало не менше як сто різ-
номанітних єврейських товариств, значна кількість яких прова-
дила релігійно-доброчинну діяльність [37, с. 175]. Особливо від-
значилися «Polski Fundusz wdów i sierót wojennych» («Польський 
фонд вдів і військових сиріт»), «Żydowśka Rada sieroca i ochrona mło-
dzieży» («Єврейська рада сирітства й охорони молоді»), «Żydowski 
dom sierot wojennych» («Єврейський дім військових сиріт») тощо. 

Активно діяла єврейська громада в плані гуманітарної допо-
моги, опікунства й охорони здоров’я. Таких товариств, організацій 
було десятки по всій Західній Україні: «Єврейське гуманітарне то-
вариство «Бнай Бріт» (Сини Завіту), «Центральний єврейський ко-
мітет порятунку», «Товариство опіки над хворими», «Товариство 
опіки над єврейськими дітьми», «Товариство допомоги бідним і 
хворим євреям у Львові», «Єврейське Товариство з оздоровлення 
дітей «Дембіна», «Товариство з охорони здоров’я єврейського на-
селення Польщі», «Товариство допомоги хворим і одужуючим 
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євреям», «Товариство опіки хронічно хворих євреїв», «Товариство 
допомоги збанкрутілим євреям», Товариство «Бней Левае» (по-
ховальне бюро для убогих євреїв) та багато інших. 

Існувала також низка академічних (студентських) товариств: 
єврейська студентська молодь тяжіла переважно до сіоністського 
руху («Самодопомога єврейської студентської молоді», «Това-
риство опіки над єврейськими студентами-медиками у Львові», 
«Товариство з побудови дому для єврейських студенток», «То-
вариство «Студентська кухня») та ін.  

Спортивна і скаутська діяльність була представлена клубами 
«Бар Кохба», «Газмонея» (Hasmonea), «Гакоах» (Hakoach), «Га-
поель» (Hapoel), «Маккабі», «Рекорд», «Акіба», «Макабея», «Ме-
нора» (Menorach, ритуальний підсвічник) та ін. 

Жіночий рух репрезентував різні напрями — від ортодоксально-
релігійного («Бнос-Агудас Ісраель») до сіоністського («Гурток єв-
рейських жінок», «Візо» (Women Jewish Zionist Organisation) — 
Союз жінок-сіоністок, «Об’єднання жінок, що готуються до 
роботи в Палестині», а також «Єврейське товариство допомоги 
бідним породіллям» та ін. 

Багато товариств не мали політичного чи релігійного харак-
теру, а були культурно-просвітніми організаціями. До них нале-
жали «Артистично-літературне товариство», «Громадянський клуб», 
«Драматична студія «Маска», «Єврейське товариство ім. Шолома 
Алейхема», «Єврейське товариство приятелів книги», Об’єднання 
літераторів Галичини, що писали мовою ідиш, «Гурток любителів 
краєзнавства», «Товариство «Фрейдгоф», «Економічне товариство», 
«Товариство друзів Єврейського університету в Єрусалимі», «То-
вариство з розповсюдження і охороні правди і права», «Єврейський 
народний університет ім. А. Ейнштейна» та ін. [37, с. 175; 55, с. 139]. 

Широкою була мережа комерційних організацій, більшість яких 
перебувала під впливом асиміляційного руху: «Центральний союз 
комерсантів і підприємців», «Львівське товариство комерсантів», 
«Організація комерсантів і підприємців», «Товариство дрібних 
торговців і ятковиків» та ін. 

Активно діяли також товариства, що об’єднували своїх членів за 
професійною ознакою: «Ахва» («Achwah») — робітниче товариство, 
«Поале-Цедек» (єврейське товариство молодих кравців), «Яд 
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Харузім» (Jad Charuzim) — товариство кустарів-ремісників, «Єв-
рейська господарська рада», об’єднання транспортників, учителів 
єврейських шкіл і працівників освіти, інтелігенції, адвокатів, служ-
бовців, робітників та ін. [55, с. 141]. 

Важливу роль у суспільно-політичному житті західноукраїн-
ського єврейства відігравало пресо- і книговидання.  

Значного розвитку досягли засоби масової інформації, які, крім 
польської, видавалися рідною мовою. Зазвичай періодичні видання 
належали політичним партіям чи культурно-просвітницьким ор-
ганізаціям і висвітлювали їхні погляди та переконання. Через це 
преса була політично заідеологізованою. Упродовж 1930-х років 
у Львові видавалося 45 назв єврейської періодики [37, с. 176], яка 
виходила трьома мовами: на івриті, ідиш і польською. Як правило, 
існування цих видань не було тривалим — від кількох місяців до 
кількох років. Виняток — газета сіоністського спрямування «Chwila» 
(1919–1939), газета радикальних сіоністів «Morgen» (1920–1939) і 
суспільно-благочинне видання «Przegląd Społeczny» (1927–1939). 

Найвідомішою з них була львівська сіоністська газета «Chwila». 
Рупором сіоністських ідей у Тернопільському воєводстві були тиж-
невики «Gazeta Tarnopolska» і «Gazeta Tarnopolska — Przyszłość», 
часопис «Głos Żydowski», у Станіславівському — гебрейський 
тижневик «Haolam».  

До чисто асиміляторських видань можна зарахувати щомісячник 
«Prawda». Деякі видання мали яскраво виражений політичний ха-
рактер, в інших домінували економічні проблеми, існувала і низка 
незалежних видань. 

Різноманітні єврейські економічні організації і комерційні то-
вариства також видавали газети і журнали переважно польською 
мовою: «Gazeta kupecka», «Handel — Rzemiosło — Przemysłо», 
«Obrona», «Platforma», «Trybuna kupecka», «Gazeta poranna» [37, 
с. 176]. Свої видання мали також різні єврейські професійні спілки 
і спортивні товариства: «Pracownik umysłowy», «Rolnik żydowski», 
бюлетень «Тарбута» «Echo urządowe», «Gmina żydowska». Слід від-
значити місячник «Przegląd Społeczny» (1927–1939), присвячений 
суспільним проблемам і опіці дітей. Мовою ідиш виходили: «Дос 
Ворт» (Слово), «Дер Камф» (Боротьба), «Ді Цайт» (Час), «Дос Лебн» 
(Життя), «Ангойб» (Початок), «Цуштаєр» (Співучасник).  
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Низку газет видавали на івриті: «Ітонейну» (Наша газета), «Га-
ноар» (видання організації «Ганоар Гаіврі»), «Ганоар Гаціоні» (ви-
дання організації загальносіоністської молоді), «Гасолед» (видання 
єврейської творчої молоді), «Ерец Ісраель» (Країна Ізраїлю, ви-
дання Єврейського товариства народної і середньої школи), «Хаор» 
(Світло, видання Спілки вчителів Мойсеєвого закону в загально-
освітніх школах Польщі), «Хашахар» (Ранкова зірка, видання то-
вариства єврейських жінок), «Олім» (Той, що сходить), «Мізраха» 
(На Схід) [37, с. 177]. 

Через матеріальні обставини існування багатьох єврейських 
видань, як зазначалося, було нетривалим і спорадичним, почасти 
виходило лише кілька номерів. Так, створене 1931 р. у Львові 
Об’єднання літераторів Галичини, які писали мовою ідиш (очолю-
ване Давидом Кенігсбергом, братами Ізраїлем і Срулем Ашендор-
фами), вирішило видавати журнал, який би згуртував усіх єврей-
ських письменників краю. Після тривалих клопотань наприкінці 
1932 р. вийшов перший номер двомісячника під назвою «Цуштаєр» 
(«Саівучасник»). У ньому були опубліковані поезії Нахума Бомзе, 
Рахиль Корн, Рахиль Ауербах, кілька оповідань та новел, а також 
рецензія на нещодавно виданий у Варшаві роман Шолома Аша 
«Готс гефангене» («Бранці Бога»). І хоча журнал схвально зуст-
ріли читачі і літературна критика, через фінансову скруту його 
видання обмежилося єдиним номером [63, с. 16].  

Єврейська преса міжвоєнного періоду відображала характер по-
літичних і національно-культурних сил у суспільстві, розвивалася 
у міру духовних потреб народу, в конкретній політичній і гро-
мадсько-культурній ситуації, що повсякчас змінювалася. На її 
сторінках розгорталася гостра дискусія, особливо передвиборча, 
між прихильниками різних політичних напрямів, дебатувалися 
методи боротьби єврейських трудівників за свої права, в релігійно-
ортодоксальних виданнях увага концентрувалася насамперед на 
проблемах релігійного виховання і навчання. Незважаючи на роз-
ходження між партіями, товариствами, виданнями, всі вони докла-
дали зусилля для покращення становища галицького єврейства. 

Суттєво розширювали тематику часописів, логічно її доповню-
вали численні книжкові видання, що виходили під егідою єврей-
ських громадських організацій різного спрямування — громадсько-
політичного, морально-виховного, культурно-просвітницького. 
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Різноманітність їхньої тематики, жанрових різновидів, стильових 
напрямів потребує окремого теоретичного аналізу, осмислення 
й узагальнення, що можливе лише в контексті створення пов-
ного реєстру об’єктів єврейської культурної спадщини, зокрема 
тих, що включають видання громадських організацій і товариств. 
Більшість з них залишаються дотепер розпорошеними, не іденти-
фікованими та недостатньо вивченими.  

Окремі доступні нам публікації відображають широкий спектр 
суспільного життя єврейської громади міжвоєнної Галичини [60; 
70; 72; 77; 79; 85; 91]. Своїми активними публікаціями популя-
ризації побуту євреїв сприяли: Товариство опіки над єврейськими 
сиротами [86; 87; 93], Єврейська скаутська організація [76], Єв-
рейський комітет самооборони [75], Еміграційний комітет [23], 
Товариство приятелів Єврейського університету в Єрусалимі [71; 
78; 90], «Бней Бріт Леополіс»∗, Товариство єврейських інженерів 
[88], Товариство єврейських видавців [81], Товариство приятелів 
єврейського музею у Львові [89]. Вони висвітлювали питання єв-
рейської історії, політики, освіти, науки; аналізували проблеми 
сіоністського, молодіжного, студентського рухів, релігійного, еко-
номічного, соціального життя єврейської громади тощо.  

Громадський етнічний рух, навіть на місцевому рівні, ствер-
джує В. Парацій, був позбавлений значної романтичності, утопіч-
ності ідей та кінцевої мети. Він мав реальні цілі та обґрунтовані 
шляхи її досягнення, а також був і «дипломатичним» стосовно 
польського адміністративно-урядового правління [43, с. 62]. По-
трібно визнати вплив єврейського ареалу проживання в межах за-
хідноукраїнських міст і його самостійну та самодостатню позицію. 
Євреї діяли за принципом, що в основі будь-якої роботи лежать 
власні етнічні інтереси, тому вирішували свої проблеми, не дуже 
втручаючись у міжетнічні стосунки. Це те, що, на думку дослід-
ників, може бути корисним для вироблення нових світоглядно-
ідеологічних постулатів у середовищі сучасного українського гро-
мадсько активного істеблішменту [43, с. 63]. 

І хоча єврейсько-українські відносини в міжвоєнний період не 
були однозначними, але загалом у них переважало взаєморозу-
міння в багатьох сферах життя. Навіть попри важку економічну 
                        
∗ Видали 10 томів наукових праць професорів М. Шорра, М. Балабана, 

доцентів Інституту юдаїки рабі Вайса та доктора М. Брауде [62, c. 58]. 
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ситуацію помітними були тенденції до мирного і безконфлікт-
ного співіснування. Українська громадськість проявляла інтерес 
до проблем єврейського народу, відгукувалася на значні події в 
його житті. Так, 1925 р. зусиллями єврейської спільноти Діаспори 
і Палестини в Єрусалимі був відкритий Єврейський університет. 
Для створення єврейської держави і для розвитку науки в Пале-
стині його заснування мало величезне значення. З цього приводу 
висловилися різні українські громадсько-політичні організації, зок-
рема вітання Єврейській релігійній спільноті надіслали Україн-
ське педагогічне товариство, газета «Діло», товариство «Просвіта» 
та інші [37, с. 144]. «Просвіта» у міжвоєнні роки випустила кілька 
книжок, де йшлося про давню історію, культуру євреїв («Як люди 
до кращого життя доходили»; «Нариси з загальної історії людської 
культури» М. Залізняка, «Про віру різних народів» І. Раковського), 
а в своїх часописах друкувала статті, які відображали ставлення 
просвітян до антиєврейських виступів. А в багатьох освітніх гуртках 
Товариства обговорювалися проблеми антисемітизму.  

Важко визначити, наскільки вдалося використати потенціал 
саморозвитку та діяльності громадських організацій Галичини. 
На перешкоді його реалізації в міжвоєнні роки ставали панівні 
державно-політичні режими та свавільна адміністративно-поліцей-
ська система. Незважаючи на всі утиски, ні українська, ні єврей-
ська спільнота не втратили своєї національної, культурної, релі-
гійної самоідентичності. Очевидною була тут подібність їхніх 
інтересів, а співпраця між недержавними народами Галичини — 
українцями та євреями формувала культурні взаємини та була 
обопільно корисною. Головним чином цьому сприяло розмаїте 
суспільно-політичне і громадське життя, яке вилилось у створення 
низки добровільних об’єднань. У суспільному розвитку Галичини 
їхня діяльність, зокрема видавнича, — одна з першорядних. Пе-
ріодичні та книжкові видання організацій і товариств, ставши ор-
ганічною ланкою в системі західноукраїнського інформаційного 
простору, відгукувалися на всі актуальні події, сприяли форму-
ванню громадської думки, впливали на постановку й розв’язання 
просвітницьких, культурних, економічно-господарських проблем, 
виховували національну і громадянську солідарність, творчу ак-
тивність і соціальний прогрес.  
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