Збаразька централізована бібліотечна система
Центральна бібліотека
Методично – бібліографічний відділ

Серія: «Духовні острови
мого народу»

Інформаційно-краєзнавчий посібник

Збараж-2018

УДК 03:54(477.84)
П 82
Упорядник

Т. Кульпа, завідувач методичнобібліографічного відділу центральної
бібліотеки Збаразької ЦБС

Комп’ютерний набір

Г. Бондар

Відповідальна за випуск

О. Бойко, директор Збаразької ЦБС

П 82 «Просвіти» життєдайне джерело [Текст]: 150 років від
часу заснування товариства «Просвіта» / Збаразька централіз. бібл.
система, центр. бібл., метод.-бібліогр. від.; упоряд. Т. Кульпа. –
Збараж, 2018. – 46с.: фотогр.
Історія кожного народу закарбувала на своїх скрижалях
явища, події, окремих діячів, які з плином часу не стираються в його
пам’яті, а становлять вихідний пункт для наступних поколінь.
Для України і українців такою вікоплинною подією було
створення у Львові Товариства «Просвіта».
Незаперечний інтерес у краян викличе розділ посібника у
якому широко представлено діяльність «Просвіти» у селі Шили
Збаразького району. Зокрема, особливої уваги заслуговують
світлини, які відображені у цьому виданні.
Інформація адресована усім, хто цікавиться історією краю,
його людьми, а також буде корисна у роботі бібліотек.
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«Кожний народ, що хоче добитися
самостійності, мусить передусім дбати про
те, щоби нижчі верстви суспільності,
народні маси піднеслися до тої степені
просвіти, щоб ця народна маса почула себе
членом народного організму, відчула своє
міщанське й національне достоїнство й
узнала потребу існування нації як окремої
народної індивідуальності, бо ніхто інший, а
маса народу є підставою усього»
А. Січинський
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Вивчаймо історію нашу,
Щоб більше її не вертати.
Вивчаймо історію нашу,
Щоб більше рабами не стати!
Ю. Гнатюк

Від упорядника
Товариство «Просвіта» у Галичині народилося в
противагу антиукраїнським течіям у культурному житті,
колонізаторській політиці Австро-Угорщини, з одного боку –
колонізації українського населення, а з другого – русифікації
українського народу.
Галицькі громадські діячі поставили перед собою мету
довести світові, що українці – народ з культурними традиціями,
який відрізняється і від поляків, і від росіян. Він має свою
історію, свою мову, свої звичаї та обряди. За приклад вони
брали освітні товариства інших слов’янських народів: чехи у
Празі створили «Матицю люду», поляки у Кракові –
«Товажиство освяти людовей», а українці у 1868 році «Просвіту» у Львові.
В час будівництва незалежності Української держави,
треба згадати добрим словом і «Просвіту», 150 років з часу
заснування якої відзначатимемо цьогоріч 8 грудня. Треба
віддати належне людям, які в умовах чорної ночі царизму,
австрійської,
польської
окупації,
найжорстокішого
переслідування української мови і культури під час
Сталінського терору й мракобісся, несли вогник освіти і надії
прибитому, змученому голодом і тюрмами народу.
Збаражани ніколи не стояли осторонь великих
просвітницьких справ, гідно включалися в нелегку боротьбу за
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розвиток у нашому краї власної освіти, культури, втілюючи в
життя всіма їм доступними методами цю благородну справу,
закладали свої цеглини у величну будову Всеукраїнської
«Просвіти». А коли складалися умови так, що вимагали
самопожертви, вони відстоювали свої переконання, ідеї ціною
власного життя. Честь і шана їм за це і добра пам’ять нащадків.
Електронну версію посібника розміщено на веб-сайті
Збаразької ЦБС: http://zbarazh-library.com.ua/writen-history.html
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Я в темінь кину смолоскип,
осяю шлях великий…
«Історія для народу – це немов пам’ять людини.
Людина, що не знає свого минулого, не варта майбутнього.
Історія кожного народу закарбувала на своїх скрижалях явища,
події, дати, імена, які не стираються з пам’яті». Такою датою і є
дата створення товариства «Просвіта».
Галицькі громадські діячі кінця ХІХ ст. поставили собі за
мету довести світові, що українці – народ з культурними
традиціями, що відрізняються від культур колонізаторів:
поляків та росіян. І цей народ має свою історію, мову, звичаї і
обряди.
Ідея створення товариства «Просвіта» вийшла від пароха
с. Шельпаки (тепер Підволочиський р-н) о. Степана Качали
(1815-1888 рр.) Навчаючись у Львові він захопився ідеями
Маркіяна Шашкевича. На парафіях Збаразького повіту
о. Качала переконується, що головним лихом українців є їхня
неграмотність. І він починає просвітню роботу серед населення.
Постать о. Качали у ІІ половині ХІХ ст. яскраво освітила
зіркою перші величини на небозводі Галичини. У часи
московсько-більшовицької окупації Галичини о. Степана
Качалу не згадували, його твори знаходились у спецфондах, а
на нього накладено ярлик «буржуазний націоналіст»,
«уніатський священик». Отець Степан Качала був членом
Державної Ради у Відні (1872 р.), головою клубу українських
послів, від початку обрання (1861 і аж до смерті), послом до
крайового сейму у Львові, у якому прославився за словами
І. Франка «палкими промовами на захист української мови і
шкіл з рідною мовою викладання». Ось ще цитата з творів
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І. Франка про о. С. Качалу – «ветеран нашої святої справи –
оборони прав руської народности о. Стефан Качала». Отець
Качала написав кілька наукових книжок для шкіл, а також,
вважаючи, що першочерговим завданням є боротьба проти
пияцтва видав книжку «Що нас губить» (про боротьбу за
тверезість).
Помер у 1888 році. Похований в с. Шельпаки
Підволочиського р-ну. Вдячні нащадки встановили на його
могилі величавий пам’ятник, що відображає в особі Ангела з
лавровою галузкою в руках «Просвіту», засновником і членом
якої був покійний та ревним охоронцем української ідеї.
Отця С. Качалу у створенні «Просвіти» підтримали
молоді народовці – українська патріотична інтелігенція,
пробуджена «Кобзарем» і «Русалкою Дністровою».
На початку 1868 року у Львові був створений
організаційний комітет на чолі з Анатолем Вахнянином
(відомим композитором). Поданий оргкомітетом статут
Галицькому намісництву Австро-Угорської імперії не був
затверджений (на початку 1868 р.), через вороже ставлення до
всього українського польських шовіністів, що займали керівні
посади у намісництві. Статут переробили і подали у
Міністерство освіти Австрійської імперії і 02. 09. 1868 р. було
отримано дозвіл на заснування товариства.
8 грудня 1868 року зібрався перший установчий збір
членів Товариства «Просвіта», на який прибуло всього 65
делегатів. Всі вони були зі Львова, лише один отець Йосип
Заячківський прибув з провінції. Вороже зустріло «Просвіту» і
духовенство, називаючи її «польською інтригою», а Львівський
народний дім не відпустив для неї приміщення.
Збори відбулися в залі польської «Стрільниці», на вулиці
Курковій. Програма майбутньої праці «Просвіти» була коротко
сформульована у виступі студента Андрія Січинського. З
палкою промовою виступив о. Заячківський, який закінчив
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свою промову словами: «Тримайтеся «Просвіти». Вона виведе
наш народ на шлях волі й самостійності».
Головою Товариства обрано Анатоля Вахнянина. До
його управи ввійшло дев’ять найактивніших громадських
діячів. Накреслено програму дій: створювати по селах і містах
бібліотеки і читальні, організовувати гуртки ліквідації
неписьменності серед населення, видавати книжки для народу і
щорічно випускати календар «Просвіти».
Спочатку членами «Просвіти» була тільки інтелігенція,
що в основному займалася збиранням, публікацією і
популяризацією українського фольклору. В 1877 році членські
внески для селян були значно зменшені і товариство
«Просвіта» набуває масового характеру.
Загальний збір «Просвіти» отримав привітання від
українських народовських громад Бережан, Тернополя,
Перемишля, Станіславова і Чернівців, від студентських
товариств «Січ» і «Основа» у Відні. Вітальні телеграми
надійшли з Чехії, Сербії та Словаччини.
Щоб роз'яснити мету Товариства, його виділ звернувся
11 лютого 1869 року зі спеціальною відозвою до народу. У ній
указувалося, що «поза школою не знаходить українська дитина
ніякого духовного корму, через котрий самосвідомість,
моральність і добробут у народі могли би чимраз більше
розвиватися».
Товариство працювало у складних умовах. Воно не мало
приміщення, а тому наради і засідання проводили вдома у
К. Сушкевича або А. Вахнянина. Плідно працювала
просвітницька секція, що розпочала видавати для народу
популярні книжечки і готувати підручники для єдиної
української гімназії. Редактором популярних видань став
письменник Юрій Федькович. Товариство домовилося про
книгообмін з польськими та чеськими освітніми товариствами.
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26 травня 1870 року відбувся другий загальний збір
Товариства. І знову довелося просити приміщення у польської
«Стрільниці». Збір визначив нові принципи роботи «Просвіти».
«Просвіта» почала з науково-освітньої діяльності,
переймаючи цю царину у Галицько-руської матиці. При
Товаристві працювали спеціально створені термінологічна та з
підготовки підручників комісії.
Товариство відкривало бібліотеки, друкарні, книгарні,
народні театри, кінотеатри, музеї, здійснювало постановку
спектаклів на українську тематику, відзначення ювілеїв
відомих українських діячів, визначних подій національного
значення, організацію публічних читань, упорядкування
українських шкіл.
Деякі діячі Товариств, починаючи з 1860-х рр.,
представляли інтереси українського народу в Галицькому
крайовому сеймі та австрійському парламенті, так у 1861–
1866 – голова «Просвіти» громадський діяч і політик, священик
УГКЦ Микола Устиянович був послом до Галицького сейму.
Парламентські представництва за участю членів «Просвіти» в
1860-80-х рр. відстоювали надання дотацій на видавництво,
забезпечення окремих видів економічної діяльності, навчання
українською мовою, відкриття українських гімназій, семінарій,
заснування кафедри української історії у Львівському
університеті, згодом – українського університету у Львові.
У 1880-90-х рр. діячі «Просвіти» активізували
парламентську
діяльність,
участь
у
маніфестаціях,
національних святах, вічах, стали засновниками перших
політичних партій.
Усі генеральні секретарі, міністри освіти Української
Народної Республіки та державні секретарі освітніх справ
Західноукраїнської Народної Республіки у період 1917—20
(окрім П. Христюка та А. Артимовича) були членами
«Просвіти». До Української Центральної Ради входили 122
члени «Просвіти». У виконавчих органах влади першої УНР
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представництво діячів «Просвіти» складало від 30 до 56 %,
в Українській Державі – від 6 до 38 %, у другій УНР – від 24 до
56 %. У ЗУНР члени західноукраїнських осередків «Просвіти»
складали від 36 до 47 % складу уряду — Державного
секретаріату Західноукраїнської Народної Республіки, 44
представники «Просвіти» були в Українській національній раді
ЗУНР.
На початку 1920-х рр. в Галичині, на Волині, Закарпатті
товариства провадили активну культурно-освітню діяльність.
На
Київщині,
Катеринославщині,
Поділлі
діяльність
«Просвіти» провадилася до початку 1920-х рр., у середині 1920х рр. частина їх була реорганізована, інші самоліквідовувалися.
На Волині «Просвіта» функціонувала до 1929 року в Рівному,
до 1934 – у Луцьку, осередки товариства, підпорядковані
Львівській «Просвіті», до середини 1930-х рр. могли працювати
в інших місцевостях Волині.
Найплідніше у 1920-30-ті рр. «Просвіта» працювала в
Галичині та на Закарпатті. 1939 року, з окупацією угорськими і
радянськими військами українських земель, діяльність
Товариств на Закарпатті та в Галичині була припинена.
Але Товариство не здавалось і вже 1934 року мало 3046
читалень і близько 500 тисяч членів. Відновлено і відкрито нові
читальні. За редакцією професора Василя Сімовича далі
виходив ілюстрований науково-популярний місячник «Життя і
Знання». Видавалися книжки фірми фонду «Учітеся, брати
мої!» – для найширшого загалу української громадськості,
новорічні календарі. Просвітяни організовували конференції та
перевишкіл бібліотекарів і керівників гуртків самоосвіти й
аматорських театрів. 1936 року «Просвіта» мала 83 філії, 3210
читалень, 1207 домівок, 3209 бібліотек із фондом 688 186
книжок, 2185 театральних гуртків, 1115 хорів, 138 оркестрів,
550 гуртків самоосвіти, 86 курсів для неписьменних і 262
гуртки просвітянської молоді.
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У наступні два роки справи були ще кращими. Лише
активних членів налічувалося близько півмільйона. Працювало
11 комісій (просвітньо-організаційна, освітньо-виховна,
видавнича, бібліотечна, господарсько-фінансова, театральноспівова, для поборювання неписьменності та інші).
Урочисто відзначено 70-річчя заснування «Просвіти». 22
травня 1938 року відбулося богослужіння, яке відправив
єпископ Микита Будка. Андрей Шептицький освятив новий
біло-золотистий прапор «Просвіти» з написом: «В силі духа перемога народу!». Цей прапор вигаптували жінки з
«Народного мистецтва» за проектом Святослава Гординського.
Прапор увінчали стрічками голова Наукового Товариства імені
Шевченка професор Іван Раковський, голова «Рідної школи»
професор Іван Галущинський, представник української
кооперації та інших організацій.
Після 1937 року «Просвіта» переживала тяжкі часи.
Польська влада закривала читальні, особливо на північнозахідних землях. Комуністи намагалися через низові читальні
пропагувати «великі перетворення» за Збручем. У таких умовах
8 червня 1939 року відбувся в «Театрі Ріжнорідностей»
останній загальний збір «Просвіти». Він обрав головою
Товариства отця Юліана Дзеровича.
1939 рік став останнім роком існування «Просвіти» на
наших землях. Сталінські опричники знищили у центральному
будинку Товариства (площа Ринок, 10) його архів, цінні
історичні документи і рукописи, друковану продукцію. Так
вони вчинили з осередками «Просвіти» і в інших містах і селах.
Не дозволили відновити роботу «Просвіти» і гітлерівські
окупанти.
Відтоді товариство "Просвіта" існувало лише за межами
України, де українські емігранти відсвяткували його сторічний
ювілей.
Наприкінці 80-х років, коли агонізувала комуністична
система в Україні, досвід «Просвіти» прислужився справі
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самоусвідомлення, самоідентифікації українців, реалізації
національної ідеї, квінтесенцією якої стало проголошення Акта
Незалежності 24 серпня 1991 року. Становлення організації
відбувалося в умовах шаленого тиску комуністичної
номенклатури. 17 грудня 1988 року в Києві був створений
організаційний комітет для скликання установчої конференції
Товариства української мови, який очолив Дмитро Павличко.
Через 2 місяці був підготовлений статут. А 11-12 лютого 1989
року в Республіканському будинку кіно відбулась установча
конференція – перший легальний форум незалежної
громадської організації у Києві. Було прийнято статут і обрано
керівні органи Товариства української мови імені Тараса
Шевченка. Головою став Дмитро Павличко.
Товариство брало найактивнішу участь у всіх
загальнополітичних заходах, не випускало з поля зору
проблему зміцнення позицій української мови як державної,
підготовку Верховною Радою Закону про мови в Україні.
29-30 вересня 1990 року відбулася ІІ конференція в місті
Києві. Змінено статут. На альтернативній основі головою
Товариства було обрано народного депутата України Павла
Мовчана.
12 жовтня 1991 року була скликана ІІІ позачергова
конференція, на якій Товариство було реорганізоване у
Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка.
Постали й нові завдання, продиктовані новим, незалежницьким
курсом держави, – на її розбудову і зміцнення, на утвердження
української мови як державної в усіх ділянках суспільного
життя, поширення знань серед населення, формування
національної свідомості.
4-5 грудня 1993 року відбувся IV з’їзд Всеукраїнського
товариства "Просвіта" та ювілейне засідання, присвячене 125літтю організації. Головою Товариства обрано народного
депутата України Павла Мовчана. З’їзд окреслив актуальні
проблеми українського відродження і розбудови держави.
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Особливу увагу було звернуто на майбутні вибори до
Верховної Ради України. Просвітяни продовжили взятий курс
на висвітлення замовчуваних раніше сторінок нашої трагічної
історії, на відродження української національної культури
через видавничу, лекційно-просвітницьку діяльність, визначили
як пріоритетну економічну просвіту народу.
Активну участь взяли просвітяни і в конституційному
процесі, який завершився перемогою демократичних сил –
ухваленням 28 червня 1996 року Конституції – Основного
Закону України та проголошенням статтею 10 державності
української мови. Великий резонанс в українському суспільстві
викликала зорганізована Товариством серія "круглих столів" за
участю урядових структур щодо активного впровадження
статті 10 Конституції України в усі ділянки суспільного життя.
Не є ні для кого секретом, що саме із лона «Просвіти»
виокремились більшість новітніх організацій і партій, які так і
не змогли осягнути масштабів Товариства й зробленого ним:
внутріпартійні чвари розчленили ці й так нечисленні політичні
угруповання ледь не до карликових розмірів. Просвітянам
удалось уникнути такої долі і прийти до свого V з’їзду
згуртованими й об’єднаними задля здобуття спільної мети:
побудови не на словах, а на ділі незалежної Самостійної
Соборної Української Держави, в якій українці відчували б себе
повноправними господарями, українським народом, а не
зденаціоналізованим народом України.
Просвітянський форум, що дуже символічно, відбувся у
переддень вікопомної дати – п’ятої річниці Референдуму, який
підтвердив всенародним волевиявленням Акт про самостійність
Української держави і пройшов під знаком єдності і
взаєморозуміння. Лише єдиним фронтом усіх національнодемократичних сил – і це стало лейтмотивом з’їзду – зуміємо
відстояти українське в Україні.
«Ми, просвітяни кінця ХХ століття, – відзначив голова
Товариства Павло Мовчан, – мусимо усвідомити становище
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української нації в постійно змінюваному світі, бачити її
перспективу, її спроможність відновити свій власний шлях
розвитку... Наші наміри найсерйозніші. До цього нас спонукає
реальність, коли йдеться не лише про виживання української
культури, а й мови, отже, нації. А наша нація невмируща. Ми
свідомі цього».

З діяльністю товариства «Просвіта» на Збаражчині
можна детальніше ознайомитися прочитавши історичний
нарис А. Малевича «Просвіта» на Збаражчині».
Відомо, що першою читальнею «Просвіта» на
Тернопільщині була читальня в с. Денисові, заснована в 1870 р.
Цього ж року почала працювати і читальня «Просвіти» в
Збаражі. Це була читальня ім. Качковського, заснована
москвофілами Але під впливом національно-свідомих
духівників вона була перейменована на читальню товариства
«Просвіта».
Вона містилася на ринку, напроти магістрату, її головою
був Залуський. Свою роботу читальня спрямувала на боротьбу
за відродження національної свідомості збаразьких міщан і
ремісників, за вживання не тільки в побуті, але й в установах
української мови. Читальня боролася проти «язичія»
москвофілів, яке штучно заводили по церквах, парафіяльних
школах, «дяківках», за створення українських кредитових
кооперативів та ремісничих кас. При Збаразькій читальні
працювала кооператива — крамниця і кредитова каса «Надія»,
а пізніше «Сила». Зароблені гроші з крамниці йшли на
придбання книжок для читальні. Першочерговим завданням
збаразьких просвітян була ліквідація неписьменності серед
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населення, відкриття курсів грамоти. Першими книжками
читальні стали «Кобзар» Т. Шевченка, невелика книжечка
«Зоря», видана Львівською «Просвітою» тиражем всього 3000
примірників. Одна книжка попала і в Збараж. Хто її привіз
невідомо, чи о. С. Качала, чи о. Заячківський, але вона
розпочала читальняний рух на Збаражчині.
Майже цілий рік тривала боротьба за реєстрацію
«Просвіти» в Збаражі. Рада читальні звернулася до старости, а
потім до намісництва. Врешті, збаразьке Товариство
«Просвіта» було зареєстроване і почало працювати Читальня
«Просвіти» стала осередком всього національного життя в
місті, навіть в повіті. Увечері та по святах читальня була повна
людьми; одні приходили, щоб послухати, як краще жити, інші
— прочитати газету «Батьківщина», а з 80-х років «Діло».
Ще одну корисну справу зробило Товариство
«Просвіти» щоб мати добрих професійних робітників. За
порадою о. Ст. Качали вислали сім молодих хлопців з бідних
українських родин на навчання до Праги і Відня. Після
завершення курсів і здобуття спеціальності (шевці, кравці та
ін.). Вони повернулися до Збаража і стали добрими майстрами
та активними членами Товариства. До них потягнулися клієнти
і від польського і єврейського населення, бо виконували
найкраще роботу. Від тоді, мабуть, і приказка лівіла: «Хочеш
бути краще взутий, купи у Збаражу бути (чоботи)». А Збаразькі
ковбаси славилися навіть у Львові. Усе це підносило авторитет
Товариства.
Для вирішення основних напрямків культосвітньої й
господарської діяльності читальні «Просвіти» члени управи та
представники інтелігенції міста збиралися щосуботи і складали
план своїх дій. За ініціативою В. Білинського у Збаражі було
створено торговельну спілку «Народна торгівля» (1903), в яку
записалося 100 пайовиків. А в березні наступною року вже
було відкрито філію Народної Торгівлі.
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Великою культурною подією для збаражан був приїзд до
нашого міста театру «Руська бесіда» під керівництвом
М. Рубчака. Вистави відбувалися в млині Захарясевича, але
осередком усього була читальня «Просвіти». Театр приїхав на
два тижні, а пробув два місяці. Кожна вистава відбувалася при
переповненому залі. Найбільше захоплення збаражан
викликала гра молодих Рубчакової, Стадникової, Кравчуківни.
Під час перших виборів до австрійського парламенту за
новим законом (1907) кожна партія у Збаражі висувала свого
кандидата: радикали і Товариство «Просвіта» висунули свого
активіста Яцка Остапчука з Тарасівки, націонал-демократи —
др. І. Голубовича з Тернополя; від польського населення був Ян
Замойський. Перемогу на виборах здобув кандидат «Просвіти».
Цей факт говорить за себе: «Просвіта» в нашому краю
користувалася популярністю в народі і тут праця для
«Просвіти» була як би еталоном для вимірювання
загальнонародного рівня духовного виховання.
Треба сказати, що вже названі вище організації на
Збаражчині були не єдиними, бо поряд з ними виникають інші,
нові філії. Так, в 1907 р. було засновано філію Крайового
Товариства «Сільський Господар», з яким співпрацювали члени
«Просвіти». Разом проводили курси молодих хліборобів,
садівників, пасічників.
Повітова філія Товариства «Просвіта» заснована в 1900
р. при сприянні В. Білинського. Першим її головою був
обраний о. О. Заячківський з с. Зарубинець, який був на той час
настоятелем Воскресенськоі церкви (1896—1926 рр.)
О. Заячківський був свідомим українцем і багато добрих справ
зробив для Збаража. Він переніс читальню «Просвіти» з
темного і сирого приміщення на ринку до будинку Теодора
Заячківського напроти школи, будинок якої саме, тоді
будувався. До управи повітової філії належали В. Білинський,
Т. Стрільбицький, С. Бохенський, Г. Таращук, К. Редьчук, який
керував хором при «Просвіті». Швидкий ріст кількості членів і
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створення філій «Просвіти» був яскравим доказом, як вона була
дуже потрібна людям.
В 1901 р. учителі, члени «Просвіти», створили «Руське
Педагогічне товариство», яке згодом було перейменоване під
Товариство «Рідна школа», що займалося розвитком
українського
шкільництва.
Головою
його
обрано
Т. Стрільбицького, а секретарем – К. Редьчука.
В 1903 р. заходами В. Білинського та ще деяких членів
Товариства «Просвіта» у Збаражі організовано перший
Український Банк.
З ростом кількості українських Товариств треба було
мати такий орган, який би об'єднував і координував роботу всіх
українських установ. Таким статутним Товариством у Збаражі
стало Товариство «Український Дім» (1909), яке мало об'єднати
всі українські організації Збаражчини і яке було зареєстроване
в намісництві у Львові. Головою того Товариства було обрано
В. Білинського. Управа його складалася з дванадцяти осіб,
найбільш активних і свідомих людей міста і сіл.
Дуже відчувалось, що в місті немає такого великого
будинку, де б могли працювати і українські Товариства і
українська гімназія. Знайшлись свідомі українці, великі
меценати і фундатори. Багате подружжя з Красносілець Іван та
Варвара Телев’яки купили у Збаражі за 16000 корон велику
площу для будівництва Українського Дому, для якого
офірували 17 моргів поля. У цьому будинку мали бути великий
зал для нарад і вистав, українська гімназія, читальня
«Просвіти», приміщення для гуртків та для інших українських
товариств. У 1993 році на Будинку Збаразького Народного
дому було встановлено меморіальну дошку на честь Івана
Телев'яка.
З ініціативи товариства «Просвіта» в місті і по селах
урочисто відсвятковано 100-ліття від дня народження
просвітителя Галичини Маркіяна Шашкевича. Одну з
найдовших вулиць міста, що починалася від ринку і йшла до
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залізничного вокзалу, названо іменем Шашкевича. Його ж
іменем названо новий Народний Дім в Нижчих Луб'янках. За
старанням управи «Просвіти» і у місті і по селах відсвятковано
50-річчя смерті Т. Шевченка. В українській гімназії цей день
був вільний від навчання. Після панахиди у церквах за душу
поета, готовилися до академії на честь Шевченка.
Не було у місті будинку, що міг би вмістити бажаючих
віддати шану Кобзарю. Доповідь виголосив В. Білинський, хор
під керівництвом Редьчука виконував пісні на слова поета.
Збараж все розростався і розбудовувався.
До міста прибувала українська інтелігенція, – активісти
Товариства «Просвіти», серед яких був і о. Степан Тесля. На
літні чи зимові канікули приїжджали гімназисти, студенти. Усі
вони вносили живий струмінь духовного життя в діяльність
«Просвіти».
Мобілізовані просвітянськими активістами, збаражани
брали участь у виборах посла до Віденського та Галицького
сеймів. Вони тричі висували своїм кандидатом Івана Франка,
але його через різні махінації не було обрано.
У 1913 р. на додаткових виборах збаражани обрали
своїм послом селянина із Залужжя, члена Радикальної партії,
активіста і діяча філії «Просвіта» Андрія Шмигельського. Він
же був на святі Злуки у Києві в 1919 р. представником від
ЗУНРу. Завдяки добрій роботі філії «Просвіти» зростала
національна свідомість селян.
Дуже урочисто і в селах, і в місті відсвятковано 100річчя від дня народження Т. Шевченка. Основне свято
відбулося у Збаражі в травні 1914 р. на вигоні (де тепер стадіон,
СПТУ, школа-інтернат). Народу зібралося до 10 тисяч. З
кожного села прибували учасники свята, козацька кіннота, хори
«Просвіти». Були гості з Тернополя, Львова, Скалата,
Денисова, Копиченець, Микулинець та інших сіл і міст
Галичини.
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21 серпня 1914 р. російські війська увійшли до Збаража.
Напередодні австрійські війська висадили в повітря каземати
замку з порохом та амуніцією і відступили до Тернополя.
Перша світова війна негативно вплинула на культурне
життя українців у Галичині, зокрема на Збаражчині, яка
найдовше була під окупацією Росії. Усе політичне й культурнонаціональне життя було перерване. Перестала працювати
повітова філія «Просвіти» в Збаражі та по всіх селах повіту, а їх
майно розграбовано у буднях війни.
Після розпаду Австро-Угорщини владу у Львові, на
теренах, заселених українцями, перейняла Українська
Національна Рада.
Делегатами в УНР від Збаражчини були обрані Андрій
Шмигельський і Семен Пархін з Нового Села.
У Збаражі створюється підготовчий комітет, який
повинен перебрати владу від австрійських службовців.
Головою Комітету обрано о. Ст. Теслю. У склад комітету
ввійшли Андрій Данилевич, Василь Бучинський, Семен
Кондур, Осип Ванкевич, Михайло Ванкевич, Іван Жила, Іван
Кінах, Іван Ковальчук. Усі вони належали до «Просвіти».
Головою Збаразької повітової національної Ради обрано
голову повітової управи «Просвіти» о. О. Заячківського.
До Збаразької Національної Ради обрано також членів
Товариства «Просвіти», а в більшості членів управи
««Просвіти» – А. Шмигельського, Т. Стрільбицького,
Г. Таращука, А. Данилевича та ін. Товариство «Просвіта»
виховувало кадри для майбутнього будівництва української
держави.
Першого листопада 1918 р. Збараж став повітовим
містом ЗУНРу. Посадником міста був призначений просвітянин
Т. Стрільбицький. На жаль, до цієї радісної хвилини не дожив
В. Білинський, якого ще весною скосив тиф.
Та не довгою була для галичан радість звільнення.
Польська влада повернула собі так звані східні креси, тобто
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галицьку землю. Почалося переслідування просвітян, свідомих
українців. І все ж, не зважаючи на важку політичну дійсність,
почало відновлюватися українське просвітницьке життя. В 1922
р. зібралися збори Товариства «Просвіта», які обрали нову
управу повітової організації. Очолив її др. А. Гаврилюк,
секретарем був В. Фридель. Читальню у місті очолив
А. Данилевич. За короткий час знову відкрились по селах
повіту філії і хати-читальні «Просвіти». Побудовано тоді
Збаразький Народний Дім, в якому відкрито читальню
Товариства. Відновлено просвітянський хор під керівництвом
Ганни Когутової.
Свою діяльність відновлюють і партії: в 1922 р.
відновлено націонал-демократичну партію (її очолив др.
А. Гаврилюк), а в 1925 р. відновлено Українську радикальну
партію (її очолив др. Гамаль).
За ініціативою управи «Просвіти» із 1929 р. Збаразька
міська Рада ухвалила, що вулиці в північній частині міста, де
мешкають переважно українці, будуть названі іменами Франка,
Федьковича, Котляревського, Кобилянської, Л. Українки, а
вулицю Біля Народного Дому, що йде вниз в Глинянки, назвати
іменем довголітнього голови Товариства «Просвіта» о. О. Заячківського. В південній частині міста, де переважно жили
поляки, вулиці будуть мати назви польські, три бічних вулиці
біля Ринку носитимуть назви єврейські.
В 1929 р. Клуб українських радників заснував
культурно-освітнє товариство «Міщанське Братство». Ця
організація мала багато членів, бо кожен міщанин вважав своїм
обов’язком належати до цього Братства. Воно мало гарну
бібліотеку, в зимові місяці майже кожної неділі там була якась
лекція, слухали радіопередачі.
Молодші міщанські хлопці належали до «Просвіти», а
через деякий час після одруження записувалися до
«Міщанського Братства».
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Тяжке лихо прийшло у 1930 р. Польський уряд провів
так звану пацифікацію – погром всього, пов’язаного з
українською ментальністю.
Читальні «Просвіти» були розгромлені, багато голів
філії заарештовано, активістів – побито, усе майно українських
організацій розграбовано. Такого розгрому давно вже не було
на українських землях.
Але ніщо не могло спинити волелюбного духу народу,
його прагнення до волі, до незалежності, до освіти.
Уже через декілька місяців після погрому у грудні
1930 р. на збори просвітян прийшло багато людей. До цього
часу Збаразька «Просвіта» мала всього 30 членів і містилася в
північній кімнаті кооперативу «Сила». Тепер на зборах
О. Боліновський, активний член «Просвіти», дав для читальні
велику сонячну кімнату в буднику біля Успенської церкви, а
молодий лікар, син В. Білинського – Тарас, одноголосно
обраний був головою «Просвіти». Він сам молодий і
користувався шаною й авторитетом серед молоді.
Т. Білинський завжди життєрадісний, приступний, ввічливий,
товариський, трактував усіх як собі рівних, а тому молодь і
старші пішли за ним. Членство в «Просвіті» збільшилось в
чотири рази. Збори пройшли успішно. Ожила робота Збаразької
міської й повітової «Просвіти». До нової управи увійшли:
Т. Білинський (голова), М. Сукар – секретар, Т. Кисіль – член,
скарбник, опікун читальні Я Наумович, господар домівки
«Просвіта», І. Григоринський, М. Борщ – учитель-пенсіонер,
заступник голови С. Береза – член управи.
Читальня «Просвіти» стала головним центром
культурного й організаційного життя в місті та в повіті.
Членство постійно зростало і вже доходило до 200 чоловік в
кінці 1931 р. філію «Просвіти» перенесено до Народного Дому.
Читальня передплачувала майже усі галицькі часописи
(українські). Бібліотека нараховувала 1000 книг. «До домівки
«Просвіти» у довгі осінні чи зимові вечори, у свята тягнулися
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люди, бо тут завжди було цікаво й весело», як згадує у своїх
спогадах Яцко Остапчук. Часто можна було тут почути цікаву
розповідь на різні теми О. Боліновського, М. Борща.
Відбувалися тут і вечорниці з танцями.
Але в 1934 р. польська поліція заарештувала Тараса
Білинського, Процишина та ще декількох членів. «Просвіту»
було закрито. З просвітянської книгозбірні було вилучено
кілька десятків творів. Яків Наумович та секретар Мирослав
Сукар внесли до староства заяву з проханням про відкриття
«Просвіти».
У червні 1934 р. Збаразька «Просвіта» відновила свою
роботу. Читальня поновилась новими книгами із книгозбірні
о. Володимира Герасимовича. При «Просвіті» організувався
прекрасний хор, відомий далеко за межами Збаража.
Диригентом його була Ганна Герасимович – Когут, а потім Лев
Краснопера. Святочно і урочисто пройшло святкування 950ліття хрещення Руси-України. Радо зустрічали збаражани свого
земляка з Добромірки єпископа Микиту Будку. Щорічно
проводили Шевченківські академії, святочні урочини
присвячені просвітителю Галичини Маркіяну Шашкевичу.
У 1935 р. товариство «Просвіта» разом з товариством
«Рідна мова» організували в Збаражі Народний Університет з
відділами. Весною 1936 р. в залі Народного Дому у Збаражі
відбувся для учасників Народного Університету прилюдний
іспит з української літератури, історії та географії. Інтелігенти
Збаража захоплювались знаннями «випускників». Іспити
проводив професор Гриць Королюк.
Разом з Союзом Українок товариство «Просвіта»
проводило курси виховательок для дитячих садків в місті і по
селах, курси крою й шиття, поради молодим вишивальницям й
в'язальницям.
Ще до Першої світової війни у Збаражі працювала
приватна українська гімназія (1910-1914 рр).
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Члени товариства «Просвіта» та члени товариства «Рідна
школа» в 1924-1939 рр. робили намагання перед польською
адміністрацією відновити роботу Збаразької української
гімназії. Але зусилля були даремні. Польська влада не дала
дозволу.
З приходом німців в 1941 р. у Збаражі відкрито було
українську гімназію. Навчання мало відбуватись у Народному
Домі. Гімназія була устаткована досить добрими кабінетами.
Записалося більше 600 учнів. Розпочалось навчання. На жаль
скоро прийшло розпорядження від німецької окупаційної влади
припинити навчання. Частину учнів – переведено до
Тернопільської української гімназії.
Початки
відродження
Товариства
«Просвіти»
розпочалися в Збаражі у 1989 р. До міста прибув на читацьку
конференцію по роману «Журавлиний крик» письменник
Р. Іваничук, який, виступаючи в Збаразькій середній школі № 2
ім. І. Франка, розповів про те. що у Львові створилось
Товариство української мови ім. Т. Шевченка, яке розпочало
боротьбу за відродження української мови як мови державної, і
заохочував організовувати його і в Збаражі. 13 грудня 1989 р в
залі Збаразької СШ ім. І. Франка зібралось багато вчителів,
лікарів, інтелігенції. Сюди прибув депутат Верховної Ради
СРСР, зав. кафедри української літератури Р. Гром’як, який
ознайомив присутніх із Статутом товариства української мови
ім. Т. Шевченка.
Товариство розпочало боротьбу за право української
мови, як мови державної. Рада Товариства подала петицію у
виконком районної Ради, щоб усі вивіски на магазинах,
установах державних і громадських організаціях були
українською мовою, щоб документація в усіх установах,
школах велася українською мовою. Вимагалось негайно
змінити вивіски населених пунктів, написаних тільки
російською мовою і англійською.
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Рада Товариства продовжувала відстоювали державність
української мови, відродження українських народних традицій,
звичаїв, національних і релігійних свят, національні символи.

«При читальнях «Просвіти» існували драматичні
аматорські гуртки, хор та молодеча спортивна організація
«Луг», члени якої відбували вправи з громадською помпою, яку
вживали до гашення пожежі. До читалень приходили старі й
молодь прочитати газету, поговорити, а часом і
подискутувати».
(Збаражчина: збірник статей,
матеріялів і споминів).

Мішаний хор читальні «Просвіти» в Збаражі. 1927-1928.
Зліва направо: сидять – Галина Стрільбицька, Текля Кінах, диригентка Ганна
Герасимович-Когутова, Ганя Ганджа, Юлія Стрижаківська, Ольга Гамаль.
Зліва направо: стоять (перший ряд) – Іван Хрін, Домця Ничка, дяк М. Бучинський, Юлія
Кондрацька, Є. Яремчук, Луця Будник, Антін Батюк.
Зліва направо: стоять (другий ряд) – І. Бучинський, Т. Красновський,
І. Ванкевич, Р. Бучинський.
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Управа читальні «Просвіти» в Збаражі, вибрана на Загальних Зборах в грудні 1930 р.
Зліва направо: сидять – заступник голови проф. Микола Борщ, голова д-р Тарас
Білинський, господар Іван Григоринський. Зліва направо стоять –
Член управи Степан Береза, бібліотекар Яків Наумович, секретар Мирослав Сукар,
скарбник Тома Кисіль.
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Зліва направо: сидять – Аделя Гонта, Євгенія Гонта (перший ряд), Олександра Німа,
Ганя Жила, Ганна Герасимович-Когутова (диригентка), Марія Довгань, Марія Таражук
(другий ряд).
Зліва направо: стоять – Домка Данилевич, Софія Антоник, Н. Н., Ганя Адамович,
Мілька Адамович, Євгенія П'єх.
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Мішаний хор читальні «Просвіти». Ганна Герасимович-Когутова, диригентка
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Читальня «Просвіти»

Хор читальні «Просвіти». 1928
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Аматорський гурток читальні «Просвіти». Посередині - режисер Баляс
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Аматорський гурток читальні «Просвіти». 1936.
Сидять зліва направо: п-на Телев’як, Степан Кульпа, Іван Серединський,
Соня Ванкевич, Іван Телев’як і п-на Чичота.
Стоять, зліва направо: Іван Ванкевич, Марія Малінчак ,п-на Телев’як,
Яким Серединський, В. Сеник, Іван Лигота.

Хор читальні «Просвіти». Кардаш, диригент. 1932

30

Народний Дім

«Маланчин вечір», 13-го січня 1934 року.
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Студенти Збаражчини на «Фестині» Збаразької філії «Просвіти»
в лісі Діброва. 1929

Голови Матірного Товариства "Просвіта": верхній ряд від ліва - Іван Кивелюк, Михайло
Галущинський, Анатоль Вахнянин, Юліан Лаврівський; другий ряд від ліва - Петро
Огоновський, Володислав Федорович; третій ряд від ліва - д-р Євген Олесницький,
Юліян Романчук, о. Омелян Огоновський.
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120-річчя від часу заснування осередку «Просвіта»
присвячується:
Пошуково-дослідницька робота бібліотекаря
бібліотеки-філії с. Шили Хомик Оксани Дмитрівни.
Шили – це свідоме й патріотичне село. Селяни Шилів
удень працювали на полях, на господарстві, а вечорами по
домах читали історичні повісті, брали участь у репетиціях хору,
готувались до театральних вистав, відвідували засідання різних
товариств і організацій. Село жило своєрідним життям, повним
динаміки, ентузіазму й захоплення.
Спів, продумані жарти, добре зорганізовані «фестини»,
танці та корисна просвітянська праця – це ті характерні вияви
діяльності незламного села.
Хоч після пацифікації в селі стало сумно, але дух далі
рвався до волі, нездоланний і донині, хоч страшні події
перекотилися через село.
У мої руки потрапила дитяча книжка
«Богданів синок» (видана коштом і
заходом «Просвіти» у 1902 році, де на
обкладинці є відозва про членські
внески, бо товариство «Просвіта»,
мусить мати кошти на друк книжок,
переписку, збір матеріалів і так далі. До
речі, дуже цікаве дитяче оповідання для
середнього шкільного віку. «Просвіта»
стала «матір’ю» українських товариств:
«Січ», «Луг», «Добрий господар»,
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«Сокіл», «Союз українок». Саме «Просвіта» з організаціями
«Сокіл» і «Січ» підготували Листопадовий чин 1918 року, акт
Соборності 1919 року, стали засновниками і натхненниками
героїв ОУН-УПА.
Хоча «Просвіта» переживала різні часи і часи розквіту і
часи занепаду, вона завжди була охоронницею українського
духу і ідеї.
З початком Першої світової війни Тернопіль і кілька
повітів воєводства окупувала російська армія. На зайнятій
території окупаційний уряд утворив Галицько-Буковинське
генерал-губернаторство. Російського шовініста графа Георгія
Бобринського було призначено генерал-губернатором. Московські пришельці вважали Галичину гніздом «зарази», а її
«руськое население» збаламучене мазепинською пропагандою
Австро-Польських властей. Завданням російської адміністрації
було в тому, щоб цю пропаганду припинити, її керманичів і
прихильників знищити, а галичан навернути в справжній
«русский образ».
З перших днів російської окупації в Галичині була
заборонена діяльність товариства «Просвіта», всіх партій,
товариств, клубів. Потім товариство «Просвіта» заборонили і
польські займанці. Дозвіл на відновлення було отримано у 1921
році. Товариство «Просвіта» мало на Тернопіллі сильні позиції.
Найбільший відсоток дорослого населення, охопленого
членством у «Просвіті» було у Тернопільському, Збаразькому і
Скалатському повітах. Після Першої світової війни широкого
розмаху набрало будівництво власних домів для читалень
«Просвіти». «Просвітяни», завдяки матеріальній підтримці всіх
жителів, цілими громадами зводили будинки. До початку
Другої світової війни майже в кожному селі було збудовано
читальню «Просвіти». При кожній читальні була бібліотека з
виданнями «Просвіти»: українська класична література, книжками з серії: «Народний університет» (самоосвіта). Видавалась
перша щоденна українська газета «Діло» (1880-1939). У 1907
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році в селах Збаразького повіту було 3063 членів «Просвіти»,
280 осередків, а у бібліотеках-читальнях нараховувалось до 30
тисяч книг. Польська окупаційна влада до діяльності «Просвіти» ставилась вороже, переслідувала активних членів і все
вишукувала будь-яку нагоду, щоб заборонити діяльність філій
«Просвіти». Під час пацифікації у 1930 році погромники поварварськи знищували читальні «Просвіти», меблі, інвентар,
книги, одяг, музичні інструменти, декорації, портрети і пам’ятники Т. Г. Шевченка та інших видатних українців. Польські
жовніри і поліцаї катували багатьох активістів «Просвіти». Деякі з них від ран і побоїв померли або залишились інвалідами.
Восени 1939 року після приходу московськобільшовицьких військ у Галичину товариство «Просвіта» було
заборонене і ліквідоване як ворожа московсько-більшовицькому режимові націоналістична організація. Будинки
«Просвіти» були конфісковані та знищено книжковий фонд.
Проти керівників проводу «Просвіти» та читалень було
здійснено репресії органами НКВС. Під час німецької окупації
Тернопільщини (липень 1941 – березень 1944 рр.) читальні
«Просвіти» відновили свою діяльність, проте нацисти, як і
радянські окупанти, цьому не сприяли, а переслідували
активних «просвітян».
З приходом «червоних» військ у Галичину у 1944 році
більшовики продовжили свою чорну справу. МДБ і МВС
проводили арешти і депортації активістів «Просвіти», яких не
встигли репресувати у 1939-1941 рр.
І тільки 23 листопада 1988 року у Тернополі було
створено Товариство української мови імені Т. Г. Шевченка.
Згодом до його назви було додане слово «Просвіта». Остаточно
відновлене товариство з жовтня 1991 року.
Цікава історія «Просвіти» у с. Шили, де я працюю.
Товариство було засноване 30 вересня 1898 року Олексою
Чорним, Григорієм Модним, Іваном Багрієм, Семеном
Гудимою, Дмитром Порохняком, Малішевським і Тимком
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Поліщуком. Спочатку шиляни збирались по хатах, де співали
пісень, читали «Кобзаря». Потім почали організовувати
концерти і вистави у священиковій (о. Головацького) стодолі. У
1907 році на «Горбі» (так називалась частина села) було
побудовано читальню, пізніше там була кооператива. Тепер
цього будинку нема, бо знесений. У 1928 році читальню
перенесли до Народного Дому, який був збудований у центрі
села за народні кошти, при допомозі односельців з Канади і
Америки. На фасаді від дороги, зверху цеглою було виложено –
«Читальня «Просвіти» в Шилах». Після приходу радянських
військ у 1944 році цей напис був зрубаний.

Посвячення наріжного каменя під будову Народного дому,
1924 рік.
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Сучасний вигляд Народного дому.
Біля Народного дому в 1914 році, до 100-річчя від дня
народження Т. Г. Шевченка, був поставлений перший у
Збаразькому повіті, за народні кошти пам’ятник, який був
зруйнований польськими шовіністами у 1919 році і
відновлений та посвячений разом з відкриттям народного дому
25 липня 1928 року при величезному здвигу народу, не тільки
шилівського, а й з навколишніх сіл. У 1930 році пам’ятник був
знищений польськими пацифістами і відновлений у 1954 році.

Фото з Тернопільського
краєзнавчого музею.
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Відкриття Народного дому, липень 1928 року.
Зведений хор сс. Шили і Лисиченці.

Студенти Збаражчини на «Фестині» Збаразької філії
«Просвіти» 1938 року.
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Дуже важливе місце в тяжкій праці селян займала народна
пісня. При читальні «Просвіта» в с. Шили в 20-х роках діяв хор,
яким керував Богдан Малішевський.
На фото сидять:
1)
Порохняк
Ольга,
2) Додик Теодозія, Хамлай
Павліна, Охоцька Павліна,
диригент
Малішевський
Богдан, Мартинчук Ольга,
Пусь Ольга, Кравчук Анна.
3) Порохняк Стефанія,
Цимбаліста
Стефанія,
Борак-Стебельська
Аркадія, Гвязда (Бабій)
Ганна,
Мартинчук
Ярослава.
4) Гвязда Володимир, Порохняк Василь, Гвязда Дмитро.
5) Кравчук Микола, Додик Богдан, Ружило Григорій, Пастушенко
Дмитро.

У 30-х роках хором керував Євген Борак (син директора
школи, який трагічно загинув від рук московських комуністів).
Організований ним хор став одним з кращих хорів Збаразького
повіту. Але спочатку, за спогадами Євгена Синишина,
(«Економічні і культурні здобутки Шилів» / Збаражчина Т. 2, С.
359) Євген Борак зібрав у читальні співаків розділив їх на
голоси, але ніхто не вмів читати нотної літератури, і у
бібліотеці читальні не було вибору нот. І тут Євгену Синишину
прийшла ідея як заробити кошти на ноти. Якось, ідучи в неділю
селом він почув як організовуються гуляння. Виявилось, що
музикантам платили 5 злотих за забаву. Під час танців хлопці
здавались по грошу. На наступну неділю з дозволу війта (яким
був батько Є. Синишина) і голови «Просвіти» було організовано в читальні забаву з музикою, «буфетом» але без
алкоголю з умовою, що виручені кошти підуть на закупівлю
нот для хору «Просвіти». Було припинено п’янство і бійки між
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парубками і здобуто добре джерело прибутку для культурнопросвітницької роботи.

Хор «Просвіти» в Шилах
1932 р.
Керівник Євген Борак.

Після Є. Борака хором керував Білий, син верещацького
дяка, студент Варшавської консерваторії. А коли він не зміг
приїздити, за цю справу взявся Василь Серимуля.

Хор
при
читальні
«Просвіти» 1938 р.
Керівник В. Серимуля.

В 1939 році його взяли до польської армії. Після
німецького полону, повернувшись у 1946 році, він поступив у
Львівське музучилище і закінчивши його, довго працював у
оркестрі Львівського оперного театру і виготовляв скрипки, що
займали 2-3 місце на міжнародних конкурсах.
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У 1943 році хор по-новому створює Олесь Кізь. Хор, уже
не читальні «Просвіта», а при Народному домі, який проіснував
до 2015 року.
При читальні «Просвіта» була велика бібліотека, основу
складали історична патріотична література. У 30-х роках
селяни передплачували такі періодичні видання: «Українські
вісті», «Народна справа», «Діло», «Наш прапор». Для того, щоб
записатися в бібліотеку потрібно було, щоб за тебе хтось
поручився та знати правила поводження з книжкою.
Товариство «Просвіта» щороку літом організовувало фестони –
свято молоді, яке відбувалося у лісі на галявині. На святі були
різні розваги, виступ драмгуртка, хору, читачів, розігрувались
лотерея (прибуток ішов на читальню), виграшем були: качка,
курча, голуб. Звичайно були музика, танці, буфет з морозивом.
Дуже діяльним був драматичний гурток при читальні
«Просвіти», і мав багато здібних артистів-аматорів, серед яких
Теодор Буряк, Дмитро Гарматюк і комедіант Дмитро Порохняк.
Поява Порохняка на сцені викликала сміх і піднесений настрій
серед публіки. Основу репертуару складали вистави за творами
Т. Г.Шевченка, М. Старицького, І. Нечуй-Левицького, І.
Карпенка-Карого, а у період визвольних змагань - вистави про
Крути, Базар і т. д.

Аматорський гурток при читальні «Просвіти» 1938 р.
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Дуже великої шкоди діяльності «Просвіти» завдали
польські пацифісти. З ненавистю вони нищили все українське.
Я вже згадувала про понівечений пам’ятник Кобзареві. Тоді ж
було знищено і бібліотеку у читальні, у кооперативі крам.

Після пацифікації 1930 р.
(напевно книги і декорації сцени у Народному домі)
І хоч «Просвіта» була під забороною під час Радянської
влади, зразу ж з відновленням незалежності України
товариство відновило свою роботу, а 25 жовтня 1998 року з
нагоди 100-річного ювілею «Просвіти» в с. Шили відбулася
святкова академія. Повний зал глядачів, як шилян так і гостей.
Про свою участь у товаристві розповів Василь Порохняк. З
промовами виступали А. В. Клим, Р. Пастушенко, Ольга Малик
– голова «Просвіти». Драмгуртківці-старожили, зокрема і
М. Мартинчук зіграли уривок з вистави «Богдан
Хмельницький».
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Хор виконував патріотичні і народні пісні. Але особливо
запам’яталася пісня із словами:
«Гей же до бою, браття за волю
З ворогом лютим час давати лад,
Вже ревуть гармати, схаменися, кате,
Віддай, віддай Україну назад.
Хочемо «Просвіти», просвітити всіх,
Хочемо «Просвіти», хочемо летіти
Як птах, як птах у вільний світ…»
Хоч як не старалась Радянська влада стерти з пам’яті
людей згадку про «Просвіту» до нас через роки дійшли імена
організаторів, активних членів, які прославили с. Шили та
Україну:
Отець. Василь Стебельський – активіст «Просвіти», не
раз приїжджав до Збаража, де викладав релігію у польських
школах та при читальні «Просвіти» у Збаражі і проводив бесіди
з історії України (помер у еміграції). Євген Борак – керівник
хору при читальні, постраждав під час пацифікації.
Плакида Трач – організатор спортивних товариств,
студент Празького університету – загинув під час виселки в
Сибір.
Євген Синишин – організатор господарських товариств,
активіст «Згоди», «Сільського господаря», помер у еміграції.
Українське село й далі таїть у собі скарби, які
допомагають урятувати національний дух і здобуту волю для
всього українського народу.
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Львові

45

Від упорядника………………………………………….4
Людського розуму глибинне джерело………………...6
З історії заснування «Просвіти» на Збаражчині…......14
Світлий вогник «Просвіти»…………………………...24
Негаснучий факел просвітництва у селі Шили…… 33
Рекомендована література…………………………….44

46

