
великий потенціал націлений на: створення виразної й конструктивної націо
нальної ідентичності, покликаної подолати ціннісний розрив у суспільстві; 
формування діяльного патріотизму, орієнтованого на продуктивну громадянську 
активність; утвердження в суспільній свідомості демократичних цінностей.

Зневажливе ставлення до історичної пам’яті веде до нескінченного по
вторення одних і тих же помилок, до небезпечного життя з «чистого аркуша» 
і для країни, і для її громадян. Водночас відповідальне і шанобливе ставлен
ня до історичної пам’яті є одним з ключових чинників консолідації сучас
ного українського суспільства.
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необхідності шляхів єднання з народом, формування підґрунтя консолідації 
нації та визначення вектору її подальшого буття. До вирішення цих питань 
звернулися перемишльське «Товариство галицьких греко-католицьких свя
щенників» (засн. 1816 р. на чолі з о. І. Могильницьким), спрямоване на 
створення умов для навчання українською мовою, поширення освіти укра
їнською для дітей, створення та поширення книжок, писаних простою на
родною мовою для найширшої аудиторії (що відбило заснування друкарні 
та видання першого в Галичині «Буквара»),

Національну культуротворчу діяльність української еліти продовжило 
створене 1848 р. національно-політичне об’єднання «Головна Руська Рада». 
Його консолідаційні спрямування відбило скликання «Собору руських уче
них», на якому справа просвіти народу була стверджена як головне завдання, 
освіта народу декларувалася як засіб утвердження конституційних прав 
народу, М. Синовідським було запропоновано план створення мережі чита
лень. Активне опанування європейського просвітницького досвіду, зокрема 
слов’янських культурних товариств, віддзеркалилося у створенні культурно- 
освітнього об’єднання «Галицько-Руська матиця».

На Західноукраїнських землях політичним фундаментом культурних 
процесів стала конституція Австро-Угорської імперії 1867 р., Закон про за
гальні права громадян (1867 р.), Закони про об’єднання та збори, які надали 
офіційної можливості згуртування української інтелігенції та виявлення її 
національно спрямованого культуротворчого потенціалу. Напрямами його 
реалізації, адекватними одвічній значущості освіти для української спільно
ти, стали передусім просвіта народу та піднесення статусу української мови 
як чинника консолідації нації.

«Спомагати народну просвіту в напрямах моральнім, матеріальнім і по
літичним через видання практичних книжок, брошур і т. д. в тій мові, якій 
нарід говорить» [3, с. 18]. Це гасло, сформульоване о. Степаном Качалою 
в 1868 р., стало імпульсом для молоді Галичини у формуванні комітету зі 
створення товариства «Просвіта». Потреба у формуванні нової культурот- 
ворчої сили була зумовлена передусім політичними обставинами та різно- 
спрямованістю поглядів української інтелігенції, яка не визначилася у ви
борі векторів націє- та культуротворення. Активізована діяльність «старо- 
русинів» мала основою декларовані Б. Дідицьким у статті «Погляд 
у будучність» ідею єднання з «руським світом», Російською імперією. Нова 
генерація інтелігенції -  народовці -  мали на меті збереження обстоювання 
національних духовних опор та консолідації українства.

Саме цьому молодому, прогресивно орієнтованому поколінню належала 
ініціатива створення статуту «Просвіти», дозвіл на створення якої міністер
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ством освіти було надано 2 вересня 1868 р. міністерством освіти. До керівної 
ланки нової культурно-освітньої інституції увійшли знані представники 
української культурної еліти -  А. Вахнянин, О. Борковський, І. Комарниць- 
кий, М. Коссак, К. Сушкевич, М. Михаляк, О. Огоновський, О. Партацький, 
Ю. Романчук, К. Устиянович тощо. Просвітницька секція, діяльність якої 
була значно інтенсифікована ентузіазмом редактора Ю. Федьковича, почала 
видання популярної літератури та почала підготовку підручників для укра
їнської гімназії.

Протягом існування наприкінці XIX ст. «Просвіта» наочно демонстру
вала активний пошук напрямів діяльності, адекватних тогочасним культур
ним реаліям, зокрема й потребі налагодження діалогу із західноєвропейськи
ми освітніми товариствами, що відбила запроваджена об’єднанням практи
ка обміну книжковими фондами.

Першим статутом «Просвіта» було передбачено передусім наукову, ви
давничу та освітню працю -  дослідження духовного доробку народу та 
просвіту широких народних мас, «збирання й видавання всіх плодів устної 
народньої словесності, як пісень, казок, приповідок, історичних переказів 
і загалом усього, що може причинитися до пізнання народу і його історії» 
[З, с. 24]. Однак доволі значний як для того часу внесок для видання літера
тури для народу надавав діяльності об’єднання певного елітарного характе
ру та унеможливлював участь народних мас. За цих причин 1869 р. у Друго
му статуті було закріплено прагнення «ширити просвіту між українським 
народом» [3, с. 25] та поширення діяльності в провінційних містах та селах.

Значне зменшення внеску, закріплене Третім Статутом, відкрило шлях 
до активної участі селян в освітянській діяльності. Четвертий Статут, під
готовлений К. Левицьким у 1891 р., встановлював структуру товариства, 
основою якого ставали читальні. За Статутом вони ставали багатофункціо
нальними центрами духовного та економічного життя — в них створювалися 
курси иеписемних, організовувалися театральні вистави, вечорниці, а також 
виробничі спілки, крамниці, каси позики тощо.

За умов відсутності власної державності «Просвіта» на межі XIX—XX ст. 
ставала своєрідним національним еквівалентом організації духовного буття 
української спільнота в усьому багатстві його вимірів. Це відбив П’ятий 
Статут «Просвіти» 1913 р., в якому накреслювалися такі напрями діяльнос
ті -  заснування народних театрів, кінотеатрів, бібліотек, читалень, музеїв, 
освітніх закладів від початкового до вищого, організація народних свят 
і з ’їздів, господарських курсів тощо. У 1924 р. в Шостому Статуті «Про
світа» повернулася до суто освітньої та культурницької діяльності.
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Значущість діяльності «Просвіти» в культуротворчій діяльності україн
ської еліти полягала не тільки в її консолідації та «прокладанні» шляхів 
майбуття нації, а й у створенні нового культурного простору, пов’язаного 
з національними витоками у просторі та часі та об’єднаного мережею куль
турно-освітніх закладів. Протягом 1868-1869 рр. було створено три філії 
товариства, розпочалося видання друкованого органу «Письмо з «Просвіти», 
з 1880 р. розпочалося видання політичної газети «Діло» (ред. В. Барвін- 
ський), було засновано фахові школи -  «Господарську» (с. Милования), 
«Торгівельну» (Львів), «Жіночу школу домашнього господарства» (с. Угер- 
ці Винявські). Суспільний резонанс діяльності «Просвіти» зумовив визнання 
на державному рівні, що відбило її фінансування галицьким сеймом. З 1868 
р. почалося видання друкованої «Читанки для сільських людей «Зоря», 
з перервами протягом 1870-1939 рр. друкувалися своєрідні народні енци
клопедії -  календарі, які містили господарські, економічні, політичні відо
мості, популярно-розважальні, художні твори, зокрема перекладені, біогра
фії видатних діячів української культури.

Продовжуючи освітні традиції, закладені за часів українського бароко, 
та постаючи як осередок лінгвоцентричних спрямувань, опікуючись збере
женням історичного досвіду, «Просвіта» порушувала питання щодо украї
нізації освіти та заснування в Львівському університеті кафедри історії 
України.

Діяльність «Просвіти» стала тим духовним стрижнем, який об’єднав 
у діахронії національний культурний процес Х1Х-ХХІ ст. Продовження 
активної діяльності об’єднання за часів УНР та його сучасне відродження 
засвідчили спадкоємність зусиль української культурної еліти у справі фор
мування національного культурного простору, просякнутого просвітніми та 
консолідаційними інтенціями.
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