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УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ШКІЛЬНИЦТВО  

НА ЗЕМЛЯХ НАДСЯННЯ, ЛЕМКІВЩИНИ ТА ХОЛМЩИНИ 

(1919 – 1939 рр.) ЯК ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 
 
У статті на основі аналізу історіографічних досліджень україн-

ського національного шкільництва на землях Надсяння, Лемківщини та 
Холмщини (1919 – 1939 рр.) висвітлено їх цілісну картину; виокремлено 
дві групи джерел вивчення цієї проблеми: праці вітчизняних науковців про 
становище української школи у Польщі, реалії тогочасної української 
освіти, її потреби і труднощі розвитку; а також розвідки польських нау-
ковців, які з позицій панівної держави трактували освітню політику і 
зміст культурно-освітніх процесів на західноукраїнських землях. Крім того, 
здійснено ґрунтовну характеристику кожної з виокремлених груп джерел.  
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КАК ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
 
В статье на основе анализа историографических исследований ук-

раинского национальной школы на землях Надсянья, Лемковщины и Холм-
щины (1919 – 1939 гг.) отражена их целостная картину; выделены две 
группы источников изучения этой проблемы: труды отечественных уче-
ных о положении украинской школы в Польше, реалии тогдашнего украин-
ского образования, его потребности и трудности развития; а также 
исследования польских ученых, которые с позиций господствующего госу-
дарства трактовали образовательную политику и содержание культурно-
образовательных процессов на западноукраинских землях. Кроме того, 
осуществлено основательную характеристику каждой из выделенных 
групп источников. 
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Постановка проблеми. Сьогодні все більше науковців звертають 

увагу на історію розвитку освіти й педагогічної думки в Україні. І це не-

випадково, адже однією з необхідних вимог до розвитку педагогічної 

науки і вдосконалення практичної діяльності є вміння визначити в мину-

лому передумови сучасних змін, максимально скористатися кращими 

історико-педагогічними здобутками, а також запобігти повторенню допу-

щених помилок.  

Особливий інтерес у сучасних умовах викликає питання про те, як 

український народ реалізував своє право на національну освіту, що тісно 

пов’язане з його культурно-просвітницькою діяльністю на етнічних тери-

торіях та боротьбою за національну самовизначеність і незалежність. 

Дослідники інтенсивно заповнюють «білі плями» української історії в 

усіх сферах суспільного життя, у т.ч. й в освітній. Триває бурхливий ре-

несанс української історіографії, проводяться глибокі історико-педагогічні 

дослідження. Так, ґрунтовно аналізуються становлення і розвиток україн-

ського шкільництва на теренах Східної Галичини й Буковини, а питання 

розвою вітчизняної національної освіти на землях Холмщини й Підля-

шшя у 1919 – 1939 рр. ще не набуло цілісної наукової інтерпретації. 

З огляду на це нам видається важливим науковий аналіз історіо-

графії дослідження українського національного шкільництва на землях 

Надсяння, Лемківщини та Холмщини у період 1919 – 1939 рр., а також 

поглиблення відомостей про його дослідників із різних галузей знань, 

яких цікавила і продовжує цікавити ця проблематика.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У контексті досліджува-

ної проблеми цінними вважаємо праці, в яких розкрито окремі аспекти 

розвитку українського національного шкільництва на землях Надсяння, 

Лемківщини та Холмщини у 1919 – 1939 рр. Особливо значущими у 

висвітленні освітніх процесів у міжвоєнній Польщі є роботи В. Кеменя і 

Б. Ступарика, де основну увагу присвячено становленню й розвитку ос-

віти та педагогічної думки українців у країнах Центральної, Східної і Пів-

денно-Східної Європи (1918 – 1996 рр.). Стан середньої освітньої ланки 

у контексті громадсько-політичної та науково-культурної діяльності пер-

шої третини ХХ ст. розглядає Д. Герцюк; окремі аспекти національного 

виховання молоді у міжвоєнний період характеризує Я. Яців; діяльність 

україномовних шкіл на території східних воєводств Другої Речі Поспо-

литої аналізує М. Галай; проблему навчальної книги як засобу родинного 

виховання молодших школярів у Західній Україні 1919 – 1939 рр. з’ясовує 

Л. Стахів. 

У низці наукових робіт об’єктом дослідження постають суспільно-

політичні та культурно-освітні процеси на вже згадуваних нами етнічних 

територіях Надсяння (І. Головацький, С. Заброварний, Б. Загайкевич, В. Ми-

колаїв, І. Спольська-Онишко та ін.), Лемківщини (О. Костаревич, Ю. Макар, 
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Б. Струмінський, Ю. Тарнович, О. Фабрика, Г. Щерба та ін.) та Холм-

щини (М. Горний, П. Костик, М. Кучерап, В. Макар, Ю. Макар, П. Олій-

ник, А. Салюк, Н. Сташенко та ін.). 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, кот-

рим присвячується означена стаття. Водночас стан дослідженості ук-

раїнського національного шкільництва на землях Надсяння, Лемківщини 

та Холмщини у період 1919 – 1939 рр. окремо не вивчався, що й зумовило 

вибір теми статті. 

Формулювання цілей статті. Мета статті – на основі аналізу наяв-

них історіографічних матеріалів щодо українського національного шкіль-

ництва на землях Надсяння, Лемківщини та Холмщини (1919 – 1939 рр.) 

репрезентувати цілісну картину стану його дослідженості. 

Виклад основного матеріалу. Нагромадження історичних знань 

про українське шкільництво Надсяння, Лемківщини і Холмщини означеної 

доби визначається особливостями суспільно-політичної ситуації у краї 

після остаточного встановлення 1923 р. у Східній Галичині польського 

владного режиму. Фактологічні підвалини, теоретичні підходи і ціннісні 

характеристики культурно-освітньої політики Польської держави на ет-

нічних українських землях у першій половині 1920-х рр. заклали українські 

вчені, відомі громадсько-політичні діячі. Зокрема у дослідженнях Я. Бі-

ленького та І. Ліщинського фрагментарно охарактеризовано розвиток ук-

раїнського шкільництва в історичній ретроспективі, подано перші оцін-

ки тогочасної освітньої політики Польщі.  

Освітні реалії в Австро-Угорській імперії та Польській державі 

проаналізував К. Федорович у дослідженні «Українські школи в Галичині 

в світлі законів і практики». Зокрема, автор охарактеризував нормативно-

правові акти нової влади, довів, що шкільна політика Польщі суперечи-

ла її міжнародним зобов’язанням. Загалом дослідник намагався «…дати 

читачеві можність створити образ і поняття про правдивість погляду, що 

договори для Польщі – лиш кусник паперу без вартости, що в Польщі 

закон одно, а практика друге» [10, 3]. 

Дослідження К. Федоровича та його однодумців стали «відправни-

ми» для всебічного вивчення освітньої політики у Польській державі. У 

центрі уваги істориків та педагогів згаданого періоду перебувала проблема 

захисту української школи, зважаючи на загрозу її полонізації. Акуму-

люючи напрацювання попередників, І. Герасимович у працях «Збройна 

і культурна війна: статистика шкільна» та «Українські школи під поль-

ською владою» доводив, що культурна асиміляція є набагато страшнішим 

явищем, ніж військова окупація будь-якого народу.  

Науково-теоретичні підходи й ідейно-політичні стереотипи щодо 

розвитку української школи у нових суспільно-політичних умовах, що 

домінували на різних етапах та певних напрямах і течіях української 
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історіографії, визначали загальну динаміку оцінювання української школи 

у Польщі. Водночас зауважимо, що, на відміну від Східної Галичини, 

українське шкільництво Надсяння, Лемківщини і Холмщини не перебу-

вало в центрі уваги української громадськості. До слова, І. Гвать конста-

тував, що «…зацікавлення Лемківщиною в середовищі українських вчених 

та культурно-освітніх діячів пробудилося відносно пізно, практично щойно 

у 20 – 30-х рр. нашого століття» [6, 151].  

Утворення у 1925 р. Українського національно-демократичного об’єд-

нання (УНДО) пожвавило дискусії у суспільстві щодо освітньої політики 

Польщі. Чільні діячі партії, а також політичні сили національно-демокра-

тичного табору, передусім Української соціалістично-радикальної партії 

(УСРП), розпочали викривальну кампанію з метою припинення полоніза-

ції українських шкіл. Саме у цей час побачила світ праця одного з ке-

рівників УНДО В. Целевича «Про нові польські шкільні закони» [12], в 

якій на конкретних прикладах увиразнено реальний стан українських 

шкіл, окреслено освітню стратегію і тактику УНДО. 

Отже, упродовж 1920-х рр. із-під пера національно свідомої україн-

ської еліти з’явилася низка досліджень, безпосередньо присвячених ста-

новищу української школи на етнічних українських землях Східної Гали-

чини. Окреслені праці засвідчують поступову модернізацію осмислення 

освітньої політики Польщі. Однак територія Надсяння, Лемківщини і Холм-

щини не згадується в узагальнювальних синтетичних працях, де розгля-

даються освітні питання. 

Починаючи із 30-х рр. ХХ ст., посилюється антипольська зорієнто-

ваність української історіографії з проблем шкільництва. Науковці пояс-

нюють її проведенням польською владою політики «пацифікації» (1930), 

посиленням націоналістичних тенденцій у середовищі української молоді, 

фактичним нищенням української школи, що проявлялося в ополяченні 

вчителів, заохоченні створення т. зв. утраквістичних двомовних шкіл тощо. 

Антиукраїнська політика Польщі спричинила відповідну реакцію в укра-

їнському середовищі. Зокрема, у працях Л. Ясінчука [14], Д. Великано-

вича [1] та І. Герасимовича [2] проаналізовано нормативно-правові акти 

польського сейму, які стосуються шкільництва, охарактеризовано резуль-

тати шкільних плебісцитів 1925, 1927, 1932 рр. Згадані автори закликали 

українську громадськість не бути байдужими до долі своїх дітей. Загальну 

характеристику становища українців у Польщі містить дослідження М. Фе-

лінські [11]. У 30-х рр. ХХ ст. намітилися позитивні зрушення у вивче-

нні українського шкільництва Надсяння, Лемківщини і Холмщини крізь 

призму освітньої політики Другої Речі Посполитої.  

На противагу українським науковцям, педагогам, історикам, польські 

дослідники тлумачили освітню політику Польщі на етнічних українських 

землях у вигідному для себе світлі. У межах офіційних канонів польської 
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історіографії упродовж 1930-х рр. вийшли праці В. Гетеля, Ч. Войтиню-

ка, А. Бартошука, В. Заборського [20] та ін. дослідників, які подавали 

дещо відмінне тлумачення суті і змісту культурно-освітніх процесів у 

краї. Виправдовуючи полонізацію українських шкіл, вони наголошували, 

що холмщаки, лемки, надсянці за походженням – поляки, що мають дуже 

мало спільного з українським етносом.  

Як бачимо, польська історіографія практикувала добре відпрацьова-

ний алгоритм висвітлення міжнаціональних відносин, знаходячи аргумен-

ти на виправдання полонізаційних заходів місцевої влади. 

Початок Другої світової війни викликав серед українських науковців 

помітне пожвавлення історико-педагогічних студій антипольського спря-

мування. У цьому окресі продовжував активно діяти І. Герасимович. У 

його дослідженні «Праця вчителя в школі. Методичні завваги до навчання 

в народних школах» [3] ідеться про методологічні аспекти розвитку ук-

раїнської тогочасної школи.  

Українське шкільництво цього періоду аналізується у роботах Л. Ясін-

чука [14], І. Чмоли, у редакційних публікаціях «Рідної школи». 

Післявоєнна радянська історіографія трактувала події культурно-

освітнього життя на західноукраїнських землях міжвоєнного періоду з 

винятково класово-партійних позицій. На відміну від політичних процесів, 

де основний акцент зроблено на викриття «антинародної» діяльності «дріб-

нобуржуазних» партій, освітні питання вивчалися не як окремий фено-

мен, а крізь призму суспільно-політичних явищ. Нова влада прагнула уви-

разнити переваги радянської школи над чинною у 1930-х рр. польською, 

викриваючи на конкретному історичному матеріалі утиски і дискримі-

націю українців у мовно-культурній сфері, а також закриття українських 

шкіл. 

Особливе місце в оцінці нормативно-правових основ українського 

шкільництва займає робота Б. Тищика «Польща: історія державності і 

права (Х – початок ХХІ ст.)» [9]. Принципове значення для з’ясування 

умов розвитку української школи мають оцінки автором факту відновле-

ння незалежності Польської держави у 1918 – 1920 рр. Учений аналізує 

положення Малої Конституції (1919), наступної Березневої Конституції 

(1921) у контексті прав національних меншин, аналізу державно-право-

вого розвитку Польщі у 1921 – 1935 рр.; запровадження авторитарного 

режиму санації, висвітлення положень Конституції 1935 р. та державно-

політичного розвитку Польщі до початку Другої світової війни. 

Важливе значення у висвітленні освітніх процесів у міжвоєнній 

Польщі займають праці Б. Ступарика, зокрема монографія автора, «Ґенеза 

історії українського шкільництва «Шкільництва Галичини (1772 – 1939)»», 

що з’явилася у 1994 р. й уже понад 20 років залишається найбільш ци-

тованим твором з освітньої проблематики на західноукраїнських землях 



УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ШКІЛЬНИЦТВО… 213 

[8]. Окремий розділ праці присвячений суспільно-політичним умовам та 

змісту національних освітніх процесів у Галичині 1919 – 1944 рр. У ньому 

розглянуто правове регулювання освітньої політики польськими урядами 

протягом 20 – 30-х рр. ХХ ст., ставлення урядової та місцевої адмініс-

трацій до проблем україномовної школи. Окремим напрямом дослідження 

постає аналіз діяльності українських національно-культурних товариств 

у краї, просвітницьких об’єднань, руху за національну освіту взагалі.  

Численні публікації Б. Ступарика другої половини 1990-х – початку 

2000-х рр. присвячені проблемам становлення і розвитку української шко-

ли, національного виховання в ній під польською владою, а також впливу 

освітніх організацій на вітчизняне шкільництво та ін. 

Монографічне дослідження В. Кеменя «Розвиток освіти й педаго-

гічної думки українців у країнах Центральної, Східної та Південно-Схід-

ної Європи (1918 – 1996 рр.)» висвітлює становлення й розвиток освіти 

українців у Польщі, Словаччині, Румунії, Югославії, Хорватії, Боснії та 

Герцеговині, характеризує діяльність відомих українських педагогів на 

зазначених теренах. Автор також аналізує визначальні нормативно-пра-

вові засади і кількісні показники розвитку україномовної школи у міжвоєн-

ній Польщі, зокрема, на землях Надсяння, Лемківщини та Холмщини [4]. 

Не менш важливу роль в окресленні аналізованої проблематики віді-

грають роботи, присвячені окремим українським етнічним регіонам, – 

Надсянню, Лемківщині і Холмщині. Переважно це дослідження краєзнав-

чого чи історико-публіцистичного плану. Їхня специфіка полягає у тому, 

що вони на оригінальному місцевому матеріалі інформують читача про 

національно-культурне життя, розвиток школи на перелічених землях. 

Багато цікавих фактів про історичні зміни шкільництва на Холм-

щині і Підляшші міжвоєнного часу містить дослідження П. Костика «Тра-

гічна доля Холмщини і Підляшшя» [5]. У ньому науковець з’ясовує то-

гочасні демографічні чинники у регіоні (виселення українського населення 

з Холмщини і Підляшшя до Росії у роки Першої світової війни; розсе-

лення біженців поза межами етнічних земель; рух холмщаків за повер-

нення на рідні землі тощо). Автор також пропонує загальну соціально-

економічну й етнополітичну оцінку перебування Холмщини і Підляшшя 

у складі Польської держави у 1919 – 1944 рр., характеризуючи стано-

вище українського населення в умовах польського режиму; полонізаційні 

акції щодо українців регіону; руйнування церков; описуючи українське 

національно-культурне життя на Холмщині міжвоєнного часу, а також 

окремі аспекти народного шкільництва. 

Сучасна історіографія налічує низку досліджень, присвячених укра-

їнському національно-визвольному рухові у міжвоєнній Польщі, а в його 

контексті – і засадам розвитку української національної школи, історія 

якої набула статусу вагомого чинника консолідації співвітчизників. 
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При з’ясуванні проблем національної школи означеного періоду 

можна виокремити історико-правові праці із вивчення загальноісторичного 

процесу та становища українського етнічного населення Надсяння, Лем-

ківщини і Холмщини. Загальний огляд суспільно-політичної діяльності 

українців у міжвоєнній Польщі здійснив С. Макарчук [7]. Автор також 

увиразнює тогочасні проблеми всіх рівнів шкільництва, Греко-Католицької 

Церкви та ін. 

Високий рівень наукового тлумачення окремих аспектів розглядува-

ної теми пояснюється тим, що вони постають неодмінними компонен-

тами інших самостійних досліджень. Пропонуємо назви лише кількох 

праць, присвячених суспільно-політичним та культурно-освітнім проце-

сам у Надсянні, Лемківщині та Холмщині. У «Лемківських календарях» 

упродовж 1994 – 2009 рр. вийшли друком розвідки О. Костаревича «Шкіль-

ництво на Лемківщині», О. Фабрика «Духовна культура лемків», І. Щер-

би «Про педагогічну діяльність Василя Гірного» та ін.  

Значною мірою увиразнюють вивчення історії українського націо-

нального педагогічного руху та національно-визвольних процесів у царині 

вітчизняної освіти наукові дослідження у межах дисертаційних праць. 

Зокрема, М. Титова аналізує дидактичні основи вивчення української 

мови у школах Галичини другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст.; 

У. Кецик описує громадське виховання учнів українських професійних 

шкіл Галичини першої третини ХХ ст.; В. Стинська вивчає систему шкіль-

ництва в Галичині кінця ХІХ – початку ХХ ст. в контексті суспільно-

політичних змін та освітніх реалій Австро-Угорщини зазначеного часу; 

Л. Стахів розглядає проблему навчальної книги як засобу родинного ви-

ховання молодших школярів у Західній Україні 1919 – 1939 рр., Л. Ле-

вицька досліджує етнопедагогічні аспекти виховання характеру в україн-

ській педагогіці Галичини 1919 – 1939 рр. 

Антиукраїнська політика польської влади у сфері освіти здебіль-

шого замовчувалася або ж виправдовувалася польськими дослідниками. 

У межах офіційних канонів польської історіографії науковці подають дещо 

спрощене трактування українського шкільництва на етнічних українських 

землях не тільки Надсяння, Лемківщини, Холмщини, а й Східної Гали-

чини загалом. У працях М. Іваніцького, М. Пап’єржинської-Турек, В. Сер-

чика, А. Хойновського, А. Айненкеля, Т. Пьотркевіча, Т. Томашевського 

та ін. дослідників помітне вже дещо відмінне від довоєнного трактування 

суті і змісту культурно-освітніх процесів на західноукраїнських землях. 

Узагальнює сучасні польські дослідження робота А. Козери «Освіта 

у польській політичній думці (1918 – 1939)» [16]. Предметом аналізу 

польського професора є ставлення до освіти і шкільництва міжвоєнних 

політичних структур: консерваторів, національних демократів (ендеків), 

християнсько-демократичних товариств, табору прихильників Ю. Пілсуд-
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ського, представників селянського руху, а також соціалістів і комуніс-

тів. А. Козера яскраво відтворив бачення польським політикумом освіт-

нього процесу взагалі та його національних фрагментів зокрема.  

Польська історіографія містить численні дослідження проблем між-

воєнного періоду національної держави – 1919 – 1939 рр. Першу групу 

становлять роботи т. зв. узагальнювального характеру. Зокрема, Є. Жарно-

ківський висвітлює соціально-економічні та суспільно-політичні процеси у 

державі після її відновлення, розкриває зміст адміністративних реформ, 

специфіку місцевого самоврядування, розвитку культури й освіти [21]. 

Не менш цікавою є й монографія польського науковця Є. Томашев-

ського, присвячена національним меншинам у Польщі (1919 – 1939 рр.). 

Вона зокрема містить аналіз проблем україномовної школи, українських 

громадських і національних товариств у Польщі [17].  

Загальні оцінки розвитку школи у міжвоєнний період пропонує ще 

один польський дослідник – К. Тжебятовський, який у своїй монографії 

висвітлює головно питання розвитку середньої школи [18]. 

Хронологічну і змістову характеристику освітніх змін відображено 

у праці М. Бернацької. Авторка розкриває національно-культурну пробле-

матику міжвоєнного часу, освітні процеси, в тому числі й у середовищі 

національних меншин [20]. 

Національна політика Польщі періоду парламентської демократії і 

санації проаналізована у працях Б. Загайкевича, Ч. Партача, Й. Зарнов-

ського, В. Міха, С. Стемпеня, Р. Торжецького, К. Зеленка, С. Заброварного, 

Г. Халупчака й Т. Броварека, М. Сирника, Т. Струєка та ін. 

Сучасна вітчизняна історіографія окресленого періоду детально 

вивчає зарубіжний досвід, передовсім польських освітян, із метою з’ясу-

вання умов розвитку українського шкільництва. Роботи польських авто-

рів розкривають загальні підходи до окресленої тематики, визначені їхньою 

національною традицією і важливі не лише для оцінки процесів 1918 – 

1939 рр., а й в інформативному плані, залучаючи до наукового обігу нові 

оригінальні джерела з історії шкільництва.  

Доцільно виокремити з досліджень сучасних польських науковців 

роботу У. Врублевської, де розглянута освітня політика держави у спра-

вах національних меншин [19]. 

Підсумовуючи, наголосимо, що хоча польська історіографія містить 

значний інформаційний матеріал, ілюструючи освітні процеси у Поль-

ській державі 1919 – 1939 рр., однак не завжди актуалізує проблеми ук-

раїнського шкільництва, розв’язуючи їх, як правило, у контексті «націо-

нальних меншин».  

Огляд наукової літератури дає підстави зробити висновок, що пи-

тання національного українського шкільництва у Надсянні, Холмщині 

та Лемківщині в період 1919 – 1939 рр. лише фрагментарно привертало 
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увагу вітчизняних і зарубіжних дослідників, залишаючись, по суті, недо-

статньо вивченим. 

Отже, як уже було сказано, простежуємо дві групи досліджень з 

окресленої нами проблеми. Перша стосується української історіографії, 

що розкриває становище української школи у Польщі, увиразнює реальний 

стан української освіти та охоплює праці 1919 – 1939 рр. У наступні 

роки радянського періоду і до початку 90-х рр. ХХ ст. питання шкіль-

ництва на українських етнічних територіях майже не досліджувалися віт-

чизняними вченими. Після проголошення незалежності України розши-

рилися можливості наукового пошуку та з’явилася низка наукових праць, 

що розкривають особливості розбудови системи української народної 

освіти на різних етнічних територіях. 

До другої групи досліджень належать роботи польських науковців, 

які подають у вигідному для себе світлі освітню політику Польщі у між-

воєнний період на етнічних українських землях. Особливу увагу при цьому 

вони звертають на дослідження шкільництва Лемківщини, вважаючи 

лемків частиною (етнічною групою) польського народу. Польська істо-

ріографія значно розширилася у 70 – 80-х рр. ХХ ст. та сформувала від-

мінне від довоєнних трактування суті і змісту культурно-освітніх проце-

сів на західноукраїнських землях. 

Висновки. Аналіз опрацьованих нами історіографічних джерел свід-

чить, що розвиток національного шкільництва на землях Надсяння, Лем-

ківщини та Холмщини у 1919 – 1939 рр. ще не набув цілісної наукової 

інтерпретації. Висвітлення окремих аспектів зазначеної проблеми відбу-

валося здебільшого у контексті загальних досліджень польської системи 

освіти чи україномовної освіти на землях, що входили до складу Поль-

щі, а також через відображення особливостей українського національно-

визвольного руху, правове регулювання шкільництва, деякі засади націо-

нального виховання української молоді чи діяльність українських това-

риств та організацій. 

Отож, сьогодні існує необхідність об’єктивної оцінки досвіду мину-

лих років щодо висвітлення питань українського шкільництва, що дасть 

змогу глибше зрозуміти закономірності розвитку освіти національних 

меншин. 
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