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“Я тепер вже не боюся за її будучину, 
бо вона вже не загине для нашої нації”. 11«Просвіті»–145

Установчі збори із 64-х чле-
нів — засновників Товариства 
“Просвіта” відбулися 8 грудня 
1868 року у Львові. Серед фунда-
торів були визначні діячі україн-
ської культури: професори гімна-
зії й учительської семінарії Ана-
толь Вахнянин, Юліян Романчук, 
Омелян Партицький, Олександр 
Борковський, урядники Корнило 
Сушкевич, Михайло Коссак, сту-
денти Андрій Січинський, Олек-
сандр Огоновський.

Основна мета “Просвіти”, як 
сказано в 1-му параграфі Стату-
ту, — є “просвіта і піднесення до-
бробуту руского народу”, для чо-
го треба “видавати книжки укра-
їнською мовою і навчати свій на-
рід”. І Товариство широко роз-
горнуло організаційно-освітню 
мережу і мало набавом більше 
2 700 читалень.

В останній чверті XIX століття 
у селі Велеснів створено Товари-
ство “Просвіта”, яке почало зби-
рати книжки та часописи для ор-
ганізації сільської читальні. Йо-
го очолив парох села, отець Мар-
кил Соневицький. Велику про-
світницьку роботу серед велеснів-
ців проводив свідомий українець 
сільський дяк Михайло Гнатюк — 
батько академіка ВУАН Володи-
мира Гнатюка.

Пізніше вчений згадував: 
“…двері нашої хати майже не за-
микалися перед різними людьми, 
що пересиджували в нас, немов у 
сільськім касині цілими годинами, 
особливо ж у неділю та свята або 
в доволі довгі зимові вечори та за-
бавлялися або різними оповідан-
нями, якими я залюбки прислуху-
вався та переймав їх, або відчиту-
ванням усяких новинок із газетки, 
яка все в нас була, та книжок”. Во-
лодимир Гнатюк став членом то-
вариства “Просвіта” ще навчаю-
чись на філософському факульте-
ті Львівського університету. А за-
кінчивши навчання, 12 листопа-
да 1898 року заснував “Українсько-
Руську Видавничу Спілку” і стає її 
директором, редактором і відпові-
дальним секретарем.

Із грудня 1898 року велесні-
вець зайняв посаду секретаря Нау-
кового Товариства імені Шевченка 
у Львові, головою якого був укра-
їнський учений-історик Михайло 
Грушевський. Володимир Гнатюк 
був редактором видань НТШ, го-
ловою його Етнографічної комісії, 

співредактором “Літературно-На-
укового Вісника” (1898—1906 роки 
і на початку 20-х років).

Як директор “Українсько-
Руської Видавничої Спілки”, уче-
ний зредагував і видав близько 
60 томів “Етнографічного Збір-
ника” і “Матеріалів до україн-
ської етнології”. Володимир Гна-
тюк плідно співпрацював із Тер-
нопільською, Львівською, Закар-
патською “Просвітами”. Він вів 
широке листування з філіями То-
вариства і нашого краю, всебіч-
но сприяв відкриттю бібліотек 
при хатах-читальнях, допомагав їх 
комплектувати, надсилаючи влас-
ні книжки та фольклорні збірни-
ки, а також родичам, сусідам та 
знайомим у селах Велеснів, За-
лісся, Дубенка, Коропець, Григо-
рів, Олеша, Рукомиш, Жизномир, 
містах Монастириська і Бучач.

Просвітяни Велеснева 1914 ро-
ку велично відсвяткували 100-річ-
чя уродин Тараса Шевченка, але 
в роки Першої світової війни вся 
просвітницька робота в селі при-
пинилася: Велеснів увесь був спа-
лений, а його мешканців висели-
ли далеко в Карпати і далі.

Лише на початку 20-х років 
пожвавлює свою роботу філія То-
вариства “Просвіта” у Велесневі. 
Між 1920 і 1939 роками в нашо-
му селі були: читальня “Просві-
ти”, Товариство “Луг”, хор, ама-
торський драматичний гурток, 
оркестр, гуртки “Рідна школа” і 
“Сільський господар”, коопера-
тивна крамниця і молочарня.

Володимир Гнатюк 1909 року 
в одному з чеських видань опублі-
кував свою статтю “Сорок років 
діяльності львівської “Просвіти”. 
Пише і публікує рецензії на кни-
ги “Ілюстрований народний ка-
лендар Товариства “Просвіта” на 
рік звичайний 1902”, на 1903, на 
1906, на 1926 роки. Крім того, на-
писав рецензію на книгу “Звіт з ді-
яльності філії “Просвіти” в Стрию 
за час від 11 червня 1903 до 11 мая 
1904”. Усі рецензії видрукувані в 
“Літературно-Науковому Вісни-
ку” за відповідні роки.

У травні 1921 року Володими-
ра Гнатюка обрали Почесним чле-
ном новозаснованого Товариства 
“Просвіта” в Ужгороді. Вислов-
люючи “щиру подяку за таке по-
чесне відзначення моєї скромної 
праці”, 17 червня у листі до Іва-
на Панькевича Володимир Гна-
тюк писав: “Жалкую дуже, що 
тяжка, довголітня хвороба відтяг-
нула мене від продовження праці 
над Угорською Україною та не до-
зволила мені здійснити того пля-
ну, який колись уклав собі, буду-
чи здоровим. Надіюся одначе, що 

мої пляни, доповнені й розширені 
виконають уже тамтошні уродже-
ні. Невмірно тішуся, що для Угор-
ської України минув довгий пері-
од вегетовання та настав новий, 
віллє в неї правдиво-національну 
струю життя”. І свого листа-по-
дяку він закінчив оптимістичним 

прогнозуванням: “Я тепер вже не 
боюся за її (Закарпатської Украї-
ни — О. Ч., Р. Ч.) будучину, бо во-
на вже не загине для нашої нації”.

Почесну Грамоту, яку вигото-
вив відомий живописець, народ-
ний художник України Осип Бок-
шай, підписали від Ужгородської 
“Просвіти” заступник голови — 
Августин Волошин (Президент 
Закарпатської України, тепер Ге-
рой України — О. Ч., Р. Ч.) та се-
кретар Іван Панькевич.

25 грудня 1925 року на загаль-
них зборах Товариства “Просві-
та” у Львові було ухвалено, щоб 
із цього числа іменувати Почес-
ним членом Товариства Володи-
мира Гнатюка за його заслуги пе-
ред Товариством і українським 
народом. Вченому видали Ди-
плом, який підписали за Това-
риство “Просвіта” у Львові голо-
ва Михайло Галущинський (на-
родився 1878 року — О. Ч., Р. Ч.) 
та секретар Василь Мудрий (від-
крив і проводив останні загаль-
ні збори “Просвіти”, що відбу-
лися 8 червня 1939 року у Льво-
ві. — О. Ч., Р. Ч.). Саме з “Кален-
даря “Просвіти” на 1927 рік” ми 
довідуємося, що Почесним чле-
ном “Просвіти” в грудні 1925 ро-
ку став Володимир Гнатюк.

Почесна Грамота Ужгород-
ської та Диплом Львівської “Про-
світи” Володимира Гнатюка збері-
гаються в архіві вченого у Відділі 
рукописних фондів Львівської на-
укової бібліотеки ім. Василя Сте-
фаника НАНУ. 

1938 року Велеснівський 
Народний Дім разом із філією 
“Просвіти” урочисто відсвятку-
вали 70-річчя Матірного Товари-
ства “Просвіта”. 1939 року в се-
лі припинила свою діяльність і 
1942 року відновила свою пра-
цю “Просвіта” в нашому селі, яку 
очолила вчителька п. Ольга Гаєв-
ська. Тоді й розпочали свою робо-
ту сільська читальня і дитячий са-
дочок, до якого ходили діти укра-
їнців і поляків.

Вихователькою у нашому са-
дочку працювала п. Параска. 
Після одного з виступів співо-
чого гуртка його учасники зі-
бралися на сходах, що ведуть до 
церкви святого Отця Миколая і 
світляр зробив світлину, котрій 
зараз 70 років. 

Із нагоди 125-річного ювілею 
Товариства “Просвіта” 1993 ро-
ку у Велесневі відновила свою ро-
боту його філія. А до цьогорічно-
го ювілею у п’ятій кімнаті домів-
ки вченого розгорнуто велику ви-
ставку “Просвіті” — 145”, на якій 
представлено унікальні експона-
ти з архіву Володимира Гнатюка та 
фондів його музею.

Остап ЧЕРЕМШИНСЬКИЙ, 
засновник і незмінний дирек-

тор Велеснівського етнографіч-
но-меморіального музею Володи-

мира Гнатюка, заслужений пра-
цівник культури України, лауре-

ат Всеукраїнських премій іме-
ні Павла Чубинського. Воло-

димира Гнатюка, Братів Богда-
на та Левка Лепких, член НСКУ, 

НСЖУ, НТШ у Львові, Почесний 
член ВУТ “Просвіта” імені Тара-

са Шевченка; 
Романа ЧЕРЕМШИНСЬКА,
співзасновниця Етнографіч-

но-меморіального музею Володи-
мира Гнатюка, старший науковий 
працівник музею, відмінник осві-

ти України, член НСКУ, НСЖУ 
НТШ у Львові, ВУТ “Просвіта” 

імені Тараса Шевченка 

Грудень 2013 року, село Велеснів 
Монастириського району, 

Тернопілля

Володимир Гнатюк — почесний просвітянин
За заслуги для товариства і для українського народу

Вихователька п. Параска з вихованцями

Володимир Гнатюк

Велеснівські просвітяни. 1930 рік
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