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(КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) 
 

Кінець ХІХ – початок ХХ століття характеризувався 
колосальним розвитком просвітницької роботи в Україні. Одним 
з найбільш значущих проявів національного руху стала 
діяльність громад – осередків української інтелігенції, що 
здійснювали громадсько-політичну та культурно-просвітницьку 
діяльність. Одним з ініціаторів створення громади у Києві був 
Павло Гнатович Житецький, який в подальшому брав активну 
участь у просвітницьких та культурно-мистецьких акціях 
товариства. 

П.Г. Житецький був одним із визнаних лідерів українського 
національного руху другої половини ХІХ століття. Його 
світогляд та громадянська позиція почали формуватися ще під 
час навчання у Київській духовній академії та на історико-
філологічному факультеті Університету Св. Володимира. [3, 7]. 
Саме тут серед інтелектуальної еліти кінця ХІХ – початку ХХ 
століття вперше гостро було поставлено питання про 
український національний характер в його історично 
зумовлених відмінностях від великоруського [4, 2]. 

Все це знаходило живий відгук у палких душах 
прогресивно настроєної молоді, яка переймалася ідеалами 
Кирило-Мефодіївського братства, під впливом котрих 
формувався її світогляд. «Ми отримали од старшого 
покоління, – згадував пізніше П.Г. Житецький, – 
романтичний погляд на народ і народність. Ми поклонялися 
народу як животворящій стихії. Нам здавалося, що перше 
проміння свободи освітить нам народну душу з такої 
сторони, з якої ми не бачили її, що вийдуть із самого народу 
великі сили, котрі стануть поряд з нами для великої праці на 
українській ниві» [4, 2]. 

Члени Київської громади ставили перед собою два 



завдання. Перше – це етнографічні дослідження, основна 
мета яких – «…навчитися від самого народу думати, 
говорити і жити по народному, щоб виробити метод народної 
освіти на підставі народного світогляду» [1]. Павло Гнатович 
разом з друзями неодноразово здійснював етнографічні 
експедиції. Другим завданням була оборона української 
народної школи від офіційних та неофіційних ворогів[2, 142]. 
Діяльність громади обмежувалася офіційною владою, яка була 
категорично налаштована проти українізації шкіл. 

Громадівці були впевнені в суспільній користі народної 
освіти Більшість із них вважали своїм головним моральним 
обов'язком сприяння просвіті народу. «Ми люди 60-тих 
років, – говорив Павло Гнатович, – поставили на чергу 
самостійно і незалежно од наших попередників важливе 
завдання. Під цим завданням я розумію народну школу». Це 
й спонукало членів Київської Громади розгорнути широку 
культурно-освітню діяльність, яка виявлялася у роботі 
недільних шкіл. «Ми завели при своєму товаристві, – 
згадував П.Г. Житецький, – так звану семирічну школу, 
програмою якої передбачалося пройти курс гімназії» []. Цю 
школу громадівці утримували за власні кошти. Навчання в 
ній проводилося українською мовою. Вчителі 
ознайомлювали учнів з історією і літературою України, 
намагалися вчити їх у «національному дусі». Один із 
засновників цієї школи, відомий громадський діяч 
В.Б. Антонович писав, що «…в журналах, рефератах і так 
далі вироблялись теми, і у викладі їх були проведені 
принципи українства і демократії» Коли ця школа була 
закрита як неофіційна, П.Г. Житецький перейшов працювати 
спочатку до Печерської, а потім до Новостроєнської 
недільної школи. [4, 2]. Більшу частину свого життя Павло 
Гнатович присвятив педагогічній діяльності, викладанню 
словесності в школах, ліцеях гімназіях. Своїм учням він 
прищеплював любов до рідного краю та народу. 

На початку 60-х років ХІХ століття політична 
обстановка в країні характеризувалася антидемократичними 
віяннями: будь-які прояви національного руху жорстоко 
каралися, а його діячі переслідувалися і зазнавали постійного 



тиску з боку влади [2, 143]. Діяльність Громад, а саме 
навчання у школах українською мовою, видання і 
розповсюдження українських книжок, збирання 
етнографічного матеріалу – все це оцінювалось офіційними й 
неофіційними колами як сепаратистські витівки. Громадівців 
звинувачували в тому, що вони малим дітям хочуть 
прищепити атеїзм, довести їх до думок, що сім'я не потрібна, 
що право власності зайва річ і т.д. Найбільше їх 
звинувачували в бажанні відділитися від Росії [4, 9-11]. 

Незважаючи на труднощі, з якими зіткнулася Київська 
Громада, вона не припиняла своєї діяльності. Усвідомлюючи 
свій вплив на громадськість, вона не могла дозволити собі 
подібної «розкоші», атмосфера антидемократизму іноді 
змушувала її бути менш активною, але все-таки дієвою. 
Громадівці видавали твори українських письменників, 
збирали етнографічний матеріал, готували і випускали 
науково-популярну літературу, фольклорні збірники, що 
було таким необхідним для відродження духовної 
самобутності українського народу. 
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