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POZASZKOLNA DZIA ALNO  O WIATOWA UKRAI -
CÓW NA LUBELSZCZY NIE W LATACH 1918–1939

W okresie mi dzywojennym, podobnie jak w ca ej Polsce, ludno  Lubelsz-
czyzny by a zró nicowana pod wzgl dem narodowo ciowym. Obok ydów
drug  pod wzgl dem liczebno ci mniejszo ci  byli Ukrai cy. Ich rozmieszczenie 
w województwie lubelskim nie by o jednolite. Mieszkali oni przede wszystkim 
na terenie 8 powiatów po udniowo-wschodniej cz ci (w pozosta ych by y to ju
tylko pojedyncze rodziny). M.in. w powiecie hrubieszowskim i tomaszowskim 
by o wiele wsi typowo ukrai skich, gdzie stanowili oni zdecydowan  wi kszo .
Przyjmuje si , e w obr bie ca ego województwa lubelskiego cznie mieszka o
oko o 200 tys. Ukrai ców1. Znawca przedmiotu Zygmunt Ma kowski uzna , e
przed samym wybuchem drugiej wojny wiatowej liczebno  tej spo eczno ci
wynosi a nawet oko o 250 tys.2 Ukrai cy mieszkali g ównie na wsi, a ród em ich 
utrzymania by a praca we w asnym gospodarstwie. Ocenia si , e oko o 90% tej 
spo eczno ci stanowili ch opi i robotnicy rolni3.

W adze pa stwowe w Polsce w stosunku do spo eczno ci ukrai skiej na 
Lubelszczy nie w zakresie polityki o wiatowej systematycznie stosowa y ró ne
restrykcje, nawet wi ksze ni  mia y miejsce w innych cz ciach kraju. Potwier-
dzeniem takiego stanu by  fakt, e w ci gu ca ego okresu mi dzywojennego nie 
zezwolono tutaj nigdy na powstanie szkó  z j zykiem ojczystym ukrai skim.
Nieustannie rodzi o to w ród ludno ci ukrai skiej poczucie krzywdy i zaliczenia 
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do drugiej, gorszej kategorii. Ukrai cy nie godzili si  z tak  sytuacj  i ci gle po-
dejmowali ró ne akcje w celu jej zmiany. Organizowano wi c specjalne zebrania 
ludno ci, zbierano podpisy z pro b  o otwarcie szko y i przesy ano do ró nych
organów. Pos owie ukrai scy wyg aszali odpowiednie przemówienia, przesy ali
wnioski i interpelacje do w adz pa stwowych. Zawsze za atwiano je jednak od-
mownie, co powodowa o poczucie frustracji, niezadowolenia i krzywdy. Wszyst-
ko to nie sprzyja o zgodnemu wspó yciu Polaków i Ukrai ców. Domniemywa
mo na, e sytuacja taka w jakim  stopniu leg a u podstaw tragicznych konfl iktów 
narodowo ciowych w czasie drugiej wojny wiatowej.

Sytuacja o wiatowa spo eczno ci ukrai skiej na Lubelszczy nie zupe nie
inaczej przedstawia a si  pod koniec pierwszej wojny wiatowej. Oto 9 stycznia 
1918 r. zosta a proklamowana jako niezale ne i suwerenne pa stwo Ukrai ska
Republika Ludowa z jej rz dem – Rad  Ludowych Ministrów, w której stanowi-
sko premiera obj  Wo dymyr Wynnyczenko. Wkrótce rozpocz a ona rokowania 
pokojowe z pa stwami centralnymi (Niemcy, Austro-W gry, Turcja, Bu garia).
Rokowania prowadzono w Brze ciu i zako czy y si  podpisaniem traktatu 
pokojowego w dniu 9 lutego 1918 r. Stosownie do jego postanowie  pa stwa
centralne w zamian za pomoc wojskow  mia y otrzyma  znaczne dostawy yw-
no ci. W kwestiach granicznych uznano za obowi zuj c  lini  granicy rosyjsko-
austriackiej z 1914 r., a na pó nocy w czenie do Ukrainy guberni che mskiej ze 
znacznym jej poszerzeniem. Tutaj granica mia a przebiega  od Tarnogrodu przez 
Bi goraj, Szczebrzeszyn, Krasnystaw, Radzy  Podlaski, Sarnaki, Kamieniec 
Litewski i Pru any4. Przyznane Ukrainie terytorium by o znacznie wi ksze ni
tereny b. guberni che mskiej. Zosta y do niej przy czone powiaty: tomaszowski, 
hrubieszowski w a ciwie w ca o ci oraz prawie w ca o ci zamojski, che mski,
radzy ski i konstantynowski, po owa bi gorajskiego i cz  krasnystawskiego. 
Ludno  na tym terenie by a zró nicowana pod wzgl dem narodowo ciowym.
Zdecydowanie przewa ali Polacy, których by o 55%, 30% stanowili Ukrai cy
i 15% inne narodowo ci5. Mimo braku ostatecznych uregulowa  (traktat ten nie 
zosta  ratyfi kowany ani w Berlinie, ani te  w Wiedniu) rz d Republiki Ukrai skiej
przyj  zasad  faktów dokonanych. Natychmiast i z pe n  intensywno ci  przyst -
pi  do tworzenia w asnej administracji, mimo e pó nocna cz  Che mszczyzny
– Podlasie znajdowa o si  nadal pod okupacj  wojsk niemieckich6. W pierwszej 
kolejno ci zwrócono uwag  na szkolnictwo, bowiem w powszechnej wiado-
mo ci w asna narodowa szko a z ojczystym j zykiem by a uznawana za symbol 
to samo ci narodowej.
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Ministerstwo Narodowej O wiaty maj ce swoj  siedzib  w Kijowie ju
16 marca 1918 r. podj o decyzj  o przekszta ceniu Che mskiej Dyrekcji Szkol-
nej w Komisariat Narodowy (Ludowy) O wiaty na Che mszczy nie, Podlasiu 
i Polesiu jako jedynego organu szkolnego. Jego kierownikiem zosta  mianowany 
Karpo Dmitriuk (wcze niej nauczyciel gimnazjalny w Warszawie). Mia  on swoj
siedzib  w Kijowie, a w terenie prac  organizowali jego zast pcy: Wasyl G adki
(w Kobryniu), Micha  Kalichewicz (w Brze ciu), Tomasz Lesiuk (w Bia ej Pod-
laskiej). W codziennej dzia alno ci korzystali oni z pomocy specjalnego komitetu 
wykonawczego (administracyjnego), którego przewodnicz cym by  Iwan Do-

yn, a zast pc  Omelan Makarewicz 7.
Komisariat O wiaty Ludowej szczególn  uwag  przywi zywa  do organizacji 

szkó  elementarnych („ni ne szko y”) i dlatego niemal natychmiast zacz to je 
tworzy . Do lata 1918 r. na terenie 8 powiatów (Bia a Podlaska, Bi goraj, Che m, 
Hrubieszów, Konstantynów, Tomaszów Lubelski, W odawa, Zamo ) zareje-
strowano ich 404, przy czym 46 z nich nie podj o dzia alno ci z powodu braku 
nauczycieli. Spo ród tych, które podj y dzia alno , w wi kszo ci przypadków 
by y to placówki najni ej zorganizowane, m.in. 319 o jednym nauczycielu (stano-
wi o to 71%) i o dwu nauczycielach – 44 (10%). Wszystkie one odczuwa y brak 
nauczycieli (mimo wezwa  nie wszyscy zg osili si  do pracy), a 91 z nich powo-
ano do wojska8. Dla tych pedagogów, którzy podj li prac , zacz to organizowa

odpowiednie kursy – jak je okre lano – w zakresie „ukrainizacji”. Prowadzono je 
w Brze ciu, a w ci gu 177 godzin zaj  (wyk adów) akcentowano przede wszyst-
kim histori  Ukrainy oraz nauczanie j zyka ojczystego. Pierwszy taki kurs dla 
126 s uchaczy odby  si  w okresie od 31 lipca do 15 sierpnia9. Nieco pó niej zor-
ganizowano jeszcze dwa takie szkolenia.

Nowo powo ane szko y ukrai skie ca y czas dzia a y pod presj . Przede 
wszystkim w Europie trwa a jeszcze wojna, a sytuacja wewn trzna Ukrainy 
by a daleka od stabilizacji. Dochodzi y do tego niekorzystne zjawiska w samym 
szkolnictwie. Nieustannie brakowa o nauczycieli i tylko z tego powodu cz sto
nie uda o si  uruchomi  szko y. Ci spo ród nauczycieli, którzy podj li prac ,
otrzymywali stosunkowo niskie wynagrodzenie (w wysoko ci 150 karbowa ców
i dodatki sta owe), które nie wystarcza o do zapewnienia podstawowych potrzeb 
yciowych. St d prawie wszyscy zwracali si  z pro b  o zapomogi i niemal za-

wsze je otrzymywali. Ze wzgl du na trudno ci komunikacyjne wszystkie wiad-
czenia pieni ne dociera y do nich w ró nym czasie, najcz ciej ze znacznym 
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w 1918 r., „Przegl d Historyczno-O wiatowy” 2000, nr 3–4, s. 21.
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opó nieniem, co utrudnia o normaln  egzystencj , a to stawa o si  powodem do 
niepokoju i nieustannej frustracji.

Los szkó  ukrai skich na Lubelszczy nie przes dzony zosta  pod koniec 
1918 r. Powstaj ce pa stwo polskie (7 listopada 1918 r. w Lublinie utworzono 
Tymczasowy Rz d Ludowy Republiki Polskiej) powo a o w asn  administracj
polsk , w tym tak e szkoln . Ta ostatnia w ci gu kilku miesi cy przej a do-
tychczasowe szko y ukrai skie i przekszta ci a je na szko y polskie (nauczyciele 
ukrai scy zostali zwolnieni z uwagi na brak wymaganych kwalifi kacji i znajomo-
ci j zyka polskiego). Ludno  ukrai ska decyzj  t  przyj a z rozgoryczeniem 

i traktowa a j  jako wielk  krzywd , z któr  nie mog a si  pogodzi .
Likwidacja szkó  ukrai skich w ród tej spo eczno ci zapocz tkowa o ró no-

rodn  dzia alno , w ramach której domagano si  dla swoich dzieci nauczania 
j zyka ojczystego. Najcz ciej by y to ogólne zebrania mieszka ców wsi, na 
których omawiano istniej c  sytuacj  i zbierano podpisy na podaniach do w adz
polskich z daniami nauki j zyka ukrai skiego. Du  aktywno  wykazywali 
pos owie ukrai scy w Sejmie. Wyg aszali odpowiednie przemówienia, sk adali
interpelacje i pisma do ró nych w adz pa stwowych. Wszystkie podejmowane 
dzia ania nie przynosi y jednak adnego pozytywnego rezultatu. Odmawiaj c,
w adze administracji o wiatowej obiecywa y, e problem ten zostanie rozwi zany
w drodze ustawowej.

Zapowiadana ustawa o wiatowa, która ustala a zasady organizacyjne szkó
publicznych dla mniejszo ci narodowych, zosta a uchwalona 31 lipca 1924 r. Nie 
zaspokaja a ona d e  Ukrai ców, bowiem szko y z j zykiem ojczystym mo na
by o tworzy  dopiero przy liczbie 40 dzieci w jednym obwodzie szkolnym i wtedy 
nauczanie odbywa o w dwu j zykach – tzn. polskim i ukrai skim. Mo liwo  tak
obwarowano jeszcze innymi biurokratycznymi przepisami, które utrudnia y ich 
spe nienie. Najgorsze by o to, e wspomniana ustawa dotyczy a tyko województw 
wschodnich i pomija a województwo lubelskie. Oznacza o to, e na terenie Lu-
belszczyzny nie mog y by  tworzone szko y dwuj zyczne, które przynajmniej 
w minimalnym stopniu umo liwia yby nauk  j zyka ojczystego. Nic dziwnego, 
e ustawa ta spotka a si  z zdecydowan  krytyk  w ród mniejszo ci narodowych. 

Równie  polskie rodowiska demokratyczne ocenia y j  krytycznie, a niektóre 
czynniki ofi cjalne (rz dowe) wyra a y wobec niej istotne zastrze enia10.

Wspomniana ustawa spotka a si  z wielkim rozgoryczeniem w ród spo ecz-
no ci ukrai skiej na Lubelszczy nie. Po raz kolejny okaza o si , e jej ywotne
interesy zosta y zignorowane – nie mog a ju  liczy  na adne ust pstwa. Nadal 
nie mog a si  ona pogodzi  z zaistnia  sytuacj  i ponownie rozpocz y si  pro-
testy na wiejskich zebraniach. Ich szczególne nasilenie mia o miejsce w 1926 r., 
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kiedy to skierowano kilkadziesi t poda  z pro b  o otwarcie szko y z j zykiem
ukrai skim. Do tej akcji protestacyjnej aktywnie w czy  si  tygodnik „Nasze 

yttia”, który systematycznie publikowa  informacje dotycz ce apeli i zebra
ludowych. Zamie ci  te  wzór podania do w adz administracyjnych w tej sprawie. 
Sytuacj  nag a niali równie  pos owie w Sejmie. Jednak wszystkie te dzia ania
nie przynios y adnej zmiany – wszelkie rezolucje, pro by, podania i dania
konsekwentnie za atwiano negatywnie i stan taki nie uleg  zmianie do ko ca
dwudziestolecia mi dzywojennego.

Pomimo tak niekorzystnej sytuacji spo eczno  ukrai ska na Lubelszczy -
nie nie pozostawa a bezczynna. Stara a si  kultywowa  i rozwija  ró norodn
dzia alno , maj c  na celu utrwalanie swojej to samo ci. Dotyczy o to j zyka
ojczystego, w asnej kultury, zwyczajów, folkloru. Wszystko to wchodzi o w za-
kres szeroko rozumianej kultury i o wiaty pozaszkolnej. Trzeba jednak zauwa y ,
e równie  i taka aktywno  nie by a pozytywnie oceniana przez polskie w adze

pa stwowe, które stosowa y ró norodne ograniczenia. Drog  ró nych aktów 
prawnych i decyzji administracyjnych konsekwentnie prowadzi y polityk  re-
strykcyjn  wobec wszelkiej zorganizowanej dzia alno ci ludno ci ukrai skiej.

DZIA ALNO  WYDAWNICZA

Bardzo wa n  rol  w yciu spo ecznym ludno ci ukrai skiej spe nia y w asne
wydawnictwa. Ju  sam fakt, e ukazywa y si  one w j zyku ojczystym, potwier-
dza o ich charakter i wyra a o istot  wspólnoty narodowej. W miar  up ywu cza-
su sta y si  g ównym ród em informacji oraz wzajemnego komunikowania. Na 
ich amach ukazywano wszystkie kwestie dotycz ce spo eczno ci ukrai skiej, od 
tych czasami najdrobniejszych i wynikaj cych z codzienno ci ycia a  po pod-
stawowe, o znaczeniu globalnym (w odniesieniu do regionu lub ca ego kraju). 
Z perspektywy czasu stanowi  one podstawow  dokumentacj  problemów, z ja-
kim przez ca e lata musieli boryka  si  Ukrai cy.

Jednym z najwa niejszych w ród wydawnictw ukrai skich ukazuj cych si
w omawianym okresie na Lubelszczy nie by  tygodnik „Nasze yttia” („Nasze 

ycie”) wydawany w Che mie w latach 1920–1928. Jego powo anie by o przede 
wszystkim zas ug  braci Antoniego i Paw a Wasy czuków (pierwszy pe ni  obo-
wi zki wydawcy, a drugi redaktora)11. Pierwszy numer ukaza  si  z dat  27 czerw-
ca 1920 r., a cena jednego egzemplarza wynosi a 5 marek. Zdo ano jednak wyda
zaledwie siedem numerów, pó niej pismo zosta o zawieszone w wyniku represji 
zastosowanych w stosunku do inteligencji ukrai skiej i aresztowania cz onków
redakcji12. Ca y nak ad wydawnictwa by  w tym czasie stosunkowo ma y (ocenia-
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no, e rozchodzi o si  300 egzemplarzy)13. Tygodnik ten w pocz tkowym okresie 
nie posiada  jeszcze wyra nie okre lonego kierunku i jednoznacznie sprecyzowa-
nego programu. G ównie koncentrowa  si  na informacjach bie cych, a materia-
y krytyczne, wyra aj ce sprzeciw wobec ograniczania i spychania Ukrai ców na 

margines ycia spo ecznego, nie posiada y jeszcze sta ego miejsca.
Do wznowienia wydawania pisma „Nasze yttia” dosz o latem 1922 r., 

a pierwszy numer ponownie ukaza  si  5 wrze nia (zachowano numeracj  pocz t-
kow  i by  to kolejny numer 8). Wydawc  i redaktorem tygodnika zosta  wtedy 
Jakub Wojtiuk. Od tej pory pismo nieprzerwanie ukazywa o si  do 1928 r., cho
sk ad zespo u wydawniczego zmienia  si  wielokrotnie. W ci gu ca ego okresu 
obowi zki redaktora prowadz cego pe nili kolejno: Pawe  Wasy czuk (1920), 
Jakub Wojtiuk (1922), Miko aj Wawrysiewicz (1922–1923), Walerian Koz ow-
ski (1924), Stefan Kozaczuk (1924–1925), Teodor Giere  (1925–1928). W latach 
1925–1928 utworzono stanowisko redaktora naczelnego, które sprawowa  Stefan 
Makówka. Obowi zki wydawcy pe nili natomiast: Antoni Wasy czuk (1920), 
Jakub Wojtiuk (1922), Miko aj Wawrysiewicz (1922–1924), Walerian Koz owski 
(1924), Stefan Makówka (1924–1928).

Wydawanie tygodnika zawsze nastr cza o du o trudno ci. Najwi ksze k opo-
ty wynika y z niedoborów materialnych i ci g ego braku stabilizacji. Kwoty uzy-
skiwane ze sprzeda y nie pokrywa y kosztów nak adu. Najtrudniejszy okres przy-
pada  na lata 1922–1923 w zwi zku z szybko post puj c  infl acj . Systematyczne 
podnoszenie ceny egzemplarza nie równowa y o post puj cego spadku warto ci
pieni dza14. Równie  po przeprowadzeniu reformy walutowej rodki pozyskiwa-
ne ze sprzeda y nie pokrywa y ca o ci wydatków. St d te  nieustannie apelowano 
o sta  prenumerat  oraz o wspieranie wydawnictwa przez osoby fi zyczne i or-
ganizacje. Apele te nie pozostawa y bez echa i list  ofi arodawców regularnie za-
mieszczano na amach gazety. Pomimo wyst puj cych trudno ci „Nasze yttia”
systematycznie pozyskiwa o nowych czytelników, a jego nak ad zwi ksza  si .
Wkrótce po wznowieniu, w 1922 r., nak ad tygodnika wzrós  znacznie w stosunku 
do okresu pocz tkowego. 28 maja 1923 r. podczas zjazdu przedstawicieli ludno-
ci ukrai skiej Che mszczyzny i Podlasia Miko aj Wawrysiewicz stwierdzi , e

jest on ju  powszechnie czytany i drukowany w 1 tys. egzemplarzy15. Równie
w latach nast pnych jego nak ad zwi kszano, chocia  trudno dok adnie okre li
do jakiej wielko ci16. Nie ulega w tpliwo ci, e w miar  up ywu czasu „Nasze 
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yttia” ugruntowa y swoj  pozycj  i sta y si  bardzo poczytne w ród ukrai skiej 
ludno ci.

Autorami artyku ów publikowanych na amach tygodnika byli przede wszyst-
kim kolejni jego redaktorzy, a wi c Antoni Wasy czuk, Pawe  Wasy czuk, Jakub 
Wojtiuk, Miko aj Wawrysiewicz, Walerian Koz owski, Stefan Makówka, Stefan 
Kozaczuk, Teodor Giere . Cz  materia ów nadsy ali stali wspó pracownicy te-
renowi, którymi byli zazwyczaj znani dzia acze ukrai skiego ycia o wiatowego 
czy gospodarczego. Przez ca y czas du  wag  przywi zywano do utrzymywania 
wi zi z czytelnikami. Zach cano ich do przekazywania wszystkich najistotniej-
szych informacji odnosz cych si  do wydarze  i problemów z w asnych miej-
scowo ci. W ramach prowadzonej swego rodzaju wymiany pogl dów na amach 
gazety zamieszczano tak e odpowiedzi na stawiane przez czytelników pytania, 
udzielano wyja nie  i porad. „Nasze yttia” stara o si  zachowywa  pewn
równowag  tematyczn . W pierwszej kolejno ci spe nia o bie ce funkcje infor-
macyjne, które dotyczy y w asnego regionu, tj. Podlasia i Che mszczyzny. Nie za-
niedbywano jednak wiadomo ci odnosz cych si  do ycia Ukrai ców na Polesiu 
i Wo yniu. Zamieszczano równie  materia y problemowe i polityczne, zwi zane 
z polityk  pa stwa polskiego w uj ciu globalnym czy tylko dotycz cym spo ecz-
no ci ukrai skiej. Autorami tych ostatnich publikacji byli miejscowi dzia acze 
polityczni, g ównie pos owie, cz  pochodzi a z przedruków.

„Nasze yttia” od pocz tku posiada o podtytu  „Regionalny tygodnik po-
wi cony sprawom politycznym, kulturalnym i spo eczno-ekonomicznym”, który 

wyra a  charakter i lini  programow  pisma. Ten wytyczony kierunek starano si
konsekwentnie realizowa  przez ca y czas. Pismo towarzyszy o wszystkim naj-
wa niejszym wydarzeniom, które mia y miejsce w ród spo eczno ci ukrai skiej
na Lubelszczy nie. Bardzo czynnie w czy o si  do akcji na rzecz narodowej 
szko y. Zamieszczano w nim sprawozdania z zebra  ludno ci, na których podej-
mowano apele i rezolucje z daniami otwarcia takich placówek. Prezentowano 
wypowiedzi i starania pos ów zabiegaj cych o zmian  polityki o wiatowej pa -
stwa polskiego. Nawo ywano do wyst powania z podaniami do w adz szkolnych 
z pro b  o otwarcie szkó  z j zykiem ukrai skim – 15 sierpnia 1926 r. zamiesz-
czono wzór takiego podania. Tygodnik ten sta  si  te  prawdziwym rzecznikiem 
ukrai skiego Towarzystwa „Ridna Chata”. W pocz tkach wskazywa  na potrzeb
tworzenia organizacji, pó niej systematycznie zamieszcza  informacje dotycz ce
dzia alno ci poszczególnych fi lii i zjazdów stowarzyszenia. Na bie co omawia-
no wszystkie ciekawsze wydarzenia i akcje podejmowane przez lokalne ogniwa 
organizacji. Szczególnie du o miejsca po wi cano wszelkiego rodzaju imprezom 
kulturalno-o wiatowym urz dzanym przez fi lie. Upowszechnianie takiej dzia al-
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17 „Nasze yttia” 1922, nr 3.
18 M. Papierzy ska-Turek, Sprawa ukrai ska w II Rzeczypospolitej 1922–1926, Kraków 1979, s. 201.
19 „Nasze yttia” 1928, nr 6.

no ci s u y o popularyzowaniu wiedzy o roli „Ridnej Chaty”, ale równocze nie
stawa o si  pewnego rodzaju poradnikiem pokazuj cym mo liwo ci rozwijania 
ró norodnej pracy. Na amach tygodnika nie pomijano problemów ycia religij-
nego. Podawano przyk ady i konkretne fakty krzywdz cych decyzji podejmowa-
nych w stosunku do Ko cio a prawos awnego, które ogranicza y b d  uniemo li-
wia y swobodne spe nianie praktyk religijnych.

„Nasze yttia” odegra o niezwykle wa n  rol  w procesie integracji ca ej
spo eczno ci ukrai skiej. Wszelkim wydarzeniom maj cym na celu utrwalanie 
wspólnoty narodowej po wi cano nale n  uwag , wskazuj c, e jest to jedyna 
droga prowadz ca do poprawy po o enia Ukrai ców. Te d enia do tworzenia 
jednolitego frontu narodowego najdobitniej akcentowano podczas pierwszych 
wyborów do Sejmu i Senatu. Od pocz tku popierano ide  wspólnego Bloku 
Mniejszo ci Narodowych, a po powo aniu Centralnego Ukrai skiego Komitetu 
Wyborczego wydano odezw  wzywaj c  do tworzenia podobnych komitetów 
lokalnych i masowego udzia u w wyborach17. Podczas kampanii przedwyborczej 
w ka dym numerze szeroko relacjonowano przebieg spotka  z kandydatami na 
pos ów, przedstawiano zg aszane przez ludno  postulaty, zamieszczano wypo-
wiedzi lokalnych dzia aczy i samych kandydatów. W wielu numerach ju  na ty-
tu owej stronie, odpowiednio du  czcionk , w formie krótkich jednozdaniowych 
hase  wzywano do powszechnego uczestnictwa w wyborach i g osowania na list
nr 16 (Blok Mniejszo ci Narodowych). Zanotowany wtedy przez Ukrai ców
sukces wyborczy w znacznej mierze mo na przypisa  umiej tnej agitacji prowa-
dzonej przez wymieniony tygodnik. Po wyborach sta  si  on g ównym ród em
informacji z prac parlamentu – wprowadzono sta  rubryk  „Z Sejmu i Senatu”, 
w której zamieszczano wyst pienia ukrai skich pos ów i senatorów (czasami 
dokonywano pe nego przedruku ich wyst pie ). Faktycznie sta  si  on niefor-
malnym organem ukrai skiej reprezentacji parlamentarnej18. Równocze nie du o
miejsca po wi ca  pracy pos ów w terenie – omawiano ich spotkania z ludno ci ,
analizowano postulaty i problemy poruszane w trakcie zebra . Nieco mniejsz
rol  odegra o „Nasze yttia”podczas kampanii wyborczej drugiej kadencji (wo-
bec zmienionej sytuacji politycznej i rozbicia partyjnego w ród spo eczno ci
ukrai skiej). Zgodnie z podleg o ci  organizacyjn  tygodnik ten reprezentowa
wtedy i prowadzi  akcj  propagandow  na rzecz Ukrai skiego W o cia sko-Ro-
botniczego Zjednoczenia Socjalistycznego (Sel-Rob). Ju  na tytu owej stronie 
nawo ywa  do g osowania na list  tej partii (nr 8)19, prezentowa  jej kandydatów 
oraz przedstawia  program wyborczy. Tradycyjnie te  zamieszczano sprawozda-
nia ze spotka  przedwyborczych kandydatów na pos ów z ludno ci .

„Nasze yttia”wnios o du y wk ad w rozwój ycia politycznego spo ecze -
stwa ukrai skiego. Wprawdzie tygodnik ten ofi cjalnie stara  si  zachowa  cha-
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20 „Nasze yttia” 1924, nr 35.
21 „Nasze yttia” 1924, nr 41.
22 „Nasze yttia” 1924, nr 50.
23 „Nasze yttia” 1924, nr 33 i 36.
24 J. Holzer, Mozaika polityczna Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1974, s. 251; J. Radziejowski, Ko-

munistyczna Partia Zachodniej Ukrainy 1919–1929. W z owe problemy ideologiczne, Kraków 1976, s. 118; 
R. Torzecki, Kwestia ukrai ska w Polsce w latach 1923–1929, Kraków 1989, s. 44.

25 „Nasze yttia” 1926, nr 42.
26 „Nasze yttia” 1927, nr 12.
27 Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), Ministerstwo Spraw Wewn trznych (dalej: MSW), 

961, s. 137; J. Holzer, Mozaika polityczna…, s. 550; R. Torzecki, Kwestia ukrai ska…, s. 214.
28 „Nasze yttia” 1927, nr 45.
29 „Nasze yttia” 1927, nr 47.

rakter ponadpartyjny, ale jego zwi zki z ugrupowaniami politycznymi sta y si
jednoznaczne (wynika o to równie  z powi za  personalnych – redaktorzy i wy-
dawcy pisma nale eli zawsze do czo owych dzia aczy partyjnych). Od pocz tku
ci le zwi zany by  z Sel-Sojuzem. Dok adnie relacjonowa  przebieg jego zjazdu 

za o ycielskiego w Che mie (17 sierpnia 1924 r.), na którym Pawe  Wasy czuk
przedstawi  charakter partii i ustalono jej program20. Podobnie szeroko omawiano 
rozwój partii na Polesiu i Wo yniu w sprawozdaniach ze zjazdów w Brze ciu21

i W odzimierzu22, gdzie wybierano w adze okr gowe. Równocze nie opubliko-
wano tezy programowe i statut partii23. W latach nast pnych systematycznie za-
mieszczano informacje obrazuj ce jej rozwój i dzia alno  w terenie. Z uwagi na 
zdecydowane zaanga owanie si  wymienionego tygodnika po stronie Sel-Sojuza, 
sta  si  on faktycznym organem prasowym tej partii i tak zosta  potraktowany 
w literaturze historycznej24.

„Nasze yttia” reprezentuj ce Sel-Sojuz opowiada o si  za po czeniem tej 
partii z Parti  Wolno ci Ludu, relacjonowa o przebieg prac zjednoczeniowych 
i samego zjazdu scaleniowego we Lwowie (10 pa dziernika 1926 r.), na którym 
powo ano Sel-Rob25. Omawiano tak e pó niejsze wewn trzne tarcia i procesy 
roz amowe w onie nowej partii26. Obok tygodnika „Wola Narodu” wydawanego 
we Lwowie „Nasze yttia” sta o si  organem prasowym Sel-Robu. Latem 1927 r. 
kierownictwo partii podj o decyzj  o likwidacji obu wymienionych tygodników 
i wprowadzeniu w ich miejsce „Naszego S owa” (w pierwszej kolejno ci za-
mierzano zawiesi  „Wol  Narodu”, a w dalszej perspektywie „Nasze yttia”)27.
Zanim dosz o do realizacji powy szych decyzji, che mski tygodnik zosta  zlikwi-
dowany przez polskie w adze administracyjne.

W latach 1927–1928 „Nasze yttia” zamieszcza o du o publikacji, które 
miejscowe w adze administracyjne ocenia y jako komunizuj ce, wywrotowe 
i wr cz zagra aj ce interesom pa stwa. Tak ukszta towane opinie w konse-
kwencji prowadzi y do dochodze  i stosowania restrykcji w postaci konfi skaty 
wybranych numerów. W ród zakwestionowanych artyku ów znalaz y si  takie 
jak: Dziesi ciolecie wielkiego listopada  28, Do robotników i ch opów Ukrainy 29,
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Dziesi ciolecie radzieckich republik30, Miliardowe d ugi Polski 31, Wie  Mosty 
pow. W odawskiego32 i kilka innych. W toku przeprowadzonych rozmów i sk a-
danych wyja nie  okaza o si , e zdecydowana wi kszo  z zakwestionowanych 
materia ów stanowi y przedruki z czasopism ukazuj cych si  we Lwowie33. Staro-
stwo Powiatowe w Che mie w swych dzia aniach by o jednak bezwzgl dne i nie 
dopuszcza o do ich publikowania. W niektórych przypadkach doprowadzono do 
ponownego wydania tego samego numeru, ale ju  bez zakwestionowanych ma-
teria ów (zast powano je innymi artyku ami lub pozostawiano puste miejsca)34.
Ci gle powtarzaj ce si  fakty konfi skat nie tylko dezorganizowa y bie ce wyda-
wanie tygodnika, ale ostatecznie przyczyni y si  do jego likwidacji.

Nie ma w tpliwo ci, e tygodnik „Nasze yttia” odegra  wielk  rol  w yciu
spo eczno ci ukrai skiej na Lubelszczy nie. Przy zachowaniu ró norodno ci
tematycznej odzwierciedla  jej najistotniejsze d enia i interesy, sta  si  p aszczy-
zn  wzajemnej wymiany pogl dów. Pomimo przerwy w jego wydawania w po-
cz tkowym okresie by o jedynym pismem, które funkcjonowa o przez tak d ugi
okres. Dzi ki temu posiada  ugruntowan  pozycj  i nale a  do najbardziej cenio-
nych. Nie potrafi y mu dorówna  wszystkie pó niejsze wydawnictwa – jedne nie 
zdo a y podj  regularnej dzia alno ci, a inne upada y po stosunkowo krótkim 
czasie (nie potrafi c si  dostosowa  do wymogów istniej cej rzeczywisto ci).

Po zlikwidowaniu „Naszego yttia” w 1928 r. Stefan Makówka rozpocz
wydawanie w Che mie nowego tygodnika „Nowe yttia” („Nowe ycie”). W za-
my le wydawców mia  on nawi zywa  do poprzednio ukazuj cego si  w zakresie 
charakteru, tematyki, zasi gu i sposobu rozprowadzania (g ównie za po rednic-
twem fi lii „Ridnej Chaty”). Sta  si  organem Sel-Robu35 i przez t  parti  by fi nan-
sowany. Od pocz tku towarzyszy y mu jednak du e trudno ci, a jego popularno
przedstawia a si  bardzo skromnie nawet w szeregach cz onków wymienionej 
partii. 6 stycznia 1929 r. na zje dzie m odzie y nale cej do Sel-Rob, który odby
si  w Che mie, zobowi zano wszystkich cz onków do regularnego prenumerowa-
nia gazety oraz wieczorami czytania jej starszym 36. Pomimo ponawianych apeli 
i podejmowania odpowiednich dzia a  organizacyjnych sytuacja tego tygodnika 
pogarsza a si  z ka dym miesi cem – rozchodzi  si  s abo, a w zwi zku z tym 
i wp ywy pochodz ce ze sprzeda y by y niewielkie. Równocze nie wzrasta y
koszty ca ego wydawnictwa. 29 czerwca 1929 r. odby o si  wspólne posiedzenie 
Komitetu Okr gowego Sel-Rob z cz onkami redakcji. Po dok adnym przeanali-
zowaniu aktualnego stanu rzeczy stwierdzono, e sytuacja fi nansowa „Nowego 

30 „Nasze yttia” 1927, nr 48.
31 „Nasze yttia” 1928, nr 24.
32 „Nasze yttia” 1928, nr 29.
33 APL, UWL, Wydz. Spo . Polit., sygn. 544, s. 10.
34 G. Kuprianowicz, Ukrai ska dzia alno  wydawnicza…, s. 401.
35 M. Feli ski, Prasa ukrai ska w Polsce, „Sprawy Narodowo ciowe” 1930, nr 1, s. 40.
36 APL, Starostwo Powiatowe w Che mie, sygn. 3, s. 17.
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37 Tam e, s. 213.
38 Tam e, s. 309.
39 M. Feli ski, Prasa ukrai ska w Polsce…, s. 40.
40 APL, UWL, Wydz. Spo . Polit., sygn. 441, s. 9.

ytiia” przedstawia si  wr cz beznadziejnie. Otrzymywane z centrali Sel-Robu 
subwencje wystarcza y jedynie na zaspokojenie bie cych wydatków, tj. na wy-
p at  wynagrodzenia dla pracowników oraz na pokrycie kosztów konfi skat. Rów-
nocze nie ci gle wzrasta o zad u enie pisma i tylko za drugi kwarta  1929 r. wy-
nosi o ono 1343 z  79 gr.37 Sytuacj  pogarsza y równie  nieustanne zadra nienia 
i konfl ikty z w adzami administracyjnymi. W ich wyniku dochodzi o do konfi skat 
poszczególnych numerów, a wobec ich powtarzania si  dosz o do zawieszenia 
tygodnika (w mi dzyczasie sprawa odwo awcza trafi a do S du Apelacyjnego). 
W miar  up ywu czasu trudno ci nie tylko nie mala y, ale wr cz pot gowa y si .
Latem 1929 r. nast pi a ju  zupe na dezorganizacja, a spowodowa y j  aresztowa-
nia Stefana Makówki i redaguj cego „Nowe yttia” Paw a Szczerbaka (redakcj
przej  wtedy Kossak). Zbierane podpisy i pro by o uwolnienie uwi zionych (kon-
tynuowano je jeszcze w grudniu tego  roku) nie przynios y jednak rezultatów38.
Wszystkie wymienione czynniki spowodowa y, e w pocz tkach 1930 r. tygodnik 
ten ostatecznie upad .

Wobec nieustannych problemów z utrzymaniem na rynku wydawniczym 
„Nowego yttia” kierownictwo okr gowe Sel-Rob w Che mie podj o decyzj
o powo aniu do ycia drugiego tygodnika pt. „Ho os Praci” („G os Pracy”). 
Równie  i ta inicjatywa zako czy a si  ca kowitym niepowodzeniem (trudno ci
towarzyszy y mu od samego pocz tku). Ostatecznie uda o si  doprowadzi  do 
wydania jedynie dwu numerów (jeden z dat  1 stycznia 1929 r., a drugi 2 czerwca 
1929 r.)39.

Obok wydawnictw ci g ych podejmowano równie  pewne inicjatywy publi-
kowania materia ów jednorazowych czy okoliczno ciowych. W lipcu 1923 r. Jan 
Korzeniowski ze wsi Zab ocie (pow. Bia a Podlaska), stoj cy na czele tamtejsze-
go komitetu powiatowego USDP, zamierza  wyda  gazet  pt. „Zoria Pidlasza” 
(„Zorza Podlasia”). Przygotowany r kopis pierwszego numeru zosta  jednak za-
rekwirowany przez policj  i przekazany starostwu. W konsekwencji spraw  skie-
rowano do prokuratury w Bia ej Podlaskiej w celu przeprowadzenia dochodzenia 
i wytoczenia procesu karnego za prowadzon  nielegaln  dzia alno 40. 21 wrze-
nia 1933 r. w Che mie by y redaktor „Naszego yttia” Aleksander Roczniak 

wyda  jednodniówk  pt. „Cho m kyj Ho os” („Che mski G os”), któr  zamierza
rozprowadzi  w czasie odpustu. Jednodniówka ta zawiera a m.in. artyku y: Syzy-
fowa praca i Tragedia narodowego domu, w których wskazywano na krzywdz -
ce decyzje podejmowane wobec Ukrai ców przez pa stwo polskie (likwidacja 
Towarzystwa „Ridna Chata” czy aresztowania dzia aczy ukrai skich). Starosta 
che mski uzna  oba artyku y za szkodliwe, maj ce wyra ny charakter antypa -
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stwowy oraz podburzaj ce spo eczno  ukrai sk  – i przej  nierozprowadzon
cz  nak adu (ca y nak ad wynosi  500 egz.) 41.

Bardzo istotne znaczenie w yciu spo eczno ci ukrai skiej spe nia y te  kalen-
darze, a najwi ksze zas ugi w ich wydawaniu odegra  Miko aj Wawrysiewicz  42.
Pierwszy „Cho mskij Narodnij Ka endar na 1923 rik” („Che mski Kalendarz 
Ludowy na 1923 rok”) ukaza  si  nak adem Towarzystwa „Ridna Chata”, które 
fi nansowa o ca e wydawnictwo (przy zaanga owaniu rodków w asnych oraz 
kwot pozyskanych z p atnych og osze  reklamowych). Jego redaktorem i auto-
rem wielu zamieszczonych materia ów by  sam M. Wawrysiewicz. Kalendarz ten 
obok typowego dla tego rodzaju wydawnictwa kalendarium zawiera  tak e wiele 
artyku ów o charakterze politycznym, o wiatowym i kulturalnym. Dotyczy y one 
m.in. kwestii ustrojowych Polski i usytuowania prawnego Ukrai ców w pa stwie.
Szeroko omawiano dzia alno  Towarzystwa „Ridna Chata” (przedstawiano jego 
cele i zadania, sugerowano propozycje pracy oraz apelowano do wst powania
w jego szeregi i powo ywania w asnych fi lii). Znalaz y si  w nim równie  opraco-
wania dotycz ce historii regionu, miasta Che ma i jego kultury, krótkie opowia-
dania. Po przeniesieniu si  M. Wawrysiewicza do Horod a w latach 1924–1933 
przygotowywa  on tam i samodzielnie wydawa  nast pne roczniki kalendarza, 
przy zaanga owaniu w asnych rodków. Posiada y one podobny uk ad, ale uka-
zywa y si  w zmniejszonej obj to ci (najprawdopodobniej z powodu z brakuj -
cych rodków – zamieszczano znacznie mniej p atnych og osze  reklamowych). 
Przede wszystkim zawiera y artyku y po wi cone aktualnym problemom ycia
spo ecznego ludno ci ukrai skiej. Dotyczy y one spraw politycznych i gospo-
darczych takich jak: dzia alno  pos ów ukrai skich (prezentowano równie  ich 
biogramy), funkcjonowanie organizacji i instytucji na terenie Che mszczyzny
i Podlasia. Wiele miejsca po wi cano kwestiom religijnym, a wi c zwi zanym
z wype nianiem praktyk religijnych (obchodzenie wi t i uroczysto ci), ale tak e
dotycz cym struktury i organizacji Ko cio a prawos awnego. Tradycyjnie znaj-
dowa o si  w nich du o informacji odnosz cych si  do historii i kultury regionu. 
Sta e miejsce posiada y opracowania po wi cone radom praktycznym. W wi k-
szo ci wi za y si  one z prowadzeniem gospodarstwa (unowocze nianie upraw 
polowych, ogrodów, sadów, hodowli, modernizacja obej  i budynków, korzysta-
nie z pomocy organizacji gospodarczych).

41 APL, UWL, Wydz. Spo . Polit., sygn. 174, s. 169.
42 Miko aj Wawrysiewicz, dr. Przed wojn  nauczyciel i dyrektor gimnazjum w Kijowie. Po zako czeniu

dzia a  wojennych przyby  do Che ma i nale a  tutaj do bardzo zaanga owanych dzia aczy spo ecznych oraz 
o wiatowych. W latach 1922–1923 by  redaktorem tygodnika „Nasze yttia”. Z jego inicjatywy Towarzystwo 
„Ridna Chata” wyda o „Che mski Kalendarz Ludowy na 1923 rok”, który tak e sam redakcyjnie przygotowa .
Po konfl ikcie z Towarzystwem „Ridna Chata” w pierwszych miesi cach 1924 r. przeniós  si  na sta e do Horod a
(pow. Hrubieszów). Tam, we w asnym mieszkaniu opracowywa  i wydawa  nast pne roczniki „Kalendarza”, in-
westuj c w asne rodki fi nansowe. W mi dzyczasie przygotowywa  równie  inne wydawnictwa oraz – wspólnie 
z Olg  Deszczuk – dokszta ca  miejscow  m odzie  ukrai sk , która zamierza a podj  nauk  w gimnazjum.
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M. Wawrysiewicz niezale nie od roczników „Che mskiego Kalendarza Lu-
dowego” wydawa  tak e jego mutacje przeznaczone dla Wo ynia i Galicji. By y
to: „Wo yn kyj Narodnij Ka endar” (1925–1931) oraz „Ha y kyj Narodnij Ka en-
dar” (1923–1927).

Towarzystwo „Ridna Chata” po zerwaniu wspó pracy z Wawrysiewiczem 
przygotowa o i wyda o „Cho mskij Narodnij Ka endar na 1924 rik” („Che mski 
Kalendarz Ludowy na 1924 rok”). Jego redaktorem by  znany poeta i przede 
wszystkim dzia acz Antoni Wasy czuk oraz Szymon Lubarski. Pod wzgl dem 
uk adu i tre ci nie odbiega  on od innych tego rodzaju wydawnictw. Przede 
wszystkim zawiera  du o informacji zwi zanych z aktualnymi problemami ycia 
codziennego. Nie pomija  te  zagadnie  religijnych, historycznych i kulturalnych. 
Równocze nie wydano jego mutacj  przeznaczon  dla Wo ynia – „Wo yn kyj Na-
rodnij Ka endar na 1924 rik” 43.

Wszystkie wymienione kalendarze, dzi ki temu, e ukazywa y si  systema-
tycznie przez wiele lat, posiada y ustalon  pozycj  i nale a y do wydawnictw 
powszechnie znanych i cenionych. W celu pozyskania czytelników ustalano za-
zwyczaj ich stosunkowo nisk  cen , w granicach minimalnej op acalno ci44. Nic 
dziwnego, e w miar  up ywu lat sta y si  swego rodzaju podstawowym kompen-
dium wiedzy dotycz cej ca okszta tu ycia spo ecznego Ukrai ców. Z uwagi na 
to, e przeznaczone by y przede wszystkim dla ludno ci wiejskiej, wielk  wag
przywi zywa y do podnoszenia kultury rolnej i post pu w gospodarowaniu. Pro-
pagowa y nowe odmiany zbó  i warzyw, udziela y porad zwi zanych z prowadze-
niem sadów i stosowania nowoczesnych odmian drzew owocowych. Du o miejsca 
po wi cano ogólnym kwestiom zwi zanym z op acalno ci  produkcji (przecho-
walnictwo i sprzeda  p odów, korzystanie z us ug spó dzielczo ci, pozyskiwanie 
kredytów). Zach caj c do podejmowania podobnych dzia a , wskazywano, e
prowadzi y one do zwi kszenia dochodów. Obok problematyki gospodarczej 
kalendarze te stawia y sobie za cel krzewienie wiedzy z zakresu historii i kultury. 
W pierwszym rz dzie stara y si  przypomina  najciekawsze momenty zwi zane
z dziejami w asnego regionu. Nie pomijano równie  najistotniejszych wydarze
zwi zanych z histori  ca ego narodu ukrai skiego, m.in. prezentowano sylwetki 
bohaterów narodowych, ale tak e innych osób szczególnie zas u onych. Bardzo 
zró nicowana problematyka kulturalna dotyczy a g ównie bie cych wydarze
– propagowano rozwijanie tego typu pracy we w asnym rodowisku, podkre la-
no rol  organizacji (przede wszystkim Towarzystwa „Ridna Chata”). Omawiano 
przyk ady konkretnej dzia alno ci o wiatowej z ró nymi grupami wiekowymi 
(podkre lano potrzeb  anga owania do takiej pracy m odzie y i obejmowania ni
dzieci w wieku szkolnym). Du  wag  przywi zywano do kultywowania narodo-

43 G. Kuprianowicz, Ukrai ska dzia alno  wydawnicza…, s. 403 i nast.
44 Cena kalendarza wydawanego przez Miko aja Wawrysiewicza w pierwszym roku wynosi a 1 z . W la-

tach nast pnych jego cen  obni ono do 50 gr.



JERZY DOROSZEWSKI70

wych tradycji kulturalnych. Starano si  upowszechnia  wiedz  o najciekawszych 
zabytkach kultury materialnej, g ównie sakralnej (dotycz cych zarówno samych 
budowli, jak te  ich wystroju wewn trznego i historycznych malowide ). Do sta-
ych pozycji nale a o prezentowanie sylwetek twórców, w tym g ównie pisarzy 

i poetów. Zamieszczano ich zdj cia i yciorysy, omawiano dokonania oraz dru-
kowano wybrane utwory. W ród tych ostatnich trwa e miejsce posiada  zawsze 
Taras Szewczenko i jego poezje.

CZYTELNICTWO

Pozaszkolna dzia alno  o wiatowa nierozerwalnie wi za a si  z upowszech-
nianiem czytelnictwa. Obejmowano nim wszystkie grupy wiekowe, a wi c dzieci 
w wieku szkolnym, m odzie  i osoby doros e. Podobnie kszta towa  si  podzia
wedle p ci czy wykonywanego zawodu. Przy braku w asnego szkolnictwa aktyw-
no  czytelnicza pozwala a przynajmniej w minimalnym stopniu na poznawanie 
ojczystego j zyka, a pó niej tak e na jego doskonalenie. Ca  wiedz  o religii, hi-
storii i kulturze w asnego narodu czerpano g ównie z artyku ów zamieszczanych 
na amach ró nego rodzaju wydawnictw popularnych, czasami specjalistycznych, 
a niekiedy równie  z opracowa  ogólniejszych lub bardziej szczegó owych, mo-
nografi cznych. Z roli czytelnictwa w utrwalaniu tradycji narodowych zdawano 
sobie spraw  we wszystkich o rodkach kulturotwórczych. Wszystkie organizacje, 
niezale nie od swojego charakteru i orientacji politycznych, zawsze stara y si
propagowa  ró ne jego formy. Podstawowe znaczenie w popularyzowaniu czy-
telnictwa i w kszta towaniu okre lonych nawyków czytelniczych spe nia y przede 
wszystkim organizacje o wiatowe.

Do wydawnictw ci g ych ciesz cych si  najwi ksz  popularno ci  w ród
ludno ci ukrai skiej na Lubelszczy nie z ca  pewno ci  nale a  wspomniany 
ju  tygodnik „Nasze yttia”. By  on rozprowadzany przede wszystkim w pre-
numeracie. Taka forma dystrybucji by a najdogodniejsza tak e dla samego wy-
dawnictwa – pozyskiwano sta ych czytelników oraz trwa y dop yw gotówki ze 
sprzeda y. Rol  g ównego kolportera spe nia o Towarzystwo „Ridna Chata”, 
które najcz ciej organizowa o prenumerat  dla wszystkich cz onków w swojej 
fi lii. Dla jego popularyzacji wykorzystywano tak e ró nego rodzaju imprezy, 
uroczysto ci i zgromadzenia ludno ci. W czasie ich trwania starano si  prowadzi
agitacj  na rzecz pozyskiwania nowych czytelników. Podejmowano nawet próby 
jego rozprowadzania w ród o nierzy narodowo ci ukrai skiej. Od 1925 r. by  on 
tak e sprzedawany w kioskach przedsi biorstwa „Ruch”, na stacjach kolejowych 
i w sprzeda y obno nej w poci gach45. „Nasze yttia” zawieraj ce wiadomo ci
ogólnokrajowe i lokalne traktowane by o jako gazeta dla wszystkich. Czytano j
podczas wieczornych spotka  i zebra  organizowanych przez fi lie „Ridnej Cha-

45 G. Kuprianowicz, Ukrai ska dzia alno  wydawnicza…, s. 402.
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ty”, omawiano jej tre  podczas s siedzkich odwiedzin. Wypo yczano j  tak e
do przeczytania w ród najbli szych s siadów. Z du  popularno ci  spotyka a si
u m odzie y – niemal systematycznie by a czytana podczas zebra  organizacyj-
nych. W ten sposób faktyczna liczba czytelników tego tygodnika zdecydowanie 
przekracza a jego nak ad.

Na teren Lubelszczyzny dociera y równie  inne czasopisma, które ukazywa y
si  w Galicji czy Warszawie. Prenumerowa y je organizacje lub osoby indywidu-
alne, czasami czynili to prawos awni ksi a. W propagowaniu czytelnictwa cza-
sopism du  rol  odegra o Towarzystwo „Ridna Chata”. Jego zarz d w swoich 
okólnikach do fi lii ci gle informowa  o ukazuj cych si  tytu ach i zach ca  do 
ich prenumeraty. W ród proponowanych czasopism by y takie jak: „Amator kyj
Teatr”, „Bibliotecznyj Poradnyk”, „M oda Ukrajina”, „Nasza Besida”, „Silskij 
Hospodar”, „Swit”, „Teatralne Mystectwo”46.

Udzia  duchowie stwa prawos awnego w upowszechnianiu czytelnictwa 
najdobitniej uwidoczni  si  na terenie Podlasia. Na pocz tku 1935 r. Starostwo 
Powiatowe w Bia ej Podlaskiej odnotowa o liczne przypadki prenumeraty cza-
sopism (indywidualnych i zbiorowych) dokonywanych przez ksi y na adres 
parafi i. Spo ród abonowanych czasopism w j zyku ukrai skim by y to: „Ridna 
Mowa” (popularnonaukowy miesi cznik wychodz cy we Lwowie), „Narodnia 
Sprawa” (tygodnik ukazuj cy si  we Lwowie) oraz „Ukrai ka Niwa” (tygodnik 
wychodz cy w ucku). Z tytu ów w j zyku rosyjskim sprowadzano: „Prawos aw-
na Karpatskaja Ru ” (dwumiesi cznik wydawany w Czechos owacji) oraz tygo-
dnik „S owo” i dziennik „Ruskoje S owo” (ukazuj ce si  w Warszawie) 47.

Na teren pozosta ych powiatów tak e dociera y ró ne wydawnictwa. 
W 1937 r. w powiecie che mskim odnotowano liczne przypadki nadsy ania
ukrai skiego czasopisma „Selan ke Wisty” 48. W kwietniu 1937 r. czytelnia 
im. M. Kaczkowskiego w Tarnogrodzie (pow. Bi goraj) otrzyma a ze swojej cen-
trali we Lwowie 50 egz. bardzo popularnych kalendarzy kieszonkowych. Obok 
typowego kalendarium znajdowa y si  w nich tak e krótkie informacje historycz-
ne i kulturalne, m.in. zwi z e biogramy wybitnych poetów i pisarzy – N. Gogola, 
A. Puszkina, F. Dostojewskiego wraz z wybranymi utworami49. S siednia czy-
telnia im. M. Kaczkowskiego w Biszczy sprowadza a pisma: „Russkij Ho os”
oraz „Ziemla i Wola”50. W 1938 r. w pow. Bia a Podlaska rozprowadzano popu-
larne kalendarze „Zo otyj Ko os”51. Na terenie Werbkowic (pow. Hrubieszów) 
rozprzeda  takich kalendarzy zajmowa  si  mieszkaniec tej e wsi Józef Cho-

46 APL, „Ridna Chata”, sygn. 2, s. 3; sygn. 3, s. 1.
47 APL, UWL, Wydz. Spo . Polit., sygn. 430, s. 124.
48 APL, UWL, Wydz. Spo . Polit., sygn. 182, s. 219.
49 Tam e, s. 91.
50 APL, UWL, Wydz. Spo . Polit., sygn. 178, s. 250.
51 APL, UWL, Wydz. Spo . Polit., sygn. 183, s. 14.
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mik52. Przytaczane informacje nie ujmuj  ca okszta tu zagadnienia zwi zanego
z czytelnictwem prasy, czasopism czy innych wydawnictw okoliczno ciowych.
Dotycz  one jedynie faktów potwierdzonych przez niektóre organizacje i organy 
b d  odnotowanych w meldunkach policyjnych. W rzeczywisto ci rozmiary tego 
czytelnictwa by y du o wi ksze. W wi kszo ci przypadków odbywa o si  ono 
na zasadzie indywidualnej prenumeraty i nie nadawano mu jakiego  specjalnego 
rozg osu.

W ramach rozwijanej o wiaty pozaszkolnej znacznie wi ksz  rol  spe nia o
czytelnictwo ksi ek. Przy tworzeniu jego zorganizowanych form, czyli biblio-
tek, anga owa y si  organizacje o wiatowe, gospodarcze i czasami osoby indy-
widualne. Najwi ksze zas ugi w organizowaniu, a pó niej i utrzymaniu bibliotek 
o wiatowych odegra o Towarzystwo „Ridna Chata”, które kwesti  upowszech-
niania czytelnictwa traktowa o jako zasadnicz . Najcz ciej ka da z fi lii stara a
si  rozpoczyna  swoj  dzia alno  od gromadzenia ksi ek i tworzenia w asnej
biblioteki. Pierwsz  bibliotek  uruchomiono w 1922 r. przy centrali Towarzy-
stwa. Zak adano, e z czasem stanie si  ona centrum, które b dzie spe nia o funk-
cje doradcze oraz instruktorskie przy tworzeniu bibliotek fi lialnych53. Pó  roku po 
zarejestrowaniu Towarzystwa „Ridna Chata” jej centralna biblioteka w styczniu 
1923 r. liczy a 125 tomów, a w rok pó niej – w listopadzie 1924 r. – ogólna liczba 
ksi ek zwi kszy a si  do 831 egzemplarzy 54. Równie  w latach nast pnych syste-
matycznie starano si  wzbogaca  i powi ksza  stan ksi gozbioru drog  zakupów, 
ale wiele tytu ów otrzymywano te  z darowizn. Pod wzgl dem tematycznym bi-
blioteka ta stara a si  zachowa  ró norodno . Gromadzono w niej pozycje, które 
mog y zainteresowa  czytelników o ró nych zainteresowaniach. By y to wi c
utwory prozatorskie (poczytne powie ci i opowiadania), poezje i ró nego rodzaju 
wydawnictwa podr cznikowe oraz encyklopedyczne. Wielk  wag  przywi zywa-
no do pozycji autorów wybitnych. M.in. wybór poezji Iwano Franko Z werszyn 
i nyzyn liczy  41 egz.55 Oddzielny dzia  stanowi y zgromadzone materia y reper-
tuarowe przeznaczone dla amatorskich zespo ów teatralnych. W wi kszo ci by y
to sztuki, ale równocze nie przy wykorzystaniu w asnych si  spisywano w spe-
cjalnych zeszytach ró nego rodzaju pie ni i przy piewki ludowe, które pó niej
wykorzystywano w pracy wietlicowej ( cznie w czterech zeszytach zebrano 
w ten sposób ponad 150 pie ni)56. W podobny sposób spisywano równie  krótkie 
opowiadania, artobliwe wydarzenia, arty i wiersze 57. Opowiadano je i dekla-
mowano podczas okoliczno ciowych spotka  czy specjalnie przygotowywanych 

52 APL, Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, sygn. 81, s. 328.
53 J. Plis, Biblioteki o wiatowe w Lubelskiem (1918–1939), Lublin 1993, s. 65.
54 G. Kuprianowicz, Ukrai skie ycie kulturalno-o wiatowe i ekonomiczne na Che mszczy nie i po u-

dniowym Podlasiu w latach 1918–1939, „Rocznik Che mski”, t. I, 1995, s. 189.
55 APL, „Ridna Chata”, sygn. 49.
56 Tam e, sygn. 16, 19–21.
57 Tam e, sygn. 17–18, 22.
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wieczornic. Biblioteka przy centrali Towarzystwa „Ridna Chata” by a najlepiej 
wyposa ona spo ród wszystkich bibliotek ukrai skich. Posiada a charakter ogól-
nodost pny i mogli z niej korzysta  czytelnicy indywidualni. Niezale nie od tego 
prowadzi a równie  wypo yczenia dla swoich fi lii w terenie.

W asne biblioteki stara y si  tworzy  równie fi lie „Ridnej Chaty”. Z powodu 
szczup o ci posiadanych rodków zacz to je organizowa  dopiero latem 1925 r. 
Na pocz tek niektórym fi liom (mniej zamo nym) przydzielono po jednym kom-
plecie ksi ek. Pó niej swoje ksi gozbiory powi ksza y one na drodze zakupów 
dokonywanych z w asnych rodków, a cz  pozyskiwano z darowizn. Do ko ca
1925 r. biblioteki takie zdo ano zorganizowa  w nast puj cych miejscowo ciach:
Bere  (pow. Hrubieszów), Sielec (pow. Che m), Stara Wie  (pow. Krasnystaw) 
oraz w trzech w powiecie w odawskim, tj. w Ha sku, Horostycie i Kode cu58.
Okres najbardziej dynamicznego rozwoju bibliotek o wiatowych „Ridnej Chaty” 
przypada na lata 1926–1928. Wedle spisu przeprowadzonego w 1929 r. istnia y
one przy 28 fi liach (w rzeczywisto ci stan ten nie by  pe ny – w spisie nie uj to
trzech bibliotek w powiecie hrubieszowskim, które istnia y w Mienianach, Skry-
hiczynie i Strzelcach)59. cznie funkcjonowa y one w pi ciu powiatach: che m-
skim, hrubieszowskim, krasnostawskim, tomaszowskim i w odawskim (nie zdo-
ano ich zorganizowa  w powiatach: bialskim, bi gorajskim i zamojskim)60. Przy 

bardzo ograniczonych mo liwo ciach fi nansowych poszczególne fi lie stara y si
powi ksza  swoje ksi gozbiory na drodze darowizn. Rozmiary takich darów do-
konywanych przez ukrai skie organizacje spo eczne, o wiatowe i gospodarcze 
(g ównie spó dzielcze) by y bardzo znacz ce. Tylko w 1925 r. Towarzystwo 
„Ridna Chata” otrzyma o cznie 2439 egzemplarzy ró nego rodzaju ksi ek,
z których wi kszo  przekazano organizacjom terenowym (niewielka cz
darów pochodzi a od osób prywatnych)61. Dobrze rozwijaj ca si  akcja tworze-
nia, a nast pnie umacniania bibliotek o wiatowych zosta a przerwana w 1930 r. 
w wyniku likwidacji „Ridnej Chaty”. W adze administracyjne przej y ca y ma-
j tek organizacji, w tym równie  ksi gozbiory. cznie uleg o wtedy konfi skacie 
4119 tomów z 30 bibliotek62.

Likwidacja organizacji zniweczy a wszystkie dotychczasowe inicjatywy 
i dzia ania w zakresie tworzenia bibliotek i spowodowa a ogólny upadek czy-
telnictwa. Od tego momentu nie by o ju  organizacji, która prowadzi aby akcj
w sposób skoordynowany i w szerszym zakresie. Pewne dzia ania zmierzaj ce
do tworzenia bibliotek podejmowa y niektóre spó dzielnie ukrai skie, które 

58 J. Plis, Biblioteki o wiatowe…, s. 65.
59 Tam e, s. 66.
60 Tam e.
61 G. Kuprianowicz, Ukrai skie ycie kulturalno-o wiatowe…, s. 189.
62 Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewn trznych w Warszawie, k. 1506, Polityka o wiatowa na 

terenach niejednolitych, s. 51.
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przeznacza y cz  swoich dochodów na zakup czasopism (g ównie o tematyce 
spó dzielczej i gospodarczej) oraz ksi ek. W asne biblioteki zorganizowa y
m.in. kooperatywy w Dratowie i Rogó nie (pow. Lubartów) oraz w Zbere u
(pow. W odawa)63. By y to jednak placówki skromne. Wymienione spó dzielnie
nale a y do jednych z biedniejszych, a w zwi zku z tym i na cele o wiatowe mo-
g y przeznacza  niewielkie kwoty. Oprócz tego do  cz sto spotyka y si  restryk-
cjami i utrudnieniami ze strony w adz administracyjnych (w ko cu doprowadzi y
one do likwidacji spó dzielni w Rogó nie – 26 marca 1937 r.)64.

W 1928 r. niewielk  bibliotek  zorganizowa  oddzia  Ukrai skiego Komitetu 
Centralnego w Rejowcu (by a to jedyna biblioteka prowadzona przez t  organiza-
cj  w województwie lubelskim)65. Sporadycznie organizowano te  biblioteki pry-
watne. Fakt taki mia  miejsce m.in. w Hostynnem (pow. Hrubieszów), gdzie dwaj 
mieszka cy tej wsi Jan Chomik oraz Miko aj Tryl w swoich mieszkaniach zgro-
madzili w asne ksi gozbiory, które udost pniali s siadom. Czasopisma i ksi ki
otrzymywali ze Lwowa od Antoniego Chomika i Genadiusza Kotonowicza oraz 
bezpo rednio z redakcji „Samo witnik” (dla zmylenia podejrze  najcz ciej nad-
sy ano je na nazwiska innych mieszka ców wsi). Na podstawie decyzji s dziego
ledczego 30 maja 1938 r. w obu wymienionych mieszkaniach przeprowadzono 

rewizj . W jej wyniku zarekwirowano u J. Chomika 165 ksi ek, broszur i czaso-
pism, a u M. Tryla 229 egz. (spraw  w a cicieli przekazano do s du celem poci -
gni cia ich do odpowiedzialno ci za prowadzenie nielegalnej dzia alno ci)66.

Niezale nie od czytelnictwa zorganizowanego funkcjonowa o te  czytelnic-
two indywidualne. Trudno okre li  jego rozmiary, ale z ca  pewno ci  nale a o
do znacznych i odbywa o si  przez ca y okres dwudziestolecia mi dzywojenne-
go. Wszelkiego rodzaju wydawnictwa, czasopisma, ksi ki dociera y na zasadzie 
prenumeraty, przesy ek pocztowych czy te  dokonywano zakupów podczas ró -
nego rodzaju indywidualnych kontaktów podczas wyjazdów na Wo y  i przede 
wszystkim do Lwowa. Czasami, cho  bez odpowiedniego zezwolenia, dzia alno
tak  podejmowa y niektóre placówki handlowe. Istniej ca w Che mie ksi garnia
„Buh” posiada a uprawnienia do sprzeda y artyku ów pi miennych i druków, ale 
równocze nie nieofi cjalnie rozprowadza a te  ksi ki naukowe oraz podr czniki.
Podczas przeprowadzonej kontroli w pa dzierniku 1929 r. stwierdzono, e po-
siada a ona równie  znaczn  ilo  ksi ek przeznaczonych do sprzeda y, które 
zosta y przys ane przez oddzia  „Proswity” w Równem67. Wszystkie one zosta y
zarekwirowane 68.

63 APL, UWL, Wydz. Spo . Polit., sygn. 169, s. 89–96; sygn. 172, s. 241; sygn. 182, s. 91.
64 APL, UWL, Wydz. Spo . Polit., sygn. 182, s. 68.
65 J. Plis, Biblioteki o wiatowe…, s. 66.
66 APL, UWL, Wydz. Spo . Polit., sygn. 183, s. 50.
67 APL, UWL, Wydz. Spo . Polit., sygn. 2319, s. 15.
68 W ród zarekwirowanych pozycji znalaz y si  m.in. pozycje: Roberta Dajmera, Niemiecka kooperacja,
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AMATORSKI RUCH KULTURALNO-O WIATOWY

Amatorski ruch kulturalny posiada  w ród spo eczno ci ukrai skiej bogat
tradycj . Kszta towa  si  on przez ca e lata i stanowi  jedn  z podstawowych form 
kultywowania ojczystej o wiaty, która mimo prowadzonej nieustannie rusyfi ka-
cji pozwala a na kszta towanie wiadomo ci narodowej. Spe nia  te  wielorakie 
funkcje spo eczne. Stwarza  szanse na prowadzenie zorganizowanego dzia ania
w ró nych grupach wiekowych i uczy  aktywno ci. Nade wszystko umo liwia
Ukrai com bezpo rednie uczestnictwo w yciu kulturalnym – zarówno czyn-
nym wykonawcom, jak te  widzom bior cym udzia  w urz dzanych imprezach. 
Formy prowadzonej dzia alno ci by y ró ne i zale a y od lokalnych mo liwo ci
(lokalowych, organizacyjnych i wykonawczych), ale uwzgl dnia y tak e zainte-
resowania rodowiskowe. Zawsze z du ym uznaniem spotyka  si  amatorski teatr. 
Realizowane przedstawienia z repertuarem na ogó  ma o skomplikowanym i nie-
wyszukiwanym pokazywa y istniej c  rzeczywisto . Najwi ksz  popularno ci
cieszy y si  widowiska i imprezy oparte na folklorze. Prezentowano w nich stare 
pie ni, zwyczaje i obrz dy ludowe. Ukazywa y one tradycj  oraz codzienno
ycia, z jego blaskami i cieniami, które pobudza y do refl eksji i przemy le . Na 

uwag  zas ugiwa a równie  sama organizacja urz dzanych imprez i towarzysz ca
im atmosfera. Ka de przedstawienie czy urz dzane widowisko przyczynia o si
do zwi kszenia aktywno ci w ród lokalnej spo eczno ci, wyzwala o inicjatyw
i pobudza o do czynnej dzia alno ci. Wszystko to w konsekwencji wp ywa o na 
rozwój procesów integracyjnych w ród ca ej ludno ci ukrai skiej.

Dzia alno  kulturalno-o wiatowa uleg a zahamowaniu podczas pierwszej 
wojny wiatowej. Przebieg dzia a  wojennych, ci gle zmieniaj ca si  sytuacja 
polityczna i wyst puj ce procesy migracyjne uniemo liwia y prowadzenie takiej 
pracy. Jej wznowienie nast powa o jednak ju  bezpo rednio po zako czeniu woj-
ny wraz z post puj c  stabilizacj ycia. Pierwsze przejawy takiej dzia alno ci ze 
zrozumia ych wzgl dów by y ograniczone i prowadzono je w warunkach daleko 
odbiegaj cych od normalnych. Wobec braku wyspecjalizowanych organizacji 
i instytucji rol  inspiruj c  spe nia y pojedyncze osoby, najcz ciej znane z ró -
nych wcze niejszych dokona  i ciesz ce si  autorytetem w rodowisku.

Pod koniec 1922 r. w Kulnie (pow. Bi goraj) miejscowy ksi dz prawos awny
Gabriel Korobczuk zorganizowa  spó dzielni  (Stowarzyszenie Spo ywcze) oraz 
grup  teatraln . Przedstawienia z miejscow  m odzie  przygotowywa  sprowa-
dzony aktor. Odbywa y si  one w szopie nale cej do parafi i, gdzie urz dzono
specjaln  scen 69. Podobn  dzia alno  we W odawie prowadzi  ksi dz M. Lewic-
ki. Przygotowywa  on wyst py zespo u teatralnego oraz prowadzi  inne zaj cia

69 APL, UWL, Wydz. Spo . Polit., sygn. 2306, s. 36.
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o wiatowe z m odzie 70. W lipcu 1923 r. Jan Korzeniowski w Zab ociu (pow. 
Bia a Podlaska) obok dzia alno ci partyjnej (USDP) doprowadzi  do utworzenia 
kó ka dramatycznego, które dawa o p atne przedstawienia dla miejscowej ludno-
ci. Uzyskane w ten sposób pieni dze przeznaczano na dzia alno  organizacyjn

oraz pokrywano wydatki zwi zane z samym przygotowaniem widowisk71. W nie-
których miejscowo ciach, gdzie mieszka a ludno  narodowo ciowo mieszana, 
urz dzano wspólne imprezy kulturalne. W 1924 r. w Siedliskach (pow. Zamo )
odby o si  amatorskie przedstawienie w j zyku ukrai skim, a w Telatynie (pow. 
Tomaszów) w ten sposób wystawiono Nata k  – Po tawk . W obu przypadkach 
organizatorem wyst pów by a Ochotnicza Stra  Po arna, a uzyskane z biletów 
wst pu pieni dze przeznaczano na dalsz  dzia alno  kulturaln 72.

Wymienione dzia ania nie mia y jeszcze charakteru skoordynowanego. 
Rodzi y si ywio owo, pod wp ywem potrzeby czasu i odpowiada y lokalnym 
potrzebom. Zupe nie nowy okres w rozwoju ycia kulturalnego nast pi  z chwil
powstania Towarzystwa „Ridna Chata”. Stosownie do swoich za o e  statuto-
wych przej o ono ca okszta t prac zwi zanych z organizacj  masowych imprez 
kulturalnych. Inicjowa o tworzenie zespo ów artystycznych w fi liach, gromadzi-
o, a nast pnie dostarcza o niezb dne scenariusze, przy pomocy w asnych instruk-

torów pomaga o w przygotowaniu przedstawie  i widowisk.
Bezpo rednio po zarejestrowaniu „Ridnej Chaty” przy jej centrali w Che mie 

utworzono sekcj  teatraln . Jej kierownikiem i re yserem by  Dymitr Krych, a ca-
y zespó  liczy  8 osób i po cz ci mia  charakter rodzinny (w jego sk ad wcho-

dzi a ona Maria, syn Jerzy i córka Halina re ysera oraz 4 osoby spoza rodziny). 
Zespó  ten dzia a  niezwykle intensywnie i po kilku miesi cach, a wi c jesieni
1922 r., posiada  ju  przygotowany bogaty i ró norodny repertuar. W ród 13 pozy-
cji przewa a  utwory lekkie, a wi c komedie i artobliwe jednoaktówki, ale by y
tak e warto ciowe utwory dramatyczne i muzyczne. Bardzo cz sto zalicza y si
one do klasyki ukrai skiej. Nale a y do nich m.in. operetki Nata ka – Po tawka 
I. Kotlarewskiego i Swatannia na Honczariwci M. Kwitki-Osnowianenki, utwory 
dramatyczne Chmara Suchodolskiego, Oj, ne chody Hryciu M. Staryckiego i ko-
medie Panna Mara W. Wynnyczenki, Panna Sztukarka Wo odzkiego, Martyn 
Borula Karpenki, Morotworci B. Hrinczenki 73. Trupa aktorska Dymitra Krycha 
rozpocz a swoje wyst py od Che ma (17 i 24 wrze nia 1922 r.), a odbywa y si
one w teatrze „Polonia”. Wkrótce zorganizowano je równie  w innych miejscowo-
ciach w powiecie che mskim. Wsz dzie spotyka a si  ona ze znacznym uznaniem 

i zyska a du  popularno . Posiadaj c ugruntowan  ju  pozycj , w nast pnych 
miesi cach odby a go cinne tournée w trzech innych powiatach: tomaszowskim 
(Tomaszów, Werszczyca), hrubieszowskim (Hrubieszów, Jaros awiec) oraz we 

70 APL, UWL. Wydz. Spo . Polit., sygn. 700, s. 55.
71 APL. UWL. Wydz. Spo . Polit., sygn. 441, s. 9.
72 APL, UWL. Wydz. Spo . Polit., sygn. 2255, s. 194; sygn. 1988, s. 13; sygn. 2035, s. 21.
73 APL, „Ridna Chata”, sygn. 15, s. 4.
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W odawie. Równie  jesieni  1922 r. zamierzano dokona  podobnego objazdu 
powiatu bi gorajskiego, jednak na wyst py w Kulnie i Tarnogrodzie nie wyrazi o
zgody tamtejsze starostwo powiatowe74.

Niezale nie od dzia alno ci teatralnej prowadzonej przy centrali Towarzy-
stwo „Ridna Chata” rozpocz o intensywn  prac  w terenie – pomagano zorga-
nizowa  zespo y w fi liach. Pod koniec 1922 r. funkcjonowa y one ju  w Kulnie, 
Siedliskach, Tarnogrodzie i Tomaszowie. W latach 1924–1926 powo ano dalsze 
– w Sielcu, Skryhiczynie, Sawinie, Po oskach, Kode cu, Horostycie, Wyhalewie 
i Jurowie. W maju 1926 r. ofi cjalnie istnia y one przy 14 fi liach. Wszystkie korzy-
sta y z pomocy sekcji teatralnej przy centrali (od 1924 r. kierowa  ni  J. opuch),
która równie  prowadzi a w asn  dzia alno  artystyczn  i w 1924 r. urz dzi a
4 przedstawienia75.

Nie wszystkie fi lie „Ridnej Chaty” zg asza y powo anie do ycia sekcji te-
atralnych (zespo ów). Wiele z nich bez ofi cjalnej deklaracji prowadzi o ró norod-
n  dzia alno  artystyczn . Z czasem ka da fi lia stara a si  organizowa  na miar
w asnych mo liwo ci widowiska oraz imprezy oparte na folklorze i urz dza a
przedstawienia. By  to powszechny ruch, który uzyska  trwa e miejsce w yciu 
spo eczno ci ukrai skiej. Wobec braku odpowiedniej dokumentacji trudno 
dok adnie okre li  jego pe ne rozmiary. Nawet fragmentaryczne informacje 
i sprawozdania z niektórych powiatów potwierdzaj , e „Ridna Chata” odegra a
pierwszorz dn  rol  w krzewieniu masowej kultury. W powiecie w odawskim naj-
wi ksz  popularno ci  cieszy y si  zespo y teatralne. Tylko w listopadzie 1927 r. 
przedstawienia odby y si  w 5 fi liach (Ha sk, Sosnowica, Bruss, Macoszyn Du y, 
Wyryki), a w grudniu tego  roku powtórzono je jeszcze w 2 (Ha sk, Macoszyn 
Du y)76. W maju 1928 r. w tym e powiecie odegrano cznie 15 przedstawie ,
a w czerwcu, podczas jednego tylko tygodnia – 2 dalsze 77. W powiecie toma-
szowskim wykorzystuj c wi ta wielkanocne, podczas jednego tylko tygodnia 
(12–18 kwietnia 1928 r.) podobne przedstawienia zorganizowa o 6 fi lii (Czermno, 
Nowosió ki, Pieniany, Perespa, Tyszowce, Zubowice)78.

Rozwi zanie Towarzystwa „Ridna Chata” znacznie zdezorganizowa o do-
tychczasow  dzia alno  kulturaln , ale jej nie zlikwidowa o. W konsekwencji 
decyzji administracyjnej ten amatorski ruch zosta  pozbawiony odpowiednich 
struktur i jednolitego kierownictwa. Znikn y mo liwo ci bezpo rednich kontak-
tów mi dzy dotychczasowymi fi liami, prowadzenia wymiany do wiadcze . Nie 
mo na ju  te  by o liczy  na pomoc centrali. W ci gu pierwszego dziesi ciolecia

74 APL, „Ridna Chata”, sygn. 14, s. 1.
75 G. Kuprianowicz, Ukrai skie ycie kulturalno-o wiatowe…, s. 186.
76 APL, Starostwo Powiatowe we W odawie, sygn. 2, s. 63, 71.
77 APL, Starostwo Powiatowe we W odawie, sygn. 3, s. 211, 217, 225, 239.
78 APL, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie, sygn. 2, s. 77.
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(1920–1930) ukszta towa o si  jednak i utrwali o zjawisko du ej aktywno ci
w ród spo eczno ci ukrai skiej, a jej wymiernym wyk adnikiem sta y si  urz -
dzane imprezy artystyczne. W ramach podejmowanych prac systematycznie 
poszerza  si  kr g autentycznych dzia aczy i animatorów ludowej kultury. Zmie-
niona sytuacja zmusza a do szukania nowych rozwi za  organizacyjnych. W tym 
stanie rzeczy w znaczniejszym stopniu zacz to wykorzystywa  pomoc spó dziel-
czo ci i cerkwi. Ci gle jednak wi kszo  podejmowanych akcji by a wynikiem 
zaanga owania pojedynczych osób lub okre lonych grup. Powstaj ce w nowych 
warunkach zespo y artystyczne rodzi y si  najcz ciej samorzutnie w rodowisku
m odzie y, a ich organizowanie wynika o z poczucia wewn trznej potrzeby.

W intensyfi kacji ycia kulturalnego w powiecie hrubieszowskim istotn  rol
odegra y kursy re yserskie, jakie odby y si  w Hrubieszowie w dniach od 2 do 
15 kwietnia 1929 r. (dla nadania odpowiedniej rangi nadano im imi  T. Szew-
czenki). Zorganizowa  je przyby y z Grzybowca (pow. W odzimierz) Mikita 
Petryszyn. Sam zamieszka  w pomieszczeniach miejscowej cerkwi, a zaj cia pro-
wadzi  w kinie „Oaza”. Pomimo stosunkowo du ych kosztów (ka dy uczestnik 
wnosi  op at  za uczestnictwo w wysoko ci 15 z  oraz pokrywa  we w asnym
zakresie wydatki zwi zane z dojazdem i utrzymaniem) ch tnych by o du o.
Ostatecznie uko czy o je 30 osób, pochodz cych oni z ró nych miejscowo ci
w powiecie hrubieszowskim (pojedyncze osoby równie  z powiatów s siednich).
Z uwagi na liczn  grup  uczestników do prowadzenia zaj  dodatkowo zaanga o-
wano diaka cerkiewnego z powiatu tomaszowskiego Juliana Bucza skiego. Pod-
czas 2-tygodniowego pobytu na kursie uczestnicy poznawali podstawy re yserii
zespo ów amatorskich (g ównie teatralnych). Wszyscy obowi zkowo brali tak e
udzia  w zaj ciach praktycznych. Zaznajamiano ich równie  z mo liwo ciami re-
pertuarowymi oraz wszystkimi innymi zadaniami zwi zanymi z sam  organizacj
imprez. Dzi ki temu uzyskiwali pe ne przygotowanie teoretyczne i praktyczne do 
prowadzenia zespo ów amatorskich79.

Zarówno wcze niejsze do wiadczenia, jak te  uko czenie kursu re yserskiego 
przez liczn  grup  m odzie y zaowocowa o wkrótce rozwojem ycia kulturalne-
go w powiecie hrubieszowskim. Potwierdza y je informacje nadsy ane do w adz 
administracyjnych. Tylko w okresie pierwszego pó rocza 1933 r. (12 II – 30 VII) 
ró ne imprezy zorganizowano w 9 miejscowo ciach, przy czym niektóre z nich 
powtarzano kilkakrotnie. Stowarzyszenie Spo ywców „Zgoda” w Oszczowie 
wystawi o sztuk Zaklatij jar (12 II), m odzie  wiejska z Bohorodycy urz dzi a
akademi  ku czci T. Szewczenki w Hrubieszowie (12 III), a Ochotnicza Stra
Po arna w Bia opolu przygotowa a widowisko oparte na utworach T. Szewczen-
ki i zaprezentowa a je najpierw we w asnej wsi (17 IV), a pó niej powtórzy a je 
jeszcze w Skryhiczynie (23 IV). Bardzo aktywny zespó  przy Spó ce Spo ywczej 

79 APL, Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, sygn. 81, s. 182–183.
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„Dobrobyt” w Do hobyczowie opracowa  przedstawienie pt. Oj, ne chody Hryciu.
Spotka o si  ono z bardzo du ym zainteresowaniem mieszka ców ich miejscowo-
ci, a tak e s siednich wsi. Wystawiano je dwukrotnie w kwietniu (18 i 30 IV), 

a pó niej powtórzono jeszcze dwukrotnie w czerwcu. M odzie owy zespó  arty-
styczny ze wsi Cucniów w powiecie w odzimierskim odwiedzi  Kosmów i 23 IV 
zaprezentowa Nata k  – Po tawk , a dwa dni wcze niej przedstawienie idiwka 
wychrestka. Zespó  o wiatowy z o ony z m odzie y w Bere ciu przygotowa
okoliczno ciow  uroczysto  (po czon  z cz ci  artystyczn ) z okazji wi ta 
3 maja, a w Dziekanowie wystawiono sztuk idiwka wychrestka (nieco pó niej 
zaprezentowano j  jeszcze w pobliskim Strzy owie). W czerwcu przyjecha  do 
Hrubieszowa zespó  artystyczny z o ony z uczniów szko y powszechnej w U ci u-
gu (pow. W odzimierz) i wyst powa  tutaj dwukrotnie. Najpierw odby  si  koncert 
chóru z repertuarem ukrai skich pie ni ludowych, a pó niej wystawiono jednoak-
tówk Na syno ati. 30 lipca m odzie  prawos awna dziekanatu hrubieszowskiego 
urz dzi a w Hrubieszowie akademi , podczas której odegrano sztuk  N. W. Go-
gola. cznie w ci gu sze ciu miesi cy w powiecie hrubieszowskim odby o si
15 ró nego rodzaju imprez kulturalno-o wiatowych (przedstawienia, akademie, 
wyst py chórów)80.

Równie dynamicznie rozwija a si  dzia alno  kulturalna w powiecie che m-
skim. Che m ci gle by  centrum ycia artystycznego, a w urz dzanych imprezach 
uczestniczy a zarówno ludno  miejscowa, jak te  z s siednich wsi. 23 lutego 
1933 r. w Polskim Klubie Spo ecznym w Che mie odby  si  koncert chóru ukrai -
skiego, do którego nale a a m odzie  z miasta i okolicy. Chórzy ci, ubrani w lu-
dowe stroje ukrai skie, mieli w swoim repertuarze pie ni polskie i ukrai skie,
a ich wyst p spotka  si  z powszechnym uznaniem. Pod koniec 1932 r. zespó
dramatyczny z Brze na (istniej cy przy Ochotniczej Stra y Po arnej) wystawi
cztery przedstawienia teatralne we w asnej miejscowo ci. Po odpowiednim do-
pracowaniu w czerwcu 1934 r. zosta y one trzykrotnie zaprezentowane w s sied-
niej Wólce Okopskiej. W okresie od 20 do 27 stycznia 1933 r. w kinie „Corso” 
w Che mie wyst powa a ukrai ska przyjezdna grupa aktorska. Prezentowa a
ona przede wszystkim program lekki i rozrywkowy, a jej wyst py uzyska y po-
wszechn  akceptacj  zarówno rodowiska polskiego, jak i ukrai skiego. W dniach 
od 5 do 8 kwietnia tego  roku w teatrze „Polonia” odby y si  cztery koncerty
40-osobowego chóru z repertuarem pie ni ukrai skich81.

W powiecie tomaszowskim w drugim pó roczu 1933 r. do tamtejszego staro-
stwa z pro b  o zezwolenie na urz dzenie przedstawie  i innych imprez wyst pi-
o wiele lokalnych organizacji. Wszystkie uzyska y akceptacj . Du  aktywno

wykazywa o m odzie owe ko o dramatyczne w Telatynie. W pa dzierniku 1933 r. 

80 APL, UWL, Wydz. Spo . Polit., sygn. 432, s. 43.
81 Tam e, s. 40.
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wystawi o opracowan  wcze niej sztuk Oj, ne chody Hryciu. W mi dzyczasie
przygotowywa o nowe przedstawienie pt. Radnyk zaruczy sia, a jego premiera 
odby a si  ju  w listopadzie. Pod koniec listopada zespó  artystyczny z Jar-
czowa wystawi  dla mieszka ców w asnej wsi sztuk Nieszczastne kochanie,
a dwa tygodnie wcze niej w Tomaszowie odby  si  specjalny koncert objazdowej 
grupy artystycznej pod kierownictwem Kozaka. Natomiast w pierwszych dniach 
stycznia 1934 r. kó ko amatorskie w Poturzynie zaprezentowa o przedstawienie 
Peszczena detyna 82.

Pomimo braku odpowiedniego udokumentowania jest oczywiste, e rozwój 
amatorskiego ruchu kulturalnego analogicznie rozwija  si  we wszystkich pozo-
sta ych powiatach, w których mieszka a ludno  ukrai ska. Nie ogranicza  go 
przecie  podzia  administracyjny, a jego rozmiary zale a y jedynie od inwencji 
i zaanga owania pojedynczych osób, grup i zespo ów, pomocy organizacji i lo-
kalnych uwarunkowa . Zarówno przedstawienia teatralne, jak i wszystkie inne 
imprezy artystyczne wesz y na trwa e do pewnego sposobu ycia. Kszta towa y
spo eczn  dzia alno  na rzecz rodowiska nie ograniczaj cego si  tylko do w a-
snej wsi. Sta o si  niemal tradycj , e ka de przedstawienie najpierw prezentowa-
no wobec widzów z w asnej miejscowo ci, a pó niej pokazywano je tak e w s -
siednich. Wszystkie imprezy poprzedzane by y odpowiedni  reklam  za pomoc
zaprosze , plakatów i specjalnych og osze . Uciekano si  tak e do pomocy ksi y
prawos awnych, którzy podczas nabo e stw zach cali do uczestnictwa w tych 
wydarzeniach. Nic wi c dziwnego, e przy takim rozpropagowaniu stawa o si
ono powszechnie znane, o którym si  nieustannie mówi o. Udzia  w takim wy-
darzeniu stawa  si  okazj  do spotka , przyczynia  si  do podtrzymywania szer-
szych kontaktów s siedzkich. Wszystkie organizowane imprezy spe nia y przede 
wszystkim zadania podstawowe – przyczynia y si  do przybli enia i poznania 
w asnej kultury narodowej. Dla ogromnej wi kszo ci spo eczno ci ukrai skiej 
mieszkaj cej we wsiach odleg ych od wi kszych o rodków by a to jedyna mo -
liwo  ofi cjalnego utrwalania ojczystego j zyka i bezpo redniego uczestnictwa 
w yciu kulturalnym.

Wa n  rol  w kszta towaniu wiadomo ci narodowej oraz w utrwalaniu w as-
nych tradycji odgrywa y obchodzone wi ta i specjalnie organizowane uroczysto-
ci rocznicowe. Trwa e miejsce posiada y tak e obchody zwi zane z osob  Tarasa 

Szewczenki, a w najbardziej uroczysty sposób organizowano je w Che mie. Wio-
sn  ka dego roku z okazji jego urodzin (10 marca 1814 r.) i mierci (11 marca 
1861 r.) w miejscowej cerkwi pod wezwaniem w. Jana Teologa odbywa a si
ponachyda, tj. nabo e stwo a obne. W drugiej cz ci, któr  urz dzano w te-
atrze „Polonia”, organizowano akademi . Na jej program sk ada a si  prelekcja 
po wi cona yciu tego wybitnego poety, a w cz ci artystycznej deklamowano 

82 Tam e, s. 39.
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jego utwory. Uroczysto  u wietnia y zazwyczaj wyst py miejscowych zespo ów
artystycznych, które prezentowa y swój dorobek.

Podobne uroczysto ci, cho  w nieco skromniejszym zakresie, urz dzano
równie  w wielu innych miejscowo ciach. Wsz dzie tam, gdzie istnia a cer-
kiew, odbywa a si  tradycyjna ponachyda, w innych ograniczano si  tylko do 
okoliczno ciowych wieczornic i akademii, podczas których przypominano ycie
i twórczo  T. Szewczenki oraz deklamowano jego utwory. W latach 1925–1926 
uroczysto ci takie odby y si  m.in. w Sielcu, Kosyniu, Hrubieszowie, Starej Wsi, 
Zbere u, Macoszynie Du ym, Osowej, Stulnie i Horostycie83. 13 marca 1927 r. 
w powiecie hrubieszowskim zorganizowano je w Jaros awcu, Teratynie i Werb-
kowicach84.

W podobny sposób starano si  utrwala  pami  o innych wybitnych przedsta-
wicielach kultury ukrai skiej. W 1925 r. w Kode cu (pow. W odawa) urz dzono
uroczyste spotkanie dla przypomnienia ukrai skiego fi lozofa M. Drahomanowa. 
W 1926 r. w Che mie zorganizowano uroczysto  z okazji dziesi tej rocznicy 
mierci (przypadaj cej na dzie  28 maja) pisarza, uczonego i dzia acza spo ecz-

nego Iwana Franki. Na jej program z o y a si  ponachyda, a pó niej akademia, 
w czasie której przypomniano jego zas ugi. W cz ci artystycznej odby y si  de-
klamacje, koncert chóru oraz przedstawienie teatralne85. 16 marca 1929 r. równie
w Che mie urz dzono akademi  ku czci poetki i autorki opowiada esi Ukrain-
ki. Ca o  organizacyjnie przygotowa a miejscowa dzia aczka Eugenia Makówka 
(ona tak e omówi a jej ycie i twórczo ). W cz ci artystycznej prezentowano 
utwory poetki i piewano pie ni ukrai skie86. 30 lipca 1933 r. w Hrubieszowie 
odby a si  podobna uroczysto  dla uczczenia pami ci wybitnego aktora i drama-
topisarza M. Sadowskiego 87.

Uroczysto ci rocznicowe organizowano nie tylko w du ych skupiskach ukra-
i skich. 11 marca 1934 r. w Domu o nierza w Lublinie odby a si  akademia 
z okazji 120 rocznicy urodzin i 73 rocznicy mierci T. Szewczenki. Zosta a ona 
przygotowana staraniem miejscowego oddzia u Ukrai skiego Centralnego Komi-
tetu. Wzi o w niej udzia  ok. 300 osób spo ród azylantów wraz z rodzinami oraz 
zaproszeni go cie. Na jej program z o y y si : referat po wi cony yciu i twór-
czo ci poety, który wyg osi  artysta malarz Jan Sienkiewicz, i cz  artystyczna. 
W ramach prezentacji artystycznych wyst pi  chór (z repertuarem ukrai skich
pie ni ludowych) oraz deklamowano utwory Szewczenki. Podobn  uroczysto
lubelski oddzia  Ukrai skiego Centralnego Komitetu zorganizowa  równie
3 kwietnia 1937 r. w sali Towarzystwa Muzycznego. Uczestniczy o w niej znacz-

83 G. Kuprianowicz, Ukrai skie ycie kulturalno-o wiatowe…, s. 187.
84 APL, UWL, Wydz. Spo . Polit., sygn. 444, s. 18.
85 G. Kuprianowicz, Ukrai skie ycie kulturalno-o wiatowe…, s. 188.
86 APL, Starostwo Powiatowe w Che mie, sygn. 3, s. 143.
87 APL, UWL, Wydz. Spo . Polit., sygn. 432, s. 43.
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nie mniej osób, ale charakter posiada a podobny (referat o yciu T. Szewczenki 
wyg osi  wiceprezes Zarz du G ównego UCK Piotr Szkurat, a w cz ci artystycz-
nej tradycyjnie wyst pi  chór oraz deklamowano utwory poety88.

Du e znaczenie w kultywowaniu w asnej kultury narodowej odgrywa y wy-
st py uznanych artystów i objazdowych zespo ów artystycznych, które na teren 
województwa lubelskiego przybywa y najcz ciej z Wo ynia. Te ostatnie sk ada y
si  zazwyczaj z osób maj cych znaczne ambicje i posiadaj cych poprawne przy-
gotowanie estradowe. Ich repertuar sk ada  si  g ównie z utworów najwybitniej-
szych przedstawicieli muzyki i twórczo ci dramatycznej. Z uwagi na stosunkowo 
wysoki poziom wykonawstwa (znacznie wy szy od reprezentowanego przez 
miejscowe grupy amatorskie) zespo y te mo na by o uzna  za pó zawodowe. Pod 
koniec 1922 r. przyjecha  do Che ma i da  tutaj kilka wyst pów znany bandurzy-
sta Daniel Szczyrbyna. W tym e czasie przyby  do Che ma równie  wybitny ba-
letmistrz Bazyli Awramenko (który wcze niej wyst powa  w Europie i Ameryce, 
m.in. w Nowym Jorku, a na emigracji prowadzi  ukrai skie zespo y taneczne). 
W Che mie spo ród miejscowej m odzie y zorganizowa  Szko  Baletow , któr
w 1923 r. uko czy o 19 osób. Z uczestnikami szko y w trakcie prowadzonych 
zaj  przygotowa  specjalny program, który pó niej wielokrotnie prezentowa
podczas wyst pów w ró nych miejscowo ciach89.

W latach 1926–1927 wyst powa  ze swoj  grup  z o on  g ównie z inwali-
dów wojennych Dymitr Chi niak. W swoim repertuarze posiada  pozycje ró ne,
a wi c dramaty, komedie i utwory muzyczne (Zmartwychwstanie, Oj, ne chody 
Hryciu, Pan Twardowski, Nata ka – Po tawka, Zemsta ydówki Racheli, Za-
r czyny na wsi) i dzi ki temu wsz dzie spotyka  si  z du ym zainteresowaniem. 
Dokona  on objazdu wielu miejscowo ci, gdzie znajdowa y si  wi ksze skupiska 
ludno ci ukrai skiej, ale wyst powa  tak e w miasteczkach typowo polskich, 
m.in. w osicach (pow. Konstantynów), uzyskuj c tam du  przychylno  miej-
scowych w adz (z racji przeznaczenia 5% swojego dochodu na rzecz miejsco-
wego szpitala)90. W 1927 r. koncesj  na wyst py uzyska  Objazdowy Ukrai ski
Teatr Naddnieprza ski kierowany przez Olg  Mitkiewiczow 91. W ci gu trzech 
lat (1926–1928) odwiedza  Lubelszczyzn  i prezentowa  swoje przedstawienia 
zespó  Benedykta Markowa z Równego92. W styczniu 1933 r. objazdu powiatu 
w odawskiego dokona a grupa teatralna im. Staryckiego i wystawi a przedstawie-
nia w 11 miejscowo ciach93.

88 Tam e, s. 38; sygn. 182, s. 91.
89 G. Kuprianowicz, Ukrai skie ycie kulturalno-o wiatowe…, s. 186.
90 APL, UWL, Wydz. Spo . Polit., sygn. 1407, s. 32, 38.
91 APL, UWL, Wydz. Spo . Polit., sygn. 1410, s. 60
92 APL, UWL, Wydz. Spo . Polit., sygn. 1409, s. 76.
93 APL, UWL, Wydz. Spo . Polit., sygn. 432, s. 45.
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Na wi ksz  uwag  zas ugiwa y przede wszystkim dwa zespo y muzyczne. 
W 1935 r. kilkakrotnie w miastach powiatowych, g ównie w Hrubieszowie, 
Tomaszowie i Zamo ciu, ale tak e w niektórych miejscowo ciach mniejszych, 
m.in. w Tyszowcach, odby y si  wyst py teatru muzycznego pod kierownictwem 
Anatola Kornileckiego. Zespó  ten, maj cy w swoim repertuarze: Oj, ne chody 
Hryciu, G os krwi, Mordercy, Chata za wsi , ydówka wychrzta, Cyganka Aza,
prezentowa  wysoki poziom artystyczny 94.

Spo ród wielu grup teatralnych, które przyje d a y na teren województwa lu-
belskiego, bezsprzecznie najwy szy poziom artystyczny prezentowa  wyst puj cy 
w 1929 r. zespó  teatralno-muzyczny Piotra Andrejewa-Trelskiego z Krzemie ca. 
Zanim przyby  on na Lubelszczyzn , odby  tournée po wszystkich wojewódz-
twach wschodniej Polski i wsz dzie spotyka  si  z du ym zainteresowaniem, uzy-
skuj c bardzo pochlebne opinie. Cz sto by  on nazywany teatrem operetkowym 
(z uwagi na prezentowany program). Ca y zespó  sk ada  si  z 12 osób, nale ycie 
przygotowanych pod wzgl dem muzycznym i aktorskim. W swoim repertuarze 
posiada  22 sztuki (13 kompozytorów), z których zdecydowana wi kszo  zalicza-
a si  do klasyki twórczo ci operetkowej. By y to najbardziej znane i lubiane arie 

oraz duety z operetek tak popularnych kompozytorów jak: I. Kalman (Bajadera,
Hrabina Marica), F. Lehar (Weso a wdówka, Hrabia Luksemburg), J. Strauss 
(Zemsta nietoperza, Czar walca), J. Offenbach (Orfeusz w piekle, Pi kna He-
lena) i K. Walentinow (Kap anka ognia, Noc mi o ci). Koncerty tego zespo u
organizowano przede wszystkim w miastach powiatowych i odbywa y si  one 
w j zyku polskim lub rosyjskim. Wsz dzie spotyka y si  z powszechnym uzna-
niem, a w zwi zku z tym cieszy y si  tak e du  popularno ci 95.

Wyst py objazdowych zespo ów mia y bardzo wa ne znaczenie dla spo ecz-
no ci ukrai skiej. Potwierdza y wspóln  przynale no  narodow  bez wzgl du
na miejsce urodzenia i zamieszkania. Dzi ki stosunkowo wysokim walorom ar-
tystycznym przyczynia y do kszta towania ogólnej kultury, a poniewa  odbywa y
si  w j zyku ukrai skim – tak e kultury ojczystej. Odgrywa y tak e donios e zna-
czenie w konsolidacji ludno ci ukrai skiej i utrwalaniu wi zi rodowiskowych.
Przyjazd zespo u do okre lonej miejscowo ci w obiegowej opinii spo ecznej
przydawa  mu znaczenia, a sam wyst p stawa  si  zawsze wydarzeniem szcze-
gólnej rangi. W wyniku odpowiedniego rozpropagowania w przedstawieniach 
i koncertach uczestniczyli tak e mieszka cy okolicznych wsi. Uczestnictwo 
w przedstawieniach niejednokrotnie urasta o do rangi okre laj cej postaw , po-
zycj  spo eczn  i powa anie (bardzo istotne w rodowisku wiejskim). Z tej to 
racji cz sto stawa o si  kwesti  honoru. Obok tego stwarza o równie  okazj  do 
nawi zywania kontaktów s siedzkich i towarzyskich, a w konsekwencji sprzyja o
podtrzymywaniu odr bno ci i tradycji narodowych.

94 Tam e, s. 65, 68, 72.
95 Tam e, s. 72.
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Extracurricular educational activities of the Ukrainians living in Province of 
Lublin between 1918 and 1939
Summary

Between 1918 and 1939, Province of Lublin (Lubelszczyzna) was an ethni-
cally diverse region. Apart from Polish and Jewish inhabitants, there were around 
250,000 Ukrainians living there, mainly in the southeastern districts, clustered 
in villages with mostly Ukrainian population. Since they had a limited access to 
education in their mother tongue, and they were not allowed to establish schools 
with Ukrainian as a language of instruction, they could only conduct extracur-
ricular educational activities. An important way of promoting their mother tongue 
was issuing their own publications in the Ukrainian language. The most important 
one was “Nasze yttia” (“Our Life”), a weekly magazine which was published in 
Che m between 1920 and 1928 (after that, it was closed). An equally important 
medium were calendars (also issued mainly in Che m). In addition to a typical 
timeline, they contained various articles, not only on economic, but also on edu-
cational and cultural issues (including information about Ukrainian artists, writers 
and poets as well as excerpts from their works). Reading played a very important 
role in promoting the mother tongue, an activity strongly supported by the Society 
of “Ridna Chata” (“Native Home”) based in Che m. Each branch of this organiza-
tion tried to create its own library, with books brought from Volyn and Lviv and 
sometimes donated by cooperating organizations or individuals. The preservation 
of the native tongue of the Ukrainians was also possible due to the amateur cul-
tural and education activities. Theatrical plays performed by amateur groups were 
especially popular. In addition, shows based on folklore and choir performances, 
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including Ukrainian folk songs, were organised. Furthermore, travelling artistic 
groups played an important role in promoting the native culture. They usually 
presented a relatively high level of performance, and their repertoire contained 
pieces of work of distinguished poets, writers and composers. The performances 
of these groups were always highly appreciated and popular.

Keywords: school, native language, publishing house, reading, amateur group, 
performance, choir, cultural life.
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