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ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОГО ЦАРИЗМУ 
ЩОДО ПОЛЬСЬКОЇ ОСВІТИ 
В ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ 

(ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ — ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

Здобувши державну незалежність, Україна започаткувала нову
сторінку взаємин зі своїми історичними сусідами, що базуються
на рівноправності, партнерстві, співпраці в усіх галузях життя.
Одним з таких сусідів є Польща, стосунки з якою не завжди були
безхмарними і визначалися самими народами цих країн. Одним
з таких періодів є друга половина XІХ — початок XX ст., коли
російський царизм, прагнучи підкорити народи, активно викоB
ристовував принцип «поділяй і володарюй». Тому дослідження
національної політики, яку здійснював російський уряд у ПравоB
бережній Україні як історичній території, де віками спільно
мешкали українці та поляки, є досить актуальним.

Потрібно зазначити, що дослідники зверталися й звертаютьB
ся до цього питання. Так, над ним працюють А.А.Кондрацький,
І.Т.Лісевич, В.Палієнко, І.І.Кривошея та інші1. Проте найбільB
ший внесок у дослідження цієї проблеми зробив французький
вчений Даніель Бовуа2. Все ж ще є питання, які не знайшли повB
ного висвітлення. Особливо це стосується боротьби російського
царизму з польським шкільництвом як з одним з останніх бастіоB
нів збереження етнічної ідентичності. 

Виходячи з цього, автор робить спробу дослідити політику роB
сійської влади щодо польського шкільництва на цій території в друB
гій половині ХІХ — на початку ХХ століття.

Аналіз джерел свідчить, що з перших же днів свого панування
на Правобережжі С.BПетербург розпочав боротьбу з польським
домінуванням. Вона велася на різних напрямах, від економічноB
го, управлінського до культурного. Одним з них стала польська
система освіти, яку царизм прагнув замінити на російську. ПроB
тягом першої половини ХІХ століття йому вдалося значно послаB
бити позиції польської школи в Правобережній Україні, але вона
існувала і надалі. Більш того, після від’їзду з Києва до С.BПетерB
бурга «активного борця з усім польським» київського генералB
губернатора Д.Г.Бібікова тиск на польське шкільництво дещо поB
слабився. Це було пов’язано з тим, що новий генералBгубернатор
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І.І.Васильчиков був ліберальнішим керівником, ніж його попеB
редник. Велика заслуга у цьому належала й М.І.Пирогову, який
за протекцією імператриці Марії Олександрівни очолив КиївсьB
кий навчальний округ3. 

У той же час активізувалася діяльність прогресивної польсьB
кої еліти Правобережної України щодо відродження польського
шкільництва. Значний внесок у це зробили київські студенти
польського походження. Вони створили «Товариство наукової
допомоги польському народові Волині, Поділля й України», яке
ставило перед собою завдання створювати «недільні школи» для
міських ремісників та відкривати початкові школи4. 

Крім того, до цього питання повертається й польська аристокраB
тія та католицька церква. Саме під впливом першої Олександр ІІ
дозволив у кількох гімназіях і школах, що перебували під опіB
кунством благонадійних аристократів, вивчати польську мову.
До них було запрошено відомих польських педагогів. Так, завдяB
ки протекції Браницьких до Білої Церкви приїхав вчителювати
В.Козловський, до Немирова на прохання Б.Потоцького — В.КоB
перницький, у Рівному в маєтку Любомирських почав працювати
М. Дубецький. З’явилися викладачі польської мови й у гімназіB
ях Житомира та Києва5. 

Більш того, було прийнято рішення відкрити у Київському
університеті кафедру польської мови, для чого в 1860 р. оголосиB
ли конкурс. Проте через негативне ставлення до цього «групи
університетських викладачів, вихідців із сімей священиків», каB
федра залишалася незайнятою навіть у 1863 р6. 

Восени 1859 р., під час перебування Олександра ІІ на ПравоB
бережжі, подільська шляхта передала йому послання, в якому
200 знатних подільських шляхтичів просили, «щоб діти ... катоB
лицького віросповідання могли вивчати хоча б початкові елементи
своєї віри»7. Імператор задовольняє це прохання і 16 січні 1860 р.
Київський генералBгубернатор отримує розпорядження Ради мінісB
трів: «Віднині римоBкатолицькому духовенству надаються рівні
з православним духовенством права щодо навчання засад віри»8. 

Проте місцева влада не поспішала виконувати це рішення. До
того ж змінилася ситуація в керівництві освітньою галуззю краю.
М.І.Пирогов був знятий з посади попечителя Київського навчальB
ного округу й її обійняв генералBгубернатор І.І.Васильчиков9. Це
розв’язало руки місцевим обрусителям. Особливо це стосувалося
поліції, яка, за влучним висловом Даніеля Бовуа, «і надалі жила
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часами Бібікова», коли все польське заборонялося. Вона закриває
перші парафіяльні католицькі школи, створені на Поділлі в маєтB
ках Олександри Полоцької та Чеслава Яросінського. Лише в лисB
топаді 1860 р. гайсинський справник припинив у своєму повіті
діяльність п’яти таких шкіл, де навчалося 77 учнів10. Це викликаB
ло незадоволення місцевої шляхти. Воно вилилося в протест, який
предводитель подільського дворянства Ф.Собанський направив
київському генералBгубернатору Васильчикову11. Останній «як заB
конопослушний слуга імператора», який дарував полякам право
на освіту, розпочав розгляд скарги. У той же час він направляє
листа єпископам католицьких дієцезій України, в якому просить,
щоб у цих школах «навчали лише катехізису, а не польської моB
ви»12. Йому вторить подільський губернатор, котрий у січні 1862 р.
видав наказ, в якому зазначалося, що в школах при костьолах можB
на навчати лише Закону Божому та церковному співу. При цьоB
му вчителями могли бути лише священнослужителі і в жодному
разі не цивільні особи13. 

Губернські адміністрації намагалися взяти під свій контроль
процес створення та функціонування шкіл на території ПравобеB
режної України. На це, зокрема, вказує циркуляр подільського
губернатора від 3 листопада 1861 р., в якому він дає дозвіл на
функціонування десяти шкіл при костьолах. При цьому губернатор
зажадав від справників вжити усіх заходів, щоб навчання в них
велося лише російською мовою14. Свою позицію він пояснив тим,
що «хоч ці селяни є католиками за вірою, вони росіяни за похоB
дженням. Оскільки ж між національністю і вірою немає нічого
спільного, не варто… дозволяти їм вчити польську мову у ксьондзів;
було б природно, щоб вони навчали їх катехізису згідно з католицьB
ким обрядом, але поBросійськи, що було б людям зрозуміліше,
ніж поBпольськи»15.

Основним виконавцем цієї політики стала поліція, що активно
стежила як за відкриттям шкіл в маєтках польської шляхти та
при костьолах, так і за навчальним процесом у них. Прикладом цьоB
го може слугувати рапорт київської поліції, датований червнем
1861 р., про результати стеження за ксьондзом з містечка Макарів
Київської губернії, який організував у своєму будинку школу16.
Виявивши порушення, найстрашнішим з яких було навчання діB
тей польською мовою, школи безжально закривали й кількість
таких шкіл була досить значною. Зокрема, за рішенням волинської
поліції були закриті школи в маєтках Любомирських, Чацьких,
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Цешковських, Свідерських17. Схожі події мали місце й в інших
губерніях краю. Цей процес супроводжувався поліцейськими обB
шуками, арештами учителів, нищенням шкільного обладнання,
підручників і навіть розгоном учнів. Так, у місті Бердичів КиB
ївської губернії «поліцейський особисто розігнав дітей, наказав
своїм підлеглим повикидати лавки й стільці з шкільного приміB
щення і погрожував порозбивати їх на друзки, якщо учні знову
зберуться»18. 

На думку відомого французького дослідника Даніеля Бовуа,
в цей час «розпочалася справжня війна за просвіту. В усіх повітах
закривалися початкові католицькі школи. Це смертельний двоB
бій: одних — щоб зберегти вплив, інших — щоб заволодіти душаB
ми українців»19. Аналіз документів Центрального державного
історичного архіву України в м. Києві свідчить, що якщо з боку
царської адміністрації це було не лише закриття польських шкіл,
а й переслідування вчителів, які «пробуджували польський наB
ціоналізм»20, то з боку священнослужителів католицької церкви та
заможної польської шляхти — скарги в урядові установи та конкB
ретні кроки щодо збереження польської освіти21. Проте влада на
ці скарги практично не реагувала. Більш того, справу організації
початкової освіти вона віддала в руки православного духовенства,
яке прагнуло не стільки навчити дітей, скільки виховати їх у дусі
православної церкви, покори до російської влади. Потрібно зазB
начити, що в цьому воно досягло певних успіхів. На це, зокрема,
вказує збільшення кількості парафіяльних шкіл в краї та учнів
у них. Так, у 1860 р. у Волинській єпархії уже нараховувалося
1055 таких шкіл, в яких навчалося 10100 учнів, у Подільській —
відповідно, 1263 і 2010022. 

Імператор особисто контролював процес створення парафіяльB
них шкіл і вимагав щомісячних звітів про стан справ у початковій
освіті. Потрібно зазначити, що частина російської еліти була проB
ти її клерикалізації й виступала за повну передачу початкових
шкіл у віддання Міністерства народної освіти. Спочатку імпераB
тор прихильно поставився до такої ідеї, але після того, як Синод
активно виступив проти цього, наказав залишити їх у відданні
православної церкви. Міністерство народної освіти отримало вкаB
зівку всіляко допомагати парафіяльним школам23. 

Усе ж, незважаючи на тиск царської адміністрації та активність
православної церкви, на території Правобережної України зберегB
лися школи, навчання в яких проводилося польською мовою.
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Зокрема, вони діяли при Ладижинському, Летичівському, ГраB
новському костьолах Подільської губернії24. Були вони й в інших
губерніях краю. В них учителі, зазвичай католицькі священноB
служителі, намагалися прищепити учням любов до Польщі, до
усього польського. Так, ксьондз Барановський, що навчав дітей
у школі, яка утримувалася графом Красицьким, активно прищепB
лював учням ідеї національного визволення, закликав їх і насеB
лення до непокори російській владі25. 

Не змінилася ситуація й після смерті І.І.Васильчикова.
Більш того, новий київський генералBгубернатор М.М.Аннєнков,
якого, як вказувалося в царському рескрипті, призначили тому,
що він «користувався повною царською довірою та щиро співчував
його поглядам і прагненням»26, зайняв з цього питання ще більш
жорстку позицію. До цього його штовхають і події у Варшаві. На
початку 1863 р. М.М.Аннєнков рекомендує губернаторам КиB
ївської, Волинської та Подільської губерній активізувати боротьбу
з польськими школами, які «поширюють польський патріотизм»27.
У лютому, за його наказом, в Київській губернії було закрито
сімнадцять парафіяльних католицьких шкіл28. 

Схожі процеси відбувалися й в інших губерніях Правобережжя.
Проте й цього місцевим чиновникам здається замало. Навесні
1863 р. волинський поліцмейстер запропонував генералBгубернаB
тору «повністю заборонити навчання дітей у парафіях і дозволиB
ти його лише в католицьких семінаріях, де навчають службі біля
вівтаря». Ця пропозиція так сподобалася М.М.Аннєнкову, що
він відразу ж надав їй законодавчої сили. Як результат, у травні
1863 р. на Правобережжі було надовго заборонено взагалі вивчаB
ти католицький катехізис29. 

Поразка повстання 1863 р. посилила наступ російського царизB
му на польську освіту. Згідно з циркулярами Міністерства народB
ної освіти, існуючі в західних губерніях імперії польські школи
підлягали закриттю30. Наслідком цього стало те, що в ПравобережB
ній Україні були ліквідовані усі католицькі парафіяльні школи.
Особливо багато їх було закрито на Волині. Так, в ЖитомирськоB
му повіті такі школи були закриті в Івниці, Кодні, Коростишеві,
Краснополі, Ліщині, Павлинові, Стецькові, Чуднові, Янушполі,
в Дубенському повіті — Берестечку та Мізочі, в Кременецькому
повіті — Шумську, в Н.BВолинському повіті — Полонному, в ОстB
розькому повіті — Аннополі, в Старокостянтинівському повіті —
Купелі та в інших населених пунктах губернії31. 
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Проте це був лише початок. Згодом черга дійшла і до приватB
них шкіл. У травні 1865 р. новий київський генералBгубернатор
О.П.Безак надіслав підпорядкованим йому губернаторам циркуB
ляр, в якому кваліфікував школи, що утримувалися поляками
і викладаня в яких велося польською мовою, «оплотом польської
пропаганди». Виходячи з цього, він наказав вжити «найсуворіB
ших заходів щодо закриття існуючих шкіл та недопущення появи
нових». Повітовим справникам, на чиїй території будуть виявлені
польські школи, загрожувало негайне усунення від виконання
службових обов’язків32. Як результат, «польські пансіони були
закриті, таємне викладання з політичним відтінком (викладання
польською мовою — автор) припинене»33.

Таким чином, польська освіта фактично втратила офіційний
статус. 

Згодом О.П.Безак пішов ще далі. В 1866 р. він заборонив учB
нямBполякам розмовляти рідною мовою в стінах навчальних заклаB
дів. За порушення цього наказу учні каралися досить значними
грошовими штрафами. Про це, зокрема, свідчать спогади гімнаB
зиста Твардовського, що за цю його провину батько змушений
був заплатити 200 руб34. 

Проте повністю викорінити офіційними постановами, репреB
сивними заходами багавікові традиції польського шкільництва
в Правобережній Україні не вдалося. На противагу державним
російським школам тут почали виникати неофіційні (таємні) шкоB
ли, приватні пансіони. Вони зазвичай утримувалися на кошти
польської знаті, ксьондзів, і, в основному, в них навчалися діти
польських поміщиків, шляхти, заможних міщан і навіть селян35.
Зокрема, у різний час такі школи діяли в Луцьку, СтарокостянB
тинові, містечку Красилів, селі Купелі Старокостянтинівського
повіту, містечку Шумськ Кременецького повіту, містечку ЛюдвиB
поль Рівненського повіту, містечку Шепетівка, селі Брикулі ІзяB
славського повіту Волинської губернії, Кам’янціBПодільському
Подільської губернії та в інших населених пунктах ПравобережB
ної України36. Це викликало незадоволення російської адміністB
рації. БудьBяка інформація про існування таких шкіл перевіряB
лася мировими посередниками, поліцією. При її підтвердженні
навчальні заклади закривалися, а особи, які їх утримували, приB
тягувалися до судової відповідальності. За рішенням судів шкоB
ли закривалися, а на засновників і вчителів накладалися значні
грошові штрафи. 
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Матеріали державних архівів України свідчать: виявлених
фактів існування таємних польських шкіл на території ПравобеB
режної України було чимало37, що дуже турбувало С.BПетербург.
Як наслідок, у квітні 1892 р. світ побачив указ про покарання
осіб за причетність до відкриття та функціонування таємних шкіл
у західних губерніях імперії38. 

Після придушення польського повстання 1863–1864 рр. С.BПеB
тербург вирішив не лише повністю ліквідувати польські школи,
а й ще більше зміцнити російський вплив у Правобережній УкB
раїні, в тому числі й у навчальних закладах. Для залучення сюди
російських чиновників, вчителів, православних священиків у беB
резні 1864 р. вийшов указ «Про збільшення утримання та видачу
грошової допомоги, підйомних і прогонних грошей російським
чиновникам відомствам Міністерства внутрішніх справ у ПівденB
ноBЗахідному краї». В листопаді 1869 р. він був доповнений укаB
зом «Про введення додоткової платні від 20 до 50% чиновникамB
великоросам»39. 

У той же час С.BПетербург пішов на реформування системи
початкової освіти. Зокрема, в липні 1864 р. імператор затвердив
«Положення про початкові училища», яким вводилася єдина
система початкової освіти. Шкільні заклади дозволялося відкриB
вати як державним установам і відомствам, так і громадським
об’єднанням і навіть приватним особам. Але загальне керівництB
во і контроль за навчальним процесом покладалися на відповідні
(губернські, повітові) училищні ради, що складалися з чиновників
і духовенства. «Положення» передбачало, що губернські училищні
ради мали очолити єпархіальні архієреї. Нагляд за релігійноBмоB
ральним вихованням учнів і за благонадійністю вчителів здійснюB
вали місцеві священики. Усі школи підпорядковувалися МінісB
терству народної освіти або Синоду й у навчальному процесі вони
повинні були керуватися підготовленими цими відомствами прогB
рамами. Все навчання мало проводитися російською мовою й головB
ним його завданням було «виховувати серед народу релігійність
і вірнопідданство»40.

Розуміючи специфіку ситуації, що склалася в Правобережній
Україні, де зберігалося протистояння російської колоніальної
адміністрації та православної церкви, з одного боку, та польської
шляхти і католицького духовенства, з іншого, С.BПетербург пішов
тут на встановлення над освітою жорсткого контролю. Зокрема,
в травні 1869 р. світ побачило «Положення про народні училища
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в губерніях: Київській, Подільській і Волинській», яке фактично
підпорядковувало початкові школи Правобережної України праB
вославному духовенству. Крім того, над ними встановлювався
повний адміністративний нагляд, який мали здійснювати спеціB
альні інспектори, яких набирали з «великоросів» або вихідців із
лівобережних губерній України. Більше того, прийнята в березні
1876 р. спеціальна «Інструкція інспекторам народних училищ
губерній Київської, Подільської, Волинської» зобов’язувала осB
танніх «наглядати» не лише за школами, а й за вчителями41. 

Не змінилася ситуація й зі смертю імператора Олександра ІІ,
який заповів своєму синові та наступнику Олександру ІІІ активB
но оберігати «єдність монархії» та вести боротьбу проти всього,
що може їй загрожувати, й особливо проти «окремого розвитку
різних народностей», які входили до імперії42. Провідниками наB
ціональної політики й освітньої як її важливої складової в цей
час стали реакційно налаштовані міністри внутрішніх справ і наB
родної освіти Д.А.Толстой та І.Делянов та оберBпрокурор СвятіB
шого Синоду К.Побєдоносцев, про яких державний секретар
О.Половцев писав, що вони «ставляться з презирством до всьоB
го, що виробило життя інших народів ... а німці, поляки, фіни,
євреї ... оголошуються ворогами Росії без всяких шансів на приB
мирення»43. 

Швидше за все саме під їхнім впливом С.BПетербург вирішив
ще більше посилити в початкових навчальних закладах роль праB
вославної церкви. На це, зокрема, була направлена затверджена
в 1881 р. спеціальна постанова Кабінету міністрів, а також видаB
ні в червні 1884 р. нові правила церковноBпарафіяльних шкіл.
У цих документах підкреслювалося, що навчальний процес у паB
рафіяльних школах повинні здійснювати священики, «прищепB
люючи учням дух покори царській владі та насаджуючи у їхній свіB
домості православні канони»44. Як слушно зауважили українські
дослідники М.Г.Щербак і Н.О.Щербак, це призвело до того, що
«школа виконувала не стільки освітні, скільки політичні функB
ції, русифікуючи місцеве… населення»45. 

Революційні події 1905–1907 рр. змусили російський царизм
піти на певні політичні, економічні, соціальні, культурні, націоB
нальні поступки. Стосувалися вони й шкільництва. В тому числі
й польського. Зокрема, підписаний Миколою ІІ 17 квітня 1905 р.
указ «Про зміцнення початків віротерпимості» дозволив виклаB
дати в школах Закон Божий рідною мовою46. Першого травня світ

159

ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України



побачив закон, що зняв заборону на навчання дітей польською
мовою в світських навчальних закладах47. 24 серпня 1906 р. С.BПеB
тербург скасував указ від 3 квітня 1892 р. «Про покарання за
таємне навчання в західних губерніях імперії», що фактично
зняло заборону на відкриття та утримання приватних польських
шкіл у Правобережній Україні48. 

Усе це сприяло тому, що на території краю почали знову акB
тивно відкриватися приватні польські школи. Так, в цей час вони
почали працювати в Старокостянтинові, містечку Красилів, селі
Западинці Старокостянтинівського повіту, в містечку Шумськ
Кременецького повіту, в селі Бутовці Ізяславського повіту, в селі
Пчоли Овруцького повіту Волинської губернії49. Проте адміністB
рація намагалася всіляко обмежити можливості цих шкіл. ЗокB
рема, вона вимагала, щоб у них навчалися лише діти польської
національності. Всі предмети, окрім польської мови та Закону БоB
жого, мали викладатися російською мовою, а вивчення польсьB
кої мови повинно було здійснюватися тільки факультативно50.
Потрібно зазначити, що керівництво новоутворених польських
шкіл досить часто ігнорувало ці обмеження. Зрозуміло, що про це
досить швидко ставало відомо адміністрації. Аналіз архівних доB
кументів свідчить, що дуже активну роль у «викритті неблагоB
надійних» навчальних закладів відігравали священики правосB
лавної церкви. Так, священик з села Крошня Житомирського
повіту Волинської губернії Іван Ніколаєв 17 грудня 1905 р. надіB
слав своєму керівництву (єпископу Волинському і ЖитомирськоB
му Антонію) рапорт, в якому повідомляв, що в селі, без належноB
го на це дозволу, була відкрита школа «для навчання польської
грамоти». В рапорті також підкреслювалося, що в ній навчаютьB
ся не лише полякиBкатолики, а й діти православних селян, а це
призведе до «посилення католицького впливу на місцеве насеB
лення». Єпископ звернувся до Волинського губернатора з проханB
ням закрити цю школу як небезпечну. У червні 1906 р. воно було
задоволене, а проти осіб, які її відкрили, було порушено карну
справу51. 

Таких випадків було чимало не лише у Волинській, а й в інB
ших губерніях Правобережної України. Зрозуміло, що це не могло
залишитися поза увагою місцевої влади, яка почала активно виB
ступати за відміну урядових послаблень щодо польської освіти.
Показовим є звернення Київського генералBгубернатора В.О.СуB
хомлінова до міністра внутрішніх справ імперії П.А.Столипіна
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з проханням про закриття польських шкіл на території краю як
шкідливих. Наведені українським дослідником І.Т.Лісевичем дані
свідчать, що П.А.Столипін поділяв погляди керівника ПівденноB
Західного краю щодо польської освіти, яка прагне «полонізувати
населення» та «сприяє розвитку ідей сепаратизму в цьому регіоні»52.

Після спаду революційної активності в імперії влада розпочаB
ла новий наступ на польську освіту. Головним його об’єктом стаB
ли приватні школи, а виконавцями — повітова влада та поліція.
Показовим щодо цього є розісланий повітовим чиновникам 25 серпB
ня 1907 р. таємний циркуляр волинського губернатора Ф.О.ШтаB
кельберга, в якому вказувалося, що після скасування указу від
3 квітня 1892 р. «Про покарання за таємне навчання в західних
губерніях імперії» на території краю почали відкриватися, без
належного дозволу, польські школи. Губернатора дуже турбуваB
ло те, що вони утримувалися на приватні кошти та перебували
під повним контролем ксьондзів, які приймали до шкіл правосB
лавних дітей з метою їхнього навернення до католицизму. А це,
на думку Ф.О.Штакельберга, загрожувало посиленню в краї поB
зицій католицької церкви та польського впливу на населення.
Враховуючи ці «небезпеки», губернатор наказував начальникам
поліції та мировим посередникам встановити найсуворіший нагляд
за створенням і діяльністю таких шкіл і про всі випадки їхнього
відкриття повідомляти йому та керівництву Київського навчальноB
го округу. Губернатор жорстко попередив чиновників про персоB
нальну відповідальність за нагальне виконання наказу щодо закB
риття польських шкіл, якщо такий поступить53. 

Схожі циркуляри отримали чиновники й в інших губерніях
краю. Це призвело до активізації «боротьби» проти польського
шкільництва. Лише протягом 1909–1910 рр. в Правобережній УкB
раїні адміністрація виявила та закрила 20 польських шкіл.
Найбільше «постаралися» чиновники Київської губернії, які
закрили 11 таких шкіл, за ними — волинські — 6 і подільські
чиновники — 354. 

Аналіз архівних документів свідчить, що це була лише незначB
на частина польських шкіл, що діяли на території краю. Так, пеB
рехоплений поліцією лист однієї з активних організаторів таких
шкіл М.Стабровської свідчить, що протягом 1910 р. лише вона ствоB
рила на Волині 42 школи та католицькі притулки55. 

Така політика адміністрації змусила польське шкільництво
знову перейти на нелегальне становище, а на місці закритих
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поліцією шкіл створювалися нові. Прикладом цього може бути
ситуація, що склалася в с. Зозулинці Старокостянтинівського
повіту Волинської губернії. Тут у січні 1908 р. влада закрила
польську школу, організовану К.Соколовським, проте через деяB
кий час в селі знову працювала така школа, яку відкрив В.ОстаB
шевський. 

Організаторами польських шкіл в цей час були представники
різних прошарків польського населення Правобережної УкраїB
ни. Серед них були як великі землевласникиBаристократи (князь
Ф.Радзивілл, графи Ходкевичі, граф К.Красицький, княжна
А.Радзивілл), так і прості селяни (К.Соколовський, В.ОстаB
шевський) і навіть цілі трудові колективи (Гулевичівський склоB
завод Луцького повіту Волинської губернії). А також католицьке
духовенство56. 

Така активність польської еліти в освітній справі змусила колоB
ніальну адміністрацію знову активізувати боротьбу проти польсьB
кого шкільництва. Так, 9 лютого 1911 р. світ побачила підписана
Київським генералBгубернатором Ф.Ф.Треповим постанова, що пеB
редбачала покарання не лише тих осіб, які відкривали, керували
такими школами, чи викладали в них, а й тих, хто сприяв їхній
роботі, надавав для них приміщення та ін57. Було відновлено чинB
ність закону «Про покарання за таємне навчання в західних гуB
берніях імперії». Більш того, відповідальність за його порушенB
ня була значно посилена (якщо за редакцією 1892 р. накладався
штраф у розмірі до 300 руб., то тепер — до 500 руб. або трьохмісячB
не ув’язнення)58. 

На виявлення та закриття польських шкіл було кинуто весь
місцевий адміністративний апарат. Проте це мало що дало. КиївсьB
кий генералBгубернатор Ф.Ф.Трепов з тривогою повідомляв до
С.BПетербурга, що особи, причетні до відкриття та функціонування
польських шкіл, виявляються та притягуються до судової відпоB
відальності, але судові заходи мети не досягають, таємні польські
школи продовжують відкриватися59. Безумовно, це викликало незаB
доволення С.BПетербурга. Микола ІІ наказав вивчити ситуацію на
місці та зробити все необхідне для повної ліквідації польського
шкільництва. Для цього на територію Правобережної України було
направлено високопоставленого чиновника Міністерства внутрішB
ніх справ, дійсного статського радника Зайончковського. 

Результатом його роботи стала досить ґрунтовна доповідна заB
писка, в якій відмічалося, що процес створення та функціонуB
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вання польських таємних шкіл на території губерній ПравобеB
режної України досяг значних масштабів, а поліція, навіть знаюB
чи про факти їхнього функціонування, не поспішає їх закривати.
Зайончковський дійшов висновку, що важливу роль у відкритті
польських шкіл відігравали численні доброчинні організації, які
організовували римоBкатолицька церква та польська еліта. Вихід
із ситуації, що склалася з польським шкільництвом у КиївськоB
му генералBгубернаторстві, він бачив у посиленні роботи поліції,
місцевих адміністрацій, а також в обмеженні польського просвітB
ницького руху, фактичній забороні діяльності створених католицьB
кими священиками, польською знаттю доброчинних організацій60.

Під впливом підготовлених Зайончковським матеріалів С.BПеB
тербург, адміністрації губерній Правобережної України ще більB
ше посилили репресивні заходи щодо польського шкільництва та
польського просвітницького руху.

Зібраний і проаналізований нами матеріал свідчить, що в другій
половині ХІХ століття російський царизм і надалі проводив політиB
ку обмеження й, зрештою, повного знищення польського шкільB
ництва в Правобережній Україні. Інтенсивність її реалізації в усі
періоди була різною, й залежала вона як від ситуації в регіоні,
так і від людей, які визначали та проводили цю політику. Певне її
послаблення мало місце на початку ХХ століття, коли царизм під
тиском революційних подій 1905–1907 рр. змушений був дещо
послабити національний гніт так званих «інородців». Проте це
тривало недовго.
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