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Освіта жінок Східної 
Галичини кінця 
ХІХ – початку ХХ ст: 
просвітницький та 
емансипаційний аспекти

Анотація. Стаття аналізує еволюцію поглядів у галиць-
кому суспільстві на освіту жінок та пояснює основні 
фактори, що вплинули на поширення освітніх практик 
серед жінок. Увага була зосереджена на ролі жіночо-
го руху в офіційному проголошенні законного права 
жінок на вищу освіту наприкінці ХІХ - на початку ст. 
Представлені статистичні дані про жінок, які здобули 
вищу освіту в Галичині до Першої світової війни. Зокрема, 
вивчена історія окремих навчальних закладів, проана-
лізована діяльність жінок-педагогів, зроблено спроби 
подати якомога повнішу та цілісну історію освіти жінок 
краю. Водночас міркування про суспільно-політичні 
та культурно-просвітні спонуки розвитку освіти жінок 
Східної Галичини можуть доповнити вже існуючі історичні 
знання, акцентувати увагу дослідників на мало вивчених 
особливостях цього розвитку, зокрема, на прикладі 
освіти жінок українського соціуму Східної Галичини.
Освіту жінок Східної Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
можна розглядати принаймні з двох точок зору. Цей тип 
освіти був насамперед частиною історично тривалого так 
званого просвітницького проекту Австро-Угорщини, який 
мав різні вияви, і, зокрема, реалізувався через держав-
ну освітню політику. Освіта жінок була також одним з 
найважливіших емансипаційно-феміністичних проектів 
як у глобальному (європейсько-американському), так і 
у частковому (державно-територіальному) вияві. Право 
жінок на повноцінну освіту і можливості реалізувати це 
право були серед найважливіших вимог феміністичного 
жіночого руху, зокрема його суфражистського крила.
Освіта жінок Східної Галичини формувалася та розви-
валася у конкретних соціальних, економічних, культур-
них та національних обставинах. Власне ці обставини і 
сформували особливості польської та української освіти 
жінок. Щоб зрозуміти ці особливості варто пам’ятати 

про „початковий етап” освіти жінок, зокрема про першу 
половину ХІХ ст.                        
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Постановка проблеми. Вивчення процесів, 
пов’язаних з освітою жінок Східної Галичи-

ни кінця ХІХ – початку ХХ ст., у час перебування 
краю у складі Австро-Угорської імперії, відобра-
жено у доволі численних публікаціях польських 
та українських дослідників. Зокрема, вивчена 
історія окремих навчальних закладів, проана-
лізована діяльність жінок-педагогів, зроблено 
спроби подати якомога повнішу та цілісну іс-
торію освіти жінок краю. Водночас міркування 
про суспільно-політичні та культурно-просвіт-
ні спонуки розвитку освіти жінок Східної Гали-
чини можуть доповнити вже існуючі історичні 
знання, акцентувати увагу дослідників на мало 
вивчених особливостях цього розвитку, зокрема, 
на прикладі освіти жінок українського соціуму 
Східної Галичини.

Упродовж ХІХ ст. у Європі та Північній Америці 
виразними є дві тенденції у вибудовуванні соціоста-
тевих парадигм. У межах першої сформувалася чітка 
картина ієрархічних взаємовідносин статей, ясний 
і зрозумілий поділ між соціальними ролями чоло-
віків та жінок, проведено різке розмежування  між 
жіночою „приватністю” та чоловічою „публічністю” 
(типовий тогочасний вислів: „чоловікові – державу, 
жінці – сім’ю”). „Приватність” жінок у цей час чи не 
вперше в історії  була високо поцінована суспільно. 
Чесноти жінки як зразкової господині, дружини і 
матері глорифікувалися, прославлялась її роль як 
хранительки звичаїв, культури, релігії. У цій моделі 
ґендерних оцінок відбулося відмежування від тра-
диції, започаткованої ще в античності – трактувати 
жінку як істоту неповноцінну, соціально маркувати її 
як „іншу”. Власне у ХІХ ст. у загальноєвропейському 
масштабі „одностатеву” модель соціально повноцін-
ної людини змінює „двостатева”. Друга тенденція 
хронологічно накладається на першу, водночас є її 
продовженням і сутнісним запереченням. У межах 
цієї другої тенденції відбувався пошук і утвердження 
модерних, зокрема феміністських соціокультурних 
ідентичностей та лояльностей жінок. У межах цих 
двох соціокультурних тенденцій розвивалась і освіта 
жінок.

Освіту жінок Східної Галичини кінця ХІХ – по-
чатку ХХ ст. можна розглядати принаймні з двох 
точок зору. Цей тип освіти був насамперед частиною 
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історично тривалого так званого просвітницького 
проекту Австро-Угорщини, який мав різні вияви, 
і, зокрема, реалізувався через державну освітню 
політику. Освіта жінок була також одним з найваж-
ливіших емансипаційно-феміністичних проектів як 
у глобальному (європейсько-американському), так 
і у частковому (державно-територіальному) вияві. 
Право жінок на повноцінну освіту і можливості 
реалізувати це право були серед найважливіших 
вимог феміністичного жіночого руху, зокрема його 
суфражистського крила.

Виклад основного матеріалу. Освіта жінок Східної 
Галичини формувалася та розвивалася у конкретних 
соціальних, економічних, культурних та національ-
них обставинах. Власне ці обставини і сформували 
особливості польської та української освіти жінок. 
Щоб зрозуміти ці особливості варто пам’ятати про 

„початковий етап” освіти жінок, зокрема про першу 
половину ХІХ ст. Власне системної, а тим більше 
масової освіти жінок не існувало. Відбулося лише 
публічне обговорення самої ідеї навчання та про-
світи жінок. 

Польська та українська суспільність в Галичині 
перебувала у дуже складному взаємозв’язку за фор-
мулою „діалог – протистояння”. Розбудова національ-
ної культури, національного життя назагал, стала 
визначальним завданням інтелектуалів як польських, 
так і українських. Їх ідейно психологічні настанови 
були дуже подібними. Що стосується сприйняття і 
трактування суспільного становища жінки, міркувань 
про її природу, зокрема у першій половині ХІХ ст., 
то спостерігаємо очевидну тотожність поглядів у 
польському та українському інтелектуальних серед-
овищах. Національна відмінність проступала лише 
в питаннях патріотизму (польський чи руський) 
та громадянської повинності жінок. Очевидно, не 
можна не бачити того, що польське суспільство в 
Східній Галичині мало незрівнянно кращі, ніж укра-
їнське, матеріально-фінансові засоби, а це позитивно 
впливало насамперед на рівень освіченості жінок, 
на можливості їхньої організаційної діяльності, хоча 
б і доброчинно-харитативної. До того ж польське 
суспільство, на відміну від українського, мало до-
сить численну та структуровану верству суспільної 
еліти і так звану середню верству, які творили чи не 
найкраще середовище для сприйняття та поширення 
ідей емансипації жінки. Дуже часто ідейні засади 
трактування природи та призначення жінки, вислов-
лені польськими авторами й тиражовані у багатьох 
виданнях, з ентузіазмом сприймала українська су-

спільність. Одним з прикладів може служити вплив, 
який мала публіцистична та педагогічна спадщина К. 
Танської-Гофманової  Klementyna Tańska-Hoffmanowa. 
Найвідоміша її публікація „Pamiątka po dobrej matce, 
czyli ostatnie jej rady dla córki” (1819 r.) є зразком по-
єднання традиціоналізму з новими, як для того часу, 
ідеями. У галицькому суспільстві знайшли відгук 
та поширення як її традиційний погляд на жінку, 
єдине покликання якої бути дружиною і матір’ю, так 
і новацій ні міркування щодо системи обов’язкової 
жіночої освіти та ролі жінок у національно-патрі-
отичному русі. Її заклики до обстоювання та пле-
кання рідної мови, народних звичаїв, постулат про 
навчання рідною мовою знайшли відгук не лише у 
польському, а й в українському суспільстві.

Пояснення природи чоловічого та жіночого 
начала традиційно подавала теорія „природного 
поділу” між статями, одна з найконсервативніших 
та найтриваліших за силою впливу на суспільство. В  
основі цієї теорії теза про те, що біологічна різниця 
між статями формує психосоціальні відмінності, а 
отже, соціальний статус жіночої статі. Агресивність, 
раціональний інтелект, сила, творчий потенціал 

– риси, властиві чоловікам, тоді як пасивність, підпо-
рядкованість, почуттєвість, доброта та терплячість 
визначають природу жінки. Згадана вже K. Tańska-
Hoffmanowa писала про покликання жінки „być drugą 
w spóleczeństwie, racźej pomagać niź działać; więcej 
znaczyć przez drugich, niźeli przez siebie; pełnic chętniej 
wolę cudzą, niź własną, źyć mocniej w drugich niź w sobie; 
nie wypatrywać nowéj drogi, ale iść ubitą; nie sięgać 
daleko, lecz świat widzieć w domu, szczęście koło siebie; 
obok światła prostotę ducha zachować, obok mocy uczucia 
umiarkowanie, obok wdziękow skromność; w młodości 
być kwiatem rodzaju ludzkiego, przez cale źycie ziemskim 
aniołem, który modli się, kocha, dzieci piastuje”. Далі 
авторка виносить майже присуд – „działania umysłu 
nie mają u nas ciągu i stałości;… mało jesteśmy zdolne do 
objęcia nauk wysokich і ścisłych, do oddania się zupełnie 
pracom umysłowym bez szkodowania na powabach nam 
właściwych I na zdrowiu; dla tego nie moźemy jaśniec tak 
jak męźczyzni geniuszem;zadna znas bądź wrzemiosłac i 
piękntch kunsztach bądz w naukach i w piśmiennictwie, 
nie ucyniła dotąd ani wynalazku, ani arcydzieła, zadna 
z nas władzy twórczéj niema, zadna niepotrafi wynieść 
się sama z siebie, zwłaszcza bez wdzięków urody, z łona 
cimnoty i niewiadomości do szczytu światla і slawy”.

Ідейні засади трактування природи та призна-
чення жінки впродовж першої половини ХІХ ст. 
здебільшого були консервативними та традиціона-
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лістськими. Хоч і з’являлися новаційні міркування 
щодо системи обов’язкової освіти жінок та їх ролі у 
національно-патріотичному русі. Львівське видання 
для жінок – польський часопис „Wianki” (редактор 
Julia Goćałkowska)   1859 року надрукувало серію 
статей під назвою „Листи брата до сестри” К. Відмана. 
Ці статті не мали такої популярності як публікації 
K. Tańska-Hoffmanowa. Вони радше означують межу 
тогочасного ліберального трактування соціального 
покликання жінок.  Засадою автора було переконання, 
що  нема інтелектуальної та моральної різниці між 
жінкою та чоловіком, жінка має ті ж здібності, що і 
чоловік, вона може бути акторкою і творцем, може 
глибоко мислити, може бути героїнею, що бореться, 
вченим, виконувати обов’язки державного служ-
бовця. Але виховання жінок і вимоги суспільства 
до них, на думку автора, завжди були іншими, ніж 
до чоловіків. Майже з позицій концепції ХХ ст. про 
ґендерну рівновагу звучало запитання: Чому від 
чоловіка жадаємо більше, ніж щоб був лише сім’я-
нином, батьком; чому хочемо, щоб був громадяни-
ном, воїном, людиною думки, науки і чину? Автор 
ставив під сумнів доцільність завдання моралістів 
– утримати жінку у замкненому колі дружина – ма-
тір. Він переконував читачів, що, крім дороги до 
традиційного покликання, перед жінкою відкрита  
величезна діяльність у духовному, релігійному, 
громадському, товариському житті. А на запитання 

„Чи може жінка бути акторкою, письменницею, за-
йматись політикою?” відповідає, що займатися цими 
справами „часто є її обов’язком”. На думку автора, 
повноцінна  освіта жінок і масова фахово-професій-
на діяльність – єдиний шлях їхньої самореалізації. 
Тільки такі жінки можуть  бути половиною люд-
ства, іншою половиною якого є чоловіки. В умовах 
консервативно-патріархального укладу галицького 
життя, при цілковитому браку можливостей для 
жінок здобувати повноцінну освіту, не кажучи вже 
про можливості фахової діяльності, заклик до жінок 
займатись лікарською справою, юриспруденцією, на-
укою та іншими подібними справами звучав доволі 
радикально, але і дуже утопічно.  

Суспільні вимоги, культурно-національні ідеали, 
що стосувалися жінок, були сповнені суперечностей. 
Зокрема, засадничо різними була концепція „при-
родного поділу” між статями, відповідна їй екстра-
поляція у суспільні відносини і визнання за жінкою 
такої ж, як і чоловіка, божественної душі, моральності 
та патріотичної повинності.

Галицька як польська, так і українська періодика, 

художня література артикулювала ці суперечності. 
Під цим оглядом  характерними є так звані видання 
для жінок першої половини ХІХ ст. більшість цих 
видань мала на меті формувати переважно тра-
диційно-консервативний тип соціальної жіночої 
поведінки. Серед галицьких польських видань цього 
типу – львівські „Dziennik Mód Paryskich” (1840–1849), 

„Wianki” (1862), „Kalina” (1866–1870), „Dziennik Mód” 
i „Mody” (1872–1876). Аналогічні за змістом,хоч і 
менш численні та поліграфічно скромніші галицькі  
українські видання – часописи „Лада” (1853), „Русал-
ка” (1868–1870), альманах „Перемишлянка” (1861). 
Періодика цього типу була об’єктом насмішок та 
їдких дотепів уже для сучасників, а згодом зазнала 
нищівної критики учасниць жіночого руху. Очевидно 
треба погодитись з висновком про суспільний кон-
серватизм і визнати слушною думку про реакційність 
цих видань. Водночас об’єктивність вимагає визнати: 
такого типу часописи задекларували потребу окре-
мих видань для жінок як аудиторії зі специфічними 
інтересами (інша річ, як розуміли та трактували ці 
інтереси!). Часто саме такі видання доносили до жі-
нок суперечності між традиційним патріархальним 
образом жінки і новим, ще до кінця не сформованим 
жіночим прообразом, що втілював ідею просвіти та 
патріотизму. Зокрема редакція часопису „Русалка” 
підкреслювала потребу освіти для жінок, широкого 
їх залучення до громадських справ. У часописі була 
вміщена інформація про активізацію європейського 
жіночого руху, зокрема про англійських жінок, які до-
магалися політичних прав, про заснування жіночих 
організацій в Німеччині та Англії, про перші кроки 
львів’янок у справі заснування в місті навчальних 
закладів для жінок та про наміри створити жіноче 
товариство.

У галицькому соціумі витворився доволі чіткий 
соціокультурний ідеал жінки. Безперечно позитив-
ним було те, що сім’я, родини, а отже жінка-матір 
здобули суспільне поцінування, набагато вище, ніж у 
попередні культурні епохи. Водночас це поцінування 
означало посилення патріархального ідеалу жінки 
(так званої пані дому), перед якою був лише один 
шлях – сімейно-родинна самореалізація. У ХІХ ст., 
включно з 70-ми роками, обговорення суспільного 
становища жінок українського соціуму і можливих 
варіантів його зміни перебувало на марґінесі гро-
мадсько-політичного життя. Ідея емансипації жінки 
сприймалася як реалія переважно західноєвропей-
ського життя, у суспільній свідомості адаптувалася 
повільно і перебувала у латентному стані. Міркуван-
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ня про різні аспекти суспільного становища жінок 
артикулювалися переважно чоловіками, здебільшого 
вони ж організовували видання часописів для жінок. 
В українському громадсько-культурному житті краю, 
власне кажучи до останньої третини ХІХ ст. не було 
жодної більш-менш помітної особистості жінки, 
активно заангажованої до суспільно-політичного, 
культурного життя краю. А це дуже невигідно відріз-
няло українське суспільство від ближчих і дальших 
сусідів, у яких жінки вже виявили себе як самостій-
ні, самодостатні особистості в художній творчості, 
журналістиці, науці, педагогіці, шкільництві та в 
інших сферах публічного життя. Загальновизнаними 

– очевидно, лише у доволі нечисленних українських 
суспільних середовищах – стають принаймні два 
види емансипаційних устремлінь жінок. Перший – 
визнання потреби освіти жінок, хоч дискусійним і 
загалом невизначеним залишались обсяг та характер 
суспільно бажаних знань, форм організації навчання 
та ін. Другий – суспільно-національна потреба й 
очікування активної участі жінок у національно-па-
тріотичному русі.

Просвітницька політика Австро-Угорщини мала 
різні аспекти. Очевидно, що освіта жінок не була 
першочерговим завданням. Ця суспільна проблема 
дуже повільно усвідомлювалася суспільством як 
обов’язкова до вирішення. Просвітницький проект був 
започаткований ще декретом 1777 року про право на 
початкову освіту рідною мовою. Щодо освіти жінок, 
то довший час вона артикулювалась як суспільна ідея, 
як латентна суспільна потреба. Реальні результати 
втілення цього проекту можна спостерігати лише 
в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. Власне 
у рамках цього проекту діяла Rada Sżkolna Krajowa  
(1867 р.). З 1872 року була запроваджена обов’язкова 
початкова освіта для дівчат. До речі, це одна з не-
багатьох правових норм, що певним чином навіть 
випереджала реальні потреби часу, бо більшість 
селян (і не лише селян) упереджено ставилися до 
того, щоб віддавати до школи, навіть початкової своїх 
доньок. У рамках цього проекту основна увага була 
звернена на початкову, середню та ремісничо-фахову 
освіту. Цей проект у сфері освіти жінок мав успіхи та 
очевидні провали, зокрема дуже невеликий відсоток 
жінок мали реальну освіту. Декларації фатально 
відрізнялися від реалізації. 

Історично першим українським навчальним 
закладом для дівчат була школа, яку 1825 р у Сло-
віті заснували Сестри Василіанки. По суті це була 
школа при монастирі. На загал у Східній Галичині 

до 70-х років ХІХ ст. не існувала середня освіта для 
дівчат. У Львові лише у 1874 р було створено piec 
szkoł czteroklasowych żenskich i tyłeż męskich. Оче-
видно, що для українців справа освіти жінок була 
залежна від польсько-українського порозуміння в 
краю. Значно краще розвивалася польськомовна 
освіта. Цілком справедливо вважали, що навчання 
українок у польських школах було одним із дієвих 
шляхів ополячення. Тому розвиток українського 
шкільництва вважали одним з пріоритетів розбудови 
національного життя. Репрезентаційними україн-
ськими навчальними закладами були „Український 
інститут для дівчат” у Перемишлі (з 1896 р. діяв як 
середня школа), українська виділова дівоча школа 
ім. Шевченка у Львові (1898 р.), приватна українська 
жіноча гімназія у Львові (1906 р.),  фахова школа 
спілки „Trud”. Жіноча організація „Klub Rusinek” була 
ініціатором створення  Towarzystwa Kobiecej Spółki 
Przemysłowej „Trud” (1900 r.), ktora za głowny swoj cel 
uznala potrzebe stworzenia jak najlepszych warynkow 
do przygotowania kobiet do pracy zawodowej przez 
tworzenie kursów kroju i szucia, modniarstwa i haftu.

Однією з небагатьох професій розумової праці, 
доступних тоді жінкам, була професія вчителя по-
чаткової школи. У Галичині чітко можна простежити 
тенденцію до зростання кількості жінок-педагогів. 
1871 р. у Галичині жінки становили лише 8,5% загаль-
ної кількості вчителів, до 1875 р. кількість їх зросла 
лише на 0,1%. 1880 року вчительки становили вже 
19,4%, а 1885 р. – 24,6% загального числа учителів. 
Активно поповнювалися їхні ряди у 1890–1895 рр., 
коли відсоток учительок збільшився від 27% до 
41,8%. За час з 1882 р. по 1893 р. абсолютне число 
учительок зросло з 1003 осіб до 2450, тобто більше 
ніж у 2,4 рази. 1900 р. серед 7700 учителів початко-
вих шкіл Галичини жінок було 3663, що становило 
47%. Жінки-учительки переважно мали найнижчу 
кваліфікацію. Іван Франко, аналізуючи тогочасну 
офіційну політику у сфері освіти, підкреслював 
низький рівень учительських сил. Він писав, що 
наприкінці ХІХ ст. у Галичині було 204 вчителі та 
959 учительок без належної кваліфікації. Основна 
кількість учителів без кваліфікації концентрувалася 
саме у Східній Галичині. У 1900 –1901 рр. їх було 105 
чоловіків та 701 жінка, що становило відповідно 75% 
і 71% загальної кількості вчителів без кваліфікації 
у всій Галичині. До 1910 року кількість таких учи-
телів у Галичині зменшилась – 20 чоловіків та 149 
жінок. Освіта майбутніх учительок була у полі зору 
української громадськості. Учительські семінарії, 
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які готували вчителів для початкових шкіл, почали 
діяти в Галичині від 1871 р. Але, незважаючи на тиск 
українських політиків, не було створено українських 
учительських семінарій. Лише на вимогу україн-
ської громадськості державна львівська учительська 
семінарія 1891 р. до польської мови викладання  
додала українську, таким чином стала двомовною 
(utrakwistyczna).   Згодом подібний навчальний заклад 
було створено у |Jaworowie (1913 r.). Також „Руське 
Товариство Педагогічне” заснувало у Львові 1903 
р. приватну жіночу учительську семінарію. Згодом 
подібний навчальний заклад створили у Коломиї.

Засадничою педагогічною ідеєю (і водночас прак-
тикою) того часу була ідея про обов’язкове окре-
ме навчання хлопців та дівчат, логічний наслідок 
концепції «природного поділу» між статями. Але 
через мізерне фінансування в шкільництва в краю, 
особливо державного, часто не було можливості 
створювати у селах та невеличких містечках школи 
окремо для дітей різної статі . І діти вчилися разом.  
Власне після 1872 р. практика спільного навчання 
хлопців та дівчат стала повсюдною. Характерною була 
публікація анонімного автора у часописі „Учитель” 
на тему „Що робити, якщо хлопці та дівчата разом 
вчаться в одному класі?”. Автор різко критикує до-
волі поширену в Галичині ситуацію, коли, „учителі 
трактують дівчат так само, як і хлопців, […] дівчата 
сидять помішані разом з учениками, учителі […] вчать 
їх так само як хлопчиків”. Педагогічні рекомендації 
були категоричними: „ніколи не можна позволити 
на те, щоб дівчата сиділи разом з хлопчиками на 
одній лавочці”. На перерві діти теж мали розважа-
тися окремо, при цьому дівчатам не можна „скакати, 
сильно бігати”. Це лише маленький приклад стере-
отипних норм чоловічих та жіночих поведінкових 
норм, які тяжіли над людиною часто ціле життя і 
дуже повільно змінювалися.

На розвиток освіти жінок вливала ідеологія пози-
тивізму та чин так званої органічної праці. Концепція 

„органічної праці” передбачала раціональний, проду-
маний одночасний розвиток економічної, культурної 
й політичної сфери, глибокі зміни в житті кожної 
людини у сенсі його „європеїзації” і формування 
модерного національно та громадянсько свідомого 
українського суспільства. Концепція „органічної 
праці” була наслідком світоглядного домінування 
позитивізму. Для останніх десятиліть ХІХ ст. вже 
було недостатньо  представляти націю нечисленною 
елітою. Маси населення голосно заявили про своє 
право творити соціум та його історію; важливою і 

цінною ставала позиція кожної людини; розпочина-
лась доба „масової політики”. При реалізації програ-
ми „органічної праці”  особлива роль відводилась 
кожному, навіть найдрібнішому елементу, який би 
зміцнював національне життя – заснуванню шкіл, 
педагогічних товариств та їх періодики (наприклад, 

„Руське Педагогічне Товариство”, 1881 р., часопис 
„Учитель”, 1889 р.), фінансуванню національних ін-
ституцій, отриманню посад відданими національній 
справі людьми тощо. Власне загальна освіта, зокрема 
освіта жінок була однією з тих сфер, де практично 
було реалізовано ідею „органічної праці”.  

Феміністичний чинник у розвитку освіти жінок 
істотно вплинув на створення гімназій для дівчат 
та на здобуття юридичного права навчатися у ви-
щих навчальних закладах. Учасниці жіночого руху 
одним з головних завдань проголосили домогтися 
рівних юридичних прав чоловіків та жінок, зокрема 
права на освіту для жінок.  В Австро-Угорщині з 
1880-х років формується рух за юридичні, зокрема 
освітні права жінок. Особливістю австро-угорської 
ситуації було те, що ідея юридичних прав жінок у 
суспільній свідомості пов’язувалася не так з ідео-
логією жіночого руху, як з модернізованою ідеоло-
гією природних прав особи. Концепція правового 
рівноправ’я жінок і, відповідно, боротьба за його 
здобуття в Австро-Угорщині розвивалася на кіль-
кох рівнях: загальноімперському, регіональному 
та суто національному. На загальноімперському 
рівні були апробовані найзагальніші постулати 
правової рівності жінок та чоловіків, водночас не 
існувало консолідуючої організаційної структури та 
періодики, зорієнтованої на об’єднання регіональ-
но-національних емансипаційних устремлінь жінок. 
Характерними рисами розвитку суспільно-політич-
них ідеологій, у тому числі феміністичної ідеології, 
в Австро-Угорщині була досить сильна і послідовна 
тенденція до „децентралізації”, а також виразне до-
мінування саме національних інтерпретацій тієї чи 
іншої ідеології, зрештою і практика реалізації власне 
національних ідеологічних проектів, одним з яких і 
був феміністичний. На регіональному рівні жіночі 
національні організації поширювали аргументацію 
щодо суспільної потреби середньої та вищої освіти 
для жінок, а також через петиційний рух чинили 
суспільний тиск на законодавців Австро-Угорщини.

Боротьба за право жінок навчатись у вищій школі 
мала принаймні три фази розвитку. Перша – утвер-
дження у суспільній свідомості думки про доціль-
ність та конечність вищої освіти для частини жінок. 
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Ця фаза була найбільш тривалою. Її початки можна 
простежити вже у 60-х роках ХІХ ст., а завершення – 
1890 р. друга фаза (1890–1897) – конкретні акції тиску 
на законодавчі органи з  метою внесення відповідних 
змін у чинні закони. Третя фаза розпочалася після 
законодавчого проголошення права жінок вступати 
до вищих навчальних закладів. Головним завдан-
ням жінок, що навчалися, в цей час було здобути 
студентські та професійні права. 

У Галичині ці фази розвивалися в українському та 
польському варіантах. Перша фаза у поляків за кіль-
кістю публіцистичних виступів та переконливістю 
висунутих аргументів виразніша, ніж в українців. У 
другій фазі аргументація власне правового аспекту 
проблеми жіночої освіти добре представлена як в 
українців, так і в поляків. Загалом невелике число 
жінок, які здобували вищу освіту, очевидно вплинуло 
на те, що третя фаза, принаймні у перші десятиліття 
ХХ ст., у Галичині не відзначена якимось суспільно 
резонансними акціями.

Хронологічно першою спробою українського жі-
ночого руху заманіфестувати свої правові вимоги 
був збір підписів під петицією до віденського парла-
менту з вимогою надати жінкам право навчатися в 
університетах і створити в Галичині хоч одну жіночу 
гімназію. 1890 року /березень – квітень/  лідер укра-
їнського жіночого руху Наталія Кобринська нала-
годжує стійкі контакти з учасницями жіночого руху 
в Чехії. Чеські жінки вже на той час  зорганізувалися 
у помітну суспільну силу, поставили перед урядом 
вимоги, що стосувалися громадянських прав жінок, 
зокрема виробили вимоги допуску жінок до навчання 
в університетах, доповнення навчальних програм 
у жіночих гімназіях предметами, що викладалися 
у чоловічих гімназіях.  Українські жінки вирішили 
приєднатися до цих акцій чешок. Вони пишуть листа 
чеським жінкам з подякою за те, що вони першими 
серед слов’янок в Австро-Угорщині порушили справу 
про вступ жінок до університетів. Лист підписали 
Наталія Кобринська, Уляна Кравченко, Климентина 
Попович, Ольга Франко, Михайлина Рошкевич, Ольга 
Левицька, Олеся Бажанська і надіслали у Прагу на 
ім’я чеської письменниці і діячки жіночого руху 
Елішки Красногорської. Відповідне звернення-від-
повідь було написане у Празі 20 квітня 1890 року і 
за підписом 22 чеських жінок надіслане в Галичину. 
Ці листи публікувалися у газеті „Діло”.

У травні 1890 р. депутат Іван Озаркевич, батько 
Наталії Кобринської, виніс на обговорення в палаті 
депутатів віденського парламенту „Петицію русь-

ких жінок з Галичини й Буковини за допущення 
жінок до університетських студій і створення що-
найменше одної жіночої гімназії в Галичині”. Ця 
петиція – характерний документ ідейного розвитку 
емансипаційної ідеї. Насамперед варто відзначити 
суто феміністичний, тобто зумовлений інтересами  
статі підхід до трактування соціальних проблем. 
У петиції задекларовано: „теперішня організація 
суспільства викликала розділ поміж чоловіком і 
жінкою в площині духової й економічної праці, і 
власне через цей поділ постали своєрідні поняття й 
погляди стосовно загального й приватного життя, а 
саме в публічному житті, де наверху стоїть чоловік, 
і в родинних колах, що їх репрезентує жінка, і з того 
випливає, що навіть найбільш слушні бажання і 
потреби жінок не знаходять розуміння у чоловіків, 
які посідають панівне становище в публічному житті. 
Перешкодою на шляху поступу є те, що всі члени 
державного організму не допускаються до різних 
праць, так, як це діється у нинішній час, коли жінка 
у своїй життєвій екзистенції цілком залежна від 
чоловіка”.  Правові норми блокували вільну кон-
куренцію між чоловіками і жінками практично на 
всіх ділянках суспільної праці. І якщо жінка нижчих 
соціальних верств „власною працею поклала підста-
ви своєї (економічної – О.М.-Р.) самостійності”, то 
жінка середньої верстви тільки розпочинала свою 
боротьбу за економічну самостійність. Мотивацію 
петиційних вимог сформульовано так: „Ми не жа-
даємо запомоги, то лишаємо це калікам і жебракам, 
ми хочемо лиш добитися свобідної праці на великій 
арені світа, бо доки конкуренція творить загальне 
право до удержання життя, то було би дуже не-
справедливо виключати половину людей здібних 
до тої конкуренції”. Наголошувалося, що ніякий 
законодавець не в змозі стримати людину від її 
природних нахилів і потреб та не повинен чинити 
їй перешкоди. Основою економічної самостійності 
жінок середньої суспільної верстви визнавалася 
освіта, зокрема вища. Як переконливий аргумент 
на користь законодавчої фіксації права жінок Ав-
стро-Угорщини на вищу освіту у петиції апелювали 
до досвіду деяких європейських країн та США, де 
жінки у той час вже  користувалися таким правом.

У петиції право жінок на вищу освіту трактувалося 
з гуманістичної позиції громадянських прав взага-
лі, без дискримінаційного поділу на статі. Акцент 
зроблено на рівності суспільних прав людей, а не 
на їхніх специфічних соціостатевих ролях. У петиції 
нема дуже поширеного у тогочасній публіцистиці 
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аргументу, за яким освічена жінка зможе краще 
виконувати свої традиційні обов’язки дружини та 
виховательки дітей. Петицію підписали 226 українок 
з Галичини та Буковини. Щоправда, подібні петиції  
у той час підписали 4812 чешок та 3644 австрійки. Всі 
три петиції подано до парламенту майже одночасно. 
Через рік їх подали повторно, особливо наголошуючи 
потребі допуску жінок до здобуття медичної освіти.

Характер суспільно-політичного життя Галичини 
безпосередньо впливав на міжнаціональні відноси-
ни у рамках жіночого руху.  Зокрема, відносини з 
польськими жіночими організаціями, які активно 
діяли на території Галичини були сповнені протиріч, 
непослідовностей, а то й відкритого протистояння. 
Посилення політичного конфлікту між українцями 
та поляками в Галичині негативно позначилося на 
відносинах між жіночими організаціями цих народів. 
У такій ситуації українки та польки окремо подавали 
петиції з вимогою надати  жінкам права вступу до 
вищих навчальних закладів.  

Справа поновлення петиції з вимогою надати 
жінкам право навчатися в університетах та відкрити 
жіночу гімназію була повторно порушена на жіно-
чому вічі 1891 р. у Стрию. До речі, на цьому зібранні 
була прийнята відозва до всіх жінок Галичини „без 
різниці народности і віри” із закликом підтримати 
ініціативу українок. У виступі Н. Кобринська під-
креслила, що причини подання петиції зумовлені не 
лише принциповими засадами емансипації жінок, 
а й обставинами економічного розвитку краю. Ак-
тивним поборником прав жінок на освіту був укра-
їнський політик Т. Окуневський. Основна теза його 
виступів у сеймі з цього приводу – жінка середньої 
верстви не має ані маєтку, ані вміння матеріально 
забезпечувати себе і своїх дітей, а економічні об-
ставини краю вперто змушують їх це робити. Отже, 
на думку Т. Окуневського, потреба права жінок на 
освіту зумовлена насамперед економічно.

Очевидно, що у публіцистичному обговоренні 
ідеї законодавчого запровадження права на вищу 
освіту для жінок сприймалась аж ніяк не однознач-
но. Наприклад, український політик, один з творців 

„Русько-української радикальної партії” М. Павлик, 
щирий прихильник освіти жінок,  радив жінкам з 
середовища греко-католицьких священників  збирати 
кошти для того, щоб висилати селянок за кордон до 
фахових шкіл та університетів. Домінування класо-
вого підходу надавало цим міркуванням характеру 
соціальної утопії. Часто іронізування та підсміюван-
ня визначали позицію консервативно-поміркова-

них політиків. Типовими були логіка та арґументи 
статті голови „Руського Педагогічного Товариства”  
О. Барвінського „Родина як огнище національної 
свідомості”. Автор дуже скептично оцінив вимо-
ги жінок щодо їх прав на вищу освіту. Він радив 
жінкам зосередити увагу на традиційних для них 
сферах життя, на сім’ї, вихованні дітей і саме там 
культивувати національний дух та національну 
культуру. Найпоширенішим арґументом критиків 
права жінок на вищу освіту була нерозвиненість у 
Галичині освіти жінок узагалі, зокрема початкової 
та середньої. У непідписаній статті „Про віче русь-
ких женщин в Стрию” зазначалося: „Де народних 
і середніх шкіл для жіночої молоді є недостатком, 
там і не здивує, коли між женщинами будиться 
бажання на свій шкільний будинок ставити і поверх 
третій. Але ж чи якраз у русинів шкільництво так 
вже дозріло, що для женщин руських нема вже іншої 
гадки, іншого змагання, як студії університетські? 
[…]. Школи народні по руських селах лиш однокля-
сові, подекуди нема зовсім шкіл […]. Руський народ 
з нинішнім шкільництвом народним і з жіночими 
студіями університетськими – то таке як дама в 
пишній шовковій сукні, а з подертими панчохами”. 

Хоч і досить пізно, але університети Галичини 
відчинили свої двері перед дівчатами. 1894 року 
Яґеллонський університет у Кракові прийняв перших 
вільних слухачок. 23 березня 1897 р. за розпоря-
дженням міністра освіти жінкам офіційно надано 
юридичне право навчатися на філософських фа-
культетах нарівні з чоловіками, а з вересня 1900 р. 

– право студіювати на медичних факультетах. Права 
навчатися на факультетах Політехнічного інституту 
жінки безуспішно домагалися до початку Першої 
світової війни. 

Очевидно, що правом на вищу освіту до Першої 
світової війни в Галичині  змогло скористатися не 
так уже й багато жінок, зокрема українок. Наприклад, 
кількість студенток на філософському факультеті 
Львівського університету впродовж 1897–1910 рр. 
зросла з 6 до 388, відповідно з 3,72% до 36,26% за-
гальної кількості студентів факультету. На медично-
му факультеті за 1900–1910 рр. кількість студенток 
зросла з 4 до 57, відповідно з 3,14% до 16,01% від 
загального числа студентів факультету. Абсолют-
на кількість студенток постійно зростала і 1914 р. 
у Львівському університеті досягла 609 осіб, що 
становило 10,4% загальної кількості студентів. Це 
були жінки переважно єврейської та польської на-
ціональностей. Українки серед студенток становили 
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незначний відсоток (у межах 7%). За даними  М. 
Богачевської-Хомяк, до 1914 р. лише 50 українок 
закінчили університет. Перший докторат з філософії 
у Львівському університеті здобула 1903 р. Аделя 
Калмус, а з медицини – 1904 р. Матильда Калмус. 
До 1914 року 39 жінок стали докторами філософії 
і 41 жінка докторами медицини. У Краківському 
університеті до 1918 р. докторами філософії стало 
56 жінок, а докторами медицини – 44.

Право жінок навчатись в університетах ще не 
означало мати повноцінні студентські права, серед 
яких право складати іспити, право бути членом 
студентських організацій, зокрема наукових, право 
посідати місце асистента, право на докторат та га-
білітацію. Кожне з цих прав треба було здобувати 
у надзвичайно впертій боротьбі. Боротьба велася 
переважно в університетських середовищах, на рівні 
міністерства освіти.

Право складати іспити студентки здобули за два 
роки після вступу перших з них до університету. На 
перешкоді був суто психологічний бар’єр – страх 
перед складанням іспитів у професорів, не дуже 
толерантно настроєних до появи жінок в універси-
тетських аудиторіях. Наприклад, на спеціальності 
фармація міністерство освіти щойно 1909 р. скасувало 
заборону для жінок складати випускні іспити, які 
давали звання магістра фармації.

Університетські сенати, допускаючи жінок до 
навчання, залишили нормативно неврегульова-
ною справу їх членства у студентських та наукових 
організаціях. Зайве підкреслювати значення цих 
об’єднань для студентства. Власне вони формували 
суспільно-політичну поставу студентів, готували їх до 
публічної діяльності. А наукові студентські організа-
ції були мало не обов’язковими в діяльності кожного, 
хто прагнув фахово займатися дослідницькою робо-
тою. Справу допуску жінок до студентських організа-
цій сенати Львівського та Краківського університетів 
розглядали в березні 1899 р. Дискусії були бурхли-
вими, особливо в Кракові. При обговоренні питання 
подавали, здавалось би, вже призабуті аргументи на 
користь дискримінації жінок. Наприклад, у виступах 
підкреслювали, що засідання студентських товариств 
проводяться у вечірні години, тому дівчата мусіли 
б приходити у супроводі компаньйонки. Очевидно, 
що така аргументація вже на той час була застарілою. 
Голосування виявило, щоправда, лише незначну 
перевагу тих, хто підтримував вимоги студенток. 
Але перешкоди як з боку університетських сенатів, 
так і з боку самих студентів-чоловіків були такими 

потужними, що студентки віддали перевагу ство-
ренню власних студентських організацій. У Львові 
1909 р. був заснований „Союз слухачок університету 
ім. Яна Казимира”, а рік пізніше в Яґеллонському 
університеті була створена подібна організація. Ці 
дві організації, членами яких, очевидно, були пе-
реважно польки та єврейки, ставили собі за мету 
утвердити фактичне рівноправ’я жінок і чоловіків 
в університетах, дбати про стипендії для студенток, 
про створення для них академічних домів. Водночас 
висували вимогу надати право жінкам здобувати 
вищу правничу освіту, навчатись у Краківській ака-
демії мистецтв.

Початково львівські студентки-українки вхо-
дили до спільного „Kółka postępowych słuchaczek”, 
яке мало своїм завданням домогтися повноцінних 
прав студенток, рівних з правами студентів. Але 
польсько-українська-єврейська співпраця на рівні 
студентського об’єднання не тривала довго. Міжнаці-
ональне протистояння призвело до поділу студенток 
за національною ознакою. У грудні 1910 року була 
заснована жіноча секція Товариства українських 
студентів, яка налічувала близько 20 осіб. Метою 
секції було репрезентувати інтереси українських 
студенток, гуртувати їх. На зборах секції обговорювали 
різні аспекти жіночого питання, справу самоосвіти, 
просвіти селянок і робітниць, завдання суфражист-
ського руху. З ініціативи секції був створений фонд 
на побудову дому студенток ім. Лесі Українки.

Перші випускниці університетів змушені були 
виборювати право на допуск до здобуття докторату 
та габілітації. 1906 р. розпочато майже річну дискусію, 
в якій аналізувалися всі „за” і „проти” цих прав для 
жінок. Університетські сенати початково дозволили 
випускницям обіймати посади асистентів, натомість 
спротивилися їх праву на габілітацію. 1907 р. сенати 
поступилися, але з умовою, що жінці для проход-
ження габілітації треба було подати міністерське 
схвалення та характеристику професорської ради. 
Таких умов перед студентами-чоловіками не ставили.

Перед жінками постало чергове завдання – здо-
бути право займатись науковою діяльністю та обій-
няти відповідні посади. Насамперед ці вимоги були 
обґрунтовані у петиціях до міністерства освіти. До 
речі, Львівський університет не чинив жінкам та-
кого затятого спротиву, як Краківський університет, 
у їхньому домаганні права посісти наукові посади.

Суспільна значущість права на вищу освіту для 
жінок стала відчутною лише згодом. Дозвіл жінкам 
студіювати у вищих навчальних закладах засвідчив 
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істотну трансформацію свідомості, дав правовий 
ґрунт для засад феміністичної тріади „освіта – фахова 
праця – матеріальна незалежність”. 

Право жінок на вищу освіту запроваджувалося 
в Галичині, зрештою як і в цілій Австро-Угорщині, 
зі значним запізненням у порівнянні з країнами 
Західної Європи, США та Росією і, що найважли-
віше, воно не було вповні реалізоване практично. 
Австро-Угорщина залишалася на маргінесі загаль-
ноєвропейського процесу долучення жінок до вищої 
освіти. Пояснення такої ситуації, зокрема в Галичині, 
дослідники вбачають у недостатній адміністративній 
та політичній самодіяльності краю; у  залежності  
галицьких університетів від рішень Відня; у скрутних 
економічних обставинах мешканців краю, зокрема 
українців, які через матеріальні обмеження не могли 
дати освіту, зокрема вищу, своїм донькам; у недостат-
ньому поширенні середньої освіти серед дівчат. Що-
правда, ці причини не можуть пояснити стан справ 
в Австро-Угорщині загалом, у Відні, Будапешті чи 
Кракові зокрема. Окрім наведених аргументів, варто 
акцентувати ще деякі обставини. Загалом невелика 
кількість жінок серед студентів у Галичині та в цілій 
Австро-Угорщині була результатом, насамперед, 
панівних світоглядних засад, переважно консерва-
тивних та ліберально-консервативних. На їх основі  
можна було вести боротьбу за право жінок на вищу 
освіту як за людське та громадянське юридичне право. 
Але домогтися права – одна річ, а досягти масового 
приходу молодих жінок до університетів – зовсім 
інша.  Парадоксальна ситуація склалася у швей-
царських університетах, де студентки з Російської 
імперії, США та Англії чисельно переважали німкень, 
громадянок Австро-Угорщини і навіть Швейцарії.  
Для цього потрібна була спеціальна ідеологія „чину”, 
яка б ґрунтувалася хоча б на одній домінант – соці-
альній, національній або прагматично-економічній. 
До речі, серед студенток галицьких університетів 
власне з огляду світоглядно-ідейних національних 
настанов вигідно вирізнялися вихідці з Польського 
Королівства, так звані „królewianki”. Ідеологія „чину”, 
але у дещо іншому прагматичному варіанті була 
характерною для іншої численної категорії студенток 

– молодих єврейок, які були чи не першими у цілій 
Австро-Угорщині серед тих, що здобули вищу освіту. 
Багато їх навчалось і в галицьких університетах.

Висновки. Освіта жінок у загальноєвропейському 
контексті формально була проблемою передовсім 
правовою. Найхарактернішою рисою правового ста-
новища жінок у державах європейського та північ-

ноамериканського континентів ХІХ – початку ХХ ст. 
була обов’язкова юридична опіка над нею батька, 
згодом – чоловіка або іншої особи чоловічої статі. 
Загальна закономірність – у правових системах жін-
ки не фігурували як повноцінні правоздатні особи 
(винятком були хіба що жінки на престолах), мали 
нерівну з чоловіками правову дієздатність. Але окрім 
правового аспекту, важливою була і соціальні запити. 
Соціально-економічні зміни на європейському та 
північноамериканському континентах зумовлю-
вали щораз то більшу потребу в освічених жінках. 
Поступово суспільно затребуваними стали жінки з 
різним рівнем освіти: від початкової до вищої. Не 
менш важливим був суспільний світогляд ХІХ – 
початку ХХ ст. Загалом консервативні світоглядні 
парадигми того часу ставали очевидним гальмом 
загально цивілізаційного поступу. Консервативно-па-
тріархальне трактування суспільного покликання 
жінок, зокрема параметрів їхньої освіти до початку  
Першої світової війни поступово поступилося більш 
ліберальному трактуванню. Ці соціально-світогляд-
ні зміни вплинули на педагогічно-виховні засади 
тогочасного суспільства. Проблема освіти жінок 
перейшла з площини обговорення у площину ре-
альної розбудови освіти жінок.

Право жінок на освіту, конкретні навчальні за-
клади, які давали можливість реалізувати це право, 
а також готовність значної кількості жінок здобувати  
освіту є важливою і обов’язковою характеристикою 
модернізованого суспільства. У Галичині впродовж 
ХІХ – на початку ХХ ст. відбулася тривала суспільна 
дискусія навколо питань освіти та виховання жінок, 
з’явилися перші навчальні заклади для дівчат, і 
найважливіше – право жінок на освіту було закрі-
плене державно-юридичними актами. Боротьба за 
право жінок на освіту стала одним з найяскравіших 
виявів прагнення до інтелектуальної емансипації. 
Щоправда лише після Першої світової війни зміни 
в освіті жінок, закладені в ХІХ – на початку ХХ ст., 
стали невідворотними. 
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ANNOTATION
Oksana Malanchuk-Rybak. Education of women of 
Eastern Galicia in the second half of the nineteenth 
and early twentieth centuries: state-cultural and 
emancipation aspects.

The article analyzes the evolution of views in the 
Galician society on the education of women, identifies 
the main factors that have influenced the spread of 

educational practices among women. Attention is 
focused on the role of the women's movement in 
the official proclamation of the legal right of women 
to higher education in the late nineteenth and early 
twentieth centuries. The statistics of women who have 
received higher education in Galicia before the First 
World War are presented.

Key words: Eastern Galicia, women, education.


