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Вшанування пам’яті Т.Г. Шевченка розпочалося в Тернополі в 

неділю 8 березня філіями – секціями «Просвіти» з ряду популярних 
лекцій-викладів про життя та творчість  Шевченка одночасно в 
різних частинах Тернополя, – в залах товариства «Українська 
Бесіда», «Міщанського Братва», читальні «Просвіти», «Української 
дівочої семінарії», товариства «Січ» та «Сокіл», «Воля» та 
рефератах Руської та Селянської Бурси. 

    Ось яку інформацію  про підготовку святкування ювілею Т.Г. 
Шевченка в Тернополі подала газета «Діло»  20 лютого 1914р.: « 
Виклади призначені для як найширших верств українського 
населення міста відбудуть ся в ріжних годинах, щоб усім 
несвідомим дати спосібність довідати ся  хто се такий Шевченко.  

Секция  подбали на той день і про прелегентів (Прелегент- 
доповідач) на села і має надію, що найменше одна четверта усіх 
читалень в повіті (т.є.25) не лишаться без викладу. Дальша часть  
ювилейного обходу, яким кермує Шевченківський Комітет під 
проводом д-р Вітошинського,  слідуватиме у вівторок дня 10 марта 
в формі Інавгураційного (Інавгурація – початок урочистої 
процедури. прим.авт.) Вечора о год. 6 в салі «Української Бесіди».  

В програму увійдуть: промова, один хоровий спів, два научні 
реферати і декламація. В середу дня 11 марта о год. 10 перед 
полуднем пічне ся маніфестацій ний похід через місто, а участь в 
нім возмуть заступники всіх укр.. організацій повіта, сільські 
оркестри і т.п. Цілию походу буде відкритє таблиці присвяченої 
памяти Тараса на однім з домів  при улицї, що має незабаром 
одержати імя Шевченка.»[1] 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблиця була встановлена в Тернополі  на будинку п. 

Герасимовича [2].  
Пам’ятні таблиці памяті Т.Г. Шеченка було також вмуровано на 

стіні Української бурси ім.. Т.Г. Шевченка в Бережанах, в м. Угнів, 
[3] Копиченцях, Гиновичах, та інших містах та селах Галичини.. 
[4].  

Також в зазначеній статті в газеті «Діло» було сказано 
слідуюче: 

 «В тій справі відніс ся Комітет в імені усіх Українців міста до 
місцевої Ради з відповідним прошенєм, бо дотеперішня улиця 
Шевченка положена на відлюддю не може відповідати гідності 
поета такої міри як Шевченко та не годить ся з почутєм сили 
українського населеня, що числено переважає далеко Поляків. До 
того прошеня прилучено ще те, щоб Рада міста дарувала частину 
площі при ул. Міцкевича під пам’ятник Шевченка, котрого 
будовою занятись повинна чимскоріше вся укр.. громада, бо й 
справді соромно було би, як би   український Тернопіль не спроміг 
ся ні на один пам’ятник. – Похід розійдеть ся під Міським 
Брацтвом а сільські учасники візьмуть участь в популярнім 
концерті, на якім  почуєть ся  привітні письма, промову та 
щонайкращі співи  наших читальних хорів.  

Тогож дня вечором буде і концерт для міської публики. 
Програму виповнять продукциї знаменито вишколеного хору 
«Бояна» під проводом  проф. Безкоровайного, гра військової  
оркестри, промова, баритонове сольо, а як рідкий та вельми цінний 
гість появиться о. Е. Куєчанський з своєю чарівною цитрою « [1] 
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