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Пророчий сон патріота
(Присвята редакторові «Буковини»)

Що за диво, що за нове чудо!..
Перед світом у святу неділю
Вельми дивний сон мені приснився,
Що немов я опинився в Римі,
Там я бачив Колізей і Форум,
Капітолій і Тарпейську скелю,
Звідки давні римляни невдячні
В діл спихали чесних патріотів.
Та те все мене не вдовольнило,
Бо хто бачив Святоюрські вежі,
Староруські Золоті Ворота, –
Що для нього Колізей і Форум,
Капітолій і Тарпейська круча?
Що нам римські цезарі й герої?
Таж прецінь у нас князі бували!
Але далі: Ватікан я бачив
І отця святого в Ватікані.
Але й то, панове, ще не диво.
То ж би навіть і у сні був сором –
Бути в Римі та не бачить папи!
Вище всіх червоних кардиналів
Він сидів у ясних, білих шатах.
На подушці оксамитній долі
Спочивала золота пантофля.
Різних націй вірні католики
На колінах лізли до престолу,
Цілували золоту пантофлю,
Отже, й я поліз услід за ними –
Най же й русин буде так, як люди!
Річ святу поцілувавши тричі
(Один раз тому, що батько в плахті),
Я поглянув на святе обличчя
І зненацька скам’янів від дива –
Хоч у сні ніщо нас не дивує,
Але ж то було всім дивам диво:
Я побачив руськеє обличчя,
Римською тіарою вінчане!
Боже мій! та я його так часто
Зустрічав у львівськім семінару!
Він пізнав мене і так промовив:
«Повернися у свою країну,

Понеси їй звістку благодатну,
Що віднині кожний вірний русин
З ласки бога станеться безгрішним,
Тільки мав всім властям коритись.
“Ність бо власті, еже не от бога».
(Тут я нишком усміхнувсь, панове:
Вже цього він міг би нас не вчити!).
А хто хоче просто йти до раю
І в вінці, як мученик, сіяти,
Той повинен прочитати пильно
Цілий річник «Руського Сіона».
(Тут, не знаю, чи й признатись, браття,
Защеміло трошки в мене серце).
Окрім того, я заповідаю
Вірним всім піти в похід хрестовий
Проти всіх плюгавих, одчайдушних
Сіячів ворожих, бридких впливів,
Їх нам треба нищить без пардону!
Буде вам за сеє рай на небі,
На землі ж то поки що ще тайна…»
Тут я крижем впав перед престолом,
Хтів промовить щось, але прокинувсь
І покликнув голосом великим:
«Гей, на бога, милі руські браття,
Хоч би всім нам згинути судилось,
Мусим мати свого кардинала!
А вже сам він дійде до престолу».
Вже ж бо сон мій не зовсім даремний,
Бо казала так моя бабуся
(То ж була сама народна мудрість):
Сон, що сниться у неділю рано,
Зроду-звіку не минає здарма.

Леся Українка
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Проблеми україністики у 
книжці Михайла Мольнара 
«Від Влтави до Дніпра» 
Іван Пасемко
Завідувач відділу вітчизняних та зарубіжних центрів українознавства НДІУ МОН України,
Лавреат премії Фундації УВУ в Нью-Йорку

Україністи Науково-дослідного інституту україністики імені Михайла Мольнара Ужгородсько-
го Національного університету підготували неординарне і цікаве видання про глибокого і невтомного 
україніста, який ще в період свого навчання в аспірантурі у Київському університеті ім. Т. Шевчен-
ка приносив чимало клопоту партійцям ЦК КПУ, Інституту літератури ім. Т. Шевченка, персонально  
М. Шамоті та, зрештою, і керівній та скеровуючій силі Шевченкового Університету в Києві. Для мене й 
досі залишились незабутніми зустрічі з М. Мольнаром у Братиславі 1967-1968 рр., коли у ЧССР уже все 
кипіло і клекотіло, коли чехи і словаки, зрозуміло, разом з українцями  одностайно прагнули будувати 
соціялізм з «людським обличчям».

Червневий день у Братиславі 1967 р. Звідкілясь пан Михайло Мольнар вивідав, що у столиці Сло-
вацької Республіки перебуває туристична група Українського товариства дружби і культурного зв’язку 
з зарубіжними країнами, тож прибув до готелю зустрітися, поговорити, продискутувати. Того теплого 
червневого дня ми прогулялись по столиці Словаччини, ступили на якусь мить до його домівки і од його 
бібліотеки годі було відірватись. Уже тоді він демонстрував цікаві видання М. Грушевського, Л. Винаря, 
В. Винниченка, Б. Антоненка-Давидовича, В. Гжицького у перекладі словацькою мовою. (В. Гжицький 
„Odsúdení bez súdu“ і досі в моїй бібліотеці). Я розглядав все це переважно незнане, але цікаве, у нас 
заборонене і лише захоплювався. За таку літературу в Україні ой як можна було поплатитися! Показав 
мені М. Мольнар і рецензію російського історика В. Ламанського, в якій той ерудит високо оцінював 
перші томи М. Грушевського «Історії України-Руси». «Київська Русь — це історія українського народу, 
а нам, росіянам, необхідно вивчати, що було у Москві, на Волзі, хто жив над Невою, щоб пізнати наше 
минуле…» Такою була квінтесенція цієї рецензії на І том М. Грушевського «Історії України-Руси». 

Науковці НДІ україністики імені Михайла Мольнара Ужгородського Національного університе-
ту проф. Любомир Белей та науковий працівник Лесь Белей до збірки «Від Влтави до Дніпра. Студії 
з українського літературознавства та міжслов’янських взаємин» М. Мольнара підготували змістовну 
аналітичну статтю «І один  у полі воїн…», що докладно аналізує літературознавчу спадщину того сло-
вацького українознавця, який у середовищі тогочасних словацьких україністів, зокрема М. Неврлого, 
Олени Рудловчак, І. Мацинського, Ю. Бачі, М. Штеця, М. Мушинки, Ю. Кундрата, виділявся особливою 
бойовитістю, принциповістю, непоступливістю. Пам’ятається, якось Юрій Бача розповідав, коли, спо-
стерігаючи за «успіхами» ленінської національної політики в Києві та Україні, М. Мольнар вимагав іти 
і ходив до ЦК КПУ, писав листи, заяви, мовляв, чому так грубо витісняється українська мова з вишів, 
шкіл, театрів, кінематографії тощо. Неводнораз згадую нашу розмову у Братиславі з п. Михайлом, коли 
він висміював деякі аргументи радянських ідеологів: «Та ж гляньте, на кожній купюрі наших грошей 
назви сум азербайджанською, вірменською, грузинською, естонською, литовською, молдавською, ка-
захською, киргизькою, таджицькою, узбецькою та українською — так визнається рівноправність всіх 
народів СРСР, а я їм у відповідь: то мені кожного разу лупу з собою носити, бо там прямо нонпареллю 
віддруковано назви тих народів, крім російського». І потім ще доводив мені, якби ці комуністи знали 
трохи історії та глянули б австро-угорські крони, то побачили б, що і німецькою, угорською, польською, 
чеською чи українською мовою надруковано все одним і тим же кеглем. Про нашу зустріч у Братиславі 
нагадує і перша книжечка віршів Лесі Ярмак, подарована тоді мені Михайлом на спомин. Про цей період 
життя цього словацького україніста автори передмови пишуть: «Одним із тих, хто в умовах комуністич-
ного режиму став успішним україністом, та не пішов на колаборацію з режимом, був Михайло Моль-



5www.ridnashkola.org

нар. Його багатюща наукова спадщина не потребує 
таких звичних нині, на жаль, «нових» прочитань 
та похибок на «комуністичне лихоліття», а тому, 
окрім величезного значення для сучасного украї-
нознавства, демонструє незламність українського  
духу та його невтомну творивість навіть в умовах 
тоталітаризму»1. 

Але спершу декілька слів про витоки.  
М. Мольнар народився на Закарпатті у с. Велика 
Чинґава (тепер Боржавське Виноградівського ра-
йону). Батьки переїхали на постійне місце прожи-
вання до Праги, і хлопчина,  опинившись у чужо-
му мовному середовищі, намагається збагнути усі 
ці комплікації ХХ ст., що так ускладнили життя 
українців на планеті: відсутність держави, життя 
під польською, радянською та румунською займан-
щиною, денаціоналізація і на сході і на заході — 
все змушувало багатьох задумуватись. Навчання в 
українській гімназії в Моджанах, хоча українська 
діяспора Чехії передає цю назву Модржани,  ще 
більше сформувало юнака як українського патріо-
та і пізніш привело його на україністику філософ-
ського факультету Карлового університету в Празі. 
Та альма матер багатьох українських студентів у 
ХVII-ХVІІІ-ХІХ та ХХ ст., з розмаїтим україн-
ським еміґрантським оточенням, з численними 
українськими інституціями — з традиціями висту-
пів Української Капели 11, 14, 15, 17, 18 травня та 1 
і 10 червня 1919 р. під орудою О. Кошиця, що були 
в центрі уваги не лише численних глядачів, але й 
у відомого  музичного критика проф. З. Неєдлого, 
традиціями  Українського Вільного Університету, 
Української Високої Педагогічної Школи імени  
М. Драгоманова,  ще працювали, або ще жила  
тоді пам’ять про видатних україністів: Д. Антоно-
вича,  Л. Білецького, І. Брика, І. Горбачевського, 
Софії Русової,  С. Дністрянського, І. Зілинського,  
Ф. Колессу, О. Колессу,  І. Мірчука, І. Панькевича,  
В. Сімовича, С. Сірополка, С. Смаль-Стоцького, 
П. Феденка, Л. Чикаленка, С. Шелухіна, В. Щерба-
ківського — усі ці професори не лише працювали 
в УВУ та Інституті ім. Михайла Драгоманова, але 
декотрі з них були активними учасниками першо-
го з’їзду слов’янських філологів 1929 р. в Празі і 
представляли українську науку на цьому першо-
му форумі світової славістики, що згодом стали 
іменуватися конгресами. Перечитуючи книжку 
«Від Влтави до Дніпра», осмислюю ту ситуацію 
у післявоєнній Празі, думаю, що такі ж роздуми 
не давали спокою і юному Михайлові, змушували 
й його шукати шляхи виходу. Закінчивши Карло-
вий університет, Михайло за наполяганням акад. 
А. Мраза стає 1.4.1955 р. науковим співробітником 
Чехословацько-Радянського інституту Словацької 
академії наук. Цю ідею акад. А. Мраза підтримав 

1 Михайло Мольнар: Від Влтави до Дніпра, Студії з українського 
літературознавства та міжслов’янських літературних взаємин, 
Видавництво «Гражда». Ужгород-2009, С. 18. 

теж український акад. Є. Кирилюк. Наступний рік 
— 100-річчя від дня народження І. Франка. Порів-
няно молодий науковець разом зі своєю дружиною 
львів’янкою Марією Мундяк стає організатором 
великої Міжнародної наукової конференції у Пря-
шеві 28-30 травня 1956 р., присвяченої ювілеєві  
І. Франка. 

Якщо докладніше характеризувати цю «За-
гальнодержавну Чехословацьку конференцію про 

чехословацько-українські взаємовідносини, при-
свячену 100-річчю з дня народження і 40-річчю 
з дня смерті Івана Франка», як її назвали у сво-
єму вітанні Президент Академії наук Української 
РСР, академік О. В. Палладін та Головний учений 
секретар Академії наук Української РСР, доктор 
технічних наук, професор О. Н. Щербань, то ав-
тори цього вітання, зокрема, підкреслювали, що 
«Іван Франко боровся за єднання соціалістичних 
елементів усіх слов’янських народів, боровся за 
те, щоб програма цього єднання була заповне-
на прогресивним «мужиколюбним змістом». Він 
усе своє життя дбав про взаємозбагачення куль-
тур усіх народів світу…».  На цій конференції 
була виголошена доповідь «Короткий огляд іс-
торії чехословацько-українських зв’язків і відно-
син», авторами якої були Й. Грозєнчик, Ф. Гондор,  
В. Жідліцький, М. Мольнар, М. Неврлий. Книжка 
вийшла у Словацькому видавництві художньої лі-
тератури 1959 р. Тож бачимо, що серед цього грона 
чехістів, словакістів та україністів був порівняно  
молодий М. Мольнар, тобто всього 26-річний на-
уковець.

Той майже 700-сторінковий фоліант матеріялів 
конференції «З історії чехословацько-українських 
зв’язків»2, виданий САН, і нині залишається сво-
єрідним пам’ятником тому юному ентузіястові 
М. Мольнару, зрештою, словацькій науці. Якось 
рецензуючи в тижневику «Українське Слово» мо-
2 З історії чехословацько-українських зв’язків, Словацьке 
видавництво художньої літератури. Братіслава — 1959, 687 
сторінок.

Ірина  (Марія) Мундяк та Михайло Мольнар
Братислава, 1956 р.
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нографію двох словацьких україністів акад. НАН 
України М. Неврлого та доцента Братиславсько-
го університету ім. Я. А. Коменського М. Даніша 
«Іван Франко. Життя і творчість. 1856-1916» (Пря-
шів-2009), я відзначав, що жоден зі слов’янських 
народів не вшанував так широко пам’яті  І. Фран-
ка, як це вчинили словаки до 100- та 150-річчя від 
дня народження  генія українського поетичного 
слова. Одразу після цієї вікопомної конференції  
М. Мольнар навчається в аспірантурі при Київ-
ському університеті ім. Т. Шевченка, де під керів-
ництвом М. Рильського успішно захищає канди-
датську дисертацію «Тарас Шевченко у чехів та 
словаків». М. Мольнар є автором такої ж моногра-
фії — «Іван Франко у чехів та словаків».

У нашому ХХІ ст., в якому цій завжди неспо-
кійній, творчій людині довелось прожити не так 
багато — його земна стежина завершилась 26 жов-
тня 2006 р., у М. Мольнара було безліч задумів, 
щоб продовжити відновлення, повернення до жит-
тя чи реанімацію спеціяльно викреслених імен з 
історії української літератури. Ним було поверну-
то чимало імен, зокрема закарпатців, і серед них 
на першому місці — В. Ґренджа-Донський — літо-
писець Карпато-Української революції і Карпато-
Української Держави. Бо ж  працюючи у прем’єр-
міністра, а потім Президента Карпато-Української 
Держави о. А. Волошина редактором «Урядового 
Вісника», поет Василь Ґренджа-Донський залишив 
по собі і глибоко патріотичний щоденник «Щастя 
і горе Карпатської України», який нині являє со-
бою інколи єдине джерело подій і фактів з історії 
того краю. Взявши у Василя Ґренджі-Донського 
інтерв’ю до його 70-річчя «Скромний ювілей. До 
70-річчя Василя Ґренджі-Донського» - кілька слів 
про цю статтю; це було інтерв’ю з 70-річним осно-
воположником української літератури на Закарпат-
ті. Мольнар зазначає, що доля загалом не була осо-
бливо щедрою до Василя Ґренджі-Донського, хоча 
він мав велику заслугу у формуванні національної 
свідомості молодої української ґенерації на Закар-

патті. Мольнар з жалем заявляє, що «Ми знаємо ба-
гато прикладів, коли такі ентузіясти й національні 
діячі, яких висувало інше національне середови-
ще, незважаючи на наявність у їхній діяльності  
окремих помилок (хто в житті не помиляється?!), 
хоч на схилі своїх літ діждалися від своїх співвіт-
чизників заслуженої уваги, пошани та визнання. 
Не те у нас. Ми частіше вміємо знецінити, очорни-
ти діяльність якогось нашого національного діяча, 
ніж належно та об’єктивно її оцінити3. Творчість 
та діяльність, навіть сама особа Василя Ґренджі-
Донського часто ставали предметом несправедли-
вих обвинувачень, інсинуацій, дивовижних адміні-
стративних заходів, в результаті яких він у недавні 
роки був змушений зовсім замовкнути, як україн-
ський письменник, лише принагідно друкуючись у 
періодичній пресі словацькою мовою. Тоді ж наша 
наймолодша ґенерація Василя Ґренджі-Донського 
або зовсім не знала, або знала як «злісного укра-
їнського буржуазного націоналіста». Ніхто не оці-
нював того, що цей виходець із Міжгір’я Василь 
Ґренджа-Донський був першим українським пись-
менником, який почав писати українською літе-
ратурною мовою на Закарпатті  і вже у 1924 році 
видав поетичну збірку загальноукраїнським фоне-
тичним правописом. М. Мольнар тоді не міг всього 
сказати відверто. Якось нещодавно у моєму висту-
пі на радіоканалі Культура я розповідав про книж-
ку «Карпато-Українська держава» представника 
української діяспори із США, учасника бороть-
би за незалежність Карпато-Української держави 
Петра Стерча, і тоді я згадував про страхітливий 
осуд Сталіним  боротьби закарпатців за свою неза-
лежність, за що за вказівкою «вождя» поплатився 
життям Президент Карпатської України, виходець 
із Келечина о. Августин Волошин, 1945 р. після 
визволення Праги він опинився у московській 
в’язниці Лефортово, згодом у Бутирці, де 19 липня 
1945 р. зупинилося його серце, як про це розпо-
відає закарпатський професор, завідувач катедри 
компаративістики Дрогобицького педагогічного 
університету ім. І. Франка у своїй книжці «Прові-
сник доби. Августин Волошин»4. О. Августин Во-
лошин  був реабілітований 12 вересня 1991 року.

У згадуваному щоденнику Василя Ґренджі-
Донського «Щастя і горе Карпатської України», 
як стверджує автор, за УНО — Українське Наці-
ональне Oб’єднання проголосувало 92,4 відсотка 
виборців, тобто це навіть перевершує відсоток ви-
борців від 1.12.1991 р.

Далі виступивши зі ст. «Забутий письменник? 
Кілька думок про письменницьку долю Володи-
мира Винниченка»,  оприлюднивши в журналі 
3 Михайло Мольнар: Від Влтави до Дніпра, Студії з українського 
літературознавства та міжслов’янських літературних взаємин, 
Видавництво «Гражда». Ужгород-2009, С. 121-122.
4 Микола Зимомря: Провісник доби. Августин Волошин. Цикл 
культурологічних бесід. Бесіда 24. Видавництво Коло, Дрого-
бич-2006. С. 40.Василь Ґренджі-Донський
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«Дружно вперед» 1988 р. статтю «Перша оцінка 
Довженкової «Землі» за рубежем. Забутий репор-
таж В. Клементіса про Київську кіностудію та  
О. Довженка», створивши глибоко змістовний  
нарис про вагомий внесок у розвиток довоєнної 
української літератури на Закарпатті вихідця із 
Рахівщини Марка Бараболі, створивши докумен-
тально аргументовані нариси «Зденєк Неєдлий 
про Тараса Шевченка», «Зденєк Неєдлий про Івана 
Франка», «Невідомі листи Івана Франка до Матія 
Мурка» — М. Мольнар скрізь казав своє ексклю-
зивне слово, робив певні відкриття, висловлював 
пропозиції — творити раціональне, корисне і по-
трібне у цьому випадку для культури українського 
народу.  Ці літературознавчі роздуми  М. Мольнара  
нині читаємо, як цікаві сторінки з життя видатних 
митців, що вже втілили в літературі, на екрані або 
на сцені певні образи, залишили по собі щонай-
кращу пам’ять.

У ст. «Зденєк Неєдлий про Тараса Шевченка»5 
М. Мольнар пише про цього видатного чеха, Пре-
зидента Чехословацької Академії наук, що він, Не-
єдлий, був і великим другом українського народу. 
За музикознавчі дослідження в галузі української 
народної пісні З. Неєдлого в 1923 р. було обрано 
дійсним членом Наукового товариства ім. Шев-
ченка. З. Неєдлий був автором низки праць, при-
свячених українській музиці, історії, літературі. 
Залишив свої професійні відгуки про Українську 
Капелу, що виступала в Празі під керівництвом 
Олександра Кошиця. Зараз ми якраз напередодні 
Шевченківських днів, що регулярно і широко від-
значаються в нашій країні. Хотілося б тому трохи 
докладніше зупинитися на досить обширній шев-
ченкіяні, яку залишив по собі цей відомий чеський 
академік З. Неєдлий.

З першою згадкою З. Неєдлого про Т. Шевчен-
ка зустрічаємося в цінній монографії цього чесь-
кого вченого про українську народну пісню. Гово-
рячи про значення пісні в національному розвитку 
українського народу, З. Неєдлий пише: «... не диво, 
що пісня відіграє визначну ролю у подальшому 
розвитку українського руху. І політичний рух на-
роду опирається на пісню, бо народ навчився на-
самперед у пісні пізнавати самого себе, а отже і 
політичні вожді народу виступають перед народом 
у ролі романтичних національних співців. Так пе-
редусім Тарас Шевченко найбільший політичний 
і соціяльний будитель українського народу, є вод-
ночас найбільшим співцем України, що пробуджу-
валась, до віршів якого народ прислухався як до 
казкових пісень ідеального народного співця»6.

Першу окрему статтю про Т. Шевченка Не-

5 Михайло Мольнар: Від Влтави до Дніпра, Студії з українського 
літературознавства та міжслов’янських літературних взаємин, 
Видавництво «Гражда». Ужгород-2009, С. 177.
6 Там само, С. 178-179.

єдлий опублікував 
з нагоди 60-річ-
чя від дня смерті 
українського поета  
7.05.1921 р. в газеті 
«Тribuna». Ось  яко-
го висновку доходить 
автор статті про Шев-
ченка: «... за шістде-
сят років творчість 
великого страждальця 
не лише не постарі-
ла, а навпаки, в наші 
дні височить над його 
могилою ще могут-
ніше, ніж будь-коли, 
бунтуючи й волаючи 
не тільки до України, 
а й далеко за її межі до 
всього слов’янського світу, і через нього — далі, до 
всього світу, до всього сучасного людства». І далі 
дослідник подає таку характеристику українського 
поета: «Шевченко є з роду тих національних по-
етів, які після першої хвилі романтизму почали 
відбивати у своєму мистецькому доробку життя 
свого народу, прислухаючись до голосів націо-
нального єства, особливо — у творчості простого 
народу; потім, ідучи за цими голосами, вони самі 
створювали нові цінності, які вже не були тільки 
відлунням того, що тут було, а швидше — прагнен-
ням чи пророкуванням того, що мало б бути, коли 
б знайшло своє втілення те, що в народі було най-
прекраснішого. Тому ці поети промовляли до нас 
спочатку так просто, що їхні поезії є начебто про-
стими піснями народу. Як легко такі поезії цих по-
етів справді стають народними піснями. Але рап-
том починає зростати пафос їхньої думки і слова, з 
пісні стає гімн, з простої думки постає велика му-
дрість життя, з національної своєрідності — пре-
красна людська правда. Не всі доходять аж до цієї 
мети. У нас Челаковський пішов тим шляхом, але 
дійшов лише до перших зупинок на цьому шляху; 
зате Сметана дійшов до останньої  можливої тут 
межі. Зі слов’янських поетів найдалі дійшов саме 
Шевченко»7.

«... Неєдлий далі відмічає, що Шевченко-
вій поезії особливої краси і сили надає не лише 
її правдивість, а й безмірна лагідність. Згадуючи 
про ставлення українського поета до слов’ян, Не-
єдлий правильно підкреслює, що Шевченко мріяв 
про таку федерацію  слов’ян, в якій всі слов’янські 
народи будуть вільними братами. Цей його ідеал 
різко розходився з ідеалами  слов’янофілів. «Це 
нове гноблення,— писав Неєдлий,— а кінець гно-
блення мало принести Шевченкове слов’янство. 
Його сила також мала полягати у миролюбності, 
лагідності людей і країни». І тут Неєдлий влучно 

7 Там само, С. 179-180.

Зденєк Неєдлий
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наводить відомі слова Шевченка: «Нехай житом-
пшеницею, як золотом, покрита, не розмежованою 
останеться навіки од моря і до моря — слов’янська 
земля».

«В часі опублікування цієї статті в Чехосло-
ваччині мало хто цікавився творчістю Шевченка. 
За весь період існування буржуазної Чехословаць-
кої Республіки не вийшло жодне видання вибра-
них творів Шевченка в перекладі на чеську чи сло-
вацьку мови. Тому виступ Неєдлого заслуговує на 
особливу увагу»8.

Вдруге Неєдлий зі статтею про Шевченка ви-
ступив у березні 1939 р., коли минало 125-річчя від 
дня народження поета. Було це в один з найсумні-
ших періодів історії чехів та словаків, коли дійшло 
до розпаду Чехословаччини і її окупації фашис-
тами. Останнім культурним заходом заснованого  
З. Неєдлим в 1930 р. Союзу друзів СРСР було ви-
дання урочистого Шевченківського номеру жур-
налу „Praha-Moskva“-«Прага-Москва», що відкри-
вався статтею редактора журналу З. Неєдлого «Та-
рас Шевченко». Це була його остання стаття, яка до 
війни вийшла в чеській пресі, а також ішлося про 
останній номер згаданого журналу, який так само 
вийшов до війни. У той час, коли в Прагу в’їздили 
фашистські танки, на вулицях розносили журнал 
зі словами великого Кобзаря, адресованими до  
П.-Й. Шафарика: «Отак німота запалила/Велику 
хату. І сім’ю, / Сім’ю слав’ян роз’єдинила / І тихо, 
тихо упустила / Усобищ лютую змію»9. 

Можна наводити чимало цікавих фактів, як 
Неєдлий знаходить дивні паралелі із життя Шев-
ченка, що відбивало життя і боротьбу інших 
слов’янських  народів за свободу і незалежність 
у ХІХ ст. Про це чеський академік висловився 
таким чином: «У період Шевченкової молодос-
ті  могутньо здіймалися, особливо у слов’янських 
народів, які тоді саме пробуджувалися, хвилі на-
ціонального усвідомлення. У нас це відбувалося 
так само, як у Польщі, у югославів, як у росіян. 
Скрізь народ, який переважно доти знаходився під 
чужим ярмом, підводив голову і звертався до світу, 
вимагаючи своїх прав. Тому скрізь поставали ті, 
що показували світу, ким є їх народ і чим він міг 
би бути корисним для світу. І з такими заклика-
ми вони зверталися не лише до чужих, а і до своїх 
власних рядів вони зверталися, бо й там треба було 
будити, несвідомих робити свідомими, закликати 
і свій люд, щоб він прозрів. Це було справою цих 
будителів, і серед на першому місці — цих поетів. 
І Шевченка передусім це захопило. Він народився 
в серці України, просто серед українського народу. 
Знав його, жив з ним, сам вийшов з нього. І добре 
розумів, що творить особливий неповторний його 
характер»10.
8 Там само, С. 182-183.
9 Там само, С. 183-184
10 Там само, С. 185-186.

Читаються з інтересом «Перші чехословацькі 
відгуки про творчість Івана Котляревського», «Про 
чеських знайомих Тараса Шевченка», «До 100-річ-
чя празького видання «Кобзаря» Т. Г. Шевченка», 
Софії Русової «Спомини про празьке видання 
творів Т. Шевченка», «До початків українсько-
го шевченкознавства та взагалі українознавства в 
Празькому ніверситеті», «Три невідомі листи Івана 
Франка до Адольфа Черного», «Улюблений чесь-
кий поет Івана Франка», «Іван Франко про слова-
ків», «Братні зв’язки».11   Не можна не зупинитися 
докладніше на статті «Три невідомі листи Івана 
Франка до Адольфа Черного» з цікавою присвя-
тою М. Мольнара «Львівському літературознавце-
ві та бібліографу Марії Вальо», що була однокурс-
ницею і близькою подругою Зиновії Франко. На 
початку ХХІ ст. п. Марія Вальо упорядкувала пре-
красну книжку про Зиновію Франко, подавши низ-
ку мовознавчих статей п. Зиновії, що до того  не 
були оприлюднені з-за своєї  принциповості, а час-
тіше відмови від услуг системі.  Адольф Черний, 
сучасник І. Франка і редактор популярного тоді і 
нині журналу «Slovanský přehled», що подавав ба-
гату інформацію про стан розвитку слов’янських 
літератур, особливо української літератури. М. 
Мольнар уважно дослідив епістолярій І. Франка 
до багатьох чеських письменників, а листування 
Франка з Черним припадає переважно на кінець 
ХІХ — початок ХХ століть, Мольнар пропагував 
це листування між двома знаними діячами укра-
їнської та чеської літератур. Щодо трьох згаданих 
листів І. Франка, то вони зберігаються в Централь-
ному архіві Чехословацької академії наук в Празі. 

А загалом необхідно констатувати і таке, що 
укладачі такої дивовижної книжки у своїй перед-
мові «І один у полі воїн…» сказали побіжно або 
скупо про першу чехословацьку конференцію, 
присвячену чехословацько-українським зв’язкам 
та 100-річчю від дня народження і 40-річчя від 
дня кончини І. Франка — геніяльного українсько-
го поета, письменника, піонера, пропагандиста й 
дослідника чехословацько-українських і взагалі 
слов’янсько-українських зв’язків у ХІХ столітті. 
Тут треба нагадати, що до того видання «З історії 
чехословацько-українських зв’язків», на жаль, не 
ввійшли три статті українських авторів — Т. Скир-
ди «Суспільно-політичні й філософські погляди 
Івана Франка», П. Гонтара «Українсько-чеські лі-
тературні зв’язки  в першій половині ХІХ ст.» та 
О. Микитенка «Богемістика й словеністика в Ки-
ївському державному університеті ім. Т. Г. Шев-
ченка». Можливо, що єдиний позитив полягає в 
тому, що замість упущених чотирьох українських 
авторів ми знаходимо ім’я Миколи Неврлого та 
його тематично цікаву статтю «Зденєк Неєдли 
та Україна». Думаю, що  укладачі книжки могли 
цілком резонно внести до цього видання і колек-

11 Там само, С. 127, 148, 157, 171, 206, 227, 232.
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тивне дослідження М. Мольнара та Марії Мундяк 
«Співробітництво І. Франка з чеською пресою», 
тим паче, що там висловлено прецікаві думки 
про таких знаних чеських україністів, як Адольф 
Черний (Рокита), Франтішек Ржегорж, Зденєк Не-
єдлий, тобто науковців та вчених, які так багато 
зробили на ниві чесько-українських взаємин. Ще 
зауваження до рецензованого видання, що стаття 
про Франтішка Главачека-Головаченка, підписана 
в „Дуклі“ криптонімом „М.М“ — це стаття не Ми-
хайла Мольнара, а Миколи Мушинки,  який в той 
час перебував у такій ситуації, коли соціялістич-
на система Чехословаччини, здається, вперше, за-
бороняла йому публікувати свої наукові праці. Та 
чи лише наукові? Потім ще буде не одна заборона! 
Буде й праця на посаді кочегара, як це «личило» 
нинішньому академіку НАН України. Ще один не-
догляд у книжці Л. та Л. Белеїв: назва ст. у тексті 
книжки «Франтішек Главачек-Головаченко 95-річ-
ний», а у змісті книжки  —  «Франтішек Главачек-
Головченко 95-річний»12.

Говорячи про книжку літературознавчих ста-
тей  М. Мольнара «Від Влтави до Дніпра» не мож-
на пройти повз його статтю «Павло Тичина і по-
чаток чехословацько-українських післяжовтневих 
літературних взаємин», що побачила світ у жур-
налі «Дружно вперед», а в аналізованому видан-
ні ужгородських науковців одразу після статті М. 
Мольнара, присвяченої Франтішкові Вотрубі — 
популяризатору української літератури на Словач-
чині13. Тут у ст. про П. Тичину М. Мольнар веде 
розмову про вихід у Празі восени 1927 р. збіроч-
ки вибраних поезій П. Тичини, що до 1953 р. було 
першим і єдиним окремим чеським виданням зраз-
ків української радянської поезії взагалі. Україніст 
М. Мольнар і тут знаходить винятково цікаві пара-
лелі, що це чеське видання Тичини майже зівпало 
з першим виданням вибраних творів П. Тичини 
російською мовою з нагоди 10-ї річниці Жовтня, 
що були оприлюднені в тому ж 1927 р. у Харкові. 
Хоча нині з відстані часу можемо констатувати на-
скільки інтенсивніше перекладали чехи з братньої 
східнослов’янської мови, тобто з української, тво-
ри Тичини, якщо росіяни в тій же державі навіть 
не зуміли випередити чехів. Організацією перебу-
вання П. Тичини у Чехословаччині займався визна-
чний чеський поет Йозеф Гора (1891-1945), власне 
ровесник П. Тичини, він же перекладач, який, здо-
бувши юридичну освіту, займався редагуванням 
«Rudého práva», але з 1929 року, коли Йозеф Гора 
разом з Ярославом Сейфертом (Нобелівська премія 
1984 р.), Марією Маєровою, Геленою Майржовою, 
Владиславом Ванчурою підписали листа, в якому 
висловили незгоду з Ґоттвальдовським партійним 
керівництвом, то тут же були виключені з лав Ко-
муністичної партії ЧСР. Хоча до тих виключених 
12 Там само, С. 103; 406.
13 Там само, С. 276-285.

з партії тут би 
можна ще на-
звати і Франтіш-
ка Галаса, Кар-
ла Чапка, Карла 
Нового, співців 
Закарпаття Івана 
Ольбрахта та Ста-
ніслава Костку-
Нойманна. Досвід 
був, бо ж радян-
ські партійці так 
само жорстоко 
розправлялись і 
досі розправля-
ються зі своїми 
однопартійцями, 
щоправда тепер 
в окремо взятих 
республіках чи 
державах.

У наш час, 
гадаю, українсько-
му літературознавцеві та й пересічному читачеві 
буде цікаво почути відгуки про творчість співця 
українського революційного майдану 1917-1918 
рр. Зокрема, з нагоди одного із трьох вечорів нової 
української радянської поезії, проведених у Празі 
за участю видатних майстрів українського поетич-
ного слова; про вечір 9 січня 1925 р. вечірнє ви-
дання  «Rudého práva»-«Рудoго права» у номері від 
12 січня 1925 р. опублікувало статтю «Українські 
пролетарські письменники у Празі» з підписом 
криптонімом „U. B.“, де про творчість П. Тичини 
знаходимо такі відгуки: «Павло Тичина — непере-
вершений майстер вірша і зовсім закономірно його 
називають «прем’єром» української поезії…У 
п’ятницю 9 січня в «Громадському домі» відбувся 
літературний вечір, на якому після короткого, але 
змістовного слова тов. Й. Гора троє вже згаданих 
товаришів письменників прочитали свої вірші й 
прозу. Після декламування була влаштована ін-
формаційна дискусія…»14. Журнал „Nové Rusko“-
«Нове Руско» оприлюднив статтю без підпису «За-
мітки про літературну країну», написаній з нагоди 
перебування радянських гостей у Празі. Ось яку 
характеристику П. Тичини подає автор статті: «Ти-
чина — це майстер вірша, який завжди палає, весь 
час мислить і винаходить нове, який прекрасно во-
лодіє музикою слова. Від молодого віку аж по сьо-
годні він хоче стати музикантом. Здійснення цієї 
мрії унеможливлюють різні перешкоди, між ними 
й матеріяльні. Та незважаючи на те, що він ніколи 
не мав змоги належним чином вчитись музики, він 
досить добре опанував гру на фортепіано і дуже 
добре вміє диригувати хором. Тичина протягом 
трьох років керував одним з найбільших револю-

14  Там само, С. 278-279.

Павло Тичина
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ційних хорів і мандрував з ним по УРСР. Коли його 
запросили до редакції найбільшого літературного 
журналу України, він залишив диригування й об-
межився живою працею в різних музичних спілках 
та установах Радянської України…

Кілька десятків його поезій було покладено 
на музику, ряд їх і по кілька  разів різними ком-
позиторами. Поезії Тичини, незважаючи на те, що 
багато які з них надзвичайно важко перекладати, 
перекладені на сьогоднішній день майже на всі єв-
ропейські мови. (А також на вірменську, єврейську 
та есперанто)… Щодо характеристики творчос-
ті, поет як правило, задає тон, або стисло і влуч-
но характеризує, дає гасло. Ніколи не займається 
деталями. Такий характер творчості також цілком 
обґрунтований. Тичина репрезентує найбільшу по-
етичну школу і мільйони українців… високо ціну-
ють кожне його слово. У своїй творчості Тичина 
досить скупий, але кожна його поезія є вершиною 
досконалості. Друкує він мало, можливо тому, що 
протягом років може доопрацьовувати кілька ві-
ршів. Перш ніж представити їх громадськості. 
Цінним у Тичини є й те, що він ніколи і ні в чому 
не повторюється. Кожна його річ — це щось нове, 
щось оригінальне. Тичина не глухий до прогресу 
форми в поезії… Однак найважливішим є те, що 
Тичина пише не тому, що вміє писати, а тому, що в 
нього є про що писати»15. 

М. Мольнар, говорячи про відгомін поетичних 
зразків П. Тичини у чеській пресі, не забуває і про 
словацькі відгуки на творчість українського поета. 
«На чеський переклад Тичини, - коментує він, - 
відгукнулась і словацька преса, на сторінках якої 
доти про нову українську радянську літературу ще 
нічого не писалося. Редактор провідного словаць-
кого журналу «Slovenské pohľady»-«Словенске по-
гляди» Штефан Крчмері в невеличкій замітці «Ві-
тер з України» писав: „Павло Тичина — визначний 
представник сучасної української поезії… Неспо-
кійний сум поета сучасності є основним тоном усі-
єї цієї поезії, а її чарами є поетична виразність, що 
кожним волоконцем з’єднана  з образотворністю 
старого українського села“»16.

Можна тут чимало говорити і про другу ві-
тчизну Франтішка Ржегоржа, тобто про Україну, 
про щирого друга українського народу Людві-
ка Кубу, і про Франтішка Главачека-Головаченка, 
у змісті книжки про якого сказано «Франтішек 
Главачек-Головченко 95-річний»; про цю статтю 
якось доктор Микола Мушинка написав автору цих 
рядків такі слова: «До речі, стаття про Ф. Главаче-
ка, підписана в «Дуклі» криптонімом «М. М.» не 
М. Мольнара, а — М. Мушинки, який в той час мав 
заборону друкуватися». Можна проголосити без-
ліч дифирамбів щодо «Скромного ювілею» Василя 
Ґренджі-Донського, про перші чехословацькі від-

15 Там само, С. 280-282.
16 Там само, С. 284

гуки на творчість І. Котляревського, про 100-річчя 
празького видання «Кобзаря» Т. Г. Шевченка, ці-
лої добірки роздумів М. Мольнара про І. Франка, 
про могутню і прекрасну історію Підкарпатської 
Русі Корятовича, про Яна Понічана, Франтіш-
ка Гечка та Ярослава Кабічка, про їхні зв’язки з 
українською культурою — всі вони можуть слугу-
вати предметом глибоких і цікавих дискусій про 
українсько-чеські і українсько-словацькі взаєми-
ни і контакти та засвідчувати братні взаємини між 
українцями, чехами та словаками упродовж сто-
літь, а іноді й тисячоліття. Напрошується єдиний 
висновок: науковці однієї з наймолодших украї-
нознавчих  науково-дослідних інституцій проф. 
Любомир Белей та Лесь Белей  піднесли  науков-
цям, літераторам та славістам України, Чеської і 
Словацької республік дивовижний дар, можливо, 
вперше  зібравши воєдино хоча частину багатю-
щого наукового доробку Михайла Мольнара. 

Можливо, у цьому виданні здійснено хоча 
частково нагадування Михайлового приятеля і 
друга Юрія Бачі, який десь на  зламі ХХ-ХХІ сто-
літь на шпальтах тижневика «Літературна Украї-
на» звертався до науковців України повернутись до 
цієї забутої особистості Михайла Мольнара, і саме 
Любомир та Лесь Белеї чи не першими в Україні 
відгукнулись на заклик закордонного українсько-
го патріота й україніста — повернути Україні ім’я 
незаконно забутого літературознавця, критика, 
славіста, борця за українську справу, українсько-
го патріота Михайла Мольнара. На жаль, ніхто в 
Україні так і не відгукнувся на той тужливий клич 
пана Юрія Бачі, за винятком уже згаданих Белеїв.

А зважаючи на те, що 4 листопада 2010 року 
європейські славісти та українознавці України, 
Словаччини, Чехії, науковий світ багатьох інших 
слов’янських  країн відзначатимуть 80-річчя від 
дня народження Михайла Мольнара, думається, 
книжка «Від Влтави до Дніпра» інспірує україноз-
навців, літературознавців, славістів, письменників 
і критиків багатьох країн висловити найсокро-
венніші думки про творчість цього неординарно-
го вченого, глибокого українознавця,  дослідника 
забутих імен в історії української літератури і на-
уки, оригінального мемуариста. Мислиться, що 
науковці України і науковці окремих європейських 
країн висловлять ще чимало світлих думок про 
творчість того передчасно згаслого українознавця 
і славіста, вихідця із Срібної Землі — Закарпаття, 
яке у ХХ столітті подарувало Україні так багато 
учених, письменників, державних діячів, борців 
за незалежність України, імена яких продовжують 
жити у пам’яті не лише закарпатців та галичан, але 
й добрим словом їх згадують усі українці незалеж-
ної суверенної держави
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Педагоги і гімназисти
на сторожі заповітів
Софії Русової

Завідувач відділу вітчизняних та зарубіжних центрів українознавства НДІУ МОН України, 
Лавреат премії Фундації УВУ в Нью-Йорку

Іван Пасемко

«Школа – храм для виховання почуттів дитини, 
розвитку її  духовних сил, допитливості, 
формування національного характеру»

Софія  Русова

То була цікава поїздка посланців Національного 
науково-дослідного інституту українознавства МОН 
України директора ННДІУ МОН України  акад. Пе-
тра Кононенка, завідувача відділу культури ННДІУ 
МОН України, народної артистки України Валентини 
Короті-Ковальської, наукового співробітника ННДІУ 
МОН України,  бандуриста і лірника, лауреата На-
ціональної премії ім. Т. Шевченка, народного артис-
та України Василя Нечепи та автора цих рядків по 
казково  засніженій  нині Чернігівщині, щоб взяти 
участь у великому зборі представників громадських 
організацій районного центру, педагогів та гімназис-
тів Ріпкинської гімназії, у якій планувалося зреалі-
зувати вручення вже сьомих районно-освітянських 
нагород імені Софії Русової найкращим педагогам  
району,  саме тим педагогам, які свято шанують і ви-
конують великі заповіти Софії Русової, українського 
педагога-просвітянина ХІХ-ХХ століть. Ця всебіч-
но освічена жінка, патріотка залишила українським 
освітянам свій великий і багатющий  доробок, свої 
заповіти у галузі педагогіки і освітньої справи — 
навчати дітей перш за все рідною мовою, навчати в 
рідній національній стихії, бо саме материнська мова 
є першим і найважливішим чинником і гарантом 
успішного опанування дитиною таємниць і вершин 
наук. Щоб опинитися у  білоруському та російському 
прикордонні, яке раніше слугувало чи не найважли-
вішим геополітичним фактором, що лише у такому 
середовищі проявляються чи не найбільше почуття 
дружби і братерства, ми проїхали сотні кілометрів. 
Але як потім побачимо у стінах гімназії серед тих 
наймолодших школярів і серед уже зовсім зрілих пе-
дагогів, що в своєму рідному національному серед-
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на це, С. Русова залишається діяльною у громад-
ському житті. Вона відкриває неофіційні громад-
ські садки, стає членом Харківського товариства 
грамотності, членом київського і чернігівського 
осередків «Просвіти», викладає на Вищих жіночих 
курсах та у Педагогічному інституті в Києві. У пе-
ріод Української Народної  Республіки Софія Русо-
ва  працює в Генеральному Секретарстві освіти, у 
1918-1920 рр. була директором департаменту  поза-
шкільної освіти.  З 1920 р. Софія Русова — лектор 
педагогіки в Кам’янець-Подільському Університеті 
і Голова Української Національної Жіночої Ради до 
1938 р.

 З 1922 р. Софія Русова  перебуває на виму-
шеній еміграції спершу у Подєбрадах, а з 1923 р. 
— в Празі, проф. педагогіки Українського Педаго-
гічного Інституту ім. М. Драгоманова. Вона осо-
бисто уклала підручники з географії і французької 
мови, створила популярні історико-географічні на-
риси для самоосвіти. Її теоретичний доробок — це 
основи дошкільного грамотності. Вона ж очолю-
вала Всесвітній союз українок, співробітничала в 
журналі «Жіноча доля», опублікувала десятки на-
укових праць. Прожила довге життя, залишивши 
своєю діяльністю добру пам’ять у серцях співвіт-
чизників в Україні та за її межами. 

Але наведемо тут ще деякі подробиці із жит-
тя Русових у Празі, що ми їх цитуємо за книж-
кою Михайла Мольнара «Від Влтави до Дні-
пра. Студії з українського літературознавства та 
міжслов’янських культурних взаємин» (Видавни-
цтво «Ґражда», Ужгород-2009), де свого часу цей 
знаний словацький україніст у своїй статті «Мало-
відомий документ про празьке видання «Кобзаря» 
помістив «Спомини про празьке видання творів Т. 
Шевченка» Софії Русової. Тож цитата зі споминів: 

«Щодо нас, Русових, то ми, як українці, скрізь 
зустрічали в чеських культурних колах дуже при-
хильне відношення.

Ми приїхали до Праги влітку 1876 р., а вже в 
листопаді цього самого року вийшов І т. «Кобзаря», 
здається в кількості 3000 примірників. Він увесь 
складався з творів дозволених до розповсюдження 
на Україні. Після Різдва, приблизно в лютому або в 
березні, вийшов з друкарні п. Є Грегра і ІІ т. «Коб-
заря», цілком уже нелегальний, у значно меншій 
кількості примірників, бо його можна легше кон-
спіративно перевозити на Україну. Скінчився друк  
«Кобзаря», кінчився й час нашого життя  у Празі. 
Ол. Ол. (Олександр Русов — чоловік Софії Русо-
вої, пояснення моє — І. П.) теж зібрав для своєї 
праці потрібні книжки й навіть рукописи, а також 
портрет чеського героя Жижки. Наша служниця, 
побачивши на стіні цей портрет, радісно повтори-
ла: «Це наш татінек, він за весь народ заступався».

Навесні ми залишили Прагу, щоб побачити у 
Відні Драгоманова, що тільки приїхав на еміграцію. 
Хотілося з ним побачитися, послухати про його 

овищі чи не найглибше проявляються ці почуття 
родинності, дружби та братерства без тих інтерна-
ціональних реліктів, які показують своє братерство 
лише про людське око, а там поза очі виголошува-
тимуть свою зверхність і особливу людяність. 

Тож інститутський транспортний  засіб мчить 
нас все далі чернігівськими шляхами. І ось ми у 
Ріпкинській гімназії, де 2 березня 2010 р. зібралась 
більшість шанувальників педагогічної спадщини 
Софії Русової  з Києва, Чернігова і Чернігівщини, 
тієї творчої спадщини, що довгі літа приховувалась 
радянською системою від українського учитель-
ства.

Нас зустрічають педагоги гімназії на чолі з 
директором Наталією Миколаївною Корж, в якій, 
здається, чи не найвиразніше втілились риси типо-
во українського педагога, перш за все ввічливого і 
щирого у спілкуванні із зовсім незнайомими досі 
людьми, типовими виховниками, образ яких про-
читується в обличчі Григорія Ващенка, Василя Су-
хомлинського, Анатолія Погрібного, Арсена Іщу-
ка... 

В урочистому супроводі ми, як гості та учас-
ники свята, потрапляємо до святково прикрашеної 
актової зали гімназії. На сцені увагу всіх привертає 
написане яскравими літерами гасло «Нас єднає Со-
фія Русова!»

   
***

 
То хто ж вона, Софія Русова, уродженка Лінд-

форс? Педагог-просвітитель, учений, громадсько-
політичний діяч. Народилася вона у французько-
шведській родині, де виховання дітей відповіда-
ло кращим традиціям просвітительства ХVIII cт. 
Народилася в садибі Олешні на Чернігівщині. З 
дев’яти років Софія жила в Києві, закінчила з зо-
лотою медаллю Фундуклеївську жіночу гімназію 
і увійшла в українське патріотичне середовище 
Лисенків-Старицьких. Відвідувала збори Київської 
громади, спілкувалася з П. Чубинським, М. Ста-
рицьким, М. Лисенком, М. Драгомановим. У 1871 
р. Софія Русова разом з сестрою Марією організу-
вала в Києві перший дитячий садок. Переїхавши в 
1874 р. до Петербурга, вона разом з чоловіком О. 
Русовим активно працювала в українському зем-
ляцтві, допомагала у підготовці до друку повного 
тексту «Кобзаря» Т. Шевченка, опублікованого в 
1876 р. у Празі. Згодом повернувшись із Петербур-
га на батьківщину, заснувала у Чернігові громад-
ську бібліотеку. 

 Саме громадська діяльність і прогресивні 
погляди С. Русової привернули увагу царських чи-
новників. Софію Русову 1881 р. було заарештовано 
і ув’язнено. Відтоді вона   перебуває під постійним 
наглядом поліції. Два десятиліття тривають ці  по-
літичні переслідування, і за цей час у її домівці 
здійснюють 15 домашніх  обшуків. Незважаючи 
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наміри, рішення. Ми відвозили з Праги не тільки 
скриню, повну чеських книг, історичних хронік 
про гуситські часи, літератури тогочасного націо-
нального відродження — ми в серці своєму уноси-
ли вічний спомин про ту ласкаву поміч, яку зроби-
ли нам у Празі, нам, представникам невизнаної й 
досі нації, а саме допомогу випустити в широкий 
світ твори нашого дорогого народного поета, ми 
уносили почуття взаємного розуміння своєї мети 
двома націями — українською і чеською». (Ми-
хайло Мольнар: Від Влтави до  Дніпра с. 169-170). 
   

***
  
Тож як нас єднає Софія Русова?  Безсумнівно, 

коли ми опинились в Актовій залі гімназії, то якось 
мимоволі кожен із нас став уважнішим і зосеред-
женішим учасником цього мистецького дійства. 
Тут бáйдуже не спостерігатимеш цю майстерну і 
захоплюючу сценічну творчість! Перш за все «Свя-
то привітання». П’ятеро четвертокласників —  це 
Анастасія Силенок, Дмитро Гучок, Аліна Остапен-
ко, Валентин Кононенко, Анастасія Воєдило: усі 
вони своїми декламаціями намалювали такі кар-
тинки своєї маленької батьківщини, свого довкілля, 
що мимоволі стаєш активним учасником усіх по-
дій, що їх зобразили ці зовсім юні митці. Вдумай-
теся лише переважно глибоко і науково зосеред-
жені, читачі, нашого журналу «Українознавство», 
який так захоплює українських читачів в Україні 
та україністів і  читачів-аматорів  у читацьких за-
лах бібліотек зарубіжжя, зокрема далеких од нас 
Слов’янської бібліотеки в Празі, у читацьких за-
лах УВУ у Мюнхені, та у залах наукової бібліотеки 
УВАН у США,  того дітища доктора Володимира 
Міяковського, котрий після Другої світової війни, 
опинившись у США, став фундатором української 
книгозбірні в Нью-Йорку. 

Тож вслухайтесь, дорогі читачі  нашого украї-

нознавчого журналу, у весняне звучання тих дзвін-
ких і юних голосів гімназистів, голосів радості 
і любові, що полонили всіх у гімназійній актовій 
залі:

    
 1-ий:    Озера-очі голубіють, 

  Поля і луки мрію сіють, 
  Веселка з неба сурми грає, 
  Тому і серце так співає.

 2-ий:    Як не любити ці простори, 
  Ліси і ріки, сині гори. 
  Тут миле все і все кохане,
  Від того щастя серце тане.

 3-ий:    Пишні луки вдяглися у квіти, 
  Ген тече повновидий Дніпро, 
  І під сонечком граються діти, -
  Шле природа всім щире добро.

 4-ий:    Село моє, чепурні хатки.
  Дрімають вишні в холодку
  І ніжну пісню солов’їну
  Я чую в кожному садку.

 5-ий:    Це моя Батьківщина, 
  Це моя сторона.
  Ніжна, рідна, єдина
  В цілім світі одна. 

І на зміну цій багато смисловій декламації 
приходить пісня «Моя Україна», яку з таким гли-
боким переконанням і натхненням, з такими бар-
вистими відтінками побажань добра і щастя, інко-
ли сумовито, інколи з такими перекатами радості 
та натхнення виконує Марія Бабак, що,  здається, 
цей рай ніколи не можна покидати! Але, як бачи-
мо, у нашому не завжди радісному раї є і категорія 
таких, яких ніщо не зупинить, і вони шукатимуть  
нового раю на землі, хоча самі вже неводнораз по-
вторювали слова нашого пророка «Нема на світі 
України, немає іншого Дніпра», але й досі маємо 
багато шукачів котрі шукають «якусь» Україну й за 
Віслою, й за Ельбою та Рейном, а то і за океаном. 

І на сцені з’являються  ведучі Світлана Крав-
ченко та Наталія Мальковець, які сповіщають, яка 
багата і щедра своїми талантами поліська земля, бо 
дала Україні безліч видатних людей, серед яких до-
стойне місце поряд з іншими посідає Софія Русо-
ва. А потім п. Наталія Мальковець сповіщає: «Ми 
раді вітати Вас, високе зібрання, на урочистостях 
з нагоди 154-ої річниці від дня народження Софії 
Русової та з нагоди нагородження лауреатів премії 
імені Софії Русової». І далі Світлана Кравченко ін-
формує, що сьогодні отримають нагороди найкра-
щі педагоги у таких номінаціях: 

«Керівник навчального закладу»
«Початкова освіта» (Колективна робота)

Представниця благодійного фонду ім. Софії Русової, 
заслужений вчитель України, Інесса Вачнадзе та учні 
Чернігівських загальноосвітніх шкіл
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дили Світлану Валентинівну Марчан, вчительку 
початкових класів Великозліївської ЗОШ І-ІІІ ст.

Грамотою райкому профспілки працівників 
освіти за впровадження педагогічної спадщини Со-
фії Русової у навчально-виховний процес нагоро-
дили Олену Миколаївну Ковбасу, керівника гуртко-
вої роботи Ріпкинського центру дитячої та юнаць-
кої творчості.

Сьомі районно-освітянські премії імені Софії 
Русової почергово вручали  в. о. ректора Чернігів-
ського інституту післядипломної освіти ім. К. Д. 
Ушинського Олексій Гальонка, голова профспілки 
Ріпкинського районного управління освіти Пав-
ло Красківський, завідувач методичним кабінетом 
Ріпкинського районного управління освіти Вален-
тина Глухенька.

І знову ведучі Світлана Кравченко та Наталія 
Мальковець виголошують натхненно слова, що че-
рез усе своє життя Софія Русова пронесла любов 
до українських дітей, до українського народу, до 
усієї України. Аксіомою педагогічної спадщини 
цієї просвітительки було твердження: «Серед цих 
хлопців і дівчаток виразно виявляються постаті, які 
необхідно плекати в полі рідного середовища, при-
вчаючи їх до звичаїв і традицій українського наро-
ду, бо саме в грі, в танцях, в піснях-хороводах може 
розкритися душа дітей, їх задоволення».

Кажуть ранок — найкраща пора доби, весна 
— найкраща пора року, а дитинство, спогади з ди-
тинства, ігри з ровесниками не можна порівняти ні 
з чим. Всі ми так чи інакше повертаємося в дитячі 
роки. 

Серед великої кількості прочитаних віршів,  
декламованих гімназистами,  деякі справді вража-
ють і запам’ятовуються. Як ось цей, що малює ди-
тинство Софії Русової:

  
Друзі гарні були у Софійки,
І не сумно їм було аніскільки.
З усіма дівчинка грала, 
Мову їхню переймала. 

Бо усі сільські малята, 
Веселі хлопчики й дівчата
Українську мову знали 
І пісні нею співали.

 
Ведучі виголошують одну із квінтесенцій Со-

фії Русової: «Виховувати дітей потрібно на рідно-
му ґрунті, серед рідного слова». А потім четверто-
класники Аліна Зіменок, Дмитро Гучок, Аліна Пав-
ловська, Дмитро Кашуба та Аня Красківська ствер-
джують цю істину такими поетичними рядками:

 
    Мово моя, ти пречиста і славна, 

Трепетна наче ранкова роса.
Ти називаєшся нині — державна!
Все в тобі є: і багатство, й краса!

«Початкова освіта» (Індивідуальна робота)
«Дошкільна освіта».
Ведучі Світлана Кравченко та Наталія Маль-

ковець представили гостей: Валентину Коротю-
Ковальську, народну артистку України, завідувача 
відділу культури ННДІУ МОН України, автора ці-
кавих видань з історії розвитку українського мис-
тецтва та української культури; Петра Кононенка, 
директора ННДІУ, академіка УВАН у США, лауре-
ата Міжнародної премії імені Й. Ґ. Гердера; Василя 
Нечепу, наукового співробітника ННДІУ, народно-
го артиста України, лауреата Національної премії 
ім. Тараса Шевченка; Олексія Гальонка, в. о. ректо-
ра Чернігівського інституту післядипломної освіти 
ім. К. Д. Ушинського. 

Ведучий Наталія Мальковець оголошує: „Для 
нагородження запрошуються лауреати у номінації 
«Керівник навчального закладу» Наталія Леоні-
дівна Денисенко та Тетяна Павлівна Глушак, за-
ступники директора з навчально-виховної роботи 
Олешнянської ЗОШ І-ІІ ст. ім. С. Ф. Русової.“

Наступними нагородженими у номінації «По-
чаткова освіта» (Колективна робота) кафедра по-
чаткового відділення Ріпкинської гімназії були Ма-
рина Іванівна Донська, Валентина Степанівна Глу-
хенька, Лідія Петрівна Атрощенко, Тетяна Леоні-
дівна Авраменко, Оксана Анатоліївна Красківська.

Потім  запросили для нагородження у номі-
нації «Початкова освіта» (Індивідуальна робота) 
Надію Михайлівну Богуш, учительку початкових 
класів Любецької ЗОШ І-ІІІ ст.

Далі запросили для нагородження у номінації 
«Дошкільна освіта» Людмила Петрівну Остренок, 
завідуючу ДНЗ «Колосок».

Грамотою райкому профспілки працівників 
освіти за впровадження педагогічної спадщини Со-
фії Русової у навчально-виховний процес нагоро-
дили педагогічний колектив ДНЗ «Веселка» — за-
відуюча Лілія Василівна Грищенко.

Грамотою райкому профспілки працівників 
освіти за впровадження педагогічної спадщини Со-
фії Русової у навчально-виховний процес нагоро-
дили кафедру початкової ланки Ріпкинської ЗОШ 
І-ІІІ ст. № 2 — завідувач  Валентина Миколаївна 
Чаус.

Грамотою райкому профспілки працівників 
освіти за впровадження педагогічної спадщини 
Софії Русової у навчально-виховний процес наго-
родили Оксану Валеріївну Грузд,  вихователя За-
мглайського ясел-саду «Малятко».

Грамотою райкому профспілки працівників 
освіти за впровадження педагогічної спадщини Со-
фії Русової у навчально-виховний процес нагоро-
дили Марію Василівну Мажугу, вчительку почат-
кових класів Замглайської ЗОШ І-ІІІ ст.

Грамотою райкому профспілки працівників 
освіти за впровадження педагогічної спадщини Со-
фії Русової у навчально-виховний процес нагоро-
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Мово моя, найчистіша криниця, 
Є і краса, і багатство в тобі.
Кожен приходить до тебе напитись
В радості, в щасті, у тихій журбі.

Рідна мова моя, поетична, пісенна,
Пелюсткова і ніжна, як спів солов’я, 
Як народу душа: щира, добра, натхненна,
Ти найкраща у світі, бо рідна моя!

Бо слова твої серце вміють зігріти,
Приголубити, втішити можеш одна. 
Мово рідна, ну як нам тебе не любити?
Ти весела і ніжна, неначе весна.

Мовою рідною я розмовляю, 
Вільно живу я у ріднім краю.
І Україну мою прославляю,
Вірність і серце їй віддаю.

Потім ведучий наступними словами вислов-
лює переживання Софії Русової на еміґрації: Єди-
ним нездійсненним бажанням великої просвіти-
тельки було на мить повернутися на Україну, вдих-
нути пахощі цілющого повітря, помилуватися чу-
довими краєвидами, серцем відчути рідну землю.

І третьокласники Євген Курлаєв, Еліна Гоголь, 
Артем Ященко, Іван Крутько та Дмитро Луцький 
передають ці почуття великої доньки Чернігівської 
землі такими поетичними рядками:

  

Мальовничий рідний край,  
       Осяйне Полісся!

Поле, річка, зелен гай, 
Квіти на узліссі.

Тут живе моя рідня:
Тато, мама, братик.
Тут до школи я пішла,
Вчилась рахувати.

І так само, як колись
Юна Софія, 
Буду я учитись скрізь
Любить Україну.

До тебе лине серце, Україно!
Горнусь до тої вічної краси. 
Немов цілющі крапельки роси.

Я відчуваю подих твій, земля!
Усю твою красу неповториму
І шепіт рідний трав і подих вітерця — 
Усе люблю і серцем вічно лину.

Ведучий: У глибину століть сягає історія на-
шої України, у яку так вірила Софія Русова. І мова 
наша солов’їна, і пісня наша, що давно переступи-
ла всі європейські перехрестя, і мистецькі вироби 
— все воно свідчить про особливу міць, потенцію, 
творчість, незламність характеру нашої козацької 
нації — все поєдналось у нашій Україні, що роз-
правила крила свої і готова до великого польоту. 
Наша славна і незабутня землячко, Софіє Русова, 
як і попередні покоління, ми генерація сучасної 
української інтелігенції, молоде покоління школя-
рів, що сприйняли мудру науку любові до Батьків-
щини нашої великої землячки, як  найзаповітніше, 
свято шануємо і виконуємо її заповіти. Слово для 
виступу надається нашому дорогому гостеві, на-
шому славному землякові з Чернігівщини, дирек-
тору Національного науково-дослідного інституту 
українознавства, лауреату Міжнародної премії Й. Ґ. 
Гердера, академіку УВАН у США доктору філоло-
гічних наук професору Петрові Кононенку.

Дорогі друзі! Гімназисти, педагоги знаної на 
Чернігівщині Ріпкинської гімназії! Щиро вітаю 
всіх Вас зі славним святом нашої землячки Софії 
Федорівни Русової (1856-1940). Що мені особливо 
приємно, що я стою перед Вами як Ваш земляк із 
села Марківців Бобровицького району Чернігів-
ської землі. Ми прибули до Вас у гості, щоб від-
значити свято нашої землячки Софії Русової, яка 
весь свій багатогранний талант, свою палку любов, 
все,  що було найдорожчого в її душі пожертвувала 
на благо своєї Батьківщини України. І хочу спові-
стити, що якнайширшу інформацію про Ваш бага-
топлановий захід пошанування Софії Русової ми 
особливо докладно висвітлимо у першому номері 
щоквартальника «Українознавство» за 2010 рік та 
в тижневику «Освіта». Хочеться, перш за все по-
бажати, щоб тут, на Чернігівщині,  в освітянсько-
му середовищі Ріпкинської гімназії жила Україна, 
жили теж ідеї нашого земляка — незабутнього і 
великого творця, неперевершеного майстра слова  
Олександра Довженка, щоб завжди манила до себе 

Члени благодійного фонду ім. Софії Русової
біля пам’ятника.
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— такий собі Бузина може глумитися з Шевченка, 
з президента Ющенка, виразника українських інте-
ресів, може дозволити собі висміювати Тичину. А 
чи може собі дозволити журналіст-писака глузува-
ти з Пушкіна, Лермонтова, Толстого, з президента 
Медвєдєва або прем’єра Путіна? 

Чомусь нікому із таких газетярів не зрине в 
голові ідея того, що ми були не лише співучим на-
родом, але ми були й музикальним народом! І де 
гордість і сміливість таких українських писак. Чи 
вони сказали б усю правду в очі, як свого часу ска-
зав таку правду Сталіну в очі? Довженко змушений 
був десятиліття бути без роботи! Довженко не про-
сив помилування. Ось такі особистості були поміж 
українців! А зрештою, хіба Шевченко просив по-
милування у царя Миколи І? Тут можемо наводити 
чимало прикладів мужності і героїзму українських 
державних очільників. Якими були Володимир Мо-
номах, Михайло Чернігівський, князь Роман Вели-
кий, король Данило Галицький, Павло Полуботок, 
Іван Богун. А скільки в ХХ ст. маємо прикладів, 
колі борці за незалежність України сміливо йшли 
на смерть — Білас, Данилишин, Коновалець, Гри-
цай, Шухевич, Бандера, Чорновіл...

Ще раз хочу торкнутися нашої славетної Чер-
нігівщини, де ми зараз перебуваємо. Адже це осер-
дя, центр України, це наше історичне минуле. Бо 
стоянці у Мезині якихось 4-5 тисячоліть. І хоча у 
Мезині після відкриття археологами  була викраде-
на майже тисяча артефактів, навіть серед тих зна-
хідок, що залишились, Україна демонструє свою 
виняткову старовину, древність. І хай максимум 
наших реліктів перебуває у краківських, варшав-
ських, санкт-петербурзьких чи московських музе-
ях, але факт відкриття цих знахідок в українській 
землі або в Збручі, одна із знахідок із цієї річки 
зберігається у Краківському історичному музеї, а 
друга знахідка із того ж Збруча — у Московському 
історичному музеї, то це не значить, що польський 
або російський етнос були творцями цих історич-
них артефактів чи історичних реліктів.

Учасники акції з питань вручення нагород 
педагогам Чернігівщини за впровадження педа-
гогічної спадщини Cофії Русової у життя школи 
завідувач відділу культури ННДІУ МОН Украї-
ни, народна артистка України Валентина Коротя-
Ковальська, науковий співробітник ННДІУ МОН 
України, лауреат Національної премії ім. Тараса 
Шевченка, народний артист України Василь Нече-
па виступали з цікавими музичними номерами, що 
викликало загальний інтерес як з боку юних гімна-
зистів, так і педагогів Чернігівщини. Акція зі вша-
нування українського державного діяча, славетної 
української патріотки, педагога і вченої світової 
слави Софії Русової  у Ріпкинській гімназії стала 
знаменною культурологічною подією в освітньому  
житті Чернігівщини.

його «Зачарована Десна». Згадайте незабутні кар-
тини з цього твору, коли маленький Сашко пливе 
по Десні, згадайте цю багатозначну розмову юного 
Сашка з батьком. Коли батько на питання Сашка: 

„— Що там за люди пливуть? 
   — То здалека. Орловські. Руські люди, з  Росії   
        пливуть. 
   — А ми хто? Ми хіба не руські? 
   — Ні, ми не руські. 
   — А які ж ми, тату? Хто ми? 
   — А хто там нас знає, — якось журливо прока- 
       зує мені батько.  
  — Прості ми люди, синку.  
  — Колись козаки, кажуть, були, а зараз тільки  
        званіє зосталось...“

Згадайте ще один епізод із «Зачарованої Дес-
ни», коли учитель розпитує ім’я батька. І далі той 
учитель робить висновок: „— Не развитой! — про-
мовив нерозумний учитель.“ 

Для того вчителя була ця земля і люди чужі, 
чужим для нього був цей Хлопчик, що лише робив 
перші кроки у велике життя. 

Софія Русова, за походженням, шведка і фран-
цуженка. Опанувала мову нашого народу, посеред 
якого довелось їй жити. І як воно не в’яжеться  з 
цим, як і колись ті вчителі, що навчали наших укра-
їнських дітей, вели це навчання чужою, незрозумі-
лою для дітей мовою, як і нині, деякі сучасні укра-
їнські політики погрожують українцям введенням 
другої державної мови, не відаючи того, що вся іс-
торична пам’ять зберігається в рідній мові і рідною 
мовою має навчатися кожна дитина. Про це вже чи-
мало століть стверджують найвидатніші педагоги, 
як Ян Амос Коменський, Костянтин Дмитрович 
Ушинський, Василь Сухомлинський. І знову тут на 
пам’ять приходять Тарасові слова «Ну, що, здава-
лось би, слова». Царі і міністри, королі і хани, різні 
окупанти 174 рази забороняли нашу мову. Але Со-
фія Русова — це дивний феномен. У неї було висо-
ке поняття честі, бо вона вивчила мову простого, 
часто неосвіченого народу, користувалась цією мо-
вою  і цим самим демонструвала те, що цією мо-
вою можна виразити абсолютно все, як і панівною 
мовою окупантів. Згадаймо тут, яке було ставлення 
вождя Й. Сталіна по відношенню до О. Довженка, 
великого майстра слова, творця  геніальних філь-
мів, що завоювали всесвітню славу — його фільми 
у десятці найкращих кінематографів світу. 

На жаль, нині ми є свідками того, коли 
журналісти-писаки можуть  розписуватись до того,  
а чи, може,  їх змушують скеровувати свою бруд-
ну писанину проти найбільших геніїв української 
нації, вони можуть обливати брудом Шевченка, 
Франка, Тичину, Рильського, Довженка. А чи мо-
жете уявити, щоб який французький або німець-
кий журналіст-невіглас чи неук  виступив публіч-
но проти Бальзака, Гюго чи Золя або проти Ґете, 
Шіллера чи  Гауптмана? А наша порожнеча в душі 
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Конституція гетьмана 
Пилипа Орлика
Юрій Гаєцький

На початку 18 століття в Україні була на-
писана перша конституція. Це відбулося ще пе-
ред амерканською революцією (1775) та  перед 
французькою революцією в 1789. 

В 1708 році  гетьман Іван Мазепа (1687-
1709)  почав повстання  проти Москви, щоби 
визволити Гетьманщину. Це закінчилося про-
граною битвою під Полтавою в 1709 р. Мазепа 
мусів втікати зі своїми козаками та союзниками 
шведами в турецькі володіння до міста Бендери, 
що знаходиться в Молдавії.

Після того Мазепа скоро помер — на його 
місце козаки вибрали гетьманом Пилипа Орли-
ка, його генерального писаря(4/16/1710). Ко-
зацька старшина, яка була там, козаки та за-
порожці вирішили написати конституцію, яка 
знана в історії, як «Бендерська Конституція». 
Офіційна її назва: «Пакти й конституції законів 
та вольностей Війська Запорозького...»

Документ має преамбулу та 16 статтей, які 
можна поділити на чотири частини. В «Преам-
булі» є коротка історія Гетьмнщини й України, 
пояснюється протекторат Швеції та допомога 
Криму в новій війні з Росією.

Статті 1-3 відносяться до загальних справ 
— православна релігія є панівна в Україні та під-
лягає патріярхові в Константинополі. Кордони 
Гетьманщини згідно зі Зборівським договором 

1649 р. по річці Случ. Потрібно мати військовий союз з Кримом проти Росіїї.
Статті 4-5 відносяться до забезпечення інтересів запорізьких козаків, які підтримували 

Орлика. Вони хотіли щоби звільнено було територію Запоріжжя від московського війська та 
передано їм містечко Трехтемирів та шпиталь, Переволочну, Келеберду та інші землі.

Статті 6-11 — це головна частина Конституції Гетьманщини. Вибиралася Генеральна Рада, 

Гетьман України Пилип Орлик
(11.10.1672 – 26.05.1742)
З картини українського художника В.Зубкова, 2002 р.



18 Рідна Школа • Квітень 2010 • 45-літ тя  видання

Шведський король Карло ХІІ ґарантував 
цю конституцію «як протектор України та со-
юзник гетьмана Мазепи у війні з царем Пе-
тром І. З української сторони виступали кошо-
вий запорізький Кость Гордієнко та козацькі 
старшини. Найважніший з них — це недавно 
вибраний наслідник Мазепи — гетьман Пилип 
Орлик. 

Хто-ж був Орлик(1672-1742)? Походив 
з чеської шляхти, яка осіла в Україні. Осві-
ту отримав у Єзуїтській Академії у Вільно 
та Києво-Могилянській Академії до 1694 
року, де писав панеґірики для Мазепи «Ал-
хид Россійский»(1695) та для полковника І. 
Обидовського «Гіпомен Сармацький»(1698). 
Відтоді працював в консисторії православно-
го митрополита в Києві, одружився з дочкою 
полтавського полковника Павла Герцика Ан-
ною(1699) та був взятий гетьманом Мазепою 
до ґенеральної військової канцелярії за ґене-
рального писаря Василя Кочубея(1700). Він 
навчився писати універсали та вести канце-
лярійні справи — тут він стрінувся з канце-
ляристом Самійлом Величком, який опісля 
написав великий «Літопис Самійла Велич-
ка». Мазепа цінив Орлика більше, як Велич-
ка, який був фаворит Кочубея й призначив 
Орлика ґенеральним писарем(1706) на місце 
Кочубея, який став ґенеральним суддею. Ве-
личко це сильно пережив і негативно ставився 
до Орлика у своїм літописі. Одначе Орлик не 
звертав на це увагу, бо Мазепа потребував ві-
рного співробітника, якому він довіряв щоби 
провадити тайну кореспонденцію з Польщею 
та шведами і створити анти-московську ко-
аліцію в Східній Європі. Якраз йшла велика 
Північна Війна (1700-1721), де Швеція пере-
могла Данію, Саксонію та Польщу й погро-
мила Росію кілька разів. Молодий шведський 
король Карло ХІІ був добрий стратег й ґенерал 
та вміло розбивав своїх ворогів. Йому й дові-
рив гетьман Мазепа долю України, коли став 
його союзником проти царя Петра І. Та судьба 
була проти  созників, які потерпіли поразку в 
битві під Полтавою (липень 1709) та виїхали в 
Бендери, де Мазепа помер, а Орлика вибрали 
гетьманом й створили Конституцію.

Орлик мав неприємности з небожем Мазе-
пи Войнаровським, який не хотів бути гетьма-
ном, але забрав гроші Мазепи, які витратив на 

яка мала давати поради гетьману в важних 
справах. Вона складалася з членів генераль-
ної старшини (кабітету), полковників та ви-
браних козаків з кожного полку. Збиралася  
тричі в рік в резиденції гетьмана і без її ради 
гетьман не мав права приватно поточні спра-
ви вирішувати. Обмеження гетьманської вла-
ди стосувалася адміністрації суду та фінансів. 
Скарбові справи відділені від гетьманської 
адміністрації підлягають  генеральному під-
скарбію — гетьман мав свої кошти з різних 
земельних ранґових володінь. Полковники та 
сотники були виборними та  не тільки коман-
дували військом але й відповідали за цивільну 
адміністрацію та суди.

Ґенеральний суд розслідував провини 
старшин а не гетьман. Не мало бути секрет-
них зносин з чужими державами а старшина 
мала бути інформована гетьманом. Отже був 
елементарний розподіл між радою старшин, 
гетьманом та генеральним судом.

Статті 11-16 охороняли права міст, давали 
розміри податків на селян та бідних козаків та 
встновляли оренди.

Перша сторінка конституції Пилипа Орлика
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Вийшли матеріяли 
IV міжнародної Конференції 
з проблем кочурознавства
Микола Дупляк

Українське  літературознавство  збагатилося 
цінною публікацією. З датою 2009 року у Льво-
ві вийшли матеріяли ІV Міжнародної наукової 
конференції п.н. «Творчість Григорія Кочура 
в контексті української культури ХХІ віку: до 
100-річчя від дня народження Майстра». До  
збірки   включено доповіді учасників конферен-
ції, що відбулася 2008 р. у цьому ж місті.

На важливість конференції, якою вшановано 
великого українського вченого, на важливість 
опублікованої збірки  тощо, вказує м.ін. те, що її 
організували такі провідні наукові інституції, як 
Академія Наук Вищої Школи України, Катедра 
перекладознавства і контрастивної лінгвістики 
ім. Григорія Кочура Франкового Університету у 
Львові, Літературний Музей Григорія Кочура в 
Ірпені, Київський Національний Університет ім. 
Тараса Шевченка, Наукове Товариство ім. Шев-
ченка тощо. У конференції взяло участь чимало 
філологів, дослідників творчости Григорія П. 
Кочура — відомі поети та перекладачі І. Драч, 
Р. Лубківський, А. Содомора, В. Ткаченко, ви-
датні перекладознавці М. Новикова, М. Стріха, 
О. Чередниченко, шекспірознавець М. Габлевич, 
культуролог М. Зубрицька та британський пере-
кладач і перекладознавець В. Річ.

Цінну 326-сторінкову публікацію профінан-

гулянку. Його схопили аґенти Петра І та засла-
ли на Сибір. Але Орлик зорганізував коаліцію 
з турків, татар, шведів, запорожців, прибічних 
поляків та козаків Мазепи й воював з моска-
лями за Правобережну Україну(1710-1714). 
Тоді ця Конституція була поширена на тери-
торію, що знаходилася під Орликом. Бороть-
ба з Росією спершу була успішна, бо турецька 
армія окружила Петрове військо й він відку-
пився грішми — себто дав хабара візиру. Це 
так звана Прутська Угода (1711) де росіяни 
мусіли опустити Правобережну Україну, куди 
за якийсь час прийшли поляки. Тут в козаць-
ких сотенних канцеляріях і зберігалися копії 
Конституції, одну з них віднайшли недавно в 
російських архівах та привезли до Києва.Але 
турки й татари показались ненадійними, бо 
сильно грабували й брали Орликових людей 
в полон, а решти війська було замало, щоби 
виграти проти царя. Козацькі війська Скоро-
падського були залякані давнішою жорстокою 
поведінкою Петра супроти них й не перейшли 
в його ряди. Орлик мусів відступати в Бенде-
ри під опіку турецьких військ. Відтоді він став 
гетьманом в екзилі.

В 1714 переїхав  до Швеції, а в 1720 — 
до Шлеську. Він продовжував дипломатич-
ні відносини з Францією, де його син Григор 
вступив на службу та став ґенералом. Також 
Австрія та Англія були частинно зацікавлені 
в проблемі України, але тільки поки не була 
закінчена доля польської корони в 1733. За 
той час Орлик пробував залучити Туреччину 
в цій комбінації — одначе за той час запорож-
ці повернулися в Україну під протекцію Ро-
сії. Орлик залишився майже як в’язень в Те-
салоніках, бо турки тримали його аж до 1734 
року. Тоді він писав свій детальний та цікавий 
«Щоденник», який вийшов друком в Гарварді 
в 1988.

Орлик ніколи не піддався, не зрадив а за-
лишився головою першої політичної еміґрації 
— мазепинців. Його Конституція — це вияв 
козацької політичної доктрини як мала ви-
глядати Гетьманщина. Там і розподіл влади, 
відповідальність гетьмана перед радою, вибір 
поодиноких репрезентантів з полків, відділен-
ня суду від компетенції гетьмана. Отже вже на 
початку 18-го століття Україна мала свою кон-
ституцію.

Григорій Кочур (ліворуч) із земляком із Чернігівщини 
Іваном Чирком
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ний інститут культурних зв’язків, науково-
практичний координаційний центр перекладаць-
кої діяльности, значення якого в історії ХХ ст. 
важко переоцінити». 

У вільних державах своїх вчених нагоро-
джують, створюють їм якнайкращі умови до 
творчої праці, шанують, а в підневільній Україні 
навпаки — за працю на ниві української науки і 
культури карали їх як злочинців, а то й фізично 
знищували, придумавши їм назву «буржуазних 
націоналістів». Саме тому Г. П. Кочурові та його 
дружині Ірині Михайлівні Воронович довелось 
поневірятись у російських концтаборах Комі 
АРСР. Будні ГУЛАГу вчений відтворив у збірці 
поезій «Інтинський зошит. Вірші 1945-1953» 
(1989). Повернувшись в 1962 році із заслання, 
подружжя Кочурів поселилось у м. Ірпінь біля 
Києва. Тут, у своєму гостинному домі, своїм 
колосальним інтелектом Кочур наснажував гроно 
шістдесятників. Після смерти М. Рильського в 
1964 році,  у важкий для української культури 
час, він перебрав на себе тягар духовного про-
відника українського перекладацтва та став 
символом школи українського художнього пере-
кладу, що здобула високу репутацію в інтелек-
туальному  світі. «Річ у тім,— пише І. Дзюба, 
— що в повоєнну добу — надто в 60-70-ті роки 
— українські перекладачі, люди, здавалося б, 
наймирнішої і найневтральнішої з інтелекту-
альних професій, опинилися, як то кажуть, на 
передньому краї боротьби за українську куль-
туру. Адже влада, цілеспрямовано нарощуючи 
темпи і маштаби русифікації українського та 
інших неросійських народів Союзу, одним із 
головних оперативних напрямків своєї бойової 
кампанії обрала продумане відсікання резервів 
національної духовности, а одним із найбільших 
таких резервів для кожної культури є прилучення 
до світової духовної спадщини через розкриття 
спроможностей рідної мови: свого роду зма-
гальна співтворчість із геніями світу, з народами 
світу».

«Попри плянове замовчування та переслі-
дування протягом декількох останніх десяти-
річ,— наголошує Р. Зорівчак,—  Г. Кочур був 
причетний до кожної серйознішої ініціятиви в 
галузі художнього перекладу в Україні. Спер-
шу, подібно до свого вчителя М. Зерова, а далі 
побратима М. Рильського, він доклав неймовір-
них зусиль як практик і теоретик перекладу, як 
вихователь перекладачів і перекладознавців, щоб 
гідно впроваджувати перекладну літературу до 
національної культури. І це в час, коли, згідно з 
офіційною ідеологією тоталітаризму, нашу мову 

сувало Міністерство Освіти і Науки України. На 
жаль, наша радість з цього приводу минає,  коли 
читаємо, що книжка вийшла тиражем усього 300 
примірників. Треба сумніватися, чи одержать 
хоч один примірник цієї публікації всі головніші 
бібліотеки України. Вона ж — дорогий раритет. 
Представницьку Редакційну Колеґію очолювала 
академік АН ВШ України  проф. д-р Роксолана 
Зорівчак, обов’язки редактора сповняла  
Н. Л. Бічуя, коректора — Т.В. Шмігер, а про ху-
дожнє оформлення подбала М.Л. Кочур.

Поміщені в збірнику доповіді поділено на 
вісім частин: Пленарні засідання (7 доповідей), 
Григорій Кочур як культуролог (5 доповідей), 
Григорій  Кочур як теоретик та історик перекла-
ду (5 доповідей), Григорій Кочур у колі сучасни-
ків і послідовників (2 доповіді), Перекладацький 
доробок Григорія Кочура (6 доповідей), Пере-
кладацький доробок Григорія Кочура:  англо-
мовні літератури (6 доповідей), Григорій Кочур 
та питання шекспірознавства (4 доповіді), Пере-
кладацький доробок Григорія Кочура: німецька 
література (3 доповіді). У збірці поміщено разом 
38 доповідей. Це ж бо дуже великий матеріял 
не лише про Велику Людину з нагоди сторіччя 
від дня її народження, але й про цю незавидну 
радянську добу в історії України, в якій їй до-
велось прожити більшість свого життя, а разом 
це історія  важкого шляху  розвиту української 
літератури та й взагалі української культури. 
Було б дуже бажано, щоб не лише перекладачі, 
перекладознавці та літератори познайомилися 
з цією публікацією, але щоб прочитав її кожен 
студент, кожен інтелігентний читач в Україні. Та, 
щоб була така можливість, книжку треба б пере-
видати стотисячним накладом. Треба, щоби про 
невтомну працю й досягнення одного з найяскра-
віших талантів українського письменства, ви-
датного перекладача-поліглота, поета, історика 
й теоретика українського художнього перекладу, 
лавреата Національної премії ім. Т. Г. Шевченка 
та Літературної премії ім. М. Т. Рильського — 
Григорія Порфировича Кочура знало якнайбіль-
ше українців. Було б побажано й корисно, щоб 
він став для них взірцем не лише наукової праці 
для України в невідрадних обставинах поне-
волення, але й взірцем любови до Українського 
Народу; взірцем, який можна б наслідувати. Він 
гідний цього. 

Дуже відрадно, що Президент Віктор Ющен-
ко доручив відзначити 100-ліття Г. П. Кочура 
(1908-1994-2008) на державному рівні, бо, як 
стверджує Михайлина Коцюбинська: «Власне, 
в особі Кочура ми мали потужний неформаль-
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та літературу обмежували домашнім ужитком, 
а масовий читач, чия свідомість у часоплині 
розчавлена імперським пресом, була схильна до 
фантасмагорій, безумовно зараховував світову 
клясику до російськомовної літератури”.  

Григорій П. Кочур — захисник української 
мови та культури. Там, у стінах свого Ірпін-
ського університету, він через свої переклади зі 
світової поезії прагнув довести гідність і високу 
спроможність мови свого народу. 

В особі Г. Кочура режим бачив одного з 
ключових провідників у процесі національного 
Відродження 60-70-х років ХХ ст., тому й пере-
слідував його. М.  Новикова пише з цього приво-
ду: «… не так зa „політику“ ненавиділи всі вони 
Майстра, як саме за його культурну непоступли-
вість i непідкупність». Вчений наполегливо пра-
цював, віддано й натхненно служив українській 
літературі, і радянська тоталітарна система не 
змогла його духовно зламати. Як слушно пише 
В.  Ткаченко,— «Яскраві, вивершені й майстерні 
українські переклади творів світової літератури 
у виконанні Григорія Кочура та його вагомий на-
уковий доробок дають нам законне право зара-
хувати його до громади Борців за Незалежніcть, 
Державність і Соборність України».

Заступник міністра освіти і науки України  
та радник АН ВШ України, д-р Максим В. Стрі-
ха про значення наукової праці Г. П. Кочура м. 
ін. так пише у своїй розвідці: «Він був людиною 
енциклопедичної освічености в усіх царинах 
гуманітарних знань,  активним співробітником 
різних енциклопедичних проєктів. Він писав 
для УЛЕ не лише про безперечних і «безпечних» 
клясиків, але й прo тих, кого ще недавно не мож-
на було навіть згадувати без лайливих епітетів, 
напр.: В. Вовк, С. Гординського, М. Зерова,  
І. Костецького, М. Лукаша, Г. Майфета та ін-
ших.»

Перша збірка вибраних перекладів Г. Кочу-
ра «Відлуння» вийшла ще 1969 року. Поетичні 
переклади Майстра зібрано в збірках «Друге від-
луння» 1994 року і  «Третє відлуння» 2000 року. 
До речі, за «Друге відлуння» Г. Кочурові прису-
джено Державну премію України ім. Т. Г. Шев-
ченка. Появилися також два біобібліографічні 
покажчики (1999 і 2006 рр.). Kрім того, вийшли 
друком матеріяли наукових конференцій: «Григо-
рій Кочур і український переклад» (До 95-річчя 
від дня народження вченого) в 2004 р. і «Григо-
рій Кочур у контексті української культури ХХ 
віку» в 2007 році. У 2008 році вийшли два томи 
творів Г. Кочура п. н. «Література та переклад». 
У 2008 році вийшла публікація «Григорій Кочур 

і художній переклад: Життєвими та творчими 
стежками Майстра». Зроблено, отже, доволі ба-
гато, але ще далеко не все. 

Про збереження творчої спадщини Батька та 
про видання його творчої праці дбають син Ан-
дрій Григорович із дружиною Марією Леонідів-
ною. Вони створили перший в Україні приватний 
Літерaтурно-меморіяльний Музей Г. Кочура в 
Ірпені, яким і досі дбайливо опікуються та зба-
гачують його. Ще чимало праць Г. Кочура чекає 
на своє опрацювання й окреме видання. Чекає й 
багатющий Кочурів епістолярій.

Значення Г. П. Кочура для української науки 
й культури дуже велике. Як пише Р. Зорівчак, він 
«...зробив настільки посильний,  велегранний 
внесок до світової культури, що його доробок за-
служив на окрему галузь філологічних пошуків 
— Кочурознавство. Цей термін поступово вхо-
дить до нашого культурологічного буття, так би 
мовити, набуває прав наукового громадянства». 

Роздумуючи про заслуги Майстра, Р. Зорів-
чак підсумовує: «Г. Кочур увійшов в українську 
літературу найперше як перекладач і мислитeль. 
Літературу він сприймав як головну опору в 
боротьбі за самовизначення. Майстер вимріював 
відбудову світової літератури на рідному ґрунті 
і, як М. Драгоманів, І. Франко, М. Рильський 
та М. Зеров, уважав саме цю споруду одним із 
засобів здобути інтелектуальну волю для своєї 
нації. Побудові цієї споруди присвятив себе по-
вністю. Він подарував українській перекладній 
літературі здоровий корм духовний — переклади 
із 25 мов та 30 літератур». На думку Р. Зорівчак, 
«найлегше подолати той нарід, якого вдалося по-
маленьку, по-єзуїтському переконати, що в його 
культурі нічого й не існувало».

Із тонкої обкладинки обговорюваної книжки 
на читача дивляться вдумливі й проникливі очі 
Григорія Порфировича Кочура. Так хочеться, 
щоб зібрали й видали всю його творчу спадщину, 
щоб його твори читали всі розумні люди. Оціню-
ючи головне враження від духовного та культур-
ного доробку Майстра, Іван Дзюба пише: «Кочур 
триває».  Можна тільки додати: Він гідний по-
шани кожного розумного українця.

Збірник доповнюють іменний покажчик і 
короткі дані про авторів, поміщених у ньому 
доповідей. Книга видана технічно бездоганно, 
матеріял читається легко; мова доповідей відріз-
няється від сучасної мови засобів масової інфор-
мації в Україні особливою красою та чистотою 
українського слова. Читаю її з насолодою та 
інших заохочую читати. 
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Правопис (ортографія) являє собою систему 
загальноприйнятих правил, що визначають спосо-
би відтворення мови на письмі. Без загальнонаці-
онального правопису не може обійтися жодна лі-
тературна мова, оскільки єдиний правопис сприяє 
встановленню мовних норм, а отже, й піднесенню 
мовної та національної культури загалом. У більш 
як тисячолітній історії українського правопису ви-
діляються чотири періоди. (Див.: Німчук В.В. Про-
блеми українського правопису XX — початку XXI 
століть — К., 2002).

Перший період (XI-XVI ст.) пов’язаний з при-
стосованою до особливостей староукраїнської 
мови ортографічною традицією відомих просвіт-
ників та проповідників християнства Кирила та 
Мефодія.

Другий період (XVI-XVII ст.) відбиває вплив 
на староукраїнське (здебільшого церковне) письмо 
південнослов’янської ортографії.

Третій період (XVII — початок XIX ст. ) запо-
чатковано виданою 1619 року «Граматикою» укра-
їнського мовознавця, письменника, церковного 
діяча й просвітника Мелетія Смотрицького. Орто-
графічні норми М. Смотрицького здобули загаль-
ноукраїнське визнання.

Четвертий період починається з першої чвер-
ті XIX ст., коли відбувалося формування нової 
української літературної мови на народній основі. 
Український народ доля розкидала по чужих дер-
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жавах, які по-різному ставилися до нашої мови. 
Це спричинило появу багатьох українських пра-
вописів. Найгірше було в Московській імперії, де 
українську мову вважали за діялект російської, за-
бороняли українську абетку та наказували писати 
російською азбукою (наприклад, лис, лыс, любыты, 
сино, сыла, сын, хид, ходыты замість ліс, лис, лю-
бити, сіно, сила, син, хід, ходити).

Діячі української культури Наддніпрянщини, 
Галичини, Буковини та інших реґіонів України на-
магалися зближувати свої правописи, керуючись 
настановою нашого видатного письменника, етно-
графа, фолкльориста, публіциста, педагога й слов-
никаря Бориса Грінченка: „Ми повинні в такому на-
прямку впорядковувати свою мову й свій правопис, 
щоб він найбільше відповідав східньоукраїнській 
мові, і то її центрові, — тільки тоді мова може стати 
спільною для всього українського народу“.

З постанням Української Народної Республі-
ки вийшли «Найголовніші правила українського 
правопису» (1918 рік), потім «Головніші правила 
українського правопису» (1919 рік). Обидва ви-
дання підписав міністер освіти УНР Іван Огієнко, 
відомий український мовознавець, церковний та 
культурно-освітній діяч. Ці правила стали осно-
вою для напрацювання першого загальноукраїн-
ського правопису, що вийшов у Харкові 1928 року і 
був запроваджений у практику з 1 січня 1929 року. 
Його авторами були видатні українські мовознавці 
Агатангел Кримський, Олекса Синявський, Оле-
на Курило, Євген Тимченко, Григорій Голоскевич, 
Всеволод Ганцов, Степан Смаль-Стоцький, Василь 
Сімович, Володимир Гнатюк, Леонід Булаховський 
та ін. Підписав його до друку тодішній народний 
комісар освіти УСРР Микола Скрипник.

У 1933 році виходить новий правопис, «очище-
ний від націоналістичних перекручень, що ставили 
перешкоди оволодінню грамотністю широкими ма-
сами і спрямовували українську мову на відрив від 
російської, орієнтували українську мову на поль-
ську та чеську буржуазну культуру, ставили бар’єр 
між українською та російською мовами» (Україн-
ський правопис. — Харків, 1933. — С. 4-5). Якщо 
перекласти ці розмірковування на звичайну мову, 
то з українського правопису вилучено майже все, 
що містило ориґінальні риси української фонетико-
морфологічної системи. Таке «очищення» тривало 
й далі. У 1946 році з’являється «вдосконалений» 
український правопис, що ставив собі за мету «за-
безпечити єдність з правописами братніх наро-
дів Радянського Союзу, особливо — російського» 
(Український правопис. — Київ, 1960. Передмова 
до першого видання. — С. 6).

Здавалося б, далі зближувати правописи вже 
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не було куди. Але 1960 року виходить ще одне 
видання «Українського правопису». Спричинене 
воно тим, що в 1956 році видано «Правила русской 
орфографии и пунктуации», тож «у ряді правопис-
них моментів, спільних для української і російської 
мов, виникла певна неузгодженість, яку тепер, піс-
ля опублікування «Правил русской орфографии и 
пунктуации», можна усунути» (Український право-
пис. — Київ, — 1960. — С. 3).

Подальше зросійщення українського правопи-
су припинено наприкінці 80-их років минулого сто-
ліття на хвилі національного піднесення. У 1990 
році з’являється третє видання «Українського пра-
вопису», за яким до української абетки повернуто 
усунуту 1933 року літеру «ґ», зменшено кількість 
винятків у відтворенні на письмі слів чужомовного 
походження тощо. Але ні це видання правопису, ні 
наступне 1993 року не повернуло українській мові 
її власного правописного обличчя, яке так довго 
спотворювали ті, хто виконував замовлення твор-
ців «нової історичної спільноти — радянського на-
роду» з єдиною (звичайно ж, російською!) мовою. 
Адже причиною всіх змін в українському правопи-
сі радянського часу, починаючи з 1933 року, було 
наближення його до російського, а найбільшим 
гріхом українських мовознавців уважалося праг-
нення «порвати із спільними шляхами правописної 
нормалізації української і російської літературних 
мов» та невизнання «спільних змін, які сталися в 
українській і російській мовах після Жовтня» (Ру-
санівський В.М. Нове в українському правописі. — 
Київ, 1962. — С. 42—43).

Ось іще кілька уривків із цієї праці. Україн-
ський правопис 1928 року «був скерований на 
штучний відрив української мови від мови росій-
ської» (с. 42). 1940 року Державна правописна ко-
місія працювала з урахуванням «передбачуваних 
змін у російському правописі» (с. 44). Готуючи 
видання 1946 року, упорядники нового варіянту 
українського правопису «зважили і на передбачу-
вані зміни в російському правописі» (с. 45). «Укра-
їнський правопис» 1960 року мав на меті «усунути 
розбіжності між українським і новим російським 
правописом» (с. 47).

Багато народів колишнього Радянського Со-
юзу здійснили не лише правописні, а й графічні ре-
форми. А ми досі сліпо копіюємо всі недосконалос-
ті російського правопису. Досі в нас виправляють 
Лесю Українку, Бориса Грінченка, Миколу Зерова й 
інших класиків нашого письменства, припасовую-
чи їхні твори під правопис чужомовного походжен-
ня.

Тож треба нарешті повернути нашій мові її 
власний правопис!

Творча вдача Михайла 
Мельниченка поета, педаго-
га, художника, сором’язлива 
і ніжна. Він оберігає свя-
тість рідної мови, мисте-
цтва і літератури, а свої 
здібності приховує. Кажуть, 
прояву таланту найбільше 
заважає скромність. Його 
доля пов’язана з Харковом. 
Тут було навчання, Ми-
хайлове, на філологічному 

факультеті Харківського дер-
жавного університету, праця на заводах, служба в 
армії, робота на радіо, вчителювання, директор-
ство у вечірній та загальноосвітній школах тощо. 
Останнім часом Михайло Анатолійович працював 
викладачем-культурологом у Харківському інсти-
туті Військово-Повітряних сил імені Івана Коже-
дуба. На його лекціях завжди панувало схвильо-
ване піднесення. Глибоко в душу кожного слухача 
западало рідне українське слово про праукраїн-
ські цивілізації, про Київску Русь, козацьке Баро-
ко, про архітектуру рідного міста, про геніальних 
мислителів, подвижників, поетів та художників 
усіх часів і народів.

Михайло Мельниченко як поет дебютував у 
шістдесяті в часописі «Прапор» («Березіль») та 
колективному збірнику «Голоси молодих», 1969 р. 
з благословення Ігоря Муратова та Андрія Черни-
шова. Дуже прихильно ставився до молодого по-
ета Василь Боровий, підготувавши кілька публіка-
цій поезії М. Мельниченка в журналі «Прапор».

Тоді ж в літературу прийшла здібна харків-
ська молодь: Віталій Поліщук, Микола Шатилов, 
Володимир Пасічник, Микола Бобир, Станіслав 
Розсоха, Іван Перепеляк. Однак дехто таємно 
співробітничав з КДБ, виборюючи кар’єру, приві-
леї, винагороди, видавав книжки.

Водночас за неблагонадійність був спрова-
джений до в’язниці Микола Шатилов, арештову-
вався Віталій Поліщук, за загадкових обставин 
загинув талановитий поет Станіслав Шумицький, 
не стало Василя Бондаря, інших просто не при-

Микола Козак, Харків

Бистрінь життя
і поезія

Микола Мельниченко
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ймали до друку, всіляко обмежували. Багато було 
цікавих імен, деякі спалахували і згоряли, інші 
пішли у так звану «внутрішню еміграцію». В од-
ному з віршів Михайло Мельниченко звертається 
до Євгена Маланюка, де стверджує, що хоч про-
минув той час, коли багатьом довелося перебува-
ти у «внутрішній еміграції», але вона продовжу-
ється і донині, бо

Знов топчуть нас, винищують незримо  
Безбатченки, тюремні ключарі
І гупають чужинці нами дверима
Поки нової ми чекаємо зорі. 

І далі:

В епоху розбудови й реформації
Ми кожен сам в собі, як в еміґрації.
  (Внутрішня еміґрація)

Наставниками, вчителями Михайла Мель-
ниченка були Ігор Муратов, Андрій Чернишов, 
Іван Вирган. Як найцінніший скарб зберігає він 
збірку Івана Виргана «Питиме зілля» 1967 р. з 
автографом «Дорогому Мельниченку з дорогою 
душею», та книжку статей та розвідок Андрія 
Чернишова «Невмирущі» з дарчим написом «До-
брому другові Михайлу Мельниченку з найкра-
щими побажаннями» 1971 р. Напевно від Івана 
Оникійовича Виргана успадкував молодий поет 
ту скромність, «секрети спостережливості, мов-
ного достатку» і те, що є «питимим зіллям» для 
справжнього поета. На той час Іван Вирган вико-
нував разом з Марією Пилинською велику роботу 
по укладанню «Фразеологічного словника укра-
їнської мови». Через багато літ у М. Мельниченка 
народиться вірш з пересторогою: 
 
 Не допусти в наш край чужинських орд.  
 Храни нас, боже й Доле чорноброва.

Як невмирущий славний наш народ,
Так невмируща українська мова. 
Кажи по-рідному устами незлобивими  

  
 Про Україну-зіроньку свою. 
 Ми будемо, ми будемо щасливими 
 У солов’їному, у рідному краю.

  (Рідна мова)

Молодий поет був свідком того, як виклю-
чали з СПУ Василя Борового, Бориса Чичибабі-
на, як переслідували критика, літературознавця 
Андрія Чернишова, залишивши його без роботи 

і засобів існування, як випровадили за кордон 
письменника В. Сокола. Доводилося патріотичні 
помисли ховати в шухляду.

Але настали інші часи. Україна стала неза-
лежною державою. Відродилася і душа поета. 
Михайло Мельниченко став плідно працювати. В 
колі його інтересів і поезії проблеми сьогодення. 
Він — людина енциклопедичних знань, виступає 
як вдумливий критик. Останнім часом постійно 
з’являлись його поезії, критичні статті в періо-
дичній пресі, часописах «Слобожанщина», «Зоря 
вечорова» (Одеса), «Нові дні» (Канада), «Ви-
звольний шлях» (Британія), «Зерна» (Німеччина) 
та ін.

В доробку М. Мельниченка дві рукописні 
збірки, підготовлені до друку: «Від серця і до сер-
ця» та «З бистрини життя», кілька поем — «Нали-
вайко», «Клавдія», «Сократ», «Отаман», «Гевара». 
Збірка поезій «Між Звіром і Ангелом» (Харків 
«Майдан» 2008) відзначена Міжнародною літера-
турною премією імені Богдана Нестора Лепкого 
на ниві національної літератури за 2004-й рік.

Мовчально-печальна позиція автора в мину-
лому цілком виправдана, бо настав час поклада-
тись не на революціонерів-руйнівників (їх час ми-
нув), а на сковородинівські душі, яких лихий світ 
не зловив і вони, зберігшись самі, зберегли нашу 
національну сутність і включилися в роботу по 
відродженню національних традицій. Впевнений, 
що згуртувавшись у поступі, свідома інтелігенція 
народить нарешті ту рушійну силу, яка приведе 
нашу державу до процвітання і справдешнього 
відродження не лише матеріального, але і духо-
вного. Поет звертається до інтелігента, свого су-
часника: 
 
 О не ховайся в собі,
 Пізнаючи стежину до Бога, 
 І не оголюй 
 На поталу зловісникам свого серця. 
 Ти, прагнучий затишку 
 І хатнього тепла,  
 Тепла коханого тіла, 
 Вистраждав до знемоги 
 На порозі великої Перемоги. 
 Вийди на майдани сумління 
 І потрясінь, 
 Закарбуй своє горде ім’я 
 На фронтоні нового життя.

  (До інтелігента)

Михайло Мельниченко постійно замислюєть-
ся над формулою людини — Звіра і Ангела. Звід-
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ки народжується агресивність і кровожерність 
людини, аморальність політиків і панування зла в 
демократичному суспільстві? Поведінка людини 
наперед зумовлена і психологічно обгрунтована. 
Людська душа — арена боротьби добра і зла. Сво-
бода народжується в підсвідомості — «Отак все 
обертається по колу»:

 
 Революційний невгамовний клан
 До раю кликав: Ось відкриті двері! 
 Затихли гасла. Опустів Майдан — 
 При владі ті ж духовні мародери. 
 Не вбережеш від них ні хат, ні стодолу. 
 Отак все обертається по колу...

В революціях ненависть сильніша завжди 
від любові (зважмо кривавий капітал фашизму і 
більшовизму). Саме ненависть заважає різнобарв-
ним політикам бути толерантними і спрямувати 
спільні зусилля на плідну працю для блага свого 
народу. Сучасні патріоти під гаслами націоналіз-
му не переймаються, на жаль, вищими ідеалами 
народу і прагнуть лише до фанатичної помсти за 
своє трагічне минуле вже не над винуватцями, 
а над сучасниками, які до того не мають ніякого 
відношення.

Іноді поета долають сумніви: 
 
 Нащо, поете, твої віршики
 В добу комп’ютерну, стрімку? 
 Даремно рим шукаєш вишуканих, 
 Трутизну п’єш чуттів гірку 
 
 Навіщо в слово переводиш 
 Кохання муки й праці піт, 
 Так, дійсність знищуючи, зводиш 
 Красивий віртуальний світ. 
 
 У ньому неживі троянди 
 І мить і вічність нетривка. 
 Солодка в віршах лиш неправда, 
 А правда, як життя — гірка.

До «Подорожі на Гарц» Генріха Гейне є епі-
графом слова Людвіга Берне: «Ніщо не є таким 
тривалим як зміна, ніщо не є таким постійним як 
смерть. Кожен удар нашого серця поглиблює нам 
рану, і життя було б постійним умиранням від 
втрати крові, якби не було мистецтва поезії. Воно 
нам дарує те, в чому нам відмовляє життя: золоту 
пору, яка не іржавіє, весну, яка не в’яне, безхмар-
не щастя і вічну молодість».

Все це знаходить Михайло Мельниченко в 

поезії, стверджуючи 
 
 Кайдани часу скинувши, живеш
 У квітнику утопій чи в естампі, 
 У казці, що не має меж, 
 Де просторінь не значиться на мапі. 
 
 Не згасить світла хаотична ніч. 
 Закон один єдна людей і трави. 
 Лиш спромінена тобою кожна річ 
 Вже набуває значення і барви.

 («Значення»)

В поезії «Я» і «Вони» поет розмислює: 
 
 О філософіє життя —
 гірка омано, 
 у мого «Я» і в «Них» 
 Чужі антисвіти. 
 Мій погляд духу 
 У життєвім океані 
 сукупність світу 
 ладен осягти. 
 «Вони» ж в чеканні 
 вічного тирана 
 із одностайних душ 
 змуровують тюрму 
 і дикості орда та 
 нездоланна 
 скрізь розсіває 
 царственну пітьму.

  («Я» і «Вони»)

У новій збірці «З бистрини життя» — неква-
плива розмова «за вічністю сам на сам», заклопо-
таність про долю сучасника. 
 
 Пройшла доба героїв молодеча
 В змаганнях марних, 
 У запеклій боротьбі 
 І тягарем нова доба на плечі 
 Лягла, мій співвітчизнику, тобі.

  (Про красу)

В новій книзі автора йдеться про село, про 
красу, про здобутки цивілізації, про минуле і буд-
ні сьогодення, все те, що становить суть життя в 
його багатогранній нестримній бистрині.

Отже, маємо рукопис нової книги поезій Ми-
хайла Мельниченка «З бистрини життя» і сподіва-
ємось, що незабаром видання цієї книжки надійде 
до читача.
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У Донецьку блискуче
читає українські вірші
студент із Нігерії

З матеріялів Радіо Свобода

Ольга Доровських

Донецьк — 
нігерієць Айо 
Осікойа, нині 
студент доне-
цького технічно-
го університету, 
шокував донецьку 
громадськість 
вмінням вправно 
читати українську 
поезію. У березні 
хлопець переміг у 
місцевому кон-
курсі читців, при-
свяченому памяті 

Шевченка, залишивши позаду понад півсо-
тні конкурсантів. На одному зі свят свого 
вишу студент читав вірші Володимира Со-
сюри, а днями взяв участь у міському кон-
курсі декламування поезій Ліни Костенко.

Знайомство з Україною почалося для 
нігерійця Айо Осікойа зі Львова. Хлопець 
навмисне приїхав туди, щоб вивчити укра-
їнську мову. Це б допомогло йому вступити 
до вищого навчального закладу в Україні. 

«Мене звати Айо Осікойа, я з Ніге-
рії, приїхав сюди два роки тому. Я вивчав 
українську мову у Львові вісім місяців 
приблизно, тепер навчаюсь у Донецькому 
національному університеті на інженера», 
— каже студент.

Згодом Айо переїхав у Донецьк, щоб 
отримати спеціальність комп’ютерного ін-
женера. Донецький національний технічний 
університет відомий в Україні гарною під-
готовкою спеціалістів. Нігерієць не шкодує, 
що поміняв Львів на Донецьк:

«Всі знають, що Львів — це історичне 

місто. Люди приїздять туди, щоб поди-
витись на пам’ятки і так далі. Там багато 
культури, я так думаю. А тут, у Донецьку, 
більше промисловості. Я не можу сказати, 
яке місто мені подобається більше — мені 
подобається і Львів, і Донецьк»,— розпо-
відає нігерієць. 

Приклад Айо – стимул
для багатьох донеччан. 

Схильність до поезії проявилась у Айо 
під час навчання в університетському куль-
турному центрі «Софійність» у Донецьку. 
Його творчі здібності помітила керівник 
центру Лузя Добровольська, вона і підго-
тувала Айо до конкурсу на краще читання 
поезії Шевченка. За її словами, українські 
вірші даються хлопцеві нелегко — щоб 
вивчити один, потрібно цілий тиждень. 
Художній керівник пояснювала студентові 
відтінки настроїв, які потрібно передати, і 
значення деяких слів. Айо читає дуже емо-
ційно — зводить догори погляд і заплющує 
очі, притискує руки до серця. На прохання 
«Радіо Свобода» донецький студент по-
вторив вірш Шевченка, який приніс йому 
перше місце на конкурсі.

Моя ти доле чорнобрива! 
Якби побачив, нагадав 
Веселеє та молодеє 
Колишнє лишенько лихеє. 
Я заридав би, заридав! 
І помоливсь, що не правдивим, 
А сном лукавим розійшлось, 
Слізьми-водою розлилось 
Колишнєє святеє диво! 

Попри свої успіхи в Україні, Айо Осі-
койа не планує залишатись тут після за-
кінчення навчання. Мрія хлопця — жити у 
рідній Нігерії і розпочати там власну спра-
ву. Але поки Айо в Україні, для багатьох 
донеччан він лишається стимулом поверну-
тись обличчям до рідної мови.

Айо Осікойа
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Може, це навіть і добре, що вирок 
Апеляційного суду Києва стосовно ви-
знання більшовицьких лідерів винними у 
Голодоморі-геноциді 1932-33 років не став 
в Україні предметом суспільного скандалу 
і що він був сприйнятий значною частиною 
ЗМІ і громадян як щось майже буденне. 
Адже сьогодні переважна більшість укра-
їнської спільноти, як засвідчили численні 
соціологічні опитування, вважає тодішні 
трагічні події масовим голодом, спричине-
ним владою для досягнення власних цілей.

А певні відмінності в оцінці трагедії 
(передусім — щодо міри провини місцевих 
більшовиків та їхніх московських кермани-
чів) — це цілком нормально. І коли дехто 
вважає ці події не геноцидом, а соціоцидом, 
тобто цілеспрямованим нищенням класу 
селян, то він також не заперечує злочинного 
характеру дій влади. Ба, навіть ті, хто по-
вторює новітню улюблену тезу російського 
керівництва (мовляв, голод був усюди в 
СРСР), теж визнають факт тяжких більшо-
вицьких злочинів.

Щоправда, список головних організа-
торів Голодомору, визначений судом, надто 
вже скромний: Йосиф Сталін, В’ячеслав 
Молотов, Лазар Каганович, Павло Пости-
шев, Станіслав Косіор, Влас Чубар, Мендель 
Хатаєвич. А як же керівники силових струк-
тур, що забезпечували проведення геноциду 
на землі радянської України — командувач 
військами Українського військового окру-
гу Йона Якір та голова республіканського 
ГПУ Всеволод Балицький? Хіба їхня прови-
на менша? Чи, може, справи силовиків буде 
винесено на окремий судовий процес, від-
діливши їх від політиків, що було б досить 
логічно?

Злочин моральний і злочин юридичний.
Власне, про злочин можна було вести 

Сергій Грабовський

Голодомор: 
суд завершений.
Справа триває.

З матеріялів Радіо Свобода

мову й до рішення суду. Адже в українській 
мовленнєвій практиці це слово несе по-
двійне навантаження: і як юридична, і як 
моральна категорія. Зло-чин, зло-дій, зло-
вмисник... Невипадково мова закріпила й 
словосполучення-уточнення: кримінальний 
злочинець. Отож той факт, що Сталін і Ко 
є злочинцями, український народ визначив 
уже давно:

Ні корови, ні свині,
Тільки Сталін на стіні...

Тепер ці далеко не останні персона-
жі історії ХХ століття стали злочинцями 
і в юридичному сенсі слова, злочинцями 
кримінально-політичними. Тепер можна  
(і треба) йти далі. Одразу у кількох голо-
вних напрямах. 

Перший із них окреслив Президент 
України Віктор Ющенко, коли звернувся 
до лідерів держав Східної Європи, які по-
страждали від комуністичних режимів, із 
пропозицією створити Міжнародний трибу-
нал щодо злочинів комунізму. Уточнення тут 
потребує лише поняття «комунізм»: адже це 
вчення має цілу низку відгалужень, комуніс-
тами (але не більшовиками) були і Нестор 
Махно, і Лев Толстой, й Ерріко Малатеста. 
Очевидно, має йтися про тоталітарний різ-
новид комуністичної ідеології та практики. 

Про другий напрям вів мову голова 
Служби безпеки України Валентин Нали-
вайченко. Судове рішення, за його словами, 
відкриває можливість отримати грошові 
компенсації для тих, хто постраждав від 
Голодомору. СБУ разом із Міністерством за-
кордонних справ планують з’ясувати, кому 
і куди за кордон постачалося конфіскова-
не в Україні збіжжя. Це робитиметься для 
того, щоб встановити компанії, корпорації і 
уряди, які отримали зиск від злочинних дій 
керівництва СРСР. Як заявив Наливайченко, 
така інформація може стати підставою для 
позовів до цих компаній з метою отримання 
компенсаційних виплат постраждалим під 
час Голодомору 1932-33 років, оскільки зло-
чини проти людства і людяності не мають 
терміну давності.

Третій напрям — це належний інфор-
маційно-ідеологічний супровід справи про 
організаторів геноциду українського народу. 
Про це чомусь ніхто з високопосадовців не 
говорив, а тим часом йдеться про те, без 
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чого довести справу до повного успіху не-
можливо. Такий супровід потрібен і в самій 
Україні, де частина громадян схильна і далі 
вважати Сталіна «сильною рукою», чи, по-
сучасному, «ефективним менеджером», і за 
межами країни. Бо ж далеко не всі на Заході 
(у Східній Європі з цим легше) готові визна-
ти справедливість давньої вже тези німець-
кого філософа-антифашиста Карла Ясперса 
про дві найбільш злочинні держави ХХ 
століття — нацистську Німеччину і більшо-
вицький Радянський Союз.

«Добре, що суд виніс це рішення, але 
суд звів справу до того, що є великі зло-
чинці, які вже мертві, і ніби на тому і кін-
чається справа,— слушно зауважив багато-
літній політв’язень радянської доби Левко 
Лук’яненко,— це можна вважати тільки за 
початок розслідування злочинної діяльності 
в Україні. Після цього необхідно буде про-
довжити цю справу». І, можливо, врешті-
решт завершити її винесенням на Гаазький 
міжнародний трибунал.

Та от тільки продовжувати справу за 
певних політичних обставин може стати 
дуже важко. Адже кандидат у президенти 
Віктор Янукович вже недвозначно заявив: 
ніякого геноциду українців не було, страж-
дали всі народи СРСР. І він не дозволить 
переписувати історію — слід розуміти, ра-
дянського взірця.

Головні битви за істину ще попереду?
Уже сьогодні добре зрозуміло, що крім 

відвертого неприйняття рішення суду низ-
кою політичних організацій і категорій 
громадян України, крім протестів з боку 
впливових російських політичних сил, крім 
негативного сприйняття (з різних причин) 
цієї події чи не більшістю громадян Росій-
ської Федерації, способами протидії вті-
ленню в життя вердикту Апеляційного суду 
Києва стануть, найшвидше, його «м’які» 
нівеляція та забалакування. Ясна річ, будуть 
спроби переглянути це рішення чи скасу-
вати його, використовуючи заплутаність та 
корумпованість української судової системи. 
Будуть, мабуть, й апеляції до тих чи інших 
міжнародних органів — мовляв, це не спра-
ва суду такого низького рівня. Та головними 
контрзаходами, очевидно, стануть масована 
обробка українських громадян за допомо-
гою телесеріалів, ток-шоу, «пізнавальних» 
програм, радіопередач та всіляких «Комсо-
мольських правд в Україні», з одного боку, і 

розгортання на міжнародному рівні кампанії 
за визнання факту голоду 1932-33 роках у 
всьому СРСР, з другого боку.

Використання мас-медіа для бодай част-
кового відбілювання Сталіна і його команди 
істотно полегшується тим, що наближаєть-
ся 65-ліття перемоги над нацизмом. Отже, 
легко використати демагогічний прийом: ви 
наголошуєте на тому, що Сталін був кримі-
нальним злочинцем,— отже, ви неонацист. 
Те, що в цьому прийомі порушені логічні 
правила, сформульовані ще Аристотелем, 
зрозуміло не надто великій частці аудито-
рії. А от те, що Сталін був великим полко-
водцем й рівним серед рівних у «великій 
трійці» лідерів Об’єднаних Націй, — це 
видаватиметься широкому загалу вельми 
правдоподібним. Що зможе протиставити 
цьому Українська держава, яка не контр-
олює навіть власний інформаційний простір, 
не кажучи вже про вплив на закордон?

А от другий контрзахід, принаймні, на 
міжнародному рівні, знешкодити легше. 
Україна мала б погодитися з тезою росій-
ського уряду — так, страшний голод був 
тоді і в інших регіонах СРСР, тільки давайте 
дослідимо районування масового виморю-
вання людей голодом. І тоді вийде, що у 
1932-33 роках був геноцид казахів, був ге-
ноцид німців Поволжя, був геноцид козаків 
Росії (які не вважали себе росіянами), було 
знищення етнічних українців на Кубані, на 
Поволжі, на Північному Кавказі й у ряді 
районів Казахстану. А в інших районах теж 
був голод — але не було цілеспрямованого 
нищення критичної для повноцінного наці-
онального існування кількості населення за 
допомогою штучного голоду.

Та чи матиме влада Україні здатність до 
здійснення такого наступального сценарію 
— ясна річ, у разі обрання президента, який 
сприятиме справі? Бо ж у разі приходу глави 
держави, який активно візьметься заперечу-
вати все те, до чого йшли впродовж остан-
ніх 20 років (це парадокс чинної української 
політики, але можлива й ситуація, коли ак-
тивна неорадянська меншина нав’яже свою 
волю більшості), відбудеться значний відкат 
назад. Але не назавжди — це вже, мабуть, 
неможливо. 

Проте чи не доведеться за якийсь час 
знову подавати ті самі документи до Апеля-
ційного суду Києва?..
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Велмишановний Євгене Васильовичу Федоренко!

Доводжу до Вашого відома, що 24 березня 2009 року на філологічно-
му факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Казаріна 
відбулася презентація роману Василя Барки «Жовтий князь», що вийшов з 
друку у місцевому видавництві «Майдан». Бібліотеці, катедрам, викладачам 
і студентам, які брали участь у цьому заході, було вручено примірники ви-
дання.
 Проводило презентацію видавництво за участі Шевченківського лав-
реата поета Степана Сапеляка, заступника Харківського обласного відділен-
ня Фонду культури поета Віктора Бойка, заступника декана філологічного 
відділення факультету доцента Ніни Гноєвої, завідувача катедри української 
мови професора Володимира Калашника.
 Презентація стала важливою подією в університетському житті, 
яскравою сторінкою шани видатному літописцеві долі українського народу 
Василеві Барці.

УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені В. Н. КАЗАРІНА

61007, м. Харків, пл. Свободи, 4
тел.+38 057 705-12-47, +38 057 707-52-31 факс. (057) 705-12-48, 

E-mail: postmaster@univer.kharkov.ua

З найкращими побаженнями
В. Калашник
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22 лютого 2010 p., м. Золочів

Слава Icycy Христу!
 
Шановний др. Євгене та всі наші Добродії Шкільної Ради! 

  
Прийміть найщиріші вітання з України! Спішу повідомити Вас, що ми 

отримали Вашого листа, а також одну коробку з різними книжками. Хочу 
від імені всіх сестер та дітей Дитячого Будинку сімейного типу Покрова 
Матері Божої в м. Золочеві якнайсердечніше подякувати Вам за цей 
щедрий поділ друкованим словом. Сподіваюсь, що всі книжечки стануть 
нам в пригоді, оскільки в нас діти різного віку.

Перебуваючи в часі Великого посту, Господь закликає всіх до 
сповнення діл милосердя. «Все, що Ви зробили одному з цих менших — 
Мені зробили»,— каже Христос. Для нас Ви зробили неймовірно багато 
для нас і ми дуже вдячні Вам. Нехай Всемилостивий Господь обдарує 
всіх Вас своєю всемогутньою ласкою, безмежною радістю та всещедрим 
милосердям. Нехай сповнить храми Ваших душ світлом доброти та 
любові, а у Ваших серцях нехай завжди панує Божий мир!

З подякою та любов’ю
с. Бернадета Ярославцева, СНДМ, 
сестри та діти Дитячого Будинку 
м.Золочева

СЕСТРИ СЛУЖЕБНИЦІ НЕПОРОЧНОЇ ДІВИ МАРІЇ 
Провінція Співстраждання Божої Матері

SISTER SERVANTS OF MARY IMMACULATE, Province of Sorrowful Mother of God
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Шановний пане Євгене!

Отримали від Вас пакунок із літературою (пачка №2506207).
Від щирого серця дякуємо Вам, всім членам Шкільної Ради, хто 

допомагав нам одержати цей благочинний дарунок.
Всі книги передані до фонду бібліотеки на користування читачів. Для 

бібліотеки це неоціненний скарб, бо сьогодні є загальна потреба забезпечення 
освітніх закладів підручниками, науково-методичною літературою, оскільки 
шкільні бібліотеки настільки збідніли, що вивчення навіть програмних 
творів більшості учнів недоступне. У важкий для нашої країни час Ви робите 
надзвичайно благородну справу —підтримуєте заклади, що мають обмежене 
державне фінансування — школи й бібліотеки.

Наша школа — українська національна школа-родина №57 навчає 
946 учнів, але до цього часу не забезпечена підручниками і художньою 
літературою в достатній кількості. Так, в цьому році наша бібліотека 
отримала всього 100 книг. Тому велике прохання, якщо у вас є можливість 
допомогти нам матеріально (вислати нам кошти, а ми придбаємо необхідну 
нам літературу і підручники в місцевих книгарнях).

Надіслані Вами журнали «Сучасність», книги Павлини Андрійчук-
Данчук дуже потрібні вчителям і тим, хто цікавиться проблемами викладання 
української літератури, життям української діаспори. Книги професора 
Михайла Грушевського, які ми також отримали, є особливо актуальними і 
важливими у вивченні історії України.

Щиро надіємося на подальшу співпрацю з Шкільною Радою при УККА 
Централя Шкіл Українознавства в США.

Зичимо Вам міцного здоров’я, творчої наснаги, і з нетерпінням чекаємо 
від Вас листа.

З щирістю і вдячністю

Бібліотекар школи №57 
Гринько Наталія Миколаївна 
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На 2010-й рік припадає 45-ліття журналу «Рідна Школа». В цьому числі подаємо перелік матеріялів, рецен-
зій, згадок та коротких біографій, які були надруковані з 26-го по 45-те число.

Тут є більші статті М. Семчишина, Т. Горохович, Б. Корчмарика, І. Головінського та інших на різні теми — з  літера-
тури, мови, історії, культури. Також бачимо короткі згадки Е. Жарського, Н. Хоманчук, Ю. І. Любінецького, І. Пеленської,  
Б. Лончини, П. Ісаїва про методику викладання, приготовлення викладацьких матеріялів, поведінку вчителів у клясі, 
себто — допоміжні педагогічні засоби.

Всі ці особи брали участь в організації українського шкільництва по школах Америки та Канади. Вони й ство-
рили Шкільну Раду при УККА в 1953-му році.

Голови Шкільної Ради Едвард Жарський, Володимир Калина та Євген Федоренко були також і редакторами 
часопису «Рідна Школа», який почав виходити у форматі журналу в 1978 році. До цього часу він виходив як бюле-
тень. Оцей список і є індексом наступних чисел журналу.

Зміст журналу «Рідна Школа»
(1964-1978) — продовження

№ 26
1. Годовінська, О. 
 Нові засоби у навчанні
2. Поєкт змін-скорочень «Програм навчання» 
3. Лончина, Б. 
 Український театр (закінчення)
4. Хроніка
5. Листування редакції
6.  Не говоріть і не пишіть так
7. Некролог

№ 27
1.  Катастрофічний стан
2. Білоус, І. 
 На педагогічні теми
3. Лончина, Б. 
 Українська музика
4.  Не говоріть і не пишіть так (продовження)
5. Хроніка
6.  Листування редакції
7.  Шкільна лектура «Борислав сміється» 
8.  Обіжник ч. 1 – 1969/70
9.  Некролог
10.  Помилки

№ 31
1. Лончина, Б. 
 Школи в Україні 
2. Лончина, Б.
 Українська наука
3. Семчишин, М. 
 Роля учительства в координації виховної дії
4. Ісаїв, Петро 
 Загальна дидактика
5. Кордуба, Іванна
 Навчання мови
6. Не говоріть і не пишіть так (продовження)
7.  Хроніка
8.  Листування редакції
9.  Юні редактори

№ 28
1. Пеленська, І. 
 Дитяча світличка (продовження)
2. Лончина, Б. 
 Українська музика (продовження)
3.  Шкільна лектура «Борислав сміється» (продовження)
4.  Марко Вовчок «Інститутка»
5. Обіжник Ш. Ради ч. 2 – 1969

№ 29
1.  Шкільна Лектура
2.  Іван Франко «Борислав Сміється» (продовження)
3.  Марко Вовчок «Інститутка» (продовження)
4.  Панас Мирний «Хіба ревуть воли як ясла повні?»

№ 30
1. Білоус, Іван 
 Нескорочуймо
2. Лончина, Б. 
 Українська культура (продовження)
3.  Хроніка
4.  Некролог
5. Поправки

№ 32
1. Жарський, Е. 
 Велетні педагогіки національної культури
2. Лончина, Б. 
 Українська культура  (продовження)
3.  Лектури
4. Андрієнко – Данчук, П.
 Сучасні поети України
5.  Опери М. Лисенка
6. Спільниченко, Ю.
 Основний фонд
7.  Не говоріть і не пишіть так (продовження)
8.  Перепис населення в СССР
9. Хроніка
10. Обіжник Ш. Ради ч. 3 – 69/70
11. Помилки
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№ 33
1.  З початком шкільного року
2. Мацьків, В.  
 Культура народу
3. Національна пов’язаність
4. Лончина, Б.
 Українська культура  (продовження) — Українська Церква
5. Бандура, О.
 Композиція мистецького твору
6.  Батько й дитина
7.  Листи до редакції 
8. Лончина, Борис
  Молоді пера
9. Мушинська, Ада
 Матура
10.  З чого сміється молодь

№ 34
1. Михальський, А. о. 
 Етика — філософія моральности
2. Бандура, О. 
 Сюжет у мистецькому творі
3.  Ліна Костенко
4.  Нові напрямні
5.  До організації виховного процесу
6. Діберт, Варвара
 Домашні завдання
7.  Підготовна кляса
8. І. П.
 Садочкова кімната — місце для життя і науки дитини
9.  До програми праці
10. Безушко, В. 
 Дощкільне виховання
11. Хроніка
12.  Винесли бабуню — винесли й мову
13. Машинобудувельна промисловість

№ 35
1.  Пленум СКВОРРАДИ
2. Мацьків, В.
 Культура українського народу
3. Жарський, Е. 
 Йоган Гайнріх Песталоцці 
4. Бандура, О. 
 Композиційно-сюжетні елементи
5. Філь, В.
 Формування мислення дітей
6. Дорошенко, М. 
 Поправка помилок
7.  Правильник для учителів
8.  Від осередку дошкілля ЗСА
9.  Листування 
10. Ґордон, Артур 
 Кого нам треба?
11. З нових видань

№ 36
1. Цибульська, О.
 Виховні проблеми школи українознавства
2. Лончина, Б. 
 Українська культура  (продовження)
3. Бандура, О. 
 Композиційно-сюжетні елементи (продовження) 
4. Білоус, Іван 
 На тему мовно-граматичних вправ
5. М.О.
 Світова виховно-освітня рада
6. Безушко, В. 
 Підготоча кляса — групові зайняття
7.  Україна в цифрах
8.  Хроніка
9. Мос. 
 Про що треба пам’ятати учителям українознавчих кляс?
10.  Листвання редакції

№ 37
1.  Проєкт єдиної школи в Україні
2. Бандура, О.
 Засоби творення образу-характеру
3. Шморгун, Ю. Ф.
 Своєчасність виховання і розвиток дитини
4. Жарський, Е.
 Педогогіка ХХ ст.
5.  Антін Лосенко
6. Увага: наркотики!
7.  Унаочнення при вивчанні граматики й ортографії
8.  Виховні проблеми молоді
9.  Світова координаційна виховно-освітня рада   
 Повідомлення Ч. 2/1971
10. Пеленська, І. et al.  
 Світова рада дошкілля
11. Правильник Світової Ради Дошкілля
12.  Українські дошкільні дні
13. Олексишин, І.
 Геологія України

№ 38
1. Бандура, О.
 Позасюжетні компоненти (продовження)
2. Жарський, Е.
 Педогогіка ХХ ст. (продовження)
3.  Виховні проблеми молоді (продовження)
4. Пеленська, І. 
 Підготоча кляса – виряд і матеріяли
5. Важлива справа
6. Гаєвська, С.
 Англомовні кляси
7. Світова координаційна виховно-освітня рада   
 Повідомлення Ч. 3 — Хроніка
8.  Правильник науково – дослідчої комісії СВОР
9. Олексишин, І. 
 Геологія України (докінчення)
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№ 39
1. (еж)
 Де наші родини?
2.  Невже історія повторюється?
3. Бандура, О.  
 Мова мистецького твору
4.  Початки української іміґрації в Америці
5. Пеленська, І.  
 Кімнатний виряд підготовчої кляси
6. Пеленська, І.
 Обіжник — референтура дошкілля Ш.Р. УККА
7. Гаєвська, О.
 Англомовна кляса — Київ
8. Жарський, Е.
 Педогогіка ХХ ст. (продовження)
9.  Світова координаційна виховно-освітня рада   
 Повідомлення Ч. 4

№ 44
1. Мацьків, В.
 Культура й народ
2. Бандура, О.
 Мова мистецького твору (продовження)
3. Діберт, Варвара 
 Зразки лекції з читання
4. Федків, Марія
 Методичні вказівки до науки читання
5. Пеленська, І.   
 Зайняття в підготовчій клясі (продовження)
6. Верган, В. Мадрич 
 Василь Симоненко (закінчення)
7.  Українська еміґрація в Америці (продовження)
8.  ІІ Світова виховно-освітна сесія
9. Некролог
10. Хроніка
11. Нові видання

№ 40
1. Бандура, О.
 Мова мистецького твору (продовження)
2.  Сучасні українські письменники
3.  Початки української іміґрації в Америці (продовження)
4.  Курси української мови ЗСА і Канади
5. Е.Ж.  
 Функціональна педагогіка (продовження)
6. Пеленська, І.
 Підготоча кляса — зайняття у підготовчій клясі
7.  Хроніка
8.  Листування редакції

№ 45
1. Жарський, Е.
 Перед ІІ СКВОР — СКВУ
2. Михальський, А. о.
 Релігійне виховання (закінчення)
3. Бандура, О. 
 Мова мистецького твору (продовження)
4.  Українська еміґрація в Америці (продовження)
5. Дуб, О.
 Зразки лекцій
6. Діберт, Варвара
  Історичні оповідання (4-тий рік навчання)
7. І.П. 
 Зайняття в підготовчій клясі (продовження)
8.  Хроніка
9. Повідомлення

№ 41
1.  Педагогічна конференція
2. Пеленська, І.
 Українська підготовча кляса 
3. І. П. 
 Зайняття в підготовчій клясі
4. Андрушків, В.
  Зайняття в світличках для дітей які не знають   
 української мови
5.  До методики навчання
6. Бандура, О.
 Мова мистецького твору (продовження)
7.  Світова координаційна виховно-освітня рада
8.  ХX Олімпійські ігрища під знаком України

№ 42
1.  Чому мовчить громада?
2. Стецик, С.  
 Рідна Школа — її роля й вага
3. Михальський, А. о.
 Переконання у вихованні молоді
4. Бандура, О. 
 Мова мистецького твору (продовження)
5.  Початки української іміґрації в Америці (продовження)
6. Хойнацька, Надія Людмила
 Навчання історії 
7. Андрушків, В.
 Зайняття в світличках для дітей які не знають   
 української мови (продовження)
8. Пеленська, І. 
 Підготоча кляса — пляни навчання
9. Покажчик лекцій, літератури й методчних посібників ...  

№ 43
1.  Сесія СКВОР — СКВУ
2. Головінський, І.   
 Ідеалізм і прагматизм ідеал виховання
3.  Історія України
4. Михальський, А. о.  
 Діти і релігія
5. Карк, Юрій
 Чим ця криниця для нас?
6. Верган, В. Мадрич 
 Василь Симоненко 
7.  Хроніка
8.  Некролог
9. Листування 



Веснянка
(Сестрі Олесі)

Як яснеє сонце
Закине свій промінь ясний
До тебе в віконце, –
Озвись на привіт весняний.
Олесю, серденько,
Співай веселенько!
Весняного ранку
Співай, моя люба, веснянку!

Як бідну первістку,
Дочасну, морози поб’ють.
І кущик любистку
Холоднії роси поллють, –
Не плач, моя роже,
Весна переможе!
Весняного ранку
Співай, моя люба, веснянку!

Як дрібнії дощі
Заслонять нам світ навесні,
Як нам молодощі
Пов’ються у хмари сумні, –
Не тратьмо надії
В літа молодії!
Весняного ранку
Співаймо, сестрице, веснянку!

На літо зелене
Поїду я геть в чужий край,
Згадай же про мене,
Як підеш по квіти у гай.
Спогадуй, Олесю,
Сестру свою Лесю!
Весняного ранку
Даю тобі сюю веснянку!

[6 квітня 1890 p.]

Леся Українка



Лончина, Б. І.. Українська культура.
     Вел. Формат Н.-Й., 2004, 64 стор.....................................................
Янів. В. Нарис української культури,
     для вищих кляс, Н.-Й., 1985, 96 стор........................................... 
Кольоровий атлас з історії України..........................................
Мірчук, І. Українська культура, ч. І, 2004...................................  
Мірчук, І. Українська культура, ч. II, 2008..................................

ГЕОГРАФІЯ

Жарський, Е.. Зошит для вправ з географії:
     Н.-Й., 1988, 32 стор. (великого формату)....................................
Оришкевич, П.. Початкова географія України
     і українських поселень. Н.-Й., 2006...........................................
Оришкевич, П.. Географічні мали України.
     Н.-Й., 1970................................................................................................
Дражньовський, Р Стінна фізична мапа України.
     Велика, кольорова. Н.-Й..................................................................
Мапи України: Русь-Україна, 22” х 27”.............................................
Контурна мапа, 38” х 50”.........................................................................
Карта України (нова з України) 29” х 20”...........................................
Кольоровий атлас з географії України.......................................
Масляк П. Географія України, Н.Й., 2003, 212 ст.......................
Кольоровий атлас для молодших клясів...................................

ШКІЛЬНА ЛЕКТУРА

Багряний, І.. Тигролови. Н.-Й., 1970, 48 стор................................
Вовчок, М.. Інститутка. Н.-Й., 1970, 15 стор...................................
Куліш, П.. Чорна Рада. Н.-Й., 1996, 48 стор....................................
Модрич-Верган, В.. Василь Симоненко. Н.-Й.,
     1985, 32 стор..........................................................................................
Нечуй-Левицький, І.. Микола Джеря. Н.-Й., 2001
     32 стор. (скорочено)...........................................................................
Українка, Л.. Бояриня. Н.-Й., 1999, 48 стор....................................
Франко, І.. Борислав сміється. Н.-Й., 1970, 40 стор..................
Франко, І.. Захар Беркут Н.-Й., 1999, 48 стор...............................
Понеділок, М.. Буржуйка Н.-Й., 2009, 20 стор..............................

МАТЕРІЯЛИ ДЛЯ ПЕДАГОГІЧНИХ КУРСІВ 
(конспекти викладів)

Жарський, Е.. Історичні основи виховання.
     Лекція 1 Н.-Й., 1960, 80 стор............................................................
Жарський, Е.. Курс працівників дошкілля.
     Н.-Й., 1967 32 стор................................................................................
Жарський, Е.. Нарис економічної
     географії України. Лекція 1 Н.-Й..................................................
Жарський, Е.. Психологічні основи виховання.
     Лекція 1 Н.-Й., 1961 63 стор..............................................................
Кисілівський, К.. Методика навчання
     української мови й літератури. Н.-Й.......................................

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСІБНИКИ

Шкільні каталоги.......................................................................................
Шкільні денники для вчителів.............................................................
Шкільні денники для учнів....................................................................
Річні свідоцтва (для старших кляс)....................................................
Річні свідоцтва (для молодших кляс)................................................
Річні свідоцтва для 8 кл. (кінцевої).....................................................
Повідомлення про успішність.............................................................
Програма Шкільної Ради, 1981 44 стор............................................
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МОВА Й ЛІТЕРАТУРА

Розрізна азбука і розрізні склади (3 картки)............................
Макогон, В., Денисенко, Т.. Перші кроки,
     Книжка вправ для вивчення абетки і слів, 1985.....................
Козловський Я.. Мій буквар. 1990, 128 стор.................................
(Методичний порадник до нього, для вчителів).........................
Гаєвська, С. Слово рідне. Початковий курс
     для англомовних кляс, Н. Й., 1995, 160 стор.............................
Боднарчук, І.. Читанка І, для 2-ї кл., 2004, 88 стор......................
Боднарчук, І. Читанка II, для 3-ї кл., 2004, 88 стор......................
Боднарчук, І.. Читанка III, для 4-ї кл., 2002, 92 стор....................
Боднарчук, І.. Збірник диктантів. 40 стор.....................................
Безушко, К., Читанка для 2-го р. англ. кл., 98 стор......................
Шкільна Рада: Четверта читанка
     для 5-го року, Н. -Й., 1986, 152 стор..............................................
Пеленський, Е. Ю.. Українська читанка
     для 4-го року, Н. -Й., 1962, 150 стор..............................................
Ватра, читанка для V і VI кляси. Друге поправлене
     й доповнене видання, ОПЛДМ, 2004...........................................
Овчаренко, М.. Золоті ворота,
     читанка для 7-8 року Н.-Й., 2004, 208 стор................................
Романенчук, Б.. Вправи з граматики
     для нижчих кляс, ч. 1, 2003...............................................................
Романенчук, Б.. Вправи з граматики
     для середніх кляс, ч. 2, 1998............................................................
Радзикевич, В. Історія української літератури
     для вищих кляс, Н.-Й., 2003, 160 стор........................................
Кислиця, Д. Граматика української мови, ч. 1
     (фонетика і морфологія), Н.-Й., 2002 р........................................
Кислиця, Д . Граматика української мови,
     ч. 2 (Синтакса), Н.-Й. 1997..................................................................
Кулакова, Н., Федоренко, Є.. Граматика української
     мови. Вправи до Граматики Д. Кислиці, ч. 1
     Н.-Й., 2000, 176 стор..........................................................................
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