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Біла симфонія

Було нам тоді не до сміху. 
Ніч підняла завісу – 

біла симфонія снігу 
пливла над щоглами лісу. 

А ліс, як дрейфуюча шхуна, 
скрипів, у льоди закутий… 
І хлопець, зворушливо юний, 
сказав із дорослим смутком: 

– Ти пісня моя лебедина, 
останнє моє кохання… 

В такому віці людина 
завжди кохає востаннє. 

Бо то уже справа гідности – 
життя, бач, як сон, промайнуло. 
Підлітки для солідности 
мусять мати минуле. 

Завіяні снігом вітрила 
звисали, як біла гичка… 
Я теж йому щось говорила, 
і теж, певно, щось трагічне. 

Було кохання фатальне, 
майже з драми Ростана… 
Я тільки сніг пам’ятаю, 
отой, що давно розтанув. 

Білу симфонію снігу, 
шхуну, в льоди закуту… 

А нам з тобою – до сміху! 
А нам з тобою не смутно! 

І добре тобі, і весело 
на білому світі жити. 
Ти тільки, як всі воскреслі, 
не любиш про смерть говорити. 

І маєш, напевно, рацію. 
Минуле вмерзає в кригу. 
І це вже не декорація… 

Біла симфонія снігу. 

Стогне завія до рання, 
зламавши об ліс крило… 
Ти – моє перше кохання. 
Останнє уже було. 

Ліна Костенко
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Поезія як мислення
Володимир Базилевський

Стаття, яка була написана раніше, але з пізнішим прологом та епілогом

Бувають, може, й кращі голоси, але такого другого немає!
Ліна Костенко. «Маруся Чурай»

Отже, пролог,
 

в якому автор вважає за необхідне уточнити, 
що стаття була не тільки написана, а й... опу-
блікована в газеті «Літературна Україна». Але 
опублікована зі скороченнями. Це й дає мо-
ральне право повторити її у повному обсязі.

Ще один важливий момент. За час, що ми-
нув, вийшла книга вибраного Ліни Костенко. 
Змінилася суспільна атмосфера. Те, про що 
вчора можна було писати, тільки вдаючись до 
алюзій, сьогодні мовиться прямим текстом. 
Виникла потреба уточнити раніше висловлені 
міркування і характеристики. Це й реалізова-
но в додатку до статті чи, пак, епілозі. Та не 
будемо забігати наперед. Озирнімося у 1987 

рік, у пору виходу книжки Ліни Костенко «Сад нетанучих скульптур»...
...Відмітна риса таланту — високий рівень думання. Долання висоти, що стала нор-

мою. Для неталанту вона недосяжна. Відчайдушні спроби його завершуються неминучим 
збиванням планки. Погано, коли честолюбство неспівмірне з можливостями.

 Починається довільна гра ума. Натужні шукання з прицілом на винятковість. Од-
нак вольові зусилля в мистецтві важать тільки при наявності хисту. Імітатор це розуміє 
і починає вигадувати. Не фантазувати, а висмоктувати з пальця. За сприятливої ситуації, 
коли заохочується формальний пошук, він, імітатор, може заслужити репутацію першо-
відкривача. Може ввести в оману навіть навченого досвідом. Він паразитує на складності 
при її відсутності. Наживає моральний капітал не на здобутках реальних, а на міражах. 
Примітив, висловлений з безпосередністю наїву, впадає у вічі. Та вберіть його в декора-
тивні шати, позбавте логічних зв’язків, а для більшої переконливості — розділових зна-
ків, розірвіть як граматично й інтонаційно цілісну мовну одиницю — і прямизна убогих 
сентенцій обернеться китайською грамотою. Імітатору вигідний цей камуфляж. Він до-
зволяє йому утримуватися (а в пору занепаду читацького смаку і досить довго) на «гре-
бені хвилі». А ті, хто побажає позірні цінності видавати за справжні, завжди знайдуться. 
Одні діють так з нерозуміння, інші — з побоювання зажити геростратової слави душителя 
талантів. За таких умов критичні голоси імітаторам навіть на руку. Вони утверджуються 
за їх рахунок, вивищуються в очах тих, хто неспроможний відрізнити діамант від підроб-
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ки. Терновий вінок мученика увінчує чоло 
імітатора, але приходить час, коли він сам 
втомлюється від власних шарад і починає 
говорити справжнім голосом. Тобто голо-
сом примітиву. Тут і виявляється разюча не-
відповідність між надуманим і справжнім. 
Рятівну маску втрачено. Ореол загадковості 
щезає. «Новатор» перетворюється в недо-
лугого плутаника з неясними пориваннями 
і банальними судженнями. Підтверджуєть-
ся правило: туманність стилю наслідок ту-
манності мислення. Формальний елемент у 
віршах такого ряду кричить про себе. Імі-
татор ладен вистрибнути з самого себе, аби 
звернули на нього увагу. Намагається взя-
ти ноту найвищу. Але тенорський вокаліз 
не для нього, і він неминуче зриває голос. 
З поетом такого трапитися не може. Бо він 
«природний, як природа» (Ліна Костенко). 
Він не імітує складності, а живе нею. Він 
заклопотаний тим, аби донести цю склад-
ність якомога простіше. Тобто у формах 
найгармонійніших, найдоцільніших. Зу-
силля таланту і зусилля його антипода по-
лярні. Перший пам’ятає про те, що поезія 
— вогонь «в одежі слова». Другий ретельно 
дбає, щоб та одежа — боронь Боже — не 
відстала від останньої моделі моди. Якщо 
застосовувати класифікацію одного з мос-
ковських поетів, талант мучиться, імітатор 
вигадує. Талант будує, імітатор руйнує. Та-
лант потрясають тайфуни та циклони епо-
хи, імітатор носиться з собою, як з писаною 
торбою. Талант органічно відчуває, що сло-
во — тільки засіб, інструмент вияву чуття 
й розуму, імітатор оп’яняється словом, як 
наркотиком. Поет певен: творяще й органі-
зуюче начало — думка. Тому й звертається: 
«Не треба думати мізерно». Сказано жін-
кою, органіці хисту якої імітаторство не 
просто чуже — вороже в усіх його різно-
виявах. Ліна Костенко (мова про неї) нале-
жить до того рідкісного типу митців, для 
яких фальш неможлива, вона відразлива їх 
природі. Про це обмовимося не раз, а зараз 
тут доречно згадати одне з висловлювань 
Гете. Хід його міркувань такий. Жінки ніяк 
не можуть зрозуміти, що в поезії найбільше 
важить зміст. Захоплюючись віршами, вони 
думають при цьому тільки про почуття, про 

слова і т. п. А ось про те, що справжня сила 
поетична закладена в ситуації, в думці,— 
навіть не здогадуються.

Як щось само собою зрозуміле сприй-
малося упродовж століть твердження, що 
сягнути в поезії чоловічого рівня жінка ні-
коли не зможе. При цьому натякалося на 
«недосконалість жіночої природи», цеб-
то — на нездатність жінки мислити. Про 
інерцію сприйняття жіночої музи свідчать 
рядки талановитої російської поетеси ми-
нулого століття Є. Ростопчиної: «Песнь 
женская била ему забавой, Как новизна...», 
«Ему» — це Пушкіну. Але ось що цікаво. 
Уже сучасники, оцінюючи творчість тієї ж 
Ростопчиної і Кароліни Павлової, не без 
подиву звернули увагу на деяку розсудли-
вість їхньої лірики. Це дало підстави С. 
Шевирьову твердити, що жінка в поезії 
схильна не стільки до вихлюпу емоцій, як 
до роздуму, думки. Ніби й не існувало до 
цього геніального рядка грекині Сапфо — 
«людина в щасті рівня Богові». Жінка-поет 
таки діждалася визнання. Відомою своєю 
оцінкою Лесі Українки І. Франко рішуче 
відсунув чоловіків-сучасників на другий 
план. І то не був лицарський жест, а данина 
справедливості. Два великих жіночих іме-
ні російської поезії нашого століття досі 
не втратили притягальної сили. Жіночий 
феномен нинішньої поезії України — факт, 
що не підлягає сумніву. Але і в цьому кон-
тексті ім’я Ліни Костенко сприймається 
осібно. Справа тут не в лідерстві, а в духо-
вному подвижництві, що возносить поета 
на вищий щабель читацького сприйняття. 
«Спартанка Києва» — у цій самоатестації 
ні краплі перебільшення. Легко зараз усі 
провали списувати на застій. Важче усвідо-
мити міру своєї вини, зізнатися у власній 
безпринципності та відсутності мужності.

Творчість Ліни Костенко — приклад 
шляхетного служіння поезії. І докір тим, 
хто свою іскру божу послідовно глушив 
марнослів’ям кон’юнктури. Дивує сила 
характеру: в її останніх книжках, кожна з 
яких була подією року, немає жодного з так 
званих «віршів-паровозів». Вона вимовчала 
своє право сказати: «Мого народу гілочка 
тернова». Без таких людей усі розмови про 
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високе призначення поета — тільки красиві 
слова...

Сучасна поезія наполегливо шукає но-
вих виражальних можливостей. Стресовий 
досвід людини ядерної епохи неспівмірний 
з досвідом її попередників. Ніколи вона ще 
не була такою всесильною і такою... без-
силою. Зрушилися цілі пласти свідомості. 
Зміщуються уявлення про самі форми іс-
нування матерії — про час і простір. Се-
реднє покоління українських поетів, не-
зважаючи на всі випробування, які випали 
на його долю, виростало в умовах села із 
ще не втраченою поезією народних тради-
цій. Те село не тільки плакало, а й співало. 
Нинішнє село майже не співає, зникає ма-
льовничість побуту, чарівне таїнство гаїв, 
перелісків, левад — джерело натхнення ці-
лих поколінь. Процес закономірний, і тут 
нічого не вдієш. Та біда в тому, що разом 
з цим слабшає й відчуття родоводу. А саме 
ним передовсім сильна кожна культура. 
Молоді поети, як найчутливіший нерв сус-
пільства, відчувають це інтуїтивно. Звідси 
такий потяг до слов’янської міфології, істо-
рії, фольклору. Це з одного боку. З іншого 
— прагнення прилучитися до формальних 
здобутків світової поезії останніх десяти-
літь. Прагнення, що само по собі осуду не 
підлягає. Але реальні плоди незрідка на-
сторожують. Недавно я прочитав з десяток 
добірок поетів, які не мають ще власних 
книжок. Вірші багатьох «верлібристів», 
як близнюки, схожі між собою. На змі-
ну старим стереотипам ідуть нові. Бо що 
таке наше сприйняття істинної поезії? Це 
зблиск, спалах, якесь моментальне, ще не 
усвідомлюване підключення до чужої енер-
гетичної системи. Це раптове відчуття ду-
ховної наповненості, а вже потім його ро-
зуміння. Я намагався збагнути. Я сумлінно 
вчитувався у ті вірші, та, зізнаюся чесно, 
второпав мало. Тексти при всій зовнішній 
культурі писань розповзались, втрачали об-
риси. Гнітила їх необов’язковість, розсми-
каність. Не вистачало стрижня думки як 
об’єднуючої сили, здатної вдихнути жит-
тя в цю словесну масу. Маю тверде пере-
конання: існує реальна загроза такої реф-
лексуючої поезії, позірна глибокодумність 

якої — одна з причин того, що перед нею в 
нерішучості зупиняється критичне перо. У 
цьому зв’язку творчість Ліни Костенко має 
значення принципове.

Голос криниці, чого ж ти замовк?
Руки шовковиць, чого ж ви заклякли? —
 

це звертання і до нашого сумління. Остан-
ня книга, як і попередні, не розрахована на 
безхмарний настрій. Поезія мислі вимагає 
зустрічного руху мислі. «Скіфська одіс-
сея», «Сад нетанучих скульптур», «Дума 
про трьох братів неазовських» — ці роз-
логі полотна тільки ілюзія втечі в минуле. 
Йдеться про неминуще і пекуче.

Сила хисту виявляє себе вже у відбо-
рі матеріалу. Ремісник пише про все, поет 
— про важливе. Духовність Ліни Костен-
ко простежується в кількох чітко означе-
них напрямках. Один з них — історична 
пам’ять:

Далекий світ, купецька одіссея, 
хмільне старе вино старовини!

Факт, взятий з УРЕ і винесений в 
епіграф,— привід, щоб сягнути витоків 
слов’янства, дати простір уяві. Але політ її 
в «Скіфській одіссеї» строго обумовлений 
студіями стародавньої історії. Від Геродо-
та — до сучасних дослідників. Небезпе-
ка збитися на перелік відомої фактографії 
частково знімається незгодою, а то й поле-
мікою з попередниками, рятівною іронією, 
такою характерною для Ліни Костенко. Але 
«Скіфська одіссея» — це ще й намагання 
заповнити вакуум там, де обривається істо-
ричний факт. Прагнення спорудити мости 
над проваллям забуття. Це спроба зв’язати 
час. Тут немає поверхової стилізації під 
старовину. Епічний тон оповіді уривається 
ліричним сплеском, а фрази на зразок — 
«не зразу греки стали толерантні» — справ-
ляють комічне враження невідповідності 
лексичної і ситуаційної. Бурлеск «Енеїди» 
Котляревського знадобився сучасному май-
строві, щоб давні події наблизити до свідо-
мості читача.
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Ліна Костенко з тих поетів, які здат-
ні крізь вселюдське бачити національне, а 
крізь національне прозирати вселюдське. її 
сюжети завжди мають другий вимір і вже 
цим рішуче спростовують погляд на історію 
як на іконостас. Вдумливий читач це давно 
запримітив. В «Іксах історії», в інших ві-
ршах цього плану багато свого, болючого. 
Зокрема такого, на що волів би заплющити 
очі бард-хуторянин. Істинний патріотизм 
несумісний з принципом не виносити сміття 
з хати. Бо розуміє: біль просвітлює і лікує 
Везуть на страту козацького гетьмана і його 
старого сподвижника. Везуть і третього — 
молоденького козака, який добровільно ви-
кликався розділити долю побратимів. Така 
фабула драматичної поеми «Дума про трьох 
братів неазовcьких». І Павлюк, і старий То-
миленко готові з гідністю воїнів зустріти 
смерть. Але їх мучить незбагненний з точки 
зору здорового глузду намір Сахна Черняка 
— вмерти з ними заодно. Вони всіляко від-
раюють його від цього, умовляють втекти, 
поки є можливість, зрештою, намагаються 
зіпхнути козака з воза. Із словесних герців 
вимальовується трагізм ситуації: Павлюка 
видали свої. Як ще раніше — Наливайка. 
Як видали Сулиму. Молодий козак не хоче 
і не може змиритися з цим. Бо змиритися 
— рівнозначне визнанню неповноціннос-
ті найсвятішого. Його добровільна жертва 
— спокута за гріхи інших. Голос сумлін-
ня. Високий акт милосердя: життям своїм 
заступити останній акт трагедії, що кидає 
тінь на весь народ. Це спроба втішити Пав-
люка і Томиленка в їх останню хвилину. 
Це й виправдання в очах нащадків, аби не 
впали вони в тяжкий гріх зневіри в доціль-
ності боротьби. Жертва потрібна самому 
Чернякові як порятунок від страшної сво-
єю безповоротністю думки. Тому на слова 
Томиленка — «Нестерпно бути зрадженим. 
Болить»,— чуємо у відповідь:

А стерпно бути заодно із тими,
хто перемовчав, коли вас в’язали?
Та все життя отак про себе й знати,
що ти не зрадник, ні,
ти не відступник,

ти, боже збав, не видавав нікого,
ти просто вчасно очі опустив!
І після цього зватися людиною...
Не через вас я їду, а для себе.

Сюжетний вузол став гордієвим вузлом 
морально-етичної проблематики. Вряту-
вати родову честь можна тільки під мечем 
ката. Так рядок з «Літопису львівського» 
став для Ліни Костенко приводом для роз-
думу, що хаосом протиріч озвався ще в 
«Циганській музі»:

І що їм всім до того, що корчишся ти з болю?
Щоб так страждать за нього,
                    чи вартий цей народ?! 
Але ж, але ж, але ж!..
                   Народ не вибирають. 
І сам ти — тільки брунька у нього на гіллі.
Для нього і живуть, за нього і вмирають, 
ох, не тому, що він — найкращий на землі!

До Ліни Костенко не чули ми таких 
слів у сучасній нашій поезії. Як не бачи-
ли досі такого вистражданого, просторово 
об’ємного і вимогливо людинознавчого зо-
браження дідизни, що з найбільшим блис-
ком втілилося у вершинній книзі «Маруся 
Чурай». Тільки з найглибших закутів до-
бровільного духовного вигнання, що зрідні 
чернечій аскезі, можна було явити на світ 
божий книгу такого рівня. Книгу, яка при 
загальній непрозірності поетичної бистри-
ни вражає ясністю досконалості, поєднан-
ням здорового народного світовідчуття з 
класичною культурою письма. Муза Ліни 
Костенко зовні стримана, хода її важкувата. 
Але це стриманість свавільної стихії, що, 
не розхитуючи загати форми, нуртує у гли-
бинах душі. Стриманість застояного коня, 
який рве повіддя. Дорогоцінна мистецька 
властивість — вібрація розуму — дивує 
спектром відтінків. Часом і сама Маруся 
Чурай тільки подразник для «розмови ро-
зумової».

Сучасна дослідниця Г. Єрмаш у кни-
зі «Мистецтво як мислення» (1982) пише: 
«Спроможності мислення невичерпно бага-
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томанітні: розум і гострота, глибина дум-
ки, панорамність, тобто здатність охоплен-
ня широкого кола явищ, гнучкість думки, 
жвавість думки, енергія і темперамент мис-
лителя, оригінальність думання, динаміч-
ність і багато що інше. В цих переліках не 
йдеться про зміст думки, так як інтелект 
обдарованої людини цікавий не тільки за 
змістом духовного світу, а й за масштабом і 
характером здібностей та енергії думання».

Цікаво б поглянути на «Марусю Чу-
рай», враховуючи усі оці коливання інте-
лекту. Але й зображувальне начало у ній не 
менш сильне. Ось опис базару в Полтаві, 
що змушує знову ж таки озирнутися на без-
смертного полтавця:

Зате було матерій на базарі! — 
зарбаф, штамет, об’яр і алтабас.
А нащо ті шовки та мухоярі? —
Тепер купляй китайку про запас.
А ще були там прянощі й приправи.
Такі ж приправи гарні, як на сміх.
Шапран та перець,— до якої страви?
Чи той мушкатний запашний горіх?
Імбирцю, може? Може, кардамону?
Цитрон заморський,— гріш йому ціна,
коли керсетку он яку червону
дають за вузлик прілого пшона...

«Маруся Чурай» — це народне життя у 
строкатому його повнокров’ї. Побут, звичаї 
і вірування, військове спорядження, флора і 
фауна — все явлене, все рухається, перели-
вається, дихає. Потужністю духовного кос-
мосу віє від сторінок цієї книги, яку давно 
годилося б видати у «Шкільній бібліотеці».

Чим досконаліший художник, тим за-
лежність його від проблем, закорінених в 
часі, очевидніша. Одна з них — людиноз-
навство. Ота вічна таємниця людини, яку 
розгадував Достоєвський. Філософія і лі-
тература мовби взаєморозчиняються, коли 
йдеться про це. Згадувана фраза Сапфо — 
«людина в щасті рівня Богові» — уже кон-
цепція особистості. І немислимо зухвала 
як на свій час. Важіль її — підняти люди-
ну над земним прахом. Дати їй крила і тим 

возвеличити. Так, це культ сильної людини. 
Але він не має нічого спільного з ніцше-
анством. Бо в основі його ідея творення, а 
не руйнування, яке людину принижує і роз-
вінчує.

Людинознавство Ліни Костенко справ-
ляє враження мінливої бентежної стихії. 
Жива вона не стільки сюжетністю, фабулою, 
скільки невпокореністю та енергією думки. 
При уважнішому погляді виявиться її нео-
днорідність, що має різні витоки. З одно-
го боку — Мікеланджело, Хікмет, Ван-Гог, 
Ліст, Данте, Блок, Климена, Гоголь, Ликера, 
цариця Катерина, Іма Сумак, Паруйр Севак, 
С. Перовська, королева Ядвіга, Етель Лілі-
ан Войнич, Аполлінер, Нансен, Ойстрах, 
Федькович, Пушкін, Маруся Богуславка, 
князь Василько, Горислава-Рогніда, цариця 
Астинь, Вольховський, Шевченко, Жанна 
д’Арк, циганська поетеса Папуша — і то не 
всі. Сам цей перелік міг би мати графічний 
вигляд тези-антитези: Пушкін — Дантес, 
Катерина II — Софія Перовська, Сальєрі — 
Моцарт, Климена — Ликера тощо.

З іншого боку — «тіні незабутніх пред-
ків»: дід, «храмостроїтель Михаїл», праба-
ба, мати, «Ота сама Ївга». Кількісно другий 
ряд поступається першому, але в плані тієї 
ж концептуальності і психоаналізу — ніс-
кільки.

Є читачі (і критики теж), які схильні до-
рікати Ліні Костенко за надмірне захоплен-
ня — з їхньої точки зору — культурологією. 
Навряд чи це справедливо. Л. Новиченко у 
своїй ґрунтовній праці про М. Рильського 
переконливо сказав про право поета «на са-
мостійне відтворення вже відомих «книж-
них» образів, на поезію культури в широко-
му розумінні».

Перевисання до культури свідчить не 
тільки про коло зацікавлень. Нерідко дум-
ка вимагає особливої гнучкості, непрямого 
вияву. Звичайно, на езоповій мові лірична 
поезія не тільки знаходить, а й втрачає. Але 
бувають такі періоди, коли для неї це єди-
на можливість вижити. Окрім того, «куль-
тура дає ліриці такі необхідні для неї ши-
роту і багатство асоціацій». Л. Гінзбург, 
кому належить це спостереження, звернула 
увагу на «інтенсивне переживання культу-
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ри» А. Ахматовою. Не будемо спрощува-
ти. «Інтенсивність переживання» — ще не 
об’єднуючий фактор. Кожен з поетів може 
переслідувати свої цілі. Воїтелька за сво-
єю натурою, Ліна Костенко воліє швидше 
опускати, аніж піднімати забороло. Для неї 
мандрівний дяк потрібен як резонатор ду-
мок і почуттів. Потрібні й символи такого 
масштабу, як дід Галерник. Це вже данина 
національній традиції.

Талант — не щось одновимірне, а цілий 
комплекс чинників, що й творять гармонію. 
Але з-поміж усіх особливостей є визна-
чальна риса, за якою безпомильно вгаду-
ється той чи той майстер. У Ліни Костенко 
— це концентрація мислі. Це її натурфіло-
софський першоелемент. Звичайно, неспра-
ведливо зводити поезію тільки до засобу 
пізнання, як це робив у свій час Потебня. 
Не вичерпується цим і творчість Ліни Кос-
тенко. І все ж саме думка для неї — збудник 
фантазії. Втім, як тут не обмовитися, що й 
фантазію дехто вважає різновидом мислен-
ня. А Гегель хоч і розмежовував ці понят-
тя, усе ж зауважував, що, тільки обдумав-
ши матеріал, митець може ним оволодіти. 
Плодом могутньої думки називав творін-
ня Пушкіна Бєлінський. Навіть «чистий» 
лірик Єсенін зізнався: «Я в основу кладу 
зміст». Зміст для Ліни Костенко — альфа 
й омега. Вимогами змісту перейняті мірку-
вання про творчість — одну з наскрізних 
її тем. «Так, нічого, милі віршики, Павути-
ночка ума»,— читаємо в книзі «Сад нетану-
чих скульптур» і розуміємо, що йдеться про 
щось дріб’язкове. Прямо протилежне тому, 
що на світанку її творчості проголошував 
художник Верне, герой одного з віршів. Ще 
в «Мандрівках серця» було мовлено: «А 
скільки в нас поезій випадкових з нічого й 
ні для чого виника! Байдужих фраз мета-
лу нетривкого, думок затертих і порожніх 
слів». У збірці «Над берегами вічної ріки» 
— це вже не просто констатація, а саркас-
тична формула: «Поки геній стоїть, витира-
ючи сльози, метушлива бездарність отари 
свої пасе».

Книга «Неповторність» — новий виток 
у послідовному розвиткові теми, що мов-
би обростає варіаціями. «Навіщо ж декла-

мація? Все значно /і важче, і складніше. І 
бува, /така пласка глупота однозначна /себе 
ховає за гучні слова». Думки зринають, на-
низуються, розкущуються. Тут і міркування 
про природність поета, у якого од фальші 
«...слово заболить». І безжалісне «Шукайте 
цензора в собі». І сум’яття душі в «Циган-
ській музі». І глибоко особисте: «З такого 
болю і такої думки душа не створить бута-
форський плід». І тим же особистим обу-
мовлене: «Блаженний сон душі мистецтву 
не сприяє». І полемічне заперечення: «О, то 
не є розмовка побутова!»

Це не просто вірші про вірші, які не 
знати чому так відлякують критику: вони 
такі ж природні для поета, як і все інше. 
То в сукупності своїй критичний монолог 
про поезію — як слід і як не слід писати. 
Художньо сильно втілилося це в медитаці-
ях мандрівного дяка з «Марусі Чурай». Тут 
є все — сарказм, іронія, гіркота розуміння, 
вболівання, усвідомлення жертовності по-
кликання. Мандрівний дяк — то голос долі 
самої авторки.

Піїти пишуть солодко, під метри.
Про три персони божі. А слова,
слова, Марусю, видумані, мертві.
Од слів таких чманіє голова.
Піднаторіли наші віршописці,
бодай їх муха вбрикнула в колисці,—
убогі словом, мислію порочні,
у тридцять літ плішиві і старі,
вони складають віршики святочні,
а в селах ридма плачуть кобзарі...

Який жаль, що за економією площі до-
водиться уривати розмову вченого мужа, 
який «відзначався коромольним хистом — 
не-склонностю к духовному ярму».

Мені не треба слави, ані грошей,
ані щоб сильний світу похвалив,—
аби хто-небудь, мислію возросший, 
до мене часом слух свій прихилив.

«Мислію возросший» читач-одноду-
мець — заповітна мрія кожного поета.
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Ще один аспект цієї ж теми — згубність 
конформізму, продажність митця власть 
імущим — майстерно явлений у драматич-
ній поемі «Сад нетанучих скульптур». Це 
один з найсильніших творів Ліни Костенко, 
де мовби синтезовано все, що досі було ска-
зано нею про відповідальність художника. 
Діалог Флорентійця із Старим, цебто з са-
мим собою,— то драма скульптора, що злег-
коважив власним хистом. Від гіркоти зізна-
ння («Я весь мій вік залежав од замовників 
і те створив, що треба було їм»), хисткого 
виправдання («Коли цькували — я проти-
стояв. Лише коли наблизили — піддався») 
до жалюгідного прагматизму («замовнику 
зручніший ремісник») — такий спектр по-
чуттів загубленого таланту. За проблемати-
кою твір прямо перегукується з «Оргією» 
Лесі Українки, однією з найкращих її дра-
матичних поем. Так міг сказати про себе 
Лесин Федон, до речі, теж скульптор. Але 
Леся Українка полишає свого героя на пів-
дорозі. Полишає у ще не усвідомленій ним 
сліпоті душі. Тоді як Ліна Костенко дово-
дить образ до його логічного завершення. 
Доля Флорентійця — це доля й Федона, це 
майбутнє й Хілона з тієї ж «Оргії», який 
теж відступився від моральних принципів 
свого вчителя — співця Антея.

Так, це поезія думки. Нею вивіряються 
почуття. Така поезія вимагає співпраці. Зо-
середженості душі як відповіді на зосеред-
женість розумного співбесідника. Все може 
занепасти: механічні прийоми, віршовані 
форми, окремі лексеми. Думка завжди мо-
лода. Вона — рушій і спонукач. Еволюція 
поезії — еволюція мислення передусім. По-
шук формальний — тільки зовнішній вияв 
новаторства. Гріш йому ціна при недолу-
гості суджень. Дерзновенна думка і являє 
себе найчастіше через засоби, випробувані 
часом. Добре сказав сучасний поет: «Щоб 
бути традиційним, потрібен талант, потріб-
на сила. Поет без великої сили опиняється 
поза традицією, поза дорогою. Він десь збо-
ку, він перебуває на узбіччі. Магістральний 
битий шлях пролягає мимо нього. Потріб-
на могуть, потрібна творча зухвалість, щоб 
підключитися до традиції» (Є. Винокуров).

Від мислі до мислі, від одного емоцій-

ного стану до іншого — то і є шлях поета. У 
книжках Ліни Костенко багато трагічного. 
Однак цей трагізм «пов’язаний з її палкою 
проповіддю діяння і духовної героїки» (А. 
Макаров). Це, можливо, найточніші слова, 
які були сказані про цю творчість: сувору і 
при всій барвистості ретроспекцій — таку 
сучасну. Поет і не може бути несучасним. 
Чим він обдарованіший, тим сучасніший. 
Цікаві міркування щодо цього є в Л. Гінз-
бург, яка пише про різні значення, які ми 
вкладаємо у поняття митця, зокрема — зло-
боденність, навіть сезонність. Сучасність 
та може охопити найближчі два-три роки, 
і в ній не можуть відбитися найбільші про-
блеми століття. Чим ширше історичне охо-
плення матеріалу, тим менш актуальним 
видається твір. Тому пропонується висно-
вок — доля письменника часто залежить 
від співвідношення його творчого тимча-
сового ритму з ритмом історичної свідо-
мості читачів. Думається, що в даному ви-
падку співвідношення щасливе: інтерес до 
поезії Ліни Костенко не спадає. Її самови-
могливість, максималізм, коли йдеться про 
гідність професійну, відомі. Це поет, який 
рідко розслаблюється навіть у віршах ін-
тимних. «Любов підкралась тихо, як Далі-
ла, а розум спав, довірливий Самсон». Не 
без осуду, здається, мовиться про оте спан-
ня розуму. Після такого собі самокпину 
— «А я закохалася. Сказано — женщина» 
сповідальне: «Так ніжно, так беззахисно, 
так віддано, так всупереч тверезому уму». 
Тут і констатація щастя, і водночас ніби 
недовір’я до нього, бо «всупереч». Мабуть, 
нелегко жити з таким характером, де й на 
міражі душі накидається оброть самоаналі-
зу. Тим більше, що душа ця підвладна при-
страстям, глибоким до запаморочення. Те, 
що прийнято називати жіночою лірикою, 
якщо й проривається, то негайно береться 
під контроль. «Все мысль да мысль» — зга-
дується рядок Є. Баратинського. Сказати 
б, це поезія чоловіча, але і в чоловіків не 
пам’ятаю такого суворого зізнання: «І виє 
вовк, ночей моїх соліст». Повна відсутність 
дешевої поетизації, декору, що існував би 
сам по собі. І ця добірна, без впадань у 
крайнощі, з прозірних криниць київських 
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та полтавських мова. Ні запопадливого 
спрощення словника, ні манірного вика-
блучування, ні слів-покручів — ось що зна-
чить строгий смак. Як наслідок — ясність, 
гнучкість, вільний плин. У нескаламучених 
водах цього потоку помітний кожен порух 
чуття, пластика деталі, схильність до зміни 
ритму не тільки в розлогій епіці, а й в од-
ному вірші. «Це зветься досвід, витримка і 
гарт». Розповідний початок багатьох її фа-
бульних віршів, при деякій одноманітності 
прийому, підтверджує, що провести чіткий 
вододіл між ліричним і неліричним у поезії 
непросто. Зате просто запам’ятати афориз-
ми, що мають досконалість формули: «Воно 
як маєш серце не з льодини, розп’яття — 
доля кожної людини», «В життя приходиш 
чистий і красивий. З життя ідеш заморений 
і сивий», «Правдивій пісні передзвін кай-
данів — то тільки звичний акомпанемент», 
«А справжня слава — це прекрасна жінка, 
що на могилу квіти принесе», «Дракони ви-
ростають з головастика» тощо.

В опублікованих «ЛУ» щоденнико-
вих записах Василя Мисика є й відгук про 
творчість Ліни Костенко. З-поміж інших 
атестацій виділено епітет — «змістовна». 
Підкреслено найголовніше в цій поезії, де 
механізм змісту оголюється іноді з нещад-
ною різкістю. Для когось ця залізна логі-
ка сильної жіночої статі — недолік. Для 
Ліни Костенко — позиція. Моральний ко-
декс таланту, який розуміє: лакейство мислі 
— найгірший вид пристосуванства. Зараз, 
коли в поезії так виразно простежується 
тенденція до самоізоляції, дріб’язкового 
суб’єктивізму з його куцими виднокруга-
ми, це слово — як бальзам цілющий. Після 
таких публікацій у пресі, як «Котлован» А. 
Платонова, писати із заплющеними очима 
стало неможливо. Осипається позолота з 
учорашніх кумирів.

Ліні Костенко перебудовуватися не тре-
ба. Але в умовах вистражданої гласності 
багато можна сподіватися — і сподіваємо-
ся! — від поета, який у хвилину задуми ви-
дихнув:

Благословенна кожна мить життя
на цих всесвітніх косовицях смерті!

Обіцяний епілог

Кому з авторів не відоме почуття доса-
ди й запізніле бажання щось зняти, переі-
накшити, доточити? Щось подібне пережив 
і я, перечитуючи свою статтю. І тільки дум-
ка — це сам час просвітлює зір і вносить 
неминучі поправки — повернула душевну 
рівновагу. Отже, річ не в тім, що помудрі-
шав автор, хоч, звичайно, щось змінилося 
й поглибилося і в ньому, а в тім, що клімат 
став інакшим, зміни разючішими. На їх тлі 
і в їхньому осередді увиразнилося, стало 
чіткішим реліктове світіння душі-пам’яті, 
якщо цей вислів академіка Сахарова при-
йнятний щодо поезії. Вирізьбилися ті лі-
нії поезії Ліни Костенко, які домінантні в 
її творчості. І передовсім одвічна з них — 
митець і влада. Пристрасті навколо сус-
пільних деформацій тривають. Урвуться 
вони нескоро: пора збирання каміння. Ба-
гато мовиться про непоправні втрати літе-
ратури. Але більше у плані загальному та 
біографічному. І дуже рідко простежуєть-
ся, як ці деформації відбилися на творчості 
конкретного автора. Розмова про каліцтво 
митця державою стала можливою тільки за-
раз. І ця розмова почалася не в «Литератур-
ной газете» чи деінде, а в... «Правде». Торік 
в номері від 22 травня було опубліковано 
інтерв’ю з філософом Валентином Толстих 
під сенсаційною для вітчизняної преси на-
звою «Художник і влада». Шкода тільки, 
що не стало воно приводом для дискусії, 
враховуючи біблійний стаж проблеми.

Не скажу, що Толстих відкриває Амери-
ку. Його міркування носять значною мірою 
характер декларативний. Але висловлені з 
мужньою відвертістю в офіційному партій-
ному органі, вони змушують замислитися, 
наскільки на часі це питання і скільки па-
радоксів у радіусі цієї проблеми. Найтра-
гічніший: вимагаючи від митця на словах 
повноцінної художньої творчості, влада 
все робила для того, аби позбавити його 
внутрішньої свободи. А без такої свободи 
чесна й сумлінна робота неможлива. Скла-
далася ситуація, яку вичерпно означив Гер-
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цен як «неможливість писати те, що хочеш, 
і нездатність писати те, що дозволено».

Художник не може бути, як усі, інак-
ше він не художник. Замахуватися на по-
ета тільки за те, що він висловлює думки, 
які не співпадають з думками державців, 
не тільки злочинно, а й абсурдно. Творець 
— інакомислячий за своєю природою. Він 
мусить мислити інакше! Інакомислення 
— основа і рушій творчості. Якщо можно-
владець прагне порядку, уніфікації чи при-
наймні видимості гармонії, то митець зо-
середжує увагу на дисгармонійності буття, 
яка повсякчас ранить його і змушує настій-
но шукати шляхів до її подолання. «Уби-
вання свободи думки паралізує журналіста, 
соціолога, історика, романіста, критика і 
поета»,— писав Джордж Оруелл, автор зна-
менитої антиутопії «1984». (Він наполягав 
саме на такій послідовності, бо вважав, що 
в поезії є шанс вижити і при тоталітарному 
режимі).

Для нормального функціонування сус-
пільного організму влада не повинна втру-
чатися у святая святих творчості. А в іде-
альному варіанті — навіть заохочувати 
інакомислення як збудника духовної енер-
гії громади. На ділі ж — кожен вияв само-
стійної думки сприймався донедавна мало 
як не замах на державний лад. Відсутність 
культури і страх за власне благополуч-
чя засліплюють чиновників настільки, що 
вони не в змозі збагнути непорушний закон 
творчості — право митця на суверенність 
самовиявлення. Компроміси для літератури 
смертельні. Вони, за Ліною Костенко,— це 
«самознищення поета брехнею власного 
рядка».

Критикуючи тих секретарів райкомів, 
міськкомів та обкомів партії, які намага-
ються взяти на себе функції цензорів чи 
вдаються й до прямих заборон,— філософ 
Толстих підсумовує: «Я гадаю, що мудрість 
влади, яка очолила перебудову, виявиться, 
зокрема, в тому, що вона не буде схиляти ху-
дожників до компромісів і навчиться вико-
ристовувати досвід художнього досліджен-
ня в інтересах суспільства». Цими устами, 
як то мовиться, тільки мед би пити...

Гадаю, неважко здогадатися: я зупи-

нився на публікації в «Правде» тому, що 
вона має прямий стосунок до творчості, та 
й до людської долі Ліни Костенко. Долю цю 
в кінцевому підсумку можна було б назва-
ти щасливою, коли б не втрати у найкращу 
пору життя і коли б щастя це, якщо вважати 
за його синонім можливість безцензурного 
спілкування зі своїм народом, не отруюва-
лося усвідомленням занепаду національ-
ної культури, катастрофічних руїн у царині 
духу.

Феномен Ліни Костенко... Це ім’я ви-
вищується як прапор нашої поезії. Хоч і не 
всі сповна ще розуміють значення її грома-
дянського подвигу. Уявімо на мить, що го-
лосу цього не існує. Наскільки б злиняло 
українське слово, а головне — втратило б 
той орієнтир, який утверджує в надії навіть 
скептика, що можна не опуститися до літе-
ратурного блазнювання і за великих моро-
зів.

Чи не два десятиліття тому перепові-
ли мені фразу відомого поета: він засуджу-
вав Ліну Костенко за непримиренність, за 
небажання йти на найменші компроміси з 
видавцями. Поет вважав — в ім’я велико-
го необхідно поступитися малим. Гадаю, в 
такий спосіб він намагався притлумити, ви-
правдати власну слабість. Але там, де зра-
джують у малому, можуть зрадити і велике.

Українській літературі поталанило, 
що є в ній постать, яка життям і творчіс-
тю утверджує благородство вищих мис-
тецьких принципів. Це піднімає Ліну Кос-
тенко в очах мудрого читача на ту висоту, 
у ті сфери духу, які зрідні бунтарству Лесі 
Українки чи, скажімо, Габрієли Містраль. 
Жива присутність поета з усіма його до-
стоїнствами чи й людськими слабкостями 
часто, як відомо, заступає сучасникам го-
ловне. Мав рацію Єсенін — «Лицом к лицу 
лица не увидать, большое видится на рас-
стояньи». З відстані у часі подвижництво 
Ліни Костенко стане ще виднішим. Але вже 
й тепер можна сказати: томик її вибраних 
творів — явище. Від вірша до вірша, як по 
сходинках, піднімаєшся все вище й вище 
на той гірський пік, звідки відкриваються 
широкі виднокола. Це більше, ніж поезія 
— тут наша історія і філософія, наш спосіб 
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думання, героїка, наші марноти і глупоти. 
Тут минуле й сучасне, просвічене рентге-
ном мислі. І навіть в паноптикумі чужому, у 
шатах екзотичних пізнаєш своїх і свою сти-
хію, бо ці сюжети, на відміну, приміром, од 
історичних брюсовських, не однозначні і в 
переважній більшості мають другий, глиб-
ший план. Це стає можливим завдяки все 
тій же думці, як всепроникаючому проме-
ню-вістрю в історичне буття народу. Дух 
спротиву, відрази, непокори — це теж енер-
гія мислі, але мислі художньої, емоційно 
наснаженої, пристрасної. Це зміст на висо-
ких регістрах мовлення.

Укотре думаєш про властивість талан-
ту як єдності характеру й слова. А характер 
цей з епохи козачої вольниці:

Я трохи звір, я не люблю неволі.
Я вирвуся, хоч лапу відгризу.

Ось як сильно сказано! Але сила ця про-
мовляє ще й про велику самоту душі. Така 
розплата за горді поривання, зухвалість ду-
мання, дерзновенність занурення на глиби-
ни, для інших недосяжні.

«Господь, спаси мене від доброти!» За-
уважимо, благає жінка. Тим трагічніше те, 
що прочитується за цим звертанням. Любов 
діяльна — це і є любов-ненависть.

Ліна Костенко свідома свого призна-
чення, коли пише: «...Прокладаю шлях 
крізь болота». І коли, в який уже раз, по-
вертається до все тієї ж теми покликання 
художника:

Поет не може бути власністю.
Це так йому вже на роду.
Не спокушайте мене гласністю,
Я вдруге в пастку не піду.
Працюю в кратері вулканів,
Я завелика для капканів.

«Завелика для капканів» — це розумін-
ня своєї сили. «Ви, ясна річ, самі відчува-
єте, що Ви вельми талановита людина»,— 
писав Горький молодому письменникові, 
віддаючи данину здатності таланту до са-

моусвідомлення.
«Вибране» Ліни Костенко являє рідкіс-

ний у нас рівень відвертості слова. Те бо-
люче, про що йшлося в багатьох її книж-
ках, у книзі підсумковій набуло особливої 
виразності. Хоч виявляється це по-різному. 
Тут і пряме зізнання: «В антинароді свій на-
род люблю». І вдосконалений довголітньою 
практикою прийом віднаходження свого у 
чужому:

Які врятують тебе гуси,
О найнещасніший народ,
Що, переживши такі струси,
Не пережив своїх глупот?!

(«Місто Ур»)
 
І парафрази: «...страждаю, мучусь, 

гину, а живу!», «Сім’я вже вольна і нова, 
та тільки мова ледь жива». Про мову ж ска-
зано ще чверть століття тому: «тільки мова 
чужа у власному домі». І здається, тоді ж 
кинуто в обуренні-запалі: «А ви, хто ви, які 
ж ви комуністи? Ви ж комунізм вдавили в 
пелюшках!»

У вибраному вміщені вірші з книжок 
«Зоряний інтеграл» та «Княжа гора», що в 
пору їх написання не діждалися публікації. 
Їх, як і деякі інші, відкриваєш для себе з 
тим же почуттям переконаності в цільнос-
ті авторської натури. Втім, знане й незна-
не тут в єдиній сув’язі. «Літо 1963 року», 
«Біль єдиної зброї», «Заворожи мені, волх-
ве», «Червоні краплі глоду», «Карташин-
ський лиман», «Я, що прийшла у світ не для 
корид», як і «Давидові псалми», «Діалог у 
паризькому салоні»,— всі вони, за сьогод-
нішньою термінологією, перебудовчі, хоч 
написані задовго до перебудови.

Конденсація мислительної енергії у цій 
книзі така, що, оглядаючи подумки шлях 
української радянської поезії, важко знайти 
їй аналога. Ця потужна робота душі уне-
можливлює швидкісне читання. Легко упо-
ратися тільки з банальністю. А тут треба 
трудитися з повною віддачею. Це зібрання 
віршів, створених за кілька десятиліть, мо-
нолітне світоглядно. Будова вивершена від 
цоколя до горішнього поверху. Книга-судь-
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ба, книга-дім, де відсутні декоративні дріб-
нички — тільки необхідні речі.

Повторююсь? Але ж я обумовив право 
на уточнення характеристик. Ліна Костен-
ко — це, можливо, останній із могікан, у 
чиїй творчості традиція втілилася найпо-
внокровніше. Поезія міняється на очах і 
вперто, як і належить, торує шляхи «крізь 
болота». Дай боже їй ще колись сягнути та-
кого рівня.

Мозаїка вражень... Це зізнання — «моєї 
долі пекло потайне». Та в ньому ж уся вну-
трішня біографія поета. Це зітхання: «Ми 
нащадки героїв, співців і гульвіс,— ми те-
пер такі безшабельні!» Ця здатність гово-
рити на природній ноті, уміння завершити 
вірш. Ця неметушливість, твердість, пев-
ність себе і своєї правди. Летюча графіка 
«Летючих катренів». «Блискавка ума» — 
іронія і сарказм: «Ура! Дозволено бути смі-
ливими». Переконаність, що в «майбутньо-
го слух абсолютний». Точність образу: «І 
наче склом затовчений туман, упала перша 
паморозь на віти», «На конвертики хат літо 
клеїть віконця, як марки», «І вродить небо 
дивовижне скляними зорями зими». Націо-
нальний дух навіть у пейзажі («Осінь убо-
га»). Пластика «Скрипалів з Марамореша». 
Одна-однісінька деталь — і образ, як на до-
лоні: «Але ж козак! Просмолений, як човен». 
І ця вражаюча прозірливість: «В безсмерті 
холодно. І холодно в житті. О боже мій! Де 
дітися поету?!» І той же хист наближення 
старожитнього, мовби згідно пропису кла-
сика: «Бей в прошлом настоящее, и трой-
ною силою облечется твое слово». (З листа 
Гоголя Язикову). Тут годилося б зіставити 
«Марусю Чурай» — хоч до вибраного вона 
не потрапила — з драмою Володимира Са-
мійленка «Чураївна». У Самійленка тільки 
любовний трикутник, інтим, поетичний сю-
жет з фінальною сценою з класичної мело-
драми: героїня вбиває себе кинджалом. У 
Ліни Костенко — масштаб, строкатий пласт 
народного життя, каскад думок і почуттів, 
блиск інакомовлення тощо. А сум’яття її 
любовної лірики. У вибраних творах ця те-
матична лінія представлена дуже виразно. 
І в кого ще прочитаєш: «На штурм Бастілій 
— просто. На Сенатську. А от до тебе — я 

не знаю як». Або ще й зухваліше: «Слухай, 
милий, ти захищайся!» Хочеш — не хочеш, 
а згадаєш грецький міф про войовничих 
амазонок, які не тільки не розлучалися зі 
зброєю, а й, вдаючись до диктату, регла-
ментували своє подружнє життя. Згідно з 
легендою вони вирізали праву грудь, аби 
зручніше було тримати лука. Однак майстри 
знехтували цією легендою. Стародавні гре-
ки, тонкі цінителі краси й гармонії, незмін-
но зображували амазонок прекрасними. Та 
це між іншим. Якщо ж серйозно, то поезія 
Ліни Костенко увібрала і явила дві найбіль-
ші чоловічі доблесті — мужність і розум. І 
чоловіки-поети повинні із цим змиритися, 
як і в епоху амазонок.

Зведення вражень про творчість Ліни 
Костенко воєдино висвітлює іще один ра-
курс: незмінне утвердження нею особистос-
ті як індивідуального начала в суспільстві. 
У тому самому, яке все зробило — і навіть 
більше,— аби обезбарвити, знівелювати ін-
дивіда, підкорити його гуртовій механіці. 
Завдячуючи цим зусиллям, що були возве-
дені у ступінь державної політики, і стало 
можливим масове, безмежно цинічне ви-
нищення людей. Легкість, з якою протягом 
стількох років можна було безкарно урива-
ти людські долі, обернулася спустошенням 
у поколіннях наступних. Це найстрашніше, 
що пожинаємо зараз у вигляді сніжної ла-
вини хамства, цинізму, злочинності. І, як 
зауважив один далекоглядний діяч право-
славної церкви, не зарадити цьому ні по-
двійним збільшенням складу працівників 
МВС, ні зростанням матеріального благо-
получчя, аж доки не випростається в лю-
дині людина. «Не плоть, а дух растлился в 
наши дни» (Тютчев).

Ліна Костенко дає можливість помір-
кувати над цим з усією повнотою аргумен-
тації. Важка ноша в її поезії. При повній 
солдатській викладці пурхати метеликом 
неможливо. Думка уповільнює крок. Але й 
спрямовує його! «З усіх енергій — найтон-
ша думка. Можна правдиво стверджувати, 
що думка переживе все. Думка безсмертна 
і живе, створюючи нові сполуки». Цитатою 
з «Живої етики» М. Реріха на цьому й по-
ставимо крапку.
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Ліна Костенко
на презентації
перевидання роману
«Берестечко»...
Фото Руслана Канюки, «День»

...з Іваном Дзюбою ...з Петром Бойком та Сергієм Якутовичем

...з донькою Оксаною Пахльовською
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Унікальна Alma Mater
Завідувач відділу вітчизняних та зарубіжних центрів українознавства НДІУ МОН України, 
Лавреат премії Фундації УВУ в Нью-Йорку

Галина Рубан

Розповсюдженість українських суботніх шкіл за кордоном поширюється з кожним 
роком. За даними Шкільної Ради УККА, наразі діє понад 40 українознавчих шкіл в США, 
в яких навчається біля 2500 учнів. Зазвичай до школи дітей приводять батьки – навчання 
розпочинається з дитячого садка і триває до випускного класу. «До Школи, коли мені 
було чотири роки, мене привели родичі, адже вони хотіли, щоб я розмовляв українською 
мовою», – розповідає учень 9-го класу НУРШ Юліан Долинай. 

В школах, де всі предмети викладаються українською мовою, діти вивчають літера-
туру, історію, географію та культуру. Навчання триває по 5-6 годин щотижня. Проте, за-
вдання українських шкіл є набагато глибшим ніж можна вмістити в рамки кількох речень. 
Майже кожен, з ким мені довелося спілкуватися під час пошуку матеріалів для статті, 
наголошував – українські школи за кордоном є унікальними. 

Першопрохідці

Українські емігранти почали закладати власне шкільництво, коли постали перші 
релігійно-громадські осередки на нових місцях поселення. У США перша українська 
школа постала при греко-католицькій церкві в Шамокіні у штаті Пенсильванія у 1893. 
Паралельно зі школами, які існували при церквах, починають відкриватися суботні шко-
ли українознавства. Метою таких шкіл стало збереження американськими українцями 
рідної мови та культури. За словами Євгена Федоренка, Голови Шкільної Ради УККА, 
українське суботнє шкільництво в Америці активізувалося в 1949 році. Важливим кро-
ком в цьому напрямі стало утворення в 1953 році Шкільної Ради. Тоді, під час Шкільної 
Конференції, делегати з 22 шкіл вирішили створити центральний орган, який би коорди-
нував діяльність шкіл українознавства в Америці. Сьогодні роботу Шкільної Ради можна 
порівняти з роботою Міністерства освіти в Україні. Вона дає поради, перевіряє і видає 
підручники та методичні матеріали для шкіл, що є під її контролем.

За роки існування Шкільної Ради через українські школи пройшло приблизно 75 тис. 
учнів, також було створено навчальні програми з усіх українознавчих предметів. Най-

Незабаром закінчиться черговий навчальний рік. Для учнів українських су-
ботніх шкіл за кордоном кожного року він є незвичайним, адже «останніх 
дзвоників» в них не один, а два. Проте, перевага полягає не лише в кількісно-
му, але й в якісному факторі. 
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більшу кількість суботніх шкіл було зафік-
совано в 60-х роках – понад 70. Наразі май-
же всі найстарші школи і є найбільшими: 
це школи у Нью-Йорку (опікунська уста-
нова – Самопоміч), Чикаго, Клівленді та 
Філадельфії. Процес відкриття нової шко-
ли формально не є важким. Однак, знайти 
спонсора, приміщення, а також підібрати 
кваліфікований викладацький склад під 
силу не кожному. Директора школи звичай-
но рекомендує опікунська установа, а зго-
дом затверджує Шкільна Рада. 

В чому полягає унікальність шкіл укра-
їнознавства за кордоном я спробувала ро-
зібратися на прикладі найчисельнішої су-
ботньої школи в США – Нашої Української 
Рідної Школи в Дженкінтаун, Пенсильва-
нія, кількість учнів якої нараховує більше 
300 дітей. 

За фахом і покликанням

Сьогодні переважна більшість вчите-
лів, більше ніж 80%, які викладають в шко-
лах українознавства в Америці, – вихідці з 
останньої хвилі еміграції. Ця тенденція не 
може не впливати на тематику викладання. 
Безумовно, вчителі, які нещодавно емігру-
вали до Сполучених Штатів, можуть яко-
мога краще передати новітні знання дітям, 
адже, приміром, мова не стоїть на одному 
місці. 

«Нема більше професійних і самовід-
даних вчителів ніж вчителі шкіл украї-
нознавства. Вони отримують насолоду від 
викладання, від праці за фахом, адже ново-
прибулим вчителям доволі не легко отрима-
ти ліцензію на викладання в американських 
школах», – вважає педагогічний дорадник 
Шкільної Ради Стефан Патриляк. За сло-
вами Ольги Костів, директора НУРШ, уні-
кальність школи починаєш відчувати на 
третьому-четвертому році роботи. «Коли 
ми працювали вчителями в України, ми 
над тим не замислювалися, не цінували 
тих можливостей, що були в нас. Особисто 
мені, робота в Школі приносить надзвичай-
не задоволення: з’являється відчуття того, 
що ти потрібен, що ти приносиш користь. 
В Школі кожен з вчителів знаходить частку 

України», – говорить пані Ольга.

Вікно в світ

Учні потрапляють до українознав-
чих шкіл в різному віці, однак за схожи-
ми обставинами. Мотивуючий фактор, що 
об’єднує всіх, – прагнення вивчити або не 
забути рідну мову. Деякі учні, переступаю-
чи поріг школи, взагалі не говорять україн-
ською. «Коли я прийшла до Школи, – роз-
повідає учениця 8-го кл. Ірина Курочка, 
– я могла спілкуватися лише англійською 
мовою, а зараз я багато чому навчилася». 
Причин, чому діти ходять до школи, кілька. 
Навчаючись у суботніх школах, вони відчу-
вають згуртованость громади, мають шир-
ше коло друзів, та, безумовно, отримують 
більше знань. За словами самих учнів, це 
не лише можливість не забути рідну мову і 
культуру, але й спілкування з українцями. 
«Крім знань українська школа дала мені 
справжніх друзів, які залишаться зі мною 
на довгий час», – говорить учениця 9 кл. 
Вікторія Шуст. Непоодинокі випадки, коли 
саме діти більше ніж батьки розуміють 
важливість навчання по суботах. «Школа 
вчить нас бути добрими людьми і справжні-
ми українцями. До того ж, саме тут можна 
дізнатися про свій народ», – вважає Ніна 
Колодій (9 кл). 

Не секрет, що деякі з учнів ніколи не 
були в Україні. Однак, ділити дітей на тих, 
хто народився в Україні і поза її межами, не 
варто, вважає пан Стефан Патриляк, адже 
цей розподіл є штучним. «Безумовно, діти, 
що народилися в Америці, гірше читають 
або говорять. Це особливо можна відчути 
в молодших класах, однак вже в 5-6, а тим 
більше в 9-10 кл. ця різниця нівелюється», 
– пояснює пан Патриляк. За його словами, 
знання в усіх учнів є однаковими, єдина 
розбіжність – це гнучкість розмовної мови. 

Для декого з учнів навчання може но-
сити суто прагматичний характер. Той 
факт, що школи українознавства підпо-
рядковуються Шкільній Раді при УККА в 
Нью-Йорку, сприяє тому, що дипломи шкіл 
визнаються коледжами та Університетами 
Америки. Вищі навчальні заклади США 
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можна розподілити на три категорії: ті, що 
визнають дипломи шкіл українознавства і 
зараховують кредити іноземної мови, ті що 
зараховують кредити після іспитів і остан-
ня категорія – ті, що взагалі не зараховують 
кредити. Однак, за словами доктора Федо-
ренка, університетів, які визнають дипломи 
шкіл українознавства, може бути набагато 
більше, головне – майбутнім студентам не 
боятися «стукати в двері» відділів мови і 
літератури в Університетах, розмовляти 
з фахівцями, які там працюють, і, врешті 
решт, добиватися свого. 

За словами пані Марії Камінської, вчи-
теля культури, учні більше усвідомлять 
користь від навчання вже після закінчен-
ня Школи. Яскравим тому підтвердженням 
може бути приклад випускниці НУРШ Лади 
Пастушак. «НУРШ – це моя українська аль-
ма-матер, – розповідає Лада. – Я навчалася 
тут щосуботи від п’яти років життя, про-
тягом 12 років. Знання української літера-
тури, мистецтва, історії у великій мірі по-
легшили мені навчання в американських 
школах, університетах, а, найголовніше, – 
зараз допомагають у виконанні обов’язків 
директора Американсько-Української Біз-
нес Ради у Вашинґтоні». Пані Лада вважає, 
що додаткові знання мови та культури від-
кривають багато можливостей для майбут-
нього учнів: в професійній кар’єрі, в біз-
несі, в громадській роботі, в політиці, чи 
просто під час подорожей світом. 

«Школа відкриває учням вікно в світ. 
Діти, які відвідують Школу, є більш обізна-
ними, мають ширший світогляд в порівнян-
ні з однолітками. Пересічна американська 
дитина може поговорити про погоду, теле-
бачення або спорт. Проте, ми даємо глибші 
знання. Не секрет, що діти мають пізнати 
свою культуру, щоб збагатити власний сві-
тогляд. До того ж, ми маємо усну матуру, 
де діти вчаться висловлювати власні дум-
ки, що є дуже корисним досвідом», – також 
вважає викладач історії пан Роман Дубенко.

Під контролем 

«Коли ми тільки приїхали до Америки, 
нашому сину було 10 років і ми хотіли, щоб 

він продовжував навчання, яке розпочав в 
Україні», – розповідає мама учня 12 класу 
НУРШ Дениса Ковківа. Безумовно, роль 
батьків в процесі навчання не можна не-
дооцінити. «Досить часто сьогодні можна 
почути від нерозважливих родичів, що їхні 
діти вже знають українську мову, і тому їм 
не потрібна українська школа. Так, можли-
во, знаючи якихось 500 слів вже можна так-
сяк порозумітись на кухні. Однак, володіти 
мовою – це знати не тільки граматику, але 
й літературу, культуру, географію, історію 
своїх предків, їхні звичаї, а цього може на-
вчити тільки українська школа», – вважає 
Лада Пастушак.

По-друге, діти в Америці набагато біль-
ше завантажені поза школою ніж в Україні, 
адже вони беруть участь у багатьох спор-
тивних та мистецьких заходах. Це, в свою 
чергу, не може не призвести до проблеми 
браку часу. «Одна з найголовніших при-
чин, чому діти можуть кинути навчання, 
– це надто м’якотілі батьки, які в усьому 
погоджуються з дітьми», – говорить доктор 
Євген Федоренко. Проте, саме батьки мо-
жуть допомогти вирішити одну з основних 
проблем суботніх шкіл – проблему дисци-
пліни. За словами доктора Федоренка, дея-
кі учні не сприймають навчання в школах 
серйозно і вважають, що тут можна себе 
поводити гірше ніж в американських шко-
лах. Доктор Федоренко наводить приклад з 
власного багаторічного досвіду, коли бать-
ко однієї учениці приходив щосуботи до 
Школи і слідкував за тим, як вчилася його 
донька. 

Грані унікальності

Безумовно, однією з головних задач 
шкіл за кордоном, як осередків україноз-
навства, є збереження рідних традицій, 
мови, культури, історії. Так, за словами 
пана Романа Дубенка, українські школи за 
кордоном мають вчити дітей не лише гра-
моті й загально освітнім предметам, але й 
любити й не відкидати Україну, й україн-
ське загалом. «Якщо в Україні школа для 
дітей – це перша сходинка до майбутньої 
освіти та до здобуття фаху, і врешті решт, – 
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свого місця в житті, школи українознавства 
за кордоном – це більше духовні школи, які 
допомагають зберегти свою етнічність», – 
наголошує пані Марія Камінська. 

По-друге, унікальність шкіл україноз-
навства полягає в їхній гнучкості, в тому, 
що вони мають пристосовуватися до навко-
лишніх змін. За словами Христини Хареч-
ко, голови Управи НУРШ, Школа завжди 
йде на зустріч учням і розуміє обставини 
кожного. 

По-третє, школи сприяють поширен-
ню інформації про Україну не лише серед 
людей українського походження, але й се-
ред представників інших національностей. 
«Наші діти розповідають про Україну та її 
історію в своїх американських школах», – 
говорить директор НУРШ Ольга Костів.

До того ж, не варто забувати, що укра-
їнська громада – це живий організм, який 
потребує постійного підживлення. Таким 
підживленням і є українські школи. За сло-
вами пана Стефана Патриляка, це грунт, на 
якому базується вся громада. «Саме завдяки 
українським школам багато діячів діаспори 
стали відомими людьми у галузі культури 
та освіти», – підсумовує Галина Мартин, 
член мистецького комітету, колишній ви-
кладач християнської етики в школі укра-
їнознавства.

На жаль, мають школи українознавства 
за кордоном і свої проблеми. По-перше, це 
брак сучасних технологій, а в деяких шко-
лах – це ще й брак приміщень та кваліфіко-
ваних вчителів. Не секрет, що багато кроків 
може бути зроблено в напрямі вдоскона-
лення системи українського шкільництва 
за кордоном. Так, пан Стефан Патриляк 
вважає, що одним таких з кроків може бути 
створення різних клубів, спортивних та лі-
тературних гуртків як для учнів (теперіш-
ніх і колишніх), так і для батьків, де вони 
могли б спілкуватися поза школою. 

А завершити свої міркування на тему 
унікальності шкіл українознавства я б хо-
тіла словами учня 9 кл. НУРШ Олександра 
Бегея. «Я почав змалку ходити до україн-
ської школи, куди мене привели мама з та-
том», – згадує Олександр. Трохи замислю-
ється і додає: «Адже я – Українець».

З датою 2008 
року в друкарні 
Комп’ютопрінт у 
Кліфтоні, Н.Дж. 
появилася дру-
ком гарно видана 
пропам’ятна книга 
п.н. “Українська 
Гімназія Реґен-
сбурґ, Німеччина 
1945-1949. Наші зу-
стрічі і спадщина”. 
Двомовна публіка-
ція вийшла у твер-
дій обкладинці на 

470 сторінках друку. Головний редактор — 
Богдан Маланяк, співредактори — Люд-
мила Ярко-Почтар (український варіянт) і 
Олександер Рівний (англійський варіянт). 
Гарне мистецьке оформлення — Іван Яців.

Здійснилася мрія колишніх учнів гім-
назії, яку вони закінчили майже шістдесят 
років тому. Появу імпозантної книжки за-
вдячуємо редакційній колеґії та колишнім 
учням Української Гімназії в Реґенсбур-
зі. Книга присвячується, як і годиться, 
учням, вчителям і цілiй “гімназійній ро-
дині”. Одначе, публікація, має й докумен-
тальне та історичне значення. Не було б 
похвально, коли б колишні учні цієї уні-
кальної української освітньої установи не 
залишили по собі сліду. Шкода однак, що 
не опублікували ї ї скоріше, коли було їх 
більше та коли була ще свіжа пам’ять. Та, 
як каже народна приповідка, краще пізно... 
Книжку буде приємно відкрити і їхнім на-
щадкам, і всім українцям, а особливо всім 
землякам у вільній Українській Державі, 
бо ж у під’яремній Україні вони не мали 
нагоди знайомитися з життям своїх земля-
ків у вільному світі. Режимна преса згаду-
вала про них тільки з лайкою.

Читач довідається, що восени 1945 
року, заснувався один із найбільших та-
борів ДП в американській окупаційній 

Книга про українську 
гімназію в Німеччині
Микола Дупляк
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зоні Німеччини в Реґенсбурзі, який при-
брав назву “Оселя Реґенсбурґ”. Про цю 
оселю в 1986 р. вийшла вартісна книжка 
“Реґенсбурґ. Статті - спогади - документи. 
1945-1949”. В 1959 р. вийшла брошурка 
про Українську Гімназію в Реґенсбурзі, 
що й стала  у великій пригоді редакторам 
обговорюваної тут книги з 2008 року. У 
цій же публікації йдеться про “покоління 
людей”, що малими дітьми або в ранній 
юності пережило страхіття Другої світової 
війни. Воєнна завірюха вирвала цих людей 
з рідного гнізда. Вони пройшли тяжку й 
небезпечну “мандрівку на Захід”, німецькі 
знущання й американські бомбардування, 
а відмовившись після війни від повороту в 
поневолену Росією Батьківщину, опинили-
ся у таборових “республіках”.

Там, у таборах, молодь бажала вчити-
ся. З цією метою наша інтеліґенція й за-
снувала Українську Гімназію. Директором 
школи став Микола Величко – колишній 
директор української гімназії в Золоче-
ві. “Цих кілька років таборового життя 
у рідній школі, в рідному оточенні, мало 
великий вплив на формування національ-
ної свідомости, світогляду та характеру 
молодих людей, а зроджена на шкільній 
лавці та на пластових зайняттях  дружба 
залишилася на все життя”. Про це й довід-
уємося з цієї книжки.

У книзі поміщено 80 біографій чи 
автобіографій та короткі дані про тих, що 
відійшли у вічність. На жаль, час затирає 
пам’ять. Тут могло б бути більше особис-
тих спогадів, але вже нікому їх написати. 
Добре, що є хоч біографічні дані про 15 
вчителів гімназії.

Перечитуючи сторінки цієї книги, 
можемо лише позаздрити учням Україн-
ської Гімназії, адже з’єднала їх не лише 
незавидна доля юних скитальців, але й 
любов до рідного слова, до поневоленої 
Батьківщини та взаємна дружба, що про-
йшла випробування часом. Свідчать про 
це не тільки слова, але й діла останніх 
могікан-гімназистів. Вони ж бо непохитно 
стояли в рядах свідомих своїх національ-
них обов’язків українців, які все захищали 
добре ім’я України та своєї спільноти в 
Сполучених Штатах Америки. 

Поселившись на вільній землі Вашінґ-
тона, юні “діпісти” продовжували вчити-
ся, здобували професійні знання, деколи 

дуже важко працювали, але про свою 
Україну ніколи не забували. Українська 
Гімназія стала для них немов спільним 
центром споріднення. Своєрідним орга-
ном гімназистів на американському терені 
опісля став бюлетень “Аби ще раз!”, який 
редаґував Василь Лучків.

У першому розділі “Місто Реґенсбурґ”  
знаходимо гарний опис цього баварського 
міста з історичної перспективи та в кон-
тексті його зв’язків з Україною.  Прозовий 
опис ілюструє поезія “Реґенсбурґ” автор-
ства Людмила Ярко-Почтар, яка  м.ін. так 
пише:

“О, юні дні, тепер такі далекі,
Назавжди з Реґенсбурґом ви зрослись...”

Другий розділ має назву “Українська 
Гімназія і студентське життя в Реґенсбур-
зі”. У ньому довідуємось про заснуван-
ня гімназії та прo людей причетних до 
здійснення цього освітнього проєкту. Тут 
наведена також статистика учнів за кожен 
навчальний рік. У коротких спогадах гім-
назистів довідуємось також про таборове 
життя школярів. Багато уваги присвячено 
заснуванню та праці Пласту в Реґенсбурзі.

На третій (найдовший) розділ “Учні й 
учителі гімназії” склались неповний (за 
абеткою) список учнів гімназії (разом 257 
осіб) та короткі біографії, ілюстровані 
їхніми світлинами в молодому та в дорос-
лому віці. На жаль, не вдалося розшукати 
світлин усіх гімназистів. Окремо поміще-
но тут список професорів Української Гім-
назії (разом 33), а відтак їхні короткі біо-
графії. Не можна не помітити відсутности 
світлин професорів. Про них вже писали 
їхні родичі або друзі. Читаючи біографії 
учнів і професорів, у читача створюється 
враження, що їх не торкнулося перо мов-
ного редактора. 

Четвертий розділ “З’їзди реґенсбурґ-
ців”, як можна здогадуватись, присвячено 
зустрічам колишніх учнів Української 
Гімназії в 1959-2006 роках. Усіх з’їздів 
було вісімнадцять: шістнадцять на Со-
юзівці, а два на Верховині. Це тому, що 
молодече почуття дружби і в дорослому 
віці стало для них життєвою необхід-
ністю. Про кожен з’їзд коротко написа-
ла Людмила Ярко-Почтар. У відкритому 
листі до реґенсбурґців, Лідія Боднар-Ба-
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лагутрак (донька колишньої гімназистки), 
м.ін. так пише про покоління своєї матері: 
“Життя здавалось покалічене, мрії побиті, 
але надія ніколи Вас не покидала. Ви були 
такі молоді та романтичні, залишаючись 
мудрими. Ви вижили і не поміняли життя 
на існування. Ви оптимісти і реалісти. Я 
захоплена, водночас Ви мене надихаєте. 
Прошу ласк Божих, жоб і я уміла так гідно 
виступати на полі життя і так достойно 
проживати”.

На з’їздах культивувалась дружба 
юних років, туга за молодістю, що скоро 
проминула, любов до української культур-
ної спадщини та втраченої Батьківщини. 
Про зустрічі  гімназистів у цьому розділі 
знаходимо й окремі статті. Слід відмітити, 
що в 1995 році колишні гімназисти і меш-
канці переселенчого табору в Реґенсбурзі 
урочистим з’їздом і бенкетом відзначили 
50-ліття існування гімназії і табору. На 
ювілейний з’їзд приїхали друзі юних літ з 
різних міст Америки і Канади, а навіть з 
Німеччини та Англії. З цього приводу так 
м.ін. писав О. Гайський:

“Минула наша юність золота,
І друзів розділили океани,
І метеором в безвість мчать літа...

Та не забули юности ми днів,
Хоч різними крокуємо шляхами, 
Є наші друзі і тепер між нами...”

 Розділ п’ятий має назву “Аби ще 
раз!”. Так називається газетка-бюлетень, 
що почала виходити  в 1995 році і появ-
ляється раз або двічі в році та є засобом 
зв’язку між реґенсбурґцями. У ній вони 
знаходять адресар і дописи членів, відпо-
віді та питання друзів, їхні коментарі, не-
крологи тощо. Вони ж бо виховані на іде-
ях Пласту та створили немов одну велику 
дружню родину, що може стати прикладом 
для інших українських освітніх і громад-
ських установ. Покоління реґенсбурґців 
швидко відходить від нас у вічність, тому 
дуже оправдане гасло колишніх гімназис-
тів “Аби ще раз!” У пропам’ятній книзі 
знаходимо й фотокопії кількох  бюлетенів 
“Аби ще раз!”. Аби не останній раз. 

 Шостий і останній розділ має назву 
“Дещо з власної творчости”. Тут поміще-

но фейлетон Віри Єзикатої, поезії Дарії 
Рихтицької, Людмили Ярко-Почтар, Анни 
Мартинців-Завадівської і Віри Комарниць-
кої-Писарівської та спогад Омеляна Сво-
бодяна про перші роки життя в Австралії.

 Виїхавши на вільну землю Вашінґ-
тона, реґенсбурзькі гімназисти продовжу-
вали вчитися, здобувати всякі професійні 
вмілості та звання. Вони привезли з собою 
такі знання, яких не може дати українцеві 
жодна чужа школа. Вони привезли лю-
бов і пошану до рідного слова та бажання 
допомогти поневоленій Батьківщині. Їх 
можна було стрінути на керівних постах 
громадського, культурного та політичного 
й церковного життя української спільно-
ти в Америці та в інших країнах. Вони й 
фінансували оцю вагому документальну 
публікацію. Книга щедро ілюстрована 347 
чорно-білими та 39 кольоровими світлина-
ми. Тиражу й ціни книжки не названо.

 Щоб книгу про своїх дідів і пред-
ків могли читати майбутні (або й су-
часні) замериканізовані нащадки, вона 
вийшла двомовно. Перша частина по-
англійському, а друга – по-українському. 
Таку послідовність спостерігаємо і в на-
зві твору: вгоpі назва англійська, а внизу 
українська. Люди, які шанують себе, по-
винні б ставити своє на першому, а не на 
другому місці. Тут проявляє себе від’ємна 
прикмета української ментальности, що 
віддає перевагу чужому. На жаль.

 Попри великий вклад праці над 
нелегким збиранням документального 
матеріялу в умовах великої розпорошенос-
ти людей по цілій Америці, редактори й 
упорядники не виявили серйозної турботи 
про чистоту мови українських матерія-
лів. Створюється враження, що їх пода-
но так, як їх написали поодинокі автори. 
Наявність мовного редактора збагатила 
б якість цієї цінної публікації. Вона ж бо 
стає вагомим джерелом до вивчення істо-
рії нашої післявоєнної еміґрації та гарною 
пам’яткою для нащадків.

 Публікацією цієї документальної 
книги реґенсбурзькі гімназисти постави-
ли собі гарний пам’ятник і дали приклад 
випускникам інших українських шкіл 
поза Україною. Вони ж бо відходять з 
цього світу не залишивши тривкого сліду 
про своє життя та працю, про свою Alma 
Mater.
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Музичні вечори 
в Національному
заповіднику
«Софія Київська»
Іван Пасемко

Генеалогічне дерево наших українських бандуристів дуже 
високе.  Прямий їх попередник – се віщий Боян, «соловій 
старого времені» ... Високою і шановною була роль такого 
співця.

Гнат Хоткевич, 1902

Лауреат премії Фундації УВУ у Нью-Йорку

Журналіст Cергій Прилуць-
кий на шпальтах київської «Ве-
чірки» у статті «Софістика Ки-
ївська» порушив надзвичайно 
важливе питання про вік найста-
рішого храму України – Софію 
Київську і виявляється, як ствер-
джує автор, що група вчених на 
чолі із завідувачем відділу істо-
ричних досліджень національно-
го заповідника «Софія Київська» 
Надією Нікітенко заперечують 
факт початку його будівництва 
Ярославом Мудрим у 1037 році, 
як це стверджується в усіх іс-
торичних довідниках та підруч-
никах з історії. Посилаючись на 
написи на фресках храму, при-
хильники нової дати стверджу-
ють, що храм заклав у 1011 році 
князь Володимир Великий, хрес-
титель Русі. Цю дату заперечу-
ють учені Інституту історії та ін-
ституту археології НАН України, 
вважаючи цю дату невмотивова-
ною і некоректною. Обговорення 
цього питання на «круглому сто-

Тетяна Маломуж, Ольга Черній та Катерина Коврик
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ці інших країн, які навчались у Львівському 
держуніверситеті ім. І. Франка. Що ж, мислю, 
продемонструють українські професіонали 
зі значним досвідом своєї виконавської май-
стерності? І ось полилася у супроводі бандур 
ця пісня, що підбадьорює дух, змушує забути 
всі невдачі чи лихоліття, ти весь живеш у сві-
ті цієї, повторюсь, життєрадісної української  
пісні, яка вже настільки характерна своїм фі-
лігранним виконанням, що не залишає нікого 
байдужим. Це треба було бачити і чути, яке 
море бурхливих, тривалих оплесків видало 
це невеличке гроно слухачів. А потім ще одна 
жартівлива українська народна «Ти до мене 
не ходи». Бандуристки під орудою Тетяни 
Маломуж і тут вклали всі свої чуття, і свою 
майстерність.

Та ось пані Тамара Колотиленко, коли 
змовкли оплески, оголосила зовсім незвичний 
на таких концертах номер.

- У нас в гостях директор Національно-
го науково-дослідного інституту україноз-
навства МОН України, лауреат Міжнародної 
премії імені Й. Ґ. Гердера, академік п’яти ві-
тчизняних і зарубіжних академій, доктор фі-
лології професор Петро Кононенко, великий 
шанувальник української народної пісні, зо-
крема аматор виконання наших пісень на бан-
дурі – старовинному українському музичному 
інструменті. Тож слово – професору Петрові 
Кононенку! 

- Дивлюсь на цю красу, вслухаюсь у це 
неповторне виконання української народної 
пісні юними бандуристками – і мову відби-
рає, - розпочав Петро Петрович. - Бо ще ми 
напередодні великого народного і  релігійно-
го свята Трійці – зеленої неділі, коли природа 
наших географічних широт у повному роз-
квіті своїх сил і надій. Я згадую схожий вечір 
у київському Будинку вчителя... Згадується 
мені 2006 рік у Парижі – відзначення 150-річ-
чя від дня народження Івана Франка: у вели-
чезній, вщерть переповненій залі, зібрались 
представники української діаспори, україн-
ські дипломати, чимало представників фран-
цузького бомонду, відзначу – спершу звучала 
моя доповідь про Франка українською мо-
вою, а потім академіка Аркадія Жуковського, 
очільника Європейського осередку у Сарселі 
(околиця Парижа) НТШ ім. Шевченка – фран-

лі» в лютому 2010 р., можливо, спричинило 
й те, що ЮНЕСКО погодилося з цією датою і 
внесло 1000-ліття Софії Київської до списку 
ювілейних дат 2011 року. За твердженням ен-
тузіастів саме Володимир Великий розпочав 
будівництво у 1011 році, а його син Ярослав 
завершив будівництво в 1018 році. За новими 
твердженнями в 1018-1020 роках собор уже 
було розписано. Ще один доказ – за новими 
даними, склад фрескової штукатурки і плит 
підлоги Десятинної церкви і Софії Київської 
повністю ідентичні. У мозаїках і фресках со-
бору змальовані Великий князь Київський 
Володимир з дружиною і дітьми, а не родина 
Ярослава Мудрого.

 Майже випадково у день 22 травня 
2010 р. опинився я в Музеї «Хлібня», Наці-
онального заповідника «Софія Київська», в 
невеличкій залі, де традиційно відбуваються 
музичні вечори. На цей раз конферансьє на 
громадських засадах Тамара Колотиленко, за 
основним своїм фахом – заступник головно-
го редактора Українського радіо, запросила 
досить вузьке коло шанувальників музичного 
мистецтва, а це якась сотня професійних му-
зикантів, акторів та аматорів, послухати кон-
церт виконавиць на бандурі тріо бандуристок 
академічного оркестру народної та популяр-
ної музики УР за участю лауреатів Міжнарод-
ного конкурсу бандуристок народної артистки 
України Тетяни Маломуж, заслуженої артист-
ки України Ольги Черній та артистки Кате-
рини Коврик, знайомі мені імена, бо десь рік 
тому ми займались їхньою поїздкою до США 
на запрошення уповноваженого представника 
України в ООН Юрія Сергеєва – мова йшла 
про концерти в середовищі української діа-
спори, зокрема представниками Шкіл Украї-
нознавства  при Українському Конгресовому 
Комітеті Америки, де йшлося про концерти в 
Нью-Йорку, Вашингтоні, Морріс Плейнсі та 
Нью-Джерсі... 

 Конферансьє оголошує перший но-
мер – українська народна пісня «Гандзя», ця 
жартівлива, життєрадісна і така бажана піс-
ня, що завжди викликає захоплення слуха-
чів і молодих, і трохи старших, пісня, що не 
може не схвилювати будь-яку аудиторію. У 
мої студентські літа, пам’ятаю,  її виконували 
і українки, і польки, і словачки, і представни-



24 Рідна Школа • Жовтень 2010 • 45-літ тя  видання

цузькою мовою, і там українське слово, наша 
мова солов’їна викликали захоплення не лише 
в представників української діаспори, але і в 
французьких дипломатичних колах. Не відаю 
точно, але, безперечно, багато хто із присут-
ніх добре знав про знані міжнародні конкурси 
мов тут, у Парижі, в 30 роки минулого ХХ ст. 
То був час, коли «великий вождь», звичайно, 
не міг дозволити, щоб народи Совєтського Со-
юзу брали участь у цьому досить своєрідному 
фестивалі. Російську представляла російська 
еміграція, а українську – поети і професори, 
які теж не з власної волі та не з якихось осо-
бистих примх опинилися поза межами Украї-
ни. І як, гадаєте,  розподілилися місця? Перше 
дісталося французькій, не тому, що конкурс 
відбувався в Парижі – це милозвучна і гарна 
мова, друге присудили перській, тобто мові 
фарсі, багатій на образи, метафори, епітети, 
третє місце дісталося українській мові. Зго-
дом у наступних роках українській мові знову 
дісталося третє місце, тоді,  як хваленій часто 
у нас мові наших північних сусідів не дістало-
ся жодного призового місця. Тож наша мова, 
як і наша пісня, колись пропагована у Європі 
Українською Капелою під орудою учня та ви-
хованця Миколи Лисенка, тобто під орудою 
славетного композитора Олександра Коши-
ця, дісталася ціла злива прекрасних відгуків 
чеської, австрійської, німецької, французької, 
англійської, голландської преси, театраль-
на публіка цих країн була захоплена висо-
кою майстерності українських співаків, зна-
чна частина яких завершила свій житейський 
шлях у Канаді, де і завершилось життя самого 
Олександра Кошиця...

 Що ми музичний народ – є чимало 
свідчень ще із часів Трипільської культури. 
Під час розкопок у Мезині на Чернігівщині 
у старовинних будинках археологи виявили  
незнаний музичний  інструмент, якому 15-20 
тисячоліть! Ще одне свідчення: наука ствер-
джує, що прадавній українській народній піс-
ні «А ми просо сіяли» – 5000 років! Великий 
німецький фольклорист і учений Йоганн Ґот-
фрід Гердер, відзначаючи могутній талант на-
шого народу, заявляв наприкінці ХVІІІ ст., що 
цей народ за сприятливих обставин буде но-
вою Елладою у Європі. 

Дивно якось склалося, що за свідченням 

знаного мандрівника  із Антіохії  Павла Ха-
леппського, наш народ  у ХVII cт., тобто в 
часи Б. Хмельницького, був одним із найосві-
ченіших у Європі, а з возз’єднанням у 1654 р. 
став землею без освіти у ХІХ ст.

Та ось п. Тамара Колотило знову зайняла 
своє місце – прозвучало оголошення про ви-
конання двох українських народних пісень 
в обробці Івана Тараненка «Сухая верба» та 
«Порізала пальчик» - ці пісні виконуються  «а 
капела». Потім в обробці Василя Триліса піс-
ня «Іване, Івашеньку». Таке ж море оплесків 
викликала у присутніх лемківська народна 
пісня «В зеленім гаю» - пісня найзахіднішої 
гілки українського народу лемків, більшість із 
яких завдяки диктаторським діям того ж таки 
«вождя народів» після завершення Другої 
світової війни опинилася поза межами укра-
їнського державного кордону, але у межах  
українських етнічних кордонів у Польщі. 

Досвідчена не лише редактор, але й кон-
ферансьє Тамара Колотиленко продемонстру-
вала присутнім ще один цікавий експеримент, 
вона заявила, що в українській свідомості му-
зичний інструмент бандура асоціюється пере-
дусім із таким популярним колективом як тріо 
бандуристок. Проте цей дивовижно багатий і 
виразний інструмент чудово звучить і в орке-
стрі, і в ансамблі. Показати хоча б частково 
можливості бандури, як ансамблевого інстру-
мента, артистки-бандуристки вирішили спро-
бувати у сьогоднішньому концерті. У зв’язку 
з цим Тамара Колотиленко запросила на сце-
ну заслужену артистку України Діану Аграті-
ну – скрипка, Оксану Венгер – віолончелістку, 
Олексія Коломойця – баян, Олександра Бере-
говського – виконавця на ударних інструмен-
тах, а також соліста – лауреата міжнародних 
конкурсів, виконавця на багатьох духових ін-
струментах Олеся Журавчака.

Цим зведеним колективом були виконані 
твори Євгена Доги «Кодри», Олексія Чухрая 
«Потрійний козачок» та Василя Попадюка 
«Українська фантазія». Слухачі застигли, зо-
середивши свою увагу на цьому багатоголо-
сому виконанні. Треба було спостерігати за 
виконавцями і за слухачами, як усі захопле-
но сприймали ту гармонію, красу такого без-
помилкового звучання, що просто пливеш у 
хвилях цього модерного багатоголосся і задо-
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вольняєш усі свої мистецькі забаганки!
Продовжуючи водночас свою оригіналь-

ну музичну лекцію, пані Тамара Колотиленко 
відзначила, що 60-70 роки минулого ХХ сто-
ліття – то була золота епоха української пісні, 
епоха розквіту таких пісенних талантів як не-
забутні світлої пам’яті Олександр Білаш, Пла-
тон Майборода, їхню справу і нині успішно 
продовжує Ігор Поклад. Як данину цій золотій 
сторінці української пісенної культури ХХ ст., 
конферансьє запропонувала своєрідний блок 
«ретро», підготовлений бандуристками Тетя-
ною Маломуж, Ольгою Черній та Катериною 
Коврик. Тут прозвучали твори Олександра Бі-
лаша «Озвуться птицями гаї» на слова Світ-
лани Йовенко, Ігоря Білозора «Коханий» на 
слова Петра Запотічного, Ігоря Поклада «Як 
я люблю тебе» на слова Дмитра Павличка. У 
виконанні цих творів чудово, свіжо, переваж-
но з глибокою задумою, інколи сумовито зву-
чав порівняно юний голос Катерини Коврик. 

Так само майстерно прозвучали у вико-
нанні бандуристок твори Анатолія Горчин-
ського «Червона Троянда» на слова Леоніда 
Татаренка, Василя Михайлюка  «Черемшина» 
на слова Миколи Юрійчука та Ігоря Поклада 
«Моя Україна» на слова Михайла Ткача.

І знову Тамара Колотиленко запрошує на 
декілька слів проф. Петра Кононенка, який з 
нотками тривоги у голосі говорив про те, що 
сьогодні, мовляв, є кому ділити Україну, я б 
сказав, як учасник цього мистецького дійства, 
шматувати нашу землю і без усяких актів пе-
редавати у чужі руки – таким чином, упро-
довж минулих століть, коли Україна втратила 
свою самостійність, внаслідок дій чужих гос-
подарів наш народ  позбувся внаслідок таких 
злочинних посягань царів, королів, султанів, 
генеральних секретарів понад 400 тис. ква-
дратних   кілометрів своїх етнічних земель, що 
дорівнює території сучасної Швеції... Але у 
нас є сьогодні прекрасне тріо бандуристок Те-
тяна Маломуж, Ольга Черній, Катерина Ков-
рик, - відзначив проф. П. Кононенко, - які сво-
їм мистецтвом об’єднують Україну. Я з’їздив 
Україну вздовж і впоперек – і в Донецьку, і 
у Києві, і у Львові, і на Буковині, на Харків-
щині та у Криму - скрізь говорять і розумі-
ють українську мову. Тож не потрібно штучно 
мусолити питання поділу України. Дивуються 

наші українські брати, наші співвітчизники 
у закордонні, чому шматуємо Україну?! Не-
щодавно ми отримали цікавий лист електро-
нною поштою із Словаччини: пише знаний 
україніст із Пряшева, вихованець Київського 
держуніверситету ім. Тараса Шевченка ще за 
радянських часів, нині проф. Юрій Бача, звер-
таючись до сущих в Україні українців та пред-
ставників інших національностей, що прожи-
вають у нашій державі, проголошує: «Однак 
від сьогодні ми не сміємо не знати:

Все на світі можна вибирати, сину!       
Вибирати й продавати не можна
тільки Україну!

Тож нехай шановні переможці й перемо-
жені продають себе скільки, за скільки й кому 
хочуть! Нехай продають своє безчестя й свою 
безхарактерність!

Ми, українці, не можемо – не сміємо! – не 
знати:

Не можна МАТІР продавати!
Бо хто МАТІР забуває, того Бог карає!

Тож  на завершення слова поета, що 
прозвучали на цьому мистецькому дійстві 
бандуристок:  

 
Бандурою прикриюсь як щитом 
І буду битись проти несмаку та бруду, 
Себе не забрудню і не забуду –  
Ми вільні всі під небом і хрестом.

Як стріли полетять мої пісні
У груди тих, що роблять 
                         з істини примару, 
Ніщо у світі  не мина без кари. 
Нехай колись віддасться і мені...

А як уже не втримаюсь в сідлі, 
Бандури голос хай продовжує дзвеніти, 
Його підхоплять України діти,
Немов знамення правди на землі.

Ось таке мистецьке дійство відбулося у 
музеї «Хлібня» в Національному заповіднику 
«Софія Київська» в суботу, 22 травня 2010 р.



26

Союзівка — 
для українознавства
Любов Дмитришин-Часто

Недарма таки виникла ця діяспорна приказка — „Нема-то, як на Союзівці!“. І справ-
ді – нема. Українська оселя з усією українською атрибутикою, високо в горах, немов у 
рідних Карпатах.

Хто вперше потрапляє сюди, не надивується з будиночків, які мають назви україн-
ських обласних центрів – „Київ“, „Одеса“, „Ужгород“, „Чернівці“ і т. д., з концертної 
залі „Веселка“ з тераси можна милуватися Кетскільськими горами, що синіють вдалині, 
а внизу бачити басейни для дорослих і дітей, тенісні корти, дитячий майданчик з гойдал-
ками, головний будинок адміністрації, в якому є також і кімнати для гостей, і ресторан, 
і бібліотека, і крамниця з українськими вишивками, книжками, сувенірами. Отака Со-
юзівка, відпочинкова оселя і, що належить особливо підкреслити – активний культурно-
громадський Центр української спадщини в Америці, в якому щоліта діють різніманітні 
табори для юнацтва і маленьких дітей, різні курси, де просто кипить праця, і в ній допо-
магають студенти з України під час їхніх вакацій. 
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І саме в такий гарячий час, з 25 липня 
до 7 серпня, Союзівка прийняла і нас, вчи-
телів Шкіл Українознавства, вже вкотре да-
ючи змогу Шкільній Раді при Українському 
Конґресовому Комітеті Америки провести 
на її терені Вищі учительські курси, тоб-
то виклади з головних предметів — істо-
рії України, української мови та літерату-
ри, культури і географії. Викладачами були 
відповідно професор Юрій Гаєцький, д-р 
Євген Федоренко, д-р Ігор Мірчук та по-
дружжя Боднар – д-р Володимир і мґр. На-
талія.

На курси прибуло 13 осіб: Любов Ви-
твицька та Світлана Грабовська зі Школи 
Українознавства Товариства об’єднаних 
українців Америки „Самопоміч“ в Ню- 
Йорку, Ярослав Березовський з „Рідної 
Школи“ в Дітройті, Мишиґен, Оля Пух-
няк, Мирослава Пухняк,  Оксана Стецька, 
Світлана Хмурковська, Мар‘яна Теліщак 
зі Школи Українознавства при парафії св. 
Михаїла в Йонкерсі, штат Ню-Йорк, Оль-
га Михайлюк зі Школи Українознавства у 
Філядельфії, Пенсильванія, Галина Клебан 
зі Школи Українознавства ім. Тараса Шев-
ченка при православному соборі св. Воло-
димира в  Пармі, Огайо, Ярослава Данищук 
зі Школи Українознавства в Савт Бавнд-
Бруку та Любов Часто зі Школи Україноз-
навства при парафії свв. Петра й Павла в 
Джерзі-Ситі, Ню-Джерзі.

Навчальний процес був дуже добре 
сплянований: після сніданку – три години 
навчання, тоді перерва на обід і відпочинок, 
відтак – знову дві години навчання. Після 
обіду можна було вільно піти до басейну, 
і це давало можливість відчувати себе не 
тільки на навчанні, а й на відпочинку. А 
вечорами курсанти мали змогу продовжу-
вати „слухання“ і „дебати“ з професорами 
в альтанці перед адміністративним будин-
ком, названим „Під Грушкою“ (пам‘ятник 
о. Григорієві Грушці, великому українцеві, 
який майже 120 років тому започаткував  
організоване українське життя в Америці, 
заснувавши газету „Свобода“ й, невдовзі 
по тому, – Український Народний Союз.

На Союзівці є також пам‘ятники Тара-
сові Шевченкові, Лесі Українці, Михайлові 

Грушевському, і це сповнює оселю такою 
виразною національною аврою, що Со-
юзівка сприймається органічним куточком 
України, тому й українозбнавсто тут – дуже 
логічне, природне.

З української літератури ми вивчали 
трагічну добу „Розстріляного Відроджен-
ня“. Вишукували в інтернеті нові матері-
яли, щоб не повторюватися, доповнювали 
істотними рисочками творчі і життєві пор-
трети письменників, – справді відчували 
себе студентами, яким належить осягнути 
якомога більше, щоб відтак принести все 
це до наших шкіл.

Певна річ, теми рефератів не повторю-
валися. С. Хмурковська присвятила своє 
дослідження творчості Володимира Винни-
ченка, О. Стецька – творчості Григорія Ко-
синки, М. Теліщак — драматургії Миколи 
Куліша, О. Губар написала про Миколу Хви-
льового, Г. Клебан — про Миколи Зерова, 
С. Грабовська — про творчість Володими-
ра Сосюри, О. Пухняк (доня) — про життя 
і творчість Павла Филиповича, М. Пухняк 
(мама) — про поезію Михайла Драй-Хмари, 
Л. Витвицька — про Костя Буревія (Едвар-
да Стріху), Я. Березовський схвильовано 
розповів про життя і творчість Олександра 
Олеся, Я. Данищук — про Валер‘яна Під-
могильного, Л. Часто — про життя і твор-
чість Ладі Могилянської, а О. Михайлюк, 
наостанку, присвятила свій твір творчості 
нашої сучасниці Ліни Костенко, в зв‘язку з 
80–літтям поетеси, яке українська культур-
на громадськість відзначала цього року. 

Євген Федоренко, Ярослава Данищук
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посвідки від Шкільної Ради при УККА про 
те, що вони „прослухали 70 годин лекцій  
з української мови, літератури, історії та 
культури на Вищих Учительських Курсах... 
та успішно  склали іспити з цих предме-
тів“. Він подякував професорам за працю, 
а також висловив від імені Управи Шкіль-
ної Ради  та вчителів Шкіл Українознавства  
щиру подяку всім фінансовим установам, 
які виділили кошти на оплату Вчительсько-
го семінару–2010, зокрема – Федеральній 
Кредитовій Кооперативі „Самопоміч“ в 
Ню-Йорку, Фундації Українського Вільно-
го Університету в Ню- Йорку, Українській 
Федеральній Кредитовій Спілці в Нюарку, 
Ню-Джерзі, а Фондові „Спадщина“ в Чика-
ґо, Кредитовій Кооперативі Спілки Україн-
ської Молоді Америки в Йонкерсі, Нь-Йорк, 
Українській Національній Федеральній 
Спілці в Ню- Йорку, „Нашій Українській 
Рідній Школі“ у Філядельфії, Пенсильванія 
та Українській Кредитовій Спілці „Самопо-
міч“ у Кліфтоні, Ню-Джерзі. 

Професори висловили найкращі поба-
жання для слухачів семінару, відтак зву-
чали пісні і деклямації, гумор і жарти на 
адресу всіх присутніх, вручалися пам’ятні 
подарунки. Той вечір в бібліотеці Союзівки 
залишиться в пам‘яті кожного надовго, бо 
були тут і чоловіки курсанток, і їхні діти, і 
працівниці Союзівки, і студенти з України.

Окремо подяку вчителі складають адмі-
ністрації Союзівки, менеджерові Соні Се-
манишин  та працівницям кухні за гостин-
ність. Нехай усім їм добре ведеться!

До наступної зустрічі в нашій амери-
канській Україні — на Союзівці!

Д–р Є. Федоренко невідкладно оціню-
вав реферати й відразу доповнював їх сво-
єю академічною ерудицією, роблячи це в 
дуже педагогічний, дружелюбний спосіб.

В пам‘ять жертв Розстріляного Від-
родження, в неділю, 1 серпня, вчителі по-
клали вінок з хвої, прибраний квітами та 
жовто–синіми стрічками, до Хреста біля 
союзової каплиці.

З історії України вивчався період кінця 
ХІХ і початку ХХ ст., тобто Визвольні Зма-
гання українського народу. Цікаво,  захо-
плююче вибудувані, надзвичайно інформа-
тивні і відночас емоційні розповіді проф. 
Ю. Гаєцького доповнювали на післяобідніх 
лекціях наочним матеріялом на екрані че-
рез комп‘ютер д–р В. Боднар (історичний 
ракурс) та проф. Н. Боднар (географічний 
ракурс). 

Так само глибоким змістом і доступніс-
тю відзначалися лекції з культури, під час 
яких д-р І. Мірчук знайомив учителів озна-
йомилися з живописним та музичним мис-
тецтвом України, її світською та народною 
архітектурою. Ми слухали інструменталь-
ні, хорові та оперні твори Миколи Лисен-
ка і, заохочені викладачем, інтерпретували 
їх через власне сприймання. Як і картини 
українських мистців. 

В останній день роботи семінару, у 
п‘ятницю увечорі, відбулася прощальна зу-
стріч і концерт, підготовлений учансиками 
курсів. Спочатку голова Шкільної Ради, 
д–р Є. Федоренко, привітав курсантів з 
успішним закінченням навчання і вручив 

На гуцульському обіді

Учасники Вищих Учительських Курсів на Союзівці
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Отець Роман Мірчук привітав і благо-
словив усіх присутніх. Всі разом заспівали 
молитву за Україну. Ґрадуанти в центі залі 
стояли колом і піднявши руки зі свічечка-
ми догори, ніби зверталися до Бога, щоб 
зберіг нашу дорогу неньку Україну. Це 
були дуже зворушливі і незабутні хвилини.

Привітання від Управи Шкільної Ради 
при УККА виголосив Голова Шкільної 
Ради др. Євген Федоренко. Вітаючи аб-
сольвентів, др. Федоренко відзначив пра-
цьовитість і успіхи  випускників і побажав 
найкращих успіхів у житті і виразив на-
дію, що і надалі всі залишаться свідомими 
українцями, гордими свого походження,  
будуть носіями українських ідей та будуть 
корисними українській громаді.

Свої привітання прислав Надзвичай-
ний і повноважний посол України при Ор-
ганізаціїї Об’єднаних Націй Ю. Сергеєв. 
(привітання зачитав дир.Юрій Косачевич).

Грошові нагороди надав для випис-
кників Український Народний Союз, який 
кожного року вітає дітей і також надає 
стипендії для своїх членів-студентів уні-
верситетів кожного року на протязі всього 
навчання. Чеки вручила працівниця УНСо-
юзу Оксана Станько.

Ґрадуанти також отримали привітання 
і чеки від українських кредитівок.

Багато вітальних і повчальних слів 
лунало з уст директорів шкіл і вчителів в 
яких бажали дітям всіляких благ  у їхньо-
му майбутньому дорослому житті. 

Чудову мистецьку програму підго-
тували матуранти  в якій  кожна школа 

5 Червня,2010 року школи Україноз-
навства метрополії  Нью Йорку відсвят-
кували матуральний бенкет в Українсько-
Американському Культурному Центрі у 
Випані, Нью Джерзі.

47 Випускників! (Ґрадуантів) зі шкіл:
Морріс Каунті, Нью Дж.-7, Джерзі 

Ситі, Нью Дж.-2, Йонкерс, Нью Йорк-7, 
Школа ОУА «Самопоміч», Нью Йорк-11, 
Пасейк, Нью Дж.-15, Саут Баунд Брук, 
Нью Дж.-1, Стемфорд, Кон.-4  дістали 
дипломи і нагороди про закінчення 12-ти 
річної Школи Українознавства .

Чудова, в українському дусі, прибрана 
заля чарувала  своєю привітністю.

Ведуча Ольга Марин запрошує до залі 
ґрадуантів на урочисту частину вечора.

Під звуки козацького маршу і під 
гучні оплески ґрадуанти входять  до залі, 
вщерть наповненої родичами, вчителями 
і гостями. Світло в залі пригашене  і діти 
заходили з палаючими  свічечками в руках, 
що ще більше  додавало урочистості цій 
події.

 Проспівавши гімни Америки та Украї-
ни свято відкрила Оксана Телепко. 

Валентина Каплун

Ґрадуація шкіл
українознавства
метрополії Нью Йорку.
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Микола Дупляк

Випускники школи 
українознавства 
в Баффало

Цього року Школу Українознавства в Баф-
фало, Н.Й. матуральним іспитом закінчило 
четверо студентів, а саме: Наталія Кукліч, 
Микола Середюк, Степан Чучман і Богдан 
Шутка. Гарно виконане табльо випускників і 
вчителів звертало на себе увагу всіх учасни-
ків свята. Від багатьох років Рідна Школа (бо 
і так залюбки називають Школу Українознав-
ства в Баффало), приміщується в церковній 
залі парафії св. Миколая. Під цю пору паро-
хом тут є о. Мар’ян Процик.
 Урочиста церемонія закінчення на-
вчального року та вручення випускникам ма-
туральних дипломів відбулася 19-го червня 
2010 року в просторій залі церкви св. Івана 
Хрестителя. Парохом тут є молодий свяще-
ник о. Микола Дротич.
 Школа Українознавства – це візитна 
картка кожної зорганізованої україн-ської 
громади, тому випускний вечір – це свято ці-
лої української спільноти, до якого підготов-
ляються вчителі та батьки (особливо батьки 
матурантів), а підтримує його вся свідома 
громадськість. Про особливу подію говорить 
також гарний  свя-точний національний одяг 
учителів, учнів і багатьох батьків, яких зу-
стрічаємо перед входом на залю.
 На шкільну програму зібралося чи-
мало громадян різного віку. Між ними були 
новоприбулі з України та й ті, хто ввесь 
свій вік прожив поза Україною. Рідна школа 
єднає всіх. Програмою вела вчителька Со-
фія Кенн. – “Сьогодні пролунає прощальний 
вальс для наших випускників. Світанкова 
зоря покличе їх у незвідані далі, різнобарв’я 
життя, для праці і радости. До школи при-
йдуть нові діти. Школа, як турботлива мати, 
буде виховувати їх, навчати всього нашого, 
українського, наставляти і випускати в жит-
тя, як ми робимо це сьогодні” , -- сказала 
м.ін. пані Софія.

з гідністю показала свої таланти. Дуже 
зворушуючим  був виступ випускниці 
школи  Українознавства з м.Пасейку, Нью 
Дж. Ліни Павловської , яка прочитала вірш 
Тараса Шевченка  «Розрита могила», який 
так актуально звучить і в наш час.

Учні школи Українознавства з міста 
Пасейку, Нью Дж., звернулися зі словами 
подяки за всебічну підтримку і допомогу 
до Голови Шкільної  Ради др.Євгена Федо-
ренка і за українською традицією подару-
вали  йому коровай на вишитому рушнику.

За смачною вечерею, яку приготував 
наш знаменитий кухар пан Телепко, всі ве-
село спілкувалися, згадували шкільні роки 
і будували пляни на майбутнє.

Випускниці замінивши вишиті блюзки 
на вечірні сукні і під запальні українські 
мелодії оркестри «Грім» закружляли  в 
парах по залі.  А яка ж українська забава 
без «коломийки»? І тут наші ґрадуанти по-
казали всю майстерність вишколу і красу 
нашого українського танцю, а батьки, вчи-
телі  і гості з гордістю підтримували  їх 
дружніми оплесками. Забавлялися танцями 
також і всі гості  вечора.

     Та ось  і закінчився матуральний 
бенкет.  І ви, дорогі випускники стали на 
порозі дорослого життя.

Іще раз щиро вітаємо всіх вас і зичи-
мо багато успіхів у вашому майбутньому 
навчанні і житті. Пам’ятайте про коріння 
свого роду і гордо несіть по життю ім’я 
українця!

Щасти Вам, любі юнаки!  В добру 
путь!
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грали на інстру-ментах тощо. Щойно тоді 
з коротким словом виступили представник  
Шкільної Ради мґр. Микола Дупляк і дирек-
тор Галя Назаревич, яка вручила випускни-
кам дипломи. З черги випускників вітали і 
давали їм грошові подарунки  представники 
української громади: д-р Андрій Дякун – го-
лова Відділу УККА, Марія Седлярчук – від 
Української Федеральної Кредитової Спілки, 
Ганя Середюк – голова Батьківського Комі-
тету – від Меморіяльного Фонду д-ра Меті-
ля.
 На закінчення мистецької програ-
ми вірші деклямували випускники Степан, 
Микола і Наталка, а Богдан грав на бандурі. 
Абітурієнти та вчителі сказали собі багато 
гарних слів, побажали собі найкращого, а 
разом з тим створили гарний родинний на-
стрій. Матуральну пограму закінчила дир. 
Г. Назаревич подякою учителям і батькам 
за влаштування успішної шкільної програ-
ми, спонзорам за поміч, а гостям за участь. 
Слідував національний гимн України у ви-
конанні всіх присутніх. Молитву на почат-
ку бенкету, що слідував, провів о. Микола 
Дротич. Після спільної гоститни була нагода 
розважатися при звуках оркестри “Карпати”.
 Годиться додати, що на терені велико-
го Баффало діють чотири українські греко-
католицькі парафії і одна православна. Треба 
сподіватися, що вони докладуть зусиль, щоб 
з новим навчальним роком їхні маленькі 
парафіяни поповнили ряди учнів одинокої 
в Баффало та соборної громадської Школи 
Українознавства, щоб не було української 
дитини поза українською школою. Саме до 
цього заохочував їх автор цих рядків.

 

Під звуки вальса (у виконанні оркестри 
“Карпати”) і шкільного дзвінка, до залі 
входять випускники. Їх ведуть за руки  діти 
світлички.  За ними йде пані дирек-тор Галя 
Назаревич з гарно оправленими матураль-
ними дипломами. На той час батьки випус-
кників стають посередині залі і зустрічають 
молодь хлібом і сіллю та відкритими ви-
шиваними рушниками над головами, під 
якими проходить молодь, щоб зайняти місце 
на сцені. Ведуча просить священиків благо-
словити “наших дітей” на щасливу дорогу 
дорослого життя, ясну та спокійну долю, 
чистий та безмежний самостійний шлях. 
 Випускників представляє на сцені 
їхня перша вчителька Ірина Ващак. – “До-
рогі Наталко, Богдане, Степане і Миколо, 
-- з хвилюванням звернулася  вона до своїх 
вихованців. Сьогодні для мене і радісний, і 
сумний день. Сумний тому, що в суботу не 
будемо більше зустрічатися, а веселий тому, 
що Бог допоміг мені бути з Вами від самого 
початку -- до самого кінця”. Пані Ірина про 
кожного сказала добре слово. На це вони, 
безперечно, заслуговують. Це ж бо найкра-
ща і найбільш надійна українська молодь у 
Баффало. Наталка, Богдан і Микола – плас-
туни, а Микола – сумівець. Mикола і Степан 
народилися в Америці, а Наталка і Богдан в 
Україні. У всіх професійні амбіції.
 Під час шкільної програми на екрані 
демонструвались прозірки з життя школи за 
останніх одинадцять років, а окремо з життя 
випускників і матуральних іспитів. Своїми 
талантами матурантів за чергою вітали учні  
кожної кляси, бажали їм найкращого їхні 
вчителі. Учні деклямували вірші, співали, Ірина Ващак і студенти

Микола Дупляк та директор Галя Назаревич
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   Вельмишановний Пане Федоренко!

Висловлюємо Вам щиру подяку за книги, подаровані в фонд бібліотеки 
Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою. Завдяки Вам 
книгозбірня Інституту поповнилася потрібними та актуальними виданнями.
Переконані, що безцінні книжкові дарунки будуть сприяти активізації наукової, 
освітньої, культурної діяльності, та користуватимуться заслуженим попитом 
серед читачів.

З повагою та вдячністю,
Директор                                                                   Ірина Ключковська

Голові Шкільної Ради при УККА
п. Євгенові Федоренку
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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

№ 46
1. (І. П.) 
 ІІ Світова виховно — освітна сесія СКВОРРади
2. ІІ Світова виховно — освітна сесія СКВОРРади   
 (продовження) 
3. Бандура, О. 
 Мова мистецького твору (продовження)
4. Українська еміґрація в Америці (продовження)
5. Безушко, О.
 Англомовна кляса — матеріяли до ІІ кл.
6. Хроніка
7.  Некролог

№ 47
1.  ІІ Сесія СКВОР — СКВУ
2. Бандура, О.  
 Мова мистецького твору (продовження)
3.  Українська еміґрація в Америці (продовження)
4. Пеленська, І. 
 Зайняття в підготовчій клясі (продовження)
5. Безушко, О.
 Англомовна кляса — матеріяли
6. Любінецький, І.
 Українське письменство у вільному світі
7.  Контрольні питання з їсторії України

№ 48
1. Пеленська, І. 
 Школи українознавства і асиміляція
2.  Батьки — діти — школа
3. Бандура, О.
 Мова мистецького твору (продовження)
4. Пеленська, І.
 До програми навчання у школах українознавства
5. Наказовий спосіб та його правопис
6. Пеленська, І.
 Підготовча кляса (продовження)
7. Контрольні питання з їсторії України (продовження)
8.  «Свобода» Лекції з поїздки в Україну
9. Бережницький, Олександер
 Про українську школу в Америці
10. Хроніка
11. Листування
12. Увага — стиль!

№ 49
1. Тарнавська, І.
 На порозі шкільного року
2. Жарський, Е.
 Мета й ідеал виховання
3. Бандура, О.
 Мова мистецького твору (продовження)
4. Любінецький, Ю.
 Захід і українське письменство
5. Пеленська, І.
 Зайняття в підготовчій клясі (продовження)
6. Серебницький, А.
 Матеріяли до лекцій
7.  Некролог
8. Жарський, Е.
 Обіжник Ч. 2 — 1974/75
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№ 52
1. Жарський, Е.
 Мета й ідеал виховання (продовження)
2. Бандура, О.   
 Мова мистецького твору (продовження)
3. Семчишин, М.
 Чого вимагає від учителя сучасна американська школа
4. Верган, Василь Модрич
 Поетеса Ліна Костенко — предтеча шестидесятників
5. О.Б.
 Самостійне вивчання літератури
6.  Історичні загадки
7.  Хроніка 
8.   Листування

№ 53
1. Жарський, Е. 
 Заклик до батьків
2. Жарський, Е. 
 Мета й ідеал виховання (продовження)
3. Бандура, О.
 Мова мистецького твору (продовження)
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Цей ліс живий. У нього добрі очі. 
Шумлять вітри у нього в голові. 
Старезні пні, кошлаті поторочі, 
літопис тиші пишуть у траві. 

Дубовий Нестор дивиться крізь пальці 
на білі вальси радісних беріз. 

І сонний гриб в смарагдовій куфайці 
дощу напився і за день підріс. 
Багряне сонце сутінню лісною 
у просвіт хмар показує кіно, 

і десь на пні під сивою сосною 
ведмеді забивають доміно. 

Малі озерця блискають незлісно, 
колише хмара втомлені громи. 
Поїдемо поговорити з лісом, 
а вже тоді я можу і з людьми. 

Ліна Костенко
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