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Ігор Калинець

Присвята дружині
ПЕРШОГО ЛИСТОПАДА

Ірина Калинець у 60-х роках

70 років з дня народження 
Ірини Стасів-Калинець

Сказав Антонич до свічки першого листопада:
Дякую тобі, свічко, за світлу пам’ять.
Із-за третьої зорі на вогник лечу, як метелик,
бо поклоняюся всьому, що є в німбі вогню.

Сказала свічка Антоничеві першого листопада:
Дякую тобі, Антоничу, за світле признання,
Хистке моє світло, як метелик пам’яті,
з ліхтарні серця виставлено під вітер.

Сказала ще свічка першого листопада:
Маю щастя освітити тобі дорогу з вічності.
Хвильку побудь у світі, де дотліває пам’ять,
у правітчизні свічок, у вітчизні огарків.

Від імені Шкільної Ради при УККА і всього 
вчительства шкіл українознавства в США 

сердечно вітаємо пані Ірину Калинець 
з нагоди 70-річчя від дня народження 

і висловлюємо щире признання за 
недвозначну працю в обороні української 
духовности й мови впродовж десятиліть.

З великою приємністю згадуємо про 
Ваш приїзд до США літом в 1991 році і 
тісну співпрацю зі Шкільною Радою на 

ниві українознавства а зокрема у виданні 
підручників в Україні — Букваря і чотирьох 

читанок — біля двох мільйонів тиражем.
Від щирого серця бажаємо дальшої плідної 

праці, наснаги і нових звершень на благо  
і розвиток суверенної й демократичної 

України.

Управа Шкільної Ради
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Львівська пасіонарія
Вікторія Садова

До ювілею Ірини Калинець

Серед когорти львівських «шістдесятників», які, дале-
бі, не планували бути державними злочинцями й «зеками», 
а прагнули вивчати, зберігати й розвивати українську куль-
туру, Ірину Стасів-Калинець завжди вирізняв темперамент. 
Полум’яний виклик так і рветься із неї,— енергійної, за-
пальної, дотепної й дошкульної, демонстративно інтелекту-
альної і водночас надзвичайно чуттєвої.

...Молодий філолог-славіст із університетської освітою 
й учительським фахом Ірина Стасів, на початку 1970-х меш-
кала із чоловіком Ігорем Калинцем та донькою Звениславою 
на вул. Кутузова (тепер вул. Генерала М.Тарнавського). Тут 
6 грудня 1971 р. вона відсвяткувала свої 31-ші уродини. А 21 
грудня разом із В’ячеславом Чорноволом, Василем Стусом 

та іншими підписала заяву про створення Громадського комітету захисту Ніни Строкатої-Караван-
ської. Цей комітет став першою правозахисною організацією в Україні.

Далі події розвивалися із блискавично швидкістю. 30 грудня 1971 р. політбюро ЦК КПРС 
постановило розгорнути боротьбу проти мережі виготовлення та розповсюдження самвидаву. 4 
січня 1972 р. затримали бельгійського туриста Ярослава Добоша, якого використали для розробки 
об’єктів справи «Блок» та репресій проти них. І вже від 12 січня 1972-го по всій Україні прокоти-
лися тисячі обшуків й сотні арештів.

Ірина Калинець розповідає, як у грудні 1971 р. до Львова приїхав Василь Стус, який лікував-
ся тоді в моршинському санаторії: «Разом ходили колядувати. Маленьку Звениславу він просто 
зачарував. Ми показували Василеві музеї, церкви, цвинтарі. Його мучив виразковий біль, аж до 
паморок. А ввечері у нас вдома він надзвичайно артистично читав свої поезії. Його голос лився, як 
музика. Це можна було порівняти із очищенням. Увечері 9 січня, на Стефанії, Василь повертався 
до Києва, ми зі Славком Чорноволом проводжали його в аеропорт. Їдемо повз будинок КГБ, а там 
всі вікна світиться, тоді й подумалося — вони щось готують».

Готували саме ці масові арешти. Як відбувався покіс 1972-го свідчать документи зі справи 
«Блок». Ознайомитися із ними українські дослідники отримали змогу іще на початку 1990-х ро-
ків. З огляду на це, більш ніж дивно сприймаються заяви теперішнього керівництва СБУ про не-
бажаність оприлюднення документів про діяльність «шістдесятників», бо це, мовляв, зачіпає іще 
живих, їхніх родичів і близьких. Під цим же претекстом СБУ вилучила й не повернула особисті 
комп’ютери директора та працівників Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режи-
мів «Тюрма на Лонцького», які готували другий етап музейної експозиції, власне присвячений руху 
опору 1960-80-х років.

Саме в цій тюрмі і перебувала Ірина Калинець під час слідства. Тепер вона — голова наглядо-
вої ради музею, розташованого у приміщенні колишньої в’язниці, через яку пройшли усі арешто-
вані львівські дисиденти.

Зазнала своєрідного арешту й її творчість. Її заборонено було читати навіть науковцям. Ось 

© 2010, Українська правда, Історична правда

Ірина Стасів-Калинець
з чоловіком Ігорем Калинцем
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красномовний документ:

«Таємно.
Академія Наук Української Радянської Со-

ціалістичної Республіки.
№117778 т від 27 липня 1973 р.
Директорам установ і організацій АН УРСР
Згідно з наказом Головного управління по 

охороні державних таємниць у пресі при Раді 
Міністрів УРСР № 2-т від 29 травня 1973 року, 
просимо Вас дати вказівку підвідомчій бібліоте-
ці вилучити з загального користування всі твори 
таких авторів: 1) Багаутдінова Рема Махмудови-
ча, 2) Дзюби Івана Михайловича, 3) Захарченка 
Василя Івановича, 4) Калинця Ігоря Мироно-
вича, 5) Калинець-Стасів Ірини Онуфріївни, 6) 
Колесника Володимира Андрійовича, 7) Мороза 
Валентина Яковича, 8) Осадчого Михайла Гри-
горовича, 9) Сверстюка Євгена Олександрови-
ча, 10) Світличного Івана Олексійовича, 11) Со-
кульського Івана Григоровича, 12) Стуса Василя 
Семеновича, 13) Чорновола В’ячеслава Макси-
мовича.

Про закінчення цієї роботи повідомити го-
ловне управління по охороні державних таєм-
ниць у пресі при Раді Міністрів УРСР.

Віце-президент Академії Наук УРСР
академік І. К. БІЛОДІД».

Із публічних бібліотек твори цих авторів 
вилучали із такою ж запеклістю, як і під час 
обшуків — рукописи, якими звинувачувані в 
«антирадянщині» обмінювалися, мов дорогими 
приватними подарунками.

Слідчий старший лейтенант Логінов за про-
токолом допиту обвинуваченого Стуса В. С. 26 
квітня 1972 року запитував: «Збірки (саморобні) 
віршів «Зимові дерева» вилучені під час обшу-
ків у Дзюби І. М., Селезненка Л. В., Калинець 
Ірини Онуфр., окремі вірші з передмовою «Двоє 
слів читачеві» вилучені у Світличного І. О. Як 
ці збірки потрапили до них? Хто з них вам гово-
рив про те, що передав «Зимові дерева» за кор-
дон та через кого?»

Із цих: «передавав — не передавав», «читав 
— не читав», «давав — не давав», «знаєте — не 
знаю», «були — не пам’ятаю» тощо і складають-
ся численні томи кримінальних справ.

У справі Ірини Калинець 9 томів, у справі 
її чоловіка Ігоря Калинця, якого заарештували 
того ж таки 1972 року — 4 томи. Вирок їх поєд-
нав: за статтею 62 Кримінального кодексу — 6 
років позбавлення свободи з утриманням у ви-

правно-т рудових 
колоніях суворого 
режиму і три роки 
заслання.

Та навіть і 
там вони не злама-
лися: в ув’язненні 
Ірина Стасів-Ка-
линець оголошу-
вала голодування 
на підтримку ін-
ших в’язнів, виси-
лала телеграми з 
протестами в різні 
установи СРСР.

Це означало, 
що навіть при та-
кому вироку Ірина 
не занепала духом, 
хоч донька лиша-
лася на волі без 
батьків.

Завдяки незрадливій підтримці друзів із 
кола митців і любові рідних Ірина (або як її лас-
каво кличуть приятелі — Оришка) з гідністю ви-
тримала кагебістські репресії: обшуки, арешт, 
засудження, заслання.

Коло Калинців — це вихованці так званої 
«катакомбної академії» Карла Звіринського й 
Романа Сельського: графіки Роман Петрук й 
Богдан Сорока, маляри Любомир Медведь, Олег 
Мінько, Володимир Патик, Богдан Сойка, Ярос-
лав Мацелюх, майстер скла Андрій Бокотей, 
скульптор Марія Савка, авторка гобеленів Сте-
фанія Шабатура. Усіх годі й перелічити.

«Нас із Іриною ці полотна вражали буян-
ням фарб. Можливо, до такого сприйняття спри-
чинилася молодість. Як ми були молодими, то 
любили збиратися разом, радіти повноті життя, 
поезії і вину»,— розповідав Ігор Калинець, коли 
десять років тому на 60-ий ювілей дружини вла-
штував художню виставку із творів «шістдесят-
ників». Та експериментальна експозиція пока-
зала, якими творчими потенціями володіло їхнє 
покоління, якими самобутніми величинами уві-
йшли в історію мистецтва його представники.

У спогадах Романа Корогодського «Брами 
світла. Шістдесятники» можна надибати емоцій-
ні описи: «У середині 60-х у художника Олега 
Мінька збиралася тоді «нова генерація»... Моло-
ді, розкуті, добре освічені, веселі. Правила бал 
Ірця Калинець, завзята й гостра на слово, і по-
етеса, й літературознавець, і мистецтвознавець, 

 Ірина Калинець
з донькою Звениславою.
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й історик, і критик... Хлопці до неї прислухо-
вувалися, а критики її боялися. Ми співали, во-
дили козу на колядках... Гаряче дискутували, 
пили каву, читали поезії, співали... Задавала тон 
темпераментна Ірця Калинець, яка всіх знала і 
видавала аванси в «талановиті» та «геніальні». 
Інших серед нас не було...».

Та Ірина Калинець сама невіддільна від 
мистецтва: писала вірші (збірки «Поезії» (1991), 
спільна книжка з Ігорем Калинцем «Це ми, Гос-
поди» (1993) і «Шлюб з полином» (1995), но-
велістику, історичну белетристику (детектив-
ний роман «Вбивство тисячолітньої давності»), 
казки для дітей (випущені в світ окремими ви-
даннями й опубліковані Лідією Лемик в журналі 
«Світ дитини»).

Видала Ірина Калинець також і свої істо-
ричні праці «Студії над „Словом про Ігорів по-
хід“» (1999), «Загадки хрещення Русі» (2000), 
«Епоха гунів та її передісторія». У історичних 
розвідках її порадником і критиком був профе-
сор Ярослав Дашкевич.

Хоча у самої Ірини Калинець є певна нос-
тальгія за молодими роками, але вона іншого ха-
рактеру: «Сумую за тим періодом, коли мої од-
нодумці були внутрішньо вільними. Ми не мо-
гли миритись з тим, що найвизначніші моменти 
нашої історії, культури, релігії безжалісно пере-
кручувались. Ми вірили, що Україна буде неза-
лежною, тільки не знали, коли саме. З одного 

боку, можна сказати, що той перший арешт пере-
креслив життя, але з другого — ні, бо воно малу 
іншу програму. Я зовсім не заздрю тим, які оби-
рали позицію байдужості та відстороненості, бо 
то штовхало на компроміс із совістю, а значить 
на служіння злу. Якщо за чимось і шкодую, то 
тільки за змарнованим часом, який можна було б 
використати для інтенсивнішої роботи».

Отож по поверненні до Львова із заслання 
у Забайкаллі, Ірина Калинець із нерозтраченою 
енергією заповзялася до громадської, творчої й 
наукової роботи. Стала співредакторкою самви-
давного культурологічного журналу «Євшан-
зілля» (1988−1990), була серед організаторів 
«Меморіалу», Руху, увійшла до Наукового Това-
риства ім. Шевченка, написала понад три сотні 
статей.

Ірина Калинець була депутатом Верховної 
Ради України ХІІ — «першого демократичного» 
— скликання, яка проголосила Незалежність.

Як зазначив Роман Корогодський, «Навіть 
в умовах декоративної присутності у Верховній 
Раді енергійна Ірина була невтомною й духом 
молодою, як у 60-х. Вона перша заголосила, що 
українських дітей продають за кордон, а жінки 
валкою їдуть туди на заробітки. Калинці — це 
типово українське покликання стояти на чатах, 
це роль будителів втілення громадського неспо-
кою.

Та Калинці — поети, передусім поети. А 
поети — справжні. Вони й живуть 
як поети. Неспокійні, як весняні 
води, що рвуть греблі умовностей 
і вигаданих кабінетних понять. 
Творять культуру і чин цей не ма-
ліє з часом, а набирає нових рис, 
охоплюючи нові обрії культуроло-
гії, історіософії, і я лише  тішусь, 
що Калинцеві казка як форма і 
стиль життя має happy and. Хай 
таланить Вам , мої любі друзі!».

6 грудня у пані Ірини Кали-
нець 70-літній ювілей, і вітати-
муть її сім’я із дітьми й онучкою, 
ректор Львівського національного 
університету імені Франка Іван 
Вакарчук, усі її численні «похрес-
ники» — студенти різних вишів і 
вихованці військового ліцею ім. 
Героїв Крут, історики  Центру до-
сліджень визвольного руху та ко-
лектив музею-меморіалу «Тюрма 
на Лонцького».

9 січня 1972 року. Різдво в домі Садовських у Львові. 
Стоять — Любомира Попадюк, Василь Стус, Олена Антонів, 

Ірина Калинець, Марія й Ганна Садовські, Михайло Горинь; 
сидять — Стефанія Шабатура, вбрана циганом,

 Мар’ян Гатало, Олександр Кузьменко. 
Через три дні Стус, Калинець та Шабатура були заарештовані
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Розстріляне Відродження: 
Ладя Могилянська

(1902-1937)
Любов Дмитришин-Часто

Однією з яскравих постатей серед поетів «Роз-
стріляного Відродження» є Ладя Могилянська. Її 
віршів, а їх небагато, не знайти в Антологіях укра-
їнської поезії, навіть у такій як антологія під редак-
цією Ю. Лавриненка «Розстріляне Відродження». 
Проте, це не означає, що вони пропали, бо її твори 
були в свій час  опубліковані в тодішній пресі.

Хто ж була ця непересічна постать, що це була 
за поетка?

Але насамперед трохи біографії.
Ладя Могилянська  народилася 1902 року в Чер-

нігові, в родині письменника і журналіста Михайла 
Могилянського, який був активним російським «ка-
детом», до 1917 року проживав у Петербурзі. Піз-
ніше він став відомим українським публіцистом, 
письменником і літературознавцем. Син його, Дми-
тро, теж був поетом, псевдонім — Дмитро Тась.

Ладя почала писати в 1923 році й дебютувала 
поезією «Купальські трави» в журналі «Червоний 
Шлях». Друкувалися її твори в журналах «Життя 
і Революція», «Нова Громада», катеринославській 
«Зорі» та львівському «Літературно-Науковому Ві-
снику» в 1926 році. Окремих збірок не вийшло, бо 
в 1930 році, разом з братом Дмитром Ладю зааре-
штовано й заслано в концентраційний табір на Вед-
межій Горі, потім у Дімітров під Москвою, де був 
каторжний табір для тих, хто будував канал Волга-
Москва.

Розстріляли російські окупанти Ладю Могилянську 1937 року. Так само загинув і її брат Дми-
тро. Зостався немічний батько, якого не знищили, а «подарували життя», що було пекельніше від 
смерти. 

Можливо, не було окремої збірки її творів тому, що укладачі антологій не вважали її за творчу 
особистість.Тоді, за що ж Ладя Могилянська поплатилася життям? Щоб дати відповідь на це питан-
ня, досить звернутись до її творів,

Ось її перший вірш «Купальські трави»:

Я не забуду, як ви співали,
Зелені трави, в Купайлин день!
Було повітря у день Купайли
Все золотеє від їх пісень...

З матеріялів учетельського семінару
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Що ви робили цієї ночі?
Куди дивились, що ви — такі!
Яке це диво відбили очі
Такі прекрасні, такі палкі?..

А за рікою вже нас стрічало
Привітом місто у злоті бань...
Повстаньте, люди, у день Купайли,
Прокинься, місто, в піснях повстань!

Крім прекрасної лірики, Ладя Могилянська 
кидає клич до Києва — вічного міста — про-
кинутися. А це вже була контрреволюція проти 
окупанта, проти большевицької влади.

Другим твором, глибоко ліричним і філо-
софським, була п’ятичастинна баляда «Осін-
ня поема», написана для свого коханого, поета 
Марка Антіоха, сина поета Миколи Вороного. 
Перша частина — це своєрідний діялог між 
«ним» і «нею», між, власне, Марком і Ладєю. 
«Він» — втілення всього весняного, безтурбо-
тного, невинного; «Вона» — осінь і зріла гли-
бока мудрість (Ладя була старшою від Марка на 
два роки).

Він:   Що ж? Ти мені співала непогано,
          Ти пестила, як друг, втішала, мов сестра...

Вона: Не знала я, вколисана в туманах,
          Чи то любов, чи то жорстока гра...

    — Ти не моя... ти ж тільки осінь-осінь,
         Не хочу я твоєї глибини...    

    — Нехай світанком скам’янілі роси
         Розкажуть пошепки мої надійні сни...

    — Ти їх не слухай, зраднице лукава,
         Дивись —твій сухолист знов у тумані зник...

    — Я мудрість випила до дна в достиглих травах,
         До дна душі пройшов солодкий сік...
 
    — Візьми, візьми назад свої дарунки,
        Твій сухолист мене не подола,
  
    — Та поверни мені мої цілунки,
        Що, заворожена тобою, я дала...

    — Що ж, непогано ти мені співала,
        Втішала, мов сестра, і пестила, як друг...
  
    — З якою мукою в нестямі цілувала
        Я пальці довгії твоїх печальних рук.

                  
  ІІ
 
Щодня все тануть голубі простори
Щодня прозоріє замріяна печаль...
Тополі обнялись, і хтось смертельно хворий
Одяг в останній раз бурштини і кораль...
Глибока осінь наче дно криниці,
Що вабить таємничо-тихим дном...
А в небі тануть дні... і линуть в ірій птиці,
Черкаючись об мури хмар крилом...
Невже ж відважився ти тут зазимувати?
Невже тобі такий міцний полон?
В сплетенні вій твоїх, в очей суворих ґратах
Заплутався лінивий юний сон...
Ну що ж, зимуй. В одвічнім шумовинні
Нехай загасне полум’я турбот,
В таємнім шелесті і шепоті невпиннім
Є щастя для таких, як ти, істот...
А вчора — мов у сні (навколо жовтий жовтень,
І сон землі й мережаний туман...)
Учора над кущем засохлим і пожовклим
Я вчула ясно пахощі троянд...

                  ІІІ

Сьогодні голуби мої тривожні
Кружляють у осінньому танку...
Ти — тільки випадковий  подорожній
На запашнім, заквітчанім шляху...
Чи крук там очі виклював у трупа,
Ті очі, що ціловано не раз,
Чи так напитися схотіли спраглі губи
З криниці болю, з джерела образ.
Так дівчина над лісовим струмочком
На мостом перекинутій вербі
Співає тихим, тьмяним голосочком
Про сокола, що горлицю любив...
А потім схилиться і жалібно заплаче,
Що папороть у гаї не цвіла,
Що чорний крук над трупом знову кряче,
Що сині очі стали мов із скла...
І прийде випадковий подорожній,
Немов би чув, неначе б знав усе,
І в подарунок чистий і урочий
Їй зайвину весни своєї принесе...

             ІV

Так сталося... Порожня і велична
І знов холоне чорная земля,
І на скрижалях мудрих і одвічних
Вам присуд пишеться, спустошені поля...
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Він:    Ти хочеш знати, як чуже сумління
           Кермує в мороці і зрячим, і сліпим?

Вона: Це тільки так: в невпиннім шумовинні
          Скоритися промінням золотим...

— Ти хочеш знати, як у лютім герці
     Вбивається прекрасне й молоде?
   
— Це тільки так: твоє розбите серце
     Знов золотою квіткою цвіте...
    
— Ти хочеш знать, як тьмяні мертві фарби
     Живуть і дихають від дотику мистця?
 
— Це тільки так: сховай нетлінні скарби,
     Пий трунок самоти в коханні до кінця.

— Так сталося... В утомі без змагання
     Ще раз скорилася покривджена земля...
 
— Ти хочеш знать, як губиться кохання?
     Це вічна згуба для таких. як я.

Це ніби про Марка і Ладю, про їхню долю, 
про долю України, де вбивається прекрасне і мо-
лоде. Невдовзі після Ладі був заарештований і 
Марко Антіох, і замордований так само. Разом 
з ним загинув і його батько — поет Микола Во-
роний, який добровільно повернувся в Україну 
з еміґрації, повіривши комуністичній брехні про 
амнестію. 

У поезії «Зимою не коралі» романтична 
Ладя згадує про «Того, хто Найдорожчий» — 
про Господа, до якого йде замолювати гріхи.

Зимою не коралі,
Зимою скрізь сніги.
А на сніги упали
Мальовані гріхи...

Весною йду на прощу
Замолювати гріх.
Хто серцю найдорожчий.
І хто миліш за всіх?

Веселії, барвисті
Веснянії стежки,
Цвітуть, мов аметисти,
Мальовані гріхи...

Прощальная неділя
Прощальним сном горить...
Я ж радощів хотіла...
Простіть мені, простіть.

Моя музисна туго,
Тепер я не твоя!
Прости мені удруге,
Іду на прощу я...

Усі гріхи на прощі
Скажу я без прикрас.
Хай Той, хто Найдорожчий,
Простить у третій раз.

І я тепер святая,
Я помолюсь за всіх,
Бо я тебе кохаю,
Мій смараґдовий гріх...
                            
                      Київ, січень 1925 р.

Та найбільш оскаржуючим твором для са-
мої Ладі перед большевицькою владою стала 
поезія «В день Святого Юрія». Вона написала 
лірично-ніжну поему-баляду про Святого Юрія 
в той час, коли НКВС зривало динамітом київ-
ські храми, церкви, пам’ятки архітектури ХІ-ХІІ 
століть. Нищили храми з каменю, розстрілюва-
ли «храми духа» українського — творчу інтелі-
ґенцію. Ось він, Ладін «Святий Юрій»:

 Не мені, не мені судилося
Сіять мак на твоїх полях...
Ой, Пречистая Діво, змилуйся,
Пом’яни в своїх молитвах...

В день святого весняного Юрія
До криниці по воду йшла...
Божевільною білою бурею
За криницею вишня цвіла...

Міліони прозорих метеликів
Прославляли життя і смерть...
Запашних міліони келихів
П’яним медом наповнені вщерть.

І стояла у сні під криницею,
Снила ніжно-весняним сном,
Причастилась весни таємницею,
Золотим весняним вином.
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І було, наче зоряна ніч, вино,
Помутились думки мої...
Тільки чую: — Хороша дівчино!
Гей, коня мого напої...

Подивилась, а поруч стомлений
Білий кінь, як птиця, тремтів...
А на ньому хтось соняшним променем
В біло-злотнім  убранні горів...

Ой, навіщо я подивилася?
Чарівний біло-злотний птах...
Не мені, не мені судилося
Сіять мак на твоїх полях.

Це ж його променисті кучері
Я тримала в своїх руках,
Як тугим перевеслом мучила
Хвилю золота в пишних снопах...

Чи не його це очі вдосвіта
Я угледіла в небі колись,
Коли світлими росами хтось ридав,
Схід мережав брильянтами сліз?..

Це ж для його убрання пишного
Золотило сонце сніги,
Гаптувало між білою вишнею
Самоцвіти свої дорогі...

Це ж його червоними маками
Усміхалися влітку уста...
І крижані крапельки плакали,
І зеркалилась в цебрах вода...

Та навколо святого Юрія
Білим сяйвом вились пелюстки...
Божевільною білою бурею
Танцювали свої танки...

Напувала коня похилого,
Помутилося все в ту мить...
І спитала вершника білого,
Може б в хату зайшов спочить?

Усміхнувся... На тлі зеленого
Золотою гадючкою спис...
— Чи нема на війні нареченого?
Ти за нього мені молись...

У нестямі до ніг схилилася,
Розтопила душу в сльозах...
Не мені, не мені судилося
Сіять мак на твоїх полях...

Тупнув кінь і знялася курява,
Закрутився далеко шлях...
Зникли очі святого Юрія,
Чарівний біло-злотний птах...

І, цілуючи білий слід його,
Проридала душа свій гріх...
Ой, навіщо до раю світлого
Вводиш, Боже, вродливих святих?

                     *    *    *

Про літературну вартісність поезій Ладі 
Могилянської свідчить і такий факт. Олена Телі-
га, поетка «полум’яних меж», про яку написано 
безліч праць, яку визнає критика як одну з най-
палкіших революціонерок-поеток, не знаючи 
Ладі Могилянської особисто, читала її в журна-
лах і захоплювалась її філософічністю в такій 
мірі, що взяла для своєї поеми «Подорожній» 
рядки з Ладіної «Осінньої поеми» — «Ти тільки 
випадковий подорожній на запашнім заквітча-
нім шляху» як епіграф. Очевидно, вона читала 
поезії Ладі в«Літературно-Науковому Віснику», 
який виходив у Львові, тобто закордоном, і його 
редактором у той час був один із найбільших 
ідеологів українського націоналізму Дмитро 
Донцов. А це був ще один привід для знищення 
Ладі Могилянської, ніжної, заглибленої у себе і 
в світ поетки.

На щастя, щоб не пропала її творчість і була 
належно оцінена, «Святий Юрій» дав для неї 
«патрона». Це — польський поет, літературозна-
вець і публиціст Юзеф Лободовський. Він зро-
бив переклад творчого доробку Ладі Могилян-
ської, а також Олени Теліги, для лондонських 
«Вядомосцєй» у липні 1978 року під назвою 
«Две ростршеляне поеткі». Він дав її творчос-
ті високу оцінку, запевняючи, як літературозна-
вець, що Ладі Могилянській «належить почесне 
місце в кожній антології української поезії, і не 
тільки тому, що в неї біографія мучениці, але 
таки й через достоїнства її поезії».

Отже, Антологію української поезії «Роз-
стріляне Відродження» під редакцією Ю. Лав-
риненка можна вважати неповною. Юзеф Лобо-
довський коректно виправдовує його, мовляв, 
«нічого, видно, про Ладю Могилянську не знав».

Однак, Ладя Могилянська, ця світла, гли-
боко лірична поетка, не забута й повинна бути 
повернена в українську літературу на належне 
їй місце.
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Музика душі
Михайло Мельниченко

В одному з інтерв’ю з нагоди ювілею у відпо-
відь на запитання корес пондента — що спонукає до 
творчості, — харківський композитор Тетяна Геор-
гіївна Хмельницька зазначила: «Насамперед бажання 
висловитись, поділити ся переживаннями. Свої твори 
вибудовую на зразок діалога зі слухачем. Тому го-
ловним замовником моєї музики є моя душа і образ 
уявного спів розмовника. Мені здається, що із засобів 
спілкування між людьми найбагатшим і наймогутні-
шим є музика.»

І справді, в нинішньому мінливому, нестабільно-
му і вимогливому сві ті музика посідає досі небаче-
не місце. Музика звучить по радіо, на теле баченні, в 
кіно, в театрах, ресторанах, магазинах, аеропортах, у 
домівках, на вулицях. Музика всюдисуща. По всьому 
світу відбувається без ліч концертів, фестивалів, кон-
курсів. Бах, Моцарт, Чайковський, Лисенко, Шнітке, 
Шанкар, Моріа, Марріконе заповнили наш звуковий 
простір.

Для музики характерні сьогодні такі риси як тех-
нічність, інтернаціо налізм та демократичність. Су-
часні композитори вдаються до все складні ших ви-
разників, виконавці набувають все досконалішої вір-
туозності, а для сприймання музики застосовуються 
все довершеніші технічні засоби.
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В сучасній музиці вирізняються три визна-
чальні течії: фольклорна, популярна і академіч-
но-композиторська. Саме в напрямку професійно-
компо зиторському харків’янка Тетяна Георгіївна 
Хмельницька працює плідно і успішно. Її хвилю-
ють проблеми сучасності і вічні теми, на яких сто-
їть класика.

Прагнення до композиторської справи у Тетя-
ни Хмельницької від природи, бо зростала в ро-
дині талановитих батьків-музикантів. Змалку у 
їх високомайстерному виконанні слухала камерні 
твори для скрипки і фортепіяна: Баха, Вівальді, 
Мендельсона, Моцарта, Верді, Вагнера.

Отже, витоки її музичних уподобань — від за-
хоплення ще в дитинстві народними піснями пол-
тавського краю та впливу інтонаційних національ-
них музичних культур Европи.

У творчому доробку Тетяни Георгіївни 
Хмельницької — симфонії, інструмен тальні п’єси, 
квартети, сюїти, хори і вокальна лірика, музика до 
спектаклів — розмаїття форм і жанрів. В їх змісті 
панує романтична піднесеність, життєстверджую-
чий оптимізм, філософська заглибленість, лірична 
чарівність мелосу і широкий спектр інструмен-
тально-тембрового звучання.

У Тетяни Хмельницької склалася незвичайна 
доля. В її роду виразно проглядаються українські 
козацькі корені та німецькі ґени. Прадід компо-
зиторки — заможний козак Іван Хмельницький, 
викладав математику в Харківській чоловічій гім-
назії, а його дружина — баронеса Єлизавета Ру-
дольфівна фон Мальтіц була талановитою піяніст-
кою.

Тетяна Георгіївна народилася переможної 
весни 1945 року в невеликому  німецькому містеч-
ку Дассов. Її батьки — Георгій та Катерина Хмель-
ницькі — випускники ленінградської консервато-
рії, колишні в’язні фашистського концтабору, ди-
вом врятувалися від страти в крематорії 8 травня 
1945 року. По дорозі, під час нальоту англійської 
авіації, опинилися на волі. Їх прихистили німецькі 
жінки. Після народження Тетяни молоде подруж-
жя Хмель ницьких повертається на Батьківщину 
— в Україну. Був то важкий, тернистий шлях по-
вернення до 1950 р.

У Полтаві промайнуло дитинство Тетяни. По 
закінченні музичної школи та Полтавського музич-
ного училища юна піяністка поступила в Харків-
ський інститут мистецтв імені І.П.Котляревського 
на факультет музикознавства в клясу теорії музики 
Ігоря Миколайовича Дубініна і у клясу історії му-
зики професора Галини Олександрівни Тюменєвої 
— засновниці української школи історичного му-

зикознавства. Навчалась Тетяна Хмельницька і на 
композитор ському факультеті.

Композицію опановувала у Дмитра Львови-
ча Клебанова — фундатора Харківськоі компози-
торської школи.  Її наставниками були Народний 
артист Володимир Золотухін і композитор Ігор 
Ковач. Чималий вплив на становлення таланту 
Хмельницькрї мав Валентин Бібік. Замолоду під 
його заохоченням захоплювалась авангардом. В 
стилі авангарду написала «Сонату для скрип ки  з 
фортепіано» (1972р.). Вийшло майстерно, техніч-
но. Прагнула неординарності. Тяжіла до експери-
ментаторства. Але  згодом зрозуміла, що це  не  її 
стихія.

За характером Тетяна Хмельницька романтик, 
лірик, філософ. Тому най частіше обирає імпрові-
заційну,  насичену поліфонією форму викладу сво-
їх вражень.

В колі її творчих зацікавлень Й. С. Бах, С. 
Танєєв — великі поліфоністи, П. Чайковський 
— неперевершений симфоніст, майстер опери, а  
також С. Рахманінов, С. Прокоф’єв, Ян Сібеліус, 
Д. Бортнянський, М. Березовський, Я. Степовий, 
Л. Ревуцький. Значний період творчого життя Т. 
Хмельницької заполонив Ріхард Ваґнер. Але якщо 
говорити про родовід, то можна цілком запевнити 
— вона вихованка Харківської музичної школи, її 
окраса. Т. Хмельницькій притаманні бездоганний 
професіоналізм, витончений музич ний смак, сти-
льова цілісність, тяжіння до проникливого ліризму  
і філософських узагальнень.

Бог дав їй оркестровий тембровий слух. Тому 
особливу увагу приділяє творам для симфонічного 
оркестру. Кращі з них — симфонічні поеми «Про 
Світ» (1987 р.), «Симфонічна поема» (1989 р.). 
Поемність властива для її творів великої форми. В 
«Симфонічній поемі» провідною ідеєю є боротьба 
пристрасної, крихкої надії на виявлення почуття 
любові в оточенні ворожнечі, стра хів, зла. Це по-
клик серця і сподівання, що жахи минуть, а надія 
на ствердже ння ідеалу неодмінно здійсниться.

Симфонія № 1 приваблює образним змістом, 
намаганням автора втілити його в інструменталь-
ну звучність і форму. В ній яскраво виражено по-
шук ідеалу,  на який відповідь дається на  вершині 
життєвого шляху і мета до сяжна  іноді поза ме-
жами буття, але  за її утверяження варто боротися.

В симфонії «Сяйва» (2006 р.) могутній про-
яв світла, краси життя в різноманітних формах. 
В ній гармонійно переплітаються картини приро-
ди і мотив колискового наспіву, і сила спільноти 
людей (гопак), яка може бути іноді некерованою 
і тоді формується суспільство хаотично жахливе. 
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Тут пробивається і мотив неупередженості спо-
глядання, і гармонія буття у заспокійливій мелодії 
поскрипуючої гойдалки чи колиски і ви ніби зна-
ходитесь у повній безпеці і центрі Всесвіту — на 
батьківській землі. Загалом в симфонії утверджу-
ється концепція, що життя багатогранне, мінливе 
і від того мінливий внутрішній стан людини, що 
проявляється як осяяння, як сяйва душі.

У 2002 р. був написаний Концерт для фортепі-
яно з оркестром з посвятою талановитому піяністу 
Сергієві Колобкову.

Свіжим подихом українського мелосу віє від 
«Елегії пам’яті батьків» (1998 р.). У творі, як і має 
бути, «з журбою радість обнялась». Сучасні пое ти  
і композитори рідко звертаються до цього жанру.
Тетяна Хмельницька обрала елегію для вираження   
стану душі в реалізації теми. В ній дорогі серцю 
спогади, ніжні почуття любові до батьків і світлий 
смуток, біль від безповоротної втрати. Світла ро-
мантика елегії протистоїть прагматич ному світові 
насильства, дегуманізації.

Вагомий доробок композитора Хмельницької 
в царині камерної музики, що був частково опри-
люднений нещодавно (09.06.2010 р.) на ювілейно-
му концерті в Харківській філярмонії.

У вступній частині концерту прозвучав філо-
софський музичний твір-триптих «Торсійні поля» 
для квінтету тромбонів у виконанні Ансамблю 
тромбоністів під керівництвом лавреата Міжна-
родних конкурсів Олега Федоркова.

Твір складається з трьох частин: 1. «Арія», 
2. «Фуга», 3. «Хорал». В першій частині — ідея 
створення Всесвіту, задум Творця; в другій — сам 
про цес творення, зародження і розвиток Всесвіту; 
у третій частині — завершення, що супроводжу-
ється висновком «І сказав Бог: „То є добре“».Саме 
тромбон, його інструментальні можливості на 
думку автора найповні ше зміг передати суть теми 
«Створення Всесвіту». Композиторка мислить 
поліфонічно і розвиток музики в неї переважає у 
типово поліфонічних засобах (імітаціі, різнотем-
ність, підголосся тощо).

Слухаючи цей твір, переймаєшся думкою про 
те, що ми живемо у Всесві ті запаморочливих роз-
мірів, загадкового походження та небаченої мети. 
Вчені й досі займаються визначенням Космосу, 
що не вкладається в рамки будь-яких людських 
вимірів. Тяжко встановити співмірність людини 
з небаченим творінням, у якому вона то деміург, 
то беззахисна порошинка перед ураганною силою 
стихій та катаклізмів, що запанували нині над на-
шою Планетою. Традиційні шляхи пошуку світо-
будови перебувають донині під сильним впливом 

метафізичних припущень.
Тетяна Хмельницька переймається проблема-

ми Космології, що панують між вірою та  знання-
ми і, заглибившись в них, намагається як компози-
тор в своєму творі сформулювати власний погляд 
на концепціі створення Все світу. Заглибившись у 
фантазію, вона поринає в роздуми про велич Всес-
віту і шляхи його творення — науковий, який по-
лягає в «теорії вибуху», а дру гий — теологічний 
про те, що творцем Всесвіту міг би бути Бог і шу-
кає відповіді на найглибші питання і сумніви.

Етичні і філософські погляди композитора та-
кож яскраво виражені в Квартеті-сюїті для струн-
ного ансамблю за картинами М. К. Реріха в трьох 
частинах: 1. «Сантана (Ріка буття», 2. «Беда-про-
повідник», 3. «Небеснии Бій». Окрім зорового 
сприймання картин і словесних коментарів долу-
чається музичний авдіокоментар композитора, що 
в гармонійному поєднанні створює нове, синтезо-
ване бачення творів Реріха. Кожна з частин кварте-
ту-сюїти може сприйматися і як самостійний твір.

Велику панораму жанрових п’єс складають 
«Варіяції для фортепіано» (1986 р.) Вони створе-
ні на оригінальну незапозичену тему, інтонаційно 
пов’язіні як ланцюг миттєвих вражень людини. 
Поступово різноманітних п’єс для форте піано на-
копичилось декілька десятків. Багато з них вже ви-
конувались, а деякі чекають свого часу. Найяскра-
віші з них: «Замальовка», «Меланхолія», «Лісовий 
наспів» (для двох і чотирьох рук), «Дві ремінісцен-
сії», «Забавка», «Сім медитаціонів» (чотири з них  
звучали на концерті 09.06.2010 р.

В «Meditationes» бентежний насторожений 
ритм, коли, заглибившись в роздуми, людина пере-
живає то напругу, то згасання почуттів і злет дум-
ки, повноту осягнення або чекання досяжности 
сподівань і насамкінець — насичене багатозвуччя, 
що переповнює єство, це — як відлуння морських 
глибин або недосяжної високості гір, як безмеж-
ність блакиті небес чи подих степу. В «Медитаці-
ях» виражено стан високого сонцестояння душі.
Крім пере лічених можна назвати ще понад десяток    
поліфонічних п’єс.

В арсеналі інструментальних творів Т. Хмель-
ницької «Романс» для скрип ки і фортепіяно, «Ро-
мантична соната» для віолончелі і фортепіяно (з 
при святою академікові-ґенетику Валерію Шах-
базову), «Гопак» для двох баянів, Три концертні 
п’єси для балалайки і фортепіяно. Чотири твори 
для бандури (соло) призначені бандуристці Надії 
Мельник: «Ой сумує дівчина» (твір одержав 1 пре-
мію на 1 конкурсі імені Гната Хоткевича), а також 
«Танок», «Сон»  і «Фантазія».
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Значна частина творів Тетяни Хмельницької 
припадає на вокальну лірику, де є пісні і роман-
си на вірші українських та російських поетів: Лесі 
Українки, Ліни Костенко, Олександра Олеся, 
Олександра Пушкіна, Марини Цветаєвої, Макси-
міліяна Волошина, Юлії Друніної та інших. Серед 
них таланови ті цикли на вірші Ліни Костенко та 
Олександра Олеся.

Знайомство з поезією Ліни Костенко відбуло-
ся через геніяльну поему «Маруся Чурай». Читала 
не в змозі відірватися і проплакала всю ніч. Тема-
тика твору, правдиве багатогранне відтворення іс-
торичного минулого України, виразна образність 
героїв, глибина почуттів,  краса мови — все було 
співзвучне  настрою душі композитора.

Тетяна Хмельницька раз по раз зверталася до 
поезії Ліни Костенко як до життєдайного джерела, 
знаходячи в ній ідеали краси, високе морально-
етичне осягнення і філософське осмислення на-
вколишнього світу. Так по ступово напрацювався 
матеріял вокального циклу для драматичного со-
прано та фортепіяно про жіночу долю. Жінка наро-
джується з любові, живе  її чарами (романси «Лю-
бов» і «Магія ночі»). Відбувається злам (романс 
«Чужі»), а треба жити в іншій іпостасі, шукаючи в 
собі сили (романс «Спрага»).

За свідченням композитора Лариси Донник: 
«Маючи гарний від природи голос, володіючи зна-
нням вокальних можливостей голосу та прекрас-
ною інтуїцією драматурга, Т. Хмельницька зуміла 
так вибудувати свій цикл, що за вдало знайденою 
композицією, пластичністю форми, він набув ха-
рактерних рис моноопери і заслуговує високого 
поцінування».

Хорові твори написані всі a capella. Це світ-
ські — «Три хорові картини» на вірші Марини 
Цвєтаєвоі, Юлії Друніної та Максиміліяна Воло-
шина («Колискова», «Таїна», «Ніч») та «Романс» 
на поезію Лесі Українки.

Декілька творів духовного характеру: мо-
литви «Отче  наш», «Господи, по милуй», псалми 
Давидові у перекладах Івана Огієнка № 145 (має 
ознаки хо рового концерту), псалми № 102, № 141 
для мішаного хору. Це досить широке полотно, де 
філософська думка, романтична піднесеність і ви-
користання різноманітних хорових технік сприяли 
цікавому формотворенню духовного співу, що є 
гідним продовженням клясичних традицій Дмитра 
Бортнянського та Максима Березовського.

Хори «Господи, помилуй» та «Отче наш» 
вперше прозвучали на одному з концертів Музик-
Фесту в Києві 2000 р. у виконанні камерного хору 
солі стів «Благовість» (головний диригент Мирос-

лав Гульковський). З цього часу хори залишилися 
в постійному репертуарі колективу.

У доробку композитора є і дитяча    тематика. 
Це два дитячі хори — «Ко роткий дощ» і «Пошеп-
ки». Чимало зусиль доклала Т. Хмельницька на 
ство рення музики до спектаклів. Так, 45 музичних 
сцен до спектаклю «Вій»  за мотивами М. В. Гого-
ля і поетичним сценарієм режисера М. Г. Циган-
ського. Та кож музика до спектаклю «Аморальна 
історія» (за сценарієм Гальченка) та інші.

Коротко про педагогічну діяльність Тетяни 
Георгієвни Хмельницької. 1972-1998 рр. — Пол-
тавськии період.  З 1972 р. викладала в полтавсько-
му музучилищі музично-теоретичні і музично-іс-
торичні дисципліни, Обіймала посаду завідуючої 
денним відділенням музичного училища. Навчала-
ся в Хар ківському інституті мистецтв імені І. П. 
Котляревського.

З 1998 р. донині — Харківський період твор-
чої і педагогічної діяльності. Працювала в Хар-
ківській школі сучасних театрельно-сценічних 
напрямків. Викладала клясу композиції, фор-
тепіяно і сольфеджіо. Останні чотири роки — 
праця в дитячій музичній школі № 8 імені   П. Д. 
Гайдамаки.

Створила оригінальний учбовий посібник  
«Музична грамота в кольорі», в якому викладено 
ідею універсального методу викладання абстрак-
тної за змістом теорії музики в кольорових ладо-
вих системах.

2004 р. одержала авторське свідоцтво на цей 
посібник. Брак коштів не дозволив надрукувати 
його до цього часу.

Це унікальна система. За цією методикою учні 
швидко сприймають найскладніші явища музичної 
теорії і асоціюють кольорові послідовності з му-
зичними ладовими явищами. 69 таблиць з ладови-
ми системними явищами наочно дають уяву їх зву-
чання. Т. Г. Хмельницька в педагогічній практиці 
мала можливість здійснити апробацію винайдено-
го методу і впевнилась, що він діє дуже ефективно. 
Шкода, що таким цінним педагогічним досвідом 
Тетяни Георгіївни Хмельницької, на жаль, не мо-
жуть скористатися фахівці в Україні і за іі межами.

Навіть побіжний огляд творчої і педагогічної 
діяльності Т. Г. Хмельницької дав підстави зроби-
ти висновок: перед нами талановитий композитор 
класично-романтичного спрямування, прогре-
сивний педагог. Її твори заслуговують на пильну 
увагу, пошанування і поширення не лише в межах 
Укра їни, а мають бути оприлюдненими в репертуа-
рах симфонічних оркестрів та камерних концертів 
зарубіжжя.
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18−20 серпня 2010 р. у Києві відбулася ІV Міжнародна конференція «Українська освіта за кордо-
ном: підсумки та перспективи», організаторами якої виступили Міністерство освіти і науки України, 
ЗНЗ «Міжнародна українська школа» та Національний науково-дослідний інститут українознавства Мі-
ністерства освіти і науки України. У перший день роботи цього міжнародного форуму 18.08.2010 р. 
відбулося пленарне засідання в одній із зал Київського міського Будинку вчителя. За присутності пред-
ставників МОН України, ННДІУ та директорів закордонних українських навчальних закладів Еспанії, 
Португалії, Чехії, Туреччини, Греції, Франції, Італії роботу конференції відкрила директор ЗНЗ «Міжна-
родна українська школа» (м. Київ) п. Людмила Іванова, яка щиро привітала присутніх працівників МОН 
України, ННДІУ українознавства, посланців українських  шкіл закордоння та побажала учасникам цього 
форуму успішної праці в ім’я утвердження цього найновішого освітнього явища — українських шкіл у 
Європі, що за останній період зуміли заявити про свою діяльність творчо, захоплююче, з залученням до 
справи справді обдарованих і досвідчених педагогів. Людмила Василівна назвала в числі тих, хто свого 
часу відкривав Міжнародну українську школу першого заступника МОН України п. Бориса Жебровсько-
го, академіка Петра Кононенка, керівника підрозділу Міністерства закордонних справ України п. Василя 
Боєчка, представника Товариства зв’язків українців з закордоном Аллу Кіндзерську. Привітала п. Люд-
мила Іванова і директорів шкіл українського закордоння:  Оксану Наконенчну, Марту Аттікос (Греція); 
Оксану Бац, Володимира Петрущака, Мар’яну Антошкову, Наталію Петруняк, Оксану Горін, Мирославу 
Латюк, Наталію Жежнявську (Еспанія); Тетяну Кузик (Італія); Юрія Унгуряну, Уляну Кучерас, Юлію 
Гундаріну, Наталію Дмитрук, Олесю Назаренко, Оксану Гуцько, Мирославу Мартинюк, Ірину Вакалюк, 
Тетяну Тарнавську (Португалія); Мунавару Усенову (Туреччина); Олену Місталь-Внуковську (Франція); 
Людмилу Кретініну, Марію Гаврилюк (Чехія). 

Учасників цього освітянського свята також гаряче вітали  академік Петро Кононенко, який коротко 
зупинився на значенні міжнародних науково-практичних конференцій та конгресів, зокрема доповідач 
докладно зупинився на першій Міжнародній науково-практичній конференції, проведену Міністерством 
освіти і науки та Інститутом українознавства 1992 р., де розглядалась роля ВНЗ у розвитку україноз-
навства. Тоді у роботі цієї першої конференції взяли участь посланці 33 країн світу, де було відповідно 
представлено українство багатьох країн. І що характерно на згаданій конференції виступили не лише ет-
нічні українці, велику кількість становили представники особливо азійських народів, які вже за станом 
на 1992 рік оволоділи українською мовою і свої доповіді виголосили українською. Це ще раз підкреслює 
великий український науковий потенціял в різних державах, бо хоча в умовах СРСР українці не були 
державним народом, але у світовій науці завжди був інтерес до історії і долі українців, що засвідчила 
ця перша наукова конференція.

 Ми нині звикли констатувати, відзначив доктор Петро Кононенко, що українці — це світовий ет-
нос, бо ж у етнічних межах України, на етнічних українських землях, незважаючи на значні територіаль-
ні втрати українців, мешкає майже 40 мільйонів українців, а поза межами України, в т. ч. на колишніх 
етнічних просторах українства — майже 30 мільйонів. Недарма кажуть «Українського цвіту по всьо-

Українська освіта
за кордоном:
підсумки та перспективи
Іван Пасемко 
Національний науково-дослідний інститут українознавства МОН України
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му світу». Тому науково-професорський колектив 
працівників інституту опрацював такі важливі для 
нас теми як «Українці у світовій цивілізації і куль-
турі», «Український етнос у світовому часопросто-
рі», «Становлення українського етносу як світово-
го», видання цих опрацьованих тем уже побачили 
світ у формі окремих монографій. 

Академік П. Кононенко зупинився іще на важ-
ливому аспекті української історії: за радянськи-
ми історичними підручниками та і за тверджен-
ням окремих радянських істориків українці або 
з’являються на певному етапі розвитку або неспо-
дівано зникають. Але наша історія ніколи не пере-
ривалась. Як стверджував Михайло Грушевський  
у відомій теоретичній праці про нову схему історії 
України, Київська Русь знайшла свій подальший 
розвиток у Великому князівстві Литовському пе-
реважно на центральних землях України, а згодом 
українська держава упродовж кількох століть роз-
вивалась як Галицько-Волинське князівство, пізні-
ше — Галицько-Волинського королівство.

Наша історія, відзначав у своєму виступі 
проф. П. Кононенко, давня, трагічна і славна, і ми 
маємо й надалі розвивати нашу країну, зміцнюючи 
її статус — статус самостійної і суверенної держа-
ви.  

Зупинюсь ще на одному аспекті. Багато ді-
ячів радянської доби любили стверджувати, що 
все радянське найпередовіше. Але коли СРСР роз-
валився, то ні про нашу українську освіту, ні про 
науку, ні про культуру та мистецтво у зарубіжжі 
практично нічого не знали — всім здавалося, що у 
будь-якій сфері життя — це лише досягнення од-
ного російського народу, і тому Україна, українці 
сприймалися як один російський народ,  як одна 
російська мова, як одна російська наука тощо. 
Нині українознавцями чимало зроблено, щоб пе-
реконати багатьох зарубіжних політологів, розмаї-
тих ідеологів, що окремого радянського народу не 
було, що це був штучний термін, запропонований 
комуністами, щоб із суміші тих радянських наро-
дів витворити один моноліт, і на це були скеровані 
буквально  всі зусилля ідеологічної машини СРСР 
і, зрозуміло, цей моноліт повинен був представля-
ти мову, історію і культуру лише одного народу.  

Такими ж діловими були виступи представ-
ників МЗС України п. Василя Боєчка, Товариства 
зв’язків українців з закордоном — Алли Кіндзер-
ської, які окреслили ті завдання, над якими працю-
ють їхні інституції.   

Про підсумки роботи Міжнародної україн-
ської школи у питаннях координації роботи укра-
їнських шкіл зарубіжжя далі говорила п. Людмила 

Іванова, яка зупинилась передусім на питаннях 
проведення атестації, здійснення якої під керів-
ництвом заст. директора ННДІУ доцента Тараса 
Кононенка  винятково скоординувало та піднесло 
фаховий рівень педагогічних колективів усіх укра-
їнських закладів на Європейському континенті. 
Доповідач високо оцінила розроблені комп’ютерні 
тести, підготовлені науковцями ННДІУ — саме це 
дало можливість оперативно провести атестацію. 
Тут виникає питання про комп’ютерні класи, які 
вкрай необхідні для успішної роботи наших шкіл. 
І над зміцненням матеріяльної бази таких класів 
педагоги працюватимуть все наполегдивіше.

19 серпня 2010 р. у приміщення ННДІУ МОН 
України проводились майстер-кляси з актуальних 
питань освіти в закордонних  українських  на-
вчальних закладах, зокрема майстер-кляс «Моні-
торинг освітніх потреб закордонних  українських  
навчальних закладів» провів заст. директора Ін-
ституту доцент Т. П. Кононенко, майстер-кляс 
«Підсумковий контроль рівня навчальних до-
сягнень учнів ЗУНЗ в online режимі» здійснили  
Л. В. Іванова та А. Ю Пономаренко, майстер-кляс 
«Сертифікація рівнів володіння українською мо-
вою» — О. В. Зарецький та О. А. Хоменко. 

Наступним етапом роботи ІV Міжнародної 
конференції «Українська освіта за кордоном: під-
сумки та перспективи» був «круглий стіл» з питань 
методики викладання різних предметів у ЗУНЗ, де 
виступили з глибоким аналізом та цікавими про-
позиціями Т. П. Кононенко, Л. В. Іванова, Істомі-
на Н. М., Горенко Л. І., А. Ю. Пономаренко, О. А. 
Хоменко, представники низки закордонних укра-
їнських навчальних закладів. Ухвали, прийняті на 
цьому масовому міжнародному форумі вітчизня-
них та зарубіжних українознавців, стануть важли-
вою методичною базою для подальшого розвитку 
ЗУНЗ, розширення сфери їхнього впливу серед 
українських громад зарубіжжя. 

На завершення конференції її учасники відві-
дали Музей історії ННДІУ, а під час відвідання На-
укової бібліотеки ознайомились зі скарбами книж-
кових фондів акад. Петра Кононенка, акад. Євгена 
Федоренка, а також «Книжкового фонду —дару 
родини Теодосія, Анастасії та Лідії Онуферків» 
(США), книжковими фондами акад. Анатолія По-
грібного. 

   Робота ІV Міжнародної конференції «Укра-
їнська освіта за кордоном: підсумки та перспекти-
ви» стала важливою науковою і культурологічною 
подією в житті столиці України, подальшим ета-
пом у розвитку українознавчої освітньої справи на 
Європейському континенті.    
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Слово ЛЕКСИКА походить від грецького LEXIS, що означає слово. Це розділ мовознав-
ства, який вивчає всю сукупність уживаних в мо ві слів. Важливим є те, що саме слово розгля-
даються не тільки як ізо льована мовна одиниця, але й у зв’язку з іншими словами. До уваги 
береться і походження слів, і  історичний час активного вжитку та інші.

Для тих, хто вивчає українську мову як другу, елементарні відомос ті  з лексики дуже  допо-
магають правильно зрозуміти  значення слів не тільки з повсякденного вжитку, але й у літера-
турних творах. Адже, щоб зрозуміти значення якогось незнаного досі слова, люди вдаються до 
словника. Прямий переклад без розуміння його лексичного значення може привести до втрати 
логічного змісту, сенсу.

В умовах школи українознавства, яка працює один день на тиждень, можливостей для ви-
вчення лексики немає. Але використовувати лексич ний мятеріял під кутом зору практичної 
стилістики з метою збагачен ня словникового запасу дітей, формування навичок мовлення і 
даль шого їх удосконалення ми можемо. При такому підході відпадає потре ба у вживанні на-
укових, часом важкозрозумілих лексичних термінів. Головним має бути те, щоб учні розуміли, 
в чому полягає те чи інше мовне явище і чому його іноді треба мати на увазі.

У навчальних програмах з мови у 8-их−10-их клясах після грама тичного подано якийсь 
лексичний матеріял. Малося на ува зі, які питання з лексики можна долучити до граматичного 
поняття, яке розглядається на цьому занятті. В програму включено такі теми:

1. Однозначні й багатозначні слова́ .
2. Пряме й переносне значення сло́ва.
3. Омоніми — слова, які мають однакове звучання й написання, але мають зовсім інше 
    значення.
4. Синоніми — слова, що називають одне поняття і відрізняються між собою відтінками 
    значення або емоційним забарвленням.

Використання
лексичного матеріялу
при вивченні
української мови
в школі українознавства
(8-10 кл)
Ніна Сікора

На допомогу вчителеві
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5. Омографи — слова, які пишуться 
    одноково, але звучать по-різному
    завдяки наголосу.
6. Антоніми — слова з протилежним 
    значенням.
7. Іншомовні слова в українській мові, 
    заміна їх українськими від повідниками. 
    Професійні слова і терміни.
8. Стилі мовлення: офіційно-діловий, 
    науковий, описовий, публіцис тичний, 
    побутовий.
9. Джерела української лексикології.
10. Загальна характеристика словників.
11. Неподільні словосполучення в мові 
      — ідіоми.
12. Фразеологізми. Діялектизми.
13. Сатиричне зображення дійсности в 
      народній українській мові.
14. Українські прислів’я, приказки, 
      каламбури — свідчення багатства, 
      влучности та краси нашої мови.

Ця тематика також є орієнтовною. В за-
лежности від того, які можли вості вчителя, 
можна щось додати, а деякі питання об’єднати. 
Думаю, що і в молодших клясах вчителі вико-
ристовують лексичний матеріял. Щоб не пере-
вантажувати дітей, достатньо пояснити зміст 
тих чи інших понять лексики, навести прикла-
ди їх у мові — і цього вистачить.

Багато років я використовую лексичний 
матеріял для зацікавлення ді тей, як засіб ак-
тивізації їх під час занять. Найбільш дієвим 
методом при цьому вважаю бесіду. Це дає 
можливість простежити за напрямом дум ки 
дитини, вчасно скерувати її у потрібному на-
прямку, в разі потреби виправити мовні по-
милки, залучити до праці інших учнів.

У восьмій клясі діти вже знають, що мова 
наша складавться зі слів. За допомогою слів 
ми називаємо предмети, їхні ознаки, власти-
вості, та кі абстрактні поняття як дитинство, 
щастя, праця та інш. В залежності від того, 
що саме нас цікавить — сам предмет чи його 
ознака або кіль кість, слова в мові поділяються 
за граматичними ознаками на частини мо ви: 
іменники, прикметники, числівники, дієсло-
ва, займенники, прислівни ки.

Щоб поєднати їх в речення, змінюють 
граматичну форму слів, вжива ють службові 
слова (прийменники, сполучники, частки). 

Для передачі емоцій вживають вигуки. Але це 
все — питання граматики. Існує ще й лексич-
не значення слова, головне тут — знати, а що 
означає це слово, коли і в яких мовних ситуа-
ціях його вживають.

За допомогою слів люди спочатку нази-
вали окремі  предмети, ознаки, дії.  Всі сло-
ва були однозначні — кожне з них мало свій 
відповідник — сказавши  слово, можна було в 
своїй уяві відтворити, про що йде мова. Зго-
дом з’явились слова, які об’єднували певну 
групу слів (дерево — об’єднує рослини з тов-
стим стовбуром, цей стовбур твердий, вище 
від нього відходять гілки).  Голка — може бути 
на ялинці, сосні, у їжака, у швеї. Так можна 
пояснити однозначність та багатозначність 
слів. Яке саме слово мається на увазі в тексті, 
можна визначити по інших словах у реченні.

Повторюючи прикметник, є можливість  
з’ясувати пряме й переносне значення сло-
ва (лисячий хвіст і лисячий погляд, золотий 
перстень і золоте серце). Діти з задоволенням 
наводять приклади, дають пояс нення, яке зна-
чення є прямим, а яке — переносним. У під-
ручнику вправ з граматики є  вправа 168, її 
вчитель може використати також.

Пожвавлення у дітей викликає бесіда про 
омоніми — слова, які пишуться і вимовляють-
ся однаково, але граматично і лексично нічого 
спільного між собою не мають:

Песик шишку з лісу ніс
і подряпав собі ніс.   

Навесні малий поті́к 
Стрімголов з гори поті́к.

У вправах на стор. 32, З4 є матеріял на 
ознайомлення з такими сло вами. Переважно 
я не даю запам’ятовувати назви цих термінів, 
головне щоб діти розуміли, що в цих словах 
різні навіть частини мови.

Записавши на дошці слова (прикметни-
ки) ТЕПЛИЙ, СМІЛИВИЙ, ГАРЯЧИЙ, ВІД-
ВАЖНИЙ, ПЕКУЧИЙ, ХОРОБРИЙ можна по-
просити записати їх за однако вими ознаками. 
Учні поділяють їх — одна група має ознаку 
температури, у другій — ознаки мужности. На 
основі цього можна перейти до пояснен ня, що 
таке синоніми. Синонімами бувають не тільки 
іменники, займенни ки, прикметники, але й ді-
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єслова, прислівники. І при опрацюванні кож-
ної з цих частин мови вчитель може вести мову 
про синоніми, вводячи но ві слова, пояснивши, 
яким відтінком вони відрізняються. При цьо-
му важливо наголосити, що саме синоніми у 
письмових роботах творчого характеру нада-
ють яскравости, виразности, краси вислову. 
Без них робота сі ра, нецікава, одноманітна, 
бо майже в кожному реченні повторюються ті 
самі слова. Як приклад можна навести уривок 
з якогось літератур ного твору, підкреслити  
синоніми, пояснити для чого вони вжиті. При-
клад вживання синонімів є на стор. 22 в книзі 
вправ, а у вправах 8 та 49 є матеріял на пояс-
нення ОМОГРАФІВ — слів, які відрізняють ся 
між собою наголосом (бра́ти і брати́), слова 
подано у реченнях. Вчитель може звернути 
увагу, що читаючи речення, треба вже знати, 
де має бути наголос (на бе́резі, чи на бере́ зі).  
Для роботи з антоніма ми достатньо проаналі-
зувати вірш А. Свашенка про братів (у кни зі 
вправ на стор. 80, вправа 156). Там є багатю-
щий матеріял, бо ан тоніми виражено різними 
частинами мови.

Говорячи про лексичне значення слів, тре-
ба розповісти про словники. Великий тлумач-
ний словник сучасної української мови міс-
тить 250 тисяч слів і словосполучень (укладач 
і редактор В. Т. Бусел). Але серед них є бага то 
запозичених, які прийшли в нашу мову з ін-
ших мов (10 відсотків). Вчитель може навести 
приклади слів, розповісти їхнє походження, 
уч нів зацікавлює походження імен. На стор. 
97 (На дозвіллі...) є слово сполучення, в яких 
слово іншомовне треба замінити питомо укра-
їнським. Приклади вживання дієслів наведено 
на стор. 125, мова там іде про різні мовні си-
туації.

Приклади стійких словосполучень наве-
дено на стор. 117, наша мова дуже багата на 
фразеологізми (бити байдики, прикусити язи-
ка, пекти раків, кінці в воду і т. п.).

При бажанні  вчителі можуть використати 
допоміжний матеріял з таких посібників:

1. Сучасна українська мова. (за редакцією 
О. Д. Пономарьова), Київ, 1997 р.

2. Українська мова за всією шкільною 
програмою. (практичний довідник), Харків, 
2008 р.

3. Новий довідник.  Українська мова. 
Українська література. Київ, 2008 р.

1 грудня 2010 р. в Національному науково-до-
слідному інституті українознавства відбулася пре-
зентація видань Богдана Гориня «Не тільки про 
себе», книга третя (1985−1990), яка вийшла дру-
ком у київському університетському видавництві 
«Пульсари», 2010 р1. й Івана Пасемка — «Україн-
ство: світові обшири-2», тернопільське видавни-
цтво «Джура», 2010 р2. Вступним словом розпочав 
презентацію директор ННДІ українознавства, лав-
реат Міжнародної премії Йоганна Ґотфріда Гердера 
академік Петро Кононенкo, який коротко охарак-
теризував ці видання, підкресливши, що Б. Горинь 
у третій книзі документального роману-колажу на 
основі унікальних архівних матеріялів висвітлив 
період зародження й розгортання вирішального 
етапу українського національно-визвольного руху, 
що завершився відновленням державності Украї-
ни. Розповіді про легальне створення незалежних 
самвидавних журналів та альманахів — «Україн-
ського вісника», «Кафедри», «Євшан Зілля», чис-
ленні мітинги, зародження та діяльність багатьох 
неформальних об’єднань — Дискусійно-політич-

1 Горинь Богдан. Не тільки про себе. Документальний 
роман-колаж у трьох книгах. Київ — Університетське 
видавництво ПУЛЬСАРИ — 2010. Стор. 7
2 Пасемко Іван. Українство: світові обшири. Есеї, 
статті, розвідки. — Тернопіль: Джура, — 2010. 
Стор. 3-6

Юліана Ванчура

Презентація —
Богдан Горинь
та Іван Пасемко

Петро Кононенко

молодший науковий співробітник
відділу української літератури 
Національного науково-дослідного 
інституту українознавства.
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ного клубу, Української гельсінської спілки, Асо-
ціації незалежної творчої інтелігенції, Демокра-
тичного фронту та Народного Руху аргументовані 
стенограмами, протоколами, інформаційними по-
відомленнями, доповідними записками КДБ, ве-
ликою кількістю інших документів та світлин, чи-
мало яких збереглося в особистих архівах автора 
цього фоліантного видання3.

Щоб дати читачеві загальне уявлення про цю 
книжку, одразу зазначимо, що цей фоліант — це  
5 багатоаспектних розділів, що охоплюють пері-
од історії СРСР за період 1985-1990 років, тоб-
то  добу т. зв. перебудови після приходу до вла-
ди Михайла Горбачова. Власне, перший  розділ 
книги «Багатонадійна друга відлига», якою автор 
вводить читача в суть подій та розкриває  дії і ді-
яльність окремих особистостей  як у Галичині, 
так і в Києві та на Наддніпрянщині взагалі. Автор 
цікаво i дохідливо трактує факти та події, форму-
ючи переконання читачів в тому, що нова епоха                                                                                                                                            
несе нові ідеї і нові аргументи. Використовуючи 
архівні документи, зокрема матеріяли Львівського 
обласного КДБ, матеріяли преси, зокрема  самви-
давного «Українського вісника», Б. Горинь подає 
різне бачення тих процесів, що відбувалися в се-
редовищі націоналістично налаштованих осіб, а 
якщо судити об’єктивно, то це націонал-патріотів, 
котрі боролись у найважчих, навіть у нелюдських 
умовах, які створювала «імперія зла» для борців за 
незалежність України. До тих, що були раніше за-
суджені за антирадянську націоналістичну діяль-
ність, про яких інформували Генерального секре-
таря ЦК КПУ В. В. Щербицького, передусім на-
лежали Вячеслав Чорновіл, Зіновій Красівський, 
Іван Гель, Михайло Осадчий, Ірина Калинець, Сте-
фанія Шабатура, Мирослав Маринович, Михайло 
Горинь, Зорян Попадюк, Степан Хмара4. То був 
час, коли звільнені в’язні, і серед них В. Чорновіл, 
одразу взялися за відновлення незалежного самви-
давного журналу «Український вісник», до праці у 
якому В. Чорновіл залучив передусім М. Гориня, І. 
Геля та П. Скочка. 

Аналізуючи  «Рік великих подій і надій» — це 
ІІ розділ, зазначимо, що тут автор розповідає про  
працю під «ковпаком» КГБ, про завдання УГС, про 
приїзд Лук’яненка до Києва, про Установчу кон-
ференцію Товариства української мови, про «По-
боїще 12 березня» 1989 р., про яке Б. Горинь подає 
документальний звіт журналістки Галини Левиць-
кої. То було «побоїще», про яке з обуренням гово-
рила вся Україна від Луганська та Харкова аж по 
Буковину та Закарпаття. Тоді був заарештований і 
3 Горинь Богдан. Не тільки про себе. Документальний 
роман-колаж у трьох книгах. Київ — Університетське 
видавництво ПУЛЬСАРИ — 2010. Стор. 1-2.

4 Там само, Стор. 39-40.

автор рецензованої книжки Богдан Горинь, якому 
суддя Моляренко у суді спершу інкримінував ст. 
185-2 АК УРСР, а це шість місяців виправних ро-
біт, які після виступу адвоката Михайла Жолобака 
були замінені ст. 185-1 АК УРСР, а це означало 15 
діб арешту5.

У цьому ж розділі автор далі розповідає про 
«15 діб у бетонному мішку», про «Небувале пер-
ше травня» 1989 р., публікація про яке з’явилася 
в газеті «Геральд Трібюн», як інформація про на-
ціональне відродження в Україні у травні 1989 р. 
У цьому ж розділі — про створе6ння Львівської 
крайової організації НРУ, товариства «Меморіял», 
про боротьбу проти УГС6.

У подальших розділах книжки «Крижаний 
моноліт скресає» (ІІІ розділ), «На шляху до неза-
лежності» (ІV розділ) та «Напередодні нової доби» 
(V розділ) Б. Горинь зображено ті послідовні пе-
ретворення, про які знаний державний, політич-
ний і громадський діяч Євген Марчук твердить: 
«Рух допомагав валити систему. Такі фігури як 
Лук’яненко, Чорновіл, брати Горині, Хмара, були 
таранами, які розбивали мури совєтчини».  .

Відрадне явище в цьому виданні Богдана Го-
риня —  алфавітний покажчик, в якому  читач зна-
йде сотні імен людей, причетних до подій  кінця 
80-х−початку 90-х років минулого століття.

Одразу зазначу, що великим недоліком сучас-
них видань є відсутність своєрідних наукового ін-
струментарію щодо наукового фактажу, а книжка 
Богдана Гориня саме цим виграє, бо стає  винят-
ково корисною для науковця, якому немає потреби 
сотні раз листати таке об’ємне видання в пошуках 
певного імені або назви якоїсь статті чи місця пу-
блікації. Тут достатньо заглянути у Перелік абре-
віатур та скорочень (875-878), у Покажчик імен 
за абеткою (879-892), в Ілюстративний матеріял 
книги (893-904), де в мініятюрному вигляді відо-
бражено усі 280 ілюстрацій третього тому, а також 

5 Там само, Стор. 325.

6 Там само, Стор. 323-337.

Іван Пасемко
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Список ілюстрацій у названій кількості 280 оди-
ниць7. Справжня тобі лабораторія НОП (наукової 
організації праці).

Необхідно також відзначити, що книга Б. Го-
риня розрахована на істориків, психологів, політи-
ків, політологів, на науковців перелічених спеці-
яльностей та спеціялізацій, а також усіх тих, хто 
цікавиться недавніми маловідомими сторінками 
нашої української історії, розмаїтими партіями, 
рухами, об’єднаннями, течіями тощо. 

    
         

 *  *  *

Зупиняючись на книжці «Українство: світові 
обшири — 2», доктор Петро Кононенко відзначив, 
що «Іван Пасемко — не безсторонній спостерігач 
складних процесів сучасності. І не фіксатор часом 
„смажених“ фактів ради них самих та викликаних 
ними банальних, а то й вульгарних пересудів. Його 
метод — метод пильного науковця, помножений на 
вільний політ думки відповідального публіциста. 
Його критерій — любов до рідної Землі, до свого 
історичного минулого, сучасного і майбутнього, 
бо для нього усе те — його Трен, як його власна 
історія, доля і будучина.

Тому він ставить предметом опису — осмис-
лення ситуації, як правило це гостро конфліктні, 
історичні особи — у їхній найвирішальніший пе-
ріод діяльності, зокрема — вибору дороги життя, 
концепції розвитку нації і держави,— що також, як  
правило, вирішує і статус, і гідність, і спосіб життя 
всієї України, оточеної найближчими сімома сусі-
дами, які віками не тільки рівноправно співпрацю-
ють, а й важать на її не лише територію, а й мову, 
освіту, культуру, історичну пам’ять, а тим самим 
— і  душу, свідомість народу. При цьому він ба-
чить практично всю Європу й Америку, події і по-
статі багатьох століть,— завдяки чому історія по-
стає глибоким дзеркалом, яке відображає повчаль-
ні уроки розвитку буття і свідомості, орієнтує не 
на плачі, стенання, самодискредитацію, ненависть 
і зневір’я, а на формування активної волі, психіки, 
дії. Є немало теоретиків і практиків руйнування 
(аж до саморуйнування!) — Іван Пасемко   живе 
імперативом Тараса Шевченка: у кого немає віри, 
у того немає й  надії, той неминуче втрачає риси 
воїна за високі гуманістичні й патріотичні ідеали. 
Той з високого статусу історичного суб’єкта історії 
опускається до жалюгідної категорії „здрібнілого 
мікромалороса“ (Євген Маланюк).

Завдяки усьому цьому книжка Івана Пасемка 
„Українство: світові обшири — 2“, хвилює і вчить, 
підносить до розуміння необхідності бути людьми 
і громадянами, мудрими і добрими, й боротися,  
щоб бути щасливими»8.
7 Там само, Стор. 875-904
8 Пасемко Іван. Українство: світові обшири. Есеї, стат-

На презентації також виступили автори кни-
жок член Національної спілки письменників Укра-
їни Богдан Горинь, лавреат Фонду Воляників — 
Швабінських при Фундації Українського Вільного 
університету в Нью-Йорку Іван Пасемко, етнолог, 
доктор історичних наук, професор, заслужений 
діяч науки і техніки України Валентина Борисен-
ко, ст. науковий працівник Інституту історії НАН 
України, кандидат історичних наук Таїсія Зарець-
ка, внук Івана Франка Роланд Франко, економіст, 
канд. наук Роман Дяків, член-кореспондент НАН 
України Володимир Баран, член НСП України 
Сергій Плачинда, канд. філол. наук Олексій За-
рецький та ін.

По завершенні презентації найдужче хотілось 
познайомитись із виданням співробітника ННДІУ 
Івана Пасемка. Адже його праця, немов поводир 
шляхами українознавчої науки, допомагає нам, 
молодим науковцям, пізнавати українознавство і 
доповнювати його власними працями і відкрит-
тями. Перечитуючи розділ «Світовий часопростір 
української освіти і науки», в якому мова йде про 
наші українознавчі конференції, конгреси, осново-
положні праці проф. Петра Кононенка та доцента 
Тараса Кононенка, академіка Володимира Бара-
на, член-кор. НАН України Світлану Єрмоленко, 
доктора філософ. наук Валентина Крисаченка та 
ін., я переконалась, що це наука, яка знайомить 
нас з усіма обширами  не лише вітчизняного, але 
й усього світового українства. З особливим захо-
пленням я перечитала есей автора книги «Доктор 
Петро Кононенко — перший лавреат премії імені 
Гердера в Україні» і дізналась, що премія імені 
Йоганна Готфріда фон Гердера «присуджується 
за рішенням незалежної Європейської кураторії і 
вручається щороку групі представників східних і 
південно-східних європейських народів»9. Йоганн 
Гердер писав: «Україна має стати в майбутньому 
новою Грецією: чудове небо цього народу, його ве-
селий характер, його музична натура, його багата 
країна повинні у майбутньому прокинутись…»10. 
У цьому ж розділі мене також зацікавили розду-
ми автора над долею українознавства у репорта-
жі «Чи затишно українознавству в системі освіти 
і науки», де ідеї українознавчої науки відстоюють 
у своїх виступах на Всеукраїнській науково-прак-
тичній конференції «Українознавство в системі 
освіти і науки», де на захист цієї науки виступили  
Святійший Патріарх Київський і всієї Руси Укра-
їни Філарет, Герой України, письменник Юрій 
Мушкетик, народний депутат України Геннадій 
Удовенко, нині вже колишній заст. Міністра осві-
ти і науки Максим Стріха, колишній командувач 
Українського флоту віце-адмірал Борис Кожин. 
Адже українознавство, за словами Івана Пасемка, 
ті, розвідки: — Тернопіль: Джура, 2010., Стор. 3-6
9 Там само, Стор. 27
10 Там само, Cтор.28. 
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«важливий фактор утвердження українства в неза-
лежній державі»11. 

Багатством фактажу відзначається  рецензія 
Івана Пасемка на книгу «Рух опору і самооборони 
в Україні», автором якої є академік УВАН у США, 
проф. Євген Федоренко, де  американський укра-
їнознавець підібрав винятково цікаву  автуру, яка 
після Другої світової війни наполегливо воювала 
і відстоювала ідеї українства на Європейському та 
Американському  континентах, сприяла боротьбі 
за незалежність України, та, на жаль, окремі укра-
їнські державотворці, історики і політологи до 
кінця не збагнули  значення закордонного україн-
ства, мовляв, та українська незалежність звалила-
ся прямо з неба. Іван Петрович, співпрацюючи із 
Євгеном Федоренком, у 1999 році домовились про 
те, що на наступний, 2000 рік, до МДЦ «Артек» 
приїдуть діти зі шкіл Шкільної ради при УККА, 
щоб удосконалити знання української мови. Та, на 
жаль, не судилось, як зазначає автор книги «Укра-
їнство: світові обшири» „««б«Бтогочасне керівництво 
перехопило від Інституту українознавства керів-
ництво виховним процесом“. «Згодом особливо 
стали обурюватися діти діаспори із європейських 
країн — для них це була неабияка проблема — 
спілкуватися російською, адже сюди, в Україну, 
вони їхали з тією метою, щоб удосконалювати свої 
знання української»12,— з сумом пише Іван Пасем-
ко.

Чимало читачів книги І. Пасемка замислять-
ся над статтею «Презентація фоліанта Оксани 
Пахльовської «Аve, Europa!», де автор цитує фу-
турологічні роздуми професора римського універ-
ситету «Ля Сапєнца»: «Зосереджена на внутріш-
ньополітичних колізіях, Україна ніби не помічає, 
що тимчасом світ переживає великі глобалізацій-
ні перетворення. ЩОДНЯ відбуваються більш чи 
менш видимі явища, з яких будується архітектура 
майбутнього. Країна, яка самостійно не вибудовує 
собі цього майбутнього, фатально опиниться пе-
ред майбутнім, яке їй побудує хтось ІНШИЙ — з 
тією чи іншою метою»13.

Читачам, які тільки візьмуть до рук ґрунтовне 
українознавче видання Івана Пасемка, хочу поре-
комендувати більш детально ознайомитись із та-
кими статтями: «Питання українознавства на сто-
рінках «Itinerarium» (1708-1709) словацького єван-
геліста Даніела Крмана», «Слов’янська бібліотека 
в Празі — скарбниця україніки на Європейському 
континенті», «Музей Визвольної Боротьби Украї-
ни в Празі», «Друге повернення «Жовтого Князя» 
Василя Барки в Україну», «Словацька моногра-
фія про Івана Франка», «Євген Стахів — останній 
молодогвардієць», «Коли коня кують, жаба й собі 
ногу підставляє», «Цар Микола І — реформатор 
11 Там само, Стор. 36
12 Там само, Стор. 380
13 Там само, Стор. 301-311

польської абетки (мовна політика Російської імпе-
рії стосовно Царства Польського: питання графіки 
й орфографії)», «В гостях у велета української лі-
тератури Олеся Гончара», зрештою, читачі мали б 
ознайомитися завдяки книжці Івана Пасемка з та-
кими закордонними україністами, якими виступа-
ють у рецензованій книжці академіки НАН Укра-
їни Микола Неврлий, Микола Мушинка та такі 
українські особистості, з якими ознайомимось на 
сторінках видання, як-от: проф. Микола Зимомря, 
доктор філологічних наук Стефан Козак (Поль-
ща), проф. Юрій Бача, канд. філолол. наук Михай-
ло Мольнар  (Словаччина), доктор, проф. Роман 
Смаль-Стоцький (США) та  ін.

Презентація видань Богдана Гориня та Івана 
Пасемка пройшла за участі великого числа учених 
та науковців українознавчої інституції, численної 
гвардії письменників, знаних у Києві культуроло-
гів, істориків, політологів, котрі після завершення 
офіційної частини  ще довго дискутували,  спере-
чались, висловлювали низку пропозицій подаль-
шої праці над темою «Українство у світі», бо на-
справді «українського цвіту по всьому світу».

скину на терези
все зіжухле листя слів
підсумовуючи мовчання

о яка вже пізня осінь
нашого мовчання

о яка забава вітрові
наше дрібне мовчання

можливо я міг би
промовити

найсолодша

та чи варті всі слова
супроти твого імені

та чи варті всі слова
золотого листка дня

що з гіллі осені
осьось зірветься

Ігор Калинець

* * *
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34-а вчительська конференція 
на оселі СУМ, Еленвил. 
Світлана Хмурковська

34-а конференція, яка прохо-
дила на оселі СУМ в м. Еленил, 
продовжила свій третій день ро-
боти 10 жовтня 2010 р. 10−10−10 
— гарний співпад цифр і справді 
дуже вдалий день. Довколішня 
природа цих місцевостей нади-
хає наснагою, погода протягом 
усіх трьох днів була пречудова 
— справжнє бабине літо, золота 
осінь.

Доктор Євген Федоренко 
розпочав роботу конференції та 
круглого столу, привітавши усіх 
присутніх. Це були: Юрій Га-
єцький, Ігор Мірчук, Володимир 
Боднар, Наталія Боднар, Андрій 
Перекліта, Олена Тилко-Аль-

кович, Світлана Хмурковська, Мар’яна Теліщак, Оля Пухняк, Оксана Дуда, Ірина Максим’юк, Оксана 
Отецька, Мирослава Пухняк, Люба Маркевич, Любов Мельник, Оксана Табачук, Оксана Петрина, Роман 
Гірняк, Ярослава Данищук, Галина Богуцька. Др. Федоренко надав слово для виступу доктору Володи-
миру Боднару — директору школи Українознавства ім. Т. Шевченка у м.Парма (Огайо), який неоднора-
зово говорив на попередніх конференціях і знову пригадав про інтенсивне використання комп’ютерів та 
інтернету у навчанні в наших школах, що це є дуже корисною справою. Він підкреслив, що ця ідея не є 
насадженою, але досить рекомендованою.

«Ми, як вчителі, забов’язані забезпечити, щоб учні були всебічно задіяні, особливо сучасними тех-
нологіями, те до чого привикли і чим вміють користуватись. А також, кожен з нас є висококваліфіко-
ваний спеціяліст та все таки ми повинні займатись самоосвітою. Так, як спеціяльних інституцій, які б 
готували учителів для шкіл Українознавства немає. А курсів, які відбуваються на Союзівці недостатньо 
то комп’ютер дозволяє працювати в різних аспектах. На сьогоднішній день в інтернеті багато доступних 
українських вебсайтів, легко можна знайти ілюстрації, картини, портрети, інформації з будь-якого питан-
ня.

Необхідно налагодити зв’язок через інтернет між школами, що посприяє зближеню стосунків. Це до-
зволить обмінюватись корисними порадами, розробками уроків, сценаріями свят та інше. Інтернет тепер 
дає можливість вільно спілкуватись українською. Усі технології прилаштовані до кирилиці.» До цього 
питання пан Андрій Перекліта — директор школи Українознавства в м. Детройт (Мічіган) додав: «Ми 
живем у 21 столітті, користування комп’ютером є важливе. Ми маєм технологію, яка нам потрібна, щоб 
збагатити рівень нашого навчання». Пані Оксана Петрина, вчитель молодших клясів у школі Україноз-
навства в м. Випані (Нью Джерзі) розповіла як успішно вона використовує комп’ютерні програми, які 
складені спеціяльно для малюків. Що вони є легкі, доступні у користуванні, яскраві, озвученні голосом, 
дуже ефективні для домашньої роботи, а саме — робота з частинами мови, з окремими словами, прак-
тичними завданнями. Багато хто із присутніх, висловили свої думки в підтримку ідеї про використання 
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комп’ютерів у навчанні. На завершення свого ви-
ступу, підводячи підсумки пан Володимир Боднар 
сказав: «Сьогодні я більш задоволений реакцією 
вчителів, бо ще кілька років тому мало хто висту-
пав у дискусії про інтернет. Тепер видно, що біль-
ше людей обізнані з комп’ютерною справою. Про-
довжуючи питання самоосвіти, виступила Світлана 
Хмурковська — директор школи Українознавства 
при парафії Святого Михаїла в м. Йонкерс (Нью 
Йорк): «Понад усе ми повинні працювати над своїм 
духовним вихованням. Життя — це короткий про-
міжок часу коли ми перебуваємо на землі. І за цей 
період ми повинні зробити все, щоб зберегти цю 
землю. Кожен з нас виконує свою ролю і, зокрема, 
наш учительський обов’язок — виховувати наших 
дітей такими, які б достойно носили ім’я людини, 
приносили б користь суспільству та керувались 
святими почуттями такими як любов, повага, віра.» 
І саме таким яскравим прикладом для нас с Святий 
отець Іван Боско, який являється покровителем усіх 
учителів. Це італійський священник, який народив-
ся 16 серпня 1815 року. У 1935 році церква визнала 
його святим. Ще в дитинстві, зі смертю батька він 
відчув біль втрати. І в особі своєї матері знайшов 
приклад християнського життя. Іван Боско присвя-
тив себе служінню Господу та вихованню молоді. 
Він розкрив секрети своєї системи виховання: «За 
допомогою доброти та любові намагаюсь привести 
до Господа цих мої друзів». Отець Боско відрізняє 
дві системи виховання: репресивну і запобіжну. 
Репресивна проголошує накази і заборони і карає 
за порушення. Превентивна (запобіжна) система 
не залишає вихованцям часу і не дає їм нагоди по-
рушити етичні засади і правила доброї поведінки. 
Основними пунктами його педагогічного мислення 
були:

1. Справжній вихователь не допускає до прови-
ни. Досягти цього можна планомірним розподілом      
часу учня та постійним педагогічним доглядом. 

2. Взаємовідносини між вихователем і вихо-
ванцем повинні спиратись на обопільному довір’ї.

3. Наймогутнішим виховним чинником є лю-
бов вихователя до вихованця, що відкриває шлях 
до серця дитини. 
        4. Слід шанувати індивідуальність дитини. 
        5. Задовільняти природне прагнення дитини 
до свободи, руху і радості.

6. Ігри та розваги мають першорядне значення 
для фізичного та психічного розвитку дитини і ви-
хователь бере активну участь як співтовариш, при-
ятель і порадник.

7. У виховних закладах має панувати атмосфе-
ра родинного дому.

8. При правильному застосуванні превентив-
ної системи кари стають зайвими.

9. Релігія і розум — це два стовпи, на яких спи-
рається виховна система.

10. У центрі релігійного виховання є: Сповідь, 
Причастя, культ Богородиці.

П. Юрій Гаєцький — заступник голови Шкіль-
ної Ради додав, що поруч з видатними іноземними 
педагогами слід поставити наших українських, та-
ких як Сухомлинський, К. Ушинський, Ващенко 
та ін.  Продовживши свій виступ, С. Хмурковська 
сказала: «Для того, щоб нація була сильною, а гро-
мада була впевненою у свої силах і майбутньому, 
нам необхідно більше приділяти уваги створенню 
дошкільних навчально-виховних закладів. Укра-
їнська громада Америки може пишатись школами 
Українознавства. Їх є багато і вони збільшуються. 
Та, нажаль, нам мало би бути соромно, що ми не 
маєм жодного дитячого садочку за вийнятком кіль-
кох, що можна порахувати на пальцях однієї руки 
по всій Америці. Це є дуже важливе питання, бо 
без опіки, вихованя і підтримки підростаючого по-
коління немає майбутнього громади, а тим більше 
— нації». Упродовж цієї теми, як ясним провиді-
нням був виступ наших гостей, які були справж-
ньою несподіванкою. Пан Є. Федоренко предста-
вив п. Юрія Омельчснка — Президента ККДУ та 
Христину Васильків — кандидата до магістерії 
(2010 р.) з викладання англійської як другої мови 
в Університеті міста Нью Йорк (СІЯЧУ). Вони де-
тальніше розповіли про ідею створення школи чи 
цілої системи хартійних шкіл (charter schools). Що 
це є навчальні заклади на найвищому академічному 
рівні, які є безкоштовні для учнів і фінансування 
шкіл ведеться на державному рівні і за останні 
десятиріччя такі школи стали серйозним явищем 
середньої освіти у США. Популярність та жит-
тєздатність хартійних шкіл пояснюється головне 
тим, що громада безпосередньо контролює освіту. 
Доводили з профсійної точки зору, що навчання на 
двох мовах для дітей є тільки позитивним у їхньо-
му розвитку та являється великою перевагою для 
зміцнення і підтримки громади. І ця ідея (двомов-
ної освіти) є не нова — вона тільки відроджується. 
І з великим потенціялом іитузіазму заохочували до 
співпраці учителів шкіл Українознавства. У відпо-
відь поступило багато різних думок, застережень 
щодо втілення ідеї в життя,

На завершення 34-ї Всеамериканської вчитель-
ської конференції шкіл Українознавства доктор Є. 
Федоренко усім подякував за активну та успішну 
роботу, побажав здоров’я та творчих успіхів і до зу-
стрічі у наступному році.
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Золотий вересень — це ніжний, лагідний, турботливий місяць для учнів, а особливо для їхніх бать-
ків. Діти та й ми, дорослі, переступаємо поріг дитинства, зазираємо у юність... Початок навчального 
року — це свято, яке супроводжує нас усе життя.

11 вересня зустрічала учнів Школа Українознавства в м. Воррен, директор мгр. А. Перекліта. Діти, 
добре відпочивши влітку, повернулисяся на навчання. Аж на цілий рік всі стали доросліші! Малята з 
Передшкілля — вже першокласники, минулорічні першачки — другокласники, а учні 10 класу в цьому 
році стануть випускниками, попереду рік наполегливої підготовки до матуральних іспитів. І, звичайно, 
ми радо прийматимемо у нашу велику дружню шкільну українську родину нових учнів та їх родини! А 
зараз хочу перегорнути сторінку шкільного літопису назад і пригадати цікаві та яскраві події року 2009-
2010.

Навчити учнів української мови, історії, культури, українських народних традицій — головна мета 
педагогічного колективу Рідної Школи. Навчаються цьому учні не тільки в класах під керівництвом 
досвідчених вчителів, але й в процесі підготовки до шкільних свят. У грудні минулого року студенти 
здивували глядачів Українським Вертепом (кер. д-р. С. Пасішник, О. Новачинська), діти «Світлички» 
(кер. А. Ткачук, помічниця Р. Свитка) мали незабутню зустріч з Миколаєм. Вже традицією є січнева 
Коляда. Учні з батьками, а також вчителі колядують по околицях Детройту, звеселяючи оселі україн-

Рідна Школа
і Літопис 2009-2010
навчального року
Ірина Свитка
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ців чудовим співом і віншуваннями. У березні учні 
3-4 кл. представили свою літературну композицію 
на Шевченківському святі в Культурному центрі 
(кер. О. Новачинська, Н. Сутар), вони порадували 
усіх присутніх в залі відмінною декламацією Коб-
заревих поезій, а також виконали пісні на слова 
Т.Шевченка (муз. кер. М. Борищук). У квітні — 
нова Великодня Програма. Веселу інсценізацію 
«Великоднього Кошика» представили глядачам 
молодші школярі Передшкілля, 1-2 кл. та їхні опі-
куни О. Гриців Г. Бловицька В. Курта, М. Борищук. 
Яскраві костюми і сценічну декорацію підготува-
ли С. Легета і М. Нона. Діти також водили гаївки 
«Огірочки» та «Соловеєчку, пташко». Цікаву Ве-
ликодню програму підготували учні 5-6 кл.(кер.  
С. Міщанин, І. Свитка). Вони декламували велико-
дні привітання, водили стародавню гаївку «Царів-
на», а також затанцювали гуцульський танок-гаїв-
ку «Писанка» (хореографія Р. Свитки).

Завітали до Рідної Школи і гості. 13 берез-
ня школу відвідав д-р Юрій Гаєцький, заступник 
голови РШ.Учні 7-11 кл. прослухали його лекцію 
про історію Козаччини. Після цього на д-ра Гаєць-
кого чекала несподіванка: концерт учнів 3-4 кл. 
(О.Новачинська, Н.Сутар). 17 квітня школу відві-
дала делегація педагогів з України. Гості з України 
цікавилися навчальними програмами Рідної Шко-
ли, методами і принципами навчання учнів у ді-
яспорі, були присутні на уроках в окремих класах.

22 травня в Культурному Центрі відбувся уро-
чистий бенкет матурантів 2009−2010 н.р. Дев’ять 
випускників достойно здали іспити і з гордіс-
тю отримали Свідоцтво про закінчення Рідної 
Школи: Юлія Ковцун, Іван Комар, Оля Коссак, 
Андрій Мирончук, Іванка Мурська, Наталія Са-
човська, Христина Телебзда, Оля Форошівська,   
Леся   Федорак. В   святково   прибраній  залі   зі-
бралися  дирекція, вчителі, Управа Рідної Школи, 
родичі, знайомі та друзі матурантів. Молитвою 
правив о. Даниїл Чайковський, Ігумен Церкви Не-
порочного Зачаття. Програму вів Микола Мур-
ський, колишній матурант Рідної Школи. Зі слова-
ми вітання до матурантів    звернулися:     директор 
мгр. А. Перекліта, опікун клясу д-р Я. Березов-
ський, Архієпископ Олександер Церкви Св. Андрія 
Первозванного. Від імені батьків з привітаннями і 
словами подяки вчителям виступили п. Людмила 
Телебзда, п. Еміліян Комар, п. В. Мирончук. Спо-
добалися матурантам і вітання їхніх молодших 
братиків і сестричок: Зоряни Форашівської, Ан-
дрія Комара, Нелі Коссак, Лілі Сачовської, Олеся 

Наклого, Вікторії Благи, Богдана Федорака. Від 
десятикласників привітали: Юліана Бердус, Алек-
сандер Куций, Теодор Кучар, Андрій Дудун. Сло-
во від матурантів мали Оля Форошівська та Іванка 
Мурська. Закінчився бенкет веселою забавою.

Останній день науки — 6 червня всі учні, вчи-
телі, батьки були присутні на Святій Літургії, яку 
відправив о. Маріо. Після Літургії п. Віра Петруша 
представила програму «ЦСаге». Її цікава розпо-
відь супроводжувалася відео, це допомогло нашим 
учням краще зрозуміти: на яку ціль підуть зібрані 
ними кошти в програмі «Діти — дітям» і наскільки 
важливо бути учасником цієї програми. Шкільний 
рік завершився роздачею річних свідоцтв, а також 
вже традиційним морозивом, яке щедро підготува-
ли для усіх присутніх д-р Ю. Куций і д-р Р. Юзич-
Куций.

Розпочався новий 2010-2011 навчальний рік. 
Адміністрація та педагогічний колектив Рідної 
Школи з новими, цікавими ідеями та задумами го-
тові до зустрічі з учнями, готові до наполегливої 
і творчої праці. Шановні батьки, бабусі і дідусі 
учнів теперішніх, а особливо майбутніх! Збуваєть-
ся мрія ваших родин: отримавши хороші знання 
з української мови, літератури, історії, геграфії, 
культури України ваші діти і внуки згодом про-
славлятимуть родовід, будуть активними в укра-
їнському громадському житті діаспори. До нових 
зустрічей в Рідній Школі!

Субота, 22-го травня 2010-го року був над-
звичайний день! В той день відбулася о годині 
сьомій вечора в за лі Українського Культурного 
Центру святкова зустріч матурантів з громадою 
метрополітального Детройту. Дев’ять абітурі-

Христина Юзич

Рідна Школа вшановує 
своїх матурантів
в Детройті

А од коріння тихо, любо  
Зелені парості ростуть
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єнтів, що в травні склали з успіхом матуральні 
іспити в присутності інспектора Шкільної Ра-
ди д-ра Асі Гумецької, зайняли приготовані для 
них за головним столом місця. Іспити з успіхом 
склали нас тупні випускники матуральної кля-
си: Леся Федорак, Оля Форошівська, Оля Кос-
сак, Юлія Ковцун, Іван Ко мар, Іванка Мурська, 
Андрій Мнрончук, Наталя Сачовська, Христи-
на Телебзда. Учителями матуральної кля си, які 
присвятили багато часу та праці у підготовці 
уч нів до матуральних іспитів були; д-р Ярослав 
Березовський — історія України, д-р Сергій Па-
сішник — україн ська культура, мгр Христина 
Юзич — українська літера тура, Валентина Бой-
ко — українська мова, Люба Красій — географія 
України.

О, вчителі, прекрасного ви гідні, Бо ви-
брали в житії свою мету, І нині я за всіх скажу: 
«Спасибі, рідні, За вашу місію, подвижницьку й 
святу.» Місця у святково удекорованій залі кві-
тами та виши ваними рушниками при круглих 
столиках, приготованих до спільної вечері, за-
йняли родини випускників, учителі та громада, 
що дає моральну та фінансову під тримку нашій 
школі. Святкову зустріч відкрив Микола Мур-
ський, колишній абсольвент нашої школи, ві-
таючи душпастирів, учителів та батьків нашої 
шкільної моло ді. Ігумен церкви Непорочного 
Зачаття о. Даниїл Чайковський перевів молит-
ву, Архиєпископ Олександр, церкви св. Андрія 
Первозванного, — вітання. Змістовне і гарне 
вітання від десятикласників передали Юліяна 
Бедрус, Александер Куций та Андрій Дудун. 
Виступ мо лодших братиків і сетричок випус-
кників приготувала вчителька Ірина Свитка. 
Слово від матурантів виголо сили Оля Форошів-
ська та Іванка Мурська. Вони подя кували вчи-
телям за їхні старання і зусилля передати зна-
ння рідної мови, культури та традицій. Вони 
склали від імені всіх своїх одноклясників уро-
чисте приречен ня поглиблювати набуті в Рід-
ній школі знання. Опікун матуральної кляси  
Я. Березовський у жартівливій формі охаракте-
ризував кожного матуранта. Мгр. Андрій Пере-
кліта, улюблений директор школи, у своєму сло-
ві підкреслив, щоб матуранти завжди дивилися 
у майбут нє і пам’ятали, хто вони і хто їхні пред-
ки. Він предста вив усіх матурантів, яким вруче-
но натуральні свідоцт ва і подарунки. Подяку від 
батьків виголосив Еміліян Комар.

Вечір закінчився традиційною забавою під 
звуки музики нашої оркестри під проводом Ва-
силя Перця.

...78 років тому по Україні гуляла смерть. 
Смерть без війни, без посухи чи потопу. Смерть 
спустошила села й хутори, і живі не встигали 
хоронити мертвих. Смерть мала ім’я — Голод. 
Щорічно у четверту суботу листопада в Україні, 
а також в українських громадах по всьому світі 
вшановують День пам’яті жертв Голодомору 
1932−33 рр. Це одна з найбільш трагічних сторінок 
історії українського народу. 10 мільйонів українців, 
які загинули голодною смертю, не могли безслідно 
розчинитися в часі. Про них пам’ятають ті, хто 
вижив, їх діти, онуки і правнуки.

21 листопада 2010 р. у «Рідній Школі», яка 
знаходиться в місті Воррен, околиця Детройту, 
відбулися заходи по вшануванню пам’яті жертв 
Голодомору. О 10 годині ранку отець Маріо 
Дацишин, настоятель Української Католицької 
церкви Св. Йосафата, відправив поминальний 
молебень. Учні, вчителі та батьки молилися за 
душі невинно загиблих і пострадалих в роки 
Голодомору. Після молебня учні 6-11 класів та всі 
присутні зібралися у бібліотеці, щоб переглянути 
документальний фільм «Німа правда. Свідчення, 
загублені в стерні». На Всеукраїнському фестивалі 
телевізійних і радіопрограм «Калинові острови 
— 2008», що проходив у м. Рівне, фільм Богдани 
Трофим’юк (автор ідеї) та режисера Василя 
Рябунця здобув Гран-прі фестивалю. Перед 
початком фільму директор Рідної Школи мґр. 
Андрій Перекліта розповів учням про трагічні 
події 1932−33 р.р.. Він звернув увагу на причини 
і наслідки Голодомору. Ряд країн світу визнали цю 
трагедію ґеноцидом. Натомість Президент України 
В. Янукович заперечив, що масове знищення 
українців голодом у 30-х роках було ґеноцидом. 
Директор мґр. Андрій Перекліта закликав усіх 
присутніх приєднатися до загальноукраїнської 
акції «Запали свічку».

Нехай у кожному місті й селі, в кожній оселі, в 
кожній родині старий і малий схилить голову перед 
пам’яттю невинно убієнних голодом-ґеноцидом, 
запалить свічку перед образом Божим. Нехай ця 
хвилина увійде в наші серця тихою молитвою, 
очистить наші душі від зла. 

Ірина Свитка

Рідна Школа Детройту 
вшановує пам’ять жертв 
Голодомору 1932-33 рр.
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Школа Українознавства ім. Лесі Українки в Сиракюзах відзначає 55-річчя своєї трудолюбимої 
едукаційно-виховної праці, а головно вчення української мови, і інших українознавчих предметів, 
для добра україн ської молоді, української вільної й свобідної держави, для збережен ня української 
діяспори. 

Свого часу колишній Президент України Віктор Ющенко на пресовій конференції з журналіста-
ми підкреслив, що «українська мова — державна, і держава повинна робити всебічну підтримку мови 
та забезпечувати її розвиток». Щобільше, Президент України наголосив, що «нинішня влада розуміє 
значення державної мови та творитиме державну політику підтримки державної мови, видавництва 
книг, замовлення українських фільмів. «Так як це робить Росія, Польща, як будь-яка країна, яка каже, 
що вона держава та має мову» («Америка», 5.21.2005).

Філолог та історик А. Маренич у своїй статті «Україна і українська мова» твердить, що «Наці-
ональна ідея грунтується на одномовності, на національній свідомості, національній гордості й на 
своїй духовості. «Мова — душа народу і його божий дар та найдивовижніший людський витвір. Вона 
запезпечує формування певної нації, а нація бу дує державу. Не буде дотримуватись цей принцип — 
не буде держави...». Щобільше, на думку Маренича, «відмова від рідної мови в незалежній державі 
— це не інакше, як збочення на шлях зрадництва, бо власне, навіщо потрібна була б нам Україна, 
якби ми (на приклад) розмовляли російською мовою?» («Галичина», 5.14.1998 р.).

Українська нація, яка в Другій світовій війні опинилася в морі ворожності довкола себе, дорого 
заплатила, щоб зберегти свою національну субстанцію. А, зокрема,  коли прийшло до того, що треба 
було її синам і доч кам залишати свою країну і йти на еміґрацію, щоб зберегти себе фізич но і духово, 
але й щоби бути «амбасадором» своєї поневоленої нації.

Одним із найважніших завдань для наших еміґрантів було зберегти себе на чужині національно і 
розвинути себе інтелектуально, щоб змогти ефективно діяти на користь українського материка, роз-
винути сітку шкіл українознавства, щоб виплекати ґенерації висококваліфіко ваної української моло-
ді, щоб розбудувати на найвищому рівні україн ську діяспору, та щоб її залучити у боротьбі України 
за її незалеж ність, та забезпечити її місце в колі вільних демократичних націй світу.

«Саме в США вже півсторіччя стоїть міцно на власних ногах українське шкільництво під про-
водом Шкільної Ради, що 25 жовтня 2003 року святкувало свій золотий ювілей. Завданням Шкільної 
ради провадити суботні українські школи, влаштовувати курси для учителів, видавати журнал «Рідна 
школа» і дбати, щоб якнайбільше укра їнської дітвори було учнями суботніх шкіл та вивчало під про-
фесійним проводом учителів українську мову, історію, літературу (як й культуру, географію, спів, 

55-ліття 
Школи Українознавства
ім. Лесі Українки 
в Сиракюзах 
Іван Гвозда
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пу та потреб українського народу... школі треба 
допомагати і піклуватися нею. Це є завданням 
представника Шкільної Ради».

Школою нашої сиракюзської громади опіку-
ється її спонзор — Опікунча Установа — Бать-
ківський Комітет, який репрезентує батьків дітей 
школи, а також й цілу українську громаду в Си-
ракюзах і околиці. Від повідальність за навчаль-
но-виховний сектор, одначе, несе Шкільна Ра да. 
«Опікунча установа, чи Батьківський Комітет, бе-
ручи під увагу добро школи, мусить тісно співп-
рацювати з директором, учительським збором, а 
тим самим зі Шкільною Радою. Директор школи 
бере участь у засіданнях Батьківського Комітету 
(БК).

Батьківський Комітет дбає про фінансове 
забезпечення школи, за безпечує її відповідним 
приміщенням. БК дбає, щоб школа мала біліоте-
ку, зорові навчальні матеріяли, фінансує імпре-
зи, закуповує технічний виряд, забезпечує школу 
канцелярійними приладями (фізичне улаштуван-
ня, формулярі, свідоцтва, денники, і т.д.), дбає 
про дижурства в часі нав чання. БК рекомендує  
директора школи, а також учителів.          

Під сучасну пору головою Батьківського Ко-
мітету Школи ім. Лесі Українки в Сиракюзах є 
мґр. Рома Темницька.

Директор школи відповідає за адміністра-
тивний та навчальний нап рям школи, представ-
ляє учительський склад перед Батьківським Ко-
мітетом, співпрацює з головою Батьківського 
Комітету та бере участь у сходинах Батьківсько-
го Комітету. Директор приймає і може звільняти 
учителів, згідно з правильником Шкільної Ради, 
відповідає за реєстрацію учнів, приймає та звіль-
няє учнів зі школи. Він відповідає за дисципліну 
школи, щонайменше раз на триместер відвідує 
учителів у клясах, відповідає за дружню співп-
рацю Школи Укра їнознавства з Українськими 
Церквами, Молодечими Організаціями та Това-
риствами в громаді. Директор відповідає за пере-
ведення кінцевих іспи тів, бере участь в нарадах 
Шкільної Ради.

Деректором Школи Українознавства ім. Лесі 
Українки в Сиракюзах є пані Світлана Біггс. Під 
її керівництвом загальна діяльність щколи яв-
ляється успішною,  доказом чого є стабільність 
учительського складу і щорічного числа учнів та 
фінансової господарки, взірцева співпраця з гро-
мадянством, а зокрема з місцевою Церквою, — з 
духовними опікунами Школи — адміністратором  
о. Робертом Бачем і сотрудником о. Богданом Ге-
дзем.

релігію) — одне слово, одержувати якнайповні-
ше знан ня про Україну, як духовий спадок, що 
від покоління до покоління переходить в укра-
їнських родинах, які тут живуть» («Свобода», 
9.19.2003 року).

Згідно із Статутом Шкільної Ради при УККА 
(прийнятий 21 червня 1980 р.), ШР репрезентує 
українознавче шкільництво перед українсь кою 
громадою, її організаціями та організаційною 
надбудовою (§ 8)... Намагатися виховувати мо-
лодь на етично-моральних засадах, пошануван-
ні гідности людини та усвідомленні і скріплені 
відчуття приналежности молоді українського 
походження до українського народу, заразом ви-
ховувати ту молодь на добрих громадян ЗСА»  
(§ 10). Очевидно, найважнішою едукаційно-ви-
ховною і організаційною одиницею в системі 
Рідної Школи являються місцеві школи україноз-
навства. Як про це говориться в додатку «Рідна 
Школа»: «Працю шкіл українознавства контр-
олюють по своїх округах інспектори, затвердже-
ні Шкільною Радою. Щороку, разом з управами 
шкіл та спонзорами, відбувають вони педагогічні 
наради, на яких намічують також і шляхи даль-
шого розвитку праці шкіл...» («Свобода» 10 груд-
ня 1965).

Правильник педагогічного дорадника Рідноі 
Школи підкреслює, що не всі школи є в спро-
можності здійснювати намічені Шкільною Радою 
пляни, що вимагає постійного нагляду над пра-
цею шкіл та постійної допо моги школам у вико-
нанні та здійсненні намічених цілей.

«Для цього Шкільна Рада визначає відпо-
відальних педагогів-інспекторів з дією на ви-
значеному терені. Завданням цих педагогічних 
дорад ників є не тільки перевіряти згідність праці 
школи з існуючими дидак тичними і виховними 
вомогами; їх завдання є також допомагати учи-
телям і директорові в адміністративній ділянці». 
Щобільше, «візитатор чи інструктор досвідче-
ний і непересічний педагог..., вносить він саме ті 
вартості, що їх нема на терені даної школи... Він 
може причинитися і до піднесення її вартости, 
може захистити школу перед зашкаралупленням 
у рутину». Він, одначе, «в своїй праці не буде 
холодним контроле ром, але інструктором, дорад-
ником та помічником, що намагається піднести 
школу на вищій рівень та намагається покра щати 
її працю. У Правильнику дальше акцентується, 
що «школа мусить іти відповідним шляхом та не 
може сходити на манівці, не може мер твіти, але 
постійно еволюцією має розвиватися і вдоскона-
люватися, від повідно до часу, правдивого посту-
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СИРАКЮЗИ, Ню-Йорк. — Українська громада міста 22 травня відзначила 55-ліття Школи українознавства 
ім. Лесі Українки і закінчення школи матурою п’ятьох 11-клясників. Навчання закінчили Захар Буняк — син Ліди і 
д-ра Бориса Буняків, Юрій Коваль — син Світлани Біггс, Марко Темницький — син Роми і д-ра Юрія Темницьких, 
Андріяна Ткачук — донька Марти і Олега Ткачуків, Андрій Троянович — син Валентини і Василя Трояновичів.

У 1954−1955 академічному році в Сиракюзах почали діяти три кляси курсів українознавства (32 учні), які 
провадила учителька-директорка Марія Логаза і вчителька Михайліна Величко. 8 жовтня 1961 року двоє учнів вже 
здавали іспити, а 25 квітня 1964 року здавали матуру 17 учнів (з них — сім відмінників). На кінець першого деся-
тиріччя (від 1964−1965 до 1974−1975) школа вже під назвою Школа українознавства ім. Лесі Українки випустила 
57 матурантів.

З матеріялів газети Свобода

Школа українознавства 
в Сиракюзах вшановує 
своїх матурантів
Іван Гвозда

Стоять: вчителька Анна Перун, абсольвенти Марко Темницький, 
Юрій Коваль, Андрій Троянович,Адріяна Ткачук, Захар Буняк, вчитель Олександер Степанюк. 

Сидять: директор Світлана Біггс, о. парох Роберт Бачо, дорадник д-р Іван Гвозда, вчителька Мирослава Чушак.
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Від 1974−1975 академічного року до 2010 року за-
кінчив матурою школу 101 учень. Отже, протягом 55 
років школа подарувала українству 252 матурантів. Від-
відувало її 1,693 учні. А ще ж були неперіодичні кляси, 
учні-екстерни і англомовники. У навчанні дітей брали 
участь 211 учителів і сім директорів, зокрема М. Логаза, 
Ольга Бачинська, о. диякон д-р Мирон Ткач, Микола Ду-
пляк, Ганя Грицик, Леся Фенцор, С. Біггс.

Треба підкреслити, що від 1999 року школа тішить-
ся поповненням не лише учнями з «четвертої хвилі», але 
й учителями з України — талановитими й кваліфікова-
ними.

У 2009−2010 академічному році до натуральної іс-
питової комісії входили голова д-р Іван Гвозда (інспек-
тор-дорадник), заступниця голови С. Біггс, Мирослава 
Чушак, Анна Перун, Олександер Степанюк.

Усні іспити відбулися 17 квітня, а письмо-
ві — 18 квітня. Усі п’ятеро здали іспити на від-
мінно.Батьківський комітет нагородив їх бенкетом, 
подарунками, похвалами. Головою імпрези була  
Р. Темницька.

Пропам’ятний прощальний вечір відбувся 22 трав-
ня в залі церкви св. Луки в Сиракюзах. У ньому взяли 
участь як місцеві мешканці, так і гості з віддалених міс-
цевостей, зокрема багато місцевої молоді. Директорка 
С. Біггс привітала випускників, їхніх батьків і гостей. 
Програму вели учні Зоряна Чушак і Олег Грабовий.

Вітали присутніх опікунка кляси Мирослава Чу-
шак і д-р І. Гвозда — від «Рідної школи». Він окреслив 
історію Школи ім. Лесі Українки, ЇЇ велике значення для 
молоді, громади та цілого українства. Зокрема він за-
охотив присутніх говорити вдома українською мовою, 
щоб нею говорили їхні діти, бо якщо пропаде українська 
мова, пропаде молодь, а з нею — нація.

Д-р І. Гвозда вручив випускникам нагороди від 
Українського Народного Союзу і підкреслив великі за-
слуги УНСоюзу у всесторонній опіці української моло-
ді, зокрема тижневика «Свобода», який постійно інфор-
мує громаду про долю українського шкільництва в Аме-
риці. Вітали випускників й оо. Богдан Гедза з Сиракюзів 
і Роман Малярчук з Рочестеру. Вони також нагородили 
випускників дарунками. Залю взірцево прикрасив бать-
ківський комітет. Батьки зустріли випускників в центрі 
залі, з піднесеними рушниками, щоб під ними могли пе-
рейти випускники до почесного стола під звуки маршу 
оркестри.

Наступною точкою був виступ місцевого моло-
діжного ансамблю «Одеса», яким провадить колишня 
учителька школи Славка Бобецька. Спільною вечерею 
та українським національним гимном було закінчено 
офіційну частину вечора. Після цього усі продовжували 
розважатися під гру оркестри «Ворони».

Сиракюзька громада виконує своє патріотичне за-
вдання щодо молоді України, щоб нові покоління продо-
вжували справу своїх попередників. Цитуючи Юрія Ше-
вельова, варто сказати нашій молоді: «Не шукайте Укра-
їни біля Дніпра, шукайте її також в Ню-Йорку, Лондоні, 
Харбіні, на заході нашого суходолу. І там її знайдете».

СеСтри Служебниці непорочної Діви Марії
Провінція Співстраждання Божої Матері

7 вересня 2010 р., м. Золочів

 Слава Ісусу Христу!

 Шановний др. Євгене 
та всі наші Добродії Шкільної Ради! 

Щиро вдячні Вам за чудовий подарунок — 
книжки, які ми отримали від Вас. Добра книжка 
завжди була в пошані в нашому народі і ми також 
намагаємось прищепити нашим діточкам любов і 
шану до добрих книг.   І тому ми дуже вдячні за цей 
духовний скарб, яким Ви ділитесь з нами.

Декілька слів про наше літо. Цей час для нас 
був надзвичайно цікавим та насиченим. Ще в червні 
ми змогли розпочати лікування Пристацької Юлі (9 
років), у якої легка форма дитячого церебрального 
паралічу. Лікування проходило в клініці відомого 
професора Казявкіна в Трускавці. І результати відразу 
стали відчутні. Потім діти мали можливість набратися 
сил від прикарпатських лісів та бистрої гірської 
річки, ближче ознайомитися з життям українського 
села та його світом тварин. В липні наші діти 
оздоровлювались на в Рибаківці Миколаївської області. 
Для декого зустріч з Чорним морем відбулася вперше, 
а для декого — це вже третя поїздка на море. Вражень 
море, емоцій море, спогадів також ціле море. А вже в 
серпні всі семеро дітей побували на Закарпатті, де в 
мальовничому куточку України не тільки відпочивали, 
а й лікувались за допомогою водних процедур. А ще 
наша малеча мала гарний досвід пожити в родинах 
сестер і відчути себе в ролі онуків, адже тепер у 
них з’явилися справжні бабусі. А вже відпочилі та 
задоволені вони були готові до нового навчального 
року. До речі, Кучма Андріана, Пристацькі Юля та 
Романія перейшли до 3-го клясу, Купина Юля — 
цього року пішла перший раз в першу клясу, а наші 
наймолодші п’ятирічки Пристацький Назар, Коровець 
Христина та Вікторія пішли у старшу групу дитячого 
садку. Поміж тим всім наші діти люблять співати, 
танцювати, бавитись, ну і, звичайно, вчитись чогось 
нового. Старші люблять читати, а молодші слухати 
цікаві історії. Думаю Ваші книжки допоможуть нам 
виховувати дітей як добрими християнами, так і 
справжніми українцями, патріотами і громадянами 
України.

Ще раз вдячні Вам від усіх дітей та сестер 
Служебниць Непорочної Діви Марії. Нехай Господь 
і надалі кріпить Ваші сили, дає наснаги до праці і 
життя, а ми щоденно разом з діточками молимось 
до блаженної Иосафати Гордашевської, щоб вона 
вставлялась перед Господом за всіх наших хороших 
друзів і добродіїв, які так щедро діляться з нами 
своїми дарами. Нехай Господь благословить Вас і Ваші 
родини!

З молитвою і подякою
с. Бернадета, сестри Служебниці
та діти дому Покрова Матері Божої
м. Золочів
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Осінь — дуже підхожа пора року до роздумів 
про життя і смерть — про підсумки пройденого 
життєвого шляху людини. Це, тим більше, при до-
щовій погоді, коли листя на деревах міняє кольори 
та починає падати на землю. У такому мелянхолій-
ному настрої людина часто думає про сумне, бо ж 
вона також невід’ємна частинка природи, що цві-
те, розвивається, видає плід і з часом закриває очі, 
щоб їх ніколи вже не відкрити... вмирає.

Рік тому,— 2-го листопада 2009 року, в Баф-
фало перестало битися серце Оксани Марії Береж-
ницької — гарної та працьовитої людини, великої 
української патріотки, яку поважали всі, хто її знав, 
не лише на терені Баффало, але й в цілій Америці. 
Її ім’я з пошаною вимовляли в цілій українській 
діяспорі. Покійна відійшла з цього світу спокійна, 
бо зробила все, що могла, для своєї спільноти, хоч 
напевно бажала зробити набагато більше. Як інте-
ліґентна та здібна людина, св.п. Оксана була до-
брою християнкою, яка здійснювала християнські 
закони життя на практиці, а своєю працею служи-
ла Богові, своїй громаді та українській спільноті, а 
разом з тим — служила, як вміла і як могла, Укра-
їні. Одним словом, св.п. пані Оксана, як повно-

цінна українка, сповняла послання великого сина 
Українського Народу Тараса Шевченка «І мерт-
вим, і живим, і ненародженим...»як і годиться ро-
бити всім українцям.

Рік тому, пані Бережницька відійшла по спо-
дівану нагороду, на яку вона, безперечно, собі за-
служила своїми добрими ділами. До її особистих 
заслуг слід зарахувати такі: педагогічна праця, ви-
ховна праця в школі та в Пласті, праця для рід-
ної Церкви, харитативна праця, збереження рідної 
мови та нашої культурної спадщини.

Св.п. Оксана Бережницька — педагог. Упро-
довж багатьох років навчала дітей і молодь в Шко-
лі Українознавства  «Рідна Школа» в Баффало. 
Була директором цієї школи. Автор цієї статті мав 
честь і приємність познайомитись із нею саме тут, 
у Школі Українознавства, відвідуючи її кожного 
року як дорадник-інспектор Шкільної Ради УККА. 
Пані Оксана дуже дбала про те, щоб школа працю-
вала нормально, без проблем; уміла налагоджува-
ти співпрацю і в школі, і в громаді. Всі шанували 
її за те. Як учителька і директор — була вимоглива 
до себе і до вчителів. Розуміла молодь, але й ви-
магала від неї знання. Вона дотримувалась істини, 
що школа не лише навчає, але й виховує. Це важне. 
Залишивши школу, вона не перестала цікавитися 
нею.

Св.п. Оксана — передусім пластунка. Вона 
ціле своє життя присвятила пластовій виховній 
праці при курені «Буриверхи» у Станиці Баффало, 
на пластових таборах «Новий сокіл» і в крайових  
пластових проводах. Пласт і Школа Українознав-
ства — це було її життя. У благородній праці з 
молоддю усе підтримував її чоловік — учитель і 
виховник Олександер. Оксана втішалася умінням 
передати свою любов, знання і пошану молодшим 
поколінням.

На окрему увагу заслуговує праця Покій-
ної для рідної Церкви. Відомо ж бо, що УГКЦ в 
Україні була заборонена, але вона працювала і для 
розвитку своєї Церкви в Америці, і для інформу-
вання американського суспільства про знущання 
комуністчної влади в Україні над нашою Церквою. 
Коли ж з Сибіру повернувся на волю до Риму Гла-
ва УГКЦ — майбутній Патріярх Йосиф Сліпий, 
вона з захопленням сприйняла його ідею «Єдности 
Церкви і Народу» та всеціло вводила в життя зна-
менні слова його Завіщання: «Отак заповітую вам 
усім: моліться, працюйте і боріться за збереження 
християнської душі кожної людини українського 
роду і за ввесь Український Нарід і просіть Все-
могутнього Бога, щоб Він допоміг нам завершити 
нашу тугу за єдністю і наші змагання за церковне 
з’єдинення у здвигненні Патріярхату Української 
Церкви».

Перейнявшись словами Заповіту Глави УГКЦ, 
Покійна стала одним з відданих провідників Укра-
їнського Мирянського Патріярхального Руху, То-

Св.п. Оксана Марія Бережницька

ВІДЛІТАЮТЬ СІРИМ ШНУРКОМ
 ЖУРАВЛІ У ВИРІЙ…
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вариства Свята Софія, Українського Католицько-
го Університету та інших наукових, культурних i 
громадських установ тощо. Свої ідеї поширювала 
з допомогою веденої нею упродовж багатьох років 
української патріярхальної радіопрограми.

Як добра християнка, св.п. пані Оксана дбала 
про поміч ближньому. Коли в 1953 р. у Баффало 
при УККА створилася Допомогова Секція, вона 
стала другим головою цієї громадської установи 
та очолювала її майже 50 років. Відомо ж бо, що 
перші роки післявоєнної політичної еміґрації в 
Америці не були легкі. Треба було допомогти най-
більш незахищеним землякам. Ще важчі обстави-
ни життя були в країнах Південної Америки та в 
інших державах. Була необхідність, щоб українець 
помагав українцеві. Це робила м.ін. Допомогова 
Секція. Допомоги потребували наші земляки, що 
залишились у Німеччині в домах для старших ві-
ком людей і в лікарнях. Коли ж Батьківщина стала 
самостійною державою, Допомогова Секція несла 
поміч потребуючим в Україні, а відтак щедро по-
магала борцям за справедливість у Помаранчевій 
революції.

Переді мною звіт Допомогової Секції в Баф-
фало за 2004 рік, який Покійна передала мені під 
час відвідин Школи Українознавства. Підсумовую-
чи харитативну працю Допомогової Секції, у зві-
ті точно подано, що за 50 років у громаді зібрано 
189,720.43 долярів. Можна здогадуватись, що тре-
ба було великої та наполегливої громадської праці, 
організаційного хисту тощо, щоб зібрати таку суму 
грошей на добрі цілі. Одначе, звіт говорить також 
про жертвенність української громади Баффало.

Св.п. Оксана дбала про збереження рідної 
мови в українській громаді та наших церковних 
традицій та взагалі нашої культурної спадщини. 
У всьому давала добрий приклад іншим. Не важ-
ко здогадатися, як дуже раділа пані Оксана, коли  
Україна скинула ярмо російської комуністичної 
неволі, а відтак захоплювалась перемогою Україн-
ського Народу в Помаранчевій революції. Вона — 
велика і віддана патріотка свого народу.

Св.п. Оксана Марія Бережницька (з дому За-
яць) народилася 4 лютого 1926 року в родині Тео-
дора і Анни в Підлиссі, Золочівського повіту. Піс-
ля війни була в українському таборі для втікачів 
у Міттенвальді, де й закінчила середню школу. В 
1949 р. еміґрувала до США. У Баффало прожила 
ціле своє дозріле життя, але душею і серцем увесь 
час була в Україні, якій віддала свою любов, працю 
та свої здібності. Своїм життям залишила добрий 
приклад сучасникам і майбутнім поколінням укра-
їнців. Нехай же добра пам’ять про неї залишиться 
між нами на все життя. Нехай американська земля 
буде для неї легкою. 

 Микола Дупляк

Надто часто доводиться прощатися востан-
нє з людьми, з якими звела нас доля давним-
давно; з якими ми дружили, працювали на про-
фесійному рівні та на громадському полі; яких 
знали та не без причини шанували та поважали 
в громаді. В останні роки вже надто дуже змен-
шились ряди тих українців, які поселились на 
вільній землі Вашінґтона після Другої світової 
війни. У висліді скорочуються a тo й   зовсім за-
непадають наші громадські організації, зменшу-
ється кількість вірних на богослуженнях у на-
ших церквах. Це спостерігається також у нашій 
громаді в Сиракузах, Н.Й.

У четвер, 19 серпня 2010 року, немов з ві-
тром у Сиракузах поширилась сумна вістка про 
те, що відійшов у вічність о. диякон д-р Мирон 
Ткач (Коч), проживши всього 73 роки. Він бо 
віддано упродовж 28 років виконував свої ди-
яконські обов’язки в українській католицькій 
церкві св. Івана Хрестителя.

Величаві похоронні відправи в церкві св. 
Івана Хрестителя, в яких взяв участь Владика 
Павло Хомницький зі Стемфорду та біля десят-
ки священиків і чотирьох дияконів, відбулися 23 
і 24 серпня, а втомлене тіло Покійного спочило 
біля його батьків — Анастасії і Василя Ткачів, 

Бл. п. о. диякон д-р Мирон Ткач

У СВІТЛУ ПАМ’ЯТЬ ОТЦЯ ДИЯКОНА 
Д-РА МИРОНА ТКАЧА
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на цвинтарі свв. Петра і Павла у Вотерфорді, 
Н.Й.

Отець диякон народився 12 серпня 1937 р. в 
с. Настасів на Тернопільщині в родині Анастасії 
(з дому Колодій) і Василя Ткачів. Він був їхньою 
одинокою дитиною та їхнім улюбленим сином. 
Після Другої світової війни родина Ткачів діли-
ла долю тисяч утікачів з України в австрійських 
і німецьких таборах (Ляндек і Фішбах). В 1949 
р. дванадцятилітній Мирон приїхав з батьками 
до США. Родина поселилась у Трой а відтак у 
Коговс, Н.Й. Вихований в релігійній родині, 
майбутній диякон студіював у Колеґії св. Васи-
лія у Стемфорді, яку закінчив у 1958 році, одер-
жавши науковий ступінь бакалавра з філософії 
та психології. Тут студіював також українську 
та англійську мови, латину та грецьку мову. Був 
редактором студентської газети «Зоря». Свої 
студії продовжував у коледжі Сієна, в якому в 
1962 р. здобув ступінь маґістра з історії Амери-
ки, а в 1975 р. одержав докторат з філософії на 
Українському Вільному Університеті в Мюнхе-
ні.

Одначе, всупереч богословським студі-
ям, бл.п. Мирон не став священиком. В 1962 р. 
одружився з панною Джойс Мазурек у церкві 
свв. Павла і Петра в Коговс. Незалежно від цьо-
го, покликання до священичого сану не забуло-
ся. В 1982 р. став піддияконом, а відтак дияко-
ном. З того часу віддано служив у церкві св. Іва-
на Хрестителя. Ціла його релігійна родина все 
була активна в праці парафії. Мирон був також 
членом церковних організацій, очолював Това-
риство Св. Імени. Крім того, був наймолодшим 
мужем довір’я у своїй парафії. Покійний не раз 
згадував про те,  що у своїх зусиллях  служити 
Церкві, одержав велику підтримку від довголіт-
нього пароха о. декана Василя Середовича.

Коли в 2007 році парафія св. Івана Хрести-
теля урочистим бенкетом відзначала 25-річчя 
праці о. диякона д-р Мирона Ткача, то вияви-
лось, що між усіма дияконами УГКЦ  в Амери-
ці, він служив у Христовому винограднику най-
довше. Нічого отже дивного, що Папа Бенедикт 
ХVІ надіслав йому своє апостольське благосло-
вення.   

Бл.п. о. диякон був вельми побожною люди-
ною; дуже любив свою Церкву, а як патріот, не 
забував про долю своєї далекої Батьківщини. До 
станніх днів життя цікавився вістками з України 
та журився невтішним розвитком подій в дале-
кій Батьківщині. Ще коли Україна скинула ярмо 
неволі, він м.ін. двічі відвідав Настасів — село 
свого дитинства. У місцевій школі впродовж 
кількох років фундував стипендії для найкра-
щих учнів і вчителів.

Бл. п. о. диякон — педагог. Після одружен-
ня одержав працю в середній католицькій школі 

для хлопців (Крищен Бродерс Академі) у Сира-
кузах, в якій упродовж 24 років навчав історії 
та був головою департаменту суспільних наук. 
Крім того, був учителем, а відтак директором 
(1978-1982) Школи Українознавства ім. Лесі 
Українки в Сиракузах. До кінця свого життя че-
рез двадцять років навчав майбутніх дияконів 
латинського обряду. Як громадський діяч, о. ди-
якон був активний в праці Відділу Українського 
Конґресового Комітету Америки, який деякий 
час очолював; був також членом Дирекції Укра-
їнського Народного Дому. За свою працю одер-
жав численні нагороди.

Отець диякон був членом українських за-
безпеченевих установ «Провидіння» та Укра-
їнського Народного Союзу. Упродовж багатьох 
років до кінця останніх днів життя очолював 39 
Відділ УНС — Товариство Українська Січ і був 
делеґатом на ХХХІІІ Конвенцію УНС.

Бл. п. о. диякон Мирон був людиною ввіч-
ливою та доброї вдачі, хоч серйозний, був усе 
усміхнений та любив добрі жарти. Поставлене 
перед собою завдання — навчати, виховувати 
та служити сповняв до кінця свого життя. Крім 
того,  був також добрим прикладом для інших. 

Покійний залишив у смутку дружину Джойс 
і три доньки з чоловіками — Дебору, Андрею 
і Меланію та одинадцятеро внучат і ближчу та 
дальшу родину в Америці, Канаді й Україні; за-
лишив багато друзів і людей, що його поважали 
та  шанували.

Кажуть, що кожну людину можна заступити, 
одначе, в цьому можна сумніватися. Повноцінну 
людину, релігійного та свідомого громадянина 
важко виховати та зберегти для праці на добро 
української спільноти та Церкви. Нехай добра 
пам’ять про о. диякона Мирона залишиться між 
нами на все життя. 

Микола Дупляк



Ігор Калинець

* * *
в яру між грудьми
самотня квітка вуст
пробивається
червону формулу серця
на тонкому стеблі
виносить
крізь залежале листя
призабулих ласк
згасле бадилля
тільки тепер
у цьому яру проваллі
вузькому узвозі
куди протиснутися
лиш моїм пальцям
ти зібгалася у грудку
чорнозему субстанцію
коріння воскресіння
з цього місця
виростем у струнке дерево
а колись
листопадову жалобу
ніхто не зможе поділити
на твою і мою



Кольоровий атлас з історії України.......................................................
Історичний атлас України, для 8-ї кл...................................................
Історичний атлас України, для 9-ї кл...................................................
Мірчук, І. Українська культура, ч. І, 2004..............................................  
Мірчук, І. Українська культура, ч. II, 2008.............................................
Трипільці — наші предки..., 2008, 40 стор.............................................

ГЕОГРАФІЯ

Жарський, Е.. Зошит для вправ з географії:
     Н.-Й., 1988, 32 стор. (великого формату)...............................................
Оришкевич, П.. Початкова географія України
     і українських поселень. Н.-Й., 2006......................................................
Оришкевич, П.. Географічні мали України.
     Н.-Й., 1970...........................................................................................................
Дражньовський, Р Стінна фізична мапа України.
     Велика, кольорова. Н.-Й............................................................................
Мапи України: Русь-Україна, 22» х 27»......................................................
Контурна мапа, 38» х 50»...................................................................................
Карта України (нова з України) 29» х 20»....................................................
Кольоровий атлас з географії України..................................................
Економічна і соціяльна географія України (атлас), для 9-ї кл.
Фізична географія України (атлас), для 8-ї кл..................................
Масляк П. Географія України, Н.Й., 2003, 212 ст.................................
Кольоровий атлас для молодших клясів.............................................

ШКІЛЬНА ЛЕКТУРА

Багряний, І.. Тигролови. Н.-Й., 1970, 48 стор...........................................
Вовчок, М.. Інститутка. Н.-Й., 1970, 15 стор.............................................
Куліш, П.. Чорна Рада. Н.-Й., 1996, 48 стор...............................................
Модрич-Верган, В.. Василь Симоненко. Н.-Й.,
     1985, 32 стор.....................................................................................................
Нечуй-Левицький, І.. Микола Джеря. Н.-Й., 2001
     32 стор. (скорочено)......................................................................................
Українка, Л.. Бояриня. Н.-Й., 1999, 48 стор...............................................
Франко, І.. Борислав сміється. Н.-Й., 1970, 40 стор.............................
Франко, І.. Захар Беркут Н.-Й., 1999, 48 стор..........................................
Понеділок, М.. Буржуйка Н.-Й., 2009, 20 стор.........................................
Савицька, І.. Наша хатка.,  
      для молодших кляс, Н.-Й., 2010, 38 стор..............................................

МАТЕРІЯЛИ ДЛЯ ПЕДАГОГІЧНИХ КУРСІВ 
                                         (конспекти викладів)

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

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСІБНИКИ

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

Розрізна азбука і розрізні склади (3 картки).................................
Макогон, В., Денисенко, Т.. Перші кроки,
     Книжка вправ для вивчення абетки і слів, 1985...........................
Козловський Я.. Мій буквар. 1990, 128 стор......................................
(Методичний порадник до нього, для вчителів)...............................
Гаєвська, С. Слово рідне. Початковий курс
     для англомовних кляс, Н. Й., 1995, 160 стор..................................
Боднарчук, І.. Читанка І, для 2-ї кл., 2004, 88 стор...........................
Боднарчук, І. Читанка II, для 3-ї кл., 2004, 88 стор...........................
Боднарчук, І.. Читанка III, для 4-ї кл., 2002, 92 стор.........................
Боднарчук, І.. Збірник диктантів. 40 стор..........................................
Безушко, К., Читанка для 2-го р. англ. кл., 98 стор...........................
Шкільна Рада: Четверта читанка
     для 5-го року, Н. -Й., 1986, 152 стор...................................................
Пеленський, Е. Ю.. Українська читанка
     для 4-го року, Н. -Й., 1962, 150 стор...................................................
Ватра, читанка для V і VI кляси. Друге поправлене
     й доповнене видання, ОПЛДМ, 2004................................................
Овчаренко, М.. Золоті ворота,
     читанка для 7-8 року Н.-Й., 2004, 208 стор.....................................
Романенчук, Б.. Вправи з граматики
     для нижчих кляс, ч. 1, 2003....................................................................
Романенчук, Б.. Вправи з граматики
     для середніх кляс, ч. 2, 1998.................................................................
Радзикевич, В. Історія української літератури
     для вищих кляс, Н.-Й., 2003, 160 стор.............................................
Кислиця, Д. Граматика української мови, ч. 1
     (фонетика і морфологія), Н.-Й., 2002 р.............................................
Кислиця, Д . Граматика української мови,
     ч. 2 (Синтакса), Н.-Й. 1997.......................................................................
Кулакова, Н., Федоренко, Є.. Граматика української
     мови. Вправи до Граматики Д. Кислиці, ч. 1
     Н.-Й., 2000, 176 стор...............................................................................
Кисілевський, К.. Хрестоматія з української
     літератури, для вищих кляс, Н.-Й. 1989, 149 стор......................
Федоренко, Є., Маляр, П. Хрестоматія з української
     літератури XX ст., 2010 (Третє перероблене
     і доповнене видання), 400 стор........................................................
Кисілевська-Ткач, Л.. Українська література, нарис
     методики навчання у вищих клясах, 1983, 95 стор.....................
Федорук, Л.. Липнева моя Україна (поезії), 1993............................

ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА

Черняк, Н.. Княжа доба, Н.-Й., 2003, 100 стор...................................
Черняк, Н.. Козацька доба, Н.-Й., 2000, 147 стор..........................
Лотоцький, А.. Княжа Слава, опрацьовання
     І. Боднарчука, 1991 80 стор...................................................................
Хойнацька Надія Л.. Історія України від доісторичної
     доби по 1340 2-ге поправлене видання, 20 лекцій
     для 8-ої і 9-ої кляс, 1992..........................................................................
Хойнацька Надія Л.. Історія України від 1340 до
     1992 р. (для учнів 9-ої, 10-ої, 11-ої та 12-ої кляс).........................
К. І.. Історія України — короткий огляд
     для початкових кляс, Н.-Й., 2006, 64 стор.......................................
К. І.. Історія України для англомовних кляс,
     Н.-Й., 1997 64 стор.....................................................................................
Грушевський, М.. Історія України, з додатком
     нового періоду, 1914-1919, Н.-Й., 1990, 588 стор....................... 
Крип’якевич, І. Дольницький, М.. Історія України,
     для вищих кляс, Н.-Й., 1989.................................................................
Гаєцький Ю.. Новітня історія України, 1945-2001
     Н.-Й. 2002 р................................................................................................
Лончина, Б. І.. Українська культура.
     Вел. Формат Н.-Й., 2004, 64 стор..........................................................
Янів. В. Нарис української культури,
     для вищих кляс, Н.-Й., 1985, 96 стор..................................................

ШКІЛЬНІ ПІДРУЧНИКИ, ВИДАНІ ШКІЛЬНОЮ РАДОЮ
(Ціни подані в американських долярах)


